
 

 

 

 

 الباب األّول

 مقّدمة

 ل : خلفية البحث الفصل األوّ 

كانت الٌلغة ُب ىذا العامل عنصرا من العناصر اؼبهٌمة ُب اإلتصاؿ بْب األدبية 

كالثقافية. كانت الٌلغة منهجا رموز األصوات اإلعتباطية الٍب تستعمل التعاكف ألعضاء 

اجملتمع, لتفاعل, كينعٌرؼ الناس. كالٌلغة كسيلة التعبّب عن الفكرة, اؼبقَبح, أكفكرة اجملتمعة 

 (. ٕٔ:  ََِٓحارسونو ك ريتنونيغسيح. اؼبعينة. )سو 

ألٌف الٌلغة ناحية الينفصل  .أنشطة التحدث ىي أشياء أجنبية ُب حياة اإلنساف 

عن كٌل حياة اإلنسانية. أما اؼبفَبة, كالفكرة, أك الرأل ديكن ؼبواصبلت أك يعٌّب بوسيلة 

الفكرة إىل اآلخر.  نقلالٌلغة. ىذه اغبالة مطابقة بوظيفة الٌلغة الٍب آدة من أدكات 

 (. َّ:  ََِٗ)ىديات. 

كٌل صناعة فنٌية ليست إاٌل ُب    ألفٌ عند كيليك ك كرٌين, الٌلغة ىي اؼبواٌد لؤلدباء, 

 (. ُِٕ:  ُٖٗٗ. )كيليك ك كرٌين. من بعض الٌلغة اختيار

طبعا ُب الٌلغة تعرؼ هبا قوائد النحو, قد كجدت قوائد الٌلغة ُب الٌلغة العربية الٍب 

ذلك.  بوشأبح العلم كىي علم النحو كالصرؼ كالببلغة كعلم الٌلغة كعلم الداللة كما تص
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النصوص العربية األدبية أكنسحة العربية  فراغبة تصبح أيضا منها غللعلم, كانت الببل

كيقدر إلرشاد الرجل أف يصبح ماىر ُب الٌلغة أيضا كاؼبعاملة اليومية. )كيليك ك كرٌين. 

ُٖٗٗ  :ِ  ) 

 مةلالكينظر من جهة الٌلغة, كاختيار  كاءذ الذم حد من اؼبيزاف اؼبرأ كاف أ

كاألسلوب كالببلغة التكٌلم, داٌؿ على القدرة كعظمة اؼبثقفة كمرتبتو, كاف الرحل الذم 

يدخل َب نوع التكٌلم الفصيح ُب إصطبلح العرب يعِب رجل يتكٌلم دبصيب كضيح كجٌيد 

 ََِٕدين. ي الفخامة ُب التكٌلم. )كحالذم كييذكر العريب بإصطبلح الببلغة ؼبن 

:ُ.) 

الببلغة ُب اللغة ىي الويصوؿ كاالنًتهاء. كالببلغة ُب االصطبلح ىي تأديةي 

اؼبعُب اعبليل كاضحان بعبارة صحيحة فصيحة، ؽبا ُب النفس أثر خبلب مع مبلءمة كل  

 (. ُ:  ََِٗكبلـ )سياقي( )كحي الدين، 

الكبلـً أك الكتابة حسب اغباؿ أك الواقع حيث تكوف علمي الببلغًة ىو ميبلءمةي 

الكلمات كاعبمل اؼبستعملة فصيحة )كاضحة(، مرضية، مدىشة، بل تسحر قارئا، حٌب 

 (.ُِْ: ََِٖ توصَّل أغراض اؼبؤلف كأفكاره بفعالية )كامل،
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ُب علًم الببلغًة مباحثه متنٌوعة أحدىا ىو علم البديع، يبحث ىذا العلم عن 

الكبلـ كاؼبعُب، كمثل اعبناس فهو أف يتشابو اللفظاف ُب النطق، كخيتلفا ُب اؼبعُب تزيْب 

 (.ُّْ: ََِٖ)كامل ، 

كانت الببلغة علم يبحث عن فصيحة الكبلـ كيشتمل على علم اؼبعاين كالبياف 

 (َِ:ُّٗٗكالبديع )األخضرل. 

