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 الباب األّول

 مقدمة

 خلفية البحث: الفصل األول

فهي تأدية ادلعٌت اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، ذلا ىف البالغة 

النفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيو، واألخشاص 

 خياطبون.الذين 

وىي علم ادلعاىن، وعلم البيان وعلم أقسام وكان يف علم البالغة ثالثة 

ىو أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم دلقتضى  البديع. علم ادلعاىن

. وموضوع دراسة علم ادلعاىن ىو اجلمل يف اللغة العربية، وىذا العلم احلال

ر فصيحة مجل اللغة العربية، يهدف إىل كشف معجزة القرآن واحلديث و أسرا

 شعرا أو نثرا.

وموضوع دراسة علم ادلعاىن يساوي مبوضوع علم النحو تقريبا. القواعد 

الصحيحة وادلستخدمة يف علم النحو مستخدمة أيضا يف علم ادلعاىن. والفرق 
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بينهما ىو يقع يف اجملال. كان علم النحو بسيطةا )مستقال(، وأما علم ادلعاىن 

)تتأثره عوامل أخرى(. ىذا كما قال حسن دتام، إن مهمة علم النحو ىو تركيبيا 

 تغيَت كلمة يف مجلة وال يصل إىل مجلة أخرى.

الكالم االنشائي البليغ الذي يقصد بو إىل التأثَت يف عواطف  كان األدب

. وأما يف تقليد علوم اللغة العربية وآداهبا،  القراء والسامعُت، سواء كان شعرأم نثر

ت البالغة بعد أن أصبحت علما لديها بعض صيغ خاصة ومستخدمة كان

أساسا جتسيديا لألدبية ومعيار اجلمال وبالغة األعمال األدبية. عموما، كانت 

العالقة بُت البالغة واألدب كما وجدت يف نصوص القصيدة والنثر. يف نظر 

سيمو إىل كالم اإلنشاء تقالكالم قسمان : كالم خرب و إنشاء.  علم ادلعاىن، 

كالم اإلنشاء الطليب  قسمُت، كالم اإلنشاء الطليب و كالم اإلنشاء غَت الطليب.

ىو اجلملة اليت تتطلب حدوث شيء ومل حيدث عند نطقها. كالم اإلنشاء 

والنداء والتمٍت. ولكل ىذه أنواع   االستفهامالطليب فيو شكل األمر والنهي و 

فا الطليب ما يستدعى مطلوبا  ألصلي.كالم اإلنشاء معاين متنوعة، سوى ادلعٌت ا
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والتمٍت والنداء. من  االستفهامغَت حاصل وقت الطلب، ويكون باألمر والنهي و 

 .االستفهاممخسة أنواع من الكتاب يستخدمون 

يف علم ادلعاىن لو معان معينة وقفا لسياق اجلملة. يفهم  االستفهام

بالبحث عن معرفة شيء مل يعرف سابقا ىذا يعٍت أن السؤال يعطي  االستفهام

فقط دلعرفة من ادلسؤول. ومع ذلك، إذا ينظر من علم ادلعاىن، ليس كل وظيفة 

يعرض معٌت البحث عن ادلعرفة، ولكن ديكن مبعٍت األمر من أسلوب  االستفهام

، ىي: هاماالستفوأما  أداوت  الطلب ومعاىن أخرى. لذلك ىذا يصبح مشكلة.

 أ، وىل، ومن، وما، ومىت، وأيان، وكيف، وأين ،وأىن، وكم، و أي.

