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 الباب األول
 مقدمة

 
 خلفية البحث . أ

األدب العاـ ىو التمتع باألخالؽ الكردية كالصدؽ وألمانة. ما  

األدب ىو  1ادلعٌت اخلاص ىو الكالـ اجلميل البليغ ادلؤثر يف النفس.

بة إنسانية يف صورة مووجبة وكل مايؤثر يف الفكر التعبَت يف ذبر 

يقوؿ  2اإلنساىن فهو أدب ماداـ وجد السبيل إىل إعماؽ النفس.

ويقاؿ  3أيضا أف األدب ىو الكالـ اجلميل البليغ ادلؤثر يف النفس.

أيضا أف األدب ىو الكالـ البليغ الصادر عن عاطفة ادلؤثر يف 
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و من ثالثة تعريفات السابقة نستطع أف تقوؿ أف األدب  4النفوس.

و التعبَت اجلميل تنتاج من النفوس اإلنساىن. وألدب ىو الكالـ أ

 ينقسم إىل قسمُت يعٌت شعر و نثر.

وشعر ىو الكالـ الذى لو وزف و قافية، ونثر ىو الكالـ  

اخلطابة، والرسالة، والوصية، اجلميل الذى ليس لو وزف و قافية ومنو 

 5واحلكمة، وادلثل، والقصة.

السابق، نعرؼ أف اآلدب ينقسم إىل قسمُت، شعر فمن البياف   

. الكالـ اجلميل الذى ليس لو وزف و قافية ومنو اخلطابةونثر، ونثر 

اخلطابة كالشعر حملتها اخلياؿ و سداىا األسلوب، وىي مظهر من 
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مظاىر احلرية والفروسية، وسبيل من سبل التأثَت واالقناع. ربتاج إىل 

  6و اناقة اللهجة، وطالقة البديهة. ذالقة اللساف ونصاعة البياف،

من ادلفهـو أف اخلطابة ىى فن من فنوف األدب العػرىب، يقاؿ و 

ىف اللغة خطب على ادلنرب خطابة وخطبة فهو خاطب وخطيب، 

 ضومهمة اخلطيب سلاطبة مجاعة من الناس إلقناعهم برأى أو لتحر 

 7بعضهم على فعل بأسلوب بليغ محاسي.

وقيل أيضا إف اخلطابة ىى الًتغيب فيما ينفع وعما يضر 

وإستخلصها الكاتبة  8وتكوف على مالء من النص ىف اجلامع وادلراسم.

ىى كالـ يليقية على مجاعة ىف اجملامع وادلراسيم. وكلمة اخلطابة أشهر 

 من كلمة اخلطبة، ألف األدباء إستعملوىا كثَتا ىف كتبهم كما وجد.
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اخلطابة فن من فنوف النثر، ولوف من ألوانو، وىى فن سلاطبة 

مالة و لتأثر فهى كالـ بليغ ياإلستاجلمهور الذى يعتمد على اإلقناع و 

مالتهم إىل مبدأ أو ييلقى ىف مجع من الناس إلقناعهم برأى، أو إست

 توجهم إىل مافيو اخلَت ذلم ىف الدنيا أو آخَتة.

اخلطابة ضرورية لكل أمة ىف سلمها وحررهبما، فهى أداة الدعوة 

ادلرشدين، إىل الرأى والتوجية إىل اخلَت، ووسيلة الدعاة من االنبياء و 

والزعماء واحمللصُت فهى ضرورية من ضرورات احلياة اإلجتماعية و 

 9الدينية و السياسة.

بٌت أمية اخلطابة والكتابة، إف من نوع النثر ادلستعمل ىف زمن 

ومن موضوعات اخلطابة األمور الدينية اخلطبة اجلمعة، والعيدين 

واحلث على اجلهاد والوصايا، والتوجيهات الإلجتماعية كالرثػاء وهتنئة، 
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واألمور السياسية كاخلالفة والفرؽ الدينية مثل اخلوارج والشيعة واألموية 

 10والزبيدية وغَتىا.

