
 

 

 الباب األّول

 مقّدمة

 خلفية البحث : الفصل األّول 
الّلغة . كانت الّلغة يف هذا العامل عنصرا من العناصر املهّمة يف اإلتصال بني األدبية والثقافية

. ف الناس، وينعر لتفاعل ،اإلعتباطية اليت تستعمل التعاون ألعضاء اجملتمع ام الرموز الصوتيةظهي ن

. سوحارسونو و ريتنونيغسيح. )أوفكرة اجملتمعة املعينة ،املقرتح ،عن الفكرةوالّلغة وسيلة التعبري 

٧٦:  ٥٠٠٢ .) 

ألّن الّلغة ناحية الينفصل عن كّل . أنشطة التحدث هي أشياء أجنبية يف حياة اإلنسان 

الة هذه احل. أو الرأى ميكن ملواصالت أو يعّّب بوسيلة الّلغة ،والفكرة ،أما املفرتة. حياة اإلنسانية

 (. ٠٠:  ٥٠٠٢. هديات. )مطابقة بوظيفة الّلغة اليت آدة من أدوات نقل الفكرة إىل اآلخر

ألّن  كّل صناعة فّنية ليست إاّل يف اختيار من  ،الّلغة هي املواّد لألدباء ،عند ويليك و ورّين

 (. ٥٩٦:  ٩٢٩٢. ويليك و ورّين. )بعض الّلغة

قد وجدت قوائد الّلغة يف الّلغة العربية اليت تصبح العلم  ،طبعا يف الّلغة تعرف هبا قوائد النحو

كانت البالغة   ،للعلم. وهي علم النحو والصرف والبالغة وعلم الّلغة وعلم الداللة وما أشبه ذلك

تصبح أيضا منها احلفر النصوص العربية األدبية أونسحة العربية ويقدر إلرشاد الرجل أن يصبح ماهر 

 (  ٥:  ٩٢٩٢. ويليك و ورّين. )ملة اليوميةيف الّلغة أيضا واملعا



 

 

واختيار الكلمة واألسلوب  ،كان أحد من امليزان املرأ الذي ذكاء ينظر من جهة الّلغة

كان الرحل الذي يدخل ىف نوع التكّلم   ،داّل على القدرة وعظمة املثقفة ومرتبته ،والبالغة التكّلم

الفصيح يف إصطالح العرب يعين رجل يتكّلم مبصيب وضيح وجّيد وييذكر العريب بإصطالح البالغة 

 (.٩: ٥٠٠٦. وحي الدين. )ملن الذي فخامة يف التكّلم

والبالغة يف االصطالح هي تأديُة املعىن اجلليل . البالغة يف اللغة هي الُوصول واالنِتهاء

وحي ( )سياقي)واضحًا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف النفس أثر خالب مع مالءمة كل كالم 

 (. ٩:  ٥٠٠٢الدين، 

علُم البالغِة هو ُمالءمُة الكالِم أو الكتابة حسب احلال أو الواقع حيث تكون الكلمات 

اض املؤلف ، مرضية، مدهشة، بل تسحر قارئا، حىت توصَّل أغر (واضحة)واجلمل املستعملة فصيحة 

 (.٩٥١: ٥٠٠٩ كامل،)وأفكاره بفعالية 

يف علِم البالغِة مباحٌث متنّوعة أحدها هو علم البديع، يبحث هذا العلم عن تزيني الكالم 

 (.٩٠١: ٥٠٠٩كامل ، )واملعىن، كمثل اجلناس فهو أن يتشابه اللفظان يف النطق، وخيتلفا يف املعىن 

م ويشتمل على علم املعاين والبيان والبديع كانت البالغة علم يبحث عن فصيحة الكال

 (٩٢٢٠:٥٠. األخضرى)

 ىف الدراسات البديعية جوانٌب داعمة على. علُم البديِع هو اجلزُء األخري يف علم البالغة

 (. ٥٩٩: ٥٠٩٠اجلارم و أمني ، ) .وإما معنوية إما لفظية احملسنات اللغوية



 

 

