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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 الداخلية العناصرالمبحث األول : مفهوم  . أ
 الداخلية العناصرتعريف  .١

 ك الداخلية العناصر مها ك قسمُت إيل األديب العنصر ينقسم
 اليت العناصر إحدل  فهي اخلارجية العناصر كأما. اخلارجية العناصر

 الفن نظاـ يف ادلؤثرات من تعد ال كلكنها األديب الفن خارج تكوف
 يقوؿ ك لألدب، ادلعنوية احملسنات اخلارجية العناصر أف يقاؿ ك. األديب
  العمل إنشاء إىل ادلؤدية العوامل من ىي العناصر ىذه أف العلماء بعض
  ذلك يكوف أف ديكن ك األديب نفس يف يكوف العامل كىذا 23.األديب
 األخالؽ ك اجملتمع منها سلتلفة كانت العوامل كىذه.  اجتماعية ظركفا

 .الثقافة ك السياسة ك الكردية
 األدب من العمل تبٍت اليت العناصر ىي الداخلية العناصر أما

 يف كالعناصر األدب، يف الصفات كجود يسبب ما ىي العناصر. نفسو
 ىف كانت  الداخلية كالعناصر.  نفسو األدب ىف الناس يشاىدىا الواقع
 .الشعر ك القصة

 األدب عن يتكلم عنصر ىو ك القصة يف الداخلية العناصر أما
 ك النظر لقطة ك كالبيئة الشخصية ك ادلوضوع ك األحداث من

 مشاركة ك مباشرة تكوف  القصة  يف الداخلية العناصر كمن 24.األسلوب
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 ادلوضوع)  الفكرة يعٍت الشعر يف الداخلية العناصر أما ك. القصة بناء يف
  25. األسلوب ك اخلياؿ ك ، كالعاطفة ،(

  الداخلية العناصر أنواع. 2

 الباحثة حبثت كما. الداخلية العناصر أنواع ربليل إىل األف كصلنا
. نفسو األدب من العمل تبٍت اليت العناصر ىي الداخلية العناصر أف فيها
 يف كجدت الىت العناصر تلك الباحثة ستبحث البحث ىذا يف فإف

 . األسلوب ك اخلياؿ ك ، كالعاطفة ، ادلوضوع  كىو الربدة قصيدة

 الموضوع . أ

 الشرط ك األديب العمل يف الرئيسية الفكرة ىي ادلوضوع
 العناصر يف بارز عنصر ىو ادلوضوع ك. العريب الكالـ يف األكؿ

 ىذه يف خيتلفوف كالناس"  أمُت أمحد األستاذ قاؿ كما. األدبية
 26."اخلياؿ ك العواطف يف كاختالفهم كبَتا اختالفا ادلقدرة

 عن سلتلفة آراء كىناؾ. األدب لتعريف  فكرة ىو ادلوضوع
 :يلى كما كىى ادلوضوع ناحية من الداخلية العناصر مفهـو

 سواء األديب األثر حولو يدكر ما ىو ادلوضوع: كىبو رلدل قاؿ (1
 لدل اآلف ادلصطلح ىذا كيستعمل. ضمنيا أـ صراحة عليو أدؿ  

 أك للمؤلف اجلوىرية الفكرة:  ىو أضيق دبعٌت اللغة علماء
 على تطلق صفة. األديب األثر عنها يدافع الىت العامة القضية

                                                           
25

  Akhmad Muzakki, Pengantar Teori sastra Arab ……………………..hal : 55 
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 111ص  ، رلهوؿ السنة(: دار الكتاب العريب بَتكيت).  . النقد األديبأمحد أمُت   
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 مقابل) لو نسبت من إىل نسبتو ىف مشكوؾ مؤلف أك كثيقة
 الوثائق إىل امتد   مث الدنينية، الكتب ىف خاصة كاستعمل( صحيح
 27.مجيعها التارخيية

 خاطرنا يف جيوؿ ما مضموف ىو موضوع: النور عبد جبور قاؿ (2
 إحساس، على ادلوضوع بدؿ ادلعٌت ىذا كيف. ذاتنا ىو كليس

 كجود مالو. العامل يف موجود شيء على بضركرة كليس أكصورة،
 28.عنو ذىننا يف تكوف اليت الفكرة عن مستقل ذاتو، يف

 ىناؾ يكوف أف جيب لألدب األمثلة أكرب ىو الشعر ك
 اليت الفكرة ىو بادلوضوع يقصد ك. ضمنية أك صرحية إما موضوع
 أك معينة شعورا أك قضية أك فكرة يكوف فقد ، األديب النص تعرض

 .ما كقت يف األديب بو مر انفعاالت

 العاطفة . ب

 تعريفها (١

 اللغة علماء أحد قاؿ كما:ىى لغة العاطفة كلمة معٌت
 الشفقة ىى العاطفة أف  ( Luis Ma’luf) معلوؼ لويس كتاب ىف

( Ahmad As Syayib) الشايب أمحد قاؿ كما, كاصطالحا
 تفصل الىت ادليزة كىي األدب ىف العناصر أىم   ىى العاطفة
 .سواه من األدب

                                                           
 396(،  ص. 1983مكتبة لبناف : بَتكت ، ) ، ك كامل ادلهندس معجم ادلصطلحات العربية يف اللغة كاألدبرلدل كىبو  27
28

 272(، ص. 1185دار العلم اإلسالـ ،   :، )بَتكت، ادلعجم األداىبجبور عبدرالنور   
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 تقابلها ك emotion اإلصلليزية كلمة أك ؿ من ىي العاطفة
 لشيوعها العاطفة كلمة أثرت كلكن غنفعاؿ كلمة العربية ىف

 اإلنفعاؿ معٌت من لقرهبا ك .األدبية الدراسات ىف األلساف على
 النفس علم ىف معركؼ ىو كما كجدانية ظاىرة منهما كل إذ

 باألخرل الكلمتُت من كال يفسر اإلصلليزم ادلعجم أف على
 ىذه ك sentiment كلمة تفسرىا حُت emotion أماـ فتضع
 29.العاطفة معناىا