يعية جوانبه علمي البديًع ىو اعبزءي األخّب ُب علم الببلغة. َب الدراسات البد

 (. ُِٖ: َُِّ)اعباـر ك أمْب ،  .كإما معنوية إما لفظية احملسنات اللغوية داعمة على

كاحملسناتي اللفظية ىي ما كاف التحسْب هبا راجعان إىل اللفظ باالصالة، كمثل 

 (.  ٗ: ََِٗالسجع كاالقتباس كاعبناس )كحي الدين، 

لكن الباحثة ستبحث مبحثا من إف اؼبباحثى اؼبوجودة َب علم البديع كثّبةه، 

 اؼبباحث البديعية فهو اعبناس. 

أحد اؼبباحث البديعية، ىو فرع من علـو الببلغة. اعبناس ُب موضوع  اعبناس

( جناس لفظي )تاـ، مطلق، مذٌيل، مطٌرؼ، مضارع، ُالبديع ينقسم إىل قسمْب، مها : 

( جناس معنوم )إضمار ك ِالحق، لفظي، ؿبٌرؼ، مصٌحف، مرٌكب، كملٌفق كقلب( ك

 (. ِٖٗ-ِِٗ: ََُِإشارة( )اؽبامشي ، 
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اعبناسي : ىو أف يتشابو اللفظاف ُب النطق، كخيتلفا ُب اؼبعُب كىو ينقسم إىل 

ـٌ   كغّب تاـٌ  –نوعْب : تا

)أ( اعبناس الٌتاـ : كىو ما اتفق فيو اللفظاف اؼبتجانساف ُب أربعة أشياء ، نوع  

 كترتيبها. اغبركؼ، كشكلها، كعددىا، 

ـٌ: كىو ما اختلف فيو اللفظاف ُب كاحد أك أكثر من األربعة  )ب( اعبناس غّب التا

 (. ّٕٗ: َُِّ)اعباـر ك أمْب ،  السابقة

من التعريفات السابقة للجناس، فاستنتجًت الباحثةي إىل أٌف اعبناسى أف يتشابو 

 اللفظاف ُب النطق، كخيتلفا ُب اؼبعُب. 

مل كاؼبتعٌلم" كتابنا ألٌفو كياىي اغباٌج ىاشم أشعرم. كاف كتابي "آداب العا

ىذا الكتاب كتابه ييبحث فيو عن آداب العامل كاؼبتعٌلم، على كجو العمـو يشرح الكتاب 

آداب عملية التعلم كالتعليم، من أمٌهها ىي: آداب اؼبتعٌلم مع شيخو أك عاؼبو، كآداب 

 آداب العامل َب حق نفسو. العامل مع تبلميذه، كآداب اؼبتعٌلم َب نفسو، ك 

احملسنات حيتوم ىذا الكتاب على اغبديث الشريف كالنثر اعبميل، ؽبما 

كىي اعبناس. تريد الباحثة َب ىذا البحث أف تقـو  اللفظية احملسناتُب شكل  اللغوية
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بالتحليل َب كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي اغباٌج ىاشم أشعرم ألٌف فيو جناسا 

 اللفظية(. تاحملسنا)

 أما مثاؿ اعبناس َب كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" فهو:

ًئقً  الشاغلة ك العىوىاًئقً  اؼبانعة عن سباـ الطلب   كاف يقطع ما قدر عليو من العىبلى

  

 .ك"العوائق" تشاهبنا َب عدد اغبركؼ، كحركتها، كترتيبها  إٌف ًلكلمة "العبلئق"

ـٌ ألف الكلمتْب اختلفتا َب عدد اغبركؼ،  لذلك، كاف اعبناس ُب اعبملة السابقة غّب التا

