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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

اما البلغية فهي تادية ادلعٌت اجلليل واضحا صحيحية فاصحة,ذلا يف النفس  

            ٔاثر خالب. مع مالمة كل كالم للموطن الذي خياطبون.

أّن ، يةوأعماذلاالعلوم األدبية السريعة بأدوار بُت العلوم األدب رُ تطو كان 

ة تختلفعند ادلراجعادلاألدب اهتا.كان نظريستكونأسهل بدراسة  األدبيةمعرفة أعمال 

 تعبَتٌ  أنّوعن ادلشاعر العميقة.  ةالعفوي اتفنون اللغة معٌت اإلحالة، والتعبَت  مبعٌت

الفكر" ىنا ىي اآلراء واألفكار، وادلشاعر، ومجيع ادلراد" عن الفكر يف اللغة، و

يف شكل من إذلام احلياةيصوَّر النشاط العقلي البشري. من ناحية أخرى األدب ىو 

توي عل  مجيع الشعور احلقيقة اإلنسانية حتأشكال اجلمال. األدب ىو كتب 
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 ،أيضا ٕ.األدبو شكٌليعرف ك، اتساع اآلراء الطهارةواألخالقية العميقة مع دلسة 

سواء   تويشكل اجلمايل واحملالعل   اللغة التييتضمن باليأس أسلوٌب مناألدب  أنّ 

 ٖ.اكتابياأو  شفويكان 

أّن ( ٖ: ٜٜٛٔ) "األدب اتنظريكتاهبما "يف  و)ورين( ( )ويليك قد شرح

يهيمن األدب اخليايل أدٌب خيايٌل و أدٌب غَت خيايل. : قسمان األدب

، يف استتخدام اللغة، ويؤكد األدب كذااألدب غَت اخليايل.  بمقارنة  اتاخلياليةقو بال

األدب غَت بكثَتة( مقارنة   )معاين ةتلميحيباللغات الاللغة  واستتخدامىف اخليايل 

 ٗ(.معن واحد)denotatifباللغات الداللية اللغة  واستتخدامىف الًتكيز أنو اخليايل 

يشمل  لنثر. وإىل قسمُت، الشعر وا تنقسم األدب اخليايلفأما أنواع 

ادلسرحي أو الدرامي. و أشكال الشعر ادللحمي والشعر الغنائي الشعر  عل الشعر 

نقسم إىل أّن اخليايل ي. واخليايلاادلسرحيأو الدراماإىل قسمُت مه أما أنواع النثر تنقسم
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من أوسع  مشوذلاالنثر  أنواع من االرواية نوعكانت الرواية.  أحدىا  عدة أنواع

 اهتامعتقدتانوموضوعأّن حبكاهتاو ىنا  "أوسعأما ادلراد "القصص القصَتة والرواية. 

إذا كان ا، ىنا ليس مطلق "أوسعادلراد "، لكن. وخلفياهتا منتوعةكثَتة   اوشتخصياهت

فقيألّن روايًة جيد ىف حبكاهتاأو ، الداخلية واسعا العناصر عنصر من

 ٘.األخرى العناصر، وغَتىا من اتاخللفياهتافقط، وموضوع

ياتوأعماذلا تستطيع أن تعطي إىل شتخٍص فهم األدبمن فوائد كانت ال

 تعبَتاألدب نستطيع ان نقدم عن بأعمال  وتسلية فكرية فضال عن روحية، وفرحة 

 هابصفة منطقية.نكتسباليت وادلعرفة عل  ما عرفناه. العميق 

فيد. ىناك ادل ميل واجلفن يف شكل التعبَت الكتايب كالالعمل األديب  

يسم   ذلكخالل الكتابة، و اجلميل تعبَت إذا كان ذلك األعمال الفنية ولكن 

ألنو كتابة   العمل األديبو شرحليسأنّ  كتابو  يفاألعمال األدبية. رأى سيف الرمحن 

أفكار ادلناسبةتستطيع كيف   هإجابة. ولكنّ وال التعليماتليس اخلط، وال األمثال، 
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كانت احلب، ولكن  األفكارعن التعبَت الكتايب. لديو نفس أن تتحققف  شكل 

