
 

 

 الباب األّول
 مقّدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

ا لغة القران الكرًن، واإلسالم ألنّ  احلضارة الّلغة العربّية حتمل دورا ىاما جدا يف تطوير

ونظرا للعدد الكبَت من العلماء ادلسلمُت اّلذين كتبوا أعماذلم ابلّلغة العربّية ، على حد سواء 

العلمية فضال عن األعمال األدبّية. أن الّلغة العربّية غنية ابدلفردات وتشمل ىذه ادلفردات ثراء 

وبذالك، وىناك للمذكر وادلؤنث وىناك جتيد صيغة ادلفرد، وصيغة التثنية، وصيغة اجلمع. 

 يقًتن مع تطور العربّية األمة وىي جتعل اللغة العربّية كواحدة من الّلغات الدولّية.

وقال ابو رزين وام رازين إّن العلوم الّلغة العربّية ىي قواعد يعرف هبا صيغ الكلمات 

. واما قال )ٔ : ٕٓٔٓ العربّية واحواذلا حُت إفرادىا وحُت تركيبها. )ابو رازين وأم رازين

شيخ مصطفي الغاليُت إّن العلوم العربّية ىي العلوم اليت يتوصل هبا إىل عصمة الّلسان والقلم 

 (.٘ٔ :ٕٕٔٓ عن اخلطاء. )مصطفى الغاليُت

وىكذا الّلغة العربّية مهّمة جدا ان تدرسها، إلّن بدراسة الّلغة العربّية ستجعل من 

ران الكرًن والكاتب اإلسالمي يعمل وسوف يستيقظ من األسهل ابلنسبة لنا أن نفهم الق



 

 

و كتابة. لتعّلم الّلغة العربّية وحنن حباجة على معرفة األجزاء من الّلغة أخطاء حتدث أما شفواي 

أحد من  باحثةستدرس البذالك العربّية، اي العلم الصرف، والنحو، والبالغة وغَت ذالك. و 

م جدا، كما سوف نعرف صرف، ألّن العلم الصرف مهّ علوم الّلغة العربّية يعٍت العلم ال

األجزاءات ادلتعّلقة بتشكيل أمناط الكلمات ابلّلغة العربّية مع علم الصرف. كما قال كيالين 

أن الصرف لغة ىي الّتغيَت وإصطالحا ىي حتويل األصل الواحد إىل أمثلة سلتلفة دلعان 

  (.ٕ:  ٕٔٓٓ مقصودة ال حتصل إال هبا. )الكيالين 

شواك". أواحدة من الرواية للسّيد قطب بعنوان " باحثةويف ىذه الدراسة ستدرس ال

وىذه الرواية ىي قصة مثَتة ينكشف الرجال والنساء الذين تقوم إبدراتو احلّب. عند بدء 

تشغيل للملواثت العضوبة اثبتة عن شيئ ما اّلذي يسبب عرية الفتاة للشك، مّث تظهر 

عور ابإلىانة واالساءة مثل سلوزق التموج ميكن ابستمرار طوال ادلسئلة غريبة. وىناك ش

 حياهتا.

يف ىذه رواية تستخدم عبارة جيدة وحقة، وكذالك سهولة أن نفهم. وكما نعلم أن 

الكلمة ىف الّلغة العربّية تسّمى ابجلملة. ىذه األنواع من اجلمل ىف اللغة العربّية، وتنقسم على 

سم ىو مادّل علي معٌت يف نفسو غَت مقًتن بزمان: كخالد، ثالثة اجزاء وىي: األول، اإل



 

 

وفرس وعصفور ودار وحنطة وماء. الثاين، الفعل ىو ما دّل على معٌت يف نفسو مقًتن 

بزمان: كجاء وجييئ وجيئ. والثالث، احلرف ىو مادّل على معٌت يف غَته، مثل : "ىل ويف 

 (.ٜٔ – ٚٔ:  ٕٕٔٓومل وعلى واّن ومن". )مصطفي الغاليُت. 

