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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث: ولالفصل األ

ىو  األديب العمل ألن األرض، ىذا يف ل األديبالعم من كثّب  وقد نشأ

 خالل من اجلمايل غرض لو يذال متم رلاال حياة عن الكشفعملية  من شكل

 حياة دلثال منكا يقدم األديب عملال ن  ا نورجيانمتورو،ب ناسبي وىذا .اللغة

 أنو يسمتطي   .بو احمليطة والظروف احلاالت لمتمثيل تسمتمر سوف الٍب متم رلاال

 (4: 3102 برىان نورجييانمتورو،) والقصة واق ال اساس على أيضا فسري

باإلضافة إىل العمال األديب لو صفة للخيال. والنمتيجمتها, كان األدب لو 

وظيفة لمتسلية السرورية للقاري. مبناسبة احلديث ان العمل األديب لو اخليالية, 

 اسمتخدام من األديب عمالال شلارسة ىو النثر النثر،( 0)ىناك ثالث اشياء : 

 ادلقاالت،و  الذاتية، السّبةو  الروايات،و  القصّبة، القصة: وأنواعو . ةليوميا لغةال

 م  ملزمة األدب من ممتنوعة رلموعة والشعر الشعر،( 3. )وادلواد واالنمتقادات،

 األديب النثر عمل يى ادلسرحية( 2. )والطعم واخلط وقافية، وزن مثل عناصره
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 األعمال لالنطالق أخرى متفسّباتب الشخصية بْب واراحل إجراء على متويحت

 اراخمت الدراسة ىذه يف(. 4-2: 0191وارن، أوسًب ران ويليك و) . األدبية

 .حنو البحث الروايةالباحث 

 ىناك رواية، يف. بإلنسان علجت الٍب الفنية األعمال من واحدة الرواية

الٍب تركبها  الكلماتمن  تمتكون الرواية. للقارئ ادلؤلفالذي يعرب  غرض معْب

 ىي الرواية يف اللغة. القاري هبا يمتممت  أن . تبلغ بالكمتابة, حٌب يسمتطي ادلؤلف

 عن فضال مجيلةتكون  حٌبسيخمتار  الصحيحة اللغة. دلؤلفا ة لدىخمتار اللغة ادل

 .اجلمالية الطاقة

 لغةال نأل ،األديب عمالال يف لغمتو بإسمتعمال خيمتار ؤلفادل كلومن الواق   

بعامة  ةمو فهم ىي راتاعبال ىذه نتك مل .ةلياجلم تسمتطي  ان تعرب العبارة

 الوحيدرواية موت الرجل  يف كما. عُبادل فهماىل  العلم اجمتحي مث ومن الناس،

 أن جيب الناس. الرئيس قصة كيحت العربية الرواية. على األرض لنوال السعداوي

يكون  وحٌب ،مسعة وطاعة يكون أنعليهم  جيبو  على ما قال لو يطاعو

 ادلؤكد ومن. احمللية األعراف قواعد و الدين حكم بايلي وال مطلق، حق القانون
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 عُبادل لفهماخلاصة ادلساعدة  القاعدة إىل حيمتاج. و حني مرأ راتاعبمن ال كثّب

 تو.ر اعبال

القواعد العربية مهمة لفهم ادلعنها, ومنها قواعد البالغة. يف علم البالغة 

الطلب عن ىناك علم ادلعاين وفيو اإلنشاء الطليب, وىو الكالم الذي يُقصد بو 

 (.014: 3112القول )مامات زين الدين, 

من جهة علم ادلعاين, أن كالم اإلنشاء الطليب ما يسمتدعي مطلوبا غّب 

حاصل وقت الطلب. وأنواعها ىي االمر والنهي واإلسمتفهام والنداء والمتمِب. 

 (.22: 3112)مامات زين الدين,  وذلا ادلعِب غّب حقيقية.