واحملسناُت اللفظية هي ما كان التحسني هبا راجعًا إىل اللفظ باالصالة، كمثل السجع 

 (.  ٢: ٥٠٠٢وحي الدين، )واالقتباس واجلناس 

إن املباحَث املوجودة ىف علم البديع كثريٌة، لكن الباحثة ستبحث مبحثا من املباحث 

 . البديعية فهو اجلناس

اجلناس يف موضوع البديع . أحد املباحث البديعية، هو فرع من علوم البالغة اجلناس

تام، مطلق، مذّيل، مطّرف، مضارع، الحق، لفظي، )جناس لفظي ( ٩: ينقسم إىل قسمني، مها 

: ٥٠٩٠اهلامشي ، ( )إضمار و إشارة)جناس معنوي ( ٥و( حمّرف، مصّحف، مرّكب، وملّفق وقلب

٥٢٩-٥٢٥ .) 

تاّم : أن يتشابه اللفظان يف النطق، وخيتلفا يف املعىن وهو ينقسم إىل نوعني هو : اجلناُس 

 وغري تامّ  –

وهو ما اتفق فيه اللفظان املتجانسان يف أربعة أشياء ، نوع احلروف، : اجلناس الّتام ( أ) 

 . وشكلها، وعددها، وترتيبها

اجلارم ) أكثر من األربعة السابقةوهو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد أو : اجلناس غري التامّ ( ب)

 (. ٠٦٢: ٥٠٩٠و أمني ، 

من التعريفات السابقة للجناس، فاستنتجِت الباحثُة إىل أّن اجلناَس أن يتشابه اللفظان يف 

 . النطق، وخيتلفا يف املعىن



 

 

 :فهو(  صالة، زكاة، حاج)باب  من "فتح املعني" كتاباجلناس يف   أما مثال اجلناس

  ألمحد زين الدين بن عبد العزيز  املعّبّي املليبارّي الفنّاينّ 

العالمات بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد جازم  إعتمادَ أّن له ، بل عليه ،  املعتمد"  
 " ٥٧٠بصدقها 

، ألن الرتكيةةةب "إعتمةةةاَد " و " املعتمةةةد " يف اجلملةةةِة السةةةابقة جنةةةاُس التةةةاّم املماثةةةل، هةةةو لفةةةظ 

إسةم " من " إعتماَد " ، ولفظ " إسم املفعول " هو من " املعتمد " لفظ . سم مكّون من اإل

نةوع ( ٩: )يقع يف عدة األمور، وهةي"إعتماَد " و " املعتمد " أما التشابه من لفظ ". مصدر 

األلةةف والعةةني والتةةاء واأللةةف ) إعتمةةاَد ( املةةيم والعةةني والتةةاء واملةةيم والةةدال ) املعتمةةد : احلةةروف

-األلةةف) إعتمةةاَد ( الةةدال -املةةيم-التةةاء-العةةني-املةةيم) لفةةظ املعتمةةد : ترتيبهةةا( ٥) ،( والةةدال 

.  مخسةةة حةةروف" إعتمةةاَد " و " معتمةةد " لفةةظ : عةةددها( ٠)، ( الةةدال -األلةةف-التةةاء-العةةني

ضةةةمة، سةةةكون، فتحةةةة، فتحةةةة وضةةةمة،  " معتمةةةد " لفةةةظ : شةةةكلها( ٩)وأمةةةا شةةةكلها اختلةةةف 

 . فتحة و فتحة كسرة ، كسرة ،" إعتماَد " ولفظ 

 
ةتغىن عنةه ، كةةما يف :غةين  عنةه : ))وبقةو  "   مةن وةو طةني وطحلةب  مةمةةرههو  مقةةرهه مةا ال ُيست

مفتّةةةةت وكّبيةةةةة ، وكةةةةالتغرّي بطةةةةول املكةةةةث، أو بةةةةأوراف متنةةةةاثرة بنفسةةةةها ، وإن تفّتتةةةةت وبعةةةةدت 

 . "الشجرة عن املاء 



 

 

، ألن "مةمةرهه"و" مقةرهه"، هو لفظ يف اجلملِة السابقة جناُس غري التاّم الناقص الالحق