 ٙبطريقة سلتلفة. تعبَتاتُو

محاري قال "كتاب ىي  يف ادلؤسسة األدبية  ية ادلشهورةشكال األدباألأحد 

قيمة لو  يقال أنّ عالية.  ولذلك الكتاب قيمة خياليةالعريب ادلصري األديب، عمل "يل

صور ي الذييصر ادلالعريب األديبفكر عن  ألّن الشتخصيات فيوعالية خيالية

 يفكرعنأفكاره  نويراخليال بُت توفيق احلكيم مع محار الذي جعل شريكو لتىحوار 

 تاليت حدثت وادلشكال تالقددية يف ذلك الوقت، وادلشكال يةصر ادلاحلياة  تحاال

 ستأيت. اليت

للغة ا ذلفنون محاري قال يل""كتاب ىف  اجلمال  بناًء عل  شرح السابق أنّ 

 سهلةاإلىتمامو عٌت وذلك من أوادل الكلمة عل  مواد م التبسيطاستتخدإ اذليكلية و

محاري قال "كتاب أنّ  اجلميل. يو حيتوي عل  الصوت التعبَت القارئ ألنّ اإلقتباس ب

 :لعلم البديعبادلوضوعدراسة ىف تخالل الًتكيز للتوفيق احلكيم يل"
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 للتوفيق احلكيم )دراسة علم البديع(" ”محاري قال يل“"اجلناس و السجع ىف رواية 

 حتديد البحثالفصل الثاين: 

 ”محاري قال يل“عل  اجلناس و السجعف  رواية ىذا البحث يركز 

موضوعا للبحث  أن تكوناجلملة  تلك يفللتوفيق احلكيم. كانت اجلمالية 

اجلناس اللغة اليت حتتوي عل  ىأحد أشكال تعبَت تدرسلكشف عنجمالياهتا. وس

أو باألصح ، مدخل علم البالغةدلستتخدم يف ىذا البحث ىو جع. أما ادلدخالوالس

 ىو مدخل علم البديع.

صياغة ىذه يف فسيكتب ، امن أجل ىذا البحث أكثر تركيزا وتوجيه

 ادلشكلة عل  النحو التايل:

 للتوفيق احلكيم ؟ ”محاري قال يل“اجلناس الواردة ىف رواية أنواع ما . ٔ

 للتوفيق احلكيم ؟ ”محاري قال يل“السجع الواردة ىف رواية أنواع ما .ٕ

 وفوائده البحث ىدافأالفصل الثالث: 
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 األىداف الرئيسية ذلذه الدراسة ىي كما يلي:

 للتوفيق احلكيم. ”محاري قال يل“اجلناس الواردة ىف رواية أنواع دلعرفة . ٔ

 للتوفيق احلكيم. ”محاري قال يل“السجع الواردة ىف رواية أنواع دلعرفة . ٕ

الذين  للشبابالفوائد ادلتوقعة من ىذا البحث ىو توسيع التفكَت العلمي 

يف تعميق علوم البالغة، وخاصة  ياختاصةجملتمع لو نيةاللغويات، واألدبيرغبونف  

 النصوص العربية، روايات تو عل ومشكللعلم البديع)اجلناس و السجع(

نتائج أنشطة  منتعمق مجاذلا، عل  األقل تكملة أْن يوأشعار العرب الذي يريد  

 عن اجلناس و السجعمن ناحية أسلوب اللغة ادلوجودة.البحث 

 ات السابقةدراسالفصل الرابع:ال

وتبحث عن السجع ، الرسالةادلوجودةاألعمال األدبية يف شكل أما   

 يلي: ما
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جايت  .رسالةإحسانرىاردي من اجلامعةاإلسالمية احلكوميةسونان جونونجٔ

،بادلوضوع"السجع ىف رواية ال حتزن لعائد القرن" ٖٕٔٓ باندونغ يف عام

 علمات ادلدخل لنظريحبثها إحسان رىاردي مبوضوع البحث يستتخدم 

مجاليات أو زلسنات اللغة السجعية ىف رواية ال حتزن لعائد دراسة ببديع ال

 القرن.