 أك كاف ،شعرا األديب النص يف تنشدىا اليت العاطفة ك
 النص صدر عنو الذم األصل عن صحيحا انبعاثا إال   ليست نثرا
 بو لتنفعل السامع يف إحساسا ك اىتزازا  حيدثو أف شأنو من

 ىو كادلتكلم. نفسو لو كتطرب ، كجدانو بو كيتحرؾ ، عاطفتو
 .الكذب أك بالصدؽ ينشدىا اليت العاطفة ىذه صاحب

 30أنواعها (2
 بعض يعدمها ال منها نوعُت ذكر كثَتة األدبية العاطفة ك

 : ادلقررة األدبية العواطف من النقد

 ) Self Regerding Emotion) الشخصية العواطف - أ

 صاحلنا كراء دأب إىل ربملنا اليت العواطف كىي
 أك اإلنتقاـ أك ادليداف من الفرار أك كالشجع اخلص

                                                           
29

 181 -183ص  1964. مكتبة لنهضة ادلصرية .  األديب. أصوؿ النقد أمحد الشايب   
31

 181 -183ص   نفس ادلراجع  
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 األدبية االنفعالت من ليس فهذه. النواؿ رجاء ادلدح
 ضيقة دائرة يف ربي ألهنا النقد عليها حيرص اليت السامية

. اذلواف ك األثرة على النفس ربمل مث ادلتنفع دائرة ىي
 يكوف ال نلتو إحساف على أك خاص مجل على فادلدح

 احملسن إىل أك ذاتو يف اإلحساف إىل يتجو الذم كادلدح
 بشئ ظفرة بنفس العناية دكف إنسانيا، فاضال باعتباره
 .مجيعان  الناس فيها يسًتؾ عامة بفضيلة متصا ألنو إصغاء

 (Painful Emotion) األليمة العواطف - ب

 ينغض دبا تشعرىم ك القراء االـ تثَت اليت كىي
 ك الظلم ك اليأس ك كاحلسد صفوىا يكدر ك حياهتم
 التهذيب عليها يغلب الرفيع األدب كظيفة ألف ضلوىا

 ذلك لعل ك. الترـب ك البؤس ال السركر كإذاعة. النفسي
 ك األديب أف على. كلها اجلميلة الفنوف كظيفة من

 أف غال باالالـ نفسو إشعار حيب ال مطلقا اإلنساف
 ك شركرا احلياة يرل الطبع كثيب احلس سقيم يكوف
 .قوية العواطف ىذه أف اعًتفنا مع ذلك نقوؿ ك. غثاما

3١مقاييسها (3
 

 أف األديب النقد أصوؿ كتابو يف الشايب أمحد ذكر ك
 : مخسة ىي األدبية العاطفة نقد يف هبا تستعُت اليت ادلقايس
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 191ص :............................ . أصوؿ النقد األديبأمحد الشايب   
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 صحتها أك العاطفة صدؽ - أ

 كركعتها العاطفة قوة - ب

 استمرارىا ك العاطفة ثبات - ج

 مشوذلا أك العاطفة تنوع - د

 درجتها أك العاطفة مسو - ذ
 :  يلي كما تباين أف ادلقاييس بياف ك

 صحتها أك العاطفة صدؽ - أ

 عن منبعثا األديب النص  يكوف بأف ككذلك
 تكوف حيت مصطنع كال زائف غَت صحيح انفعاؿ

 .خالدة قيمة لألدب هتب عميقة العاطفة

 ركعتها أك العاطفة قوة - ب

 ىناؾ ألف كحدهتا ثوراهتا هبا ادلراد ليس ك
 مصدر أف كاحلق. التفكَت ك التأمل مصادرىا عواطف

. طبيعتو ك األديب نفس ىو العاطفة ك القوة األكؿ
 مهما العاطفة عميق ك الشعور قوم يكوف أف فيجب

 .ضعيفها أك الفكرة قوم كاف سواء

 استمرارىا أك العاطفة ثبات - ج

 أك األدباء نفس علي العاطفة استمرار أم
 فصوؿ يف شائعة القوة لتبقي اإلنشاء مدة طوال الشعراء

 القارئ يشعر هبذا ك. حرارهتا تذىب ال كلو األديب األثر



06 
 

 مهما ركعتو على العاطفي ادلستوم ببقاء السامع أك
 .درجة زبتلف

 مشوذلا أك العاطفة تنوع - د

 إثارة علي يقدركف الذين ىم الشعراء فأعظم
 ك كاحلماسة قوية بدرجة نفسنا يف ادلختلفة االعواطف

 .اإلعجاب ك احلب

 درجتو أك العاطفة مسو - ذ

 علي الباب ىذا يف األديب النقد يعتمد كأخَتا
 ىذا ك  ضعيتها أك مسوىا حيث من العاطفة درجة

 النقاد أف يظهر ك. النقاد بُت كثَتا خالفا ادلقياس
 جيدر ىذا ك. الدرجة يف العاطفة تفاكت على متفقوف

 . مجيعا األدب يف تصويرىا

 األسلوبج. 

 أنواعو و األسلوب تعريف( ١    

 األديب هبا حياكؿ اليت كالسائل ك لألدب الرابع العنصر
 فهو األسلوب أما 32.سامعية قارئيةأك إيل عاطفتو ك فكرتا نقل

 يف يكوف ما لتعبَت األديب كطريقة النثر يف اللغة نطق طريقة
 األديب طريقة ىو األسلوب أف عرفنا التعريف ىذا من .ذىنو

                                                           
32

   Akhmad Muzakki, Pengantar Teori sastra Arab . …………………………..hal : 86  
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 اللغة إستخداـ خالؿ من شخصية عن كككل كشعوره فكره لتعبَت
 .اخلاص

 الذم األسلوب عن شيئا تعرؼ أف بك حيسن ىذا بعد
 لنيل أقرب تكوف صورة على مؤلفة ألفاظ ىف ادلصوغ ادلعٌت ىو

 كأنواع سامعية، نفس ىف كأفعل الكالـ من ادلقصود الغرض
 : ثالثة األساليب

 العامى األسلوب . أ

 ادلنطق إىل احتياجا كأكثرىا األساليب، أىدأ   كىو
 ألنو الشعرل، اخلياؿ عن كأبعدىا ادلستقيم، كالفكر السليم
 ال الىت العلمية احلقائق كيشرح الفكر كيتاجى العقل، حياطب

 األسلوت ىذا ميزات كأظهر كخفاء، غموض من زبلو
 يف كقوتو كاجلماؿ، القوة أثر فيو يبدك أف بد كال الو ضوح
 عباراتو، سهولة يف كمجالو حججو، كرصانة بيانو سطوع

 يف ادلعٌت تقريره كحسن كلماتو، اختيار يف الذكؽ كسالمة
اإلطناب ىو  ك مثالو يف 33.الكالـ كجوه أقرب من األقهاـ

يفيد ادلبالغة يف الكالـ كزيادة التصور للمعٌت ادلقصود, 
  34كيفهم ذلك من ادلعٌت اللغوم للكلمة.

