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مادة من املواد املقررةبدار السالم بندا ٔ��ش�یه

(S.Hum)�لحصول �ىل شهادة

يف ا�لغة العربیة ؤ�دبـها
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رسا�

مقدمة �لكیة ا�ٓداب والعلوم إال�سانیة �امعة الرانريي إالسالم�ة احلكوم�ة

دار السالم بندا ٔ��ش�یه مادة من املواد املقررة

S.Hum)�لحصول �ىل شهادة (

يف ا�لغة العربیة ؤ�دبـها

يف التارخي
ه١٤٣٩ذو القعدة ٢٤
م٢٠١٨ٔ�غسطس٦

بندا ٔ��ش�یه–دار السالم 

املناقشة:جلنة 

السكریتريالرئ�س  

(ٕایفان ٔ�ولیاء املاجس�تري)(أ�س�تاذ ا�كتور عزمان ٕاسامعیل املاجس�تري)  

٢العضو ١العضو 

(فهمي سف�ان املاجس�تري)(ٔ�یوب �ردان املاجس�تري)

��سانیة �امعة الرانرييمبعرفة معید لكیة ا�ٓداب والعلوم

بندا ٔ��ش�یه–بدار السالم 

ا�كتور فوزي ٕاسامعیل املاجس�تري
١٩٦٨٠٥١١١٩٩٤٠٢١٠٠١رمق التوظیف: 



 ٔ�

لكمة الشكر

�سم هللا الرمحن الرحمي

النا �ت ٔ�مع�اعوذ �� من رشور ٔ�نفس�نا ومن س� ونو�س�تعینههغفر �و�س�هحمدـامحلد�، ن

ومن یضلل فال هادي �. ؤ�شهد ٔ�ن ال ا� ٕاال هللا و�ده ال رشیك � ،هللا فال مضل �هدهـ من ی 

�� وحصبه ومن تبعه ٕ�حسان اىل صلوات هللا وسالمهؤ�شهد ٔ�ن محمدا عبده ورسو� �لیه و�ىل �

ما بعد.�ٔ .یوم ا��ن

ا�لغة العربیة ؤ�دبـها لتقدميها ٕاىل قسم هذه الرسا�ٕا�دادمن ٕ�ذن هللالباح�ةـهت� � فقد ان 

ٔ�سلوب "اهوضوع ، ومالرانريي إالسالم�ة احلكوم�ةبـ�امعةا�ٓداب والعلوم إال�سانیة ة لكی� 

ا�لغة العربیة يف "S.Hum"�لحصول �ىل شهادة (دراسة بالغیة)"اخل�ساء�س�تفهام يف دیوان 

.أ�دهبو 

أ�س�تاذ فضی� والتقد�ر �لمرشفنيشكرخبالص ال الباح�ة قدمالسعیدة تناس�بةهذه امل ويف 

عند ر هام ٔ�وقاتـهام ؤ�فاكذال ب�ن�لا�كتور عزمان ٕاسامعیل املاجس�تري و ٕایفان ٔ�ولیاء املاجس�تري ا

وتقدم الباح�ة لكمة الشكر اىل �امعة الرانريي ومد�رها واىل معید كام .إالرشاف �ىل هذه الرسا�

لـجمیع موظفي مك�بة �امعة �س قسم ا�لغة العربیة ؤ�دبـها. و لكیة ا�ٓداب والعلوم إال�سانیة ولرئ 

الرانريي ومك�بة لكیة ا�ٓداب والعلوم إال�سانیة.



ب

فرصة �رمية هال حس�نة ؤ��ح�ربیة ربیاها ال��ن بوبني ح ـها ال�م لوا�ی وتتقدم بفائق الشكر

ا��ن قد ٔ�صدقائـها�ائل�ـها و جمیعـ یضا ٔ�ن ختص جزیل الشكر ل �ٔ وال ت�ىس ل�اسة يف هذه اجلامعة

قد هذا .سائ� هللا تبارك وتعاىل ٔ�ن جيري امجلیع ع�ـها �ري اجلزاءامم هذه الرسا�،�ٕالتاسا�دوه

، �لطاتٔ�خطاء و ٔ�ن فهيا ٔ�یق�تام �ا، و ��دها يف كتابة هذه الرسا� وٕاتقصارى بذلت الباح�ة 

 ٕاىل ٔ�قرب ٕاىل الكامل وعىس�كونيك و�� �رجو الباح�ة من القارئني نقدًا بناًء �ىل هذه الرسا� 

وهللا املوفق..النفع �لجمیع

م٢٠١٨یولیو ٢٤دار السالم، 

ن��ا یولزيا
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ه

تـجرید

ن��ا یولزيا:مس الطالبةا

١٤٠٥٠٢٠٠١:رمق الق�د

قسم ا�لغة العربیة ؤ�دهبا/: لكیة ا�ٓداب والعلوم إال�سانیةالقسم/ا�لكیة

یوان اخل�ساء (دراسة بالغیة): ٔ�سلوب �س�تفهام يف دموضوع الرسا�

صف�ة٤١:جحم الرسا�

: أ�س�تاذ ا�كتور عزمان ٕاسامعیل املاجس�تريولاملرشف ا�ٔ 

ولیاء املاجس�تري: ٕایفان �ٔ الثايناملرسف 

وتدرسها دراسة بالغیة.سلوب �س�تفهام يف دیوان اخل�ساء موضوع هذه الرسا� �ٔ اكن 

ما ٔ�نواع �س�تفهام يف دیوان اخل�ساء. والثانیة عن معاىن تبحث مس�ئلتني ف�ـها، أ�وىل: و 

ىالوصفذه الرسا� فهو م�ـهجؤ�ما ال�م�ـهج ا�ي اس�ت�دمت الباح�ة يف ه�س�تفهام يف دیوانـها. 

١٥من النتائـج اليت توصلت ٕا�هيا الباح�ة: ٔ�ن �س�تفهام يف دیوان اخل�ساء ورد يف و والت�لیىل.

املعاين ومن، وما. ؤ�ما،، وهلويه الـهمزةموضعا، ؤ�ن أ�دوات املس�ت�دمة يه ٔ�ربع ٔ�دوات

.والتقر�ر، وال��مين، والنفي�ري حق�قي يه إال�اكر، لك لالس�تفهام يف ت� املواضع 
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الباب ا�ٔول

مقدمة

ٔ�. �لف�ة البحث

ومعناه ا�ى ال�م املوزون املقفىهو أ�دب العرىب يفالشعرو .أ�دب نو�ان شعر ونرث

١.�د وهو القاف�ة�كون ٔ�وزانه لكـها �ىل روى وا

مطابقة ال�م يهال�اؤ�ما اصط.بَلََغ اليشء یَْبلُُغ بُلُو�ًا وبال�ًا: وصل وان�ـه�ىالبال�ة لغة

قة مبتكرة م�س� قة الق��ّمة القویة ال ها من التفكري يف املعاين الصادـ الفصیح ملق�ىض احلال، فال بد ف� 

ال�م ات وأ�سالیب �ىل حسب مواطن �قاء ا�لكم�حس�نة الرتت�ب، مع التويق ا�قة يف ان�

م �: �لة ٔ�قسامىل ثالثم إ البال�ة تنقس٢هم.ـ ومواقعه وموضو�اته و�ال من �ك�ب هلم ٔ�و یلقى ٕال� 

وهوها عنارص �د يف �ٔ ن تبحثالبدیع. ومن ت� أ�قسام ٔ�راد الباح�ة �ٔ م البیان، و�مل�املعاىن، و�ل

عاىن.امل�مل 

٧٩ص:)،ا�هندنة املعارف، د.سمك�بة(أ�دىب،النقدل ااحو ، محد الشایب�ٔ ١
٨)، ص:٢٠٠٣ؤسسة احلدیثة �لك�اب، (امل�لوم البال�ة البدیع والبیان واملعاين،محمد امحد قامس وحمي ا��ن دیب، ٢
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م املعاىن �ملباحث يف �لومن ا٣ها یطابق مق�ىض احلال.ـ ٔ�حوال ا�لفظ العريب ب م املعاىن��ل

س�تفهام: ة �لسائل، ؤ�دوات �جمهول �ل�س�بهو طلب معرفة يشء و �س�تفهام.ٔ�سلوبهو

٤اهلمزة، وهل، ومن، وما، ومىت، ؤ�ّ�ن، و�یف، ؤ��ن، ؤ�ّىن، ومك، ؤ�ّي.

هو طریقة أ�دیب اخلاصة اليت �سلكها يف اخ�یار ٔ�لفاطه وعبارته لیعرب هبا عام ف ٔ�سلوب ٔ�ما 

ي وذ� يف وضوح وبیان حىت حيدث الت�ٔثري ا�،جي�ش يف نفسه من عواطف وانفعاالت خمتلفة

هو ٔ�سلوب �س�تفهام، واكن هذا ونوع من أ�سلوب ٥.لیه يف نفس القارئ ٔ�و السامعیـرمـي إ 

سلوب �س�تعمل كثريا يف النرث والشعر.ا�ٔ 

خ�ارتقد او صدر إالسالم.  و شاعرة �اهلیة معروفة يف العرص اجلاهيلواخل�ساء يه 

.وام�دت شهرتـها ٕاىل هذا الزمنـها شاعرة مشهورة يف ذ� العرصساء ٔ�ن الباح�ة دیوان اخل� 

�س�تفهامٔ�سلوب "يف الباح�ة ٔ�ن تبحث ولا. وس�ت��ر�ءا�لكمة وامجل� يف شعرها مملؤ

اخل�ساء".يف دیوان 

ٔ�س�ئ� البحثب. 