طبيبة أن يف ىذه قصة عدة أشكال أسلوب اللغة  تيف قصة مذكرا

. ولذلك، فإن الكتابة تعترب مهما أن االستفهامادلستخدمة وإحداىا أسلوب 

 .االستفهامطبيبة من جوانب اللغة، وخاصة  تتبحث عن قصة مذكرا

طبيبة حتكي عن ادلرأة ادلصرية اليت لطادلا دتردت على  تمذكراقصة 

عقبات األسرة واجملتمع. ومنذ الطفولة كانت تدرس باألفكار أن ادلرأة كانت 

 حتت الذكور.
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 االستفهامطبيبة لنوال السعداوي وجدت فيها بعض مجل  اتمذكر  قصة

 :14مع أشكال ومعاىن سلتلفة. على سبيل ادلثال يف اجلملة صفحة 

 "ىل ىي ترتفع كثَتا عن القطة الىت حتب أوالدىا حينا وتأكلهم حينا اخر؟"

"ىل". ومعناه خارج من ادلعٌت  االستفهاميف ىذه اجلملة، تستخدم ادواة 

األصلي "التسوية"، يف كتاب مقدمة يف علم البالغة التسوية تعٍت ادلساواة بُت 

 الشيئُت. وىنا سياق مجلتها يساوي بُت األم والقط.

 :14وادلثال اآلخر يف الصفحة 

 أال ترغبُت ىف الًتويح عن نفسك قليال؟

بادلعٌت احلقيقي أي أ،  االستفهاميف ىذه اجلملة، تستخدم ادواة 

التصديق. التصديق: حالة معرفة اإلسناد. يف مثل ىذه اجلملة، " أال ترغبُت ىف 

الًتويح عن نفسك قليال؟" سياق مجلتها ىو أن رجال يسأل الشخصية 

الرئيسية. وىذا التصديق يتطلب ادلعرفة عن وقوع اإلرادة أو عدم اإلرادة للعطاءة 

 ادلقدمة من الرجل.
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أن تقوم ىف الكاتبة  تقصد ،البحث السابقوأساسا على خلفية 

 لنوال السعداوي. طبيبة تقصة مذكرايف  و معانيها االستفهامعن  ىذالبحث

 الفصل الثاني : تحديد البحث

يف ىذا البحث، فادلشكلة اليت  االستفهاملتحديد دراسة والبحث عن 

 سيبحث عنها ملخصة يف األسئلة التالية:

 لنوال السعداوي؟طبيبة  تقصة مذكرا ىف أدوات االستفهام. ما ىي 1

 لنوال السعداوي؟طبيبة  تقصة مذكرايف  االستفهام.كيف معاىن 2

 الفصل الثالث: أغراض البحث

ىذه صياغة ادلشكلة مستعرضة لتحقيق األىداف اليت تشتمل جوىر 

 التايل:على النحو طبيبة  تقصة مذكراالبحث، وىي دراسة علم ادلعاىن يف 

 .طبيبة تقصة مذكراالواردة يف  االستفهامعرفة أدوات دل. 1

 لنوال السعداوي.طبيبة  تقصة مذكراالواردة يف  االستفهامعرفة معاين دل. 2
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 الفصل الرابع: فوائد البحث

 (. فوائد نظرية يف ىذه الدراسة ىي:1

إعطاء ادلشاركة أسسا إىل الباحثُت إلجراء البحث ادلتشابو، و اإلضافة إىل 

خزانة البحث يف اللغة العربية وخصة عن كالم اإلنشاء الطليب وخاصة 

 .االستفهام

 (. فوائد عملية من ىذا البحث، ىي:2

، تسهل االستفهامىذا البحث ديكن أن يوفر ادلعرفة إىل القارئ عن أدوات 

 ومعاهنا. االستفهاميعرف عن أدوات من يريد أن 

 الفصل الخامس: الدراسات السابقة

أجريت مراجعة األدب دلعرفة ىل كان الباحث الذي يبحث عن ىذا 

ادلوضوع من قبل. ومن مراجعة األدبيات اليت قامت هبا الباحثة، مل جتد الباحثة 

 النحو التايل:الدراسة ادلساواة مع ىذه الدراسة. بل كانت الباحثة جتدىا على 
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من فتيا اكتفياين، ادلقدمة إىل قسم اللغة العربية وآداهبا   رسالةاألوىل، 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن غونونج جايت 

، بالعنوان اإلنشاء الطليب يف قصيدة بلقيس. يهدف ىذا 2116باندونغ عام 

الطليب ومعانيها يف قصيدة بلقيس.  البحث إىل الكشف عن أنواع اإلنشاء

ادلتميزة من ىذا البحث ىو أن الباحثة وصفت ادلشكلة اليت يتم حتليلها واضحة 

جدا. يف ىذه الدراسة تبحث عن ادلناقشة واسعة وأما أنا أحبث عنها تفصيال. 