انقش وجدت ىف أعمال الفعل ادلزيد  باحثةومع ذالك ىف ىذه الدراسة مشكلة ال 

ىف رواية أشواك للسّيد قطب. وقال يُت احلافظ يف كتاب إحتاف الطرف يف علم الصرف اّن 

الفعل الثالثى ادلزيد ىو ما زيد فيو حرف، او اكثر على احرفو األصلية. وأقصى ما ينتهي إليو 

 (. ٜٖ: ٜٜٙٔايدة ستة احرف. )يُّت حفظ. الفعل ابلز 

اما ابلنسبة للمثل اجلمل اليت حتتوي على الفعل الثالثي ادلزيد ىف رواية أشواك ىو يف 

 الصفحة األوىل يعٍت :

 " أحس بيدىا ترتعس متقلصة يف يده ". 

 "شعر بشوكة حادة تنغرز يف فؤاده".



 

 

تنغرز".وذالك ترتعس" و "" فظ لوىو كان الفعل الثالثي ادلزيد اجلملة ادلذكورة،  

الفعل  عن باحثةال وجدتاللفظ يدل على الفعل الثالثي ادلزيد حبرفُت. األمثلة ادلذكورة 

 شواك اّليت ستقدم بعد ذالك يف ادلباحث التايل.ألرواية أالالثالثي ادلزيد رلموعة من 

 الفصل الثاين : حتديد البحث

تحدد صياغة ادلشكلة الرئيسية ىف البحث جتعل ىذا البحث أكثر تركيزا وتوجيها، ف

 اليت تدور حول األمور التالية :

 . كيف وزن الفعل الثالثي ادلزيد ىف رواية أشواك للسيد قطب ؟ٔ

 زيد ىف رواية أشواك للسّيد قطب ؟. كيف معٍت الفعل الثالثي ادلٕ

 الفصل الثالث : أغراض البحث
 على النحو التايل : األىداف اليت ينبغي حتقيقها ىف ىذا البحث

 . لوصف أوزان الفعل الثالثي ادلزيد ىف رواية أشواك للسّيد قطب.ٔ

 زيد يف رواية أشواك للسّيد قطب.. لوصف معٌت الفعل الثالثي ادلٕ

 



 

 

 الفصل الرابع : فوائد البحث
كانت الدراسة من ادلتوقع أن توفر الفوائد او ادلسامهات ىف بعض األمور، وكذالك  

 بحث. واما الفوائد ادلتوقعة ىف ىذه الدراسة على النحو التايل:يف ىذا ال

 . ىذه الدراسة من ادلتوقع أن توفر ادلعرفة والعلوم ىف الدراسة علم الصرف.ٔ

. ىذه الدراسة من ادلتوقع أن تسهم ىذه الدراسة يف التطوير العلم الّلغة اخلاصة عن الفعل ٕ

 الثالثي ادلزيد من حيث الوزن و ادلعناه.

. ىذه الدراسة من ادلتوقع ان تقدم معلومات ومراجع إضافية لألشخاص الذين يتعلمون ٖ

اللغة العربية. وكذالك ابلنسببة لألشخاص اّلذين مل يعرفون عن الفعل الثالثي ادلزيد من 

 حيث الوزن وادلعناه.

 حث التايل وخاصة يف رلال الّلغة.. مادة مرجعية للبٗ

 السابقةالفصل اخلامس : الدراسة 

طريقة ادلستخدمة ىف  وضوع اواقًتحت الباحثة ىف ىذا البحث الكتب ادلتعلقة ابدل

 الدراسة ألنا أصبحت مرجعا من الفكرة يف إدتام ىذا البحث. ومن ادلراجع األدبية:

أّوال، الرسالة اليت كتبها نور عيٍت ) كلية األداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية 

( حتت العنوان "األفعال ادلزيدة ٕٛٔٓمعة اإلسالمية شريف ىداية هللا جاكرات عام واداهبا جبا



 

 

