
 

 

 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث 

ًتجم اخلربة األدبية إىل اللغة العلمية و تعرضها عرضا أن ت مطالعة األدب البدذلا

رسالة ألن تؤدب شخصية الفرد بغرس القيم األخالقية. و ىنا الواضحا منطقيا و توصل 

واألدب الذي يتمثل يف الشعر و النثر و  نبحث عن دراسة علمية تستطيع أن ربول الفن

تطويرىا دبحاكاة منهج علم الطبيعة عن غَتمها من ادلنتجات األدبية و تطبق ادلناىج اليت مت 

والسبب )ادلنهج التكويٍت(. و ىذا ادلنهج عند التنفيذ يبيح  طريق دراسة ادلصدر واألصل

األدبية انطالقا من  ة العلمية تستخدم لتوضيح الظواىرأي عالقة زمنية. وىذه السببي

سببة. )ويليك و وارين األحوال اإلقتصادية و اإلجلتماعية و السياسية باعتبارىا عوامل م

9191 :3) 

كل عمل أديب عام و خاص يف نفس الوقت. و لكل عمل خصائص. و لكن لو 

صفات مشاهبة لغَته من األعمال الفنية. و ادلراد بالعمل األديب ىو شعر. و ىو من أقدم 

لف أنواع األدب. وكثَت من الشعر يكون يف احلياة األدبية القددية و وقع عليو التطور و التخ

خاصة يف الشعر الذي وقع عليو التغَتات يف كل كلمة و غَتىا من النواحي شلا يؤدي إىل 



 

 

تطور اللغة اليت يستخدمها الناس يف مناطق شىت و ينتج منها أعمال فنية باعتبارىا تراثا 

 (1: 9191ثقافيا دلستقبل الشعب و البلد. )ويليك و وارين 

نافسة بُت الشعراء حىت نتجت منها أشعار وقد تطور الشعر العريب تطورا ىائال دل

: 4192ذات جودة عالية متنوعة مبنية على احلوائج اجلديدة. )خَت الرجال و نور الدين 

4) 

و هتدف دراسة علم األخالق إىل فهم األمناط األخالقية و التحلي باألخالق 

مودة اليت تشتمل (. و ادلراد بالقيم األخالقية ىنا ىي األخالق احمل6احملمودة )نور احلق: 

ذلك من كودفع اخلَت و غَتىا و على الرمحة و العدالة و االقتصاد و االستقامة و العفو 

 (91األعمال احلسنة مثل التواضع و احللم و الصرب وحب ادلساعدة. )نور احلق: 

 

للباحث يف أول  و دلعرفة معاين القيم األخالقية يف ديوان اإلمام الشافعي البد

ف العناصر الداخلية ذلذا الديوان نظرا إىل شكلو ومممونو. و من األشعار ما ًت أن يعمر األ

ىو الشعر ادللحمي الذي حيتوي على قصة البطولة والشعر السردي الذي حيتوي على 

القصة مع أبطاذلا و طبيعتها و خلفيتها وحوادثها اليت تكون القصة و الشعر الغنائي الذي 

شاعر مع مجيع خرباتو و الشعر ادلسرحي الذي يصور سلوك حيتوي على ادلوجة النفسية لل

الفرد تصويرا موضوعيا والشعر الًتبوي الذي حيتوي على التهكم و النقد و الشعر الغرامي 



 

 

الذي حيتوي على ادلوجة الغرامية و الشعر الرثائي الذي حيتوي على الرثاء )أمَت الدين 

الدين أن ىذه العناصر تنقسم إىل  كما نقل عنو أمَت Richards (. رأى 932: 4199

العاطفة و ادلوضوع و الشعور و النغم و كمال ادلعٌت والوضع و االنتباه. )أمَت الدين 

4199 :932) 

والعاطفة ىي شيء خيًتعو الشاعر و يصوره عن طريق الشعر الذي يلقيو. و 

قف الشاعر من الشعور ىو موقف الشاعر من الفكرة الرئيسية اليت يلقيها. و النغم ىو مو 

القراء وفق الفكرة الرئيسية اليت يلقيها. و كمال ادلعٌت ىو مجيع ادلعٌت الذي حيتوي عليو 

