الباب األول
املقدمة
الفصل األول :خلفية البحث
يف الزمان احلاضر ,كثري من الناس الذين يتكلمون عن االدب ,فاالدب يف
اللغة العربية هو كل رايضة حممودة يتخرج هبا االنسان يف فضيلة من الفضائل و
هذه الر اي ضة كما تكون ابلفعل ,وحسن النظر واحملاكاة ,تكون مبزاولة األقوال
احلكمة الىت تضمنتها لغة أى أمة .واالدب يف اللغة اإلندونسية أو ”“sastra
أيخذ من الكلمة السنسكريتية تعين " "sasمبعىن توجيه وتعليم واعطاء تعليمات أو
إشارات ،وكلمة " "traمبعىن الوسيلة .فكلمة " "susastraلغة تشتق من
السنسكريتية ،وهي" "suيعين جيدة ،ومجيلة ،وحسنة .وكلمة " "sastraمبعىن
الكتابة .أما اصطالحا قال عثمان أفندي أن "األدب هو خلق اإلنسان يف شكل
اللغة الشفوية واخلطية اليت ميكن أن تؤدي إىل الذوق اجليد"(.هريي جوهاري:
.)3 :2010
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وقال حسن علوي يف كتابه ” .“Buku Praktis Bahasa Indonesiaاألدب
هو عملية الكتابة هلا مزااي يف مجال اللغة واجلمال يف احملتوى والتعبري مقارنة مع
غريها من األعمال املكتوبة (حسن علوي .)159 :2003 ،
األدب هو أحد من فروع الفن وحضر بني احلضارة اإلنسانية دائما ،منذ
آالف السنني .وال ميكن إنكار وجود األدب وسط احلضارة اإلنسانية ،حىت أن
وجوده مقبول كواحد من احلقائق االجتماعية الثقافية .حىت اآلن ،ال يُنظر إىل
األدب أنه عمل فين يتمتع ابلعقل واخليال والعاطفة فحسب ،ولكنه يعترب عمالً
مبدعا يستخدم كاستهالك فكري ابإلضافة إىل استهالك العواطف (عطار ،
ً
.)1 :2012
دائما بني األشخاص الكثرية ،
حىت اآلن  ،كانت األعمال األدبية مطلوبة ً
سواء األطفال الصغار أو البالغني  ،من أولئك الذين قرأوا فقط أو البحث عنها.
يف إندونيسيا وحدها  ،تتطور األعمال األدبية بسرعة  ،وليس األدب اإلندونيسي
فقط .ميكننا ندرس األعمال األدبية اللغوية املختلفة ،أحدها األدب العريب.
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األدب العريب هو عمل أديب مهم ومثري للدراسة .من حيث اترخيه أو نقده
الذي يعطي املعرفة لقرائه .هذا ممكن ألنه يستخدم اللغة القرآن .واللغة القران هي
اللغة الفصحة .ويكون معيارا للغة العربية إما من تركيب وأصلوب وغري ذلك.
اللغة هي أحد العناصر املهمة يف التواصل بني احلضارات الثقافية يف هذا
العامل .اللغة هي نظام للرموز الصوتية ويستخدمها اجملتمع للتعاون والتفاعل وحتديد
هويتهم .اللغة هي وسيلة للتعبري عن األفكار أو املفاهيم أو األفكار اليت متلكها
بعض اجملتمعات

( Suharsonoو

.)67 :2005 ،Retnoningsih

األنشطة اللغوية ليست غريبة يف احلياة البشرية .ألهنا أحد عنصر ال ميكن
فصلها عن كل حياة اإلنسان .وابللغة توصل فكرة .هذه هي وظيفة اللغة تعين
أداة إليصال فكرة لآلخرين (أمحد هداية .)30 :2009 ،
واللغة هلا قواعد كثرية ,كذلك اللغة العربية هلا قواعد متنوعة ،كمثل النحو
والصرف والبالغة ولغوية والداللة وغري ذلك .كعلم  ،فإن البالغة ليست فقط
طريقة الستكشاف النصوص العربية املختلفة ،مثل القرآن الكرمي  ،واحلديث ،
أيضا توجيه الشخص
والنصوص األدبية العربية  ،أو النصوص العربية  ،ولكن ً
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ليكون ذكيًا يف التواصل اليومي