احلكوميةسونان جونونج جايت رسالةإنداح نائلةسعادةمن اجلامعة اإلسالمية . ٕ

حبثْتها إنداح . السجع ىف سورةمرمي"،بادلوضوعٖٕٔٓ باندونغ يف عام

مبوضوع البحث أنواع السجع  بديعال علم مدخل باستتخدام نائلةسعادة

 وأىدافو ىف سورةمرمي.

. رسالةعبدالرمحن من اجلامعة اإلسالمية احلكوميةسونان جونونج جايت ٖ

ادلوضوع "السجع ىف شعر طحفة األطفال.أما ،بٖٕٔٓ باندونغ يف عام

 نتائجو البحث كشفْت عن أنواع السجع وأىدافو ىف شعر طحفة األطفال.
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. رسالة سللص من اجلامعة اإلسالمية احلكوميةسونان جونونج جايت باندونغ ٗ

 باستتخدامحبثها سللص . السجع ىف سورةالقمر" ،بادلوضوعٜٜ٘ٔيف عام

استو عن أنواع السجع وكيف السجع ىف . كشفت در بديعال علم مدخل

 سورةالقمر.

. رسالة ليز رسبية من اجلامعة اإلسالمية احلكوميةسونانج  احلكوميةسونان ٘

السجع ىف سورةادلؤمنون" " ،بادلوضوعٜٜٛٔجونونج جايت باندونغ يف عام

 عند دراسة علم البديع حبثْتها ليز رسبيةعن أنواع السجع وكيف السجع ىف

نون خالل نفس الدراسةىي تعبَت عن أمثال صوت اجلملة األخَتة سورةادلؤم 

 عل  األصح ىف نواحي اجلزء دراسة عن السجع.

ىف شعر  نتائج البحث اليت حبثها عبد الرمجن ىي عن أنواعالسجع وأىدافو

حبُث الذي حبثو سللص كشف عن أنواع السجع وكيف . يف حُت طحفة األطفال

، ىف سورةادلؤمنون يةعن أنواع السجع وكيف السجعرسب. وليز ىف سورةالقمر السجع
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خالل نفس الدراسةىي تعبَت عن أمثال صوت اجلملة األخَتة عل  األصح ىف 

 نواحي للسجع.ثالثة

عن أنواعاجلناس موضوع  دلؤقتٍ ، و الباحثالبحث الذي فعل بناًء عل 

. وناآلخر يبحثهأو يدرسهلم للتوفيق احلكيم ”محاري قال يل“والسجع ىف رواية 

ذا التيلها نفس ادلدخل ادلستتخدم هبث نتائج البح، ىناك بعد أن فتش الباحث

، ولكنها ختتلف اجلناس والسجع فقطمع دراسة أنواع ىومدخل علم البديعالبحث 

 ما يلي:مدخل علم البديعباستتخدام حبثوا الباحثون الذين أما . لبحثيف موضوع ا

للتوفيق احلكيممن  ”قال يل محاري“ىف رواية البحث عل  ىذا ركز يو 

بالرغم ىناك شتخص الذي حبثاجلناس فيو.  ةواجلمال الواردناحية اجلناس والسجع 

يف  األدبالعمل وجو اخلصوص يف الذي حبثاجلناس والسجع عل  ، ولكن والسجع 

 يبحثو.أحد  يُوجد مل للتوفيق احلكيم ”محاري قال يل“رواية 

 الفصل اخلامس: اإلطار الفكرى
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فكرة عظيمة كشتخص لو محاري قال يل"و"كتابىف   توفيق احلكيم يدّور