الشعر. و ادلوضوع ىو فكرة أساسية للشعر صارت لب مجيع ادلعٌت يف الشعر. )أمَت الدين 

4199 :921) 

س أو لذا من العوامل لتطوير ىذه القدرة عمل أديب. فاألدب باعتباره شيئا يدر 

خربة إنسانية بإمكانو أن يقدم كمادة احملاسبة و التقييم اليت ذلا بعض الوظائف. باإلضافة 

إىل أن األدب يدرب على ادلهارة اللغوية فإنو يزيد ادلعرفة عن اخلربات اإلنسانية و يعُت 

. على تنمية الشخصية و تكوين الطبيعة و تقدمي اإلقناع و الطمأنينة و توسيع أبعاد احلياة

: 4193و األدب يعًتف بأنو آلة من آالت إلقاء التعليم شللوءة ادلنفعة و ادلتعة. )إمساوايت 

991) 



 

 

و مت اختيار ديوان اإلمام الشافعي ألن لو سالسة اللغة ادلملوءة بالقيم األخالقية 

اليت تتمثل يف ادلواعظ و احلكم ادلًتكبة يف الشعر. و جودة ىذه األشعار ال شك فيها ألن 

ا روعة اللغة الباىرة و ضبط اختيار األلفاظ ادلناسبة و دقة احلكم اليت تشتمل على ذل

جوانب احلياة ادلتنوعة و زبًتق احلواجز الزمانية.  ومممون ديوان اإلمام الشافعي أكثر ما 

يتعلق بًتبية السلوك خاصة القيم األخالقية. و ىذا مناسب دبا تريد الباحثة ألن تبحث 

. و األصل يف ىدف الًتبية ىو تطبيق القيم يةية السلوك و األخالقعنو  و ىو ترب

 (4: 4192األخالقية. )خَت الرجال و نور الدين 

إن ديوان اإلمام الشافعي عمل أديب  وقد يبحث بدراسة أدبية و ىي كما وضعو  

Luciann Goldman  4191ادلنهج اجلديل الذي يعرف دبصطلح البنيوية اجلنسية )أنوار :

االنسجام البنيوي مبدأ أساسيا لكشف الوقائع اإلنسانية اجملردة  Goldmann(. وجعل 991

(. و ذلك مركز على دائرة تفسَتية حيث تفسر 991: 4191يف العمل األديب )أنوار 

منهج البنيوية  Goldmannطور تو و يفسر الكل أجزاء و مبدأ مفهوم التفسَت.  األجزاء كال

قة بُت بنية النص األديب و الرؤية العادلية للطبقة اإلجتماعية اجلنسية للداللة على العال

 (912: 4191ادلصورة يف تصوير الكاتب. )أنوار 



 

 

يسمى أيما بادلنهج البنيوي اجلنسي. ورأى  Goldmannو ادلنهج اجلديل عند 

laurenson   وswingwood  " يف كتابThe Sociology of Literature )علم االجتماع األديب( "

ن البنيوية اجلنسية دراسة هتتم بالنص و اخللفية اإلجتماعية الثقافية و الفاعل الذي أنتجو. أ

يف ربليل األدب دبنهج البنيوية اجلنسية ألنو مجع بُت البنية  Goldmanويسمى ادلنهج اجلديل 

ل بنية البنيوية اجلنسية من حيث النظرية مجعت بُت ربليو ادلادية التارخيية اجلدلية. و  الشكلية

 (991: 4191العمل األديب و ربليل اجتماعي للعمل األديب. )أنوار 

لتوضيح  ةع اجتماعيائقة وو ىي وقائع تارخيي Goldmannو الرؤية العادلية عند فكرة 

بتوضيح ثالثة  Goldmannديناميكية العمل األديب حىت يكون منتجا تارخييا. و بدأ 

قع اإلنساين والفاعل اجلماعي و الرؤية العادلية )أنوار التصنيفات ادلهمة يف التاريخ و ىي الوا

4191 :911 .) 

