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، كبسبب سبحانو كتعاىل قد كىب كل إنساف القدرة على الكالـ اهلل

اللغة، ترتبط عالقة بُت البشر جيدا أف اللغة تلعب دكرا ىاما ىف معاملتهم ك 

تواصلهم يف حياة اإلنساف، ألف كظيفة األساسية للغة ىي أداة اتصاؿ كالتواصل 

 .(2: 2009ىنرم تارين، . )لدل الناس

لغة فعلة من لغوت أم تكلمت، كأصلها لغوة   الغة كباحلديث عن اللغة،

ـي احلرمُت يف الربىاف: اللغةي من لىًغي يػىٍلغىى من باب رىًضي إذا ك  ككرة. قاؿ إما

، كاذلاء عوض، كرتعها ليغنى، كليغاته أيضان.  .ذًلج بالكالـ كالليغىةي أصلها ليغىيه كليغىوه

اللُّغىةي كاللُّغىاتي كاللُّغيوف معناه كاصطالحا،  كالنسبة إليها ليغىومٌّ كال تقل لىغىومٌّ 

قاؿ أبو الفتح ابن جٍت يف اخلصائص: حدُّ اللغًة  .كالـو يف معٌتن كاًحدو   اٍخًتالؼي 

خالفا على قوؿ ابن جٍت على . ىو أصواته يعربر هبا كلُّ قوـو عن أغراضهم

الغالييٍت ىو يقوؿ ألفاظه يعربر هبا كلُّ قوـو عن مقاصدىم ككما قاؿ  االقل بقوؿ



كقاؿ األسنوم يف شرح  ابن احلاجب يف سلتصره حدُّ اللغًة كلُّ لفظو كيًضعى دلعٌت.

: عبارةه عن األلفاظ ادلوضوعًة للمعاِن. قاؿ اميل بديع  منهاج األصوؿ: اللغاتي

اللغة ظاىرة سيكولوجية اجتماعية ثقافية مكتسبة ال صفة بيولوجية مالزمة 

تتألف من رلموعة رموز صوتية لغوية اكتيبت عن طريق االختبار, معاىن  فرد،لل

مقررة يف الذىن ك هبذا النظاـ الرمزم الصويت تستطيع رتاعة ما أف تتفاىم ك 

 . تتفاعل

يف ىذه احلالة، إمنا ادلرء الذل مألت قلبو قادرة على ختريج ما ىف قلبو 

ماؿ األدىب تعبَت من خالقها كيدؿ كعكسو ال خيرج على ما ىف قلبو كلذلك األع

على زلتويات األدباء كنفسو ىف فكرتو كفسيح نظره كثخُت شعوره كقلبو صفية 

 ( (7 :1988سومرجو،  جاكوب .كإخالص كلها تعبَتة ىف أعماؿ أدبيتو

مؤلف يكشف عن مشاعره من خالؿ اسلوب لغات سلتلفة، كفقا 

سيلة للتعبَت عن األفكار ألف أسلوب اللغة ىي ك  .لصاحب الشخصية اخلاصة

غارس  ( )لغة ادلستخدـ)من خالؿ اللغة كعادة ما يدؿ على ركح الشخصية 

 (112 :2014كرؼ، 



 من مسات ذكاء الشخص توجد بقدرتو اللغول ككيفية التكلم، كإشارتو

كل ذلك يدؿ على قدرة الشخص عظمة فكريتو . لكلمات، كاختيار ا باليد

فصاحة ادلتكلم ال  الكرامة، باللغة العربية، كىذا الشخص قد داخل يف فئة

ندعو العرب عظمة اللغة باسم . الشخص الذم يتحدث دقيقة، كاضحة كرتيلة

 (1 :2007يويوف كحي الدين، ) .البالغة

تأدية ادلعٌت إلصطالح ىى ىف اللغة الوصوؿ كاإلنتهاء كىف ا البالغة  

اجلليل كاضحػا بعبارة صحيحة فصيحة. ذلا يف النفس أثر خالب مع مالءمة كل  

)أزتد اذلامشي.  كالـ للموطن الذل يقاؿ فيو كاألشخاص الذين خياطبوف

2010 :26) 

البالغة لغة مشتق من الفعل بلغ يبلغ بالغة، أم دبعٌت كىصىلى )كرصا 

ة يف الكالـ عند ادلتقدمُت ىي فصاحتو كمطابقتو (. البالغ1997:107منورر, 

الظركؼ ادلتغَتة من ادلستمعُت لتكوف مرجعا أيضا تغيَت تركيبة دلقتضى احلاؿ. 