على األرض لنوال  الوحيدرواية موت الرجل كما سبق البيان السابق ال 

ىناك تعبّبات ما يسمتدعي مطلوبا غّب حاصل وقت الطلب.كاالمر  السعداوي

والنهي واإلسمتفهام والنداء والمتمِب. وكلها معان غّب حقيقية وىم يسمى 

 باإلنشاء الطليب.

 األمر طلب اىل ان ييميىاش عندا. األمر على مقصور البحث ىذا

(. 3100:01 يمي،اذلاش أمحد) األعلى مصدره ىو الذي بفعل للقيام بسلاط
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 وكذلك للنص وفقا معناه سياق يف أما ،األمر الكثّب جديو  الروايةىذه  يف

 الرواية يف األمر شكل يف اجلملة أسعار بعض يلي وفيما. النص عن متلفخي

 : على األرض لنوال السعداوي الوحيدموت الرجل 

 (0١. )نفيسة ويرج  يرجعو ربنا ادعيو  زكية يا تأين صلى

 .فعل األمربصيغة ىي األمر "  ادعيو  صلى الٍب حتمتها خط " الكلمة

 اهلل إىل لمتدعى وتصلى بإنمتظار جالل لمتصرب لزكية نصحي و رشدي كوفراويكان  

انطالقا من السياق  .اهلل دائما تذكر الزكية ان سادلا و لمتعلم جالل يعود حٌب

 ولكنو سمتعالء،عل على وجو اإلحقيقيا، أي طلب الف السابق، فليس معناه معُب

 . فيها النصيحة أواإلرشاد  علي حيمتوي الذي األمر ىو . ىذامبعُب اإلرشاد

 (41. )انزيل -لكنها مسعت صوت الرجل الغليظ يقول : 

 .فعل األمر على حنو صيغةىي األمر  "انزيل الٍب حتمتها خط " الكلمة

 من يأمر ايل نفيسة لمتنزل ممتساوية عندما الرجل أحزاب من يايت األمر ىو ىذا

. انطالقا من السياق السابق، فليس معناه هاالغرضقد حصل من  نأل ، عربمتو

 لمتماس. مبعُب اإل معُب حقيقيا، أي طلب الفعل على وجو االسمتعالء، ألنو



 

5 
 

 (021ىنا. ) ابقيمعو أو  اذىيب

فعل  بصيغةىي األمر "   ابقيو  اذىيب الٍب حتمتها خط " الكلمة

 بقياو ت ذىباىل فمتية لمت يسأل المتحديد عندما شيخ محزاوي وجو علي .األمر

انطالقا من السياق السابق، فليس معناه معُب حقيقيا، أي طلب الفعل  معو.

 علي حيمتوي الذي األمر ىو ىذا المتخّب.مبعُب  على وجو االسمتعالء، إال أنو

 المتخّب للمخاطب.

 يفاألمر  بيانات من صغّب جزء السابقة ىناك بناء على خلفية البحث
بصيغ و معان  على األرض لنوال السعداوي الوحيدموت الرجل  الرواية

على األرض لنوال  الوحيدموت الرجل رواية ب. ولذلك سيبحث الباحث خمتلفةادل
. ودراسة ىذا البحث علم ادلعاين اتصفح 319 ةم  عدد الصفح السعداوي

ى حبث ولذلك اىمتم الباحث عل اإلنشائي حتديدا فصل األمر.من باب الكالم 
 على األرض لنوال السعداوي الوحيدموت الرجل معان األمر يف رواية صيغ و 

 حتت ادلوضوع:

 على األرض لنوال السعداوي الوحيدموت الرجل األمر يف رواية "

 ".(ةمعاني)دارسة 
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 تحديد البحثالفصل الثانى: 

ىذا البحث سيبحث عن الكالم الإلنشائي الطليب يعِب األمر يف رواية 

على األرض لنوال السعداوي. وحدد الباحث ىذا البحث  الوحيدموت الرجل 

 فيما يلي: 

على األرض لنوال  الوحيداألمر يف رواية موت الرجل  ما صيغ  .0

 السعداوي ؟

على األرض لنوال  الوحيداألمر يف رواية موت الرجل  انما مع  .3

 السعداوي ؟

 أغراض البحث وفوائدهالفصل الثالث: 

 :بناء على حتديد البحث, فأغرضو كما يلي

على األرض لنوال  الوحيددلعرفة صيغ األمر يف رواية موت الرجل   .0

 السعداوي.