ـٌ.   ديكن أف نقوؿ أف اؼبثاؿ السابق ىو اعبناس غّب التا

 ٍب األسباب األكادديية الٍب تشجع كقوع ىذا البحث ىي : 

السبب األكؿ: كياىي اغباٌج ىاشم أشعرم ىو أحد كبار العلماء ُب 

إندكنيسيا. كىو أحد مؤسسي اؼبنظمة االجتماعية الدينية "هنضة العلماء". ككاف عليما 

من علماء أىل السنة كاعبماعة مذىبو الشافعي. مذىب معظم اإلندكنيسيْب ىو اؼبذىب 

 وعا للبحث. الشافعي، ىكذا فإف اختيار كتابو مطابقه موض

السبب الثاين: ىو عامل عظيم أصبح رائدا من ركاد تطوير اؼبعاىد ُب 

إندكنيسيا. أتقن كثّبنا من اجملاالت العلمية اإلسبلمية، مثل ُب ؾباؿ التعليم، كؾباؿ القرآف 
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الكرًن ، كؾباؿ اغبديث الشريف، كؾباؿ التفسّب، كؾباؿ األخبلؽ كالتصوؼ كاألحكاـ 

 كما أشبو ذلك. 

سبب الثالث: كاف اختياري كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي اغباٌج ال

ا ألنو عمل تذكارٌم يشرح األخبلؽى كاآلدابى ُب  ىاشم أشعرم َب ىذا البحث مستنىدن

ؾباؿ التعليم. ىذا الكتاب مشهور ُب عامل اؼبعاىد كاؼبدارس اإلسبلمية. كاف الكتاب 

ا لتعٌلم األخبلؽ ُب التعليم. ى ذا الكتاب ـبتصرٌّ للكتب الثبلثة الكبلسيكية منهجن

 كالعصور الوسطى ُب ؾباؿ التعليم. 

السبب الرابع: َب ذلك الكتاب أسلوب اعبناس، كىذا ليس بدكف الغرض، 

 كلكن باإلضافة إىل تعزيز احملسانات اللغوية، كأيضا ىناؾ معاف أخرل. 

ة ُب كتاب أصبح الوصف السابق سببنا للباحثة لتحليل ؿبسنات الكلم

"آداب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي اغباٌج ىاشم أشعرم. خاصة ُب مادة اعبناس ُب الكتاب 

 يعِب بوصف الكلمة الدالة على اعبناس كربليلها. 

ىكذا، فاستنتجًت الباحثةي إىل أٌف اعبناسى ال يقع إال َب انسجاـ التعبّب 

 الصوٌب، دكف تشابو اؼبعُب. 
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 كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" ألٌفو كياىي اغباٌج ؼبعرفة ؿبسنات اللفظية َب

ىاشم أشعرم، يركز ىذا البحث على الكلمات الدالٌة على اعبناس فيو ربت عنواف: 

 الجناس فى كتاب "آداب العالم والمتعّلم" لكياىي الحاّج ىاشم أشعري )دراسة

  بديعية(.

 الفصل الثاني : تحديد البحث 

استنادا إىل خلفية البحث السابقة، فاؼبشاكل الٍب ربدٌدىا الباحثةي َب ىذا 

 البحث ىي على النحو التايل: 

كيف أشكاؿ اعبناس الواردة َب كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي اغباٌج  .ُ

  ىاشم أشعرم ؟ 

ما أنواع اعبناس ُب كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي اغباٌج ىاشم  .ِ

 ل؟ أشعر 

 الفصل الثالث : أغراض البحث و فوائده

استنادا إىل اؼبشاكل السابقة، ىناؾ عدة األىداؼ كما ستحٌققها الباحثةي، 

 منها الوصف كالكشف: 
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الوصف كالكشف عن أشكاؿ اعبناس َب كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي  .1

 اغباٌج ىاشم أشعرم. 