الكالـ، كما طالبت الظركؼ اإلطناب الكالـ احلاالت كالظركؼ ادلختلفة اليت 

تتطلب موافقة من الكالـ، أك كيفية التحدث مع شعب ذكي خيتلف عن 



صل ادلطالب، يطالب التقدمي ىل الناس من الغباء. فصل ترؾ كتاب كالتحدث إ

 (21/01/17 يتعارض مع التأخَت كلكل مقاـ مقاؿ )زين الدين،

أٌف كلمة بلغ سواء بكلمة كصل (18 :1991) فقاؿ كىب زلسُت 

بكلمة كصوؿ. ىذا البالغة من ناحية اللغة. أما يف اصطالح  كالبالغة سواء

   البالغٌيُت ىناؾ نوعاف كمها : الكالـ البليغ كادلتكٌلم البليغ

علم البالغة ىو علم يعرؼ بو كجوه حتسُت الكالـ الذم يتضمن علم 

 يسمى بعلم قواعد األسلوب البالغة  كعلم. البياف كعلم البديع كعلم ادلعاِن،

البالغة ىو فرع من فركع العلم الذم يدرس اللغة  العلم. ب التعليمىأسلو  أك

كىاب زلسن  ).العربية قواعد األسلوبية الستخدامها يف احملادثات أك الكتابات

 (. 3 :1991كفؤاد كىاب ، 

(. كالبالغة علم 2007:11كرآل مامات زين الدين كياياف نور بياف )

يبها، كتأثرآل النفس اليها، كرتاذلا كضبط تتعٌلق باجلملة، يعٍت عن معناىا، كترك

يف اختيار الكلمة اليت يطابق بادلطلوب. فلذلك، ىناؾ ثالثة فركع يعٍت علم 

 .البياف، كعلم ادلعاِن، كعلم البديع  ليناؿ اذلدؼ



ين بيانا كبيانة دبعٌت الكشف كأما علم البياف، البياف لغة من باف يب

كاإليضاح كالظهور كأما ىف اإلصطالح فهو معرفة إيراد معٌت الواحد ىف طرؽ 

 .(1991: 12سلتلفة بالزيادة ىف كضوح الداللة عليو ) أىب يعقوب، 

البياف علم يبحث فيو عن التشبيو كاجملاز كالكناية. التشبيو ىف اللغة من  

كاما ىف اإلصطالح التشبيو ىو مشاركة امر المر ىف معٌت باداة  شبو يشبو تشبيها

سلصوصة كالكاؼ كحنوىا لغرض حنو زيد كاألسد ىف الشجاعة. كاما اجملاز ىف 

اللغة من جاز جيوز جزاء كرلازا كاما ىف اإلصطالح اجملاز ىو اللفظ ادلستعمل ىف 

من إرادة ادلعٌت غَت ما كضع لو ىف اصطالح التخاطب لعالقة مع قرينة مانعة 

الوضعى. كالعالقة ىى ادلناسبة بُت ادلعٌت ادلنقوؿ عنو ك ادلنقوؿ إليو. كالقرينة ىى 

األمر الذل جيعلو ادلتكلم دليال على أنو أراد باللفظ غَت ما كضع لو كالكناية لغة 

ما يتكلم بو االنساف كيريد بو غَته كاما ىف اإلصطالح الكناية ىى اللفظ الذل 

ـز معناه مع جواز ارادة ذلك ادلعٌت حنو زيد طويل النجاد فاف ادلراد أريد بو ال

 طويل القامة.