ىذا النوع من النثر ال يستعمل كوسيلة اإلتصاؿ فحسب، بل  

كالواسطة القوية ىف محاية النفس، وتطور اخلطابة لظهور اآلحزاب 

ية بأنواع الفرؽ، والكثرة بػالد السياسية والفرؽ الدينية، واختالؼ أم

 11اإلسالـ تودى إىل كثرة الوفود والسفارة، ولعدـ إشتهارة الكتابة.

احلياة الدينية تؤثر كثَتا ىف تطور األدب العرايب، كذالك الدعوة 

اإلسالمية الىت بلغها ادلسلموف أصبحت وسيلة فعالة ىف تطوير األدب 

أـ شعرا، وأما احلياة الدينية تتعلق كثَتا باحلياة السياسة  العريب نثرا كاف

وتقسم ادلسلمُت إىل الفرؽ الكثَتة كا خلوارج والشيعة، وحاوؿ كل 

عضو الفرقة ىف محاية فرقتو دبدحها وىجاء الغَت بأنواع األدلة واجملادلة 
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 Males Sutiya Sumarja, Kesusastraan Arab Asal Mula dan Perkembangannya, (Jakarta : zikrul 

hakim, 2000), hal. 69 
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الشديدة مػن وسيلة اخلطابة أو الشعر، أما احلياة السياسية فتعاضد 

 12التطور ىف األدب العريب.سرعة 

دب العريب ىف ىذا لعصر كما من العوامل الىت تؤثر ىف تطور األ

 :يأتى

 ( تطور لغة القريش1 

 يزنتينية( وتطور اللغة العربية ىف ادلملكة الرمانية والب2 

 ( وتطور أغراض اللغة لتطور الدعوة اإلسالمية3 

 ( وتطور معٌت الكلمة لتطور اجملتمع اللغوي4 

 13( وتطور عداد الكلمة واألسلوب ادلستعملة.5 

لذالك أف اخلطابة  األسلوبكما عرفنا اف خطابة نوع من انواع   

ىت يتبعها الفرد ىف التعبَت ىو الطريقة ال التنفرؽ من األسلوب، واألسلوب

                                                 
12

 Hasan Ambary, Ensiklopedia Islam, (jakarta : Ichtiar baru Van Hoeve, 1999 M), hal, 154. 
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البالغة على جاـر ومصطفى آمُت ىف كتب  14عن أفكاره ومشاعره.

األسلوب ثالثة أقساـ : األسلوب العلمى، واألسلوب ينقسم  الواضحة

ألسلوب اخلطاىب. ولكل اسلوب مذكور عناصر خاصة، األدىب، وا

أربعة  واألسلوب األدىب عنصراف وىي األفكار والعبارة، لأل سلوب العلمىلأل

 سلوب اخلطاىبوالصورة البيانية وادلوسيقى، لأل األفكار والعبارةعناصر وىي 

 .األفكار والعبارة والصورة البيانيةثالثة عناصر وىي 

ورة ىف زمن بٌت أمية صلدىا كثَتا ىف  عرفت أف اخلطب ادلشه

، عرفت اخلطابة خبطبة طارؽ بن زيدكتب األدب العريب مثل خطابة 

 .جيز" ألقى خطبتو أماـ قبل فتوح األندلوس"

 :داطارؽ بن زيو فيما يأتى من خطبة 

أيها الناس، أين ادلفر؟ البحر من ورائكم، والعدو 
واعلموا أنكم يف ىذه  أمامكم، وليس لكم واهلل إال الصدؽ والصرب،
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 ال17م( ص 1996احوذ اإلطكٌذري وهصطفً عٌاًً، الىطيظ فً األدب العزبً وتاريخه )اًذوًيظيا : دار الظالم،   
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اجلزيرة أضيع من األيتاـ يف مأدبة اللئاـ، وقد استقبلكم عدوكم 
جبيشو وأسلحتو، وأقواتو موفورة، وأنتم ال وزر لكم إال سيوفكم، وال 
أقوات إال ما تستخلصونو من أيدي عدوكم، وإف امتدت بكم األياـ 