الفًتة االستعمارية  ىفياة ادلصرية حاالتاحلتغيَت تفكَت ل مشكلة و ووأيضا ل

وأّن واضحة جدا بيف كل مجلة عّّب توفيق احلكيمكلماتا صر القددية. بادلالسياسة

)أسلوب( وتسم   يموضوٌع من موضوعاتعلم البديعى ةالكلم مجالياتا أو زلسنات

"احملسنات سم  فتعٌت كانت زلسنات اجلملة تقع فىادلإذا   "احملسنات اللفظية"

كانت زلسنات اللغة تقع يف حُت إذا  ادلعنوية"مثل )تورية، طباق، مقّبلة(وغَت ذلك. 

 و السجع. "احملسنات اللفظية "مثل اجلناسسم  فىلفظ الكلمةفت

جانب من جوانب اجلمال يف  يف أن يبحثسع  الباحثي، وىف ىذا البحث

احملسنات اللفظية ًتكيز عل  نظرية للتوفيق احلكيمب ”محاري قال يل“لفظف  رواية 

اجلناس و قواعد مناسببيف النص  ناك ألفظألنّ اجلناس و السجع. خاصة يف 

 الذي السجع.أّن احملسناَت اللفظية أسلوٌب من أساليب اللغة
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. احملسنات اللفظية و تعبَتىا الصوتمن حيث  أمجلجيعل الكلمات  

 مو ىو اجلزء الثالث من علالبديع علمَ  . يف حُت أنّ فروع لعلم البديعوىي فرع من 

 البالغة.

الثاين ىو علم ادلعاين، ىي الدراسة العلمية اليت تكشف عن مجال اجلزء و 

يد بعض تحدعلٌملادلعاين  أّن علمَ للحالة وحالة من ىذا ادلعٌت.  ىف ادلعٌت ادلناسب

)ادلطالب  ادلناسبة مبقتض  الكالم مبقتض  احلال الكلماتىف إستتخدام القواعد 

ّبي اخلكالم ال: ما يلي علم ادلعاين يشرح ىف ىذا(. وسية و احلاالتف  الكالمسياقال

، إعجاز وصل و فصل، قصر، تقدمي وتأخَت، ذكر و حفظ، والكالم اإلنشائي

 ومساواة.

 ىي:السابقة لعلوم الرئيسيَّ من اذلدفَ ا أنّ  إىل ادلعروفواحلاجة 

 . علم ادلعاين، للحفاظ عل  اخلطأ يف فهم القصد من الكالم أو الكتابة.ٔ

 الفهم غَت صحيح.للحفاظ عل  البيان،  . علمٕ
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 ميلة.اجل يدة واجلبناء اجلملة لبديع ال علم .ٖ

أّن البحث عن اجلناس والسجع حبٌث من البحوث ىف علم البديع. أما 

 .اجلناس ىو أن يتشابو اللفظان يف النطق وخيتلفا يف ادلعٍت

 قد ذكر ىف كتاب جوىر مكنون:

 منو اجلناس وىو ذو دتام # مع احتاد احلرف والنظام

 ومتماثال دع  إن ائتلف # نوعا ومستوىف اذاالنوع اختلف

 لن يعرف الواحد إال واحدا # فاخرج عن الكون تكن مشاىدا

عدد اآلمور األربعة )ىو ما اتفق فيو اللفظان يف : امجناس تفأما          

 (.احلروف ونوعها و يف شكلها وترتيبها

جناس وغَت تام ىو ما اختلف فيو اللفظان يف واحد من اآلمور االربعة وأما     

  .ادلتقدمة
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األسلويب  اجلمال من اجلناس زيادةب اللغة يلاأسيعأّن علماء البدشرح 