:فه�يالبحثس�ئ� ٔ�ما �ٔ 

؟اخل�ساء�س�تفهام يف دیوان ما ٔ�نواع .١

٣٧ص: د.س)،،(مرص: دار الفكر العريبالتلخیص يف �لوم البال�ة،، اخلطیبالقزویين ٣
٢١-٢٠ص: ريوت لبنان: دار الراتب اجلامعة)،(ب،املتقن يف �لوم البال�ةغرید الش�یخ، ٤
.١٦٤م. ص: ١٩٩٥لكیة ا�لعة العربیة �امعة أ�زهر، النقد أ�ديب عند العرب ٔ�صو� وم�اه�ه،طه عبد الرحمي عبد الرب، ٥
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؟یوانا�هذا�س�تفهام يفمعاىنما.٢

. ٔ�غراض البحثج

:يف هذا البحثالباح�ة الىت س�تعاجلهاؤ�ما ٔ�غراض البحث ،�لك حبث � ٔ�غراض

اخل�ساء�س�تفهام يف دیوان معرفة ٔ�نواع .١

یوان هذا ا��س�تفهام يف معرفة معاىن .٢

معاىن املصطل�ات.د

الباح�ة ان �رشح و تعرف معاىن تمن املبحوث �ٔرادقطق�ل ٔ�ن تذ�ر الباح�ة يف الن

:مك�ا یىلالواردة يف عنوان هذه الرسا�املصطل�ات

ٔ�سلوب

�ة، (ج) سلوب لغة هو الفن _ یقال: يف ٔ�سالیب من القول: ف�ون م�نو ا�ٔ 

مجعه ٔ�سالیب فهو طریقة �س�ت�د�ا ا�اكتب يؤ�ما أ�سلوب ا�٦ٔ�سالیب.

موقفه ب�ٔلفاظ مؤلفة �ىل صورة �كون ٔ�قرب لنیل الغرض لیبني  رٔ�یه ٔ�و یعرب عن 

٧نفس قارئه ٔ�و سامعه.املقصود من ال�م. و��فَْعَل يف

.٤٤١، ص:٤)، ط:٢٠٠٤(مك�بة الرشوق ا�ولیة، املعجم الوس�یط،، �سن ٕا�راهمي ا٦
.٩٣، ص: ٣ه) ط: ١٤١٩(بريوت: املعجم املفصل يف أ�دب،، محمد التنجي٧
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س�تفهام�

�س�تفهام لغة من لكمة (فَِهَم_یَْفهَُم) ومصدره (فَهْم�ا). اس�تفهامه مبعىن اليشء 

ا هو ال��س�تفهام اصطو٨ال�م فهمه بعد ش��ا. وطلب �لیه احلمك اليشء.

٩يشء ل�م یتقدم �ل�م به.فهم یطلب به 

. ا�راسات السابقةه

هناك دراسات تقرتب من طبیعة هذا البحث، م�ـها:

دراسة لنازك املال�كةس�تفهام يف موضوع"م�ٔساة احلیاة""ٔ�سلوب �عنكت�ت)

يف هذه الرسا� حبثت الباح�ة مس�ئلتني حصلت الباح�ة یعىن: "وصف�ة حتلیلیة)

ف�ـها، أ�وىل: ماا�وافع �زك املال�كة يف ت�ٔلیف الشعر "م�ٔساة احلیاة". والثانیة عن 

ٔ�سلوب إالس�تفهام ا�ي م�ضمن يف شعر ٔ�سلوب �س�تفهام املوجودة يف شعرها. 

ویة، لٕال�سان" لنازك املال�كة يه إالس�تفهام إال�اكر، �س"م�ٔساة احلیاة ؤ�غنیة

١٠ال�شوق، إالس��طاء، ا�متنىن، والتعجب.

.٦٣، ص:٣م)، ط:١٤١٤(بريوت: دار الك�ب العلمیة، �لوم البال�ة،ٔ�محد مصطفى املراغى، ٨
٦٣ص: املرجع السابق،مصطفى املراغى، ٔ�محد٩

طالبة �لكیة ا�ٓداب والعلوم إال�سانیة قسم ا�لغة العربیة الرسا� �ري م�شورة،إالس�تفهام يف موضوع "م�ٔساة احلیاة" لنازك املال�كة،ٔ�سلوب، مرنیايت١٠

.٢٠١٢ؤ�دهبا، 
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ءة والك�ابة" يف كتاب ق�ض الرحي عن "ٔ�سالیب �س�تفهام يف النرث "بني القراكت�ت

يف هذه الرسا� حصلت الباح�ة یعىن: (دراسة بالغیة)"ٕال�راهمي عبد القادر املازين

هام يف هذه �س�تف ومعانیه يف كتاب ق�ض الریـح. �س�تفهام ٔ�سلوب تبحث عن 

نو�ان وهام اس�تفهام حق�قي و�ري حق�قي ؤ�دوات �س�تفهام املوجود ثالث الرسا�

ٔ�نواع ويه اهلمزة ومك وما. ؤ�ما معا�هيا فه�ي: التصور و�س��طاء والتقر�ر وإال�اكر 

١١وا�متين والنفي.

ٔ�ن حصلت الباح�ة یعىن: "(دراسة ٔ�دبیة)ٔ�خوهيا يف شعرهاعن "ر�ء اخل�ساءكت�ت

ابیات ومج� ١٣يف احلرب،ٔ�خوهيا خصر ومعاویة ال��ن توفاشعر ر�ء اخل�ساء

�لبحر الوفر، القاف�ة شعر الر�ء ٔ�خوهيا یعين القاف�ة القاف وحتت موضوع "ٕاين 

١٢والبىك" ا�ي مملوء عن ر�ء اخل�ساء ٔ�خوهيا.

حتلیلیة)" ان عن "�س�تفهام يف روایة عزازیل لیوسف زیدان(دراسة بالغیةكت�ت

رج �س�تفهام مهنا معناه يف الروایة عزازیل تتضمن فهيا �س�تفهام احلق�قي وخي

النفي وإالهانة وإال�اكر و  والتعجب معاين خمتلفة ويه: التحرسىلأ�صيل إ 

١٣والتقر�ر.

طالبة �لكیة ا�ٓداب الرسا� �ري م�سورة،�ٔسالیب �س�تفهام "بني القراءة والك�ابة" يف كتاب ق�ض الریـح ٕال�راهمي عبد القادر املازين،، نىن سفریتا١١
.٢٠١٣والعلوم إال�سانیة قسم ا�لغة العربیة ؤ�دهبا، 

.٢٠١٤طالبة �لكیة ا�ٓداب والعلوم إال�سانیة، الرسا� �ري م�شورة، ر�ء اخل�ساء ٔ�خویـها خصر ومعاویة ال��ن توق يف احلرب،، س�يت �ني مك�ة١٢
، طلبة �لكیة ا�ٓداب والعلوم إال�سانیة قسم ا�لغة العربیة ؤ�دهباالرسا� �ري م�شورة،،عزازیل لیوسف زیدان�س�تفهام يف روایة ، مش�یطة١٣

٢٠١٤.
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ان يف القصرية "ا� املوت" لتوف�ق احلكميالقصةعن "�س�تفهام ومعانیه يفكت�ت "

يف هذه الرسا� و�دت الباح�ة(دراسة بالغیة)"ا� املوت لتوف�ق احلكميالقصرية 

١٧ٔ�نواع �س�تفهام ومعناه احلق�قي يف القصة القصرية ا� املوت لتوف�ق احلكمي ويه 

بیا�ت. واما �س�تفهام ومعانیه اخلار�ة عن معناه احلق�قي يف القصة القصرية ا� املوت 

١٤.تبیا�٣٥لتوف�ق احلكمي ويه 

يف دیوان الحظت الباح�ة ٔ�ن هذه البحوث السابقة تناولت �س�تفهام ومعاهنا 

اخل�ساء من جوانب خمتلفة ح�ث تناولها البحث أ�ول من �ح�ة شعر �زك املال�كة، والثاين 

ر�ء من �ح�ة النرث يف كتاب ق�ض الرحي ٕال�راهمي عبد القادر املازين، والثالث من �ح�ة 

شعرها، والرابع من �ح�ة روایة عزازیل لیوسف زیدان، واخلامس من �ح�ة القصة اخل�ساء يف 

القصرية "ا� املوت" لتوفق احلكمي. وهذه البحوث اخلامسة ختتلف عن هذا البحث اليت تقوم به 

.الباح�ة ٔ�ن أ��ري تناول ٔ�سلوب �س�تفهام يف دیوان اخل�ساء

. مهنج البحثو

الوصف الت�لیيل و مهنج البحث فه�ة يف كتابة هذاالباح دم�س�ت�س ا مهنج البحث م�ٔ 

بالغیة من �ح�ة �مل مث �س�تعمل الباح�ة دراسة .اخل�ساءٔ�سلوب �س�تفهام يف دیوان �كشف 