 ومعانيها. االستفهامىذه األطروحة تقدم اإلسهامات يف البحث عن 

ادلقدمة إىل قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب،  لصاحلةرسالة الثانية، 

بالعنوان "أىن يف القرآن". استنادا إىل  2115معة سومطرة أوتارا ميدان عام جا

ىذا البحث، تستخدم القرآن موضوعها ولكنها تستخدم نفس الدراسة وىي 

أىن الواردة  االستفهامدراسة علم ادلعاىن. هتدف ىذه الدراسة إىل حتديد معاىن 

يف القرآن باستخدام النظرية لعلي جرًن ومصطفى أمُت والسيد أمحد اذلامشي 

على الكلمة أىن يف القرآن. ادلمتازة يف ىذه الدراسة، أهنا فسرهتا جيدة ووضوحة 

أىن فقط وال  االستفهامحبيث يسهل فهمها القارئ. ىذه الدراسة تركز على 
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رغم من أن ىذا البحث ىو البحث الذي . على الاالستفهامعلى مجيع أشكال 

، لكنو ال يبحث كلها أي أن ما الذي يدرس فيها واحدا االستفهاميدرس 

 فقط.

حلصري يوغا تاجنايآ، ادلقدمة إىل قسم القرآن والتفسَت كلية  رسالةالثالثة، 

ن شريف قاسم رياو، بيكانبارو أصول الدين، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سلطا

يف القرآن". هتدف ىذه الدراسة إىل معرفة تفسَت  االستفهامنوان "، بالع2115

ية يف سورة الزمر ومعرفة تفسَت ىذه اآلية عند االستفهامبنية اآليات واحلروف 

يف سورة الزمر. وتركز ىذه الدراسة  االستفهامالعلماء الذي يًتبط مع حروف 

يت يتم حتليلها. على تفسَت اآلية. وأما نقصان ىذا البحث ىو البيانات ال

وادلميزة من ىذا البحث ىو أن الباحث يبحثو جيدا وضوحا. وجدت يف ىذه 

يف سورة الزمر ولكن معناىا ليست عميقة ألن النظر  االستفهامالدراسة أدوات 

يف ىدف الباحث الذي سوف يدرس تفسَت اآلية يف القرآن. وبالتايل، فإن ىذا 

 .االستفهامت البحث يقدم مسامهات يف البحث عن أدوا



 

9 

 

قصة وديكن االستنتاج، استنادا إىل ىذه البحوث، مل جتد الباحثة حبثا عن 

 .االستفهاملنوال السعداوي يف طبيبة  تمذكرا

وباإلضافة إىل ذلك، كان بعض الكتب اليت جعلتها الباحثة أساسا الذي 

، 2115، "علي جرًن مع العنوان "البالغة الوضيحةأوال،  يساعد ىذا البحث:

نشره روفة فريس ياكرتا. وحيتوي ىذا الكتاب على ثالثة رلاالت دراسة علم 

البالغة، وىي البيان وادلعاين والبديع. وأما شكل ىذا الكتاب يف كل فصل 

عنوان الباب وعنوان الفصل الفرعي واألمثلة وادلناقشة والقواعد والنموذج 

ديث والشعر. ومع ذلك، واإلجابة والتمرينات. واألمثلة مأخوذة من القرآن واحل

تعرض األمثلة مرتبة وتقدم ادلناقشة أو التفسَت منفصال من األمثلة، حيث كان 

 القارئ سوف جيد الصعب يف فهمها.