                                                           
 .12(، ص : 1964. )دار ادلعارؼ : قاىرة، ، البالغة الواضحةعلي جاـر ك مصطفى امُت 33
34

 34نفس ادلراجع، ص   
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ينقسم  ،العامى األسلوبأحد من  اإلطنابك 
لتقرير ادلعٌت ىف ذىن يعٍت  اإليضاح بعد اإلبهاماإلطناب 

السامع بذكره مرتُت، مرة على سبيل اإلهباـ كاإلمجاؿ، كمرة 
تعقيب يعٍت  التذييل ك .كاإليضحعلى سبيل التفصيل 

ك  .اجلملة جبملة أخرل مستقلة تشتمل على معناىا للتأكيد
أف يأيت ادلتكلم بلفظ مث يعيده بعينو سواء كاف ىو  التكرار

ك غَت  ،اللفظ متفق ادلعٌت أـ سلتلفا، أك يأيت دبعٌت مث يعيده

 كقولو تعاىل: ك مثاؿ اإلطناب :   ذلك.         

        
35

يف   

"  ىذه اآلية إطناب لظهور مجلة     "  ادلبهمة، مث

"  كضحت دبا بعده جبملة           

 اإلطناب اإليضاح بعد اإلهباـ.ك ىذه يسمى  . "

 األديب األسلوب . ب

 ما مجالو كمنشأ شليزاتو، كأظهر صفاتو، أبرز اجلكاؿ
 الشبو لوجوه كتلمس دقيق، كتصوير رائع، خياؿ من فيو

 كإظهار احملسوس، ثوب ادلعنوم كإلباس األشياء، بُت البعيدة
 ك مثالو "الطباؽ".  36.ادلعنول صورة ىف احملسوس

                                                           
 66 القرآف الكرًن، احلجر، 35

 .13ص : (، 1964. )دار ادلعارؼ : قاىرة، ، البالغة الواضحةعلي جاـر ك مصطفى امُت  36
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كالطباؽ ىو اجلمع يف العبارة الواحدة بُت معنيُت 
على سبيل احلقيقة، أك على سبيل اجملاز، كلو  متقابلُت،

إيهاما، كال يشًتط كوف اللفظُت الدالُت عليهما من نوع 
 37.كاحد كامسُت أك فعلُت، فالشرط التقابل يف ادلعنييُت فقط

الشيئ كضد ه  ىو اجلمع بُتأك بإصطالح آخر أف  الطباؽ 
 كىو نوعاف : 38يف الكالـ.

فيو الضداف اجيابا : كىو ما مل خيتلف طباق االيجاب -
ىو األكؿ كاآلخر كالظاىر ﴿ قولو تعاىل  : ضلو 39.كسلبا

ىو أضحك ﴿ككقولو تعاىل  ,(3احلديد:)﴾كالباطن
 .(43النجم:)﴾كأبكى

: كىو ما اختلف فيو الضداف اجيابا طباق السلب -
 َكَلك نَّ  َكْعَده   اللَّو   خي ْل ف   اَل  اللَّو   َكْعدَ )  ضلو 40 .كسلبا

 .(7-6: الرـك)( ظَاى ران  يَػْعَلم وفَ   يَػْعَلم وَف، اَل  النَّاس   َأْكثَػرَ 

 
ىو الكالـ الذم ال حيتمل الطليب الكالـ اإلنشاء 

كعلى حد تعبَت البالغيُت: ىو ما  .بلذاتو الصدؽ كالكذ
كدلزيد من  .يستدعي مطلوبان غَت حاصل يف كقت الطلب

 (فقرة )بالتوضيح ديكننا النظر إىل ادلثالُت ادلاضيُت يف 
 .ففي ادلثاؿ األكؿ نداء كأمر، كيف ادلثاؿ الثاين هني كأمر

 

 

                                                           
37

 381ص :  ـ(. 1996 -ىػ 1416. )بَتكت : دار القلم,البالغة العربية " ادلكتبة الشاملة"الرمحن بن حسن. عبد  
38

 221. ص : جواىر البالغة يف ادلعاين كالبياف كالبديع  
39

 261. ص :البالغة الواضحةعلى اجلاـر ك مصطفى امُت.   
40

 261. ص :البالغة الواضحةعلى اجلاـر ك مصطفى امُت.   
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 اخلطايب األسلوب . ت

 كالربىاف، احلجة كقوة كاأللفاظ، ادلعاىن قوة تربز ىنا
 إرادة إىل اخلطيب يتحدث كىنا اخلصيب، العقل كقوة

 ىذا كجلماؿ مهمهم، كاستهاض عزائمهم إلثارة سامعيو
 قرارة إىل ككصولو تأثَته يف كبَت شأف ككضوحو األسلوب
 يف اخلطيب منزلة األسلوب ىذا تأثَت يف يزيد كشلا النفوس،

 صوتو، كنربات حجتو، كسطوع عارضتو، كقوة سامعيو نفوس
 41.إشارتو كحيكم إلقائو، كحسن

 األدبي األسلوب مفهوم (2

 شليزاتو، كأظهر صفاتو، أبرز كاجلكاؿ:  األديب األسلوب
 كتلمس دقيق، كتصوير رائع، خياؿ من فيو ما مجالو كمنشأ
 احملسوس، ثوب ادلعنوم كإلباس األشياء، بُت البعيدة الشبو لوجوه