(Wallek & Austin Warren

،Rene

.)2 :1989
واألدب ينقسم على قسمني األدب الوصفي واألدب اإلنشائي .أما األدب
الوصفي يقال أيضا ابلعلوم األدبية وهي ثالثة أقسام اتريخ األدب ونقد األدب
ونظرية األدب( .كامل .)5 :2009 ،
كتاب اترخيية  /سرية أحد أجزاء من األدب الوصفي .يف هذه املناسبة ،
سيقوم الباحث بتحليل أحد كتب التاريخ  /السرية عن النيب خضر (الزهر النضر
يف نباء اخلضر) أتليف ابن حجر العسقالين .يف هذا الكتاب  ،يقص عن النيب
خضر من مصادر خمتلفة مبا يف ذلك القرآن  ،واحلديث  ،وآراء العلماء السابقني.
حياول هذا الكتاب الذي كتبه ابن حجر العسقالين عن شخصية النيب
خضر .من ما معين اسم "خضر"؟ هل هو حقا نيب أم فقد ويل؟ ما دور وأتثريه؟
كيف أصل أسرته؟ هل ما زال يعيش اليوم أم أنه ميت؟ هل صحيح أن صحابة
علي بن أيب طالب  ،وأنس رضي هللا عنه ،وحسن البصري  ،وعمر بن عبد العزيز
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 ،قابلوه؟ ألن املعلومات القليل جيعل النيب خضر غامضاً .يف هذا الكتاب شرح
ابن حجر بشكل شامل ونقدي عن اآلراء املختلفة حول شخصية النيب خضر.
يف كتاب "الزهر النضر يف نباء اخلضر"  ،هناك الكثري من الكالم اخلربي
اليت حتتوي علي قيمة صحيحة أو الكاذبة.حنما أحد يتكلم نعرف هل كالمه
صحيحة أو كاذبة .صحيحة إذا كان املعىن متواف ًقا مع الواقع ،وكاذبة إذا كان
املعىن خمال ًفا للواقع (.)95 :2007 ،Nurbayan Zaenuddin
الكالم اخلربي هو أحد من دراسة علم املعاين .علم املعاين هو علم يعرف
به أحوال اللفظ العريب الىت هبا يطابق مقتضى احلال.
يف البحث ،سيبحث الباحث أنواع الكالم اخلربي يعين اإلبتدائي والطليب
واإلنكاري .الكالم اإلبتدائي هو الكالم اخلربي اإلبتدائي اليستخدم احلروف
التوكيدية .يستخدم الكالم للمخاطب الذي ال يعرف شيئًا (خلظذهن) .الكالم
الطليب هو الكالم اخلربي يستخدم حرف توكيد واحد .يستخدم هذا الكالم
للمخاطب املرتدد .مث الكالم اإلنكاري هو الكالم اخلربي الذي يستخدم أكثر
من حرف توكيد .خذا كالم يستخدم للمخاطب املنكر.
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ويف هذا كتاب ،وجد الباحث اجلملة الكثرية حتتوي علي الكالم اخلربي
وله أنواع وأهداف .ومثال من الكالم اخلربي يف كتاب الزهر النضر يف نباء اخلضر
كمايلي:
منرة

نوعه

الكالم اخلربي

 .1قيل  :هو ابن ,ادم  ,من صلبه اإلبتدائي

هدفه
فائدة اخلرب

قيل  :هو ابن ,ادم  ,من صلبه
يف هذه مجلة يعرف أن متكلم سيخرب إيل القارئ (خماطب) أن خضر هو
ابن النيب آدم ،خلق منً صالبه .يعرف أن اجلملة تدخل على الكالم اخلربي
اإلبتدائي ألهنا ال يوجد حرف التوكيد فيها .يف هذه اجلملة يعرف أن املستمع أو
احملاور ال يعرف شيئًا (خلى الذهن) .وهدفه فائدة اخلرب.
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منرة

