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 الباب األول

 املقدمة

 خلفية البحث الفصل األول:

, دبعن اال ونيتكلم نالذي من الناس , كثَتُب الزمان احلاضر 

كل رايضة زلمودة يتخرج هبا االنسان ُب ىو   العربية اللغة فاالدب ُب

فضيلة من الفضائل و ىذه الر اي ضة كما تكون ابلفعل,وحسن النظر 

ىذا 1.األقوال احلكمة الىت تضمنتها لغة أى أمةواحملاكاة, تكون دبزاولة 

 العام.  التعريف يتكلم عن االدب دبعٍت

اخلاص يعٍت االدب  دبعٍت دباال التعريف الذي يتكلم عن لكنو 

وصور ، ئهماها,وأمثلة طبئما أودع نثرىا من نتاج عقول أبن ىو-لغة أى أمة

ويقوم  ،الفعلويثقف ب النفس,ا شأنو أن يهذشل ،مأخيلتهم ومبلغ بياهن
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َب  ورغب عن نفسو وولد األدب بسبب فطرة اإلنسان للتعبَت  2السان.

التفكَت عن البشرية واإلنسانية والواقعية اليت مرت طول األايم وطول 

 الزمن. 

قد جري واحد من فروع الفن دائما ُب احلضارة اإلنسانية كاألدب  

. ال ديكن إنكارهحلضارة اإلنسانية ا نضمُب ه آالف السنُت. وجود منذ

قل، واخليال، حىت اآلن، ال يعترب األدب فقط كعمل فٍت حيتوي على الع

نظر إليو على أنو عمل إبداعي واالستفادة منها الوالعاطفة، ولكن ًب 

 3ابعتبارىا استهالك الفكري ابإلضافة إىل استهالك العاطفي.

احية ، سواء من الندب العريب ىو عمل أديب مهم ومثَت لالىتماماأل

للقراء. فمن  يةاليت ديكن أن توفر رؤ  من الناحية العقديةالتارخيية أو 

 القرآن  كما كانلغة وسائل اإلعالم  كم  ستخديالعمل األديب  طبيعيال

غة الفصحى اللغة العربية، وال ديكن أن ننكر أن لغة القرآن تعطي معايَت الل

جانب من جوانب ىيكل، واألسلوب، ومنوذج  العربية على حد سواء
                                                 

2
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3
 Atar Semi, Metode Penelitian Sastra, (Bandung : Angkasa, 2112), 1. 
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اإلفصاح، وابلتايل توفَت إذلام إجيايب واليت قد تؤثر على التعبَت األديب العريب 

 النموذجي.

تصبح لغة واحدة من العناصر اذلامة ُب التواصل بُت احلضارات 

 يستخدمو ذيمل. اللغة ىي نظام الرمز احملكم الصوت الوالثقافات ُب العا

جملتمع إىل التعاون والتفاعل والتعرف على أنفسهم. اللغة ىي وسيلة أفراد ا

 4للتعبَت عن األفكار وادلفاىيم أو األفكار اليت ديلكها رلتمع معُت.

ُب حياة اإلنسان. ألن اللغة ىي  ةغريب تليس الزمةوتكون اللغة 

اجلوانب اليت ال ديكن فصلها عن بقية حياة اإلنسان. من  من واحدة

خالل لغتهم، فكرة، يعتقد أو فكرة ديكن أن ترسل أو الكشف عنها. 

 5وىذا يتفق مع وظيفة اللغة ىي أداة للتواصل فكرة لشخص آخر.

، دبا ُب , كذلك اللغة العربية ذلا قواعد متنوعةةذلا قواعد كثَت اللغة و 

ذلك النحو والصرف والبالغة ولغوية والداليل وغَتىا. كعلم، البالغة 

                                                 

4
 Suharsono & Ana Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Semarang : 

Widya Karya, 2115), 66. 
5
 Asep Ahmad Hidayat, Filsafat Bahas, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2112), 31. 
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النص العريب، مثل القرآن، احلديث، النصوص األدبية  لتبحث امنه تكون 

العربية، أو نصوص ابللغة العربية، وديكن أيضا أن يؤدي الشخص أن 

 6.يكون لغة الذكية ُب احلياة اليومية

 األدب الوصفي واألدب اإلنشائي. واألدب ينقسم على قسمُت

أما األدب الوصفي وىو ما يسمى ابلعلوم األدبية وىي ثالثة أقسام اتريخ 

 7األدب ونقد األدب ونظرية األدب.

