
 

 

 

 ل األولالفص

 دقمة ادل

 الفصل األول : خلفي  البحث
كان علم البالغة فرعا من فروع علم اللغة العربية دير مرحلة النشوء 

والتطوير وغَتىا. علم اللغة العربية مع ثالثة فروع غالبا يسمى بعلم ادلعاىن، 

( إن يف دراسة 091: 5102وعلم البيان و البديع. قال ولدان توفيق )

ينقسم العلم إىل ثالثة أجزاء، وىي: األول العلم الكامل و مل  اللغة العربية،

حيلل، وىو أصول الفقو والنحو، والثاين العلم مل يكمل وومل حيلل وىو علم 

البيان )البالغة( والتفسَت، والثالث العلم الكامل واحمللل، وىو علم الفقو 

 واحلديث.

علما ويصعب  فاعلم أن علم البالغة ىو العلم الذي ال يزال يعترب

جدا فهمو. ألن يف ىذا العلم يرتبط بُت عناصر علم اللغة العربية واألخرى. 

ولكن إذا يدرس جبد وربطو مع فائدة العلوم األخرى، فهمو جيلب متعة 



 

 

بع يف فهمو. )رمحة. وإثراء ادلعرفة، حبيث أن أيثر حياة جيدة و يتبدد التش

 (.0دون سنة: 

بعلم البديع الذي يستخدم دلعرفة  اجلزء الثالث من البالغة يسمى

اجلوانب اجلمالية يف اجلملة وقفا دلقتضى السجع. إذا كانت اجلوانب 

اجلمالية واردة يف ادلعٌت، فتسمى ابحملسنات ادلعنوية. وإذا كاانل اجلوانب 

اجلمالية واردة يف اللفظ، فتسمى ابحملسنات اللفظية. وحنن حنتاج إىل أن 

ثالثة جوانب مهيمنة مرطبة، وىي: علم البيان  يعلم أن يف علم البالغة

وادلعاىن والبديع. ىذه اجلوانب مستدامة ألهنا حتتوي على نفس األداء، وىو 

نطقها بقيمة عالية وفقا البحث عن تركيب اجلملة جيدة وصحيحة أو 

 لألدابء.

كما فهمنا، أن علم البيان ىو وسيلة للتعبَت عن ادلعٌت مع األسلوب 

ي مع التشبيو أو اجملاز أو الكناية. وعرفنا أيضا أن علم ادلعاىن ادلتنوعة، أ

يساعد يف التعبَت عن اجلملة حىت تتناسب مع مقتضى السجع، وتشمل 

 إحدى أىداف البالغة الذي يعرف من خالل تركيب اجلملة والقرينة.



 

 

ولكن، ليس فقط علم البيان وعلم ادلعاىن، ال يزال ىناك جانب 

غط يف البحث عن علم البيان وعلم ادلعاىن. بيد أن ىذا البالغة الذي مل ي

اجلانب ال يضع نفسو زينة اللفظ أو ادلعٌت مع خمتلفة ظالل أشكال اللفظ 

وادلعٌت. ىذا العلم يسمى بعلم البديع، ألن ىذا العلم يشمل مجاالت اللفظ 

ومجاالت ادلعٌت. موضوع دراسة علم البديع ىو جتميل اللغة لفظا الذي 

ابحملسنات اللفظية وسيلة لتجميل الكلمة اليت تركز على مجال يسمى 

 ٌت الذي يسمى ابحملسنات ادلعنويةاللفظ، ومع

ىي قصة يف النثر  القصة. القصةأحد أشكال األعمال األدبية ىو 

حبجمها الواسع وتشتمل على ادلوضوع واألخدود والشخصيات، وإعداد 

، القصة ادلختلفة )ُسومرجا س   (. وابإلضافة إىل ذلك، 59 :0911ْيٍتي

ىي إحدى أنواع األعمال األدبية اليت توفر شرحا عن منظومة قيمة  القصة

األدبية واضحا من حيث أسلوب اللغة. وأما يف حتليل  القصة مجالية. مجال

مجال أسلوب اللغة، علم البالغة يقدم صورة كاملة من كيف قيمة مجال 

 اللغة يف العمل األديب



 