. خرج احلرفان متباعدين" امليم"و" قافال"وبني " مةمةرهه"و" مقةرهه""ىف لفظ. الرتكيب متباعد

من " الدال"وخرجت . من وسط احللقي، وكانت من حروف احللق أو اللسان" احلاء"خرجت 

يقع يف عدة " دقائق"و" حقائق"أما التشابه من لفظ . والنعطية، وكانت من حروف اللسان

مخسة : عددها( ٥. ) فتحة، فتحة، سكون، كسرة وكسرة: شكل احلروف( ٩:)األمور، وهي

احلاء " )حقائق"لفظ : نوع احلروف( ٩)فهو " دقائق"و" حقائق"وأما الفرف من لفظ . حروف

( ٥)، (القافالدال والقاف واأللف واهلمزة و " )دقائق"ولفظ ( والقاف واأللف واهلمزة والقاف

-القاف-الدال" )دقائق"ولفظ ( القاف-اهلمزة-األلف-القاف-احلاء" )حقائق"لفظ : ترتيبها

 ".الدال"و " احلاء"الفرف يقع ىف ، إمنا (القاف-اهلمزة-األلف

 : مث األسباب األكادميية اليت تشجع وقوع هذا البحث هي 

. ن ماالبار ، جنوب اهلندكان أمحد زين الدين الفناين أحد العلماء م: السبب األول

كان من بني العلماءالذين التحقوا باملذهب الشافعي ، ملعروف باسم علماءالفقه، كما أنه معروف  

هو تعليق على كتاب ( باب للمساعدة" )فتح املعني"إن كتابه . كخبري يف الصوفية والتاريخ واألدب

 ".حتفة اجملاهدين"و " باديلة سبيلي الرشادإرشاد اإل"و " قرى العني هداية األزكية وإله طريق العليا"

خرين من جمموعة تاب فتح املعني بسبب أحد أعمال املتأعند اختيار ك: السبب الثاين
حىت يف بعض املدارس الداخلية . الصافية اليت أصبحت معيار الكتاب للبيزانرتين يف إندونيسيا

اإلسالمية ، يعد هذا الكتاب عالمة مرجعية للسانرتي يف إتقان كتاب السلف ، وهو كتاب صغري له 



 

 

ارس القدمية مع خبري من السنة العديد من املزايا على الكتب األخرى ويتم تدريسه تقريًبا يف مجيع املد
 .يف هذا العامل

 املستخدمة يف الكتاب ال خيلو من أهداف ب لغة حنين تقليص أسلو : السبب الثالث

 .غري مؤكدة ، ولكن باإلضافة إىل تعزيز مجاليات اللغة ، هناك أيًضا معاين أخرى

تعبري الصويت، دون هكذا، فاستنتجِت الباحثُة إىل أّن اجلناَس ال يقع إال ىف انسجام ال

 . تشابه املعىن

ألّفه أمحد زين الدين الفناين ، يركز هذا البحث على " فتح املعني"ملعرفة حمسنات اللفظية ىف كتاب 
ألمحد زين الدين " فتح املعني " اجلناس ىف كتاب : الكلمات الدالّة على اجلناس فيه حتت عنوان

 (ع وشراء ، وإجارةصالة ، زكاة ، حج وعمرة ، بي)الفناين الباب 
 

  تحديد البحث: الفصل الثاني 

 :المشاكل التي سيتم مناقشتها هي

الصالة والزكاة ) محد زين الدين الفناين البابأل املعني ناس يف كتاب فتحما أنواع اجل . 1
 ؟ (والصوم واحلاج والعمرة والبيع والشراء واإلجارة

 

الصالة ) زين الدين الفناين الباب محدأل املعني يف كتاب فتحما أشكال اجلناس  .2
 ؟ (والزكاة والصوم واحلاج والعمرة والبيع والشراء واإلجارة

 

 أغراض البحث و فوائده: الفصل الثالث 



 

 

استنادا إىل املشاكل السابقة، هناك عدة األهداف كما ستحّققها الباحثُة، منها الوصف 

 : والكشف

 كتاب فتح املعني ألمحد زين الدين الفناين البابالكشف عن أنواع اجلناس املوجودة يف   .1