باللفظ عما يتصوره الذىن. قاؿ التعبَت ادلعاىن رتع من ادلعٌت كاصطالحا   

عاىن تعُت على تأدية الكالـ مطابقا دلقتضى على اجلارمى علم ادلعاىن ىو علم ادل

حييط بو من قرائن  احلاؿ، كفائو بغرض بالغي يفهم ضمنا من سياؽ كما

أصوؿ كقواعد ( كفقا على قوؿ اذلامشى ىو يقوؿ 1991: 216)اجلارمى، 

يكوف كفق الغرض الذم  يعرؼ هبا كيفية مطابقة الكالـ دلقتضى احلاؿ حبيث

يبحث فيو عن اخلرب كاإلنشاء كالذكر كاحلذؼ كالتقدمي  سيق لو. ىف علم ادلعاىن

            .   كالتأخَت كالقصر كالوصل كالفصل كاإلجياز كاإلطناب كادلساكة

البديع لغة دبعٌت ادلخًتع ادلوجد على غَت مثاؿ سابق كاصطالحا علم 

يعرؼ بو كجوه حتسُت الكالـ بعد رعاية تطبيقو على مقتضى احلاؿ ككضوح 

لة، كىذه الوجوه ضرباف: ضرب يرجع إىل ادلعٌت كىو ما يسمى الدال

باحملسنات ادلعنوية، كضرب يرجع إىل اللفظ كىو ما يسمى باحملسنات 

 .اللفظية

أما ىف احملسنات ادلعنوية تنقسم على ستة ك ثالثُت مبحثا منها التورية 

ظية تنقسم أما ىف احملسنات اللف كالطباؽ كادلقابلة كحسن التعليل كادلزاكجة ك



-262 ) اذلامشى، .إلقتباسعلى ستة عشر مبحثا منها السجع كاجلناس كا

304 .2015.) 

من إنتاج االدىب الذل فيو كثَت عناصر البديعية كتاب اللجُت الداىن 

كفيو ذتانية  رضي اهلل عنو ر اجليالىنىف ذكر نبذة مناقب الشيخ عبد القاد

أقساـ، كل منها يذكر قصة من أكؿ كالدتو كأخر حياتو كىف ىذا الكتاب 

توجد الكلمات ادلختلفة ادلتنوعة الىت حتتول كتشمل على عناصر البديعية 

خصوصا ىف احملسنات اللفظية. دلعرفة عناصر البديعية ىف كتاب اللجُت 

لى بيانات تظهر زلسنات الفظي رتلة اليت يظهر الداىن منها أحد األمثلة ع

 :سجع رتلة معينة يف كتاب اللجُت الداىن على النحو التايل

احلمد هلل الذل أرسل سيدنا زلمدا صلى اهلل عليو كسلم بكامل 

، كحلى جيد رسالتو بباىر اخلوارؽ كايده بكماة الدينالشريعة كخالص 

             المهتديناالصحاب 

كلمة الدين كادلهتدين سواء . أعاله ىو كاحد من أمثلة السجعمن ادلثل 

 ىف فصيلتهما يعٌت ف كىذا ادلثل يسمى بالسجع ادلطرؼ 



الباحث من حبث ىذه الرسالة  كاحتادا على اخللفية البحث السابق يرغب

احملسنات اللفظية ىف كتاب اللجُت الداىن ألىب لطفى احلكيم حتت العنواف 

  .دراسة بالغية بديعية

 تحديد البحث: الفصل الثانى 

ديد مسائل البحث بعد اف كصف الباحث ىف خلفية البحث يريد حت

 : سيكوف مركزا كموجها  كما يلي

 ما ىى احملسنات اللفظية ىف كتاب اللجُت الداىن ألىب لطفى احلكيم؟ .1

 ما ادلوضوعات الىت ىف كتاب اللجُت الداىن ألىب لطفى احلكيم؟ .2

 اغراض البحث: الفصل الثالث 

 .دلعرفة احملسنات اللفظية ىف كتاب اللجُت الداىن ألىب لطفى احلكيم .1

 . ادلوضوعات الىت ىف كتاب اللجُت الداىن ألىب لطفى احلكيم دلعرفة .2

 فوائد البحث: الفصل الرابع 

 وائد ىف ىذا البحث فتنقسم إىل قسمُت مها النظرية ك العملية:اما الف



 الفوائد النظرية .1

أ.  إلثراء صرائة العملية يف رلاؿ اللغويات خصوصا يف رلاؿ علم 

 البديع.

