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 الباب األّول

 مقدمة

 البحثخلفية  .أ

فإن لغة هلا معنيان. أواًل ،  (0، صفحة Irawati ،3102) وفقا خلرباء اللغة ،

اللغة كوسيلة للتواصل بني أفراد اجملتمع يف شكل رموز صوتية تنتجها األلفاظ البشرية. 

ثانًيا ، اللغة هي نظام اتصال يستخدم رموزًا صوتية عشوائية ، أي أنه ال توجد عالقة 

 مز.إلزامية بني رمز اللغة )الصوت( واملفهوم أو التعريف املشار إليه بالر 

اللغة هي انعكاس للبيئة الثقافية وهي عبارة عن نص جديل بني املؤلف واحلالة 

االجتماعية اليت تشكله أو هو تفسري لتاريخ اجلدلية املطورة يف األدب. اللغة هي وحدة 

واسعة للغاية حبيث تنتج أنواًعا خمتلفة من التخصصات العلمية من تلك اللغة. اللغة هي 

ما يعاين منه كل كائن بشري ، بل إنه يصبح جزءًا ال يتجزأ من احلياة  نشاط روتيين دائًما

 اليومية لإلنسان بدون استثناء.

جتماعية ، حيتاج البشر إىل أنشطة للتواصل االجتماعي وتنمية ثقافتهم إككائنات 

مع اآلخرين. يف هذا النشاط االجتماعي والثقايف ، اللغة ضرورية للغاية ، مبا يف ذلك 

العربية. يف هذا الصدد تتطور الكلمة األدبية للكلمة متاشيا مع تطور حياة العرب اللغة 



 

2 
 

من وقت آلخر حنو حضارة. هناك اختالفات يف املعىن حىت يظهر التعريف الذي 

يستخدم حىت اآلن ، أي الكلمات اجلميلة والواضحة ، اليت هتدف إىل ملس أرواح الذين 

 (.2،  3112 ،تصر أو نثر )ضيفيقولون أو يسمعون يف شكل شعر أو نا

( العمل األديب هو شكل ونتائج لألعمال الفنية اإلبداعية اليت 3101،2ديان )

يكون هدفها اإلنسان وحياته من خالل استخدام اللغة كوسيط هلا. ميكن للمؤلف أن 

ع يأخذ األفكار أو املشكالت اليت مت التعبري عنها يف األدبيات بناًء على اخلربة أو الواق

 اليت توجد غالًبا يف وسط اجملتمع.

غالًبا ما يتم العثور على األعمال األدبية يف شكل كتابة وتفضيلها يف هذا البلد. 

لذلك حتتوي األعمال األدبية على قيمة اجلمال وحتتوي على معاٍن معينة. يف األساس ، 

بية ميكن أن تعطي تعترب األعمال األدبية مفيدة جًدا حلياة اإلنسان ، ألن األعمال األد

القراء الوعي حول حقائق احلياة ، على الرغم من وصفها يف شكل خيال. من ناحية ، 

، Ratna)فإن جممل األدب نفسه هو نسخة طبق األصل للحياة من جهة أخرى 

 .(0، صفحة 3112

اللغة اليت تستخدمها القبائل العربية تأيت اللغة العربية من عائلة اللغة السامية ، وهي 

. اللغة العربية (2، صفحة Irawati ،3102) القدمية اليت سكنت منطقة غرب آسيا

 هي واحدة منها
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 إنسان 311،111،111اللغات الرئيسية يف العامل اليت يتحدث هبا أكثر من 

(Arsyad ،3112 0، صفحة) هذه اللغة لديها ثروة واسعة من أصل الكلمة .

وموفردات. تدل على ذلك العديد من الكلمات االستيعابية يف البلدان األخرى اليت تأيت 

 من العربية.

تعلم اللغة العربية بالتأكيد ال ميكن فصله عن الدراسات األربعة التالية ، وهي علم 

ا ، الرتكيب اللغوي ودالالت الداللة. علم األصوات أو اللغة األصوات ، املورفولوجي

العربية يسمى علم الصيحة ، وهو ما يتحدث عن الصوت ، وكيفية إنتاجه ، وغريها. 

يناقش مورفولوجيا شرييف أو علومه تشكيل الكلمات ، وتقسيمها ، وموسيقها. يناقش 

والدالالت أو علوم دالله اليت  وتصبح عملية جتميعها مجلة. لفظاعلم النحو أو النحوي 

 تناقش املعاين املعجمية أو النحوية أو السياقية.