 .( البيع والشراء واإلجارةواحلج والعمرة و الصوم والزكاة و  الصالة )

ين الدين الفناين الباب الكشف عن أشكال اجلناسني الواردة يف كتاب فتح املعني ألمحد ز  .2

 ( . البيع والشراء واإلجارةواحلج والعمرة و الصوم والزكاة و  الصالة )

 . هِلذا البحث فوائٌد مشتملة على قسمني، نظرية وعملية

 فوائد نظرية  .1

ألمحد زين  "فتح املعني  "عسى هذا البحث أن يزيد خطابًا جديدا عن اجلناس ىف كتاب 

وعسى  (الصالة والزكاة والصوم  واحلج والعمرة والبيع والشراء واإلجارة)الدين الفناين الباب 

. أن ُيستعمل مرجعا للباحثني اآلخرين ليفعلوا حبوثا مماثلة، هتدف إىل حتسني فهم اللغة العربية

وعسى أن يزيد خزانة علم البالغة ملكتبة اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت 

 .باندونج

 فوائد عملية  .2



 

 

ألمحد زين الدين الفناين الباب  " فتح املعني "يعرف القراُء أشكاَل اجلناس وأنواعه ىف كتاب 

لذلك، ليس ىف هذا املبحث  (الصالة والزكاة والصوم  واحلج والعمرة والبيع والشراء واإلجارة)

 . ومساعدة املفسرين يف فهم ذلك. خطأ يف تفسري املستقبل

 الدراسة السابقة : الفصب الرابع 

اجملال فونولوجيا، صرفيا، وويا، لغويا كان البحث يف جمال اللغة العربية كثريا، سواء أكان 

تركز الباحثة على جمال . اجتماعيا بالغيا، تداوليا، دالليا، أم يف جمال التطوير لتعليم اللغة العربية

الصالة والزكاة )ألمحد زين الدين الفناين الباب  "فتح املعني  "البالغة لتحليل اجلناس ىف كتاب 

البحث يف جمال البالغة ليس حبثا جديدا للمعّلمني  (الشراء واإلجارةوالصوم  واحلج والعمرة والبيع و 

 . أو الطالب ىف اللغة العربية، لكن حَبََث كثرٌي منهم حبوثا يف جمال البالغة

بعض . يهدف هذا الباحث إىل تكميل الدراسات السابقة وتوضيح املادة ىف اللغة العربية

قد قام هبا كثرٌي من ( حول اجلناس)قة هبذا البحث نتائج البحوث أو الدراسات السابقة املتعل

 . الباحثني

علق باجلناس كثرية من أمهها نتائج البحث اليت تت. استناًدا إىل العثور كما فعلتته الباحثةُ 

 : هي

اجلناس يف كتاب آداب العامل واملتعّلم كتابًا ألّفه كياهي احلاّج " رسالة رميا روسيتا، عنواهنا  .1

. ، قسم اللغة العربية وآداهبا ٥٠٩٩هذه الرسالة ىف عام (". راسة بديعيةد. )هاشم أشعري



 

 

أما املنهج املستعمل فهو منهج وصفي، والغرض من هذا البحث هو معرفة اجلناس يف كتاب 

، وخالصة هذه الرسالة هي أّن اللفظ الداّل على عناصر اجلناس يف  "آداب العامل واملتعّلم " 

جناس تام : ، يشمل على تسعة أنواع اجلناس، منها١٠" تعّلم آداب العامل وامل" كتاب 

، ( لفاظ ٩٠)، جناس غري تام مضارع ( لفاظ ٢)، جناس تام مستويف ( لفظ ٧)ممسل 

، جانس غري تام قلب بعض  ( ( لفافظ ٩)، جناس غري تام الحق ( لفافظ ٩)جناس تام 

، ( لفظ ٩)مفروف وجناس تام مركب ( لفظ ٥)، جناس غري تام ناقص ( لفظ ٠)كل 

 (.٥٠٩٩روسيتا ، )

