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كلمة الشكر

بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمدهللا رب العلمني قيوم السماوات واألرضني مدبر اخلالئق أمجعني 

يان شرائع الدين، �عث الرسل صلواته وسالمه عليهم إىل املكلفني هلدايتهم وب

هني أمحده على مجيع نعمه، وأسئل املزيد من اة وواحضات الرب يع�لدالئل القط

مه.فضله وكر 

فقد انتهت الباحثة من كتابة هذه الرسالة، �ذن هللا عّز وجّل وهديته. 

وقدمتها إىل قسم اللغة العربية وأدبـها بكلية اآلدب والعلوم اإلنسانية بـجامعة 

الرانريى اإلسالمية احلكومية كمادة من مواد الدراسية املقررة على الطلبة 

أدبـها." يف اللغة العربية و S.Humللحصول على شهادة "

ملـحسنات اللفظية يف إسالميات شعر حسان بن "وقد اختارت الباحثة

دراسة بالغية" موضوعا هلذه الرسالة عسى أن تكون �فعة للباحثة خاصة �بت

وللقارئني عامة.

ويف هذه الفرصة السعيدة، تقدم الباحثة على مشرفني الكرمني مها أستاذ 

دا املاجستري الذين قد انفقا أوقاتـهما فهمي سفيان املاجستري وأستاذ أيوب بر 

وأفكارمها يف االشراف على �ليف هذه الرسالة وتكميلها من البداية إىل النهاية.

وأيضا الشكر العميق جلميع األساتذة الكرام الذين قد علموا الباحثة 

وزودوها بـمختلفة العلوم واملعارف النافعة و ارشدوها إرشادا حسنا.

شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة العربية وأدبـها وجلميع وتقدم الباحثة 

األساتذ واألساتذة فيه، وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ملساعدة كتابة 

هذه الرسالة.



ب

وتقدم الباحثة خاصة لوالديها الـمحبوبني على دعائهما يف إتـمام هذه 

وتقدم إىل أصدقاء الرسالة لعل هللا يـجزيهما أحسن الثواب يف الدنيا واألخرة.

املكرمني الذين ساعدوين يف إمتام الرسالة.

وأخريا عسى هللا أن يـجعلها �فعة للباحثة خاصة وللقارئني عامة. حسبنا 

هللا ونعم الوكيل ونعم املوىل ونعم النصري والقوة إال �� العلي العظيم واحلمد � 

رب العلمني.

بندا أتشيه-دار السالم 
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تـجريد

لت: يـو اسـم االطالبة 

١٤٠٥٠٢٠٣٦:رقـم القيد

: كـلية اآلداب والعلوم اإلنـسانيةالكـلية

: قـسـم اللغة العربـية وأدبـهاالقسـم

الـموضوع الرسالـة  : املـحسنات اللفظية يف إسالميات شعر حسان بن �بت 

دراسة بالغية

٢٠١٨أغسطس ٠١:تـاريـخ املـناقشة

ص٣٦حـجـم الرسالـة    :

املشرف األول    : فهمـي سفيـان املـاجستـيـر 

املشرف الثاين    : أيوب بـردان املـاجستري

هذه الرسالة حتت املوضوع " احملسنات اللفظية يف إسالميات شعر 

حسان بن �بت دراسة بالغية " وتتوقف مشكلة البحث على احملسنات 

س يف شعر حسان بن �بت. ومنهج البحث الذي اللفظية ومها السجع واجلنا

تستخدمها الباحثة هو منهج التحليلى الوصف. وأما اليت حصلت عليها 



و

الباحثة. أن اجلناس بوجه عام نوعان، ومها اجلناس التام وغري التام. نوع اجلناس 

:ملماثل فقط. وأما غري التام فيهاالتام املوجود يف شعر حلسان بن �بت اجلناس ا

جلناس الناقص يف مخسة واضع فاجلناس الالحق يف موصعني. وأما السجع فا

الذى تتضمنه قافية الباء والدال فهو السجع املطرف يف اربعة املقتطفات، 

السجع الرتصيع يف مخسة املقتطفات، السجع املوازي يف ثالثة عشر املقتطفات.
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الباب  االول

مقدمة

خلفية البحث.أ

أما . و ١وضع الكـالم موضعه من طول وايـجاز مع حسن العبارةهيالبالغة 

البالغة فهى يف اللغة تفيء عن الوصول واالنتهاء، قال ىف ألقاموس بلغ الرجل 

بالغة : إذا كان يبلغ بعبارته كنه مراده من إجياز بال إخالل أو إطالة بال 

٢إمالل.

أما البالغة، فيظهر أ�ا وضعت أول ما وضعت لتدل على الوصول 

املكان، والنهاية إىل الغاية اليت يقصدها العرب يف بداو�م ورحيلهم من 

٣مكان إىل منكان. 

.املعاين وعلم البيان وعلم البديعأقسام : علم ةوالبالغة تنقسم إىل ثالث

نشاء عاىن يبحث عن اخلرب واإلمل، مثل علم اللغويةوكلها يبحث عن املسئلة ا

لبديع مث علم البيان يبحث فيه تشبيه وا�از وغري ذلك . مث علم اوغريها. 

٤محسنات املعنويةـالو يبحث فيه احملسنات الفظية

٣(مكتبة صدر، بري)، د.س، ص : ، البني،كرم البستاىن١
٣٣، ص : ١٩٠٤،التلخص ىف علم البالغةعبد الرمحن الربقرتى ، ٢
١٧، ص : م١٩٨٥-ه١٤٠٥،علم املعاينفضل حسن عباس، ٣
١٠،  جاكر� ، ص : البالغة الواضحة (البيان و املعاين و البديععلي اجلارم و مصطفى أ مني، ٤



٢

حسان بن من شعرولذلك ستبحث الباحثة من إحدى األعمـال األدبية

ة من احملسنات يف علم كثري القافيةه" إن هذء و الدال�بت يف قافية " البا

.و املعنويةألفظية لسنات ااحملالبديع سواء

الباحثة اجلناس والسجع من احملسنات اللفظية دون غريمها ىف شعر حسان 

�بت ( دراسة بالغية )بن 

مشكلة البحث.ب

أنواع اجلناس والسجع قول بحث يف هذه الرسالة فهي تدورالمشكـلة و 

إسالميات حسان بن �بت ىف قافية الباء و الدالالىت وجدت ىف شعر 

البحثأعراضج. 