.�س�تفهامات ال�موجودة يف شعرهأ�نالبال�ة 

طالبة �لكیة ا�ٓداب والعلوم الرسا� �ري م�شورة، ،"�س�تفهام ومعانیه يف القصة القصرية "ا� املوت" لتوف�ق احلكمي"، دییا� سف�ییاين ساري١٤
.٢٠١٧، ا�لغة العربیة ؤ�دهباإال�سانیة قسم
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العلمیة یةاملك�ب مات والبیا�ت اليت حتتاج ٕا�هيا الباح�ة �ىل طریقة البحث ومجلع املعلو 

ىل �یف�ة الك�ابة ٕاضافة إ ام یتعلق �ملوضوع.�ختلفة �ملس�ٔ� املبحوثة من كتب البال�ة و�ريها مـ امل 

ررها قسم ا�لغة العربیة ؤ�دهبا �لكیة ا�ٓداب لهذه الرسا� فقد اعمتدت الباح�ة �ىل الطریقة الىت ق

�امعة الرانريى إالسالم�ة احلكوم�ة دار السالم ويه:

Pedoman penulisan skripsi jurusan bahasa dan sastra Arab Fakultas Adab dan

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2014.
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الباب الثاين

تـرج�مة اخل�ساء

ح�اهتا و�ش�ٔهتا.�ٔ 

ید �ن ِر� ح �ن یقظة �ن عصی�ة ا�ن خفاف اخل�ساء يه متارض ب�ت معرو �ن احلَرث �ن الرش�

�ن امرىء الق�س �ن هبثة (وق�ل هنیة) �ن ًسلَمي �ن م�صور �ن عكرمة �ن حفصة �ن ق�س �ن عیَالن 

�١ن مرض و�كىن� اّم معرو.

ا هتٔ�ن �ش�هبا لها �لبقرة الوحش�یة يف جامل عیهنا، خطببه�لب �لهيا. لق�تاخل�ساء لقب 

ة فارس هوازن وس�ید بين خشم فرّدته لكرب س�نة،  م� فه�اها، فمل �رّد �لیه، فس�ئلت درید �ن الص�

٢ٔ�مجع �لیه ٔ�ن ٔ�رّده ؤ�هـجوه.� ف�ٔج�ت: البذ

و�ئق �س�ل م�ل هذه و�ت ت�امرض ول�م �س�ل یوم م�الدها ٔ��د، فمل �كن هناك 

داث، ول�م �كن هناك من یت���ٔ لها ��یوع والشهرة، حىت یـه��م �لیوم ا�ي و�ت ف�ه ت�امرض.أ��

٥م)، ص:١٩٩٥(بريوت لبنان: دار الك�اب العلمیة، رشح دیوان اخل�ساء، عبد السالم احلويف، ١
٥م)، ص:١٩٧٠(بريوت: مك�بة صادر، شعر اخل�ساء،اين، �س�تال �رم ٢
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یوم و�ها، ف�م�ـهم من رٔ�ى لهاوقد �اول الك�ريون من الباح�ني املعارص�ن حتدید یوم م

ٓ والدة ار�ح �، وم�ـهم من  ومهنم من اختاذ رٔ�ي تعوزه أ�د�،�ر نـهج أ�قدمني �لتقد�ر، حتر�ا من �

ا. فال�مس�رشق �ربییيل جعل �ریـخ الوالدة س�نة  توسط بني االتـ�اهني، فريض بتاریـخ ل�مو�ها �ام�

وتبعه من العرب أ�ب لو�س ش�یخو ال�سوعي، وأ�س�تاذ ٕافرام ال�س�تاين، ٔ�ما املس�رشق م٥٧٥

٣السابع املیالدي.غرنباوم یقرر ٔ�نـها �اشت يف النصف أ�ول من القرن 

و یلفت �ٔ ش�بابـها وال يشء یثري �ن��اه، و�ت اخل�ساء وانتقلت من طفول�ـها ٕاىل صباها ف 

�ري ما اكنت ت�متاز به من مج�ال، وما اكنت حتّسه من ٔ�بویـها ؤ�خویـها من عطف رمـحبة، النظر ف�ـها،

ٔ�و قل ٕاىل مرتبة الكرب�ء جعلها تـحس بنفسها، حىت یصل بـها إالحساس ٕاىل در�ة �عتداد بنفسها، 

�٤ٔت يف م�ل هذه الظروف.. ومل �كن ذ� غریبا �ىل وا�دة �شوأ�نفة . . 

�ن طوامه التاریـخ، ولئك ا�، والس�ّیم�ا �ٔ یع�ش ف�ـهاإال�سان �لب��ة اليتخصیة ـ تتّضح ش 

و ٔ�قوالـهم، واخل�ساء وا�دة من ول�م �س�تطع ٔ�ن نعرف ع�ـهم ٕاال مظاهر بدت يف سلو�هم ٔ�و ٔ�فعالـهم �ٔ 

الّ �نيیذ�ر من �ٔوصافها ش��ًا إ �یف ٔ�نـها و�ت و�اشت، وال ٔ��د یعرف ع�ـها، والنيهؤالء، فقد تبّ 

.٥م)، ص:٢٠٠٤(بريوت: دار املعرفة، دیوان اخل�ساء،محدو طّماس، محدو طّماس،٣
.٥ص:نفس املرجع،محدو طّماس،٤
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وعندها فقط التف�نا ٕاىل ٔ�نـها مجی� ٔ�رس مج�الها فارسًا تعرض لـها درید �ن الّص�ّمة طالبًا الزواج بـها،

٥طاملا ٔ�رس الفرسان.

الب��ة ل�ست قارصة �ىل ذ� الب�ت ا�ي �اشت ف�ه، ؤ��لقت ٔ�بوابه دونـها، و�ا هذا ؤ�ن

فل�س لنا بد من ٔ�ن �س�تعرض من الب��ة ب�مدلولها الفس�یح اليت �ش�ٔت ف�ـها اخل�ساء لن��مكن من رس�م 

الب��ة زمان وماكن وطبیعة ؤ�ش�اص، یتفا�ل معها �كو�ن الشخص ویت�ٔ�ر صورة لـها �ريض الـحق�قة.

بـها بناؤه.

تتقسم الب��ة �ٓنذاك مم�ا �سا�د� يف توضیح خشص اخل�ساء، هو ت�ٔلف الق�ی� ولعل ٔ�ه�م ما

من ثالث طبقات:

أ�بناء ا��ن �ربط بـهم ا�م وال�سب و�ل�ـهم تقوم الق�ی�..١

من البالد ا�ٔج�بیة ا�ورة والس�ّیم�ا احل�شة.العبید ا�لوبون.٢

الق�ی�.املوايل وه�م عتقاء .٣

.٦ص:نفس املرجع،محدو طّماس،٥
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وختضع الق�ی� بطبقاتـها الثالث لقانون اج�عي �ام، فرضته �ل�ـهم ظروف احلیاة ؤ�لزمـهم 

شعوره�م �حلا�ة ال�مل�ة ٕاىل التضامن، وننظر ٕاىل املرٔ�ة ف��دها يف طبق�ني: احلرا�ر وإالماء. ف�ٔما ٕا�ه 

و�ريه، واكن م�ـهن جوار ان، وق�نات یرض�ن �ىل املزهرٕالماء فاكن م�ـهن �اهرات یت�ذن أ��دا

قوم بطه�ي الطعام و�سج الثیاب ٕاال ٕاذا اكنت الرشیفات املـ�دومات احلرة ف�ؤ�ماخيدمن الرشیفات.

فٕانه اكن یقوم لها �ىل هذه أ�مع�ال بعض اجلواري. 

وتدل أ�خ�ار �ىل ٔ�ن بنات أ�رشاف والسادة اكن لهن مزن� سام�ة، فكّن خيرتن ٔ�زواجـهن 

ذا ل�م حيس�نوا معامل�ـهن، وقد بلغ بعضهـن من املزن� ٔ�نـهن �ّن حيمني من �س�ت�ري بـهّن.إ ویرتك�ـهم

هذه يه الب��ة اليت نب�ت ف�ـها متارض اخل�ساء، وت�ٔ�رت ف�ـها يف �كو�ن خشصیهتا، سواء اكنت 

هتا من ق�ل ویعن��ا هنا ٔ�ن الب��ة اليت رٔ�ینا صورالشخصیة �ج�عیة ٔ�و أ�دبیة �ٔو الشخصیة الفكریة،

املمّزي.لك مهنا مؤ�راهتا اخلاصة وطابعها �دة ب��ات، �تنقسم يف حق�ق�ـها ٕاىل 

نـها قد �دت من شهريات ال�ساء، وم�ل هذه خيشاها إ اكنت اخل�ساء �اق� �ازمة، حىت 

�ىل ا�هتجم �لهيا ٔ�و الت�دث عهنا ٕاال لقي ما�سوؤه، �ا مل یتلكم �لهيا ٔ��د، املتغّزلون، فال جيرؤ ٔ��د
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حىت اكن یوم ٔ��خ ف�ه بنو جشم روا�لهم، ومل  یتفّوه شاعر �يشء ميكن ٔ�ن ینقل وحتم� أ�لسن.

