
 

 

 الباب األول
 مقدمة

 

 الفصل األول: خلفية البحث

يستعملو أعضاء الفئات االجتماعية  صوت احملكم الذيالاللغة ىي نظام شعارات 

). اللغة ىي أيضا واحدة ٖٜٛٔإىل العمل معا والتواصل بُت أنفسهم (كريدلكسان: 

وسائل التعبَت األديب زلاوية يف وحدة التعبَتات. علماء اللغة احلديثة اآلخرون يعرفون 

أعضاء  اللغة ىي نظام الرموز من صوت أو رلموعة أشكال الكالم ادلخزونة يف أذىان

  .)ٜٔ:ٕ٘ٔٓرلتمع اللغة اليت تعمل تواصال بُت مستخدميها يف اجملتمع (زتيد، 

اللغة أيضا ىي الصوت أو الكالم الذي يعربىا البشر للتواصل. باللغة، البشر ديكن 

 أن يفكر ويطبق أفكاره على التواصل بينهم.

اد اجملتمع ) اللغة ىي رمز الفم احملكم يستعملها أفر ٙٔ: ٕ٘ٓٓ(دارجواودوجوا 

للتفاعل والتواصل بُت بعضهم البعض أساسا على الثقافة اليت ذلا القواسم ادلشًتكة. اللغة 

ىي أداة التواصل اإلنساين، إما شفويا أو كتابيا وإحدى ظيفاهتا ىو التواصل. (حَتماوا، 

). اللغة ىي نظام شعارات الصوت احملكم، الذي يستعملو أفراد اجملتمع ٙٔ: ٕٔٔٓ

 ).IBBKيد أنفسهم. ( تعاون والتفاعل وحتدعلى ال



 

 

من التعريفات ادلذكورة توضح اللغة بسيطة أهنا ىي النظام رمزا ملموسا وسليما 

زلكما وذات معٌت. النظام ىو ترتيب منتظم ومنقوش ال يًتتب عشوائيا ودون دتييز. 

يستعمل  النظام ىو ترتيب منظم ومرتب ويشكل األشكال كلو وذلا معٌت. الكلمة النظام

عادة يف احلياة اليومية مبعٌت "طريق" أو "قاعدة" النظام ويشكل من عدد العناصر أو 

 ).ٖٗ:ٕٗٔٓادلكونات اليت يتصل ببعضها البعض وظيفية. (عبد خَت، 

ألن اللغة ىي نظام، فكانت اللغة منهجية. ادلنهجية تعٍت أن اللغة وفقت منط 

تعٍت أن اللغة ليست نظاما واحدا، بل تتكون  ترتيب عشوائيا ودون دتييز. وأما النظامية

 أيضا من الفرعيات؛ منها النظم الفرعي علم األصوات والصرف والنحو وعلم الداللة.

إحدى آثار اللغة ىو نظام منهجي، يعٍت أن اإلنسان مستخدم اللغة الزم 

عد استخدام اللغة للتواصل بطريقة منهجية يعٍت يرتب عشوائيا أو منظما وفقا للقوا

 النحوية.

اللغة ىي واحدة متوسطة من التعبَتات األدبية اليت ىي معبأة يف العبارة. التعبَتات 

األدبية حتتاج أحيانا إىل اىتمام خاص يف إيصال الفكرة سواء من حيث الشكل وادلعٌت، 

 حىت زلتويات اللغة وصلت إىل قصدىا.



 

 

للغة ىي التواصل بُت إذا كان متصال مع ادلفاىيم الواردة، ديكن التعريف أن ا

الشخص الذي يتحدث مع ادلخاطب بلغة منهجية أو منظمة صحيحة، وبغرض 

 مناسب ومعٌت عن الذي يريد أن يعربه ادلتكلم إىل ادلخاطب.

فيما يتعلق باللغة العربية، اللغة العربية ىي إحدى اللغات يستعملها العرب يف 

ن ىو الكتاب ادلقدس للمسلمُت أو التواصل كل يوم. العربية ىي لغة القرآن. والقرآ

 مبادئ توجيهية للمسلمُت. وبالتايل، فإن اللغة العربية مهمة جدا تعلمها وفهمها.