على األرض لنوال  الوحيددلعرفة معان األمر يف رواية موت الرجل  .3

 السعداوي.
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 كما يلي:وائده تنقسم ايل قسمْب  وأما ف

  الفائدة النظرية . أ

لزيادة ادلعرفة وادلعلومات للباحث نفسو وإعطاء اإلسحام للعمل  .0

 األديب.

إعطاء ادلساعدة الفقرية الكاددييون ووصيلة المتعليم يف فهم األمر  .3

 ورجوعا للبحوث يف ادلسمتقبل.

 الفائدة المتطبيقية . ب

بقسم اللغة  اجلامعية األوىلصول على الشهادة ىذا البحث مقدم حل

امعة اإلسالمية احلكومية سونان جبعلوم اإلنسانية الالعربية كلية األداب و 

 جونونج جايت باندونج.

 الدراسات السابقةالفصل الرابع: 

 :حبثو، فبحثو كما يلي حكميخرى لحبثا أ بحث الباحثي

طالب قسم اللغة  310١سنة  0300013104رومسان رقم المتسجيل  .1

العربية وأدهبا باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت باندونج 
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حبث الرسالة حتت ادلوضوع "األمر يف رواية أخرج منها يا ملعون لسدام 

ىذه الرواية تشمتمل على األمر احلقيقي وغّب احلقيقي أي الدعاء  حسْب".

إلرشاد وااللمتماس وصيغمتو سلمتلفة منها صيغة فعل األمر وادلضارع اجملزوم وا

بالم األمر ادلصدر الذي يقوم مقام أمره. وأما مزية ىذا البحث معرفة صيغ 

األمر معانيو يف رواية أخرج منها يا ملعون لسدام حسْب. ونقصو مل يوجد 

  األمر مبعُب المتمِب والمتخيّب والمتهديد والمتعجيز فيها.

 ةطالب 310١سنة  00301311١1 رقم المتسجيلنندين نور عائشة  .2

جونونج  قسم اللغة العربية وأدهبا باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان

 الدراسات ىذه تكشف. بنيوية لدراسة هنج اسمتخدام البحث ىذاجايت. 

  .األرض الوحيد على الرجل موت الرواية على كون االجمتماعية

طالب قسم  3104سنة  01001124المتسجيل مشس األمْب رقم  .3

اللغة العربية وأدهبا باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان كايل جاغا 

يوغياكاترتا حبث الرسالة حتت ادلوضوع "األمر يف القرآن أي اجلزء 

وخالصة ىذا البحث فيها ثالث وسبعْب أمرا أربعة  السامن والعشرين".
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بصيغة ادلضارع اجملزوم بالم األمر  وسمتْب أمرا بصيغة فعل األمر وسمتة

وثالثة بصيغة ادلصدر الذي يقوم مقام أمره. وأما معانيو سبعة وأربعْب 

حقيقيا وسمتة وعشرين رلازيا. ومزية ىذا البحث معرفة صيغ األمر 

 ومعانيو يف القرآن اجلزء الثامن والعشرين ونقصو قليلة البيانات.

قسم  ةطالب 3104سنة  0301013129 رقم المتسجيلإرمى نورياين   .4

جونونج جايت  اللغة العربية وأدهبا باجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان

 .األرض الوحيد على الرجل موت الرواية يف جوىري عنصرتبحث عن 

طالب  3119سنة  313010942 محدان فمتح الرمحان رقم المتسجيل .5

كومية سونان جونونج قسم اللغة العربية وأدهبا باجلامعة اإلسالمية احل

جايت باندونج حبث الرسالة حتت ادلوضوع "األمر والنهي يف صورة آل 

 عمران )دارسة معانية(".