الذي يرتبط الصرف . ينقسم علم الصرف يسمى مورفولوجيا أو باللغة العربية

بتشكيل الكلمة )البنيات والشيجات( إىل قسمني. أواًل ، أو تغيري الكلمات إىل أشكال 

 اللفظ لشاذير ، املثمن ، الطنية ، جامع. ثانيا ، تغيرياتخمتلفة لتعديل نوع املعىن ، مثل ا

 تغيري)ال اإلعالليف الكلمات من موقعها األصلي مع أهداف أخرى وال تغيري معىن مثل 

 الصويت(.
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 الباحثمورفولوجيا. هلذا السبب ، سوف يقوم  الباحثيف هذه الدراسة ، حلل 

بفحص املزيد عن التشكل. مورفولوجيا هو فرع من اللغويات اليت حتدد وحدات اللغة 

 (.Irawati 2013 ،101األساسية كوحدة حنوية )

"اإلعالل هو تغيري حرف العلة للتخفيف  تعريف اإلعالل وفقا لعلماء الصرف هو:

ا للمصطلح ، اإلعالل وفقا للغة معيبة. يف حني أنه وفق.  بقلبه أو إسكانه أو حذفه"

اإلعالل هو قواعد اللغة العربية اليت هتدف إىل تغيري حروف العّلة )الواو ، أليف ، 

واليلء( حبيث تكون خفيفة وسهلة النطق. كيفية تغيري احلروف غري املشروعة ، هناك 

 طريقة الستبدال ، نقل املؤسسة اخلريية ، التوفيق ، حىت لرمي الرسائل.

متطلبات. أوال ، لفظ أو  2يكون مجلة مثالية إذا استوىف يقال أن ترتيب الكلمات 

حتتوي على حروف هجائية. الثاين ، مركب ، وهو ما يعين كلمتني أو أكثر. ثالثًا ، ميكن 

فهم املفهوم أو ترتيب الكلمات أو حتتوي على معان واضحة. ُيشار إىل وضوح معاين 

سيكون له تأثري كبري على معىن هذه الكلمات يف املعىن ، ألن التغيري يف الكلمات 

املعىن. لذلك ، بدون فهم قواعد اإلعالل ، ال يستطيع املرء أن مييز ما إذا كان لفظ 

حيتوي على عملية اإلعالل أو ال حىت يتمكن من العثور على مصدر الكلمة اليت يبحث 

 عنها.
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قواعد اليت جيب يف قواعد كتابة اللغة العربية )كلمة( ، هناك العديد من القواعد أو ال

أن تطاع. يف كثري من األحيان سنجد مجلة مكتوبة بطريقة خمتلفة عما جيب كتابته. مثل 

كلمة قال هو   ألن لفظ "قول" ، وهو ما يعين أنه قال ، يأيت من لفظ "قال"مثال لفظ 

. ولكن جيب الالم"و "،  "الواو"، "القاف"أحرف ، وهي  2الذي يتألف من  فعل املاضي

األوا بألف ألهنا تستند إىل قواعد اإلعالء ، إذا كان هناك جمتمع واو يقع بعد استبدال 

إىل قال. كل عملية  "قول" الفتح ، عندها جيب استبدال الواو بألف ، حبيث يتغري لفظ

 حمدد سلفا. استبدال احلروف تتبع القواعد

بشرح  كتاب قرة العيونالوارد يف   النظماملوضوع الذي سوف يناقشه الباحث هو 

الذي هو هذا الكتاب من أعمال الشيخ حممد التهامي هو الكتاب  ياموننظم ابن 

الذي حيتوي على فضل الزواج ، وكيفية اختيار الزوجة وكيفية تعليم األطفال حىت يصبح 

األطفال منوذجيني وأطفال مرموقني. حيتوي هذا الكتاب على وصف خلصوصية وعموم 

ات لتسهيل شرح هذا باآلي 012أوضح يف شكل فصال ، و  31الزواج مقسمة إىل 

 الكتاب.