 اللغة العربية ىي:

"اللغة العربية ىي كلمات اليت يعرب هبا العرب عن معناه م وفد وصلت الينا من 

رواه الثقات من منثور طريق النقل وحفظها لنا القرآن الكرًن واألحاديث الشريفة وما 

 ).ٙ: ٕٙٓٓالعرب ومنظومهم" (الغلياين، 

اللغة العربية ىي لغة الوحدة بُت ادلسلمُت يف العامل. اللغة اليت اختيارىا البالغة. 

ىذه اللغة أغٍت وأكمل من اللغات األخرى. اللغة سوف ال تزال زلفوظة على أصالتها 

ضارة العادلية. والعكس، كانت اللغات ة احلسحىت يوم القيامة ولن تكون ملوثة بتَت 

 األخرى ملوثة بسهولة جنبا إىل جنب مع عودلة وتقدم احلضارة.

 



 

 

 قال عمر بن اخلطاب: 

 "تَ َعلَُّموا الَعَربِيََّة فَِإن ََّها ِمْن ِديِْنُكْم"

كما قد سبق ذكره، أن اللغة العربية مهمة جدا تعلمها، مث ىناك العلوم اليت تعترب 

ضا يف دراسة اللغة العربية، منها علم األصوات وادلعجمية ومعناىا وعلم مهمة جدا أي

 النحو وعلم الصرف وعلم البالغة وعلم الداللة.

علم البالغة، ىو العلم الذي يدرس قواعد اللغة. لغة، الكلمة بالغة تعٍت وصل 

اىل الغرض واذلدف فعاال ويتكلم بكالم حسن. علم البالغة ىو العلم الذي يكشف 

ن طرق للكشف عن لغة رتيلة وذلا قيمة رتالية (اجلمال الفٍت)، ويعطي ادلعٌت وفقا ع

: ٕٗٓٓدلقتضى احلال (احلالة)، ويعطي انطباعا عميقا جدا للمستمعُت والقراء. (رحيمة 

٘( 

كان يف تعريف البالغة جانبان رئيسيان، ومها: أوال، "طبقة داخلية" وىي (ادلعٌت) 

وثانيا "الكالم"، أي التعبَت من ادلتكلم، إما شفويا أو كتابيا على  الوارد يف ذىن ادلتكلم،

نقل ادلعٌت. ادلعٌت يعٍت فكرة أو قصد أو غرض احلديث. يف دراسة البالغة 'ادلعٌت' 

فيعموما ىو "الغرض" (اذلدف)، وىو الغرض الذي يريده 'ادلتكلم' ويتفق مع مقتضى 

 البالغة الكالم من حيث اذلدف، ليس احلال، وليس معٌت حرفيا من الكالم. لذا، يف



 

 

فقط إخبار شيء أو دعوة أوإقناع أو رغبة أو ترفية أو مدح أو رثاء أو كاملة شيئ. وىو 

 ادلعٌت الذي جيب أن يكون (اجلليل)، وساميع ورليدا ورتيال وأديبا.

البالغة جتلب معٌت كبَتع واضحا، مع التعبَت الصحيح والبليغ، وإعطاء التأثَت يف 

 :).ٕٗٓٓقلب، وفقا دلقتضى احلال وادلخاطب. (علي جرًن ومصطفى أمُت، ال

"، الذي يشمل ilstailatsعلم البالغة معروف أيضا باسم علم األسلوب أو "

ثالثة رلاالت، وىي: علم ادلعاىن وعلم البيان وعلم البديع. كلمة ادلعاىن ىي رتع من  

علم ادلعاىن ىو العلم دلعرفة اللفظ كلمة (معٌت)، وحرفيا يعٍت القصد. وأما اصطالحا، 

العريب وفقا دلقتضى احلال. وادلقصود مبسائل اللفظ العريب ىو مناذج تركيب اجلملة يف 

اللغة العربية. وأما مقتضى احلال ىو حالة ادلخاطب، مثل خايل الذىن من ادلعلومات أو 

يف كتابو مًتدد الذىن أو حىت إنكار ادلعلومات. فصل علي جرًن ومصطفى أمُت  

البالغة الواضحة مناقشة علم ادلعاىن، وىو اخلرب واإلنشاء والقصر والفصل والوصل 

 ).ٙ: ٜٔ٘ٔوادلساواة واإلعجاز واإلطناب. (علي جرًن ومصطفى أمُت ، 

ومبا يتعلق هبذا، قرأت الباحثة شعر نفح الطيب يف مدح احلبيب ص.م لتأليف 

يعرب عنها الشاعر إىل النيب زلمد أو العبارة إىل  زلمد أمُت  كتبيي احلسٍت وفيو أدعية اليت