 

دلتكسرة ىي القصة البسيطة عواملها ادلادية، تكشف األجنحة ا قصة

عن العالقات بُت احلبيب واحملبوبة ووالد الفتاة إمسها سلمى وعائلة 

األسقف. الراوي ينسج حبا رائعا وصادقا مع الفتاة، وىي من العائلة الغنية، 

ولكن ىذه العالقة قطعها األسقف ألنو سوف يتزوجها مع أخيو. )جربان. 

5102) 

الكتاب خلليل جربان لديو الكتاب أو ادلالحظة األصلية كتبت ىذا 

. 0955ابللغة العربية، وىي األجنحة ادلتكسرة نشرت ألول مرة عام 

. كانت خلليل جربان الصفات "Broken Wings"والنسخة اإلجنليزية ابلعنوان 

اخلاصة يف تعبَته، أي استخدام اللغة رلازية جدا. اللغة ادلستخدمة للتعبَت 

عن أي أنواع الشعور ابستخدام ادلقارن ادلتنوعة، وكان بعضها مذىلة 

:السابع(. ميل اللغة الذي يستخدمو جربان 5102متعجبا جدا )جربان. 

يف ىذا الكتاب خيتلف ما ما الذي يستخدمو يف أعمالو األخرى. وعالوة 

األجنحة ادلتكسرة قبل اثٍت أعمالو ادلصطفى  القصةعلى ذلك، كتبت ىذه 

دلسيح ابن اإلنسان وكالمها ما زال يظهر ضعف أسلوب الكتابة، وكان وا



 

 

شيء واحد مهم يف كتابة ىذه الرواية، وىو أن ىذه الرواية تستخدم اللغة 

 العربية.

كما قد ذكرت الباحثة يف ىذه الدراسة، فإن الباحثة سوف تصف 

ة األجنحة ادلتكسر  قصة حتت العنوانمثاال واحدا من السجع الوارد يف 

(، وىو الوارد يف الفصل األول أي يف الفصل بديعية خلليل جربان )دراسة

 )بداية كلمة( على النحو التايل: يوطئة

بعنوان األجنحة ادلتكسرة جلربان خليل  قصةىذا االقتباس الوارد يف 

جربان، ىو من السجع، حيث أن مثال حتليل السجع يف االقتباس صفحة 

 لي:يف الفصل األول، وىو كما ي 2

"كنت يف الثاةن  عشرة عنمةا فتح احلب عيين أيشعتو السحري ، ودلس 

 نفسي ألول ةرة أبصابعو الناري ".

من اقتباس الرواية األجنحة ادلتكسرة )الذي حتتو خط( يسمى ابلسجع 

أي الكلمة السحرية و النارية، وأما نوعو ىو السجع ادلطرف، ألن بُت 



 

 

فهما األخَت مساوية. والذي يسمى الفصيلتُت خمتلف وزهنما، ولكن حرو 

ابلفصيلة ىي الكلمة األخَتة من اجلملة ادلقارنة ابجلملة األخرى وىي 

الكلمة السحرية والنارية، وأما احلرف اخلَت يف تلك اجلملة، أي احلرف ة، 

 يسمى ابلراوي، أي احلرف األخَت من اجلملة ادلقارنة.

لسيف النار الذي طرده "ولكن ةا اصاب اإلنسان األول قم اصابين، وا

 ةن الفردوس ىو كاالسيف الذي أخافين".

اقتباس الرواية األجنحة ادلتكسرة جلربان خليل جربان )التسطَت( ىو 

من السجع ادلتوازي، ألنو يناسب بُت الفصيلتُت يف وزهنما، وىو يف الكلمة 

اصابٍت و أخافٍت، ويف ىذه الكلمتُت احلرف اخلَت وىو حرف ي الذي 

لراوي أي احلرف األخَت من الكلمة ادلقارنة، من ىذا االقتباس قد يسمى اب

ظهر السجع ادلتوازي، الذي يتميز ابلكلمة األخَتة وىي اصابٍت وأخافٍت، و 

 مقيد حبرف ي فيهما.