ومعانيها يف كتاب البلوغ ادلرام إلمام حفظ ابن حجر األشقالٍت )دراسة صرفية(". ىذه 

الرسالة تبحث عن أشكال ومعٍت األفعال ادلزيدة يف ابب الّصالة يف ذالك كتاب. أما 

الدراسة فتستعمل كذالك نج علم الصرف. وىذا مييزىا من حيث ابلنسبة ادلعادلة يف ىذا 

البحث والتحليل. نور عيٍت ىي حتللت مجيع األشكال فعل ادلزيد يف ابب الصالة يف كتاب 

 شواك للسّيد قطب.أبلوغ ادلرام، اما الكاتب حتليل األشكال فعل ثالثي مزيد يف رواية 

)قسم الّلغة العربّية واداهبا جبامعة اإلسالمّية اثنيا، الرسالة اليت كتبها بييت نور بييت 

(. حتت العنوان "معاين األفعال الثالثي ادلزيدة يف ٜٕٓٓسنن جونوج جايت ابندنج عام 

سورة الكهف )دراسة صرفّية(". ىذه الرسالة تبحث عن األشكال فعل الثالثي ادلزيد شرحا 

مراجعة عن الفعل الثالثي ادلزيد من واضحا. أما ابلنسبة ادلعادلة يف ىذه الدراسة ىي نفس 

حيث وزن ومعناه. وىذا مييزىا من حيث البحث فقط. بييت نور بييت ىي تستعمل البحث 

يف القران الكرًن يعٍت ىف سورة الكهف، اما الكاتب تستعمل البحث يف رواية أشواك للسّيد 

 قطب.

هبا جبامعة غاجة مادى اثلثا، الرسالة اّليت كتبها مفلحة )قسم الّلغة العربّية وادا

(. حتت العنوان "شرف ادلرأة يف رواية أشواك للسّيد قطب". ادلعادلة ٜٕٓٓجوغجاكرات عام 

يف ىذا الدراسة يعٌت تستعمل البحث ىف رواية اشواك للسّيد قطب.اما الفرق  فهو من حيث 



 

 

مع  levi – Straussالنهج فقط. اما مفلحة ابستخدام ادلنهج األديب اّلذي ىو البنيوية يف حُت 

التحليل، أن الكاتب استخدام نج الّلغة العربية ىو علم الصرف مع حتليل حول فعل الثالثي 

 ادلزيد.

رابعا، الرسالة اليت كتبتها ايدي لولو رايض )قسم الّلغة العربية واداهبا جبامعة اإسالمّية 

ية أشواك للسّيد (. حتت العنوان "األمانة يف روإٗٓٓسنن غونونج جايت ابنندنج عام 

قطب )دراسة التحليل الداخلية(". يف حبثو استخدام موضوع الدراسة يعٌت رواية أشواك 

للسّيد قطب، ولكن ىذا مييزىا من حيث النهج. اما ايدي لولو رايض ابستخدام نج 

األدب مع التحليل اذليكلي، يف حُت ان الكات استخدام نج الّلغة ىو العلم الصرف مع 

 الفعل الثالثي ادلزيد. حتليل حول

ميكن االستنتاج على اساس البحث أعاله، ان البحوث ادلتعلقة بدراسة الفعل 

الثالثي ادلزيد وموضوع الدراسة برواية أشواك للسّيد قطب من قبل البحوث السابقة. ولكن 

راسة الكاتبة مل تعثر على دراسة بعنوان معاين األفعال ادلزيد ىف رواية اشواك للسّيد قطب )د

 صرفية(. ال

 



 

 

 الفصل السادس : أساس التفكري

ىذه الرواية أشواك ىي واحدة من األعمال األدبية اليت تؤلّفها كاتب إسالمي ىو 

. نظر ىذه الرواية من حيث الّلغة ىي ٜٚٗٔسّيد قطب. مت وضع الرواية يف مصر عام 

اية مث حتتاج غلى ان سلسلة من القصص ابلّلغة العربية . ان تعرف او تفهم  زلتوايت الرو 

 تدرس مع علم الّلغة،  وإحدى من علوم اللغة العربية يعٍت علم الصرف.