هذه الرسالة ىف (". دراسة بديعية)اجلناس يف كتاب قرة العيون " رسالة بلقس زهرى ، عنواهنا  .2

أما املنهج املستعمل فهو منهج وصفي، والغرض من . ، قسم اللغة العربية وآداهبا ٥٠٩٩عام 

، وخالصة هذه الرسالة هي " يف كتاب قرة العيون" هذا البحث هو معرفة اجلناس يف كتاب 

تغطي أنواًعا : ، منها" يف كتاب قرة العيون " أّن اللفظ الداّل على عناصر اجلناس يف كتاب 

من جناس ، وهي جناس مركب متسبيه ، جناس تام حمرف ، جناس غري تام ناقص ، جياس 

غري تام غري تام مضارع ، جناس غري تام ناقص الحيق ، جناس غري تام قلب بعض ، جناس 

 (.٥٠٩٩زهرى ، )مزجوز وجناس غري تام رّد عجزى 

هذه (". دراسة بديعية)اجلناس يف كتاب مرقة احملّبة " رسالة إحسان سعد الدين، عنواهنا  .3

أما املنهج املستعمل فهو منهج وصفي، . ، قسم اللغة العربية وآداهبا ٥٠٩٠الرسالة ىف عام 

، وخالصة هذه الرسالة هي "مرقة احملّبة"كتاب   والغرض من هذا البحث هو معرفة اجلناس يف



 

 

، يشمل على ستة أنواع ٥٧٠" مرقة احملّبة"أّن اللفظ الداّل على عناصر اجلناس يف كتاب 

جناس اإلشتقاف، وجناس املطلق ، وجناس التاّم املماثل، وجناس احملّرف، : اجلناس، منها

 .(٥٠٩٠سعد الدين، )وجناس املضارع وجناس املصّحف 

اجلناس يف كتاب جمموعة املواليد واألدعية جلعفر بن حسن " رسالة ريين نورعيين، عنواهنا  .4

، قسم اللغة العربية  ٥٠٩٠هذه الرسالة ىف عام (. دراسة بديعية ىف باب النثر الّبزجني)

والغرض من هذا البحث هو معرفة أنواع اجلناس واللفظ يف باب النثر الّبزجني يف  . وآداهبا

وخالصة هذه الرسالة هي أّن أنواع . جلعفر بن حسن" موعة املواليد واألدعيةجم"كتاب 

نوعا، قد تتكون ألفاظ اجلناس من الفعل، وقد تتكون من  ٦٠ اجلناس يف باب النثر الّبزجني

يتكّون جناس التاّم املماثل من ثالثة أجزاء، ويتكّون جناس : فاألنواع املقصودة هي. اإلسم

جزاء، ويتكّون جناس الالحق من جزأين، ويتكّون جناس الناقص املختلف املضارع من ثالثة أ

ىف احلرف األول من جزء واحد، ويتكّون جناس الناقص املختلف ىف احلرف األخري من ستة 

جزء، ويتكّون جناس املزدوج  ٥٧أجزاء ، ويتكّون اجلناس الذي اختلفت بعض حروفه من 

 ٩٥ويتكّون شبه اجلناس اإلشتقاف من  جزء، ٩٥من جزأين، ويتكّون جناس اإلشتقاف من 

 (.٥٠٩٠نور عيين، )جزء 

دراسة حتليلية القافية )احملّسنات الّلفظية يف شعر اإلمام علي كرم اهلل وجهه "الرسالة  .1

املساخدمة يعين منهج الوصفى التحليلي مبنهج علم  ،٥٠٠٢ ،لإليئيس شريفة(". التاء

واألغراض هلذا البحث . األسلوب الذي حيّلل النصوص األديب حتليال من ناحية األسلوب



 

 

كانت نتائج هلذا . يف القافية التاء خاصة ،لوصف احملّسنات الّلفظية يف شعر اإلمام علي

مل كثري من احملّسنات الّلفظية البحث يعين لبيان احلقائق أن يف شعر اإلمام علي حيت

 (. ٥٠٠٢. شريفة. )ظاهرا يعين اجلناس اإلستقاف

لإللياس (". دراسة حتليلية العلم البديع)اجلناس يف شعر لكتاب تعليم املتعّلم "الرسالة  .2