م�ازل بين سلمي، طلبا �لرا�ة من عناء سفر طویل ٕاىل مكة، واكن مزنهلم يف �دیة احل�از قریبا من

�سوق أ�قدار س�ید بين جشم دریدا ف�نطلق �ىل فرسه يف ر�ضة قصرية فلفت نظره مشهد ف�اة و 

به. ومتيض ف�ضت عهنا ثیابـها وا��سلت ويه ال �شعرهن�ٔ بعريا لها، وقد تبذلت حىت فرغت م�ه، ـ ت 

ض لك فرتفاحلادثة ل�س�ٔل عهنا ف�عرف ٔ�هنا متارض ب�ت معرو شق�قة صدیقه امحلمي معاویة. ف�خط�ـها 

الوساطات يف ذ� ومل تق�ل �لزواج به. ف��لص ٕاذا ٕاىل ٔ�نه ال شك يف ٔ�ن اخل�ساء مرت ق�ل درید 

بتجربة زواج، ففرضت �ىل ٔ��هيا ٔ�ال یقطع �رٔ�ي ٕاال بعد ٔ�ن �س�شريها ودفعت مهنا، فمل تتحرج �ني 

٦ا ف�ه.هنضت ثیاهبا، وال جخلت من ٔ�ب�ـها �ني لكمها يف الزواج وال اس�تحیت ٔ�ن تبدي رٔ�یـ 

حمله �امة  عن دیوان اخل�ساء.ب

قد �اشت يف عرص�ن، ه�ام: اجلاهيل صدر إالسالم. و معروفة يف العرص اجلاهيل و اخل�ساء 

٧.إالسالم، فه�ي دا�� يف صفوف ا�رضمني من الشعراءوصدر

.٩-٥ص:نفس املرجع،محدو طّماس، ٦
7 Wildana Wargadinata dn laily Fitriani, Sastra Arab dan Lintas Budaya, (Malang: UIN Malang

Press), hlm:140
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عد من الطبقة الثانیة يف الشعر. لهن �لتقدم ويه تاخل�ساء من شواعر العرب املعرتفاكنت 

ها. واكن النابغة ا�بیاين ترضب ـ ر م� ط امراة ق�ل اخل�ساء وال بعدها اشعنه مل �كن قٔ�مجع �لامء الشعر �ٔ 

العرب بعاكظ �ىل �ريس ف��شدونه ف�فضل من �رى تفضی�. ف�ٔ�شدته � ق�ة محراء ف��لس لشعراء 

أ�معى ٔ��شدين ق�� یعين أ�عىش ٔ�ن هذايف بعض املوامس فُاجعب �شعرها وقال لها: لو الاخل�ساء 

٨مس.لفضلتك �ىل شعراء هذا املو

ح�فال ٕاذن فر�ء اخل�ساء اكن یؤدى وظیفة ٕاج�عیة يف الق�ی�، ومن هنا ندرك الرس يف إ 

ر�ال سلمي وسع�ـهم احلث�ث يف مجع وروایة شعرها، ؤ�نـها ح�� اكنت تقول شعرها امنا یصدر ع�ـها 

ؤ�نه صادر عن امجلا�ة، �ىل حنو ما اكن الشاعر یصور ٔ��اس�سه ویربز معانیه، تذ�ر إالمس خصرا ٔ�و 

٩امجلا�ة.معاویة. ؤ�ن رمز ٔ�و مغناط�س یت�ذب حو� وتدور املعاىن الىت تعىن بـها 

.٢٣)، ص: ١٨٩٦(بريوت، ا�اكثولبك�ة ل�ٓ�ء السوعینب، ٔ�ن�س اجللسء رشح دیوان اخل�ساء،أ�ب لو�سش�یخو ال�سوع، ٨
.١٢٨(املؤسسة املرصیة العامة، دس)، ص:اخل�ساء شاعرة بىن سلمي،محمد �ا�ر عبد العال احلیىن، ٩
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خصر هو ا�ي ٔ�كرث ف�ه من الر�ء يف شعرها، وما لها ٔ�خوات �ٔن شعرها �الء من ذ�رت 

وخصر یعط�ـها ما �رید ٔ�خواتـها. اخل�ساء �ني تبيك تذ�ر ٔ��ها ٔ�و ٔ��د ٔ�خوایـها یعين معاویة ٔ�و خصر. 

ویقسم ما عنده �ل��ساء.

فقال جسان: و� ٔ�� ٔ�شعر م�َك عىش �لیه �ن �بت ف�ٔ�شده ففضل ا�ٔ ىت النابغة حسانو�ٔ 

:ن تقولالنابغة �ىل یده مث قال: � ا�ن ٔ�� ال حتسن �ٔ بیك ومن �دك فق�ض ومن �ٔ 

ن املنتاى عنك واسعُ وٕان �لت �ٔ فٕانك اك�لیل ا�ي هو مدريك

لت: وال حفال. فقال �شدیه فا�شدته فقال: ما رٔ�یت امراة اشعر م�ك قاث�م قال �ل��ساء: �ٔ 

قول: ٔ�شعر م�ك ح�ث �ٔ حسان: ٔ�� و�

واس�یاف�ا یقطرن من جندة دمایلمعن �لضحىلنا اجلف�ات الغر

�رم بنا ا�هناف�ٔ�رم بنا �اال و�ٔ العنقاء وابين حمرقو�� بين

فقالت اخل�ساء ضعفت اف��ارك وا�زرته يف مثانیة مواضع. قال: و�یف. قالت "لنا اجلف�ات" 

" والغرة البیاض ولو قلَت "اجلفان" �اكن �ٔ ت العددالعرش فقللواجلف�ات ما دون كرث. وقلت "الغر�
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بعد اليشء ولو "یلمعَن" وا�لمع يشء �يت وقلَت كرث ا�سا�ا. اجلهبة. ولو قلت "البیض" �اكن �ٔ يف

ٔ�ن حـبلغ يف املدیمن ا�لمعان. وقلت "�لضحى" �اكن �ٔ دوم قلت "�رشقن" �اكن ٔ�كرث الن إالرشاق �ٔ 

كرث. دون العرشة ولو قلت "س�یوف" اكن �ٔ اف. وقلت "اس�یاف�ا" و�س�یطروقاكرث الضیف ��لیل �ٔ 

كرث النصباب ا�م. وقلت "دما" ّ� الق�ل ولو قلت "جير�ن" �اكن �ٔ وقلت "یقطرن" فد�لت �ىل ق

وا�ماء اكرث من ا�م. وخفرت مبن و�ت ومل تفخر مبن و�ك. فقام حسان م�كرسا م�قطعا.

و كذ� اخل�ساء فقال: �ل �: �ٔ مراة شعرا اّال ظهر الضعف ف�ه فق واكن �شار یقول مل تقل ا

تقول البی�ني والثلثة حىت قُ�ل ٔ�خوها معاویة مث مرها�لبت الفحول. واكنت اخل�ساء يف ٔ�وائل �ٔ ت�

�١٠ادت و�س�ت به من اكن ق��.الشعر و�ٔ كرثت منٔ�خوها خصر ف�ٔ 

ن صىل هللا �لیه وسمل مع قومـها من اخل�ساء حصابیة ريض هللا عهنا قدمت �ىل الرسولإ 

تدع ما اكنت �لیه من �سلّهبا �ىل ٔ��هيا ؤ�خوهيا وبلغ و�دها �ىل م�ّهنا لبين سلمي ؤ�سلمت معهم. ٕاال �ٔ 

ىل معر �ن اخلّطاب فقالوا: ـها بنو معها إ ق�ل ب باكء. فلّم�ا اكنت يف �الفة معر �ٔ هنا معیت من ال خصر �ٔ 

.٢٥-٤٢ص:، نفس املرجعب لو�س ش�یخو ال�سوعي، ا�ٔ ١٠



16

سالم ـها يف اجلاهلیة حىت ذهبت ؤ�در�ت االٕ خوی ـها و�ٔ ب�  �زل تبيك �ىل �ٔ ني هذه اخل�ساء ملمري املؤم�� �ٔ 

ذا يه �ىل ما ُوصف � فقال: ما َاقََرَح م�َٓيق ـها. فد�ل �لهيا فإ هی� ـ ا كام �رى فلو ن وقد قرحت مافهي

، اتّقي هللا. ٕان ا�ي قالت: �اكيئ �ىل السادات من ُمرض. قال: حىت مىت � ��ساءعینِك � ��ساء. 

ن ا��ن هللا �لیه وسل�م وإ صىل�د خل� رسول هللا صنعني ل�س من ُصنع إالسالم وٕانه لو ُ�ّ� �ٔ ت 

قال طوال بعویيل �لهيم.ـهمن. قالت: ذاك �ٔ عضاء ا�لهب وحشوج تبكني هلكوا يف اجلاهلیة. وه�م �ٔ 

وقالت: سقى السا�ة.. َاَما ٕاين ال ُا�شدك مما قالت الیوم ولكن ا�شدك مما قلت ام قالِت �م�شدیينف�ٔ 

� لمك فلك اموئ وزمك ال �ٔ ومك ���ساء يف الباكء �لهيام. �لّوا س��ل جع�د�. فرق لها معر وقال: ال ٔ�ل

١١یبيك جشَوُه.