، هناك أنواع خمتلفة التهامي للشيخ حممد  يامونكتاب قرة العيون بشرح نظم ابن 

من كاليما اليت تشهد عملية اإليل. هنا مثال على مقطع واحد فيه مجل ختترب عملية 

 اإلعالل وحتليلها. :
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مالرق ةالصفخ التحليل املعىن البيانات   

 اخر كان ان 1

 فامسعا الشهور

Jika hari rabu 

itu jatuh pada 

akhir bulan   

maka 

dengarkanlah 

"كان" أصله "كون" على 

وزن "فعل" أبدلت الواو 

ألفا لتحركها بعد فتحة 

متصلة يف كلمتها فصار 

 "كان"

 

61/6 

هلذا السبب ، شعر الباحث باالهتمام مبعرفة ما هي اجلمل اليت ختترب عملية اليل ، 

،  يامونوكيف ينشأ وحيلل كيف تتم عملية اإلعالل يف كتاب قرة العيون بشرح نظم ابن 

  نظم مث بناء على الشرح املوصوف فوق الباحث رفعت العنوان املعنون " اإلعالل يف

 للشيخ حمّمد التهامّي " يامونبن كتاب قرة العيون بشرح نظم ا

 تحديد البحث .ب

 يامونما هي أنواع اإلعالل الواردة يف يف نظم كتاب قرة العيون بشرح نظم ابن  .0

 للشيخ حمّمد التهامّي ؟

كيف تتم عملية حتليل اإلعالل يف الكلمة الواردة نظم كتاب قرة العيون بشرح  .3

 للشيخ حمّمد التهامّي ؟ ياموننظم ابن 
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 البحثأهداف  .ج

 يامونملعرفة نوع أنواع اإلعالل الواردة يف نظم كتاب قرة العيون بشرح نظم ابن  .0

 للشيخ حمّمد التهامّي.

ملعرفة عملية حتليل اإلعالل الواردة يف يف نظم كتاب قرة العيون بشرح نظم ابن  .3

 للشيخ حمّمد التهامّي. يامون

 فوائد البحث .د

 والفوائد العملية.فوائد الكتابة مها الفوائد النظرية 

 الفوائد النظرية .0

من املتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على جذب باحثني آخرين لدراسة 

املزيد عن إيال الذي مل يكشف عنه يف هذه الدراسة. باإلضافة إىل ذلك ، من 

املتوقع أن تقدم هذه الدراسة مسامهة قّيمة يف إثراء كنوز العلوم ، خاصة حول 

 اإلعالل.

 عمليةفوائد  .3

من الناحية العملية ، ميكن أن تكون نتائج هذه الدراسة مفيدة وتستخدم  

كمرجعية من قبل املستخدمني العرب لتكون أكثر حذرًا يف استخدام القواعد أو 

 .اإلعاللالقواعد يف قواعد األضرحة ، مبا يف ذلك 
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 الدراسات السابقة .ه
املرتبط بقواعد اللغة. يهتم قام باحثون بإجراء أحباث حول التحليل املورفولوجي 

بعض الباحثني بإجراء هذا البحث ألنه يساعد املتعلمني بالفعل على فهم قواعد اللغة 

املتعلقة بالتشكل ، باإلضافة إىل قواعد اللغة العربية املتعلقة باملورفولوجيا العربية. سيساعد 

 ا والعربية.هذا بشكل كبري متعلمي اللغة العربية على فهم قواعد املورفولوجي

عالوة على ذلك ، مت حبث حبث مماثل من قبل منيب اللغة العربية وآداهبا يف  .0

UIN Sunan Ampel Surabaya 2015).)  حيتوي البحث الذي

، أي  الباحثأجراه منيب أعاله على أوجه التشابه مع البحوث اليت أجراها 

البحث عن اإلعالل. يف حني أن الفرق هو أحباث منيب على إعالل ككل ،  

كل من )استبدال( ، مهمة )خبز( ، وهزف )التخلص(. يف حني أن الباحث 

 هنا يعطي حصر ، أنا بالل قليب أو اإلعاللعن طريق استبدال حرف العلة.