نوعه

الكالم اخلربي

 .2إنه مل يدرك زمن النيب صلى هللا الطليب

هدفه
الزم الفائدة

عليه وسلم  ,وهذا ال يصح

إنه مل يدرك زمن النيب صلى هللا عليه وسلم  ,وهذا ال يصح.
يف هذه مجلة يعرف أن متكلم خيرب القارئ (خماطب) أن خضر اليعيش يف
عهد النيب حممد .يعرف أن اجلملة تدخل على كالم اخلربي الطليب ألن وجد
حرف التوكيد يعين "إن" فيها .يف هذه اجلملة يعرف أن املستمع أو احملاور مرتدد
أو مرتبك يف حقيقة اخلرب ولكي خماطب متأكداً من حقيقة اخلرب .وهدفه الزم
الفائدة.
منرة

الكالم اخلربي

نوعه

 .3فإن قلنا  :إنه نيب فال إنكار يف اإلنكاري
ذلك,

فإن قلنا  :إنه نيب فال إنكار يف ذلك،
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هدفه
الزم الفائدة

يف هذه مجلة يعرف أن متكلم سيخرب إيل القارئ (خماطب) أن خضر هو
نيب والجيوز إنكار عليه ألنه ح ًقا أمر من هللا .يعرف أن اجلملة تدخل على الكالم
اخلربي اإلنكار ,ألن وجد حرف توكيد أكثر يعين "ن" و "إن".لتوكيد أن خضر
نيب .وهدفه الزم الفائدة.
بناءً على خلفية البحث ،هناك أنواع خمتلفة من الكالم اخلربي .وسيبحث
الباحث عن األسلوب يف كتاب الزهر النضر يف نباء اخلضر إلبن حجر
العسقالين .ويكون موضوعا يف هذا البحث بدراسة علم املعاين من حيث مالم
اخلريي أنواعه وأهدافه .مبوضوع "الكالم اخلربي يف كتاب الزهر النضر يف نباء
اخلضر البن حجر العسقالين (دراسة علم املعاين)".
الفصل الثاين :حتديد البحث
البحث فيما يلي:
بناء على خلفية البحث املتقدم حدد الباحث هذا
َ
.1

ما أنواع الكالم اخلربي يف كتاب الزهر النضر يف نباء اخلضر البن
حجر العسقالين؟
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.2

ما أهداف الكالم اخلربي يف كتاب الزهر النضر يف نباء اخلضر
البن حجر العسقالين ؟

الفصل الثالث :أغراض البحث وفوائده
أغراض البحث
بناء على حتديد البحث املتقدم فأغراض هذا البحث فيما يلي:
.1

ملعرفة أنواع الكالم اخلربي يف كتاب الزهر النضر يف نباء اخلضر
البن حجر العسقالين.

.2

ملعرفة أهداف الكالم اخلربي يف كتاب الزهر النضر يف نباء اخلضر
البن حجر العسقالين.

الفوائد النظرية
.1

يفيد هذا البحث لتحقيق معرفة الباحث عن جمال علم اللغة الذي
يتعلّق بعلم البالغة السيما يف علم املعاين.
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.2

ويفيد أيضا لزايدة معرفة الباحث وفهمه عن البالغة يف علم املعاين
خاصة عن الكالم اخلربي.