 ٓ س تبيك اخل�ساء تطهوف �لب�ت حملوقة الر�ٔ ى معر �ن اخلطاب ريض هللا تعاىل عنه ور�

ٕاين رزئت فارسا مل �رزٔ� ٔ��د م��. فقالت:فوعظها ، وقد �لّقت نعل خصر يف خامرها وتلطم �ّدها

.٢٠-١٩ص:نفس املرجع،أ�ب لو�س ش�یخو ال�سوعي، ١١
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حيلو � نه الغطى ما اكن ق�� وإ سالم قدفقال: ٕان يف الناس من هو ٔ�عظم مرزٔ�ة م�ك وٕان االٕ 

١٢سك فكّفت عن ذ� وقالت: هریقي من دمو�ك واس�تف�قي.لطم و�ك وال �شف ر�ٔ 

 ريض هللا عهنا و�لهيا ّم املؤم�نيم) اهنا ٔ�ق�لت ٕاىل املدینة �ا�ة ف�ٔتت �ا�شة �ٔ ١٠٣وق�ل (

.لُس �َ اسواد من شعر ويه �لیقة الرٔ�س تدب من الكرب �ىل العصا. فقالت لها �ا�شة: َاخُ صدار

سالم. فقالت: مل ٔ��مل �هنیه. �سني الصدار وقد ُهن�يَ عنه يف االٕ تل . قالت: �ٔ ما�هقالت لب�یِك � �ٔ 

اس�تحق شة ما بلغ من �رِه بِك  و � خصر. قالت �ا� اا�ي بلغ بك ما ٔ�رى. قالت: موت �ٔ قالت:م

�سالم قد هدم �ا�شة: ان�ها. فقالت لهاامه إ �ر ـها و�ّرُه هبا وإ ل� هذا م�ك. فوصفت لها صنیعه إ 

لشمس" . مث قالت �ا�شة ما د�اِك ٕاىل هذا ٕاّال �ش�ٔت تقول "یذ�رين طلوع الك ا�ي تصفني ف�ٔ 

موال یقامر ان� زو� اكن ر�ال م�الفا ل�ٔ ذ� لشعاري س��ا و صنائع م�ه مجی�. قالت: نعم ٕان 

امق وا� �ٓيت ٔ�� خصرا ن �ُسافر فقلُت �:ا ما� حىت بق�نا �ىل �ري يشء. ف�ٔراد �ٔ هـ تلف ف� �لقداح ف�ٔ 

لیه �النا وق� ذات الیدبنا. فشاطرين ما�. فانطلق زو� فقامر به فقمر ف�ٔس�ٔ�. ف�ٔت��ه وشكوُت إ 

تلفه زو�. لیه �النا فعاد يل مبثل ذ� فااملق�ل ٔ�شكو إ یه يف العامل فعدُت إ م یبق لنا يشء.�حىت ل

.20ص:نفس املرجع،أ�ب لو�س ش�یخو ال�سوعي، ١٢
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ها ُمقامر وهذا ماال یقوم ـ ّن زوج لت بصخر امرته فعذلته. مث قالت: إ و الرابعة �فلام اكن يف الثالثة �ٔ 

لف واخلیار ف�ه والرشار س�ّیان. هو م�خس ما� فٕامنا يشء. فٕان اكن ال بد من صلهتا ف�ٔعطها �ٔ �

یقول المراته�ش�ٔ ف�ٔ 

ويه حصان قد كف�ين �ارهاوِهللا ال ام�عها خ�ارها

واختذت من شعر صدارهاولو هلكت قددت خامرها

كذب ا الصدار. و� ال ٔ��لف ظنه وال �ٔ فضل شطریه. فلم�ا ه� اختذت هذمث شطر ما� ف�ٔعطاين �ٔ 

١٣.قو� ما ح�یت

اخل�ساء ٕاش�ـهرت ب�ٔنـها شاعرة ر�ء ویبدو ٔ�نـها ل�م تقل الشعر يف فن سواه، ٔ�و ل�م �س�ت�ٔ�ر جبهدها 

الفىن لون من ٔ�لوان أ�دب �ريه، وقالت الر�ء يف اخویـها معاویة وخصر، ؤ�طالت و�اصة يف خصر، 

ا ام�ازا به من بطو�، یبدو وف� �رش دوانـها من الشعر، ف�ـها �ىل ر�ئـهم�ا، ملوقرصت، وقرصت ف��ام 

١٤وملا عرفا ع�ـهم�ا من جسارة، تفنت من یعشق أ�قدام والش�ا�ة.

.٢٢-٢٠ص:،جعنفس املر ب لو�س ش�یخو ال�سوعي، ا�ٔ ١٣
.١١٩ص:نفس املرجع،�ا�ر عبد العال احلیىن، محمد١٤
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الثالثالباب 

إالطار النظري يف �ٔسلوب �س�تفهام

مفهوم �س�تفهام.�ٔ 

ٔ�نواع من أ�سلوب: ٔ�سلوب الرشط، ٔ�سلوب القسم، ٔ�سلوب املدح وا�م، ٔ�سلوب 

ويف هذا الباب س��حث الباح�ة ١إالعراء والت�ذ�ر، ٔ�سلوب �س�تغا�، ٔ�سلوب �س�تفهام.

عن ٔ�سلوب إالس�تفهام.

امة اي �لمه. و�س�تفهام يف یفهم ومصدره فهم�ا. وفه–�س�تفهام يف الغة يه: فهم 

٢الح هو طلب الفهم �ٔ�دوات ا�صوصة.إالصط

�س�تفهام هو طلب العل�م �يشء مل �كن معلوما من ق�ل ب�ٔداة �اصة. ؤ�دوات �س�تفهام

خرج ـتٔ�دوات �س�تفهام قدم، ٔ�ّي.�، هل، من، ما، مىت، �ّٔ�ن، �یف، ٔ�ّىن، كهمزةـ : ال يـه

�از تفه�م من س�یاق ال�م وقرا�ن ـعن معان�ـها أ�صلیة ٕاىل معان ٔ�خرى �ىل س��ل امل

أ�حوال. 

عاين أ�خرى اليت حت��ملها ٔ�لفاظ �س�تفهام و�س�تفاد من س�یاق ال�م، اكلنفي، املو 

�س��عاد، وإال�اكر، ، والتقر�ر، والتعظ��م، والتحقري، و�س��طاء، ووالتعجب، وال��مين

١٧٧(بريوت: دار الثقافة إالسالم�ة، دس)، مطبعة ا�هنضة مرص، ص: ا�لغة العربیة، قوا�دفؤاد نعمة، ١
٢٨، ص: ١م)، ط١٩٨٦(بريوت: دار القل�م، معجم القوا�د العربیة،عبد الغين الرقر، ٢



21

والتن��ه �ىل �ـهویل، ل ا�سمى بعض البالغیني (ال�ـهدید)، وال�ـهك�م، وال�سویة، والوعید و 

٣ضالل، وال�شویق، وأ�مر، وال�ـه�ي، والعرض، والتحضیض.

ٔ�نواع �س�تفهام.ب

اله�مزة)١

ٔ�ن اهلمزة اليت �لتصور فة املفرد تصورا.و�سمى معر ،فة مفردمعر هباطلبما هو 

�كون م�لوة �ملسؤول عنه دامئا ویذ�ر � يف الغالب معادل بعد "ٔ�م".

م�ل: ٔ�م�كرا حرضت ٕاىل اجلامعة ٔ�م م��ٔخرا؟

س�تفهام �لتصدیق ف�طلب هبا معرفة ال�س�بة.و�

٤ٔ��زرع القطن يف اجلزا�ر؟م�ل: 

هل)٢

حرف اس�تفهام ی��مىن به عندما ت�متنع حق�قة �س�تفهام لعمل السائل �س�ت�ا� 

املطلوب. حرف "هل" یطلب بـها التصدیق ل�س �ري، ٔ�ي ٕادراك ال�س�بة.

٥هل حتب السفر؟م�ل:

هل ذهب ٔ�محد؟

٨٤(بريوت: دار ال�ـهضة العربیة، دس)، ص:يف البالغ�ة العربیة �ل�م املعاين البیان البدیع،عبد العز�ز العتیق، ٣
.٩٠-٨٨م)، ص:٢٠٠٩لبنان: �ار ا�هنضة العربیة، -(بريوتيف البال�ة العربیة �مل املعاين،عبد العز�ز عتیق، ٤
.٢١، ص:نفس املرجعغرید الش�یخ، ٥
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ما)٣

، ویطلب بـها:اقلس�تفهام عن ٔ�فراد �ري العهو موضوع لال

مس ٕایضاح �.�ٔ 

م�ل: ما العس�د؟ ف�قال يف اجلواب ٕانه ذهب.

ویطلب بـهابیان حق�قة املسمى.ب

�و�ب نـهاري.اهـ ب ب�ٔن ام�ل: ما الشمش؟ ف��

ج. ٔ�و یطلب بـها بیان الصفة

م�ل: ما �لیل؟ وجوابه طویل ٔ�و قصري.