عرفة أنواع اجلناس والسجع أما أغراض البحث يف هذه الرسالة فهي : مل

معاين املصطلحاتد . 

موضوع هذه هاتضمنة أن تشرح معاين املصطلحات اليت يتريد الباحث

ما بالغية )" وهيحسان بن �بت (دراسةشعرلفظية يف لاحملسنات االرسالة "

:يلي



٣

للفظيةاحمسنات.١

هي اليت تفيد حتسني اللفظ أو ال و�لدات على رأى تعض العلماء، 

ية يشرتيط فيها بقاء هيئة اللفظوجيئ �ا حتسني املعىن تبعا، وألن هذه احملسنات 

٥الكالم كماهى دون تغيري، فإن تغريت هيئة الكالم زالت احملسنات اللفظية. 

إسالميات.٢

اإلسالميات اليت عنتها الباحثة هنا هي القصائد اليت أنشأها حسان بن 

عصرين : عاش يف�بت بعد إسالمه. فحسان عد من املخضرمني، إذ

العصر اجلاهلي وصدر اإلسالم. وقد أنشأ فيهما قصائد كثرية وجليلة. 

ولسوف تقتصر الباحثة يف هذه الرسالة على تلك اليت أنشأها بعد ما 

٦.أسلم

شعر.٣

وأما ٧.عىن شعر لهشعرا " مب-يشعر-الشعر لغة أصله من كلمة " شعر

قفى املعرب عن األخيلة البديعةالشعر معىن اصطالحا فهو الكالم املوزون امل

٢٠٥م)، ص : ١٩٩٧، ( بنغازي : يف البالغة العربيةدراساتعبد العاطي غرب عالم، ٥
ذكر هذا املصطلح �ذا املفهوم : األستاذ إيفان أولياء يف أحد اجتماعات القسم املوقر.٦
٤٨٤م)، ص : ٢٠٠٤(بريوت : مكتبة الشعروق الدولية، املعجم الوسيطجمـمع الغة العربية، ٧



٤

وقال شوقى ضيف ىف كتابه : إن الشعر هو الكالم ٨.غيةالالبؤثرة الصور امل

٩اإلنشائي البليغ الذي يقصد به إىل التأثري ىف عواطف قراء وسامعني.

الدراسات السابقةه. 

أسيه لستاري "من الـمحسنات اللفظية يف كتاب الثمرات احلاجينية .١

لكياهي الـحاج مـحمد أمحد سهل مـحفوظ الـحاجيين" 

اللغة العربية وأد�ا كلية األدآب وعلوم م. يف قسم٢٠١٤\ه١٣٣٥

حتدث اإلنسانية جامعة شاريف هداية هللا اإلسالمية احلكموية جاكر�. 

عنها البحثة الذي يكون شرطا من الشروط للحصول على الدرجة 

اجلامعية األوىل بكلية األدآب وعلوم اإلنسانية بقسم اللغة العربية وأد�ا 

اإلسالمية احلكموية جاكر�.جبامعة شاريف هداية هللا 

ي ( دراسة بالغية يف شرح روحدينا " أنواع الـجناس يف شعر املدح للبحرت .٢

األداب م. يف قسم اللغة العربية وأد�ا كلية ٢٠١٠ديوانه اجلزء الثاىن)" 

حث جامعة الرنريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية. حتدث عنها البا

ة عن هذه اللرسالة املنهج البالغي. الذي يستخدمها الباحثة يف الباحث

وجلمع البيا�ت واملعلومات اعمدت الباحثة على طريقة البحث املكتيب 

لفة �ملشكلة املبحوثه من  وذلك �إلطالع على الكتب العلمية املخت

(ر�ض : جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، و�رخيهاألدب العريب عبد العزيز بن حممد فيصل، ٨

٢٤-٢١) ص : ١٤٠٥
١٠-٧) ص :١١١٩: العصر اجلاهلي (القاهرة : دار املعارف، �ريـخ األدب العريبشوقي ضيف، ٩



٥

كتب التاريخ األديب والبالغة وغريها مما يتعلق �ملوضوع. مع انكشاف 

ر، حيث تناسب اجلملة بعناصر معاين اجلناس اليت تتضمن يف الشع

اجلناس و أنواعه.

لسمافتح الرمحن " الـجناس يف شعر احلماسة لعلي بن أيب طالب (دراسة .٣

م. يف قسم اللغة العربية وأد�ا كلية األداب جامعة ٢٠١٣بالغية) 

انريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية. حتدث عنها نوع اجلناس الر 

اجلناس استعماال فيها. ولتحليلي هذه املتضمن يف هذا الشعر وأكثر

املسألة إستخدم الباحث منهجا وصفيا حتليليا. ومن نتائج اليت حصل 

عليها الباحث أن نوع اجلناس يف شعر احلماسه لعلي بن أيب طالب هو 

اجلناس التام وغري التام.

. يف قسم اللغة العربية ٢٠٠٥عبد احلليم "السجع يف القرآن الكرمي" .٤

احلكومية بندا أتشية. لية األداب جامعة الرانريي اإلسالمية وأد�ا ك

وم على مجع يبحدث فيه الوصفي التحليلي وكانت الطريقة املتعبة فيه تق

املعلوممات والبينات عند طريق النظر يف أساليب القرآن والتعرف على 

بالغته الرفيعة من خالل القرائة الطويلة يف املصحف الشريف. مث 

ى املراجع املختلفة املتعلقة مبوضوع الباحث من كتب اللغة اإلطالع عل

راء العلماء والبالغيني.والتفسري وغريها مستفيد �



٦

،(دراسة حتليلية بالغية)اجلناس يف الشعر الوطين أل محد شوقي ،فضلي.٥

م. األداب جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية. ٢٠١٤

يبحث فيه منهج الوصف التحليلي طريق من طرق التحليل والتفسري 

عية أو مشكلة إجتماعية أو إنسانية. وجلميع املعلمات، بشكلة إمجا 

يعتمد الباحث على طريقة الباحث املكتيب. وذلك �طالع الكتب 

.املتعلقة �ملوضية 

منهج البحث.ه

نهج املهو فالباحثة ىف هذا البحث أما املنهج الذى استخدمت

قرره ماعلىـةحثاالبتمدـتـعكتابة البحث فاأماطريقة  الوصفى التحليلى و 

ة الرّانري اإلسالمّية احلكومّيةب جامعاآلدللغة العربية و آد�ا بكليةقسم ا

درا السالم وهو :

Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan bahasa dan satra arab) Fakultas

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014
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الباب الثاين

ترمجة حسان بن �بت

نسبه ووالدته.أ

ذرى من قبيلة اخلـزرج األزدية هو أبو الوليد حسان بن �بت بن املن

وأختهـا نة، هاجرت قبيلته من اليـمن إىل مشال اجلزيرة العربية فاستقرت هى يماال

مائة وعشرين سنة نصفها يف اجلاهلية وشااألوس ىف املدينة وهو من املعمرين ع

.١اإلسالمىف اجلاهليةنصفها يف

قبل اهلجرة ونشأ ىف يثرب وعاش ٦٠قبيل مولد النيب بسنوات حنو عام ولد

ذات شأن ىف اجلاهلية عيشة فتيان اجلاهلية املرتفني املتحضرين ىف أسرة 

أوس بن وأخوهاحلرب بني األوس واخلزرج احلكمة يففأبوه صاحب،اإلسالمو 

ى رسول هللا عليه ، وآخىعقبة الكربى مع سبعني من األنصار�بت شهيد ال

وسلم بينه وبني عثمان بن عفان �لث اخللفاء الراشدين.

شأتهب.

نشأ حسان شديد التعصب لقبيلته اخلزرج ينافـح عنها ويهجو خصومـها

بن ، وقد كان بينه وبني شاعري األوس املشهورين قيسقبيلة األوسوالسيما 

., القاهرة : مكتبة النهضة املصرية دراسا ىف أدب ونصوص العصر اإلسالمى، حممد عبد القادر ١

١٥٢، ص : م١٩٧٦–ه ١٤٠٥الطبعة األوىل ، 



٨

اخلطيم وأىب قيس بن األسلت مناقضات شعرية كثرية .

وكان حسان خيتلف ىف اجلاهلية إىل املواسم واألسواق يفرق فيها شعره 

على النابغة فأعـجب به ٢ويقال إنه عرض شعره ىف سوق عكظعلى النقاد 

.٣وأثىن عليه 

إسالمه.ج

دخل من وملا هاجر الرسول إىل يثرب دخل حسان ىف إلسالم مع من 

وا الرسول . ودافع األوس واخلزرج عن الرسول، وقاتلوا أهل مكة ونصر هقوم

فسموا �ألنصار ، مث احتاج الرسول إىل من ينصره على القرشيني بلسانه ألن 

، له حسان : أ� هلا�جائهم فيقولشعراء قريش كانوا يؤذون الرسول واملسلمني 

يسرىن به مقول بني بصرى مث �خذ الرسول بطرف لسانه ويقول : " وهللا ما 

".٤وصنعاء 

سالم شاعر اإلسالم وشاعر ويصبح حسان بفضل دفاعه عن اإل

، وكان هجاؤه للمشركني فيه كثريا من الفحش واالقذاع ، وكانت معانيه الرسول

مقتصرا نصيب حسان من اجلهاد كانجاهلية أكثر منه إسالمية . على أن
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٩

ما جهاد احلرب ىف ساحة الوغى فلم نصيب حسان أعلى الناحية اللسانية ، 

.للسنيةمن اجلهاد كان مقتصرا على الناحية ا

وعاش حسان مناضال بلسانه عن اإلسالم واملسلمني، وكانت مآثره ىف 

كان النىب عليه السالم وهلذا  سالم بشعره تغزعن املآثر احلربية،الدفاع عن اإل

يقسم له ىف الغنائم بعد عودته من الغزوات كأي حمارب شارك فيها بسيفه . ومل

الفة. تويف الرسول وقف حسان جبانب قومه األنصار يدافع عن حقهم يف اخل

شأن األنصار ويـهمل اخللفاء �لسلطة فيضعفولكن املهاجرين يستأثرون

النشغاهلم �خبار الفتوح . وكان عمر حسان، ويعرض الناس عن مساع شعره 

�ذنه ىف مسجد الرسول فيأخذ لناس ارضي هللا عنه رمبا مسعه ينشد شعره و 

، فوهللا دعنا عنك �عمر:ليه حسان بقوله، فريد عويقول : أرغء كرغاء البعري

فيقول له،غري عليلتعلم أىن كنت أنشد ىف هذا املسجد من هو خري منك فال ي

٥عمر : صدقت .

حياتهد. 

عمره-

، ستون على أن حسان عاش مائة وعشرين سنةأمجع املؤرخون العرب 

مولد النيب، وذكر بعضهم انه ولد قبلاجلاهلية وستون يف اإلسالممنها يف

نفس املرجع٥



١٠

٦ى هللا عليه وسلم ببضع سنني .صل

أسرته -

كانت أسرة حسان ذات ءشأن عظيم يف اجلاهلية واالسالم . فوالده 

مه . املنذر قد حكمته األوس واخلزرج يف حرب مسري ونزلوا على حك�بت بن 

وكان حلسان أخوان مها : أوس بن �بت ، وأمه سخطى بنت حارثة ، فهو أخو 

حسان ألبيه ، وكان ممن شهد العقبة األخرية من األنصار ، ونزل عليه عـثـمان 

لم بينهما ، رسول صلى هللا عليه وسبن عفان حني هاجر اىل املدينة وآخى ال

وكان هلذه املؤاخاة أثرها يف نزعة حسان العثمانية ، واستشهد يوم أحد .

بنت حارثة ،وقيل عمرة بنت وأخوه  الثاين أبوشيخ أيب بن �بت وأمه سخطى 

مسعود. وكان ممن شهد بدرا من األنصار واستشهد يوم بئر معونة مع من غدر 

�م بنو سليم من املسلمني .

أخوات حسان كبثة ولبىن ، وكلتامها أختاه ألبيه وأمهما ولذي عرف من 

٧سخطى بنت حارثة وقد أدركتا اإلسالم وأسلمتا.