الطربقة املستخدمة يعين منهج الوصف  ،يف قسم الّلغة العربية وأداهبا(. ٥٠٠٢. أمساعيل

واألغراض هذا البحث لتعريف األنواع . اختار البيانات مث حتليلهاالتحليلي مبحموعة و 

كانت نتائج هذا البحث يف الشعر لكتاب . اجلناس يف الكتاب الشاعر التعليم واملتعّلم

 ،كلمات٥٩التعليم واملتعّلم أّن مجلة الّلفظية يف اجلناس واحدة يعين اجلناس اإلشتقاف 

. كلمات ومع ذلك اليوجد اجلناس املعنوى  ٥واملصحاف  ،كلمات  ٢واجلناس املطرف 

 (.٥٠٠٢. إمساعيل)

. لإليليس سوميايت(". دراسة حتليلية علم البديع)اجلناس يف سورة آل عمران "الرسالة  .3

الطريقة املستخدمة يعين منهج الوصفى التحليلي . يف قسم الّلغة العربية وأداهبا. ٥٠٠٩

بحث لتعريف األجناس اجلناس حقيقا واألهذاف هذا ال ،يعين يصور ينظم خاص

كانت نتائج هذا البحث يف سورة املذكورة تشتمل على . ومعناها يف سورة آل عمران

واجلناس الناقص أما  ،يعين اجلناس إشتقاف واجلناس التام ،ثالثة أجناس يف سورة أجناس

. تىسوميا. )األمر والتوبة ،النهي التحديد ،الدعاء: املعاىن يف سورة آل عمران بعين 

٥٠٠٩.) 



 

 

 . أما الفرف بني هذا البحث والدراسات السابقة هو يف موضوع البحث

دلت الدراسات السابقة على أّن البحوث املتعلقة بتحليل البالغة قد حبثها كثري من 

حتاول أن تبحث األلفاَظ الدالة . لكن يف هذه احلالة، تركز الباحثُة البحَث على اجلناس. الباحثني

الصالة والزكاة والصوم  واحلج )ألمحد زين الدين الفناين الباب  "فتح املعني  "كتابعلى اجلناس يف  

وذلك يهدف إىل زيادة املعرفة والعلم حول اللغة العربية، ولعّل  (والعمرة والبيع والشراء واإلجارة

 .األعوام اآلخرين يتعّمقون اللغة العربية

 اإلطار الفكرى: الفصل الخامس 

علٌم يعتمد على صفاء االستعداد الفطري ودقة إدراك اجلمال، وتبنّي الفروف علُم البالغِة 

والبالغُة هي تأدية املعىن اجلليل واضحًا بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف . اخلفية بني صنوف األساليب

اجلارم ) النفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه، واالشخاص الذين خياطبون

 (.٧: ٥٠٩٠، و أمني 

وإصطالحا هي وصول قصد القلب أو التفكري ليعّّب . البالغة عند الّلغة هي وصل أو هناية

ويتأثر عن الشعور والتفكري املستمع  ،إلّن الّلغة اليت تستخدم فيها لغة احلّق وضيع ،إىل اخلاطب

البالغة هي  ،بري اآلخريف التع. بوسيلة اختيار الكلمات املصيب ومطابقة أيضا حبالة األحوال املستمع

كان الكلمة واجلملة بإستخدم الفصيجة   ،املطابقة الكالم أو الكتابة بإلزام األحوال أو احلوار الواقعي

مقنع وانبهار وفوف ذلك يسحر املستمع حىت قصد القلب أو التفكري تعبريا بوصول  ،(الوضيع)

 (. ٩٠١:  ٥٠٠٩. كامل. )الرائعي إىل املخاطب



 

 

و علم مرتبط مبسائل اجلملة، يعين يتعلق مبعناها، وتركيبها، وتأثري النفس علم البالغة ه

لذلك، للوصول إىل هذه األهداف، هناك ثالثة . عليها، ومجال ودقة اختيار الكلمة مطابقا للطلب

زين الدين و نوربيان، )علم البديع ( ٠علم البيان و( ٥علم املعاين، ( ٩: فروع لعلم البالغة، وهي 

٩٩: ٥٠٠٦.) 