من)٤

.تعیني العقالءس�تفهام، ویطلب بـهاموضو�ة لال

٦م�ل: َمن ف�ح مرص؟

مىت)٥

یطلب بـها عن الزمان.

٧م�ل: مىت ج�ت؟

.٨٢-٨١(املك�بة العرصیة، بريوت، دس)، صجواهر البال�ة يف املعاىن والبیان والبدیع،�ٔمحد الهامشى، ٦
)م.١٩٨٠(الكویت: واك� املطبو�ات، ٔ�سالیب بالغیة الفصا�ة البال�ة_املعاىن،ٔ�محد مطلوب، ٧



23

ٔ�ّ�ن)٦

س�تفهام، یطلب بـها تعیني الزمان املس�تق�ل �اّصة و�كون يف موضوع موضو�ة لال

م و ال�ـهویل.�التفخ�

٨).١٨٧ونك عن السا�ة ٔ��ن مرساها (أ�عرف:لم�ل: قو� تعاىل: �س�ٔ 

�یف)٧

س�تفهام، یطلب بـها تعیني احلال.موضو�ة لال

َذا ِجْ�َنا مِ 
�
٩).٤١ (ال�ساء:دٍ یْ هِشَ �ِ ةِ م� �� ُلكِّ نْ م�ل: قو� تعاىل: فََكْ�َف ا

ٔ�ّىن )٨

ٔ�ّىن ت�ٔىت لعدة معان:

مىت: ٔ�ّىن یعود ٔ�بوك من السفر؟.�ٔ 

ٔ�ّىن ینجح ال�مهمل؟�یف: .ب

١٠: ٔ�ّىن � هذا؟ٔ��نج. من

.٢٩٥) ص ٢٠٠٣(لبنان: املؤسسة احلریثة �لك�اب، والبیان واملعاىن،�لوم البال�ة البدیعمحمد ٔ�محد قامس و حمي ا��ن دیب، ٨
.٨٦ص نفس املرجع،�ٔمحد احلامشى، ٩

.٢٣، صنفس املرجعغرید الش�یخ، ١٠
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مك)٩

١١یطلب به تعیني العدد.

ِنْنيَ  ١٢م�ل: قو� تعاىل: َمكْ لَِب�ُْمتْ ِىف اْ��ْرِض �ََدَد س�ِ

�ٔيّ )١٠

�د امل�شاركني يف ٔ�مر �شملهم�ا. و�س�ٔل بـها عن �ٔ ت�میزي یطلب بـها س�تفهام�

١٣.ري �ىل حسب ما تضاف ٕالیهاكن، واحلال، والعدد، والعاقل، و�الزمان، وامل�

قَاًما ١٤.م�ل: قو� تعاىل: ��ي� الَْفرِقَْنيِ َخْ�ـٌر م�

قد خترج ٔ�لفاظ �س�تفهام عن معان�ـها أ�صلیة املعاىن اخلرج�ة ٔ�دوات �س�تفهام، 

ل�معان ٔ�خرى �س�تفاد من س�یاق ال�م.

النفى)١

١٥ال لطلب �لعمل �يشء اكن جمحوال.عندما جتيء لفظة �س�تفهام �لنفي

١٦م�ل: هل جزاء إالحسان ٕاال إالحسان؟

.٩٥ص نفس املراجع،عبد العز�ز عتیق، ١١
.١١٢سورة املؤم�ون:١٢
.٨٣ص نفس املراجع، �ٔممد الهامشى، ١٣
.٧٣سورة مری�م، أ�یة ١٤
.٩٦ص املرجع،نفس عبد العز�ز عتیق،١٥
.٦٠سورة الرمحن: ١٦
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التعجب)٢

) وقو� ٧كقو� تعاىل: مال هذا الرسول ی�ٔلك الطعام ومييش يف أ�سواق(الفرقان:

). فالغرض من هذا ٢٠(ال��مل:يل ال ٔ�رى الهدهد؟االسالم: متعاىل �ىل لسان سل�ن �لیه 

فل�ام مل یبرصه یغیب عن سل��م�ان ٕاال ٕ�ذنه،سؤال هو التعجب، ٔ�ن الهدهد اكن الال 

واملتعجب م�ه يف احلق�قة هو  غیبة الهدهد من �ري تعجب من �ال نفسه و�دم رؤیته. 

جب ٔ�ن السؤال عن الس�ب يف �دم الرؤیة �س�تلزم وو�ه خروج �س�تفهام ٕاىل التعٕاذن.

�١٧دم الرؤیة �س�تلزم التعجب.س�ب� اجلهل بذ� الس�ب، واجلهل 

ا�متين)٣

وذ� عندما �كون السؤال موجـها ٕاىل من ال یعقل.

�اِمئُ مَ الغَ ْنيِ �َ اقِ السّ ٔ�ي� ملَُ عْ تَ وَ ها؟ نُـ وْ لَ ُف رِ عْ تَ اءُ مرَ احلَ ُث دَ �َ الْ لِ م�ل: هَ 

؟دُ هْعَ مٍ َلك� تَ ا بِ هَ لَ لْ هَ مْ �� ؟د� رَ لٍ ائِ سَ ل لِ وْ لُ هل �لطُ 

التقر�ر)٤

ثبا� ونف�ا لعرض من أ�غراض، �ىل ٔ�ن ا�اطب �ىل إالقرار مبا یعرفه إ محل

�كون املقّرر به �لیا هلمزة �س�تفهام.

َ مْ لَ م�ل: ��  ).١(إال�رشاح:١٨؟كَ رَ دْ َص َ�َ حْ ْرشَ �

.٩٧صنفس املراجع،عبد العز�ز عتق، ١٧
.١سورة إال�رشح:١٨
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تعظميال )٥

واس�ت�دامه يف ا�ال� �ىل ما یت�ىل صيل�خلروج �الس�تفهام عن معناه ا�ٔ وذ�

ما ٔ�ش�به ذ�.لش�ا�ة والكرم والس�یادة وامل� و به املسؤول عنه من صفات محیدة اك

� َ�� املطاعُ ْ�ُ املُ ُمكْ �ْ فِ نْ م�ل: مَ  ١٩يف محري؟عٌ تبّ ابعُ وَ السَ َت حتَْ هُ ن

التحقري)٦

�� املسؤول عنه وصغر  عندما خيرج �س�تفهام عن معناه أ�صيل ل�ال� �ىل ض�

ش�ٔنه مع معرفة املتلكم ٔ�و السائل به. 

م�ل: من هذا؟

والعالقة ٔ�ن احملتقر من ش�ٔنه ٔ�ن جيهل لعدم �ه�م به ف�س�ٔل عنه و�ح�قار ف�ه ٕاظهار 

العاقل.حقارة املـ�اطب وٕاظهار اعتقاد صغريه، و�� یصح يف �ري

٢٠ما هذا؟ ٔ�ي هو يشء حقري قلیل.م�ل: 

�س��طاء)٧

ظاره وقد �كون حمبو� م�تظرا، ولهذا خيرج وهو �د اليشء بطیئا يف زمن انت

زمن إال�ابه عن بعد ومن السؤال، وهذا عدِ �س�تفهام ف�ه عن معناه أ�صيل ل�ال� �ىل بُ 

البعد �س�تلزم �س��طاء.

.٩٩ص نفس املرجع،عبد العز�ز عتق، ١٩
.١٠٠صنفس املرجع،عبد العز�ز عتق، ٢٠
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م�ل: ك�م دعوتك؟

املراد هنا �س�تفهام عن �دد مرات ا�عوة ٔ�و النداء، وٕامنا املراد ٔ�ن �كرر ا�عوة فل�س 

اء، ولهذا �اء السؤال داًال �ىل قد ��د بني زمن إال�ابة وزمن السؤال، ويف ذ� ٕابط

٢١س�ت�ابة ل�عوة املتكررة.قق املسؤل عنه، وهو �س��طاء حتا

�س��عاد)٨

اليشء بعیدا حسا ٔ�و معىن، وقد �كون م�كرا مكروها �ري م�تظر دوهو �

اصال، ورب�ام یصلح احملل الوا�د � ولالس��طاء. و�ىل هذا قد خيرج معىن �س�تفهام عن 

�معناه أ�صيل ل�ال� �ىل اس��عاد السائل �لمسؤول عنه، سواء ٔ�اكن البعد حس�یا ماكنیا.

٢٢

٢٣رى وقد �اءه�م رسول م�ني ث�م تولوا عنه؟قو� تعاىل: ٔ�ّىن لـهم ا��م�ل: 

إال�اكر)٩

وهو �ىل وجـهني:

ٕاما �لتوبیخ، مبعىن ما اكن ی��غى ٔ�ن �كون. م�ل: ٔ�عص�ت ربك؟.�ٔ 

٢٤وٕاما �لتكذیب مبعىن (ل�م �كون)..ب

٢٥م�ل: قو� تعاىل: اصطفى البنني واختذ من املال�كة ٕا��

.١٠١-١٠٠صنفس املرجع،عبد العز�ز عتق، ٢١
.١٠١صنفس املرجع،عبد العز�ز عتیق، ٢٢
.١٣سورة ا��ان: ٢٣
.١٢٢ص نفس املرجع،�ٔمحد مطلوب، ٢٤
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م�ال�ـهك)١٠

ویقال � ٔ�یضا السخریة و�س�ـهزاء، وهو ٕاظهار �دم املباالة �ملباالة �ملس�ـهزٔ� ٔ�و 

٢٦امل�ـهك�م به ولو اكن عظ�. وقد خيرج �س�تفهام عن معناه أ�صيل ل�ال� �ىل املعىن.