طالبة قسم اللغة العربية وأدهبا باجلامعة اإلسالمية  3110أم صفية سنة  .6

احلكومية سونان كايل جاغا يوغياكارتا حبثت الرسالة حتت ادلوضوع 
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مزية ىذا البحث معرفة صيغ األمر يف صورة  "األمر يف صورة األعراف".

 األعراف ونقصو البيانات غّب ممتوازن.

و  أما معادلة حبث الباحث بالبحوث السابقة من حيث الدراسة أي األمر

على األرض لنوال السعداوي.  الوحيدموضوع البحوث يعِب رواية موت الرجل 

ولكن فرق يف حتليلو. ولكن ادلوضوع و حتليلو فرق. احيانا سواء من ادلوضوع 

 وكذالك ضده.

بناء على ما سبق كان حبث األمر يف ىذه الرواية مل يوجد قبلو. فّبيد 

على  الوحيدرواية موت الرجل الباحث أن ينشأ حبثو حتت ادلوضوع "األمر يف 

 )دراسة علم ادلعاين(". األرض لنوال السعداوي

 اإلطار الفكرىالفصل الخامس: 

متهاء و الوصول. ويف اإلصطالح ىي وصفا للكالم غة لغة ىي االنالبال

قال بليغ الكالم و ممتكلم بليغ. والتكون وصفا للكلمات. وىذا يفرق يوادلمتكلم 

 (3: 3100)ابو نبحان,  من الفصاحة.
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زين الدين ويايان قاال أهنا معلقة بإحوال اجلملة, أي  وفضال عن ذلك,

كلماهتا ادلناسبة. ىناك ثالث وضوح معناىا وأثرىا للمخاطب ومجاذلا واخيمتار  

أنواع يف علم البالغة, منو علم ادلعاين.وىو علم يبحث عن طريقة المتعبّب 

 (03-00: 3112األفكار اي الشعور يف اجلملة. )زين الدين ويايان, 

 وتعريف األخري: 

علم ادلعاين أصول وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العريب  الٍب يكون هبا 

)اذلامشي,  لو احلال، حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق لومطابًقا دلقمتضى 

01١1 :4١.) 

 للمعاين مباحث وىي:

 كالم اخلرب واإلنشاء. .0

 القصر. .3

 الفصل والوصل. .2

 ادلساواة واإلجياز واإلطناب. .4
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ومن مث, سيحلل الباحث الكالم اإلنشاء فقط, وىو ينقسم إىل قسمْب 

ما يسمتدعىى مطلوبا غّب حاصل  اإلنشاء الطليب وغّب الطليب. فاإلنشاء الطليب

 (.3104وقت الطلب كاألمر والنهي واإلسمتفهام والمتمِب, والنداء )على اجلارم: 

 األمر . أ

: 3104األمر طلب الفعل من األعلى إىل األدىن )علي جارم وغّبه, 

( أنو طلب الفعل 13: 3101(. والمتعريف األخر )أ. وىاب زلسن, 300

 وده.بإحساس عال, مثل أمر القائد جلن

 ولألمر أرب  صيغ ىي:

 فعل األمر .0

 الفعل ادلضارع الذي مبدوأ بالم األمر .3

 إسم فعل األمر .2

 ادلصدر النائب عن فعل األمر .4

( قد خيرج األمر من معناه األصلى )الوجوب( 12: 3112ورأى يويون )

 ويدل على معان غّب حقيقي, وىي:
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 الدعاء .0

 االلمتماس .3

 اإلرشاد .2

 المتمِب .4

 المتخيّب .0

 المتهديد .١

 اإلباحة .2

(, قال قد خترج 300: 3104وىذا الرأي مطابق برأي علي اجلارم وغّبه )

صيغ األمر عن معناىا األصلى إىل معان أخرى تسمتفاد من سياق الكالم  

كاإلرشاد والدعاء وااللمتماس والمتمُب والمتخيّب والمتوسية والمتعجيز واذلديد 

 واإلباحة.