( إن ديوان اإلمام 9ويتم القيام هبذا البحث لعدة أسباب أكادديية و ىي: 

يبحث الشافعي قافية الباء حيتوي على أشعار ملتزمة مقيدة باألوزان و ديكن للباحث ألن 

وان اإلمام الشافعي قافية الباء حيتوي على ( دي4جدليا؛  أو كان  من حيث اللغة تارخييا 

 Luciannالقيم األخالقية. و تبحث الباحثة يف ىذا الديوان بنظرية البنيوية اجلنسية عند 

Goldman. 



 

 

فيما يلي بعض األمثلة اليت ربتوي على القيم األخالقية من ديوان اإلمام و 

 الشافعي:

 سلاطبة السفيو )وافر( .1

 ح # فأكره أن اكون لو رليباخياطبٍت السفيو بكل قب

 يزيد سفاىة فأزيد حلما # كعود زاده اإلحراق طيبا

 بنية العمل األديب .أ

وىي مراعاة الكالم اب الكالم، دآبقان يصوران الرؤية العادلية يف كان البيتان السا         

و كالمكان  خَتا فليتكلم. و إذا  الشخص  يعٌت إذا كان كالم.الكالم فكر قبلإلقائو والعند 

 .وعن شرا فليكف

 البنية االجتماعية .ب

آداب الكالم وىو  كان البيتان السابقان من ديوان اإلمام الشافعي يتحدثان عن        

ممن اشعار اإلمام الشافعي ىف ديوانو على آداب اللسان. و ىو شلن تحفظ اللسان. وت

رت أن الشافعي حُت أراد ربلى هبذا األدب فحفظ لسانو. و عرف ىذا من القصة اليت ذك

اذلجرة إىل ادلدينة وتنصح أمو بأال يكذب. ويقسم الشافعي أنو لن يكذب. و كما قال 



 

 

حيِت بن معُت. إن األمام الشافعي صديق. و لو كان الكذب جائزا لكان فهو دينعو. 

 (75: 4193)الشنوي 

 القيم األخالقية .ج

ودة. و األخالق احملمودة ال بد من حفظ اللسان أو الكالم من األخالق احملم      

. و ىذا من وجوه االقتصاد الذي يتمثل يف الكالم. هالتحلي هبا ابتغاء وجو اهلل الغَت 

فينبغي على لشخص أن يتكلم قدر احلاجة و ال يفحش يف الكالم واليتالوم و ال يسخر 

. 1:( 140)اذلمزة على الغَت و ال يعاتب و غَت ذلك. وقال اهلل تعاىل يف سورة 

        

بقة ترى الباحثة أمهية البحث يف ديوان اإلمام الشافعي بناء على خلفية البحث السا

 بعنوان "القيم األخالقية يف ديوان اإلمام الشافعي قافية الباء )دراسة البنيوية اجلنسية(". 

 الفصل الثاني: تحديد البحث

بحث عن القيم األخالقية و أن ت بناء على خلفية البحث السابقة تريد الباحثة 

. و البنيوية اجلنسيةشعار يف ديوان اإلمام الشافعي قافية الباء بدراسة البنية اجلنسية لأل

ربديد البحث يف ىذه البحث يراد بو توضيح ادلسائل حىت تتجلى و تتخلى عن اإلهبام. 

 أما ربديد البحث يف ىذه البحث فهي:

 ما ىي البنيوية اجلنسية يف ديوان اإلمام الشافعي قافية الباء؟ .9



 

 

 األخالقية يف ديوان اإلمام الشافعي قافية الباء؟ ما ىي القيم .4

 الفصل الثالث: أغراض البحث و فوائده

  أغراض البحث .أ

 غراض و ىي :قد ذكر يف ربديد البحث, إن ذلذا البحث أ كما

 اإلمام الشافعي قافية الباء ديوانيف  البنيوية اجلنسيةدلعرفة  .9

 ام الشافعي يف قافية الباءيف ديوان اإلمدلعرفة القيم األخالقية  .4

 فوائد البحث .ب

 بناء على أغراض البحث السابقة يرجى من ىذا البحث أن يأيت بفائدتُت مها:

 الفوائد النظرية: أ.