ضت القلوب على افتقاركم، ومل تنجزوا لكم أمًرا ذىبت رحيكم، وتعو  
من رعبها منكم اجلراءة عليكم، فادفعوا عن أنفسكم خذالف ىذه 
العاقبة من أمركم دبناجزة ىذا الطاغية )يقصد لذريق( فقد ألقت بو 
إليكم مدينتو احلصينة، وإف انتهاز الفرصة فيو دلمكن، إف مسحتم 

  .ألنفسكم بادلوت
ْم على وإين مل أحذركم أمًرا أنا عنو بنجوة، وال محممْلُتكُ 

خطة أرخص متاع فيها النفوس إال وأنا أبدأ بنفسي، واعلموا أنكم 
إف صربًب على األشقِّ قلياًل، استمتعتم باألرفمِو األلذِّ طوياًل، فال ترغبوا 

وقد  : مث قاؿ بأنفسكم عن نفسي، فما حظكم فيو بأوىف من حظي
انًا، انتخبكم الوليد بن عبد ادللك أمَت ادلؤمنُت من األبطاؿ ُعرب

ورضيكم دللوؾ ىذه اجلزيرة أصهاًرا، وأختانًا، ثقة منو بارتياحكم 
للطعاف، واستماحكم دبجالدة األبطاؿ والفرساف؛ ليكوف حظُّو منكم 
ثواب اهلل على إعالء كلمتو وإظهار دينو هبذه اجلزيرة، وليكوف مغنًما 

 وىل  –اهلل –خالصة لكم من دونو، ومن دوف ادلؤمنُت سواكم، واهلل 
 أصلادكم على ما يكوف لكم ِذكًرا يف الدارين
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واعلموا أنٍت أوؿ رُليب دلا دعوتكم إليو، وأين عند ُملتقى  
إف شاء اهلل  -اجلمعُت حامل نفسي على طاغية القـو لذريق، فقاتلو 

، فامحلوا معي، فإف ىلكت بعده، فقد كفيتكم أمره، ومل يعوزكم -
لكت قبل وصويل إليو؛ بطلب عاقد تسندوف أموركم إليو، وإف ى

فاخلفوين يف عزدييت ىذه، وامحلوا بأنفسكم عليو، واكتفوا اذلم  من 
 15".االستيالء على ىذه اجلزيرة بقتلو؛ فإهنم بعده خُيذلوف

بحث ىف ىذا اللطارؽ بن زيد وأسباب إختيار الكاتبة خطبة 

ألهنا  التأثر الواضح بأسلوب اإلماـ على من حيث الصراحة والشّدة 

ف لعميق باأللفاظ والسجع غَت ادلتكلوالتأثر ا األسلوبومن حيث 

الذى مجل األسلوب وجعل لو رنينا مؤثرا، وىذا أف يكوف أثرا إىل 

األلفاظ الكاتبة بنفسها وإىل األخرى الرسلة وغَتىا كى مجل 

 .حطبة والكلمات ىف كتب
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 5(, ص 1953)هصز : دار الوعار، ، القزاءة الزشذ، عبذ الفتاذ صبزٌ بك 4
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كاف اسلوب ىف اخلطابة طارؽ بن زياد يستعمل األسلوب 

األسلوب الذى تربز قوة ادلعاىن واأللفاظ وقوة احلجة اخلطاىب يعٌت 

والربىاف و قوة العقل اخلصيب، وىنا يتحدث اخلطيب إىل إرادة 

لألسلوب اخلطاىب ثالثة . سامعية إلثارة عزائمهم واستنهاض مهمهم

 .لعبارة والصورة البيانيةعناصر وىي األفكار وا

متعلق باخلطبة طارؽ بن زياد ىف فتوح األندلس فيو عناصر أو 

األسلوب اجلميلة فأحسن الباحثة أف تبحث عن علم األسلوب. 