اخلصوص، من ادلؤكد أنو يوجد ُب أعمال األدب والنثر على وجو 

ن، مها العناصر اجلوىرية وخارجي. عنصر جوىري ُب رواية ان أساسياعنصر 

 8صر اليت تشارك مباشرة بناء القصة.عنا

ُب الرواية ىي العناصر اليت تتجاوز الرواية  ةبينما عناصر خارجي

األدبية اليت تؤثر بشكل غَت مباشر على شكل أو نظام للكائن احلي من 

 9العمل األديب ُب شكل رواية.

                                                 

6
 Rane Wellek & Austin Warren, Teori Kesusastraan, (Jakarta : Gramedia, 1292), 

2. 
6
 Sukron Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Klasik dan Modern, (Jakarta : Rajawali 

Pers, 2112), 5. 
9
 Jakob Sumardjo & Saini, Apresiasi Kesusastraan, (Jakarta : Gramedia, 1296), 

31. 
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الرواية ىي العمل األديب اليت وضعت دول الشرق األوسط، واحدة 

ىي واحدة من الرواية التارخيية يتم  زينة لنوال السعداوىمنها ىي الرواية 

ُب قصة خيالية كان األمر كذلك فريدة من  نوال السعداوىتعبئتها أعمال 

 . أحد رواية ترسل رسالة األخالق للقارء.نوعها ومجيلة

أيضا التعابَت اليت تتطلب حدوث شيء ما، مثل  "زينة"ُب الرواية 

فعل األمر والنهي والتمٍت واالستفهام والنداء. وىذا ما يسمى بكالم 

 10اإلنشاء الطليب.

أما الكالم اإلنشائي ابب من أبواب علم ادلعاين وادلعاين دراسة من 

 ل.دروس علم البالغة. وادلعاين علم يعرف بو أحوال الكالم دبقتضى احلا

وأما ىذه الرسالة ستبحث عن األمر ُب ىذه الرواية. األمر عند 

ولألمر أربع صيغ وىي  11اذلامشي طلب الشيء من األعلى إىل األدىن.

فعل األمر وادلضارع اجملزوم بالم األمر وادلصدر يقوم مقام فعل األمر. أصل 

                                                                                                                            

2
 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta : Gajah Mada 

University Press, 2111), 23. 
11

 Mamat Zaenuddin & Yayan Nurbayan, Pengantar Ilmu Balaghah, (Bandung : 

Refika Aditama, 2116), 63. 
11

 Ahmad Al-Hasymi, Jawaharil Balaghah, (Beirut, 2119), 54-55. 
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األمر طلب الشيء من األعلى إىل األدىن ولكن األمر ديلك ادلعاين 

اآلخرى الكثَتة منها الدعاء وااللتماس واإلرشاد والتمٍت واإلابحة والتخيَت 

 .والتهديد والتعجيز

. موافقا للمعٌت وإما ال هاإما لفظ كثَت من األمروُب ىذه الرواية  

ي حتت اخلط أمر بصيغة فعل اللفظ الذتكلمي حد منهم"  اوعيادلثال: "

يكون نصيحة من ألنو  رشاداإلقيقي بل احلعٌت ادل ليس منواللفظ  األمر

اي بنيت بعيد  انميصوتك،  وطياي رليدة،  أسكيتجدة إيل بنتها. ٍب "

اللفظ الذي حتت اخلط أمر بصيغة فعل األمر  بوك و أمك"الشر عن أ

يكون نصيحة من جدة ألنو  رشادقيقي بل اإلاحلعٌت ادل ليس منواللفظ 

اللفظ الذي حتت اخلط !" اسم أبوك وجدك اي محارة أكتيبإيل بنتها. ٍب "

ألنو أمر من أألستاذة إيل  قيقياحلعٌت ادل من أمر بصيغة فعل األمر واللفظ

 طالبتها.