أي أشخعص، كانت يف علم البالغة، الدعوةتسمى بالنداء. وبالتايل، فإن الباحثة هتتم 



 

 

"النداء ومعناه في ديوان نفح الطيب في مدح الحبيب ص.م لتأليف بالبحث عن 

الباحثة  وجدت. و سيد محمد أمين  كتبي الحسني )دراسة تحليل علم المعانى("

 من البيت األول، وىو: ٕٕإحدى أساليب النداء يف بيت قافية الشعر ت يف الصفحة 

 يا سيد السادات # يا منتهى الغايات

بيت ىذا الشعر حيتوي على أسلوب النداء، ألن فيو حرف النداء يا. ويف ىذا 

شاعر و اليستعملالبيت يصف الشاعر ندى النيب زلمد حبرف يا. ىنا، حرف النداء يا 

ىو للمنادى البعيد، وىو النيب زلمد. ألن ىذا ادلنادى ىو الشخص احملًتم وادلكرم وىو 

قائد عظيم من ادلسلمُت. ألن النداء إىل ادلنادى البعيد يستعمل للشخص العالية درجتو 

 ومرتبطو من ادلخاطب.

 الفصل الثاني: تحديد البحث 

يف مدح احلبيب ص.م  ديوان نفح الطيبالحروف النداء يف إستعمال كيف  .ٔ

 لتأليف زلمد أمُت  كتبيي احلسٍت؟

كيف معاىن النداء يف الديوان نفح الطيب يف مدح احلبيب ص.م لتأليف زلمد  .ٕ

 أمُت  كتبيي احلسٍت؟



 

 

 الفصل الثالث: أغراض البحث

روف النداء يف الديوان نفح الطيب يف مدح احلبيب ص.م اإلستعمال احلشرح  .ٔ

 اردة بيي احلسٍت.لتأليف زلمد أمُت  كت الو 

ىن النداء الواردة يف الديوان نفح الطيب يف مدح احلبيب ص.م لتأليف اعشرح م .ٕ

 زلمد أمُت  كتبيي احلسٍت.

 الفصل الرابع: فوائد البحث 

 فوائدة نظرية .ٔ

احلرف النداء النظرية اليت ديكن اختاذىا يف ىذا البحث ىي توسيع خزانة  إستعمال 

م اللغة العربية وآداهبا، وادلتوقع أن تكون معرفة ووسيلة علوم اللغة واألدب، وخاصة قس

 لتطوير البحث عن اللغة وخاصة يف رلال دراسة علم ادلعاىن.

 احلرف النداء عملية إستعمال .ٕ

احلرف النداء العملية اليت ديكن اختاذىا يف ىذا البحث ىي تكون مفيدة  إستعمال

للقراء لفهم معاىن رتلة العمل األديب عميقة. وبالتايل، الرسالة اليت تعطيها الباحثة يف 

 عملو تقبل بسهولة.



 

 

 الفصل الخامس: الدراسة السابقة 

كتبها مفيد إصالح يف عام أوال، الرسالة بالعنوان "النداء ومعناه يف سورة ادلائدة"،  

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن عامبل سورابايا. كان الباحث يف ىذه  ٕٚٔٓ

الرسالة يبحث عن النداء ومعناه يف القرآن الكرًن سورة ادلائدة بنهج علوم البالغة. يف 

ىذا البحث يصف اثٍت صياغة ادلشكلة، األول يصف أشكال سلتلفة من النداء. والثاين 

الوصفي النوعي وطريقة رتع  إستعمال شرح معاىن النداء الواردة يف سورة ادلائدة بي

البحث ادلكتيب. وكان التشابو بُت ىذا البحث والبحث الذي تقوم  إستعمال البيانات ب

بو الباحثة ىنا وىو موضوع البحث،  أي النداء ومعناه. ولكن كان أيضا الفرق، وىو يف 

حروف النداء  إستعمال سوف تشرح اثٍت صياغة ادلشكلة و  ىذه الدراسة فإن الباحثت

 يف الديوان نفح الطيب يف مدح احلبيب ص.م لتأليف زلمد أمُت  كتبيي احلسٍت.