جواىر البالغة يف  عزا مع العنوان " مشيأمحد اذلا سيدالالكتاب  ثانيا،

الكتاب يناقش ىذا بَتوت دار الكتاب العلمية.   نشره ،"ادلعاين والبيان والبديع

جوانب علم البالغة، وىي العلم ادلعاىن وعلم البديع وعلم البيان، يرافقها أمثلة 

من القرآن والشعر. ىذا الكتاب تسهل قراءتو وفهمو الكلمات ادلستخدمة فيها 
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ليست معقدة، واألمثلة ادلقدمة واضحة جدا. ومع ذلك، قدم ادلناقشة والنظرية 

 إجيازة.

، نشره 1982 جواىر ادلكنون""أنوار بالعنوان  ثالثا، الكتاب زلمد

باندونغ. ىذا الكتاب مثل الكتب السابق، يعرض ثالثة جوانب علم  "ادلعارف"

البالغة. لكن فيو مناقشة وجيزة وكذلك األمثلة ادلقدمة عرضها قصَتة وليست 

 تفسر بالوصف.

 الفصل السادس: أساس التفكير

اذلامشي، من مجل كالم اإلنشاء  يف الكتاب جواىر البالغة، لسيد أمحد

 .االستفهامالطليب ىي األمر  النهي التمٍت والنداء و 

مبعٌت  االستفهامىو يبحث عن ادلعرفة ومل تعرف من قبل، لغة،  االستفهام

 (.431: 2114طلب العلم أو طلب الفهم. وفقا لدياب واآلخرين )

 هو طلب العلم با الشيئ االستفهام
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وأين  ،وكيف ،وأيان ،ومىت ،وما ،ومن ،وىل ،، ىي: أماالستفهاوأما  أداوت 

 و أي. ،وكم ،وأىن،

 . الهمزة )أ(1

وذلا معنان، وىي التصور والتصديق.  االستفهاماذلمزة )أ( ىي من أداوت 

يطلب ادلعرفة عن شيء  االستفهامالتصور ىو اإلجابة مبعٌت البسيطة. تعبَت 

بسيطة، يسمى بالتصور. والثاين التصديق، يستخدم أيضا إىل طلب الشيء 

اذلمزة يف  االستفهامتصديقا، أي إسناد شيء على شيئ آخر. مثال أدوات 

 :62سورة االنبياء، اآلية 

 قَااُلوا أَأَْنَت فَ َعْلَت َىَذا بَِآذِلَِتَنا يَا ِإبْ َراِىيمُ 

 . )من(2

، للسؤال عن الشخص. مثال أدوات االستفهامالكلمة من تدخل يف 

 :63من يف سورة ىود، اآلية  االستفهام

 يَ ْنُصُرين ِمَن اللَِّو ِإْن َعَصْيُتو نْ َفمَ 
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 . ما3

ما، مستخدمة لسؤال شيئ غَت عاقل. وىذه الكلمة مستخدمة لطلب 

ما يف سورة ادلدثر،  االستفهامتفسَت شيء أو حقيقة شيء. مثال أدوات 

 : 42اآلية

 َلَكُكْم يف َسَقرَ سَ  َما

 . مىت4

مىت، مستخدمة لسؤال الزمان أو الوقت، سواء كان ماضيا أو حاضرا. مثال 

 : 214يف سورة البقرة، اآلية ىتم االستفهامأدوات 

 َنْصُر اللَِّو َأالَ ِإنَّ َنْصَر اللَِّو َقرِيٌب. َمىَت 

 . أيان5

عادة مستخدمة أيان، مستخدمة لسؤال الزمان ادلستقبل. وىذه الكلمة 

 :6أيان يف سورة القيامة، اآلية  االستفهام. مثال أدوات للطعن
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 يَ ْوُم اْلِقَياَمةِ  أَيَّانَ َيْسَأُل 

 . كيف6

كيف يف   االستفهام. مثال أدوات كيف، مستخدمة لسؤال حالة الشيء

 :261سورة البقرة ، اآلية 

 اْلَمْوَتىحُتِْيي  ْيفَ َوِإْذ قَاَل ِإبْ َراِىيُم َربِّ أَِرين كَ 

 . أين7

 االستفهاممثال أدوات  أين، مستخدمة لسؤال ادلكان الذي يفسر الشيء.