 يكون مساعدة أن على األقل ونافع فيدحثة أن ىذا البحث ماترجو الب 

ادلرتكز على نظرية فكرية لتطور العامل األديب خاصة يف رلال علم االجتماع األديب 

 .Luciann Goldmanالبنيوية اجلنسية 

 الفوائد العملية: ب. 

لزيادة العلوم خصوصا عن على األقل مفيد  ىذا البحثأن  الباحثةترجو 

علم االجتماع األديب يف نظرية البنيوية اجلنسية  . خاصة عنالعريبالشعر واالدب 



 

 

Luciann Goldman ذالك أن  نبااإلمام الشافعي.وجي لتحليل لديواناليت جعلت آلة ا

  .مرجعا علميا لألدب العريب خاصة ديوان اإلمام الشافعي يكون ىذا البحيث

 الفصل الرابع: الدراسة السابقة

بناء على ادلالحظات اليت قامت هبا الباحثة عثرت على بعض البحوث اليت ذلا 

ستخدمت دراسة علم عالقة بالنظرية ادلستخدمة يف ىذا البحث. أما البحوث اليت ا

االجتماع األديب فكثَتة. و لكن الباحثة مل ذبد منها ما حبث عن القيم األخالقية يف ديوان 

 اإلمام الشافعي قافية الباء. و أما البحوث اليت عثرت عليها الباحثة فهي:

كتب أري خَت الرجال فهمي و نور الدين ادلقالة يف الدراسات العليا قسم تعليم 

لشافعي ( بعنوان "قيم األخالقي يف ديوان اإلمام ا4192ة جاكرتا احلكومية اللغة )جامع

(". ىذا البحث يستخدم دراسة البنيوية اجلنسية و منهج الوصف )دراسة البنيوية اجلنسية

 الكيفي. و دلت نتيجة البحث على وجود قيم التعليم األخالقي يف ديوان اإلمام الشافعي.

 طريقة الكالم و اللطف و أخالقية الشعب.وك و منها الصرب و التأدب و السل

الفن )جامعة يم اللغة الفرنسية لكلية اللغة و كتبتو ناطقة ادلنَتة الرسالة ىف قسم تعل  

( بعنوان "ربليل البنيوية اجلنسية يف رواية موي صلود تُت أنس 4194جوغجاكرتا احلكومية 

ماع األديب." و موضوع البحث و ديفورسي لنجود علي و ديلفُت منوي: دراسة علم االجت



 

 

 Delphineو   Divorcée Karya Nojoud Aliيف ىذه الرسالة ىو رواية موي صلود تُت أنس 

Minoui العناصر  عن. حبثت ىذه الرسالة 4111سنة  اليت طبعت يف ميشال الفون

العالقة بُت لفية و وجهة النظر و ادلوضوع؛ الداخلية و ىي احلبكة والشخصية و اخل

اصر الداخلية؛  اخللفية االجتماعية و الثقافية و االقتصادية و السياسية؛  والرؤية العادلية العن

 ربليل ادلممون. منو منهج يف ىذه الرواية. و ادلنهج ادلستخدم 

( بعنوان القافية الرائية 4194زليا محيد )جامعة حسن الدين  هاالىت كتب رسالةال

أن أشعار اإلمام  نتيجة البحث على تدلو . (يف ديوان الشافعي )ربليل علم القوايف

قافية الكلمة و قافية الكلمتُت فأكثر. أما خصائص حروف القافية فهي  ستخدمالشافعي ت

تكون من حروف الوصل و اخلروج لرويُت يالروي ادلطلق و الروي ادلقيد. و كل من ىذين ا

و احلمو و النفض و و الردف و التأسيس و الداخل. وحركات القافية ىنا ىي اجملرى 

 التوجيو و الرس. أما أنواع القافية فهي ادلتدارك  ادلتواتر و ادلًتادف.