بناء على خلفية البحث ادلتقدم كان األمر قد خيتلف معانيو. 

مع  زينة لنوال السعداوىولذلك سيبحث الباحث عن األسلوبية ُب رواية 
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صفحة. ودراسة ىذا البحث علم ادلعاين من ابب  ٢٧٦ عدد الصفحات

الكالم اإلنشائي حتديدا فصل األمر. فالبحث ادلتقدم يدل على وجود 

فأكثر. ولذلك اىتم الباحث على  زينة لنوال السعداوىاألمر ُب رواية 

 حتت ادلوضوع: زينةحبث معاين األمر ُب رواية 

 ".)دارسة علم املعاين( زينة لنوال السعداوىاألمر يف رواية "

 

 حتديد البحث: الثاينالفصل 

 بناء على خلفية البحث ادلتقدم حدد الباحث ىذا البحَث فيما يلي:

 ؟ السعداوى واللن زينةواية ُب ر  ما صيغة األمر .1

 ؟ السعدلوى واللن زينةواية ر ما معٌت األمر ُب  .2

 أغراض البحث وفوائده :الفصل الثالث

 ادلتقدم فأغراض ىذا البحث فيما يلي:بناء على حتديد البحث 

 .وال السعدلوىلن زينةواية ر األمر ُب معرفة صيغة  .1
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 .وال السعدلوىلن زينةواية ر معرفة معٌت األمر ُب  .2

 وأما الفوائد اليت ترجى من ىذا البحث فيما يلي:

 الفوائد النظرية .1

يفيد ىذا البحث لتحقيق معرفة الباحثة عن رلال علم اللغة الذي  (1

 بعلم البالغة السيما ُب علم ادلعاين. يتعّلق

ويفيد أيضا لزايدة معرفة الباحثة وفهمها عن البالغة ُب علم  (2

 .عن االمرخاصة  ادلعاين

 الفوائد العملية .2

 .األمر عنادلعاين تمع والباحثُت ُب االستقراء دراسة علم مساعدة جمل (1

اآلداب والعلوم ل الدرجة اجلامعية األويل بقسم اللغة العربية كلية و صحل (2

 .اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج جاٌب ابندونج

 

 

 الدراسة السابقة :الفصل الرابع
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بل أكثره  زينة لنوال السعداوىمل جيد الباحث حبثا موضوعو رواية 

 القرآن. وأما البحث ُب األمر وجد الباحث عدد البحث منها:

طالب قسم  ٢١٩٦سنة  ٩٢٩٩٥١٢١٥٤رومسان رقم التسجيل  .1

اللغة العربية وأدهبا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن جونونج 

جاٌب ابندونج حبث الرسالة حتت ادلوضوع "األمر ُب رواية أخرج منها 

ىذه الرواية تشتمل على األمر احلقيقي  اي ملعون لسدام حسُت".

سلتلفة منها وغَت احلقيقي أي الدعاء واإلرشاد وااللتماس وصيغتو 

صيغة فعل األمر وادلضارع اجملزوم بالم األمر ادلصدر الذي يقوم مقام 

أمره. وأما مزية ىذا البحث معرفة صيغ األمر معانيو ُب رواية أخرج 

منها اي ملعون لسدام حسُت. ونقصو مل يوجد األمر دبعٌت التمٍت 

 والتخيَت والتهديد والتعجيز فيها.

طالب قسم  ٢١٩٤سنة  ٩١٩٩١١٣٤مشس األمُت رقم التسجيل  .2

اللغة العربية وأدهبا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن كايل جاغا 

يوغياكاترات حبث الرسالة حتت ادلوضوع "األمر ُب القرآن أي اجلزء 
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وخالصة ىذا البحث فيها ثالث وسبعُت أمرا  السامن والعشرين".