٨م ، ص : ١٩٩٣-هـ ١٤١٤،ديوان حسان بن �بتمهنا ، عبدأ٦
٩، ص : نفس املرجع٧



١١

والذي عرف أيضا أنه كانت له زجة من األوس تدعى عمرة بنت 

الصامت بن خالد وزوجة أخرى امسها شعثاء وقد أكثر حسان من ذكرها يف 

٨حبيبته اليت كان يتغزل �ا .هي شعره ، على أن البعض يقول أن شعثاء 

وفاته.ه

ومات حسان .٩ه ) يف خالف معاوية بن أيب سفيان ٥٠مات سه ( 

١٠ىف عهد معاوية بعد أن كف بصره وجاوز املائة .

شعرهو.

اجلاهلي :ه ىفشعر -

بسوء حىت كان حسان شديد العصبية لقومه، فال يكاد يتعرض هلم أحد 

ينربي للدفاع عنهم بشعره فيشيد مبناقبهم ويهجو أعداءهم . وهذه العصبة تفسر 

لنا غلبة اهلجاء والفخر على شعره اجلاهلي . وكان حسان يشرك يف احلياة 

األدبية يف عصره ، وكان على صلة �لشعراء الذين يفدون على عكاظ يف 

صل �لغساسنة ملوك جلق ميد املواسم ، ومنهم النابغة واألعش واخلنساء. وات

هو والنابغة الذبياين وعلقمة الفحل وغريهم من حهم بشعر جيد ويتقاسم ، 

١٠:نفس املرجع، ص٨
٨:نفس املرجع، ص٩
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١٢

شعراء البالط أعطيات بين غسان ، وقد طابت حلسان احلياة يف ظل تلك 

١١النعمة ، إذأن الغساسة أكرموه واغدقوا عليه العطا� وجعلواله مرتباسنو� .

اإلسالمه ىفشعر -

بعد هجرة حممد صلى هللا عليه وسلم من مكة إىل يثرب واختاذها مقرا 

، عرفت منذ ذلك احلني مبدينة الرسول ، وتطلعت إليها أنظار لبث دعوته 

العرب ، وهفت إليها قلوب املسلمني . ومل يكن للمدينة أن حتتل املنزلة اليت 

 تبادر قبيلتا  وصلت إليها بعد هجرة النيب صلى هللا عليه وسلم إليها لو مل

رج اىل اعتناغق الدين اجلديد، وإىل إيواء حامل الرسالة الذي حقق األوس واخلز 

املؤاخاة بني املهاجرين وأهل املدينة ، ومل يعد يفرق بني القبيلتني فيها تفريقا قبليا 

وإمنا أمساهم مجيعا إمسا واحدا هو األنصار فأصبحوا أخوا� : (واعتصموا حببل 

وال تفر قوا واذكر وا نعمة هللا عليكم إذ كنتم أعداء فاصبحتم بنعمته هللا مجيعا 

إخوا� )

يف هذا الوقت كانت نريان احلروب بني القبيلتني قد مخدت يف مدينة 

الرسول صلى هللا عليه وسلم ومل يعد الشعراء جيدون موضوعا أخر ينظمون فيه 

اهلية ، غري أن قريشا سر ون يف اجلنوايفعلكاويعربون عن ذوا�م من خالله كما 

١١م ، ص : ١٩٩٣-هـ ١٤١٤،ديوان حسان بن �بت، . مهنا األستاذ عبدأ١١



١٣

عان ما خلقت هلم املوضوع اجلديد وذلك عندما أخذ شعراؤها يف هجاء 

١٢الرسول واملسلمن .

يع ويف هذه احلقبة أصبح حسان الرسول وأصبح شعرء سجال جلم

األحداث اليت توالت على املسلمني وأصبحت حلسان منزلة خاصة يف نفوس 

وذكر�ه يف املقدمة وهو كثرة ما أضيف إليه املسلمني لدفاعه عن الرسول الكيم 

١٣حيمل مثله على أي شاعر إسالمي آخر .من الشعر حىت لقد محل عليه مامل

سلوب حسان يف هجائه طعنا يف أصل قريش ونسبهم ، بل  ومل يكن أ

كان الشاعر يعمد إىل الواحد منهم فيفصله عن الدوحة القرشية ، وجيعله فيها 

عن الدوحة القرشية ، وجيعله فيها  الوحد منهم فيفصله طائرا غريبا يعمد إىل

نفسد،مث طائرا غريبا يلجأ إليها كعبد أودعي أومتبىن ، أوجيعله غصنا مريضا م

يسدد سهامه إىل أخالق الرجل وعرضه فـيـمزقها متزيقا ، يف إقذاع شديد ، 

ر عن إنقاذ نا للؤم واجلهل والبخل واجلنب والقذارة والفراوخيرج ذلك الرجل مو ط

١٤األحبة من وهدة املوت يف املعارك .

واقتصر مدح حسان هلذا العهد على النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفائه 

ح وكبار  الصحابة ، الذين أبلوا يف الدفاع عن االسلم بالء حسنا . وهو مد 

١٢:نفس املرجع، ص١٢
١٣م ، ص :١٩٩٣-هـ ١٤١٤،  ديوان حسان بن �بت. مهنا ، األستاذ عبدأ١٣
١٤ص : ، نفس املرجع١٤



١٤

خيتلف عن املدح التكسيب بصدوفه عن التقلب على معاين العطاء واجلود وما 

واالنطواء على وصف اخلصال احلميدة ورسالة الرسول صلى هللا عليه إليه ، 

١٥وسلم .

من اهلجاء واملدح من شعر حسان، وإذا كنا اقتصر� على إعطء أملثلة

فلس معىن هذا أنه مل يقل شعرا يف األغراض ، فقدكان له شعر جيد يف الر�ء ، 

لشعرية املنوعة .لغزل، ووصف اجلالس اللهو والغناء واملش هد اوالفخر، وا

ومـهمـا يكن من أمر فقدمجع شعره مناذج رائعة من جيد الشعر اجلاهلي 

على من أظهر ما قبل يف العصر النبوي ، وحقائق �رخيية معينة، وقصائد متقنة 

دراسة االنقالب احملمدي ،وأشعارا طريقة تنىبء عن احلياة الشعرية اجلديدة اليت 

١٦أخذ ىف بعثها الديد اجلديد .