 .ادلعنول صورة ىف احملسوس كإظهار
 أثرا األطباء يراىا كما الراجعة احلمى يرل ال فادلتنىب

. كقشعريرة رعدة كتسبب حرارتو، فًتفع اجلسم، تدخل جلراثيم
 كما يصورىا كلكنو عرقا، اجلسم تصبب نوبتها فرغت إذا حىت
 : اآلتية األبيات ىف تراىا

 فليس تزور إى فى الظالم #    وزائرتى كأن بها حياء

 فعافتها وباتت فى عظامى # بذلت لها المطارف والحسايا
                                                           

 .16نفس ادلراجع، ص :   41
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 مًتاكما خبارا العامل يراىا كما اخلياط ابن يراىا ال كالغيـو
 : يراىا كلكنو باردة طبقة اجلو ىف صادؼ إذا ما إىل حيوؿ

 من العدل فى كل أرض صالل # كأن الغيوم جيوش تسوم

 بصوب الرىام أجاد الكفاحا # إذا قاتل المحل فيها الغمام

 ، العلم حقائق أسباب بإنكار األديب يتظاىر كقد
 الغرض كتقول األدبية دعواه تثبت أسبابا خيالو من ذلا كيتلمس

 ناشئا ليس كجهو ىف يظهر الذل البدر فكلف ينشده، الذل
 ادلعرل ألف العلماء، يقوؿ كما جافة كقيعاف جباؿ من فيو عما
 : الرثاء ىف فيقوؿ آخر سببا لذلك يرل

 اللعلم أثر فى ولكنها # قديمة المنير البدر كلفة وما

 ػ مهجتو أتلفت نظرة إليها نظر أنو يريد ألنو بليغ، غَت
 فإف كربييها، مهجىت إىل ترد أخرل نظرة ألنظرؾ قفى ذلا فيقوؿ
 .األكىل النظرة أتلفتو دلا غرما الثانية النظرة كانت فعلت

 ادلوجز الكالـ ىذا شرح ىف طويال عانينا كيف فانظر
 كبعده خفائو شدة تأليف كسوء حذؼ من فيو ما سبب الذل

 .بالدليل مؤيده كفكرتو بديع، مجيل معناه أف مع األذىاف، عن

 ىذا ىف القوة تظهر كيف تعرؼ أف أردت كإذا
 : الرثاء ىف ادلتنىب قوؿ فاقرأ األسلوب،
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 يسير الرجال أيدى على رشوى # أرى أن نعشك قبل آمل كنت ما

 شديد الثاىن كأف مطمئن، ىادئ األكؿ األسلوب أف ذبد
 كصاح: )) قولو ىف قوة هناية كانت دبا كر القوة عظيم ادلرة

 كيف انظركا قوموا: )) قولو ىف مث(( الرجاؿ أين الدىر صرؼ
 ((.اجلباؿ

 رائعا مجيال يكوف أف جيب األسلوب ىذا أف القوؿ كمجلة
 األدب صناعة ىف الناشئوف كيظن. قويا كاضها مث اخلياؿ، بديع

 األسلوب ىذه ىف كاألخلية التشبيها ككثرت اجملاز، كثر كلما أنو
 أمو كنعتقد الصناعة تعمد من شر يفسده كال التكلف، من أكثر

 : الشاعر قوؿ يعجبك ال

 على كغضت كردا كسقت نرجس من لؤلؤا فأمطرت
 كالنثر الشعر أف تعرؼ أف عليك السهل كمن ىذا. بالربد العناب

 قنة يبلغ كفيهما يزدىر، ففيهما األسلوب ىذا موطنا مها الفٌت
 . كاجلماؿ الفن

 الخيالد. 

 تعريفو (١

 الذم كالعنصر العاطفة، إلثارة الالزمة األدة ىو اخلياؿ
 البياف علم بوسطة فيلنها احلقائق ك األفكار ك ادلعاين يتناكؿ

 التخيل ألواف من ضلوىا أك الكناية أك اإلستعارة أك كالتشبيو
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 الشاعر شعر دبا يشعرىم ك السامعُت نفوس يف العاطفة ليهيج
 يشكل أف هبا العقل يستطيع اليت القدرة ىو اخلياؿ. أحس ك

 42.الوجود أك األشخاص  أك لألشياء صورا
 الذىنية ادلعاين جعل ىو البياف األسلوب من اخلياؿ

 43.متحركة حية منظورة ملموسة مشهودة حسية اجملردة
 يزاؿ ما لو ك احلقيقي الواقع مع كاف سواء ليس اخلياؿ

 ك بالواقع ملزمة ليست األدب فلذلك،. اخلربم ك احلقيقي من
 أف  يستطيع ال األدب ليس  ادلقصود ك. كالكذبة  احلقيقة

ا  حقيقة يدرؾ  ىو األدب لذلك. األدب اذلدؼ من ليس ألهن 
 مع األديب العمل دييز ما ىو ىذا.  حقيقة يعرب ال بأف الشعور

 44. آخرين العلم
. األديب العمل يف الضخمة أمهية حيتل اخلياؿ عنصر إف

 مع العددية ك اجلميلة اللغة بُت للتفريق أساسا اخلياؿ أف
 اإلشارية اللغة ربصر ال األخرم اإلذباىات ىذه أف مالحظة

 .اإلشارة أدكات سائر إىل تتجاكزه بل اخلاصة دبعنها اخلياؿ يف

 

 

 

 
                                                           

 28 : ص1953. التطبيقربليل النص األديب بُت النظالرية ك زلمد عبد الغٍت ادلصرم .  42
 26    . رلهوؿ السنة . ص : التصوير الفٍت يف القرأف .سيد قطب   43
 11:  ص  رلهوؿ السنة . دار ادلعارؼ . . يف النقد األديبشوقي ضيفي   44
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  الخيال عناصر (2

  التشبيو - أ

 ىذا شبو ىذا يقاؿ التمثيل: ىو لغة التشبيو
 من بينهما دلا مقامو أقمتو بالشيء الشيء شبهت كمثيلو
(  ادلشبو)  أمر إحلاؽ إصطالحا كأم ا. ادلشًتكة الصفة