باحملسنات  ع ادلتعلقةلوصف كيفية معرفة نظريات علم البديب.  

 ىف كتاب اللجُت الداىن ألىب لطفى احلكيم اللفظية الواردة يف

 الفوائد العملية .2

أ.  عموما، أف تنتفع ىذا البحث إلعطاء ادلعلومات عن اللغويات 

 للقراء ك ادلعرفة عن رتاؿ العمل األديب.

ب. خصوصا، ىذا البحث اف تستفد بو الطلبة بقسم اللغة العربية ك 

  .آداهبا كمراجع اضافية يف فهم عمل األديب العريب ك حبثو

 الدراسات السابقة: الفصل الخامس 

كبعد مالحظة دقيقة على البحوث السابقة، جيد الباحث البحوث ما 

 يتعلق باحملسنات اللفظية كما يلى:



ب الفيظ الرزتن للشيخ عبد القدير أ. أطركحة زلسنات اللفظية كتاب مناؽ

دراسة علم البديع(. بواسطة سيت فريدة يف العاـ  اجليالِن )حتليل

. كطريقة استخداـ طرؽ البحث النوعي. استخداـ هنج منهج 2016

علم البديع. كالغرض من ىذه الدراسة كشفت احملسنات اللفضية الواردة 

لفيظ الرزتن للشيخ عبد القدير اجليالِن. كذكر ختاـ ىذا يف مناقب ا

البحث أف بعض فصل الواردة يف كتاب مناقب الفيظ كجد الباحث 

الباحثُت القيم األدبية يف ذلك، دبا يف ذلك القيم األدب ىذه ىي 

اجلماؿ لفظ أنو يف قاؿ احلق للشيخ إماـ عبد الكرمي الدعاء يف كتاب 

مها جناس ك سجاع كاقتباس. كأيضا كاحدة من مناكيب الفيظ الرزتن، ك 

امتيازات مناكيب الفيظ الرزتن يكوف عنصرا من عناصر بالغة خاصة يف 

زلسنات اللفظية، إىل جانب كجود اصلوب ترتيب جيد، كىناؾ آيات 

 .االقتباس من القرآف كاحلديث

ب.  طركحة احملسنات اللفظية يف رلمع الزكائد مقامات العمل البحريٍت 

صيف اليازجي )بديع العلـو حتليل دراسة(. بواسطة عرفاف نزار الدين نا



رؽ البحث النوعي. استخداـ هنج . كطريقة استخداـ ط2016يف العاـ 

ت ادلنهج الوصفي التحليلي. كالغرض من ىذه الدراسة كشفت احملسنا

اللفظية الواردة يف كتاب رلمع الزكائد مقامات ناصيف اليازجي البحريٍت. 