 

 

ولذلك، يف ىذه احلالة فإن الباحثة هتتم ابلبحث عن ادلوضوع 

وان األجنحة ادلتكسرة، البحثي الوارد يف الرواية جلربان خليل جربان مع العن

 واباستخدام وربط علم البالغة من جانب واحد، وىذا البحث ابلعنوان:

(".بميعي األجنح  ادلتكسرة خلليل جربان )دراس   قص "السجع يف   

 الفصل الثاىن : حتدقيق البحث وحتميمه

 األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان؟قصة كيف أشكال السجع يف  .1

 األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان؟ ةقصما ىي أىداف السجع يف  .2

 البحث حتميم

القصة أساسا على صياغة ادلشكلة، الباحثة حتدد ادلوضوع وىو 

 حول السجع. بديعيةاألجنحة ادلتكسرة خلليل جربان بدراسة 

 الفصل الثالث : أىماف البحث وفوائمه

 األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان.قصة معرفة أشكال السجع يف  .1

 األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان. قصةالسجع يف  ىدافمعرفة أ .2



 

 

 فوائم البحث

ىذا البحث من ادلتوقع أن يوفر فوائد للقارئ، وخاصة يف علم األدب، 

 نظرية وعملية.

 عملي  .1

نتائج ىذه الدراسة من ادلتوقع أن توفر الدافع وادلسامهة لطالب قسم 

روا األعمال األدبية اللغة العربية وآداهبا، ومراقبوا اللغة واجملتمع الن يقد

األجنحة ادلتكسرة خلليل  قصة خصوصا يف رلال علم اللغة عن السجع يف

 جربان.

 نظري  .2

نتائج ىذه الدراسة من ادلتوقع أن تضيف إىل خزانة ادلعرفة عن البالغة، 

 وخاصة علم البديع عن السجع.



 

 

 الفصل الرابع : المراس  السابدق 

عن البحوث ادلتشاهبة وادلتعلقة  مراجعة األدبيات حتتوي على ادلعلومات

هبذا البحث. الكتابة أو الدراسة ابستخدام دراسة علم البالغة يف جانب 

. ولكن كل أنواع جاعلم البديع خاصة، ابذلدف ادلتنوعة قد قام هبا األش

ىذه الكتابة أو الدراسة لديها اخلصائص اليت دييز بعضها البعض. وأما 

 سة على النحو التايل:مراجعة األدبيات يف ىذه الدرا

ل جربان األجنحة ادلتكسرة خللي القصةأوال، البحث ابستخدام ادلوضوع 

( قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية 5101إندرايين )الوارد يف الرسالة لفطري 

اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن غونونغ جايت 

كاس ثدقاف  جمتمع اللبنان حنو ادلرأة يف "انعابندونغ، مع عنوان الرسالة 

دراس  علم األدب -األجنح  ادلتكسرة خلليل جربان )هنج النسوي  قص 

من ىذا البحث ىو وصف انعكاس ثقافة رلتمع  دفاذل اإلجتماعي(".

األجنحة ادلتكسرة. ووصف الظلم اجلنسي الذي قصة  اللبنان حنو ادلرأة يف

 تكسرة جلربان خليل جربان.األجنحة ادل قصةتواجهو ادلرأة يف 



 

 

(، قسم 5102اثنيا، البحث عن السجع يف الرسالة اتري رافد الفعان )

اللغة العربية وآداهبا، كلية األدب والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية 