ومن اآلراء ادلختلفة السابقة دافعة للكاتبة لكتابة ىذه الرسالة ربت 

ادلوضوع: "خصائص أسلوب خطابة طارؽ بن زياد قبل فتوح 

 س )دراسة ربليلية أسلوبية("األندل
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 البحث و تحديدها مشكالت . ب

. بنظرا من خلفية البحث السابقة فضرب الكاتبة 

 البحث كما يلى : مشكالت 

قبل فتوح األندلس من  خطابة طارؽ بن زياداألفكار كيف  .1

 ناحية علم األسلوب ؟

خطابة طارؽ بن زياد قبل فتوح األندلس من  العبارتكيف  .2

 علم األسلوب ؟ ناحية

خطابة طارؽ بن زياد قبل فتوح األندلس كيف الصورة البيانية  .3

 من ناحية علم األسلوب ؟
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وضربت الكاتبة أيضا ربديد البحث كما يلي بيانو البحث 

عن اخلطابة و األسلوب، البحث عن خطابتو، مث ربليل خصائص 

 .سلوب خطابة لطارؽ بن زياد قبل فتوح األندلوسأ

 البحث و فوئده أغراض ج. 

 أغراض البحث . 1

 إف اغرض البحث الىت يرجوىا الكاتبة من ىذا البحث كمايلى :

األفكار خطابة طارؽ بن زياد قبل فتوح األندلس من دلعرفة  . أ

 .ناحية علم األسلوب

العبارت خطابة طارؽ بن زياد قبل فتوح األندلس من دلعرفة  . ب

 .ناحية علم األسلوب
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ورة البيانية خطابة طارؽ بن زياد قبل فتوح الص  دلعرفة ج. 

 .األندلس من ناحية علم األسلوب

 فوائد البحث .2

 وأما لفوائد ادلوجدة من ىذا البحث تتكوف من :

 الفوائد النظرية . أ

 توسيع ادلعرفة العلمية ىف كلية اآلداب. .1

زيادة لثورة ادلكتبة بالبحث الذى يتعلق بأسلوب خطابة  .2

 .دطارؽ بن زيا

 الفوائد العلمية . ب

رجاء من ىذا البحث معرفة الكاتبة واسعة و اجملتمع 

العلمى ىف فهم اخلطابة خصائصو خصوصا ىف خطابة لزياد بن 

 آبيو.
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 اإلطالع المكتبي د. 

بعد أف أطلعت الكاتبة من الكتب ادلتعلقة خبصائص اخلطابة 

 ا يأتى:فوجد فيها األمور متعلقة هبذا البحث ومن تلك الكتب فيم

البالغة الواضحة ـ ومصطفى آمُت ىف كتب ر كما كتب على جا

يتحدث فيو األسلوب ىو ادلعٌت ادلصوغ ىف ألفاظ مؤلفة على صورة 

تكوف أقرب لنيل الغرض ادلقصود من الكالـ و األفعاؿ ىف نفوس 

وأنواعو ثالثة أقساـ ىو أسلوب العلمى، أسلوب األدب، و  16سامعية.

 أسلوب اخلطاىب.

        kesusastraan Arab, Asal Mula dan Perkembanganوكتاب

(terjemahan)   ماألفو ملس سيت مسرج يتحدث عن حملة احلياة زياد بن أبيو

ماألفو أمحد حسن الزيات  تاريخ اآلدب العرىباب وكت 17و نشأتو.

                                                 
1
 12ص (، 1377، ) هصز: دار الوعارف، الغت الىاضحتالب علً الداسم و هصطفً أهيي، 5

16
 Males Sutiya Sumarja, opcit, hal. 65-67 
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أتو، أخالقو، اة زياد بن آبيو، على أف إمسو ونشيتحدث فيو عن حملة احلي

 18مواىبو.

ماألفو أمحد زلمد أدب السياسة ىف العصر األموى وكتاب 

تحدث فيو عن خطبة زياد إبن آبيو بابصرة خصائص احلوىف ي

 19خطابة.