)  بأدة(  الشبو كجو)  مشًتؾ معٌت يف(  بو ادلشبو)  بأمر
 45(.  فائدة) لغرض(  معنامها يف ما ك كأف ك الكاؼ

 ىو: الواضحات بالغة كتاب يف التشبيو أم ا
 أك صفة ىف غَتىا شاركت أشياء أك شيئا أف بياف

 46.أكثره
 ىو كاحد معٌت إىل تؤدم كلها التعريفات تلك

 أك صفة من صفة ىف آخر شيئا شيئ اشًتاؾ التشبيو أف
  47:أربعة فهي التشبيو أركاف أم ا ك أكثر

 .بغَته إحلاقو يراد الذل األمر ىو:           ادلشبو. 1

. ادلشبو بو يلحق الذل األمر ىو:      بو ادلشبو. 2
 الركناف كمها التشبيو طرىف بو كادلشبو ادلشبو على كيطلق

 . التشبيو ىف األساسياف

                                                           
 213 :( ص 1993ف :دار الكتاب العلمية ..) لبناعلـو البالغةأمحد مصطفى ادلراغي .   45
 21 : صر: دار ادلعارؼ. رلهوؿ السنة( ص. ) ك البالغة الواضحةعلي اجلارمي كمصطفى أمُت.   46
 212 : ( ص1411) بَتكت: دار الفكر. جواىر البالغة يف ادلعاين كالبياف كالبديع. أمحد اذلامشي.   47
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 بو ادلشبو بُت ادلشًتؾ ادلوصوؼ ىو:     الشبو كجو. 3
 كقد, ادلشبو ىف منو أقول بو ادلشبو يف كيكوف كادلشبو
 كذلك, ادعاء بو ادلشبو ىف منو أقول الشبو كجو يكوف

 الكالـ ىف الشبو كجو يذكر كقد مقلوبا التشبيو كاف إذا
 .حيذؼ كقد

 التشبيو على يدؿ الذل اللفظ ىي:      التشبيو أداة. 4
 كقد التشبيو ىف األداة تذكر كقد, بو بادلشبو ادلشبو كيربط
 .كادلشاركة ادلماثلة على تدؿ الىت اللفظة أك. ربذؼ

 اذلداية يف أمتو كسراج العامل فهو ذلك من ادلثاؿ
, أداة ىو كالكاؼ, ادلشبو ىو العامل. الظالـ كتبديد
 كجو ىو الظالـ كتبديد اذلداية يف, بو ادلشبو ىو شراج
 . الشبو

 48: التشبيو أقساـ

 فيو ذكرت الذم التشبيو ىو:  ادلرسل التشبيو - أ
 .األداة

 األداة فيو حذفت ما ىو:  ادلؤكد التشبيو - ب

 أك. الشبو كجو منو حذؼ ما:  اجململ التشبيو - ج
 .الشبو كجو فيو يذكر مل الذل ىو

                                                           
48

 21ص.  ........................................البالغة الواضحة علي اجلارمي كمصطفى أمُت.  



26 
 

. الشبو كجو فيو ذكر ما ىو:  ادلفصل التشبيو - د
 ذكر ما ىو ادلفصل التشبيو أف البالغة علـو كىف
 أمر الوجو مكاف فيو ذكر أك الشبو كجو فيو

 .يستلزمو

 فقط الطرفاف فيو ذكر ما ىو:  البليغ التشبيو - ق
 كاألداة الوجو منو كحذؼ

     49اإلستعارة - ب

 نفهم. طرفيو أحد حذؼ بليغ تشبيو:  االستعارة
 الطرفُت ذكر من فيو البد التشبيو أف السابق الكالـ من

 أحد حذؼ فإذا( بو كادلشبو ادلشبو) كمها األساسُت
 كما أنػواعها ك استعارة يصبح بل تشبيهان  يعد ال الركنُت

 : يلي
 بلفظ فيها صرح ما كىى:  التصرحيية اإلستعارة ( أ

 أركاف من فيها يذكر مل ك ادلشبو دكف بو ادلشبو
 gaya"  أخرل بعبارة أك بو ادلشبو سول التشبيو

bahasa metafora". 
 ك بو ادلشبو فيها حذؼ ما كىى:  ادلكنية اإلستعارة  ( ب

 gaya"  أخرل بعبارة أك 51.لوازمو من بشيء لو رمز

bahasa personifikasi  "كأهنا اجلماد تصوير أم 
 .اإلنسانية الصفات سبلك

                                                           
 239 : ص.........................جواىر البالغة يف ادلعاين كالبياف كالبديع أمحد اذلامشي.  49
 77 : ص ...........البالغة الواضحة علي اجلارمي كمصطفى أمُت.  51
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 منو ح ذ ؼَ  سبثيلي تشبيو أصلها:  التمثيلية االستعارة  ( ت
 بو بادلشبو كصرح( احلاضرة كاذليئة احلالة) كىو ادلشبو
 على احملافظة مع( السابقة كاذليئة احلالة)  كىوؤ

 عندما األمثاؿ يف غالبان  كتكثر كشكلها كلماهتا
 .فيو قيلت الذم بادلوقف اجلديد ادلوقف تشبو

  الكناية - ج

 إمنا ك احلقيقي، ادلعٌت منو يقصد ال تعبَت ىي
 تعبَت:  ىي أك احلقيقي للمعٌت مالـز معٌت بو يقصد

 لو كضع الذم( اخليايل)األصلي معناه غَت يف استعمل
 51. األصلي ادلعٌت إرادة جواز مع

  عقلي مجاز - د

 أك الفاعل كاالسم مثلو أك الفعل إسناد كىو
 52. العقل عند فاعلو غَت إىل  ادلصدر أك ادلفعوؿ اسم

53المرسل المجاز - ه
 

 لعالقة لو كضع ما غَت يف ادلستعمل اللفظ ىو
 ادلعٌت سبنع قرينة ىناؾ تكوف أف كجيب ادلشاهبة، غَت