َك تَُك تَ َال َص �� ُب یْ عَ  شُ ا �َ وْ الُ : قَ حاكیة عن ا�اكفر�ن يف شعیبم�ل: قو� تعاىل ��ُمُرَك ��ْن نَْرتُ

٢٧َما یَْعُبُد �َٓ�ُؤَ� ��ْو ��ْن نَْفَعَل ِيف ��ْمَواِلنَا َما �ََشاُء؟

ال�سویة)١١

٢٨وت�ٔيت الهـزة �ل�سویة ال�مّرصح بـها.

�ْم َء��نَْذْرَهتُْم ��ْم لَْم تُْنِذْرُمهْ َال یُ  ��ِذْ�َن َكَفُرْوا َسَو�ٌٓء �َلَْهيِ ن� ال
�
٢٩ِم�ُْونَ ؤْ م�ل: ا

الوعید)١٢

�٣٠سمیه بعض البال�ني "ال�ـهدید".

�َك ِبَعادٍ  ٣١م�ل: ��لَْم �ََر َكْیَف فََعَل َرب

.٤٠سورة إالرساء:٢٥
.١٠٤ص نفس املرجع،عبد العز�ز عتیق، ٢٦
.٨٧سورة هود:٢٧
.٢٩ص نفس املرجع،غرید الش�یخ، ٢٨
.٦سورة البقرة:٢٩
.١٠٥ص نفس املرجع،عبد العز�ز عتیق، ٣٠
.٦سورة الفجر:٣١
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ال�ـهویل)١٣

��م لش�ٔن املس�تفهَم عنه لغرض من أ�غراض. وهناك وهو التفظیع والتفخ 

معاٍن ٔ�خرى لالس�تفهام �س�تفاد من س�یاق ال�م: اكلتفّجع، و�س��طاء، والتحّرس، 

٣٢والتن��ح، و�س�تخبار.

٣٣.الَْ��ٓق�ُة َما الَْ��ٓق�ُة َوَم�ٓ ��ْدَرَك َما الَْ��ٓق�ةُ م�ل: 

التن��ة �ىل ضالل)١٤

٣٤م�ل: ف�ٔ�ن تذهبون؟

ول�س القصد هنا �س�تفهام عن مذههبم وطریقهم، بل التن��ة �ىل ضالهلم ؤ�نه ال طریق 

٣٥والنفي.ال خيلو من إال�اكرهلم ینجون به. التن��ة �ىل ضالل 

ال�شوق)١٥

وف�ه ال یطلب السائل العل�م �يشء ل�م �كن معلوما � من ق�ل، وٕامنا �رید ٔ�ن 

مور.یو�ه ال�م�اطب و�شوقه ٕاىل ٔ�مر من ا�ٔ 

ٓ ٔ�یـها ا��ن ٔ�م�وا هل ٔ�دلك�م �ىل جتارة تنجیك�م من �ذاب ٔ�ل��م؟ تؤمون ��  م�ل: یَ�

٣٦.ؤ�نفسمك، ذلمك �ري لمك ٕان كن��م تعلمونورسو�، وجتاهدون يف س��ل هللا ب�ٔموالمك 

.٣٠-٢٩ص نفس املرجع،غرید الش�یخ، ٣٢
.٣-١سورة احلاقة:٣٣
.٢٦سورة التكو�ر:٣٤
.١٠٦ص جع،نفس املر عبد العز�ز عتیق، ٣٥
.١٠سورة الصف:٣٦
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ال�ـه�ي)١٦

جيايب، ٕاذا أ�مر یطلب ٕاجناز ر طلب لك�ه طلب سليب وأ�مر طلب إ هو اكٔ�م

٣٧یطلب �دم ٕاجناز يشء ما.ٔ�مر، وا�هن�ي

ْن ُكْنُمتْ ُمْؤِمِ�ْنيَ 
�
َشْوُه ا َشْوَهنُْم فَاُ� ��َحق� ��ْن َختْ ٣٨م�ل: قو� تعاىل: ��َختْ

العرض)١٧

ومعناه طلب اليشء بلني ورفق. ومن ٔ�دواته "ٔ�ال" بف�ح اهلمزة وختف�ف الالم، و 

"ٔ�ما" بف�ح اهلمزة وختف�ف ال�م��م. وختتص لكتا أ�داتني ٕاذا اكنت �لعرض ��خول �ىل 

٣٩امجل� الفعلیة.

٤٠؟�مْ كُ لَ هللاُ رَ فِ غْ یَ نْ �� نَ وْ ب�  حتُِ َال �� قو� تعاىل:م�ل:

التحضیض)١٨

طلب اليشء حبث. ومن ٔ�دواته "لوال" و "لوما" و "هًال" ب�شدید الالم. ومعناه 

ضیض فٕانـها ختتص ��خول �ىل مج� فعلیة فعلها ماض ٔ�و وهذه أ�دوات ٕاذا اكنت �لتح 

مس�تق�ل.

فٕاذا وقع بعد ٔ�داة من هذه أ�دوات فعل ماض، فٕان معناها خيرج ٕاىل ا�لوم 

ر ف�ه الرتك. م�ل: لوال حرضت م�كرًا؟والتوبیخ ف�ـها �ركه ا�اطب، ٔ�و یقد

.٢٩٦ص نفس املرجع،محمد ٔ�محد قامس و حمي ا��ن، ٣٧
.١٣سورة التوبه:٣٨
.١٠٨-١٠٧ص جع،نفس املر عبد العز�ز عتیق، ٣٩
.٢٢سورة النور:٤٠
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ٔ�ما ٕاذا وقع املس�تق�ل بعد ٔ�ي ٔ�داة من أ�دوات السابقة فٕان معىن التحضیض 

٤١. م�ل: هًال تقرٔ� �رئ� من ذ�؟خيرج ٕاىل احلث يف طلب اليشء

.١٠٩-١٠٨ص املرجع،نفس عبد العز�ز عتیق، ٤١
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الباب الرابع

تـ�لیل �ٔسالیب �س�تفهام يف دیوان اخل�ساء

موضعا لالس�تفهام. وقد تنوعت ١٥لقد ت��عت الباح�ة دیوان اخل�ساء، و�رثت �ىل 

ٔ�سالیب �س�تفهام يف شعر اخل�ساء تبعا لٔ�دوات الىت اس�ت�دمهتا، مف�ـها ما هو �هلمزه، 

ب(هل)، وب(من)، وب(ما).

وتتقدم الباح�ة يف هذا الباب بت�لبل أ�بیات الىت ف�ـها اس�تفهام، و�ر�هبا �ىل حسب 

أ�دوات املتقدمة كام يف التايل. 

هلمزة"��س�تفهام ".١

الت�لیلالتخریـجموطن �س�تفهامرق�م

لُ مُ ـهْتَ ِك نُ یْ عَ مِ �� اْ�� ِث دَ �َ نْ مِ �� .١

لُ هِ ذْ مُ رِ هْ  ا�� ِيف وَ رٍ  َخصْ َىل �َ ِيكْ بْ َوتَ 

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 

وهو الب�ت هو "اهلمزة".

�س�تفهام هنا �لسؤل عن

صىل ٕاىل خرج من معناه ا�ٔ 

ٔ�ن ،معىن �ٓخر وهو إال�اكر
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نفسها�ىل تنكر الشاعرة 

�ىل خصر.�اكئـها

َ ِك نِ یْ عَ عُ مْ دَ رٍ َخصْ رِ كْ ذِ نْ مِ �� .٢ مُ جُ ْس �

مِ ظ� نَ مُ الْ انِ مَ جُ لْ اكَ ٍث یْ �ِ حَ عٍ مْ دَ بِ 

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 

الب�ت هو "اهلمزة". 

خرج من و�س�تفهام هنا 

ىل معىن �ٓخر معناه أ�صىل إ 

ٔ�ن الشاعرةالتقر�ر،وهو

دمع ٔ�ن تؤكد ٔ�نّ ٔ�رادت

ان �جمـعی�ـها �سجم اكل

.منظم� ال 

ةْ یَ اكِ بَ الْ اُمكَ لْ تِ رٍ َخصْ ُت �ْ بِ �� .٣

� ِيكَ  �َ َال   َ�َ یْ ا�ل
�
هْ یَ  هِ ال� ا

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 
الب�ت هو "اهلمزة". 

و�س�تفهام هنا خرج من 
ىل معىن معناه أ�صىل إ 

التقر�ر، ٔ�ن �ٓخر وهو
تقرر رادت ٔ�ن الشاعرة �ٔ 

��ت ٕامنا يه الىت ٔ�ن
�ريها.الب�ت خصر
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�س�تفهام "هل"ٔ�سلوب .٢

ِ ِين عْ �� .١  نَ �ْ  ا��
�
ُ�ُ ْزنِ مَ نَ اكَ مْ هِـ �ْ لَ ا

ارِ �َ الْ وَ ِف یْ الض� امَ مَ ذِ نَ وْ فُ ِر عْ تَ لْ هَ 

�ري �س�تفهام 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 

يه والب�ت هو "هل". 