3. Zudha Thesis  انج اللغة العربية وآداهبا أجرت جامعة والية سيمار

 ( حبثًا عن اإلعالل باإلبدال يف كتاب أيها الولد )حتليل مورفونيولوجي(.3102)

أعاله على أوجه تشابه مع البحث الذي  Zudhaحيتوي البحث الذي أجرته 

، الذين يستخدمون البحث الوصفي النوعي مع أحباث املكتبة  الباحثأجراه 

ريق التغيري. يف حني أن )البحث يف املكتبات( ، مًعا البحث عن اإلعاللعن ط
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يناقش أيضا اإلعاللريتبط مع التغيريات السليمة نتيجة  Zudhaالفرق هو أن 

اليت تنتج كلمات أو اجتماع  morphemesمع  morphemesملالقات 

 .morphophonologyالكلمات مع الكلمات اليت تنتج عبارات أو 

دراسة مقارنة  ((FIB USU 1994الرسالة: أجرى األدب العريب  -األدوية  .2

باللغة العربية. يتشابه البحث الذي أجرته عدوية مع  اإلعالل باإلبدالبني 

واليت تستخدم البحث الوصفي النوعي مع أحباث  الباحثالبحوث اليت أجراها 

يناقش دراسة  Adawiyahاملكتبة. يف حني أن الفرق مع هذه الدراسة هو 

وهو اإلعالل بالقلب ش الباحث عن بينما يناقباإلبدال املقارنة بني اإلعالل 

 .اإلعاللتقسيم 

على حبث  الباحث، مل يعثر  الباحثمن الدراسات األدبية اليت قام هبا 

 .للشيخ حمّمد التهاميّ  يامونقرة العيون بشرح نظم ابن يف كتاب 

 اإلطار الفكريّ  .و
يسمى مورفولوجيا أو باللغة العربية الصرف. ينقسم علم الصرف الذي يرتبط 

بتشكيل الكلمة )البنيات والشيجات( إىل قسمني. أواًل ، أو تغيري الكلمات إىل أشكال 

خمتلفة لتعديل نوع املعىن ، مثل الشاذير ، املثمن ، الطنية ، جامع. ثانيا ، تغيريات اللفظ 
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ألصلي مع أهداف أخرى وال تغيري معىن مثل اإلعالل )التغيري يف الكلمات من موقعها ا

 الصويت(.

" تغيري حرف العلة للتخفيف بقلبه أو  تعريف اإلعالل وفقا لعلماء الصرف هو:

اإلعالل وفقا للغة معيبة. يف حني أنه وفقا للمصطلح ، اإلعالل هو  إسكانه أو حذفه"

وف العّلة )الواو ، أليف ، واليلء( حبيث قواعد اللغة العربية اليت هتدف إىل تغيري حر 

تكون خفيفة وسهلة النطق. كيفية تغيري احلروف غري املشروعة ، هناك طريقة االبدال ، 

 النقل ، احلذف ، و التسكني

من بعض املعاين املذكورة ، خيلص الباحث إىل أن اإلعالل يقوم بتغيري حرف واحد 
روف غري الالئقة ، وقراءة حروف اخلبز أو من األلفاظ أو احلمزة عن طريق إزالة احل

 استبداهلا بأحرف أخرى لتسهيل النطق.

حبذف باستبدال احلرف العلة  اإلعالل  إىل ثالثة ، وهي: اإلعالل ينقسم اإلعالل
 (3112)غاليني،  التسكنياحلروف العلة و اإلعالل بقراءة 

 العقل هي كما يلي:خرائط املفاهيم يف إطار 

  



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منهج البحث و خطواته .ز
 منهج البحث .0

فيها املنهج الوصفي التحليلي. تقوم  هذ البحث هواملنهج املستخدمة يف 

ية حبل اإلجراءات اليت يتم حبثها من خالل وصف أو وصف فطرق التحليلية الوص

حالة موضوع أو موضوع الباحث )الروايات ، األعمال الدرامية ، القصص القصرية ، 

، Siswantoro) الشعرية( يف الوقت احلاضر بناًء على احلقائق املرئية أو املوجودة

 العمل األديب 

ميون ابن نظم بشرح العيون قرة كتاب  

 اإلعالل

 علم الصرف
 

 اإلعالل باحلذف 

 

باإلبدال  اإلعالل  

 

  اإلعالل بالتسكني

 

 اإلعالل بالنقل 

 



 