أرض  ص ق"السجع يف احلكومية سنن امفيل سورااباي، مع عنوان الرسالة 

. ومناقشة ىذه الرسالة تركز  ("يغليوسف السباعي )دراس  البال النفاق

أرض النفاق ليوسف السباعي،  قصةعلى احلالة أو السجع الوارد يف 

 القصة.وتبحث عن أنواع السجع الواردة يف ىذه 

اثلثا، الرسالة لساتيا بودي راىايو مقدمة إىل قسم اللغة العربية وآداهبا  

كومية سنن غونونغ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية احل

"فئ  الثالثي ادلزيم ابحلرف و ةاعنيو (، ابلعنوان 5102جايت ابندونغ )

. األجنح  ادلتكسرة خلليل جربان )دراس  ةورفولوجيا(" قص النحوي  يف 

ىذا البحث ىو البحث اللغوي ولديو نفس ادلوضوع مع البحث الذي 

 وفئة الثالثي ادلزيد.قامت بو الباحثة. ىذا البحث يركز على ادلعٌت النحوي 

( قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية 5105رابعا، الرسالة لراتو نور مجيلة )

اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن غونونغ جايت 



 

 

"احملسنات اللفظية يف القرآن سورة اإلسراء".  الرسالةابندونغ. مع عنوان 

يع يف اجلناس ابلتعبَت عن أنواع اجلناس ىذا البحث يركز على علم البد

 والعالقة بُت ألفاظو الواردة يف القرآن سورة اإلسراء.

خامسا، البحث عن السجع يف الرسالة سوجي أمحد سنوسي 

( قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، اجلامعة 5105)

"السجع  مع عنوان الرسالة اإلسالمية احلكومية سنن غونونغ جايت ابندونغ. 

. يف مناقشة ىذا دراس  علم البالغ  عن علم البميع" يف قصيمة الربزجني

البحث، الباحث يهدف إىل شرح موضوع وأحوال السجع الوارد يف قصيدة 

الربزجني اليت كتبها الشيخ جعفر الربزجني. يف ىذا البحث، الباحثة تصف 

ة، وفيها نوعان من السجع، أي بعض أحوال السجع الوارد يف ىذه القصيد

 ادلطرف وادلتوازي.

سادسا، البحث عن السجع يف دراسة البديع الوارد يف الرسالة ليوسف 

( بقسم اللغة العربية وآداهبا، كلية اآلداب والعلوم 5112سوىاندي )

اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن غونونغ جايت ابندونغ. مع 



 

 

ابستخدام منهج علم البالغة  ع يف الدقرآن جزء عم"،"السجعنوان الرسالة 

)جزء عم(. يف ىذا  01يف علم البديع مع موضوع الدراسة يف القرآن اجلزء 

)جزء  01البحث، شرح الباحث ووصف السجع الوارد يف القرآن اجلزء 

عم(. ويف ىذه الدراسة، يقدم نتائج البحث، أي معرفة أسلوب السجع 

 )جزء عم. 01قرآن اجلزء وأنواعو الواردة يف ال

استنادا إىل ىذه مراجعة األدبيات، فإن الباحثة تعلم أن ىناك مل يكن 

البحث تفصيال عن السجع ابستخدام موضوع البحث الرواية ابلعنوان 

األجنحة ادلتكسرة جلربان خليل جربان، واذلدف من ىذا البحث ىو كشف 

 سرة جلربان خليل جربان.وشرح عن السجع الوارد يف الرواية األجنحة ادلتك

 الفصل اخلاةس : اإلطار الفكري 

يف ىذا الباب، فإن الباحثة لوصفت بعض النظرايت ادلستخدمة يف 

 حتليل البياانت والبحوث ادلتصلة مبشكلة البحث.