١٤، ص : نفس املرجع١٥
١٥ص : ،املرجع السابقةمهنا ، .عبدأ١٦



١٥

الباب الثالث

ري عند علم بديعالنظإلطارا

تعريف علم البديع .أ

:جاء ىف لسان العربرتع.ـح، واملحول اجلديدالبديع ىف اللغة تدوركـلمة

بدع الشىء يبدعه بدعـا، وابتدعه أنشأه وبدأه، والبديع الـمحدث العجيب، 

إلبداعه تعاىل،وأبدعت الشىء اختـرعته ال على مثال، والبديع من أسـمـاء هللا 

األشياء وإحداثه إ�ها، وجيوز أن يكون مبعن مبدع، أو يكون من بدع اخللق أى 

إلبدأه، وهللا تعاىل : كـمـا قال ((بديع السـمـاوات واألرض)) أى بدأه، 

خالقـهـمـا ومبدعهـمـا، فهو سبحانه اخلـالق املخـتـرع ال عن مثل سابق، وسقاء 

جاء �لبديع.بديع أى جديد، وأبدع الشاعر 

وأما البديع ىف مصطلح علمـاء البالغة : فهو علـم يعرف به وجوه حتسني 

١تطبيقه على مقتضى اجلال ووضوح الداللة.الكـالم بعد رعاية 

يتكون علم البديع من احملسنات اللفظية واملعنوية ، حيث إن احملسنات 

الشكل ال يبقى ما رجعت وجوه التحسني إىل اللفظ دون املعىن فاللفظية هي

٢إذا تغري اللفظ ، ويتمثل هذا البحث يف السجع ، واجلناس .

)، ص : ١٩٩٧(جامعة بنغازي، دراسات يف البالغة العربية،منشوراتعبد العاطي غريب عالم، ١

١٥٥
Lhee)علم البلغة التيقي (البيان املعاين البد يعفهمي سفيان ، ٢ Sagoe Press،٢٠١٥ ،

١٥١ص: 



١٦

والبديع : من أمساء هللا تعلى إلبداعه األشياء وإحداثه ا�ها ، وهو البديع 

األول من كل شيء . وجاء يف القر آن الكرمي (بديع السموات واألرض ) 

أي خالقها ومبدعها.١٠١األنعام : 

ب الرتكيز على التـميز والفرادة ال اخللق واإلبداع ومن هذا جيفالبديع إذا 

٣علىاملشاكلة والـممـاثلة ىف ضروب البديع وأفانينه .

السجع وأنواعه .ب

نثراً) أي : للكلمتني يف آخر الفقرتني من هو توافق الفاصلتني السجع :(

٤منهما.األخري أي : يف احلرف الواحدا الواقع يف آخر كل النثر ( يف احلرف 

فيه الفقر . وأمجل األسجاع ماتساوت 

َهْر)٩ َفالَ تـَْقَهْر (مَ يْ تِ كقوله تعاىل : (فََأمَّا اْليَ  )  َوأَمَّا السَّآِئَل َفَال تـَنـْ

وكقولك :

ذا وعد وىف ، وإذا أعان كفى ، وإذاملك عفا .احلر إ-

لكل أديب هفوة ، ولكل سيف نبوه ، ولكل جواد كبوة .-

األهوال مل ينل اآلمال .من مل يركب -

وكقول املهذب الدمشقي يف رسالة النسر والبلبل :

٢٥، ص : ٢٠٠٣حمد امحد قاسم، علوم البالغة البديع والبيان واملعاين، (لبنان، ٣
م)، ص : ٢٠٠٧حفي �صف، حممد د�ب، دروس البالغية (املدينة : شعبة الكتب الدراسية، ٤

٢٢٤



١٧

كأمنا أجنحته ركبت من العواصف ، واستلبت من الربوق ، وأخذت من -

٥رمز األلفاظ، واستعريت من غمز األحلاظ .

مث السجع يف اللغة : " الكالم املقفي، أو مواالة الكالم على روي واحد، 

وأساجيع، هو مأخوذ من سجع احلمام وهو ترجعه الصت على ومجعه أسجاع، 

حد واحد، وملا كان السجع يف الكالم تواطؤ الفاصلتني على حرف شبه بسجع 

٦احلمام ومسي به.

ويف االصطالح : هو توافق الفاصلتني من النشر على حرف واحد يف 

كل مجلة ىآخرمها. والفاصلة هي الكلمة األخرية من مجلة مقارنة ألخرى، وتسم

من هاتني اجلملتني "قرينه" مقارنتها األخريى،كما تسمى "فقرة". والسجع 

اليكون إال يف مجلتني أو أكثر، فاذا توافقت كلمتان يف مجلة واحدة فال يسمى 

٧سجعا. 

يقسيم السجع :

أنواع وهي :ينقسم السجع إىل أربعة

١٤٧ص: ،ع و العروضالبدي–البيان –املتقن ىف علوم البالغة( العاين غريد الشيخ ، ٥
Lhee)يقي( البيان املعاين البد يعطبغة التعلم البالفهمي سفيان ، ٦ Sagoe Press،ص٢٠١٥ ،:

١٥٥
٢١٦، ص : نفس املراجععبد العاطي، ٧



١٨

يف احلرف قطرف : وهو أن ختتلف الفاصلتان ىف الوزن مع االتفاامل.١

٨األخري

إذ أردت أن تطاع فسل من يسطاعاملثال : 

األخرية من القرينة مع نظري�ا يف الوزن املوازي : وهو أن تنفق اللفظة .٢

والروي، كقزله:

أي شيء أطيب من ابتسام الثغور ، ودوام السرور ، وبكاء الغمام ، -

ونوح احلمام .