أن  ،ة جيمال الّلغة، يعين يبحث عن األوجه املتعّلقكان علم البديع فرعا من فروع البالغة

وظفة هذه العلم لتزيني  ،لذلك. علم البديع علم يبحث عن احملّسنات الّلفظية وااحملّسنات املعنوية

 (.٩: ٥٠٠٢. وحي الدين. )وهباء وممتنع ،الكلمة واملعن قد صّّب اجلميل

تقع ىف معناها واقعا فيسمى باحملّسنات املعنوبة مثل التورية ( الكالم)ال الّلغة إذا كان مج

وإذا كانا مجال الّلغة تقع يف كلمة واحداة فيسمى باحملّسنات . والطباف واملقابلة وما أسبه ذلك

 . الّلفظية مثل اجلناس واإلقتباس والسجع

فتح  "ىف كتاب  أو الكلمات األلفاظ حمسناتحتاول الباحثُة يف هذا البحث أن تبحث 

الصالة والزكاة والصوم  واحلج والعمرة والبيع والشراء )ألمحد زين الدين الفناين الباب  "املعني 

خاصة اجلناس ألّن كثري الكلمات يف هذا الكتاب  اللفظية احملسناتباستعمال نظرية ( واإلجارة

 . مطابقة ومناسبة بقواعد اجلناس

األسلوب الذي جيعل الكلمات أمجل ليسمع من ناحية الكلمة أو  احملّسنات الّلفظية هي

 (.٢:  ٥٠٠٢. وحي الدين. )مثال أسلوب السجع واإلقتباس واجلناس. املقصلة صوهتا



 

 

 : كان تقسيم اجلناس إلمام األخضرى يف كتاب البالغة قد قسم إىل قسمني 

 ،املفروف ،املتشابه)التام املركب  ،التام املستفويف ،التام املماثل: ثالثة أقسام  ،اجلناس التام .1

 (.احملّرف

غري التام القلب  ،(الالحق ،املضارع)غري التام الناقص : أربع أقسام  ،اجلناس غري التام .2

 (.البعض الكلّ  ،الكلّ )

غري التام ( امللحق اجلناس ،املزدواج ،اجملّنة: )كان القلب ىف السابق تنقسم على ثالثة أجزاء 

 (.الكالم النظام ،الكالم النثر. )غري التام رّذ العجز ،اإلشارة

يشمل التشابه إىل أربعة  ،كانا اجلناس هو تشابه الّلفظني يف القول واالختالفهما يف املعىن

 (.٥٢٩-٥٢٥:  ٥٠٩٠. اهلامسي. )يعين أجناس احلروف ومشكلها ومجلتها وتتبعها

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :ما يلي ك  ،لبيان تصوير اإلطار الفكرى في السابق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علم البالغة

 البديع     المعاني البيان

 

 المحسنات المعنوية المحسنات  اللفظية

 

 االقتباس السجع الجناس

 البديع    

ن ألحمد زي" فتح المعين  "في كتاب الجناس

 الصالة والزكاة والصوم )الدين الفناني الباب 

 (البيع والشراء واإلجارةوالحج والعمرة و 

 

 غير تام

 

 تام

 

 تام مماثل

 تام مستوفي

 تام مركب

 

 

 

 (مضارع، الحق)غير تام ناقص 

 (مجّنح، مزوج، ملحق جناس,كّل، بعد كل)غير تام قلب 

 غير تام إشارة

 غير تام رّد عزج

 

 



 

 

 المعنوى اللفظى

 االضمار

 االشارة

 الجناس

 التام وغير التام

 المطلق

 المذيل والمطرف

 المضارع والالحق

 اللفظي

 المحرف والمصحف

 المركب والملفق

 القلب

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 البحث وخطواته منهج: الفصل السادس 

 منهج البحث  .1

:  ٥٠٠٢راتنا ،  )ستكون أسهل حلها وفهمها  من حيث الوظيفة، املنهج هو تبسيط املشكلة،