ثانيا، الرسالة بالعنوان "ادلنادى يف القرآن سورة آل عمران والنساء وادلائدة (دراسة 

سيمارانج. يف ىذه الدراسة  يف ٖٕٔٓحتليل علم النحو)" اليت تؤديها تويت أماليا عام 

تبحث أوال عن أنواع سلتلفة من ادلنادى الواردة يف القرآن سورة آل عمران والنساء 

وادلائدة، وثانيا عن ادلنادى الوارد يف القرآن آل عمران والنساء وادلائدة. لذلك، يف دراسة 

مع البحث  هنج علم النحو. وسلتلف إستعمال اليت قامت هبا تويت تبحث عن ادلنادى ب



 

 

الذي قامت بو الباحثة ىنا، أن الباحثة تبحث عن النداء ومعناه يف الديوان نفح الطيب 

 يف مدح احلبيب ص.م لتأليف زلمد أمُت  كتبيي احلسٍت. 

ثالثا الرسالة بالعنوان "النداء يف سورة ادلائدة دراسة ألسلوب النداء الوارد فيها" اليت 

يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سنن كاليجاغا  ٕٓٔٓتؤديها زور فيدة رزتة عام 

جيياكارتا. ىذه الرسالة تبحث عن النداء، وتشرح ادلنادى، ألن يف سورة ادلائدة، دلاذا كثَت 

من ادلنادى واردة فيها وماذا تعلق سورة ادلائدة بادلنادى. وسلتلفة مع الباحثة ىنا اليت 

لتأليف زلمد أمُت  كتبيي  تبحث عن الديوان نفح الطيب يف مدح احلبيب ص.م

احلسٍت. ىذا البحث يبحث عن موقف حروف النداء ادلستخدمة يف الديوان اللنداء 

ادلنادى القريب أو ادلنادى البعيد وتستخدم أيضا للمنادى القريب ولكن يعترب ادلنادى 

 البعيد. مث تبحث أيضا عن معاىن النداء الواردة يف ىذا الديوان.

 التفكير الفصل السادس: أساس

 تعريف علم البالغة .1

البالغة ىي العلم الذي يشتمل على علم ادلعاىن وعلم البيان وعلم البديع. جاءت 

البالغة معٌت كبَتا وواضحا بالتعبَت الصحيح البليغ وإعطاء التأثَت يف القلب، وفقا 

 .)ٜٔ: ٖٜٜٔدلقتضى احلال وادلخاطب. (سيب، 



 

 

دف فعاال ويتكلم بكالم حسن. علم البالغة الكلمة بالغة تعٍت وصل اىل الغرض واذل

ىو العلم الذي يكشف عن طرق للكشف عن لغة رتيلة وذلا قيمة رتالية (اجلمال 

الفٍت)، ويعطي ادلعٌت وفقا دلقتضى احلال (احلالة)، ويعطي انطباعا عميقا جدا 

 )٘: ٕٗٓٓ، hsRahsRللمستمعُت والقراء. (

ومها: أوال، "طبقة داخلية" وىي (ادلعٌت)  كان يف تعريف البالغة جانبان رئيسيان،

الوارد يف ذىن ادلتكلم، وثانيا "الكالم"، أي التعبَت من ادلتكلم، إما شفويا أو كتابيا على 

نقل ادلعٌت. ادلعٌت يعٍت فكرة أو قصد أو غرض احلديث. يف دراسة البالغة 'ادلعٌت' 

تكلم' ويتفق مع مقتضى فيعموما ىو "الغرض" (اذلدف)، وىو الغرض الذي يريده 'ادل

احلال، وليس معٌت حرفيا من الكالم. لذا، يف البالغة الكالم من حيث اذلدف، ليس 

فقط إخبار شيء أو دعوة أوإقناع أو رغبة أو ترفية أو مدح أو رثاء أو كاملة شيئ. وىو 

 ادلعٌت الذي جيب أن يكون (اجلليل)، وساميع ورليدا ورتيال وأديبا.