12 
 

. إن املنهج الوصفي التحليلي هو طريقة ُتستخدم للعثور على (21، صفحة 3101

املشكالت والتعبري عنها بشكل منهجي ، أي عن طريق وصف البيانات ، مث حتليل 

 .(24-21، الصفحات Ratna ،3112) البيانات

وهكذا يتم استخدام الطريقة يف هذه الدراسة لفحص أي مجلة ختترب عملية 

مث  للشيخ حمّمد التهاميّ  يامونيف نظم كتاب قرة العيون بشرح نظم ابن يف  اإلعالل

 على اجلملة.اإلعالل جيري حتليل مفصل من 

 البحث خطوات .3

 مصدر البيانات  .أ

 يامونكتاب قرة العيون بشرح نظم ابن هي   ا البحثمصادر البيانات يف هذ

 .3112املصدر دار العابدين يف سورابايا يف عام  للشيخ حمّمد التهاميّ 

 ع بيانات نو  .ب

كتاب قرة العيون  نظمهي نص يف  الرسالةالبيانات اليت اختذت يف هذه 

 .اإلعاللمن جمموعة متنوعة من اجلملة تشهد عملية  يامونبشرح نظم ابن 
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 مجع البيانات طرق .ج

،  رسالةمجع البيانات يف هذه الطرق ك تقنية دراسة األدب الباحث ستخدمإ

ألن البيانات الواردة يف هذه الدراسة كانت يف شكل بيانات نوعية. اخلطوات 

 املتخذة باستخدام هذه الطريقة كالتايل:

 يامونكتاب قرة العيون بشرح نظم ابن يف نظم   كتاب كامال  نظمقراءة  .0

حىت مقطع املاضي مرارا وتكرارا مع االنتباه إىل  نظم األولمسحة من 

 كل كلمة أو اجلملة بعناية.

 .اإلعاللوضع عالمات على الروايات اليت تعترب مجل ختترب عملية  .3

 أعد كتابة البيانات اليت مت متييزها يف ورقة البيانات لتسهيل التحليل. .2

 حتليل البيانات .د

 إجراء التحليل من خالل اخلطوات التالية:بعد مجع البيانات ، يتم 

وصف البيانات، واليت تصف مجيع البيانات اليت مت مجعها، يف شكل  .0

كتاب قرة العيون بشرح نظم اإلعالل يف نظم  اجلمل اليت ختضع لعملية 

 ألجر عملية اإلعالل  يامونابن 

 تصنيف البيانات ، أي جتميع البيانات اليت سبق وصفها وفقا للمشكلة. .3
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حتليل البيانات ، مجيع البيانات اليت مت اختيارها وتصنيفها وفقا جملموعاهتا  .2

 اليت هي يف تفسري البيانات.اإلعالل ، مث حتليلها علميا كل ذلك بنظرية 

 توصياتو ال االستنتاجات .ه

نظم  اخلطوة األخرية يف هذا البحث هي حتديد االنتهاء من الباحثني يف 

هذا  الصرف، من خالل دراسة علوم  يامونكتاب قرة العيون بشرح نظم ابن 

االستنتاج هو اجلواب لبحث صياغة املشكلة هي أن تعرف ما هي اجلملة اليت 

نظم  على اجلملة الواردة يف اإلعالل  العملية وتعرف عملية حتليل اإلعاللتعاين 

 .يامونكتاب قرة العيون بشرح نظم ابن 

 تنظيم البحث .ح

مناقشة النظاميات هي عبارة عن ترتيب يف األحباث اليت تتم كتابتها بشكل منهجي 

لتسهيل إعداد األطروحة بأكملها حبيث تكون أكثر تنظيمًا وثباتًا. يتم تنظيم املناقشة 

 املنهجية يف هذه الرسالة من باب إىل باب، واليت تتكون ككل من أربعة فصول ، وهي:

 هذا الفصل من خلفية حبثية هي أساس املشكلة ، الفصل األول ، يتألف تقدمي

وصياغة املشكلة املستخدمة كأساس هلذا البحث ، وغرض وفوائد البحث ، ومراجعة 

 األدبيات ، واإلطار الذهين ، واألساليب ، وخطوات البحث واملناقشة املنهجية.
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ليت تستخدم  الفصل الثاين ، األساس النظري. يدور هذا الفصل حول ترمجة النظرية ا

 كسكني حتليلي يتعلق بالدراسة حول االستشفاء.

الفصل الثالث التحليل و البخث. حيتوي على مناقشة لنتائج البحث اليت قام هبا 

 الباحث ذات الصلة باملشكالت املصاغة يف هذه الدراسة.

الفصل الرابع ، اخلتام. حيتوي هذا الفصل على استنتاجات من الباحثني ، 

 واملرفقات. واالقرتاحات

 