كما نعرف اّن علم الصرف ىو جزء من العلوم العربّية ، وىو امر مهّم جدا للدراسة. 

كما قال الكيالين "إعلم اّن التصريف ىف الّلغة الّتغيَت ويف الصّناعة حتويل األصل الواحد إىل 

(. من ىذا ادلنطلق، ٕ:  ٕٔٓٓة سلتلفة دلعان مقصودة ال حتصل إاّل هبا". )الكيالين. أمثل

فإن علم الصرف ىو علم يناقش تغيَت الكلمة العربّية من شكل واحد اىل شكل أخر او 

 العلم دلعرفة أصل الكلمة العربّية.

-ٜٔ : ٕٓٔٓموضوع الصرف ابألمساء ادلتمكنة، واألفعال ادلتصرفة. )عبد الغٍت 

(. فادلراد من األمساء ادلتمكنة يعٍت األمساء اليت دتكن تغيَتىا، اما الفعل ادلتصرفة يعٌت ٕٓ

 الفعل الذي ميكن ابلتصريف.

أّن العلماء قد خّصصوا علم الصرف ابألمساء ادلعربة، واألفعال ادلتصرّفة، ونشَت ىنا 

ثالثة أحرف، وإذا وجدان  إىل أن الفعل، واإلسم ادلعرب ال ميكن أن يكوان. على اقّل من



 

 

أحدمها على اقل من ذالك، فهناك حذف لبعض أصولو، مثل: ُقْل، بْع، يد، دم، أصلها: 

ُقول، بيع، يدي، دمي. ومعظم األفعال يف العربّية ثالثي األصول، وقليل منها رابعي 

 األصول، وال يوجد فعل تزيد أصولو على أربعة أحرف.

لفعل اجملرد والفعل ادلزيد. الفعل اجملرد ىو ماكانت الفعل ينقسم اىل قسمُت ومها: ا

مجيع أحرفو أصلية، ال يسقط حرف منها يف تصاريف الكلمة، لغَت علة. اما الفعل ادلزيد ىو 

مازيد فيو حرف، او أكثر على أحرفو األصلية. وأقضي ما ينتهي إليو الفعل ابلزايدة سّتة 

 (.ٖٚ -ٖٖ: ٜٜٙٔأحرف. )يُت حفظ 

من التعريف أعاله يعٍت اّن الفرق بُت فعل رلرد ومزيد ىو من حيث فيو واستنتاجها 

حرف زايدة. وذالك فعلُت ذلا اوزان أخر. فعل رلرد ذلا سّتة اوزان واما مزيد ذلا إثنا عشر 

اوزان. ادلثال من الفعل الثالثي ادلزيد ىف رواية أشواك : كأعلم على وزن أفعل، أصلو علم، مث 

 حرف مهزة يف أّولو، ومعناه للتعدية. وادلثال أخر ىو لفظ دتاسك على تزيد حبرف واحد يعٍت

وزن تفاعل، أصلو مسك، مث تزيد حبرفُت يعٍت حرف التاء يف أولو و حرف ألف بُت فاء فعل 

 وعُت فعل، ومعناه للمشاركة.

 

 



 

 

 سيكون يف ىذا البحث أكثر وضوحا وتوجيها مع الرسم البياين التايل :

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 رواية أشواك

 علم الصرف

 وزن معٌت

 فعل ثالثي مزيد

فعل ثالثي مزيد يف رواية  ٌتوزن ومع
 أشواك لسّيد قطب



 

 

 الفصل السابع : الطريقة وخطوات البحث

 . طريقة البحث١

طريقة حتليل البياانت يف ىذا البحث ىي طريقة التحليل الوصفي. ىذه الطريقة يف 

التحليل ىي طريقة حتليلية تقدم احلقائق ادلقصودة يف ىذا البحث ىي كلمة او مجلة حتتوي 

 يف ىذا البحث ىو نج علم الصرف. جانب ما يستخدمعلي الفعل الثالثي ادلزيد. ايل 

 . خطوات البحث٢

 مصدر البياانت . أ

مصدر البياانت ىف ىذه الدراسة ىي الرواية بقلم سّيد قطب حتت العنوان "أشواك". 