 



 

 

 علم البالغ  .1

( إن علم البالغة ىو العلم الذي يدرس بليغة 0929:51قال أنور )

 والبيان والبديع. البالغة جتلب معٌت الكالم، ويشتمل على علم ادلعاىن

عظيما واضحا، مع التعبَت عن ادلعٌت احلقيقي والبليغ، وتؤثر القلب، وفقا 

مقتضى احلال وادلخاطب. وعلمية، ىي العلم الذي يستند على زكية الروح 

والدقة يف التقاط مجال ووضوح اخلالفات ادلساوية بُت األسالب ادلختلفة 

ة علم البالغة ادلهارة األساسية يف تشكيل الطبيعة األدبية )التعبَت(. يف دراس

وتنشيط بعض ادلواىب ادلخفية. ونظر إىل الفرق بُت علماء البالغة وعلماء 

-2: 5102الرسومة يقع يف رلال أعماذلم. )علي احلرًن ومصطفى أمُت، 

2.) 

ومن عناصر البالغة اجلملة وادلعٌت وتركيب اجلملة الذي يعطي القوة 

تأثَت يف الروح واجلمال. وأىم من ىذه العناصر ىو الدقة يف اختيار وال

الكلمات واألسلوب وفقا دلكان الكالم وزمانو وموضوعو وحالة ادلخاطب 

 (. 2-2: 5102والعاطفية اليت تؤثر وتسيطرىم. )جارم، 



 

 

 علم البميع .2

اجلزء الثالث من علم البالغة يسمى بعلم البديع وىو يستخدم دلعرفة 

اجلملة وقفا دلقتضى احلال. وإذا جانب اجلمال ورد يف ادلعٌت فيسمى مجال 

ابحملسنات ادلعنوية. وإذا كان جانب اجلمال يف اللفظ، فيسمى ابحملسنات 

اللفظية. احملسنات اللفظية ىي مجاالت األلفاظ، وبعبارة أخرى، ىذه ىي 

 طريقة لتجميل الكالم وتركز على جتميل األلفاظ.

 والسجع وأنواع .3

كان يف كتاب عقود اجلمان اتليف احلافظ جالل الدين عبد الرمحن 

السيوطي ما ىو ادلقصود ابلسجع ذكر يف البيت الوارد يف ىذا الكتاب 

 وىو:

 والسجع يف فواصل يف النثر # مشبهات قافية يف القصيدة

 ضروبو ثالثة يف الفن # طرف و اختالف الوزن

 على رقاف ادلاضيةمرصع إن كان ما يف الثانية # او جلو 



 

 

 وما سواه ادلتواز فدر # كسر رما مرفوعة يف الذكر

( يف كتابو 0915:502وعالوة على ذلك، قال إمام األخضري )

 ابلعنوان علم البالغة ترمجة اجلوىر ادلكنون، قيل يف بيت شعره:

 أبلغ ذاك مستو فما ترى # اخرى الفريقُت فيو اكثرا

 قا اعجازىا تسكنوالعكس ان يكثر فليس حيسن # ومطل

السجع ىو تقارب الكلمتُت يف احلروف األخَتة. الكلمة األخَتة من 

اجلملة ادلقارنة ابجلملة األخرى وتسمى ابلفصيلة. وأما اجلملتان األخَتاتن  

كل منهما يسمى ابلقرينة. والقرينة ادلقارنة تسمى ابلفقرة. خَت السجع ىو 

يكن مجيال إال إذا كانت تركيب الذي كانت مجلتو متوازنة، وىذا السجع مل 

مجلتو جيدة وخالية وحرية من التكرار غَت ادلفيد. )علي احلرًن ومصطفى 

 (.090: 5102أمُت، 

( كشفت أنواع السجع 502: 0915وكان يف كتاب األخضري )

 تنقسم إىل ثالثة أقسام، وىي:



 

 

 ادلطرف، وىو إذا كان اللفظان ادلتزامن حروفهما ولكن خمتلف وزهنما. (1

دلرصع، وىو متزامن يف الفصيلة ويف الوزن والقافية واأللفاظ ادلقارنة من ا (2

 اآلخر.

 ادلتوازي، وىو متزامن يف لفظ الفصيلتُت وألفاظها األخرى غَت ادلتزامنة. (3

 السجع ىمافأ .4

كما قد ذكر من قبل أن الغرض من علم البديع ىو معرفة أشكال 

 سنات ادلعنوية.مجال الكالم ادلتصلة ابحملسنات اللفظية واحمل

وفقا للشيخ أمحد األسكندوي أن احملسنات اللفظية ىي حلفظ اللفظ عن 

 العيب.