قد تستخدم  كماالبنيوية اجلنسية ونفس ادلوضوع  إن ىذا البحث يستحدم دراسة 

زلدود ىف قافية الباء البحث  الكن ىذو ىو ديوان اإلمام الشافعي البحوث السابقة 

عن القيم األخالقية ىف ىذا الديوان. لذالك إن ىذا البحث  يماالباحثة أ بحثفحسب وت



 

 

"القيم األخالقية يف ديوان اإلمام السابقة. واماالموضوع ذلذا البحث:  خيتلف بالبحوث

  ".)دراسة البنيوية اجلنسية(الشافعي قافية الباء

 الفصل الخامس: أساس التفكير

ة ذات القيم يف احلقيق. و ئمااإلنسان دا هبا مرغوب وىيحقيقة الشيء القيمة إن  

فالقيمة تدل على موقف اإلنسان منو  ئبالشي اَت كثيتعلق   اخلَت عالقة وثيقة باخلَت. رغم

(. و قيمة األخالق  أن تتمثل يف الصفات احملمودة اليت تولد 921: 4193)إمساوايت 

عدالة و على الرمحة و ال تصرفات زلمودة على الدوام. و ىذه التصرفات احملمودة تشتمل

مثل التواضع و احللم  غَت ذلك من األعمال الصاحلةخلَت و الستقامة والعفو ودفع اإو  اإلنقاذ

ء القيم بالقا. و العمل األديب وسيلة مناسبة (99و الصرب وحب ادلساعدة )نور احلق: 

األخالقية على اجملتمع. و العمل األديب  أن يكون شعر حيتوي على ادلواعظ يف القيم 

 ية.األخالق

و مصطلح األدب أنسب أن يطلق على الفن األديب و ىو األدب باعتباره عمال 

)ريٍت و وارين  ليالد أضيق هاالشعر و لكن النثرىناك مصطلح آخر ىو و خياليا. 

دب أنواع األ ينظر من حيث شد ظاىرة اداأ (. و خصائص األدب 92: 9191

ألنواع األدبية الثالثة مبنية على العامل و ادللحمي و ادلسرحي. وىذه ا التقليدية مثل الشعر



 

 

تصاع حرفيا بل ليست  ادلسرحية ال يف الشعر أويف اخليايل. و العبارات يف الرواية أو 

تأخرنا إىل القرون القددية فاألدب و الفلسفة و الدين مل يفرق  كذالك   منطقية. وة خطاب

 و Aeschylus نيُت منهمعمال األدباء اليونابُت أحدىا بعد. و ىذا ظاىر من خالل أ
Hesoid 

يف آخر  . و " أنواع األدب وأىدافوPrimer for Criticsذكر جورج بوس يف كتابو "

ذكر أن أنوع الشعر و   The Use of Poetry and The Use of Critism "T.S. Eliotكتاب "

لو د فال بديف قرون سلتلفة. و إذا أردنا أن نعامل األدب أو الشعر معاملة اجلة وظائفو كثَت 

ألدب نفسو. و األدب  أن جيعلو األديب الفوائد اليت تناسب باو من أن يكون الوظائف 

 (75: 1191وثيقة اجتماعية. )ريٍت و وارين 

و أكثر العناصر اليت يبحث فيها يف دراسة األدب ىي اخللفية و البيئة و غَتمها 

لكنو يتعلق بتغَت األدب القدمي  ارجي ال يقتصر علىمن األشياء اخلارجية. و ىذا ادلنهج اخل

األدب وفق تغَت الزمان. و الدراسة اخلارجية ال تعلق األدب إال بسياقو االجتماعي أو 

النقد و التقييم للعمل و  تبدل ادلطالعة بالتطور السابق. بالرغم من ىذا فالدراسة السببية ال

)بُت السبب و باب اخلارجية خط مستقيم نتيجة حقيقية لألسيكون  األديب. و ال

 (11: 9191. )ويليك و وارين دائما غَت متوقع العمل األديب ادلسبب( كان 



 

 

مشكلة إذا  فيها  لكن العمل األديب. رخيية و البيئية بإمكاهنا العوامل التا تبٌت

قمنا بالتقييم و ادلقارنة و التصنيف لكل عامل يظن أنو يعُت العمل الفٍت. و أكثر ما 

و العامل الوحيد لتكوين العمل األديب. و قيل إن العمل الفٍت ىو يكون عمل اإلنسان ى

سية من دراستو عن طريق السَتة الذاتية و النف لو من اخًتاع األديب بذاتو. فاألدب ال بد