على األرض  لوحيدارواية موت الرجل البحث عن تركيب اجلمل يف 

من جهة كالم اإلنشاء الطليب وصيغو. وىذا سلطط لوصف  لنوال السعداوي

 للباحث يف ىذا البحث:  الفكرى اإلطار
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 رواية موت الرجل الواحد على األرض لنوال السعداوي

 نايعلم الب دي البعلم 

 علم البالغة

 علم ادلعاين

 اإلنشاء اخلرب

 الطلىب غّب الطلىب

 األمر

 معِب األمر صيغ األمر
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 خطوات البحثالفصل السادس: 

 منهج البحث .1

هو ادلنهج الوصفي المتحليلي وىو فأما ادلنهج ادلسمتخدم يف ىذا البحث 

أي تصوير صيغ  (.02: 3114)رتِب,  ادلنهج أولو تصوير البيانات فمتحليلها

  .على األرض لنوال السعداوي الوحيدرواية موت الرجل األمر ومعانو يف 

 خطوات البحث .2

 وأما خطوات ىذا البحث كما يلي:

 تعيْب مصدر البيانات -

على  الوحيدرواية موت الرجل مصدر البيانات يف ىذا البحث ىو يف 

لبنان  بّبوت, صفحات طبعة 319وعدد صفحاتو  األرض لنوال السعداوي

 م. 0191سنة 

 تعيْب أجناس البيانات -

 319وأجناس البيانات يف ىذا البحث ىو اجلمل الٍب تمتضمن األمر من 

ومنها  على األرض لنوال السعداوي الوحيدرواية موت الرجل صفحات يف 



 

16 
 

صيغة فعل األمر وادلضارع اجملزوم بالم األمر واسم فعل األمر وادلصدر يقوم مقام 

 األمر.

 مج  البياناتطريقة  -

اسمتخدم الباحث الدراسة ادلكمتبية يف مج  البيانات ألن البيانات 

ادلسمتعملة يف ىذا البحث البيانات الكمية. واسمتخدم أيضا طريقا توثيقيا بصورة 

. والبيانات ادلأخوذة يف على األرض لنوال السعداوي الوحيدرواية موت الرجل 

 . وأما خطواهتا كما يلي:ىذا البحث البيانات الوصفية وصيغمتها لفظا

 قراءة الرواية جيدا .1

 إيقاع العالمة عند البيانات ادلمتعلقة بالبحث .2

 إنمتقال البيانات من نص ادلصدر ايل ادلخطط اخلاص لمتسهيل المتحليل. .3

 حتليل البيانات -

البيانات اجملموعة وادلرتبة تُقسم باعمتبار صفحمتها مث تقسيمها باعمتبار 

على األرض لنوال  الوحيدموت الرجل  األمر يف الروايةصيغة أمرىا. مث دلعرفة 
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اسمتعمل الباحث أسلوب علم ادلعاين أي أسلوب األمر من باب   السعداوي

 كالم اإلنشاء الطليب وأوذلا تعيْب صيغمتها مث معانيها.

 تعيْب اخلالصة -

اخلالصة عملية آخرة يف البحث لمتكون جوابا من حتديد البحث ادلمتقدم 

على األرض لنوال  الوحيدموت الرجل  ومعانيو يف الروايةعن صيغة األمر 

 .السعداوي

 نظام التحريرالفصل السابع: 

 أما نظام المتحرير يف ىذا البحث كما يلي:

ادلقدمة فيها تصوير عام من ادلشكلة احملمتوية الٍب تشمتمل  ىو الباب األول

 اإلطار على خلفية البحث وحتديده وأغراضو وفوائده والدراسة السابقة

 ومنهج البحث وخطواتو. الفكرى

النظريات األساسية تشمتمل على نظريات الرواية وعلم  ىو الباب الثاين

 األمر. و البالغة وتاريخ علم ادلعاين والكالم اإلنشائي الطليب وأنواعو
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موت الرجل  حتليل البحث عن األمر ومعانيو يف الروايةىو الباب الثالث 

 .السعداويعلى األرض لنوال  الوحيد

اخلادتة تشمتمل على خالصة البحث واالقَباحات الٍب ىو الباب الراب  

 تمتعلق بو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