داب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي الوصف كالكشف عن أنواع اعبناس َب كتاب "آ .2

 اغباٌج ىاشم أشعرم. 

 ؽًبذا البحث فوائده مشتملة على قسمْب، نظرية كعملية. 

 فوائد نظرية  .1

عسى ىذا البحث أف يزيد خطابنا جديدا عن اعبناس َب كتاب "آداب العامل 

كعسى أف ييستعمل مرجعا للباحثْب  .كاؼبتعٌلم" لكياىي اغباٌج ىاشم أشعرم

اآلخرين ليفعلوا حبوثا فباثلة، هتدؼ إىل ربسْب فهم اللغة العربية. كعسى أف يزيد 

خزانة علم الببلغة ؼبكتبة اعبامعة اإلسبلمية اغبكومية سوناف جونونج جاٌب 

 باندكنج.

 فوائد عملية  .2
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كاؼبتعٌلم" لكياىي  يعرؼ القراءي أشكاؿى اعبناس كأنواعو َب كتاب "آداب العامل

لذلك، ليس َب ىذا اؼببحث خطأ ُب تفسّب اؼبستقبل.  .اغباٌج ىاشم أشعرم

 كمساعدة اؼبفسرين ُب فهم ذلك. 

 الرابع : الدراسة السابقة  لالفص

كاف البحث ُب ؾباؿ اللغة العربية كثّبا، سواء أكاف اجملاؿ فونولوجيا، صرفيا، 

يا، دالليا، أـ ُب ؾباؿ التطوير لتعليم اللغة العربية. كبويا، لغويا اجتماعيا ببلغيا، تداكل

تركز الباحثة على ؾباؿ الببلغة لتحليل اعبناس َب كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي 

اغباٌج ىاشم أشعرم. البحث ُب ؾباؿ الببلغة ليس حبثا جديدا للمعٌلمْب أك الطبلب َب 

 ا ُب ؾباؿ الببلغة. اللغة العربية، لكن حبىىثى كثّبه منهم حبوث

يهدؼ ىذا الباحث إىل تكميل الدراسات السابقة كتوضيح اؼبادة َب اللغة 

العربية. بعض نتائج البحوث أك الدراسات السابقة اؼبتعلقة هبذا البحث )حوؿ اعبناس( 

 قد قاـ هبا كثّبه من الباحثْب. 

علق باعبناس كثّبة استنادنا إىل العثور كما فعلٍتو الباحثةي. نتائج البحث الٍب تت

 من أمهها ىي: 
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الرسلة توفق فؤدٌن "السجع ُب كتاب أداب العامل كاؼبتعلم للشيخ ىاشم أشعرم  .1

 . قسم اللغة العربية كآداهبا, َُِٖ)الٌدرسة العلم البديع(". لتوفق فؤدم, 

أىداؼ ىذا البحث ؼبعرفة انواع السجع كالفائده ُب كتاب أداب العامل كاؼبتعلم. 

اؼبساخدمة يعِب منهج الوصفي التحليلي. كانت نتائج ؽبذا البحث يعِب السجع 

. ُُصبلة, كالسجع اؼبراص ىي  ُٓصبلة, ٍب السجع اؼبتواجي  ٓٓاؼبطٌرؼ 

, كالسجع اؼبتوازم بفائدة كفوئده يعِب السجع اؼبطرؼ بفائدة حفظ الضرر للفظ

عبعل األمر تسهيل علي القراءة لفهم ما تيدمج بْب الفقرة, كالسجع اؼبراص 

 بفائدتو تسهيل القارئ يشى كتأكيد األخبار. 