قتصادية و االجتماعية و السياسية باعتبارىا عوامل معينة. و لكاتبو إضافة إىل اجلوانب اإل

ىذه العناصر اخلارجية يف إنتاج العمل األديب و مدى  من معرفة مدى تأثَت لو ال بد

استطاعة ادلنهج اخلارجي لتقدير ىذا التأثَت اخلارجي. و ذلك متوقف على الدراسة 

ادلستخدمة. و العامل الذي يطبق الدراسة االجتماعية دييل إىل اذلامشية. و الدراسة اخلارجية 

خبلفيتو إىل حد معُت. و أحسن ادلناىج  الوسطية رباول الربىنة على عالقة العمل األديب

نعترب أن العمل األديب من الدراسات اخلارجية ىو تعليق العمل األديب خبلفيتو الكلية. و ال  

 (91: 9191يو إال عامل واحد. )ريٍت و وارين ال يؤثر إل

  من االىتمام بالعوامل األخرى لفهمو ال بدو يفهم فهما جزئيا. و العمل األديب ال 

يف دراسة علم االجتماع األديب و ىو البنيوية اجلنسية اليت تشتمل على جانب  يوجدكما 

يعيش عيشة هبذا ادلزاج  كان اإلنسان  لقارئ و العمل و الواقع اليومي. األديب و ا

منسجمة بُت الواقع و األحالم اليت يريد ربقيقها. بعبارة أخرى جيب على الفن أن يعكس 



 

 

صادي و آلة تغيَت أحوال اجملتمع. و من وظائف الفن أن يفكك الواقع االجتماعي واالقت

 (22: 9192اجملتمع من خالل تأثَته يف القارئ. )تيو 

وية التكوينية. ىذا يعٍت أنو يرى أن العمل األديب نظريتو بالبني Goldmannمسى 

 منتج من عملية تارخيية مستمرة و عملية ية ليست شيئا جامدا. بللكن ىذه البنبنية. 

بنيوية و تفكيكية يعيشها رلتمع العمل األديب. و ىذا صحيح إذا كان حيتوي على تصوير 

قائع  وال لى ستة ادلبادئ األساسية اليت تبٌت ىذه النظرية و ىينظام احلياة ادلشتمل ع

: 4196م و التوضيح. )فاروق ؤية العادلية و الفهية و الر يتو البن ياإلنسانية و الفاعل الكل

16) 

دفعو إرادة كاتبو لبناء التوازن بينو و بُت مل األديب يف األصل نشاط بنيوي تعو ال

(. و العملية الطويلة يف البنيوية اجلنسية يسببها أن 69: 4196البيئة احمليطة بو )فاروق 

الرؤية العادلية ىي الشعور الذي ال يفهمو كل إنسان. و ىذا الشعور  أن يفرق بينو و بُت 

 لعمل األديب و لو بنية منسجمة يف نظر البنيوية التكوينية.الشعور احلقيقي ل

إن األديب عندما حياول التعبَت .إن العمل األديب تعبَت عن الرؤية العادلية اخليالية. 

عن رؤيتو العادلية خيًتع عادلا من األبطال وادلوضوعات و العالقات اخليالية )فاروق 

وعة للعمل األديب اختارت الباحثة (. فبعد عرض ىذه الدراسات ادلتن919: 4196



 

 

للبحث يف ديوان اإلمام الشافعي. و ذلك ىو البنيوية اجلنسية عند   البنية اجلنسية دراسة

Goldmann. 

 

 ما يلي شكل ىذا البحث:كفمن العبارة السابقة  التوضيحة دازيو ل

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشعر النرث

واله  

 عمل الاجامتع الأديب

اجلنس يةالبنيوية   

 القمي الأخالقية بنية العمل الأديب

 ديوان الإمام الشافعي

 العمل الأديب



 

 

 الفصل السادس: منهج البحث و خطواتو

 منهج البحث .9

ىو ادلنهج و  التحليلي. ادلنهج ادلستخدم يف ىذا البحث ىو منهج الوصفكان 

و الكشف عنها مث جيرى عليها التحليل و التوضيح ادلستخدم للعثور على ادلسائل 

 الكايف. 