 نشائيتعريف الكالم اإل .2

كلمة اإلنشاء ىو مصدر من كلمة أنشأ. حرفيا، يعٍت بناء وبداية اإلبداعات 

وأصالة الكتابة والتلحُت. يف علم اللغة العربية، اإلنشائي ىو إحدى ادلواد اليت تعلم 

 الكتابة.



 

 

اإلنشائي اختالفا من اخلربي ىو الكالم الذي بعد نطقو ال حندده صادقا أو  

لكالم اخلربي الذي ديكن حتديده صديقا أو كاذبا، ويف كاذبا. وىذا خيتلف مع ا

 مصطلح علم ادلعاىن، الكالم اإلنشائي ىو:

 "الكالم اإلنشائ ىو من ال حيتمل الصدق والكذب"

وإذا كان ادلتكلم ينطق الكالم اإلنشائي، فادلخاطب ال ديكن التحديد أنو كالم 

 .ادلتكلم: صحيحا أو كذبا

 تقسيم الكالم اإلنشائي  .3

ططا، الكالم اإلنشائي يقسم إىل قسمُت، ومها اإلنشائي الطليب واإلنشائي غَت سل

الطليب. ومن الكالم اإلنشائي الطليب األمر والنهي واالستفهام والتمٍت والنداء. ومن 

 الكالم اإلنشائي غَت الطليب التعجب وادلدح الذم والقسم والكلمات اليت تبدأ بالرجا.

غة ىو: "الكالم اإلنشائي ىو الكالم الذي حيدد عند علماء البال "اإلنشائي

 الطلب ومل حيدث عند نطقو".

 اجلمل اليت تدخل يف الكالم اإلنشائي الطليب:

 األمر  )ٔ



 

 

 لغة، األمر مبعٌت األمر. وأما يف علم البالغة، األمر ىو:

 "طلب الفعل على ادلخاطب على وجو االستعالء"

  النهي )ٕ

 يف مصطلح علم البالغة، النهي ىو:معٌت النهي لغة ىو احلذر، وأما 

 "طلب الكف عن الفعل على وجو االستعالء"

 ادلثال:

 )ٕٖ"والتقرب الزنئ إنو كان فاحشة وساء سبيال" (اإلسراء: 

 باإلضافة إىل معٌت احلظر، النهي أيضا لديو معاىن غَت ادلعٌت األصلي، وىي:

 واالستفهام.الدعاء وااللتماس والتمٍت والتهديد والتأسيس والتحقَت 

 االستفهام )ٖ

كلمة اإلستفهام ىي مصدر الكلمة "إستفهم"، حرفيا، تعٍت طلب العلم/طلب 

 الفهم. واصطالحا، االستفهام ىو:

 "طلب العلم بالشيئ"



 

 

 الكلمات ادلستخدمة لالستفهام منها:

 أي –كم   –أىن  –أين  –كيف   –ايان  –مىت  –من  –ىل  

تسمى باجلملة االستفهامية، وىي اجلملت  اجلملة اليت تستخدم كلمات االستفهام

 إحدى أدوات االستفهام. إستعمال اليت هتدف إىل العلم بالشيء غَت ادلعروف سابقا ب

 النداء )ٗ

 لغة، النداء مبعٌت الدعوة. وأما يف مصطلح علم البالغة، النداء ىو:

"النداء ىو طلب اإلقبال حبرف نائب "أنادى" "أدعو" ادلنفول من اخلرب إىل 

 إلنشاء اإلختصاص"ا

 حروف النداء ) أ

 حروف النداء ذتانية، وىي اذلمزة (أ) آي ويا وآ وآى وآيا وأيا وىيا.

 احلرف النداء) ستعمال اإل إستعمال حروف النداء ( إستعمال  ) ب

حروف النداء، وىي اذلمزة، وآي، للمنادى القريب؛  ستعمال ىناك طريقتان إل

 وسوامها تستخدم للمنادى البعيد. وخاصة يا مستخدمة يف رتيع ادلنادى، قريبا وبعيدا.