أما املنهج املستعمل يف هذا البحث فهو منهج وصفي حتليلي، كان هذا املنهج مفعوال بوصف (. ٠١

ولكنه أيًضا يعطي فهما وشرًحا كافيا . ما كان هذا املنهج منهجا للتحليل وحده. الوقائع وحتليلها

 "ٌل لوصف اجلناس وحتليله ىف كتاب اجلناس يف كتابهذا املنهج مستعمَ (. ٢٠:  ٥٠٠٢راتنا ، )

الصالة والزكاة والصوم  واحلج والعمرة والبيع والشراء )ألمحد زين الدين الفناين الباب " فتح املعني 

 (واإلجارة

 خطوات البحث 

 : أما اخلطوات اليت ستفعلها الباحثة يف هذا البحث فهي

 تعيني مصدر البيانات  .أ

ألمحد زين الدين الفناين " فتح املعني  "هذا البحث هو كتاب اجلناس يف كتاب مصدر البيانات يف

(الصالة ، الزكاة ، الصوم ، احلج والعمرة ، البيع والشراء واإلجارة)الباب   

 

 تعيني نوع البيانات  .ب



 

 

 اليت يف تكوين"فتح املعني  "البيانات ىف هذا البحث هي الكلمات الواردة يف كتاب 

 .اجلملة كلمات دالّة على اجلناس

 تقنية مجع البيانات  .ج

تستعمل هذه . أما تقنية مجع البيانات املستعملة ىف هذا البحث هي تقنية االستماع

تالحظ الباحثُة ىف هذا البحث تالحظ الباحثُة كتاب . التقنية مصادرًا مكتوبة للحصول على البيانات

 . ّجل البياناِت املتعلقة بأهداف البحثبعد ذلك، تس. بالدقة"فتح املعني  "

 :فهي"فتح املعني  "أما خطوات مجع البيانات يف كتاب 

 كّله بالدقة"فتح املعني  "قراءة كتاب ( ٩

 "فتح املعني  "تسجيل كل الكلمات الدالة على اجلناس ىف كتاب ( ٥

 . مجع البيانات احملصولة( ٠

 . ئمةحتليل البيانات بالنظرية املوجودة القا( ١

 . كتابة البيانات على التقرير( ٢

 حتليل البيانات  .د

". فتح املعني  "البيانات اليت قد مّت مجعها وترتيبها، مث تُعنّي كلمات اجلناس يف كتاب

ملعرفة اجلناس يف ذلك الكتاب، فتستعمل الباحثُة مدخَل علم البالغة، يعين عنصر اجلناس يف 

 . مث بتعيني معناه أو غرضه" فتح املعني  "اس ىف كتاب موضوع علم البديع بطريقة تعيني اجلن



 

 

 صياغة االستنتاج أو اخلالصة .ه

كان االستنتاُج نشاطًا هنائيا من أنشطة البحث لإلجابة على املشاكل الواردة يف حتديد 

 . البحث

 نظاميات الكتابة : الفصل السابع

يف حماولة للحصول على نتائج البحث املتوّقعة املرجّوة، فينقسم هذا البحث إىل أربعة 

 . أبواب

يشمل هذا الباب على خلفية البحث، حتديد البحث، أهداف . مقّدمةٌ : الباب األّول

البحث وفوائد البحث، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، منهج البحث وخطواته، ونظاميات 

 . الكتابة

يشمل هذا الباب على الدراسات النظرية حول البالغة، . اإلطار النظري: باب الثاينال

 .احملسنات اللفظية واجلناس مع معناه

فتح املعني "كتاب  وعلمه أمحد زين الدين الفناين  سرية ( ٩: فيه مبحثان: الباب الثالث

الصالة والزكاة والصوم  )الباب  ألمحد زين الدين الفناين" فتح املعني  "حتليل اجلناس ىف كتاب( ٥". 

 (واحلج والعمرة والبيع والشراء واإلجارة

 . يشمل هذا الباب على انتائج واالقرتاحات .اخلامتة: الباب الرابع

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