الفوائد العملية
 .1مساعدة جملتمع والباحثني يف ستقراء دراسة علم املعاين عن الكالم
اخلربي.
 .2حلصول الدرجة اجلامعية األويل بقسم اللغة العربية كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت
ابندونج.
الفصل الرابع :الدراسة السابقة
مل جيد الباحث حبثا مبوضوع الكالم اخلربي يف كتاب الزهر النضر يف نباء
اخلضر البن حجر العسقالين ،أكثره حبثا عن الكالم اخلربي يف القرآن .وأما
البحث عن الكالم اخلربي وجد الباحث عدد البحث منها:
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 .1ردوان ( ،2014 ،)1210502060قسم اللغة العربية ،اجلامعة
اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت ابندونج ،حتت موضوع كالم
اخلربي يف دوان إمام الشرع (دراسة علم البالغة).
 .2نيا كرنياسيح ( ،2012 ،)208500351قسم اللغة العربية ،اجلامعة
اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جايت ابندونج ،حتت موضوع كالم
اخلربي وأغراضه.
 .3ظرة نصيخة ،2015 ،قسم اللغة العربية ،اجلامعة اإلسالمية احلكومية
سوانن أمفيل ،حتيت موضوع كالم اخلربي يف سورة الروم .وكان املنهج
املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي وهو يصف الواقع
النوعي الذي يستخدم البياانت املكتبية.
مث حيلله .هذا البحث هو البحث
ّ
 .4خري النساء موتياراين ،2013 ،قسم الرتبية اللغة العربية ،اجلامعة الرتبية
إندونيسيا ابندونج ،حتت موضوع فوائد الكالم اخلربي و الكالم اإلنشائي
يف سورة لقمان .وهذا البحث يستعمل دراسة املعاين .وليس ابلكالم
اخلربي فقد ولكن ابلكالم اإلنشائي أيضا.
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أما معادلة حبث الباحث ابلبحوث السابقة من حيث الدراسة أي الكالم
اخلربي وفرقه من حيث املوضوع ألن البحوث القدمية أكثر من سورة القرآن ،وأما
هذا البحث يستعمل الكتاب العربية يعين كتاب "الزهر النضر يف نباء اخلضر
البن حجر العسقالين".
بناء على ما سبق كان حبث عن الكالم اخلربي يف هذا الكتاب مل يوجد
قبله .فرييد الباحث أن ينشأ حبثه حتت املوضوع ""الكالم اخلربي يف كتاب الزهر
النضر يف نباء اخلضر البن حجر العسقالين (دراسة علم املعاين)".
الفصل اخلامس :أساس التفكري
البالغة لغة هي االنتهاء و الوصول .اصطالحا هي الظهور والبيان واالنتهاء
إيل املعىن وبلوغ املراد ابللفظ اجليد والقول البلوغ املؤثر والتعبري احلسن الفصيح.
قال تعاىل "وقل هلم يف أنفسهم قوال بليغا" (النساء .)63 :قال الزخمشري "إن
القول البليغ هو املؤثر يف قلوهبم ,فيغتنمون به اغتناما ويستشعرون من اخلوف
استشعارا ,فإذا مسعو لفظ "اجلنة" استبشروا ,وإذا مسعو لفظ "النار" اقشعروا".
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البالغة تشتمل على ثالث دراسات البيان واملعاين والبديع .وعلم املعاين
عند زين الدين ونور بيان هو علم يعرف به كيفية إظهار األفكار والشعور يف
الكالم املقتضى للحال .واملعاين يبحث عن الكالم اخلربي واإلنشائي .الكالم
اخلربي عند اهلامشي هو ما حيتمل الصدق والكذب لذاته واإلنشائي هو ما الحيتمل
الصدق والكذب لذاته( .اهلامشي.)40 :2008 ،
ويف هذا البحث ,يبحث عن الكالم اخلربي من حيث أنواعه وأهدافه فقد.
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يستقي من خليفة البحث السابقة أساس التفكري ،كما يلي:
الزهر النضر يف نباء اخلضر
كالمال

اإلنشائ

اخلربى
الزم الفائدة
فائدة اخلرب

مقتضى الظاهر
إبتدائي

إظهار التحصر

طليب

اإلسرتحام

إنكاري

احلس على التّعلم
ّ
إظهار الضّعف
الفخر
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الفصل السادس :نظام الكتابة
أما نظام الكتابة يف هذا البحث كما يلي:
الباب األول املقدمة فيها تصوير عام من املشكلة احملتوية اليت تشتمل على
خلفية البحث وحتديده وأغراضه وفوائده والدراسة السابقة وأساس التفكري ونظام
الكتابة.
الباب الثاين النظرايت األساسية وهي تشتمل على نظرايت الكتاب وعلم
البالغة وعلم املعاين والكالم اخلربي وأنواعه وأهدافه وحرف التوكيد.
الباب الثالث منهج البحث وخطوات البحث.
الباب الرابع حتليل البحث عن الكالم اخلربي وأنواعه وأهدافه يف كتاب
الزهر النضر يف نباء اخلضر البن حجر العسقالين.
الباب اخلامس اخلامتة وهي تشتمل على خالصة البحث واالقرتاحات اليت
تتعلق به.
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