 لكنها أصلي معٌت ذلا كلمة ىو أك للفظ األصلي
 ادلعنيُت بُت عالقة يوجد أف على آخر معٌت يف تستعمل

 من العالقة تلك كتعرؼ مشاهبة، عالقة تكوف أف دكف
 .الكلمة فيو ادلستخدمة اجلديد ادلعٌت

 : كثَتة ادلرسل اجملاز كعالقات

                                                           
50

 246 :..... ص ....................علـو البالغة..أمحد مصطفى ادلراغي  
52

  Husein Aziz . Ilmu Balaghoh , Ilmu Bayan……………….. Hal : 60 
53

  23: .... ص...............جواىر البالغة يف ادلعاين كالبياف كالبديع أمحد اذلامشي.  
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 الكل كنريد باجلزء نعرب عندما:  اجلزئية - أ

 اجلزء كنريد بالكل نعرب عندما:  الكلية - ب

 فيو ادلوجود كنريد احملل بلفظ نعرب عندما:  احملل ية - ج

 ادلكاف كنريد احلاؿ بلفظ نعرب عندما:  احلالي ة - د
 نفسو

 أك سببو، باسم الشيء تسمية كىي:  السببية - ق
 ادلسبَّب عن بالسبب نعرب عندما

 تسبب ما باسم الشيء تسمية كىي:  ادلسبَّب ي ة - ك
 عنو

 كضع الذم اللفظ يستعمل بأف:  كاف ما اعتبار - ز
 احلاؿ يف للماضي

 الذم اللفظ يستعمل بأف:  سيكوف ما اعتبار - ط
  احلاؿ يف للمستقبل كضع

 54أقسامو (3
 (Creative Imagination) اإلبتكارم  اخلياؿ (1

 الذم األديب العمل يف جديدة صورة كجود ىو ك
 تألف العناصر تلك كاف فإذا.  السابقة العناصر من يأل ف

 تألف كاف إذا لكن ك اإلبتكارم اخلياؿ يسمي سخيفا
 (Fancy ) كمها يسمي تعسفيا

 (Associative Imagination ) التأليفي اخلياؿ  (2

 تنتهي اليت ادلتناسبة الصور ك األفكار بُت جيمع ىو
 الصورة ىذه تفهم مل فإذا صحيح، كاحد عاطفي أصل يف

                                                           
54

   Akhmad Muzakki, Pengantar Teori sastra Arab ………………..hal :82 



29 
 

 العلم يف كالتشبيو التمثيل فيجعل صحيح أساس على
 . البياف

 (Interpretative Imagination ) البياين اخلياؿ (3

 كسيلة ىو. التفسَتم باخلياؿ اخلياؿ ىذا يسمي
 األديب األسلوب مع احلقيقية  الطبيعة عن للتعبَت جي دة

 ادلدفن األسرار ك الطبيعة مجاؿ يف تقع شكلها ألف اجلميل
 .بالصريح اجلماؿ يصور أف يسطيع حيت فيها

 
 الدرر سمط قصيدة عن مفهوم:  الثاني المبحث . ب

 القصيدة تعريف .1

 ما الشعر من كالقصيدة قصائد، ك قصيد مجعها ىي لغة فالقصيدة
 موضوع ىي الكالسيكي تعريفها يف 55.أبيات عشرة أك سبعة إىل  جاكز

 الشكلية خصائصها تغَتت كقد كثرت، أك فلت أبيات من مكوف شعرم
 مل لكنها كالوشحات كالسدسات ادلربعات شكل فأخذ العصور من عدد يف

 عاما، األلفُت يقارب ما منذ ادلعركفة نصوصها أقدـ منذ كبَتا تغيَتا تتغَت
  56.القافية ك الوزف:  مها أساسيُت بعنصرين فيها يلتـز حيث

 األدباء عند الشعر أجناس على تؤثر أبيات عدد النظرة حيث كمن
 يسمى الواحد البيت من يتكوف الذم الشعر: مهمة رلموع كتاهبم يف
 الذم كالشعر" بالنتفة" يسمي البيتُت من يتكوف الذم كالشعر"  بادلفرد"

 الذم الشعر ك" بالقطأة" يسمى أبيات ستة حىت أبيات ثالثة من  يتكوف
                                                           

 667. ص :.رلهوؿ السنة. ) دار ادلشرؽ : الطبعة الثامنة ( كاإلعالـادلنجيد يف اللغة لويس  مألوؼ.   55
 59.ص :1997) دمشق : كزارة الثقافية ( . طبيعة الشعرىربرت ريد ،   56
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 الشعر من كالقصيدة". بالقصيدة"  يسمى أكثر أك أبيات سبعة من  يتكوف
 أم. أبيات ثالثة من كاف ما قيل ك. أبيات عشرة أك سبعة إىل جاكز ما

 .العاطفة ك اخلياؿ ك القافية ك الوزف علي يعتمد منظم كالـ يعٍت الشعر

 األشعار صور من صورة ىي القصيدة أف يعرؼ التعريف ىذا كمن
 اخلياؿ، كقوة األدبية بالعناصر احملافظة على ادلستمرة اخلصائص ذات العربية

 تتضمن أيضا أهنا مع ك غَتىا ك اجليدة الفكرة ككجود األسلوب يف كاجلماؿ
 .كالعاطفة كاخلياؿ الداخلية ادلقاصد على

 الّدرر سمط عن لمحة .2

 للحبيب العربية باللغة ادلكتوب النبوم التاريخ كتاب ىو الدرر مسط
 زمنو، يف العلويُت إماـ كىو العريب من احلبشي حسُت بن زلمد بن علي

 منفردا أشعاره كتنشيد تالكتو يف يرغبوف خاصة اإلندكنيسيُت ادلسلمُت كبعض
 كالنثر الشعر شكل على يتكوف كىو أسبوعيا أك يوميا مجاعة، أك كاف

 يتضمن الذم شعره يف السيما األصوات يف ادلقطع أخر الشًتاؾ ادلسجوع
 .األدبية البيانية اجلميلة الطيبة الكلمات من كثَتا