رسالة إحساف سعد الدين، عنواهنا " اعبناس ُب كتاب مرقة احملٌبة )دراسة  .2

ة كآداهبا. أما اؼبنهج ، قسم اللغة العربي َُِّبديعية(". ىذه الرسالة َب عاـ 

اؼبستعمل فهو منهج كصفي، كالغرض من ىذا البحث ىو معرفة اعبناس ُب  

كتاب "مرقة احملٌبة"، كخبلصة ىذه الرسالة ىي أٌف اللفظ الداٌؿ على عناصر 

، يشمل على ستة أنواع اعبناس، منها: َِٔاعبناس ُب كتاب "مرقة احملٌبة" 

ـٌ اؼبماثل، كجناس احملٌرؼ، جناس اإلشتقاؽ، كجناس اؼبطلق ، كجن اس التا

  .(َُِّكجناس اؼبضارع كجناس اؼبصٌحف )سعد الدين، 
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رسالة ريِب نورعيِب، عنواهنا " اعبناس ُب كتاب ؾبموعة اؼبواليد كاألدعية عبعفر بن  .3

،  َُِّحسن )دراسة بديعية َب باب النثر الّبزقبي(. ىذه الرسالة َب عاـ 

كالغرض من ىذا البحث ىو معرفة أنواع اعبناس قسم اللغة العربية كآداهبا. 

كاللفظ ُب باب النثر الّبزقبي ُب كتاب "ؾبموعة اؼبواليد كاألدعية" عبعفر بن 

 َٕ حسن. كخبلصة ىذه الرسالة ىي أٌف أنواع اعبناس ُب باب النثر الّبزقبي

نوعا، قد تتكوف ألفاظ اعبناس من الفعل، كقد تتكوف من اإلسم. فاألنواع 

ـٌ اؼبماثل من ثبلثة أجزاء، كيتكٌوف جناس اؼبقص ودة ىي: يتكٌوف جناس التا

اؼبضارع من ثبلثة أجزاء، كيتكٌوف جناس البلحق من جزأين، كيتكٌوف جناس 

الناقص اؼبختلف َب اغبرؼ األكؿ من جزء كاحد، كيتكٌوف جناس الناقص 

لفت اؼبختلف َب اغبرؼ األخّب من ستة أجزاء ، كيتكٌوف اعبناس الذم اخت

جزء، كيتكٌوف جناس اؼبزدكج من جزأين، كيتكٌوف جناس  ِٔبعض حركفو من 

جزء )نور عيِب،  ُِكيتكٌوف شبو اعبناس اإلشتقاؽ من  جزء، ُِاإلشتقاؽ من 

َُِّ.) 

الرسالة "احملٌسنات الٌلفظية ُب شعر اإلماـ علي كـر اهلل كجهو )دراسة ربليلية  .ّ

, اؼبساخدمة يعِب منهج الوصفى ََِٗالقافية التاء(". لئليئيس شريفة, 

التحليلي دبنهج علم األسلوب الذم حيٌلل النصوص األديب ربليبل من ناحية 
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األسلوب. كاألغراض ؽبذا البحث لوصف احملٌسنات الٌلفظية ُب شعر اإلماـ 

علي, ُب القافية التاء خاصة. كانت نتائج ؽبذا البحث يعِب لبياف اغبقائق أف 

تمل كثّب من احملٌسنات الٌلفظية ظاىرا يعِب اعبناس ُب شعر اإلماـ علي حي

 (. ََِٗاإلستقاؽ. )شريفة. 

الرسالة "اعبناس ُب شعر لكتاب تعليم اؼبتعٌلم )دراسة ربليلية العلم البديع(".  .ْ

(. ُب قسم الٌلغة العربية كأداهبا, الطربقة اؼبستخدمة ََِٗلئللياس أظباعيل. 

يعِب منهج الوصف التحليلي دبحموعة كاختار البيانات ٍب ربليلها. كاألغراض 

ىذا البحث لتعريف األنواع اعبناس ُب الكتاب الشاعر التعليم كاؼبتعٌلم.  

فظية كانت نتائج ىذا البحث ُب الشعر لكتاب التعليم كاؼبتعٌلم أٌف صبلة اللٌ 

 ٓ كلمات, كاعبناس اؼبطرؼ ُُِب اعبناس كاحدة يعِب اعبناس اإلشتقاؽ 

كلمات كمع ذلك اليوجد اعبناس اؼبعنول.   ِكلمات, كاؼبصحاؼ 

 (.ََِٗ)إظباعيل. 