ب يلاأستستتحقق إذا كان الزيادةىذه  ف أنّ و عر ادلإىل  ةج. ولكنحاوجتميل إيقاعو

 زائفي.بشكل طبيعي وليس  تقع اللغة

، السجع حصطالعند اإل. يف حُت معجميا، السجع ىو صوت أو اجلميل

 :ىو

 "توافق الفاصلتُت من النثر عل  حرف واحد"

السجع كان ىو  ادلطرفينقسم إىل ثالثة أجزاء: أوال، السجع 

ثانيا،ادلرصعكان ىف ألفاظو . اختلفىف وزنُت كان إ ، ولكناحلرفيناألخَتين متساويُت

 ادلتوذ. ثالثا، بعضهاأو مقارنتهامن سالسل األخرى، أو هاكلإحدى سالسلها أو  

 ٚالسجع كان الوزنان متساويُت.ىو 

ىو شكل من أشكال التعبَت الذي يهدف إىل جتميل النطق السجع 

. إلىتمامل مجيالاو جيدالسجع، ليس كل ىكذا. األخَتةات بواسطة تعديل األصو 
                                                             

 816(، ص. 8996: موتييارا علم:سورابايا)،  Terjemah Jauharul Maknun، عبد الرحمن األخضري7
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ينبغي للسجع اجلميألْن يتبع . مجيلٌ أّن ذلك السجع ىناك عدة خصائص تعتّب 

الفقرة ، و أّن أطول ، والفقرة الثانية أطولتو متساويةً فقر كانت التالية:   آلمورا عل 

من  من الكذب وحريةليس و توازنا من سالسلو اجلميلة اجلملة  أجزاءه الثالثة،فرقة 

 غَت مفيدة.التكرار 

للتوفيق احلكيم باستتخدام منهج  محاري قال يل""كتاب البحث عل   

 السجع.

الرسم البياين عل  النحو  صنع الباحث، الفكري السابقطار ىف اإللتوضيح الصورة 

 التايل:

 ادلثال:

 "اللهم أعط منفقاخلفا واعط شلسكاتلفا"

جزئُت اجلملة و كان احلرفان اآلخران ، حنصل عل  السابق يف ادلثال

فتسم  الكلمة األخَتة من كل اجلملة  اجلملة"السجع"وأما. تسم  ىذه متساويُت

 "فصيلة".
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الحكيم

 السجع

تامالغير  تامال  



 

16 
 

 البحث وخطواتو مناىج: سادسالفصل ال

 منهج البحث .ٔ

من حيث الوظيفة أّن منهًجا كانت وظيفتو لتبسيط ادلشكالت، حىت 

ادلنهج الوصفي التحليلي،  بحثالا ستتخدم ىذسيكون من األسهل ىف الفهم.ي

ال حيلل أو ادلنهج الوصفي التحليلييوصفعل  احلقائق ادلوجودة مث التحليل.ادلنهج و وى

 عل  يتضمن األدبسزى ذلك، ، يوصف فقطلكن إعطاء الفهموالشرح الكايف

اجملتمُعآماذلف   دجيأن أخَتا،حيتاجو اجملتمع.  ذياجلمال، واألخالق، وادلنطق ال

 محاري قال يل""لوصف وحتليل كتاب  ا ادلنهجستتخدم ىذيُ و  ٛة.ألعمال األدبيا

 للتوفيق احلكيم.

 خطواتو .ٕ

 مصدر البيانات . أ

                                                             

 Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra dari Strukturalisme hingga Postrukturalisme، نيومان كوتا راتنا8

Perspektif Wacana Naratif ، ،333-332(، ص.2182)يوغياكرتا: فستاكا فيالجار. 
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أما ادلصادر ادلستتخدمة ىف ىذا البحث ىي البيانات الرئيسية 