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :

" اللهم إين أدرأ بك يف حنورهم ، وأعوذ بك من شرورهم " 

ر البيت الرتصيع : وهو عبارة عن مقابلة كل لفظة من فقرة النثر أو صد.٣

٩.بلفظة على وز�ا ورويها 

الفضل اهلمذاين : قال أبو

" إن األبرار  لفي نعيم وإن الفجر لفي جحيم "

اجلناس وأنواعه.ج

وتعريف ))تشابه الكلمتني يف اللفظهو((عرفه السكاكي بقوله : 

١٠.اخلطيب القزويئي ال خيتلف يف شيئ عن تعرف السكاكي

١٥٦، ص : فهمي سفيان ،ااملرجع السابقة٨
٢١٧، لبنان ، ص :علم البديععتيق ،عبد العزيز٩

١١٤لبنان)، ص : -(طرابلسواملعاين،-والبيان-البالغة، البديععلم حمد امحد قاسم، ١٠



١٩

يف -هو أن يورد املكتكلم ((أما أبو هالل العسكري فقد عرفه بقوله : 

كلمتني –الكالم القصري حنو البيت من الشعر، و اجلزء من الرسالة او اخلطبة 

)).جتائس كل واحدة منها صاحبتها يف �لكف حروفها

قا و أن يتشابه اللفظان نط((وتعريف احملدثني أكثر دقت وهو : 

.))خيتلفامعىن

ومن أوائل من فطنوا ١١ن اجلناس من فنون البديع اللفظية.التلي إويف 

إليه عبد هللا بن املعتز، فقد عده يف كتابه �ين أبواب البديع اخلمسة الكبريى 

عنده وعرفه ومثل للحسن واملعيب منه �مثلة شىت.

انس أخرى يف بيت و يء الكلمة جتوهو يعرفه بقوله : " التحنيس أن جت

شعر وكالم، وجمانستها هلا أن تشبهها يف �ليف جروفها."

فمفهوم اجلناس عند ابن املعتز مقصور كماترى على تشابه الكلمات يف 

�ليف حروفها، من غري إفصاح عما إذا كان هذا التشابه ميتد إىل معاين 

فالكلمات املتشا�ة احلروف أم ال.

ن يف النطق و خيتلفا يف وتعرف آخر أن اجلناس أن يتشابه اللفظا

١٢املعىن.

١٩٥، ص: املراجع السابقةعبد العزيز،١١
٢٦٠، ص : البالغة الواضحةعلى اجلارم و مصطفى أمني ، ١٢
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م وهي : اجلناس التام ، واجلناس الناقص ، تقسم اجلناس إىل مخسة أقسا

واجلناس اجلناس احملرف ، اجلناس املقلوب واجلناس املقلوب واجلناس الالحق ، 

 البيان لكل �لتصيل . وسيأيت

املبحث يف اجلناس التام -

نوع من اجلناس ما اتفقا يف أمور أربعة وهي : نوع احلروف ، وعددها ، وهو

لو خرج واحد من هذه األربعة نسميها �جلناس غري التام . وهيئتها ، وترتيبها ، 

واجلناس التام على أضرب:

اجلناس التام املماثل .١

وهو ما كان فيه لفظ اجلناس امسني أو فعلني أو حرفني ، أى ما كان 

بفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة .

١٣.لحدفه اآلجال آجال            واهلوى للمرء قتااألمثلة : 

اجلناس التام املستويف .٢

وهو ما كان لفظا اجلناس خيتلفان يف الكتابة .

مثلة : عال حممد على مجيع األ�ماأل

اجلناس التام املركب.٣

وهو ما كان أحد من لفظي اجلناس يرتكب من كلمتني ومسي �ملركب.

Lhee)يقي( البيان املعاين البد يعبة التطيغم الباللعفهمي سفيان ، ١٣ Sagoe Press،٢٠١٥ ،

١٦٦ص : 
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١٤األمثلة : إذا ملك مل يكن ذا هبة فدعه فدولته ذاهبة 

اجلناس غري التام :حث يفبامل-

اجلناس الناقص :.١

ما ال يتفق فيه اللفظان املتجانسان اتفاقا �ما، سواء يف احلروف أو وهو 

:١٥يف عددها أو هيئتها أو ترتيبها

األمثلة : قال الشاعر : 

فما زال معقوال عقال الندى           وما زال حمبوسا عن احملد حابس

قلوب املاجلناس .٢

يف ترتيب احلروف : أى حيث إن احلروف ال ترتب بني وهو ما اختلفا

اجلملتني .

األمثلة : قال الشاعر :

بيض الصفائح ألسود الصحائف        متو�ن جالء الشك والريب

اجلناس احملرف .٣

وهو ما اختلفا يف اهليئة ( احلركة ، والسكون ، والنقط)

١٦٧، ص :املرجعنفس ١٤

١٤٩ص: ،املرجع السابقةغريد الشيخ ، ١٥
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األمثلة : قال الشاعر : 

لعب اهلوى يف شعور هن              لعب اهلوا يف شعور هن 

اجلناس الالحق.٤

وهو ما اختلف من أنواع احلروف : يف خمرج احلروف

األمثلة :

قال البحرتي : " نسيم الروض يف ريح مشال         وصوب املزن يف راح 

١٦مشول

Lhee)م البالغية التطبيقي( البيان املعاين البد يعلعفهمي سفيان ،١٦ Sagoe Press،ص ٢٠١٥،

:١٦٨
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الباب الرابع

حتليل السجع و اجلناس يف شعر حسان بن �بت

يف هذا الباب يريد الباحثة أن السجع 

بـَِجَوابِ متكلم ملـحـاور#يـََباِب هل رسم دارسة املقام

َكوَْكباَ تراقب عيين آخر الليل  #َكوَْكبٍ إذا غار منها كوكب بعد

َصِلْيبِ وأدفعهم عين بركن#َغـاِلبٍ أقاتلهم وأدعي �ل 

يـُْتِلُد إذا ضن معطء بـمـا كان #َوَ�ِلدُ وأبذل منه للطريف بطيبة

وتـهـمـدمنري وقد تعفو الرسوم #ومعـهـدرسم للرسول

القشيبكخط الوحي يف الورق #�لكثيبعرف د�ن زينب 

بُ يْ صِ خَ #      وال فلج يطاف بهبُ يْ طِ خَ مزينة ال يرى فيها 

لِـُمْلِحدِ نظام لـحق أونكال #َأْمحٍَد فمن كان أو من يكون كَ 

فلتصبحن وأنت ما ليقني علمك #َجاِهَدهْ فسعيت يف دور الظوا هر والبواطن 

َحاِمِدهْ 



٢٤

حتليلنوع السجعبيت الشعرالرقم

يـََبابِ هل رسم دارسة املقام.١

بـَِجَوابِ متكلم ملـحـاور#

يف كلمة تَـَتابـَُعْو  السجع املوازي

َوأُثِـيـُْبوا، يـتـفـقان يف 

احلرف األخر 

والوزن، بل خيتلفان 

يف الكلمة.