 :11أين يف سورة القيامة ، اآلية 

ْنَساُن يَ ْوَمِئٍذ أَ   اْلَمَفر   ْينَ يَ ُقوُل اإْلِ

 . ىل8

ىل، وىي عادة مستخدمة لسوال إسناد شيء إىل شيء آخر )التصديق( أو 

ىل ال تستخدم "أم" و "ادلعادل". أداة  االستفهامالعكس. يف أداة 
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ىل مستخدمة إذا كان السائل )ادلتكلم( مل يعرف اإلسناد بُت  االستفهام

ادلسند و ادلسند إليو. وىي ال تدخل يف النفي ادلضارع مبعٌت احلاضر، أو 

الشرط وال يف حرف العطف. كانت ىل سلتلفة مع اذلمزة اليت ديكن أن 

اآلية اْلَغاِشَية ىل يف سورة  االستفهامأدوات  مثال تدخول ىذه األماكن.

1: 

 أَتَاَك َحِديُث اْلَغاِشَية َىلْ 

 

 . اىن9

 اىن االستفهاممثال أدوات  اىن، لديها ثالثة معان، وىي كيف وأين ومىت.

 :259اآلية  البقرةيف سورة 

 حُيِْيي َىِذِه اللَُّو بَ ْعَد َمْوهِتَا َأىنَّ قَاَل 

 . كم11
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البقرة كم يف سورة   االستفهام. مثال أدوات لسؤال العددكم، مستخمة 

 :211اآلية 

َناُىْم ِمْن َآيٍَة بَ ي َِّنة مْ َسْل َبٍِت ِإْسَرائِيَل كَ   َآتَ ي ْ

 . أي11

أي  االستفهامأي، لسؤال وإرادة ادلختلف بُت ادلشاركُت يف أمر واحد. 

قل والشيء الوقت وادلكان واحلالة والعدد وشيء العامستخدمة أيضا لسؤال 

 كم يف سورة  االستفهاممثال أدوات  غَت العاقل استنادا إىل ادلسند إليو.

 :81اآلية االنعام 

 .. فََأي  اْلَفرِيَقُْتِ َأَحق  بِاأَلْمِن ِإْن ُكْنُتْم تَ ْعَلُموَن.

خترج من معانيها األصلية )غَت احلقيقي(. لذا،  االستفهاموأحيانا، ألفاظ 

وأحيانا أيضا، مستخدمة لسؤال شيء معلوم ولكن بسبب أغراض مفهومة من 

ومن بينها األمر، النهي، التسوية، النفي، اإلنكار،  ترتيب اجلمل وتعيُت معانيها.

كم، التشويق، اإلستئناس، التقرير، التهويل، اإلستبعاد، التحقَت، التعجب، الته
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الوعيد، اإلستبطاء، التنبيو على اخلطاء، التنبيو على الباطل، التنبيو على الضالل 

 الطريق. 

  خريطة ادلفهوم لإلطار الفكري على النحو التايل:



 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 طبيبة تاكر مذ  قصة

 علم ادلعاىن

 كالم

 كالم االنشاء كالم اخلربى

 االنشاء الطلىب االنشاء غَت طلىب

 االستفهام التمٌت النداء االمر

 معٌت استفهام ادوات االستفهام

 حقيقي عَت حقيقي

 النهي
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 الفصل السابع: مناهج البحث وخطواته

 مناهج البحث. 1

الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي طريقة الوصفي التحليلي، وىي 