 البقاع، مجيع يف كذاع كشاع اإلنتفاع بو عم الدرر مسط ادلولد ىذا أف
 بو يتعلق شلا يسَتا نزرا يذكر أف ادلؤلف أحب األمساع، بو تتلذذ تزاؿ كال

 ادلنثور على احلبيب سيدنا كالـ ففي الفهيم، كادلستمع الكرًن، للقارئ ترغيبا
 سلتصر، مولد باأملي أنا: بامجاؿ بكراف الشيخ زلبو سلاطبا عنو اهلل رضي قاؿ
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 كتقع كيطبعونو كحيفظونو حيبونو كالناس بايقبلو، كسلم عليو اهلل صلى احلبيب
 .قوية مواده

 ما األخَت الزمن يف الدرر مسط مولده يعٍت األنفاس ىذه لو كقيل
 ما جيرب الزماف ىذا يف ادلولد ىذا بركز: عنو اهلل رضي فقاؿ. قبلو فيما توجد
 على اهلل أنزؿ شلا فاهتم الذم ألف السابقة، األزمنة من ادلتأخرين فات

 اهلل صلى كالنيب فات ما جرب ادلولد ىذا جاء دلا كلكن قليل، ىو ما ادلتقدمُت
 .جم بادلولد فرح كسلم عليو

 انتشر ىذا كمولدم كلو، الوجود عمت دعويت: عنو اهلل رضي كقاؿ
 جيعل  إذا كسلم، عليو اهلل صلى النيب إىل كحيبهم اهلل على كجيمعهم الناس يف

 احلبيب( نور) فظهر احلفظ أك الورد احد من الكتاب ىذا ادلولد شخص
 يل نتجدد أنا حىت عظيم سر فيو ادلولد: أيضا كقاؿ.  كسلم عليو اهلل صلى

: أيضا كقاؿ. لساين على جير مل فكأنو مسعتو كلما جديدة، مفاىيم بقراءتو
 عليو اهلل صلى ركحو أف كالشك جديد فتح صاحلة نية على ألفتو أنا ادلولد
 57.قراءتو عند ربضر كسلم

 ذلا الطلب على صاحلات كمنامات بشارات أيضا كالمو ففي
 جيعل مل كمن" النور أىل من ليكوف ادلنثور كالمو يف يتتبعها أف فيها كالراغب

 األسرار فيو الذم كالنثر األشعار فيو صويف أديب ىو الدرر مسط". نور من لو
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 األسرار تلك حيق ق أف جيرب ىنا فالباحث قدـ قد كذلك ادلهمة كاحلكم
 .البالغية الناحية من النافعة األنيقة كاحلكم

 الدرر سمط كتابة تاريخ .3

 من كالستُت الثامن يف الدرر مسط مولد احلبيب كألف كتب قد
 كاف ىػػػػػ 1327 صفر من كالعسرين السادس يف اخلميس كيـو. عمره

 احلمد:  بالبسملة ابتدءه بعد الدرر مسط من األكىل الفقرة ديلي علي احلبيب
 رأتو ماقد علم فوؽ من كىو:  قوؿ إىل. برىانو الواضح سلطانو القوم هلل

 58.ككماال شؤكنو يف رفعة

 شاء إف سبامها سأعجل:  يقوؿ كىو أليو، كتابتو بقراء احلبيب أمر مث
 عليو اهلل صلى الرسوؿ مولد ترتيب على حريصا كنت القادمة كبعد اهلل،

 .فأبدؤه اآلف، ابأد: يل كيقوؿ بالقلم يـو ذات كلدم أتاين حىت.كسلم

 الذم فسبحاف:  من مولده ديلي احلبيب كاف األخر اجمللس عند مث
 الثلثاء يـو كيف. حزبو يف اهلل بعناية كيكتب:  إىل اإلمتناف، حضرة من أبرز
 ادلكتوب ادلولد بقراءة احلبيب أمر ىػػػػ 1237 األكؿ ربيع شهر أكؿ يف

 ربيع من التاسع يف الربيع ليلة يف مث. الشريفة العظيمة بالفاربة احلبيب كيفتحو
 باسم ادلولد ككماؿ سباـ بعد بيتو عند مولده بقراءة احلبيب يبداء كاف األكؿ
 يتمو كاناحلبيب األكؿ ربيع من العاشرة يف اخلميس يـو كيف. الدرر مسط

 .مرات بعد كيكملو
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 ليلة يف السقاؼ حامد بن عمر السيد مريده بيت عند احلبيب كقرأ
 احلبيب كاف ذلك كمند ىػػ، 1327 األكؿ ربيع من عشر الثاين يف السبت

. الديباعي ادلولد بقراءة يزاؿ ال قبلو من الذم كحده الدرر مسط مولد يقرأ
 فلذا موت، حضر منطقة كمجيع سيؤف يف الشريف ادلولد ىذا انتشار كبدأ
 شهر كسط يف كذلك خفيفة رلالس ثالثة يف احلبيب السيد ذلك أملى لقد
 يف كسامعو كقارئو كاتبو قلب جبامعو اهلل نفع ىػػػػ 1327 عاـ األكؿ ربيع

 .آمُت كاألخرة الدنيا

 الحبشي حسين بن محمد بن علي الحبيب ترجمة .4

 ونشأتو ميالده . أ

 يف العلويُت إماـ احلبشي حسُت بن زلمد بن علي احلبيب كاف
 الدعوة كلساف كمرآهتا النبوة حادم أكانو ك عصره يف الشيوخ كسيخ زمنو

 بن شيخ بن اهلل عبد ين حسُت بن زلمد بن علي حدهتا كسيد احملمدية
 بن زلمد بن الشعب صاحب أمحد بن حسُت بن زلمد بن اهلل عبد

 بن اهلل أسد زلمد بن امحد بن علي بن احلبشي بكر أيب بن علوم
 صاحب زلمد ابن علي بن زلمد ادلقدـ الفقيو ابن علي بن الًتايب حسُت
 ابن اهلل عبد بن علوم بن زلمد بن علوم بن قسم خالع علي بن مرباط

 الصادؽ جعفر بن العريضى علي بن زلمد بن عيسى بن امحد ادلهاجر
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 ابنة الزىراء فاطمة ابن احلسُت ابن العابدين زين علي بن الباقر زلمد بن
 59.كالسالـ الصالة عليو اهلل عبد ابن زلمد اهلل رسوؿ