يف ختاـ ىذه الرسالة كسجاع اامتوزم يف ادلقامات تعرؼ بالبدكية عدد 

يف حُت  7كما يصل إىل  31مطرؼ جناس الحق ما يصل اىل  17

 23ادلقامات تعرؼ باذلجزية سجاع متوزم مًتاؼ ىناؾ ما يصل اىل 

، جناس شلثل جناس الحق بقدر كاحد كما يصل اىل 23 كما يصل اىل

 .تسعة

ج. أطركحة منط اللغة اجملاز كالسر يف قصدة مولد الدىب )دراسة علم البالغة( 

كجيو الدين عبد الرزتن. بواسطة ريفعة معونة. اجلامعة اإلسالمية 

احلكومية سونن كاىل جاغى جوكجاكارتا. يف ىذه ادلناقشة كالكاتب 

نهج الوصفي النوعي، أم استكشاؼ إجراءات جلمع يستخدـ ادل

البيانات ادلرتبطة  8البيانات كحتليلها. يف ختاـ ىذه ادلناقشة أف ىناؾ 



ناؾ رلاز استعارة تسرحية ، رلاز استعارة رلازية. نوع رلازم كجدت ق

 ة مكنية كرلاز مرسل.استعار 

كمل جيد الباحث أحدا يناقش ىدؼ كتاب اللجُت الداىن خصوصا 

بنظرية احملسنات اللفظية، كلذلك الباحث يتحصل على حتليل كتاب اللجُت 

 الداىن بنظرية احملسنات اللفظية    

 أساس التفكير: الفصل السادس 

لذلك ديكننا اللغة ىي الشكل الذم ال ديكن فصلو عن احلياة البشرية، 

اف نقوؿ اف اللغة ىي صورة اإلنساف، يظهر لغة دائما يف رتيع جوانب النشاط 

كانت اللغة أداة من أدكات االتصاؿ (.2009:2  البشرم )عبد اخلَت،

لإلنساف كىي أداة رتع العقوؿ، كاخللوؽ، كالشعور كلينسج التعاكف ادلهٌمة. 

 (.54: 1993)سوداريانتو، 

للتعبَت أك إنشاء األدب كلو اليت ديكن استهالكها يستخدـ اللغة كأداة 

من قبل اجلمهور، مع شكل كعمل الكائن اخلالؽ الفن يف حد ذاتو كاحلياة 

 (.8: 1988البشرية )أتر سيمي, 



 اللفظية احملسنات. أ

كاف علم البديع ىو علم البالغة, يعٍت بالبديع.  االدب ديكن حتليلو ب

يبحث عن كيفية التحٌسنية التعبَتل، إما يف اللفظ اك يف ادلعٌت. كاف نوعاف 

الذم يبحث يف علم البديع مها زلٌسنات اللفظية ك زلٌسنات ادلعنوية. )مامات 

 (. 2007:12زين الدين كياياف نور بياف، 

جلملة، يعٍت عن معناىا، كتركيبها، كتأثر النفس كغَت ذلك, البالغة علم تتعٌلق با

الكلمة اليت يطابق بادلطلوب. فلذلك، ىناؾ  اليها، كرتاذلا كضبط يف اختيار

ثالثة فركع يعٍت علم البياف، كعلم ادلعاِن، كعلم البديع  ليناؿ اذلدؼ)مامات 

كمن دراسة سابق, قد اختد كاحدة  (.2007:11زين الدين كياياف نور بياف، 

زلٌسنات اللفظية ىي أساليب  ن الدراسات اليت تركز على رتل اللفظ. كانتم

للسماع من جهة اللفظية اك مىفصل  حتسُت الكلمات كرقيق اللغة اليت فيها

 .(2007:9الصوتية. كمثل السجع، كاالقتباس كاجلناس)يويوف كحيودين، 

 ( ليجمل تراكب الكلمة, كيشمل385: 2002عند )اجلرمي كبعضهم آخر 

 على:



 اجلناس .1

اجلناس ىو تشابو لفظُت مع اختالفهما يف ادلعٌت. قسم اجلناس إىل 

نوعُت, األكؿ, جناس تاـ كىو ما اتفق فيو اللفظاف يف أمور أربعة ىي: نوع 

ىو ينقسم اىل ثالثة أجزاء: جناس تاـ احلركؼ, كشكلها, كعددىا, كترتيبها. ك 

متماثل, جناس تاـ مستوؼ, جناس تاـ مركب )شيخ الدمنهرل(. الثاىن, 

زلمد )اجلناس غَت تاـ كىو ما اختلف فيو اللفظاف يف كاحد من األمور األربعة 

 (.26: 1991غفراف. 