بوصف احلقائق مث حتليلها. احلقائق ادلقصودة يف ىذه الدراسة ىي النصوص أو 

لنوال السعداوي. ىذا البحث يستخدم طبيبة  تقصة مذكرااجلمل الواردة يف 

 علم ادلعاىن. بنهج

 خطوات البحث. 2

 أ. تعيين مصدر البيانات

كان البيانات يف ىذا البحث نوعية واردة يف الرواية مذكرات طبيبة يف ترتيب 

 .االستفهاماجلملة الواردة اليت تعبَتىا حيتوي على 

 ب. أنواع البيانات

 اتبالعنوان مذكر قصة مصدر البيانات يف ىذا البحث ىو عمل أديب أي 

 .1985طبيبة لنوال السعداوي نشرىا دار ادلعارف 
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 جمع البياناتتقنيات . ج

كانت الباحثة يف مجع البيانات البحثية، تستخدم دراسة األدب. البيانات 

حتصل بقراءة ودراسة مواد أدبية أي الكتب ذات الصلة بالبحث. ولكن يف ىذه 

الدراسة، البيانات اليت ديكن حتصيلها ىي البيانات ادلكتوبة. وىذا البحث ىو 

 البحث عن النصوص بادلراحل التالية:

. قراءة زلتويات الرواية مذاكرة طبيبة لنوال السعداوي كلها مرارا وتكرارا 1

 مع االلتفات إىل كل كلمة يف اجلملة والفقرة بعناية.

ومعانيها اليت سيتم  االستفهام. مالحظة اجلمل اليت تعترب متصلة بأدوات 2

 البحث عنها.

البيانات لتسهيل . كتابة البيانات اليت وضعت عليها عالمة يف ورقة 3

 التحليل.
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 تقنيات لتدوير البياناتد. 

وبعد مجع البيانات، مث حتليلها. مبدأ، أرادت الباحثة إىل تفكيك أدوات 

بتفسَتىا وصفية. وىذه ىي طبيبة  تقصة مذكراومعانيها يف  االستفهام

 اخلطوات اليت قامت هبا الباحثة يف أداء حتليل البيانات، منها:

. وصف البيانات أي وصف مجيع البيانات اليت مت مجعها يف شكل اجلمل 1

 أو معانيها. مث حتديدىا. االستفهامأو الفقرات اليت ذلا أشكال 

. تصنيف بيانات، أي تصنيف البيانات اليت مت وصفها سابقا وفقا 2

 .االستفهاماليت حتلل طبيبة  تقصة مذكراللمشكلة. يف 

لبحث عن البيانات اليت مت تصنيفها علمية بنظريات . حتليل البيانات أي ا3

 .االستفهامعلم البالغة وفقا لكالم اإلنشاء وخاصة 

 . تفسَت البيانات، وىي خطوة تفسَت أو تفكيك اذلوية.4
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 ه. صياغة االستنتاجات

، طبيبة  تقصة مذكراالنتيجة ىي اللعملية األخَتة من األنشطة البحثية يف 

باستخدام طريقة البالغة وخاصة علم ادلعاىن إجابة من صياغة وبعد التحليل 

 ادلشكلة.

 الفصل الثامن: تنظيم الكتابة

 ويف حتصيل نتائج البحث ادلتوقعة، ينقسم البحث إىل أربعة فصول.

البحث، وحتديد البحث،  الفصل األول ىو ادلقدمة حيتوي على: خلفية 
، أساس التفكَت، مناىج البحث الدراسة السابقة أغراض البحث، فوائد البحث،

 .و خطوتو، تنظيم الكتابة

الفصل الثاين ىو مناقشة نظرية كالم اإلنشاء الطليب وخاصة أدوات 

 .االستفهامومعانيها وبعض ادلعاىن ادلخالفة اليت حتدث يف  االستفهام

ومعاهنا الواردة يف  االستفهامالفصل الثالث ىو جوىر البحث عن أشكال 

 طبيبة. اتمذكر  قصة
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الفصل الرابع حيتوي على اختتام سلسلة األنشطة البحثية الذي يشتمل على 

 االستنتاجات واالقًتاحات أو النصيحة.