الرسالة "اعبناس ُب سورة آؿ عمراف )دراسة ربليلية علم البديع(". لئليليس  .ٓ

الطريقة اؼبستخدمة يعِب  . ُب قسم الٌلغة العربية كأداهبا.ََِٖسومياٌب. 

منهج الوصفى التحليلي يعِب يصور ينظم خاص, حقيقا كاألىذاؼ ىذا 

البحث لتعريف األجناس اعبناس كمعناىا ُب سورة آؿ عمراف. كانت نتائج 
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ىذا البحث ُب سورة اؼبذكورة تشتمل على ثبلثة أجناس ُب سورة أجناس, 

لناقص أما اؼبعاىن ُب سورة آؿ يعِب اعبناس إشتقاؽ كاعبناس التاـ, كاعبناس ا

 (.ََِٖكالتوبة. )سومياتى.  رماألعمراف بعِب : الدعاء, النهي التحديد, 

 أما الفرؽ بْب ىذا البحث كالدراسات السابقة ىو ُب موضوع البحث. 

دلت الدراسات السابقة على أٌف البحوث اؼبتعلقة بتحليل الببلغة قد حبثها كثّب 

اغبالة، تركز الباحثةي البحثى على اعبناس. رباكؿ أف تبحث  من الباحثْب. لكن ُب ىذه

األلفاظى الدالة على اعبناس ُب كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي اغباٌج ىاشم 

أشعرم. كذلك يهدؼ إىل زيادة اؼبعرفة كالعلم حوؿ اللغة العربية، كلعٌل األعواـ اآلخرين 

 يتعٌمقوف اللغة العربية.

 اإلطار الفكرىالفصل الخامس : 

علمي الببلغًة علمه يعتمد على صفاء االستعداد الفطرم كدقة إدراؾ اعبماؿ، 

كتبٌْب الفركؽ اػبفية بْب صنوؼ األساليب. كالببلغةي ىي تأدية اؼبعُب اعبليل كاضحان 

بعبارة صحيحة فصيحة ؽبا ُب النفس أثر خبلب، مع مبلءمة كل كبلـ للموطن الذم 

 (.ٔ: َُِّ)اعباـر ك أمْب ،  لذين خياطبوفيقاؿ فيو، كاالشخاص ا
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الببلغة عند الٌلغة ىي كصل أك هناية. كإصطبلحا ىي كصوؿ قصد القلب أك 

التفكّب ليعٌّب إىل اػباطب, إلٌف الٌلغة الٍب تستخدـ فيها لغة اغبٌق كضيع, كيتأثر عن 

الة األحواؿ الشعور كالتفكّب اؼبستمع بوسيلة اختيار الكلمات اؼبصيب كمطابقة أيضا حب

اؼبستمع. ُب التعبّب اآلخر, الببلغة ىي اؼبطابقة الكبلـ أك الكتابة بإلزاـ األحواؿ أك 

اغبوار الواقعي, كاف الكلمة كاعبملة بإستخدـ الفصيجة )الوضيع(, مقنع كانبهار كفوؽ 

ذلك يسحر اؼبستمع حٌب قصد القلب أك التفكّب تعبّبا بوصوؿ الرائعي إىل اؼبخاطب. 

 (. ُّْ:  ََِٖ )كامل.