٢.
إذا غار منها كوكب بعد

تراقب عيين آخر #َكوَْكبٍ 

َكوَْكباَ الليل  

يف كلمة َكوَْكٍب السجع املطرف

يف احلرف،وََكوَْكباَ 

األخر نـختلفان يف 

الوزن.

َغـاِلبٍ أقاتلهم وأدعي �ل .٣

َصِلْيبِ وأدفعهم عين بركن#

يف كلمة َغـاِلٍب السجع املطرف

يـتفـقان يف ، وَصِلْيبِ 

األخر احلرف

الوزن.نـختلفان يف 

٤.
وأبذل منه للطريف بطيبة

إذا ضن معطء #َوَ�ِلدُ 

يـُْتِلُد بـمـا كان 

لسـجع الرتصيع
يف كلمة َوَ�ِلُد  

ويـُْتِلُد، حرف األخر 

والوزن متساو�.
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ومعـهـدرسم للرسول.٥

منري وقد تعفو الرسوم #

وتـهـمـد

َوَمعـْهـَُد يف كلمة السـجع الرتصيع

َوتَـْهـَمـُد، حرف 

األخر والوزن 

متساو�.

بِ يْ ثِ كَ لْ �ِ عرف د�ن زينب .٦

# كخط الوحي يف الورق 

بِ يْ شِ قَ الْ 

يف كلمة �لكثيب السـجع الرتصيع

والقشيب، حرف 

األخر والوزن 

متساو�.

بُ يْ طِ خَ مزينة ال يرى فيها .٧

بُ يْ صِ خَ # وال فلج يطاف به

يف كلمة خطيب و السـجع الرتصيع

خصيب، حرف 

األخر والوزن 

متساو�.

َأْمحٍَد فمن كان أو من يكون كَ .٨

لِـُمْلِحدِ # نظام لـحق أونكال 

وَأْمحَدٍ يف كلمةَ السجع املطرف

يـتفـقان يف ، لِـُمْلِحدِ 

األخر احلرف

نـختلفان يف الوزن.
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فسعيت يف دور الظوا هر .٩

# فلتصبحن َجاِهَدهْ والبواطن 

َحاِمِدهْ وأنت ما ليقني علمك 

وَجاِهَدهْ يف كلمة لسـجع الرتصيع

، حرف َحاِمِدهْ 

األخر والوزن 

متساو�.

يف هذا الباب يريد الباحثة أن اجلناس-

لشعثاء معتباَجاراً مطاعا وال #يعلل نفسه َجاراً أال ال أرى 

ُعَصبٍ من خلفها ُعَصبٍ بعارة #ال تنيـبوا ألمر هللا تعرتفواأ

�بيض يتلو املـحكمـات منيب#َدرَُّه َدرَّ وفـجعنا فريوز ال 

َخِصْيبُ والفلج يطاف به#َخِطْيبُ مزينة ال يرى فيها

بنور مـجدد قوموحل على #فـضلت عـقولـهم قومترحل عن 

َويـُـْشـَهدَ يلوح َمْشهـُِودُ من هللا #أغر عليه للنبوة خامت   

القشيبكخط الوحي يف الورق #�لكثيبغرفت ديـار زينب 
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حتليلنوع السجعبيت الشعرالرقم

يعلل َجاراً أال ال أرى .١

َجاراً مطاعا وال نفسه  # 

لشعثاء معتبا

فكلمتا (جار) يف هذا جلناس التام املماثل

البيت قد اتّـفـقا يف نوع 

احلروف، وترتـيـبـها، وعددها 

يف املعىن، جارا واختلفا 

جارا الثانية األوىل جلرين، و 

.مبعىن : رَاعٍ 

٢.
ال تنيـبوا ألمر هللا تعرتفواأ

خلفها منُعَصبٍ بعارة #

ُعَصبٍ 

فكلمتا (عصب) يف هذا جلناس التام املماثل

البيت قد اتّـفـقـا يف نوع 

احلروف، وترتـيـبـها، وعددها 

واختلفا يف املعىن، عصب 

األول يغيب، وعصب 

ة.الثانية اجلـمـاع

٣.
َدرَّهُ َدرَّ وفـجعنا فريوز ال 

اجلناس اجلناس غري التام، الناقصجلناس 
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املـحكمـات يتلو�بيض#

منيب

وهو يكون الناقص

�ختالف اللفظني يف 

أعدداد احلروف وهو الز�دة 

حرفا واحدا ىف أول احد 

اللفظني.

٤.
َخِطْيبُ مزينة ال يرى فيها

بهوالفلج يطاف#

َخِصْيبُ 

واجلناس يف هذا البيت �جلناس �ري التام الالحق

التام�جلناس غري يسّمى 

ألن اختالف فيه الالحق 

اللفظان يف نوع احلروف 

متبعد املخارج بني "ط" و 

"ص". خطيب مبعىن 

حماضر، وخصيب مبعىن 

َمرِع.

٥.
فـضلت قومترحل عن 

عـقولـهم  #   وحل على 

بنور مـجدد قوم

فكلمتا (قوم)  يف هذا جلناس التام املماثل

البيت قد اتّـفـقـا يف نوع 

وترتـيـبـها، وعددها احلروف، 

واختلفا يف املعىن، قوم 

ألول رعّية، وقوم الثاين ا

.تفسريي
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أغر عليه للنبوة خامت   .٦

يلوح َمْشهـُِودُ من هللا #

َويـُـْشـَهدَ 

البيت  اجلناس يف هذا جلناس الناقص

، يكون �ختالف الناقص

اللفظني يف أعداد احلروف 

فقط، وكان الز�دة حرفا 

أول أحد واحدل يف

)اللفظني، فكلمة ( مشهود

حرفا واحد يف أوهلما وهو 

األلف. عن كلمة ويشهد.