 صفحة. ٓٚ. تتكون من ٜٚٗٔالسعيد. نشرت من قبل دار 

 نوع البياانت . ب

البياانت ادلستخدمة يف ىذه  نوع البياانت يف ىذه الدراسة ىي الكلمات. ونوع

الدراسة ىو نوعي، وليس األرقام. يعٌت الكلمات فعل الثالثي ادلزيد يف رواية أشواك لسّيد 

 قطب.

 

 



 

 

 ج.طريقة مجيع البياانت

الطريقة اليت تستخدمها الباحثة يف مجع مصادر البياانت يف البحث األديب ىي طريقة 

اإلستماع إىل كل ما قرئ يف األدب ادلتنوع او اإلستماع ابستخدام وطريقة ادلالحظة. طريقة 

ادلراجع وفقا دلشكلة البحث وأما طريقة ادلالحظة مستخدمة لكتابة ادلعلومات ذات الصلة 

  ابلبحث.

 واما مرحلة مجع البياانت ىف ىذه الدراسة، ىي:

 إعادة قراءة ادلوضع الذي سوف تبحث الباحثة عنو، وىو رواية أشواك لسّيد قطب. .ٔ

 وتسجيل األشياء ادلهمة وفقا دلشكلة البحث. حتديد .ٕ

 حتليل البياانت بتطبيق النظرايت ادلتصلة. .ٖ

 تصنيف البياانت ابستخدام تنسيق سلزون البياانت. .ٗ

 د. حتليل البياانت

الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو منهج التحليل الوصفى. هتدف ىذه الطريقة 

يث الوزن ومعناه من خالل وصفها يف شكل اىل معرفة كلمة فعل الثالثي ادلزيد من ح

 وصف. اما ابلنسبة للنهج يف ىذا البحث استخدام بعلم الصرف.



 

 

 أما ابلنسبة للخطوات الىت اختذىا الكاتبة يف حتليل البياانت ، وىي:

وصف مجيع البياانت الىت مّت مجعها يف شكل مجٍل او فَقراٍت واليت تشمل بشكل  .ٔ

 حّددت.ن او ادلعاىن. مث فعل ثالثي مزيد من حيث الوز 

تصنيف او توضيح البياانت ادلوصوفة سابقا وفقا للمشكالت الواردة يف رواية أشواك  .ٕ

 لسّيد قطب.

مث حتليل البياانت الىت مت توضيحها علميا مع نظرايت علم الصرف للفعل وخّصص  .ٖ

 عن الفعل الثالثي ادلزيد.

 الفصل الثامن : النتائج
 انت. األسئلة الواردة يف صياغة ادلشكلة أساسا البيا وكانت االستنتاجات إلجابة

 الفصل التاسع : تنظيم الكتابة

 لسهولة البحث، استحدمت الباحثة يف ىذه الدراسة ادلنهجية على النحو التايل: 

الفصل األول ادلقدمة، حيتوي ىذا الفصل على خلفية البحث، حتديد البحث، 

السابقة، اساس التفكَت، الطريقة وخطوات وأغراض البحث، فوائد البحث، الدراسة 



 

 

البحث اليت تستعمل مصدر البياانت، نوع البياانت، وطريقة مجيع البياانت، حتليل 

 البياانت، النتائج، وتنظيم الكتابة.

النظرايت اليت تتعلق بعلم الفصل الثاين الدراسة النظرية، حتتوي ىذا الفصل على 

 الصرف.

 على التحليل البياانت.الفصل الثالث البحث، حيتوي 

 الفصل الرابع اإلختتام، حيتوي على اإلستنتاجات واالقًتاحات.

 