اجمللد الثاىن  (Ensiklopedia Islam)دائرة ادلعارؼ اإلسالمية ىف كتاب 

فيو  (Ichtiar Baru Van Hoeve)الذى نشرتو مطبعة إختيار بارو باف ىوب

فى حبث عن عصور األدب العرىب، قسم أمحد اإلسكندرى ومصط

 ( عصور صدر2( عصور اجلاىلية، 1عناىن إىل مخسة عصور : 

 ( عصر ادلملكة العثمانية،4( عصر العباسية، 3اإلسالـ، 

 20( عصر العرب احلديث.5 

                                                 
18

 191-189، )القاهزة : دار الٌهضت، دث(ص. تاريخ األدب العزبًأحوذ حظي الشياث،  

 56ص.  ،هزاخع الظابك 18
20

 Hasan Ambrary, opcit, hal. 153 
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ا متعلقة بالبحث ادلوضوع الكتب الىت ذكرهتا الكاتبة كله

بة فتح األندلس سلوب ىف خط، ومل تبحث عن خصائص األالكاتبة

، لذلك أرد الكاتبة أف تعرؼ ماخصائص األسلوب لطارؽ بن زياد

 .فتح األندلسىف خطبة  طارؽ بن زياد الذى يستعملو

 اإلطار النظرى هـ. 

 إعتمادا على البحوث السابقة، فاستفادت منها الكاتبة نظرية

خاصة لتكوف أساسا تتمسك بو ىف إجراء ىذا البحث العلمى وىو  

  ى :كما يأت

إف أسلوب ىو فن من القوؿ، واألسلوب عند أمحد اذلامشى ىف  

ىو ادلعٌت ادلصوغ ىف ألفاظ مؤلفة على صورة  جواىر البالغةكتابو 
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تكوف أقرب لنيل الغرض ادلقصود من الكالـ و ألفعاؿ ىف نفوس 

 21سامعية.

وينقسم األسلوب اىل ثالثة أنواع ، أوال : األسلوب العلمى، 

ىدفو إظهار احلقيقة وذبليتها للسامع والقارئ، وديتاز بالوضوح والدقة 

ىُت واألدلة، والبعد عن اوالتحديد والًتتيب ادلنطوقى، بإستخداـ الرب 

وبإستخداـ ادلصطلحات العلمية التأنق وادلبالغة، والعزوؼ عن اخلياؿ 

ادلتصلة بادلوضوع وعناصر األسلوب العلمى عنصراف مها األفكار 

 22والعبارة.

ثانيا، األسلوب األدىب ىو ىدفو إثارة عاطفة السامع أو القارئ، 

نفسو، وديتاز باختيار األلفاظ وتأنق وادلبالغة ىف التعبَت، والتأثَت ىف 

                                                 
2
 26هـ(، ص، 1988هـ/1409الفكز،  )بيزوث : دار خىاهز البالغت فً الوعاًً والبياى والبذيع،احوذ الهاشوً،   0
21 

 9)فىًىركى : دار الظالم، دث(، ص. البالغت فً علن البياى،  هحوذ غفزاى سيي العالن،
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العبارة وجرس األلفاظ، فلو أربعة  والعناية بالصور اخليالية، واحلرص على

 23عناصر ىى األفكار والعبارة و الصور البيانية وادلوسيقى.

اىن ثالثا، األسلوب اخلطاىب : ىو األسلوب الذى تربز قوة ادلع

ىاف و قوة العقل اخلصيب، وىنا يتحدث وقوة احلجة والرب  ظواأللفا

 24اخلطيب إىل إرادة سامعية إلثارة عزائمهم واستنهاض مهمهم.

-اخلطابة لغة ىى الوعظ واإلرشاد، وىى مصدر من خطب

ما ينفع وعما يضر، خطبة وخطابة، وإصطالحا ىى الًتغيب في-خيطب

وتكوف على مالء من الناس ىف اجملامع وادلواسيم. وخطابة ىى الكالـ 

 يليق الفاعل من أفصح الكالـ على اجلماعة ىف وقت عظيم. 