علم الببلغة ىو علم مرتبط دبسائل اعبملة، يعِب يتعلق دبعناىا، كتركيبها، 

كتأثّب النفس عليها، كصباؿ كدقة اختيار الكلمة مطابقا للطلب. لذلك، للوصوؿ إىل 

( علم البياف ِ( علم اؼبعاين، ُىذه األىداؼ، ىناؾ ثبلثة فركع لعلم الببلغة، كىي : 

 (.ُُ: ََِٕبياف، ( علم البديع )زين الدين ك نور ّك

كاف علم البديع فرعا من فركع الببلغة, يعِب يبحث عن األكجو اؼبتعٌلفة جيماؿ 

الٌلغة, أف علم البديع علم يبحث عن احملٌسنات الٌلفظية كااحملٌسنات اؼبعنوية. لذلك, 

دين. ال صٌّب اعبميل, كهباء كفبتنع. )كحيكظفة ىذه العلم لتزيْب الكلمة كاؼبعن قد 

ََِٗ :ٖ.) 
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إذا كاف صباؿ الٌلغة )الكبلـ( تقع َب معناىا كاقعا فيسمى باحملٌسنات اؼبعنوبة مثل 

التورية كالطباؽ كاؼبقابلة كما أسبو ذلك. كإذا كانا صباؿ الٌلغة تقع ُب كلمة كاحداة 

 فيسمى باحملٌسنات الٌلفظية مثل اعبناس كاإلقتباس كالسجع. 

َب   األلفاظ أك الكلمات سناتؿبرباكؿ الباحثةي ُب ىذا البحث أف تبحث 

 احملسناتكتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي اغباٌج ىاشم أشعرم باستعماؿ نظرية 

خاصة اعبناس ألٌف كثّب الكلمات ُب ىذا الكتاب مطابقة كمناسبة بقواعد  اللفظية

 اعبناس. 

 احملٌسنات الٌلفظية ىي األسلوب الذم جيعل الكلمات أصبل ليسمع من ناحية

دين. ال السجع كاإلقتباس كاعبناس. )كحيالكلمة أك اؼبقصلة صوهتا. مثبل أسلوب 

ََِٗ  :ٗ.) 

 كاف تقسيم اعبناس إلماـ األخضرل ُب كتاب الببلغة قد قسم إىل قسمْب : 

اعبناس التاـ, ثبلثة أقساـ : التاـ اؼبماثل, التاـ اؼبستفوُب, التاـ اؼبركب  .ُ

 )اؼبتشابو, اؼبفركؽ, احملٌرؼ(.

عبناس غّب التاـ, أربع أقساـ : غّب التاـ الناقص )اؼبضارع, البلحق(, غّب ا .ِ

 التاـ القلب )الكٌل, البعض الكٌل(.
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كاف القلب َب السابق تنقسم على ثبلثة أجزاء : )اجملٌنة, اؼبزدكاج, اؼبلحق 

 اعبناس( غّب التاـ اإلشارة, غّب التاـ رٌذ العجز. )الكبلـ النثر, الكبلـ النظاـ(.

كانا اعبناس ىو تشابو الٌلفظْب ُب القوؿ كااختبلفهما ُب اؼبعُب, يشمل التشابو 

-ِِٗ:  ََُِإىل أربعة يعِب أجناس اغبركؼ كمشكلها كصبلتها كتتبعها. )اؽباظبي. 

ِٖٗ .) 
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 لبياف تصوير اإلطار الفكرل ُب السابق, كما يلي : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم البالغة

 البديع     المعاني البيان

 

 المحسنات المعنوية المحسنات  اللفظية

 

 االقتباس السجع الجناس

  يشعر كياىي الحاّج ىاشم أل الجناس في اداب العالم والمتعلم
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 المعنوى اللفظى

 االضمار

 االشارة

 الجناس

 التام وغير التام

 المطلق

 المذيل والمطرف

 المضارع والالحق

 اللفظي

 المحرف والمصحف

 المركب والملفق

 القلب
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 الفصل السادس : منهح البحث وخطواتو

 منهج البحث  .1

من حيث الوظيفة، اؼبنهج ىو تبسيط اؼبشكلة، ستكوف أسهل حلها كفهمها 

(. أما اؼبنهج اؼبستعمل ُب ىذا البحث فهو منهج كصفي ربليلي،  ّْ:  ََِٓ)راتنا ،  

كاف ىذا اؼبنهج مفعوال بوصف الوقائع كربليلها. ما كاف ىذا اؼبنهج منهجا للتحليل 

(. ىذا اؼبنهج ّٓ:  ََِٓكحده. كلكنو أيضنا يعطي فهما كشرحنا كافيا )راتنا ، 

 كاؼبتعٌلم" لكياىي اغباٌج ىاشم مستعمىله لوصف اعبناس كربليلو َب كتاب "آداب العامل

 أشعرم.