( ىي:1وأما أىداف السجع وفقا اللصابوين )دون سنة:   

 لتجميل الكالم )احملادثة( وإعطاء شعور عميقة يف خيال القارئ (1

 لتسهيل القارئ يف فهم ما قال ويتعلق أبىداف السجع وتبديد الشكوك. (2



 

 

 لتجميل الكالم وإعطاء ادلعٌت اخلاص وادلوقف إىل األدابء. (3

( 1وأما أىداف السجع وفقا لعالوي بن دمحم الشغاف )دون سنة: 

 فيو، وأحده ىو احملسنات اللفظية ىي دلعرفة أشكال الشعر، و ما ورد

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اين ةن اإلطار على النحو ىذا اإلطار التفكريي ةلخص يف الرسم البي

 التايل:

 

 علم البالغت

 علم البديع

 المحسناث اللفظيت

 األجنحت المتكسرة

 السجع

 قصتأهداف السجع في 

 األجنحت المتكسرة

قصت أشكال السجع في 

 األجنحت المتكسرة

 المحسناث المعنويت



 

 

 الفصل السادس : ةنهج البحث وخطواتو

 طريدق  البحث .1
يف ىذه الدراسة استخدمت الباحثة الطريقة الوصفية التحليلية. وىي 

عملية حل ادلشكلة بوصف أو تصور حالة ادلوضوع البحثي )رواية، دراما، 

قصص قصَتة، قصيدة( استنادا إىل احلقائق الظاىرة أو كما ىي، وفقا 

(، ىذه 61-62: 5102(. ووفقا لراتنا )Siswanto 0992:20للنووي )

الطريقة ىي الطريقة ادلستخدمة إلجياد وكشف ادلشاكل منهجية، وىي 

 بصف البياانت مث حتليلها.

وابلتايل، فإن ىذه الطريقة مستخدمة يف ىذه الدراسة لدراسة كيف 

وأما  ربان.األجنحة ادلتكسرة خلليل ج قصةيف  واىدافوأشكال السجع 

 النهج الذي تستخدمو الباحثة يف ىذه الدراسة ىو هنج علم البديع.

 

 



 

 

 خطوات البحث .2
 حتميم ةصمر البياانت البحثي  ( أ

حتت العنوان األجنحة  القصةمصدر البياانت يف ىذا البحث ىو 

"مكتبة ثقافة" من لباانن وتتكون من مائة ليل جربان، نشرىا خلادلتكسرة 

شر فصال. ويف قصة حتت العنوان األجنحة ادلتكسرة اثنُت صفحة، واثٍت ع

" يوجياكرات، وتتكون من مائة PT. Bentang Pustaka"خلليل جربان، نشرىا 

اثنُت صفحة، واثٍت عشر فصال. واستخدمت الباحثة يف ىذه الدراسة بطريق 

البحث ان تبحث عن البياانت اليت ترتبط ابلسجع يف كل ابب او فصل يف 

 دلتكسرة خلليل جربان. قصة األجنحة ا

 أنواع البياانت البحثي  ( ب

، أي البياانت يف شكل تكان نوع البياانت يف ىذا البحث نوعيا

ليل جربان، اليت تتعلق مبشكلة خلاألجنحة ادلتكسرة  قصةالنصوص يف 

ليل خلاألجنحة ادلتكسرة  قصةالبحث يف ىذا البحث، وىي السجع يف 

 جربان



 

 

 طريدق  مجع البياانت ( ث

مع البياانت يف ىذه الدراسة، تستخدم الباحثة مراجعة األدبيات وأما جل

. عياتوالواثئق ألن البياانت ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىي بياانت نو 

قصة والطريقة اليت قامت هبا الباحثة يف ىذا البحث ىي حتليل النصوص يف 

ة يف األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان، ألن ما حيصل عليو ىو البياانت الوصفي

شكل البياانت ادلكتوبة. ابإلضافة إىل ذلك، طريقة مجع البياانت تليها 

ادلالحظة األدبية اليت هتدف إىل إجياد البياانت الداعمة وتناقش مراجعة 

قصة األدبيات ادلتعلقة هبذا البحث الذي يبحث عن السجع الوارد يف 

 األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان.