  



 اإلقتباس .2

يقبس  –االقتباس لغة من كلمة قبس ( 1085: 1992)كرصا منورر, 

اإلقتباس أف يضمن الكالـ شيئا من القراف أك  قبسا دبعٌت )مشتق(. يشابو –

سُت احلديث ال على انو منو )  (1991:9كىاب زلي

 السجع .3

ة كالسجع لغة يشتق من سجع يسجع شجعا الكلمة اليت أخرىا متشاهب

( تشابو فواصل 321: 1956كلو فصل. كالسجع لغة عند ليوف مألوؼ )

( تشابو 235: 1982الكلم على نفس احلديث كاصطالحا عند األخضرم )

فاصلتُت من النثر يف حرؼ كاحد. كالسجع إرتاال ينقسم على ثالثة: األكؿ, 

 لسجع ادلرصع. الثاىن, االسجع ادلطرؼ ىو كاف اإلختالؼ من حرفُت يف آخره

ىو ما كاف فيو ألفاظ إحدل الفقرتُت كلها أك أكثرىا. الثالث, السجع ادلتوازم 

ىو ما اتفق فيو الفقرتاف يف الكلمتُت األخرتُت فقط.)أخضرم، 

1982:236-237 .) 

 ب.  ادلوضوعات



كلكن مشكل لتفسره. كلذلك ال   كل عمل اخلياؿ لديو عناصر ادلوضوعات,

ديكن فذمهو إال اف تفسر من خالؿ القصص كالبيانات. بشكل غَت مباشر 

ال جيوز تناكؿ موضوع قصة مباشرة، كلكن فقط  .تشكل موضوع قصة الشاملة

(. كقاؿ كيٍت من ناحية 2016/12/14ضمنا من خالؿ قصة )رينديانشاه، 

)كتوصيف(، مؤامرة، اإلعداد، كالقصة، فمن  أخرل، كعناصر من األحرؼ

ادلوضوعات ىو  .ادلمكن أف تكوف متماسكة كذات مغزل اذا ال بد من موضوع

إلعطاء دتاسك كادلعٌت إىل العناصر األربعة كأيضا عناصر أخرل سلتلفة من 

ادلؤامرة ىي أساسا ما  .مؤامرة من ناحية أخرل، يرتبط ارتباطا كثيقا حرفا .اخلياؿ

لك عن طريق شخصيات كأحداث ما حدث كالقادة ذكم اخلربة يتم ذ

القاسم ادلشًتؾ ىو الفكرة األساسية اليت  .(2016/12/14)رينديانشاه، 

حتافظ على العمل األديب كيرد يف النص كبنية الداليل كاليت تتعلق أكجو التشابو 

 (. مث كفقا ؿ)أمُت الدين،142: 1986أك االختالؼ )ىارتوكو كرزتنتو، 

( كادلوضوعات األساسي ىو فكرة القصة اليت يعمل أيضا كبداية 91: 1995

بينما )موىاردم كحسن الدين  .األساسي يف كصف كاتب اخلياؿ الذم صاغ



يت سيتم ضايا األساسية ال( تنص على أف ادلوضوعات ىو الق8: 1992

 .عرضها ادلؤلف يف عملو

كىكذا، فإف ادلوضوعات ىو نتيجة الختتاـ الفعاليات ادلختلفة ادلتعلقة 

توصيف كاخللفية. لذلك ديكننا أف نستنتج أف موضوعو ىو القضايا الرئيسية / 

األساسية الكامنة كراء القصة. العثور على موضوع يف عمل من كحي اخلياؿ، ال 

ذلك من القصة كلها، كليس فقط على أساس أجزاء  بد من االستدالؿ على

 (68: 1995معينة من القصة )نورجيانتورك، 

 

  



 البالغة
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 كتاب اللجُت الداىن

 ادلعاِن البديع البياف

نويةاحملسنات ادلع احملسنات اللفظية   

 قتباس.اإل2 . اجلناس1

 السجع ادلطرؼ

 السجع ادلرصع

 السجع ادلتوازم اؿ

 

 اجلناس التاـأ. 

 اجلناس التاـ ادلتماثل

اـ ادلستوىفاجلناس الت  

 اجلناس التاـ ادلركب

 اجلناس غَت التاـب. 