 خطوات البحث  .2

 أما اػبطوات الٍب ستفعلها الباحثة ُب ىذا البحث فهي: 

 تعيْب مصدر البيانات  . أ

مصدر البيانات ُب ىذا البحث ىو كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي اغباٌج 

 ىاشم أشعرم.

 تعيْب نوع البيانات  . ب
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الكلمات الواردة ُب كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" البيانات َب ىذا البحث ىي 

 الٍب ُب تكوين اعبملة كلمات دالٌة على اعبناس.

 ج. تقنية صبع البيانات  

أما تقنية صبع البيانات اؼبستعملة َب ىذا البحث ىي تقنية االستماع. 

ذا تستعمل ىذه التقنية مصادرنا مكتوبة للحصوؿ على البيانات. تبلحظ الباحثةي َب ى

البحث تبلحظ الباحثةي كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" لكياىي اغباٌج ىاشم أشعرم 

 بالدقة. بعد ذلك، تسٌجل البياناًت اؼبتعلقة بأىداؼ البحث. 

 أما خطوات صبع البيانات ُب كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" فهي:

 ( قراءة كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" كٌلو بالدقةُ

 الكلمات الدالة على اعبناس َب كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" ( تسجيل كلِ

 ( صبع البيانات احملصولة. ّ

 ( ربليل البيانات بالنظرية اؼبوجودة القائمة. ْ

 ( كتابة البيانات على التقرير. ٓ

 ربليل البيانات  . د
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البيانات الٍب قد ًٌب صبعها كترتيبها، ٍب تيعٌْب كلمات اعبناس ُب كتاب "آداب 

عامل كاؼبتعٌلم" . ؼبعرفة اعبناس ُب ذلك الكتاب، فتستعمل الباحثةي مدخلى علم الببلغة، ال

يعِب عنصر اعبناس ُب موضوع علم البديع بطريقة تعيْب اعبناس َب كتاب "آداب العامل 

 كاؼبتعٌلم" ٍب بتعيْب معناه أك غرضو. 

 صياغة االستنتاج أك اػببلصة . ه

أنشطة البحث لئلجابة على اؼبشاكل الواردة  كاف االستنتاجي نشاطنا هنائيا من

 ُب ربديد البحث. 

 الفصل السابع: نظاميات الكتابة 

ُب ؿباكلة للحصوؿ على نتائج البحث اؼبتوٌقعة اؼبرجٌوة، فينقسم ىذا البحث 

 إىل أربعة أبواب. 

الباب األٌكؿ: مقٌدمةه. يشمل ىذا الباب على خلفية البحث، ربديد البحث، 

كفوائد البحث، الدراسات السابقة، اإلطار الفكرم، منهج البحث  أىداؼ البحث

 كخطواتو، كنظاميات الكتابة. 

الباب الثاين: اإلطار النظرم. يشمل ىذا الباب على الدراسات النظرية حوؿ 

 الببلغة، احملسنات اللفظية كاعبناس مع معناه.
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( سّبة كياىي اغباٌج ىاشم أشعرم كعملو  ُالباب الثالث: فيو مبحثاف: 

( ربليل اعبناس َب كتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم" ِكتاب "آداب العامل كاؼبتعٌلم". 

 لكياىي اغباٌج ىاشم أشعرم.

 . اتكاالقَباح انتائجيشمل ىذا الباب على  الباب الرابع: اػباسبة.

 

 

 

 

 

 

 

 