 

 

  .أحيانا، ادلنادى البعيد يعترب ادلنادى القريب. مث دعي حبرف النداء مهزة وآي

 ىذه ىي إشارة إىل قربة ادلنادى يف قلب ادلنادي.

 نادى القريب يعترب ادلنادى البعيد، مث دعي حبروف النداء سوى اذلمزة وأحيانا ادل

وآي. ىذه ىي إشارة إىل عالية درجة ادلنادى أو أدعى درجتو. أو اإلغفال يف 

 جليد قلبو.

 .والعكس، ادلنادى الذي يعتربه ادلخاطب أدىن كرامتو فيدعوه بالنداء بعيد 

رج من ادلعٌت األصلي. احنراف معٌت ويف بعض السياقات، النداء لديو معٌت آخر خي

النداء من معٌت األصل وىو من النداء أو الدعوة إىل معاين أخرى بسبب القرينة اليت 

 تتطلب ذلك.

 ىذه ادلعاىن ادلنحرفة على النحو التايل:

 ).التوبيخ/ادلنع "الزجر"ٔالتحريض أو الدفاع أو التشجيع أو االمتناع  )ٔ

 )الًتحم٘) الندبة ٗ).اإلستغائة ٖوالتوجع" زالندم/القلق واألمل "التحسر  )ٕ

) األرتباك واحلزن (عدم الرضا وعدم الصرب وادللل) ٛ) التعجب ٚالتأسف  )ٖ

 ) اإلختصاصٓٔ) التذكر ٜ"التحَت والتضجر"



 

 

 حروف النداء مبعٌت اإلختصاص لديو أىداف، وىي على النحو التايل:إستعمال 

 التفخر 

 التواضع 

 من خالل التفكَت على النحو التاىل اساس التفكَت أعاله بإختصار



 

 

 البديع البيان ادلعاىن

األحوال، ادلسند وادلسند 
 إليو

 الوصل والفصل الكالم اإلنشائي الكالم اخلربي

اإلجاز، واالطناب، 
 وادلساواة

 النداء االستفهام النهي

الديوان نفح الطيب يف مدح احلبيب صلى اهلل عليو وسلم 
 لسيد زلمد أمُت قطيب حسُت

نفح الطيب يف مدح احلبيب صلى النداء ومعانيو يف الديوان 
 اهلل عليو وسلم لسيد زلمد أمُت قطيب حسُت

 األمر

 الكالم اإلنشائي الكالم اإلنشائي الطليب
 غَت الطليب

 البالغة



 

 

 الفصل السابع: منهج البحث وخطواتو

 منهج البحث .1

وصفية. الطريقة الوصفية ىي البحث ىي الطريقة الالطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث 

 & anaysusدلراقبة ادلشاكل منهجية ودقيقة عن احلقائق يف خصائص ادلوضوع ادلعُت. (يايا 

 )ٜٓٔ:  ٕٛٓٓ aaaslusأوك تيدي 

تستخدم يف ىذا البحث ىو حتليل احملتوى، وىو الطريقة  ونوع الطريقة الوصفية اليت

 ).ٓٙ: ٖٕٓٓاليت هتدف إىل حتليل وتفسَت مشكلة منهجية شاملة وكلية. (حسن بصري، 

تستخدم ىذه الطريقة واسعة يف دراسات أخرى بالنظر يف أن ىذه الطريقة كفاءة 

، تدخل يف فئة البحث وفعاليةوألساسية ومتعددة يف األغراض. نوع ىذه الطريقة الوصفية

النوعي ادلعياري. يف ىذه الدراسة، الباحثة تبحث عن "النداء يف الديوان نفح الطيب يف 

 ".مدح احلبيب ص.م لتأليف زلمد أمُت  كتبيي احلسٍت

 

 



 

 

 خطوات البحث .2

 مصدر البيانات البحثية  ( أ

ص.م مصدر البيانات يف ىذه الدراسة ىو وثيقة الديوان نفح الطيب يف مدح احلبيب 

صفحة، وحيتوي على الثناء على النيب  ٕٛٔلتأليف زلمد أمُت  كتبيي احلسٍت. يتكون من 

 زلمد.