طلب التصدیق.ل

و�س�تفهام هنا خرج من 

معناه أ�صىل ٕاىل معىن �ٓخر 

وهو إال�اكر،ٔ�ن اخل�ساء

ٔ�رادت ٔ�ن تقول ب�ٔن هؤالء 

القوم ال �راعون حقوق 

الضیف واجلار.

� نَ لَ نْ عَ جِ رْ �َ لْ هَ َال �� .٢ اِيلْ یَ ا ا�ل

قِ �ْ قِ ى الشَ وَ لِ ا بِ نَ لَ مٌ �� �� وَ 

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 

الب�ت هو "هل". 

من و�س�تفهام هنا خرج 

ىل معىن معناه �صىل إ 

، ٔ�ن �ٓخر وهو ال��مين

رجوع الشاعرة عن متنت 
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خصرا�لیيل ؤ��م مع ٔ�خ�ـها

�ىل ق�د احلیاة اكن ح���م�ا 

.

َىس اْ�� وِ �� ءُ اكَ بُ  الْ ِين غْ یُ لْ هَ رَ  َخصْ �َ �� .٣

�ً وِ �َ حَ بَ ْص �� ْربِ قَ لْ ِ� ٍت �ِّ  مَ َىل �َ 

�س�تفهام �ري 

احلقسقي

حرف �س�تفهام يف هذا 

الب�ت هو "هل". 

خرج من و�س�تفهام هنا 

ىل معىن معناه �صىل إ 

نفي، ٔ�ن نفت ال �ٓخر وهو

الباكء ٔ�و الشاعرة ٔ�ن 

میت�ل یف�دأ�ىس لن ش��ا

ولن یعیده ٕاىل احلیاة رصة 

وقد ٔ�صبح ها�اك .ٔ�خرى

حتت الرتاب.

ٔ�سلوب �س�تفهام "ما".٣

َ�ِ َالتَْبِكْنيَ �َْسَاك�َ امَ َ� �َْنيِ .١

ْذ َراَب دَ 
�
ْهُر ا ْهٌر َوَاكَن ا��

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

س�تفهام يف هذا حرف �

".الب�ت هو "ما



36

 َ� خرج من و�س�تفهام هنا َر��

ىل معىن معناه أ�صىل إ 

التقر�ر، ٔ�ن �ٓخر وهو

الشاعرة ٔ�ن تؤكد تقررات

الباكء �ساك� عند راب 

دهر واكن ا�هر ر��.

َال .٢ ِلَعْیِنِك ��ْم َمالََهاامَ ٔ�ِ

ْمُع ِرسْ َ�لََها لََقْد ��ْخَضَل ا��

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 

الب�ت هو "ما". 

خرج من و�س�تفهام هنا 

ىل معىن معناه أ�صىل إ 

التقر�ر، ٔ�ن �ٓخر وهو

تقرر ٔ�ن رادت الشاعرة �ٔ 

قد ٔ�خضل رس �لها.ا�مع 

من"”ٔ�سلوب �س�تفهام .٤

انٍ �َ يِّ حَ لْ ِ� ل� �ِ ـیُ ٍف یْ ضَ لِ نْ مَ .١

 َ  رٍ َخصْ دَ عْ ب
�
اا�ً یَ ُص اهُ �َ ا دَ ذَ ا

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 

الب�ت هو "من". 
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خرج من و�س�تفهام هنا 

صىل ٔ�ىل معىن معناه ا�ٔ 

النفي، ٔ�ن �ٓخر وهو

نفت ٔ�ن �كون الشاعرة 

هناك من یعني الضیف 

بعد موت خصر.

نْ مَ وَ قِ �َ وِ  الْ ِيف انٍ �َ ةٍ بَ رْ كُ لِ نْ مَ وَ .٢

رِ وْ ُس �ْ مَ وَ ْرسٍ  عُ َىل �َ لَ یْ ِز جُ ي الْ طِ عْ یُ 

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 

الب�ت هو "من". 

خرج من و�س�تفهام هنا 

ىل معىن معناه أ�صىل إ 

ت ، ٔ�ن نفالنفي�ٓخر وهو

الشاعرة من یعطي اجلزول 

�ىل عرس وم�سور سواء 

اكن يف سعته فٕانه �ری�م 

�ىل لك �ال. 

ةٍ فَ اتِ هَ لَ وْ اَ ٍس لْ �ِ ةِ نَ عْ طَ لِ نْ مَ وَ .٣

 َ رِ �ْ اوِ غَ مَ انٍ سَ رْ فُ بِ احِ یَ الص� مَ وْ ی

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 

الب�ت هو "من". 
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خرج من و�س�تفهام هنا 

ىل معىن معناه أ�صىل إ 

ٔ�ن النفي، �ٓخر وهو

ٔ�ن من نفت الشاعرة 

لطعنة �لس او لهاتفة یوم 

الصیاح بفرسان مغاو�ر.

َ ذَ نْ مَ .٤ هِ مِ لْ �ِ ـبِ دُ وْ عُ ا ی

ْس كَ  الش� ِيف عِ اُز نَ الت� دَ نْ عِ 

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 

الب�ت هو "من". 

خرج من و�س�تفهام هنا 

ىل معىن معناه أ�صىل إ 

ت ، ٔ�ن نفنفيال �ٓخر وهو

الشاعرة ٔ�ن �لمه اكن 

�كّف املناز�ات ویطفئ 

�ر اخلصام. 

َ ذَ نْ مَ .٥ هُ امَ �قَ مَ مُ وْ ـقُ �ا ی

 َ  ـمِّ �� نِ ا�ْ دَ �عْ ب
�
ْس مِ رُ ذْ ي ا

�س�تفهام  

احلق�قي�ري 

�س�تفهام يف هذا حرف

الب�ت هو "من".
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خرج من و�س�تفهام هنا 

ٕاىل معىن معناه أ�صىل

ت �ٓخر وهو النفي، ٔ�ن نف

من یقوم الشاعرة ال ٔ��د

بعد ٕا�ن ٔ�يم ٕاذ ال�مقام

رمس.

 ِب رْ حَ ـلْ �ِ نْ مَ �فَ .٦
�
ا�ً وْ لكَُ ْت ارَ َص ذْ ا

ِض وْ ـهُل�� ا �ِ هَ وْ لُ عِ شْ مُ رَ �م� شَ وَ 

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 

الب�ت هو "من". 

خرج من و�س�تفهام هنا 

ىل معىن معناه أ�صىل إ 

ٔ�ن نفت .النفي�ٓخر وهو

مشعولها �لهنوض الشاعرة 

يف احلرب.

حٍ ادِ ر فَ اِ �َ لْ ِ� ل� �َ م� هِمُ لِ نْ مَ وَ .٧

عُ قَ رْ �ُ َس �ْ لَ ٍب احِ َص نْ مِ ِيهَ وَ رُ مْ �� وَ 

�س�تفهام �ري 

احلق�قي

حرف �س�تفهام يف هذا 

الب�ت هو "من". 

خرج من و�س�تفهام هنا 
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ىل معىن معناه أ�صىل إ 

نفت ٔ�ن ، النفي�ٓخر وهو

صاحب ل�س الشاعرة ٔ�ن 

�رقع.
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الباب اخل�امس

الـخ�ات�مة

الباح�ة يف هنایة املطاف �رید،جو� م�واضعة ٔ�سالیب �س�تفهام يف دیوان اخل�ساءوبعد 

یيل: ويه مك�أ�ن تذ�ر النتاجئ اليت توضلت ٕا�هيا مث التوصیات،

النتائـج.�ٔ 

موضعا، ؤ�ن أ�دوات املس�ت�دمة يه ١٥ورد يف ٔ�سالب �س�تفهام يف دیوان اخل�ساء 

فه�ي: لكه �ري حق�قيؤ�ن املعاين لالس�تفهام يف ت� املواضعيه الهزة، وهل، ومن، وما.ٔ�ربع ٔ�دوات

أ��اكر، وا�متين، والنفي، والتقر�ر. 

التوصیات.ب

لكیة ا�ٓداب و�اصة لقسم ا�لغة العربیة ؤ�دبـه�ا � مد�ر اجلامعة اه��م�امه�رجو الباح�ة من.١

لقسم � اصة اخلك�بة امل توفري الك�ب املتعلقة �ٔ�دب العريب يف مك�بة اجلامعة و وذ� ب 

�رجو الباح�ة من ٕاخواهنا ؤ�خواهتا طالب وطالبات لكیة ا�ٓداب والعلوم إال�سانیة قسم ا�لغة .٢

ٔ�ن یف�نوا مبتابعة درس أ�ساتذة يف ا�لكیة ومراجعة الك�ب الرتاثیة يف ا�لعة العربیة ؤ�دهبا

العربیة ؤ�دهبا ٕاذ فهيا نفع �بري،ومازال هناك كثور خمف�ة ت��ظر من �ك�شفها وس�تف�د فهيا.
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