 ذه الطريقة ىي كما يلي:وأما اخلطوات ادلستخدمة هب

األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان مرارا  حتت العنوان قصةقرأت الباحثة ال .1

 وتكرارا بعناية، كلمة كلمة ومجلة مجلة

 وضعت العالمة يف البياانت ادلرتبطة مع البحث .2



 

 

األجنحة ادلتكسرة قصة استخدمت ادلخزون بكتابة البياانت الواردة يف  .3

 أو الكتاب اآلخرخلليل جربان على الورقة 

األجنحة ادلتكسرة خلليل  قصةتصنيف البياانت اليت ترتبط مع السجع يف  .4

 جربان.

 طريدق  حتليل البياانت  ( ث

ألن الطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف ىذه الدراسة ىي الوصفية 

 التحليلية، فادلرحلة األوىل يف حتليل البياانت كما يلي:

البياانت اليت مت مجعها يف  مرحلة وصف البياانت، وىي وصف مجيع .1

األجنحة قصة شكل اجلمل أو الفقرات اليت حتتوي على السجع يف 

 ادلتكسرة خلليل جربان.

مرحلة تصنيف البياانت أي تصنيف البياانت اليت مت وصفها سابقا وفقا  .2

 للمشكلة.



 

 

مرحلة حتليل البياانت، أي حتليل البياانت اليت مت تصنيفها علمية  .3

 لة ابالمتثال ىذه اجلوانب.ابلنظرايت ادلتص

مرحلة التفسَت، أي أتويل أو تفسَت البياانت من تلك النصوص وىي  .4

مرحلة ادلواصلة إىل استنتاج فهم حتليل البياانت ادلتعلقة ابلسجع الواردة 

 األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان قصة يف

 صياغ  االستنتاج ( ج

تيجة البحث عن اخلطوة األخَتة يف ىذا البحث ىو حتديد االستنتاج ن

األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان  حتت العنوان قصةموضوع الدراسة يف 

ابستخدام هنج مل البديع يف السجع. ىذا االستنتاج ىو اجلواب لصياغة 

بعنوان  قصةيف   مث اىدافو ادلشكلة أي معرفة أشكال السجع وأنواعو الواردة

 األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان.

 

 



 

 

 ةنهجي  الكتاب  .ط 

منهجية البحث ىي ترتيب البحث يف البحث تكتب منهجية لتيسَت 

ترتيب الرسالة حىت تكون منتظمة ومتسقة. منهجية البحث يف ىذه الدراسة 

 مجعت فصال فصال تتكون من أربعة فصول، وىي:

الفصل األول ىو ادلقدمة، حيتوي ىذا الفصل على خلفية ادلشكلة 

البحث ومراجعة األدبيات واإلطار  البحث وفوائد اىدافوصياغة ادلشكلة و 

 التفكَتي طريقة وخطوات البحث وومنهجية الكتابة.

الفصل الثاين ىو أسس النظرية. ىذا الفصل حيتوي على تفسَت و شرح 

النظرية ادلستخدمة حتليلية مرطبة مع البالغة دراسة علم البديع السجع الوارد 

 .ابلعنوان األجنحة ادلتكسرة خلليل جربان قصةيف 

الفصل الثالث حيتوي على حتليل البياانت اليت تشتمل على حتليل 

 ليل جربان.ة ادلتكسرة خلاألجنح قصةالسجع الوارد يف 



 

 

الفصل الرابع ىو اختتام األنشطة البحثية اليت تشتمل على االستنتاجات 

 واالقًتاحات أو النصيحة من الباحثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