وبالنسبة ذلذا البحث إستعملت الكاتبة اإلطار النظارى لعلى 

جاـز ومصطفى أمُت لتحليل األسلوب اخلطاىب الىت تتضمن ىف 

                                                 
، ًفض الوزاخع 22

 6ص 
23

 16،ص.الوزاخع اليابكعلً الداسم و هصطفً أهيي،  
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اء لزياد بن أبيو. ومن ربليليت الكاتبة ىف األوذلها أف ىذه اخلطبة البًت 

اخلطابة يتضمن من العناصر وىي السجع، التشبيو، اجملاز، الكناية، 

 الطباؽ، مراعاة النظَت. 

 مناهج البحث و.

 طريقة ادلستحدمة .1

للحصوؿ على نتائج ىف ىذا البحث تستخدـ الكاتبة 

ة ادلستعملة لتحليل ادلسائل بطريقة الوصفية النوعية وىى الطريق

 ادلطابقة بطريقة مجع احلقائق وتصنيفها وربليل وتفسَتىا.

 أنواع البيانات .2

إف البيانات ادلستحدمة ىف ىذا البحث ىي البيانات 

خطبة قبل فتوح الكيفية ادلتعلقة بالدراسة التحليلية األسلوبية ىف 

 .لطارؽ بن رياد األندلوس
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 مصادر البيانات .3

 ادلصادر األساسية . أ

تتكوف من مؤلفات كثَتة منها كتاب  ىذه ادلصادر

تاريخ اآلدب العرىب ألمحد حسن الزيات، وكتاب جواىر 

 البالغة ألمحد اذلاشيمى.

 ادلصادر الثانوية ب.

تتكوف ىذه ادلصادر من الكتب ادلكملة ذلذا البحث،  

لوؼ أكادلعجم العربية ضلو ادلنجد ىف اللغة واألعالـ ألىب مع

اضحة جلاـز رسوف، والبالغة الو اوعى، وادلنور ألمحد و سالي

مُت وكذالك البحوث العلمية الىت تتعلق هبذا ومصطفى أ

 البحث والرسائل العلمية.
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 طريق مجيع البيانات  .4

ىف كتابة ىذا البحث العلمى إستخدمت الباحثة الطريقة 

دلتكاملة ومطالعة ادلكتبة وىى احملاولة لتناوؿ البيانات من الواقعة ا

 الكتب ادلرتبطة دبوضوع البحث.

 طريقة ربليل البيانات .5

دمتها الباحثة وىى قة ربليل البيانات الىت استخإف طري

لبيانات اطريقة التفكَت اإلستنتاجى، وىي ذبلب اإلستنباط من 

الباحثة  هاىذه ادلسائل مجع 25العامة إىل البيانات اخلاصة. 

البيانات احملتاجة ىف ىذا البحث على وجو العاـ مث أخذت منها 

الباحثة اخلالصة للحصوؿ على نتيجة البحث ادلرجوة على وجو 

                                                 
25

  Nana Sudjana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, 

(Bandung : Sinar Baru, 1998), h. 6  
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ىف  داطارؽ ين زيعرفة خصائص اخلطابة الىت إستعملها اخلاص مث م

 . ة قبل فتوح األندلوستخطب

 نظام البحث ك. 

ىذا البحث  ىذا البحث وقد نظمت هيال وتيسَتا ىف كتابةتس

 إىل أربعة أبواب، وىى كمايلى:

فيو مقدمة البحث تتكوف من خلفية البحث،  الباب األوؿ : 

بحث وفوائده، اإلطالع رمز البحث، ربديد البحث، أغرض ال

 ادلكتىب، اإلطالع النظر، مناىج البحث ونظاـ البحث.

حملة طارؽ بن زياد تتكوف من نشأتو ووفاتو،  الباب الثاىن : 

 .ونثر اخلطابة ىف عصر األمية ، أخالقو

أنواعو، وتعريف اخلطبة وانواعها.الباب الثلث : تعريف األسلوب و    

ربليلية عن خصائص  سائلإجابة رموز ادل :الباب الرابع 

 األسلوب ىف خطابة طارؽ بن زياد
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خامتة وىى ربتوى على نتيجة البحث و :  الباب اخلامس

 اإلقًتاحات