 محاري قال يل""كتاب هي  والبياناتاإلضافية. فأما البيانات الرئيسية ىف ىذا البحث

البياناتاإلضافية ىف ىذا فأما .ٕٕٔٓللتوفيق احلكيم وىو نشر بطبعة دار الشروق 

، ترمجة كتاب "جوىر ٕٚٓٓالبحث ىي كتاب حسن الصياغة إلمام اخصري 

، كتاب تقدير ٕٕٔٓ. كتاب أسلويب ألمحد عزان ٜٜ٘ٔمكنون" ألمحد ورسون 

جلاكوب سومارجو و سيٍت ك.م، مدخل ادلنهجية ىف  Apresiaisi sastraاألدب

 .ٖٕٔٓٓ، تقدير األدب ألمُت الدين عام ٕٕٔٓتدريس األدب لسيف الرمحن 

 أنواع البياناتب. 

للتوفيق  محاري قال يل""كتاب أنواع البيانات يف ىذا البحث ىي  حتديد 

لة لو عنصر ثم البحث والتصنيف, اللفظ ىف كل آخر الكلمة اليت بناءه اجلماحلكيم

كتاب اجلناس و السجع مع أىدافهما. البيانات اليت حصلْت بعد أن يقرأ الباحث

للتوفيق احلكيم وتقسيم ألفاظ اليت يتعلق بتحديد ىذا البحث  محاري قال يل""

 وىو عن السجع وأىدافو 
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 طريقة مجع البياناتد. 

حبثي  تستتخدمتقنية وثيقة ألّن ىذا البحث منهجطريقة مجع البيانات ىف 

نوعي يوصفعل  احلقائق ادلوجودة مث التحليل.أيضا البيانات اليت حصلْت بشكل 

البيانات الكتابية والشفوية من األشتخاص واألفعال ادلفهومة مث وصفها )روىاندا، 

(. ىف ىذا البحث، البيانات اليت حصلْت أن تكون البيانات الكتابية ٛٔ:ٕ٘ٔٓٓ

 للتوفيق احلكيم. محاري قال يل""كتاب اللفظفقط اليت ُتستنج بناء عل  تصنيفات 

 حتليل البياناته.

بياناتًا بناء عل   مّث خيتارىا الباحث، البيانات بعد احلصول عل  مجع

 و اللفظ ىف أواخر احلرف. جُيمع اللفظ مث خيتاره الباحث لتحديدرلموعة الوزن

مُجل اجلناس والسجع الواردة ىف ذلك الكتاب. دلعرفةاجلناس والسجع الواردة فيو.  

من بناء الكتابة فيستتخدم مدخل علم البالغة. ىو عناصر اجلناس والسجع ىف علم 

البديع جبزء احملسنات اللفظية مبراحل حتديد أنواعاجلناس والسجع وأىدافهما ىف 

 .مللتوفيق احلكي ”محاري قال يل“رواية 
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 اإلستنتاجاتد. 

، إلجابة التحليلأخَتة من البحث عملية  ىياإلستنتاجات 

محاري “ادلشكالتالواردة ىف حتديد البحث الذي يكشف احملسنات اللفظية ىف رواية 

 أنواعاجلناس والسجع وأىدافهما.بكشف للتوفيق احلكيم ”قال يل

 كتابةياتالنظامالفصل السابع:

 ي:منها كما يلذ البحث ذلكتابة ياتالنظام

خلفية البحث، حتديد البحث،  الباباألول، مقدمة. حيتوي ىذا  الباب

 وخطواتو البحث مناىج ، الفكرى ، واإلطاراتالسابقةدراس، الهفوائد البحثوىدافأ

 .كتابةياتالنظام

الباب حملة العامة عن النظريات الواسعة ىف علم الثاين، حيتوي ىذا  الباب

 البالغة.

محاري “عن احملسنات اللفظية ىف رواية تحليل ادلناقشة و ال،  ثالثال الباب
 أنواعاجلناس والسجع وأىدافهما.بكشف للتوفيق احلكيم ”قال يل

 .االقًتاحاتاالستنتاجات و  البابتتام حيتوي ىذا خ، اإلرابعال الباب