 نوع البيانات البحثية ( ب

نوع البيانات يف ىذا البحث يف تطبيقو ىو احلروف والكلمات والعبارات واجلمل 

كتبيي الواردة يف وثيقة الديوان نفح الطيب يف مدح احلبيب ص.م لتأليف زلمد أمُت   

 احلسٍت ادلرتبطة مع نظرية أسلوب النداء يف الكالم اإلنشائي الطليب (دراسة علم ادلعاىن).

 طريقة جمع البيانات ( ت

يف رتع البيانات، يستعمل الباحث تقنية الدراسات السابقة ألن البيانات اليت حُبثْت 

شكل البيانات  نوعيًة. يف ىذا البحث، فإّن البيانات احملصولة ىي البيانات الوصفية يف

 ادلكتوبة. أّما اخلطوات يف رتع البيانات التالية:



 

 

الديوان نفح الطيب يف مدح احلبيب ص.م لتأليف قراءة رتيع نصوص قصة "  )ٔ

 " كلمة فكلمة و رتلة فجملة.زلمد أمُت  كتبيي احلسٍت

 ضع عالمة على البيانات ادلتعلقة بالنداء. )ٕ

نات عن البيانات ادلوجودة لتسهيل ختزين بطريق إعادة الكتابة ىف ورقة البيا )ٖ

 التحليل.

 تحليل البيانات ( ث

بعد رتع البيانات، مث حتليل البيانات. يف حتليل البيانات يستعمل الدراسة العلم 

 البيان باخلطوات التالية:

وصفية البيانات ىي يصف رتع البيانات لتتحقق النداء و معناه يف الديوان  .ٔ

 حقق.نفح الطيب يف مدح احلبيب ص.م لتت

 إستعمال تصنف البيانات ىي ُتصنف أو جيمع البيانات اليت وصفت يف  .ٕ

 احلروف النداء و معناه.

بعد منوعات و تصنف البيانات بناًء على أصنافها، مث حُتليل بالعلم يستعمل  .ٖ

 نظريّة النداء.



 

 

احلروف النداء و معناه يف  إستعمال التفسَت ىو خطوة تفسَت لفهم عن  .ٗ

 الديوان نفح الطيب يف مدح احلبيب ص.م. 

 الفصل الثامن: تنظيم الكتابة

من أجل احلصول على فهم ىادف وشامل يف مناقشة ىذه ادلشكلة، جيب على 

 الباحثة ان تضع منهجية الكتابة على النحو التايل:

إختيار العنوان وكلها سوف الفصل األول: ادلقدمة وتشمتل على خلفية ادلشكلة إىل 

تبحث عن جواب خلفية ادلشكلة وحتديد وصياغة ادلشكلة وأىداف وفوائد البحث واإلطار 

 التفكَتي ومراجعة األدبيات ومنهجية الكتابة.

الفصل الثاين: اإلطار النظري، ىذا الفصل ىو استمرار الفصل القادم وحيتوي على 

ىذه الرسالة، وإعطاء حملة عامة عن السَتة الذاتية النظريات اليت تعتمد عليها الباحثة يف 

للمؤلف، أي نظرية اللغة وعلم البالغة اليت حتتوي أال نظرية ادلعاىن دلناقشة أسلوب النداء يف 

علم ادلعاىن، الذي يشمل: ما ىو الكالم اإلنشائي وكم أقسامو وما ىي نظرية أسلوب النداء 

 لنداء.وحرف النداء وكيف تقسيم معاىن أسلوب ا



 

 

الفصل الثالث: يف ىذا الفصل يعطي تفسَتا حول حتليل أسلوب النداء يف الديوان 

 نفح الطيب يف مدح احلبيب ص.م لتأليف زلمد أمُت  كتبيي احلسٍت بدراستها وتعبَتىا.

الفصل الرابع: ىذا الفصل حيتوي على إستنتاج البحث الذي قامت بو الباحثة 

صلة بالبحث عن النداء يف الديوان نفح الطيب يف مدح واالقًتاحات دلزيد البحوث ادلت

 احلبيب ص.م لتأليف زلمد أمُت  كتبيي احلسٍت (دراسة علم ادلعاىن).

 