ىي نظرية البنيوية اجلنسية ىف ىذا البحث ن النظرية ادلستخدمة كما ىو ادلذكور أ

. رأى أن ىذه النظرية بادلنهج اجلدىل أيما Goldmannمسى . و luciann goldmanعند 

Laurenson   وSwingwood  " يف كتابThe Sociology of Literature علم االجتماع( "

األديب( أن البنيوية اجلنسية دراسة هتتم بالنص واخللفية االجتماعية الثقافية و الفاعل الذي 

ة ألنو مجع يف ربليل األدب دبنهج البنيوية اجلنسي Goldmannأنتجو. و يسمى منهج اجلديل 

 ذبمع ية. و البنيوية اجلنسية من حيث النظرية ادلادية التارخيية اجلدلبُت البنية الشكلية و 

نظرية  و (.991: 4191للعمل األديب )أنوار ربليل بنية العمل األديب و ربليل اجتماعي 

البنية لكشف البحث و ىي  هبذدلسائل اختارهتا الباحثة ألهنا مناسبة با البنيوية اجلنسية

 .األدبية و القيم األخالقية يف ديوان اإلمام الشافعي

 خطوات البحث .4



 

 

 مصدر البيانات أ.

ومصدر البيانات يف ىذا  تعيُت مصدر البيانات ىو مرحلة أوىل يف مجع البيانات.

 البحث ىو ديوان اإلمام الشافعي قافية الباء لعبد الرمحن ادلصطوي.

 نوع البياناتب. 

بارات و نوع البيانات يف ىذا البحث ىو البيانات اللغوية ادلتمثلة يف الكلمات والع

هو البيانات ذلذا لبحث ف فنوع البياناتلذالك اجلمل اليت ربتوي على القيم األخالقية.

 .النوعية

 طريقة مجع البياناتج. 

من القيام هبا. و يف ىذا البحث مت  ذلا طريقة مجع البيانات يف البحث مرحلة ال بد

مث وضعتها  بياناتقرأت الباحثة الو مجع البيانات منهج االستماع و طريقة التسجيل. 

 اليت ربتوي على القيم األخالقية يف ديوان اإلمام الشافعي قافية الباء. العالمة

 ربليل البياناتد. 

طريقة ربليل  ىو ىالوصفحثة البيانات دبنهج او بعد تصنيف البيانات فتحلل الب

خدمت استو  ادلسائل.األمناط و ادلوضوعات والقواعد و  الوحدات اللغوية و تصنيفها وفق

 العنصر اخلارجي أو الرؤية العادلية.ديب و أيما منهج البنيوية اجلنسية اليت هتتم بالتفسَت األ



 

 

 االستنتاج .ج

عرفة القيم األخالقية يف دلالبحث و ىي  ىذ واب عن ادلسائل يفاجلاالستنتاج ىو 

 ديوان اإلمام الشافعي قافية الباء.

 الفصل السابع: نظام الكتابة

ل على نتيجة البحث ادلرجوة فهذا البحث مقسم إىل مخسة يف سبيل احلصو 

 أبواب و ىي:

مقدمة تشتمل على خلفية البحث و ربديد البحث وأغراض البحث  الباب األول

 و فوائده و الدراسة السابقة و أساس التفكَت و منهج البحث وخطواتو و نظام الكتابة.

مة و تعريف األخالق و نظريات أساسية تشتمل على تعريف القي الباب الثاين

 . تعريف الشعر و البنيوية اجلنسية

يشتمل ىذا الباب على ربليل البنية األدبية ادلشتملة على ادلعٌت و الباب الثالث

البنية االجتماعية و القيم األخالقية يف ديوان اإلمام الشافعي قافية الباء بنظرية البنيوية 

 اجلنسية.

 واالقًتاحات ث تشتمل على النتائجخاسبة دلراحل البح الباب الرابع

 

 