غرفت ديـار زينب .٧

كخط #�لكثيب

القشيبالوحي يف الورق 

واجلناس يف هذا البيت �جلناس �ري التام الالحق

�جلناس التام يسمى 

إختالف فيه الالحق ألن 

اللفظان يف نوع احلروف ال 

التقارب الـمخارج بني " مع 

ك " و "ق" . �كثيب 

مبعىن كومة رمل، والقشيب 

حدث.
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املبارك يـتـهدلِلنُـْورِ يـهد من#أضاء على الربية كلنـُْوراً 

أصيدرَْأسُ رَْأَسهُ ألد كأن #نشاغمرا بورا شقيا ملعنا 

تـهتداْلَبابِ ضللت وإن تدخل من #بـَابِهِ مىت ما أتيت األمر من غري 

يسعدهللا يسعدمن-بصحبته#ليـهـن أبـا بكر سعادة جده 

من#أضاء على الربية كلنـُْوراً .٨

املبارك يـتـهدلِلنـُْورِ يـهد 

اجلناس غري التام، جلناس الناقص

اجلناس الناقص

وهو يكون 

�ختالف اللفظني 

يف أعدداد احلروف 

وهو الز�دة حرفا 

واحدا ىف أول احد 

اللفظني.

ألد كأن #نشاغمرا بورا شقيا ملعنا.٩

أصيدرَْأسُ رَْأَسهُ 

اجلناس غري التام، جلناس الناقص

اجلناس الناقص

وهو يكون 

�ختالف اللفظني 

أعدداد احلروف يف

وهو الز�دة حرفا 
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واحدا ىف أول احد 

اللفظني.

بـَابِهِ مىت ما أتيت األمر من غري ١٠

تـهتداْلَبابِ ضللت وإن تدخل من #

اجلناس غري التام، جلناس الناقص

اجلناس الناقص

وهو يكون 

�ختالف اللفظني 

يف أعدداد احلروف 

وهو الز�دة حرفا 

واحدا ىف أول احد 

اللفظني.

#سعادة جدهليـهـن أبـا بكر .١١

يسعدهللا يسعدمن-بصحبته

فكلمة (ُيْسَعِد) يف جلناس التام املماثل

هذا البيت قد اتّـفقا 

يف نوع احلروف، 

وترتيـها، وحركاتـها، 

وعددها واختلفا يف 

املعىن، يسعد األول 

فرح، ويسعد الثاين 

حمظوظ، ولذلك 
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يسمى �جلناس 

التام املمـاثل.

وأما ٣٢الشعر حسان بن �بت السجع واجلناس الذي وصل اىل وجد الباحث يف 

أكثر اإلستعمال السجع املوازي و اجلناس غري التام وذلك يكون يف اجلناس الناقص و 

اجلناس الالحق.
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اخلامسبالبا

اتـمةخ

ة بعض النـتائـج املهة وهى :من بيان البحث يف كل السابـق، فيخـتلـص الباحث

النتائـج.أ

وأما السجع الذى تـتـضمنه قـافية الباء والدال فهـو مايلى : .١

السجع املطرف يف اربعة املقـتـطفـات -

السجع الرتصيع يف مخسة املقـتـطفـات-

عشر املقـتـطفـاتالسجع املوازي يف ثالثة -

الباء والدال لـحسان بن شعر قافيةالذى ينضمنهنوع اجلناس .٢

جود يف نوع اجلناس التام املـو اجلناس التام و اجلناس غري التام. �بت :

ل فقط. وأما غري التام فيـها : جلناس املماثشعره حلسان بن �بت

واحدة.ة واضع فاجلناس الالحق يف مقتطفة فاجلناس الناقص يف مخس

بت هو اجلناس اجلناس ستعمـاال يف شعر حسان بن �أكثر .٣

غـري التام .
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التوصيات.أ

الب قسم اللغة العربية وأد�ا لبحث ترجو الباحثة أن يقوم ط.١

عن األد�ء املعاصرين أل�م قد بذلوا جهدهم يف حتديد 

األدب العريب.

ممارسة ترجوا من طالب كلية اآلدب قسم اللغة العربية وأد�ل .٢

اللغة العربية لفصحى نطقا وكتابة.

يطرة على املفردات وذلك لرتقية ترجو الباحثة الطلبة الس.٣

قدر�م على فهم اللغة العربية وأد�ا وكتابة الرسالة.
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املراجع

الـمـراجع العربية.أ

حفي �صف، حممد د�ب، دروس البالغية (املدينة : شعبة الكتب الدراسية، 

م٢٠٠٧

شوقي ضيف، �ريـخ األدب العريب : العصر اجلاهلي (القاهرة : دار املعارف، 

١١١٩(

البالغة الواضحة (البيان و املعاين و البديععلي اجلارم و مصطفى أ مني، 

م)١٩٩٧، ( بنغازي : دراسات يف البالغة العربيةعبد العاطي غرب عالم، 

١٩٠٤عبد الرمحن الربقرتى ، التلخص ىف علم البالغة،

(ر�ض : جامعة اإلمام حممد األدب العريب و�رخيهعبد العزيز بن حممد فيصل، 

.١٤٠٥بن سعود اإلسالمية،

م١٩٩٣-هـ ١٤١٤،  ديوان حسان بن �بتعبدأ مهنا ، 

(جامعة بنغازي، دراسات يف البالغة العربية،منشوراتعبد العاطي غريب عالم، 

١٩٩٧(

، لبنانعلم البديععبد العزيز عتيق ،

على اجلارم و مصطفى أمني ، البالغة الواضحة.

البديع و العروض–البيان –املتقن ىف علوم البالغة( العاين غريد الشيخ ، 

م١٩٨٥-ه١٤٠٥،املعاينعلم فضل حسن عباس، 



٢٩

Lhee)علم البلغة التيقي (البيان املعاين البد يعفهمي سفيان ،  Sagoe Press

،٢٠١٥

(مكتبة صدر، بري)، د.س، البني،كرم البستاىن

م٢٠٠٤جمـمع الغة العربية، املعجم الوسيط (بريوت : مكتبة الشعروق الدولية، 

., القاهرة : العصر اإلسالمى، دراسا ىف أدب ونصوص حممد عبد القادر 

م١٩٧٦–ه ١٤٠٥مكتبة النهضة املصرية الطبعة األوىل ، 

Jurnal،اخلصائص الفنية ىف أشعار حسان بن �بتحممد إهلام صاحل ،

Adabiyah Vol. 16 Nomor 1/2016

٢٠٠٣حمد امحد قاسم، علوم البالغة البديع والبيان واملعاين، (لبنان، 

لبنان)-(طرابلسواملعاين،-والبيان-علم البالغة، البديعحمد امحد قاسم، 
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