 السجع. 3

اىنالىت كانت يف اللجُت الد ادلوضوعات  



 

 همنهج البحث وخطوات: فصل السابع ال

 منهج البحث .1

يف دراسة حتتاج اىل طريقة البحث. كأما معٌت الطريقة ىي إجزاء ام  

أما ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث فهو لتعريف الشيء خبطوة ادلنظمة.  كيفية

 نهج الوصفي التحليلي.ادل

التحليلي ىو منهج  الوصفي ( اٌف ادلنهج53: 2004كوثا راتنا ) رأل

 ييستخدـ إلجياد ادلشكالت ادلنتظمة ك كشفها، بطريقة كصف البيانات ادلتعلقة

 باحملسنات اللفظية يف ىف كتاب اللجُت الداىن ألىب لطفى احلكيم

 خطواتو .1

 تعيُت مصدر البيانات . أ

( البيانات الرئيسية 1البيانات ادلستخدـ يف ىذا البحث فهو : أما مصدر

ىي كتاب اللجُت  البيانات الرئيسية يف ىذا البحث ( البيانات الثانوية.2ك 

صفحة كقد نشرت نديا فوستك.  44كيتكوف من  الداىن ألىب لطفى احلكيم



 الكتب ادلدعمة ك ادلتكاملةادلصادر الثانوية ادلستخدمة يف ىذا البحث فهي أما 

 على البيانات يف زلاكلة ادلشكالت ادلوجودة. كادلتوازنة

 نوع البيانات . ب

أما نوع البيانات يف ىذا البحث فهو اجلمل الواردة يف ىف كتاب اللجُت 

  اللغة. كيسمى ىذه البيانات النوعية.حيتوم زلاسن  الداىن ألىب لطفى احلكيم

 

 تقنيات رتع البيانات . ت

 liblary) تقنيةن مكتبيةن  يف رتع البيانات، يستخدـ الباحث

research)  متنوعة. يف ىذا البحث،  ألٌف البيانات ادلبحوثة كانت البيانات

ذا فإٌف البيانات احملصولة ىي البيانات الوصفية يف شكل البيانات ادلكتوبة. ى

 البحث حبثي النص بادلراحل التالية:

تكرارا   نصوص كتاب اللجُت الداىن ألىب لطفى احلكيم رتيعقراءة  .1

 كلمة فكلمة ك رتلة فجملة.

 .كضع العالمة على البيانات ادلتعلقة .2



م كتاب اللجُت الداىن ألىب ؼتسجيل بعض اجلمل اليت توجد  .3

 إىل كرقة. لطفى احلكيم

 رتع البيانات ادلوجودة.; .4

 حتليل البيانات . ث

ألٌف ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي التحليلي، .

بناء على  تقسيمها فادلرحلة األكىل يف حتليل البيانات ىي كصف البيانات، مث

بعد تقسيمها، مث حتليل البيانات باستخداـ مدخل علم . ابقةالس صيغ ادلشكلة

  البديع ىو احملسنات اللفظية.

 صياغة االستنتاجات . ج

االستنتاجات إىل نتائج البحث  اخلطوة األخَتة يف ىذا البحث ىي تعيُت

على كتاب اللجُت الداىن ألىب لطفى احلكيم. بدراسة بالغية ىي احملسنات 

ىي دلعرفة  صيغ مشكلة البحث من إلستنتاجات جواباإٌف ىذه ا. اللفظية

 السياؽ ك ادلعٌت الوارد ىف كتاب اللجُت الداىن ألىب لطفى احلكيم



 نظاميات الكتابة: الفصل الثامن 

فية البحث، ك الباب األكؿ، مقدمة. حيتوم ىذا الباب على خل

حتديد البحث، ك أغراض البحث ك فوائده، الدراسات السابقة، اإلطار 

الفكرم، مناىج البحث ك خطواتو ك نظاميات الكتابة. كما شرح يف اجلزء 

 السابق يف ىذا الباب األكؿ.

عن الباب الثاِن، اإلطار النظرم. حيتوم ىذا الباب على الشرح عموما

 . ك احملسنات اللفظيةتعريف البالغة، علم البديع 

الشرح ادلتعلقبادلناقشة الرئيسية ادلبحوثة عن يشمل علىالباب الثالث، 

عبدالرزتن حتليل احملسنات اللفظية يف كتاب مولد الديبعى ألف كجيو الدين 

 الديبعى.

 .الباب الرابع، اإلختتاـ.حيتول ىذا الباب على النتائج ك اإلقًتاحات

 