 24 األربعاء يـو يف الشهَتة دين موت حبضر" قسم" ببلدة كلد
 علي سيدنا إىل بالنسبة صغَتة دلدينة قسم كاسم. 61ىػػ1259 سنة شواؿ

 إىل الدعوة لنشر هبا مقيما كالده كاف حيث ،(قسم خالع) علوم بن
 أحد عند القراءف كقرأ كالدتو رعاية ربت كنشأ كتربيو العاـ كالتعليم اهلل

 احلجاز إىل كالده سافر قد ذلك قبل ككاف قشَت أيب آؿ من ادلشايخ
 أبنائو من ثالثة كمعو طاىر بن حسُت بن اهلل عبد احلبيب من بإشارة
 رعاية ربت علي احلبيب كنشأ كحسُت، كأمحد اهلل عبد كىم الكبار
 جانب على ككانت اجلفرم حسُت السيد بنت علوية الشريفة كالدتو
 اىتمامو كاف كلذلك الدين علـو كمعرفة كاإلستقامة التقول من عظيم

 سيؤف إىل خرج مث" قسم" يف بقائها مرحلة خالؿ كثَتا علي باحلبيب
 ادلسيلة إىل طريقهما يف كعرب ىػػػ 1271 عاـ خالؿ أمو مع موت حبضر
 لو كدعا كأجازه كألبسو عليو فقرأ حسُت بن اهلل عبد احلبيب لزيارة

 61.اللدين كالعطاء بالفتوح

 علوية الشريفة اهلل إىل كالداعية باهلل العارفة صاحلة سيدة أمو كأما
 ككاف. شيباـ مدينة من كىي اجلفرم اذلادم أمحد بن حسُت السيد بنت
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 أمو عن أبوه استمع كدلا. كالنساء الرجاؿ مشًتؾ إىل الدعوة حيب أبوه
 .تربة مدينة كىي مسكنو مدينة إىل كنقلها فزكجها

 اإلماـ العريف باهلل زلمد بن حسُت بن عبد اهلل احلبشي كأبوه
 حياتو يف خيدـ كىو ىػػػػ، 1213 األخَت مجاد 18 تاريخ يف كميالده

 علي احلبيب ككاف أبوه تويف كقد كالعبادة، اهلل إىل كالدعوة كالتعليم للتعلم
 62.عمره من كالعشرين الثاين يف

 كقبل العُت، أعشى على زاد علي احلبيب كاف حياتو أكاخر كيف
 تعاىل اهلل رمحة إىل احلبيب ينتقل كسوؼ. نظره ضاع كفاتو من السنتُت

 مث صحتو يؤذم حىت يوما سبعُت يف عليو كذلك اثتالـ العالمة أكؿ كاف
 قد ىػػػػ 1333 الثاين ربيع من العشرين يف األحد يـو الظهر كقت أتى

 مسجد غرب يف اإلثنُت يـو العصر بعد كدفن اهلل رمحة إىل احلبيب انتقل
 :يلي كما كمؤلفاتو. الرياض

 أخالؽ من كحالو البشر خَت مولد أخبار يف الدرر مسط (1
 عاـ األكؿ ربيع شهر يف امالءه هناية) كسَت كأكصاؼ
 (.ىػػػػػػػػػػػ1327

 العلمية إجازتو عن عبارة كىو كاإلجازات الوصايا رلموع (2
 (.ىػػػػػػػػ 1412. )طبع تالميذه من لنخبة

 .طبع كالدعوية العلمية كأنفسو كالمو رلموع (3
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 .طبع ادلصوف كالسر ادلكنوف جوىر ديوانو (4

 .سلطوط كرسائلو مكاتباتو (5

 .طبع الكبَت الفتح حزب (6

 .طبع الكتاب بآيات ادلستجاب الدعاء (7

 .العمرة ك احلج يف مقدمة (8

 .السوية ادلقالة رسالة (9

 .سلاضرات ك خطب رلموع (11

. كدعوات ابتهاالت رلموعة اإلذلية الفتوحات (11
 (.ق1413)

 63.الرمضانية ادلوائد (12

 تالميذه  . ب

 كأمحد زلمد ك الل و عبد يعٍت أكالده:  ىم علي حبيب تالميذ
 مث. شيخ بن أمحد سيد ك زلمد بن سيخ سيد العالمة كأخوه. كعلوم
 بن عمر بن علي بن الرمحن عبد بن القدير كعبد جعفر سيد العالمة
 السيغف حسن بن ىادم بن زلمد سيد كالعالمة السيغف سيغف

 بن علي سيد كالعالمة السيغف شيخ بن صايف بن سامل سيد كالعالمة
 بن الل و عبد سيد كالعالمة عليدركس علوم بن سامل بن القدير عبد

 السَتم علوم بن سامل بن زلمد سيد كالعاسبة احلبشي زين بن علوم
 سيد كالعالمة ادلشهور بكر أبو بن الرمحن عبد بن علوم سيد  كالعالمة

 عبد سيد كالعالمة عليدركس علوم بن عدركس بن الل و عبد كسيد عمر
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 الشاطرم عمر بن الل و عبد سيد كالعالمة الدين شهاب بن علي بن الل و
 زلمد سيد العالمة اخلاطب بكر أبو بن الل و عبد بن أمحد سيد كالعالمة

 احلبشي علي بن طو بن سامل سيد كالعالمة احلبشي عمر بن عدركس بن
 بن عمر سيد كالعالمة احلبشي زلمد بن الل و عبد بن عمر سيد كالعالمة

 بن علوم بن عبدالل و سيد كالعالمة حـز صاحب عليدركس الرمحن عبد
 الل و عبد بن بكر أبو بن سامل بن زلمد سيد كالعالمة علطس حسن

 الرب عدركس بن الل و عبد بن أمحد بن عمر سيد كالعالمة علطس
 بن عمر بن زلمد سيد كالعالمة احملضر علوم بن محيد سيد كالعالمة

 64.احلداد عمر بن طاىر
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