دلضارع اجملزوم بالم أربعة وستُت أمرا بصيغة فعل األمر وستة بصيغة ا

األمر وثالثة بصيغة ادلصدر الذي يقوم مقام أمره. وأما معانيو سبعة 

وأربعُت حقيقيا وستة وعشرين رلازاي. ومزية ىذا البحث معرفة صيغ 

 األمر ومعانيو ُب القرآن اجلزء الثامن والعشرين ونقصو قليلة البياانت.

دهبا ابجلامعة طالبة قسم اللغة العربية وأ ٢١١٩أم صفية سنة  .3

اإلسالمية احلكومية سوانن كايل جاغا يوغياكارات حبثت الرسالة 

حتت ادلوضوع "األمر ُب صورة األعراف". مزية ىذا البحث معرفة 

 صيغ األمر ُب صورة األعراف ونقصو البياانت غَت متوازن.

 ٢١١٨سنة  212111943 محدان فتح الرمحان رقم التسجيل .4

وأدهبا ابجلامعة اإلسالمية احلكومية سوانن طالب قسم اللغة العربية 

جونونج جاٌب ابندونج حبث الرسالة حتت ادلوضوع "األمر والنهي 

 ُب صورة آل عمران )دارسة معانية(".
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أما معادلة حبث الباحث ابلبحوث السابقة من حيث الدراسة أي 

األمر وفرقو من حيث ادلوضوع ألن البحوث القددية أكثر موضوعها آايت 

 .زينة لنوال السعداوىرآن وأما حبث البحث موضوعو رواية أي رواية الق

بناء على ما سبق كان حبث األمر ُب ىذه الرواية مل يوجد قبلو. 

زينة لنوال فَتيد الباحث أن ينشأ حبثو حتت ادلوضوع "األمر ُب رواية 

 )دراسة علم ادلعاين(". السعداوى

 أساس التفكري :الفصل اخلامس

الحا ىي الظهور والبيان ىي االنتهاء و الوصول. اصطغة لغة البال

واالنتهاء إيل ادلعٌت وبلوغ ادلراد ابللفظ اجليد والقول البلوغ ادلؤثروالتعبَت 

احلسن الفصيح. قال تعاىل "وقل ذلم ُب أنفسهم قوال بليغا" )النساء: 

الزسلشري "إن القول البليغ ىو ادلؤثر ُب قلوهبم, فيغتنمون بو (. قال ٦٣
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اغتناما ويستشعرون من اخلوف استشعارا, فإذا مسعو لفظ "اجلنة" 

 12استبشروا, وإذا مسعو لفظ "النار" اقشعروا".

البالغة تشتمل على ثالث دراسات البيان وادلعاين والبديع. وادلعاين 

عند زين الدين ونور بيان علم يعرف بو كيفية إظهار األفكار والشعور ُب 

وادلعاين يبحث عن الكالم اخلربي واإلنشائي.  13الكالم ادلقتضى للحال.

الكالم اخلربي عند اذلامشي ىو ما حيتمل الصدق والكذب لذاتو 

وينقسم اإلنشاء إىل  14.واإلنشائي ىو ما حيتمل الصدق والكذب لذاتو

نوعُت إنشاء طليب وإنشاء غَت طليب. واإلنشاء الطليب ىو الذي يستدعي 

ويكون خبمسة  15.كلم وقت الطلبمطلواب غَت حاصل ُب اعتقاد ادلت

 أشياء: األمر والنهي واالستفهام والتمٍت والنداء.

عند اذلامشي طلب  وُب ىذا البحث, يبحث عن األمر فقد. األمر

الشيء من األعلى إىل األدىن وىذا تعريفو احلقيقي وقد خيرج األمر من 

                                                 

12
5(, 2116: )بكونتور فونوروكو البيان, , البالغة ُب علمقسم ادلنحج الدراسي   

13
 Mamat Zaenuddin & Yayan Nurbayan, Op.Cit., 12. 

14
 Ahmad Al-Hasymi, Jawaharil Balaghah, (Beirut, 2119), 41. 

15
 Ibid  54. 
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خيَت حقيقتو منها الدعاء وااللتماس واإلرشاد والتمٍت واإلابحة والت

والتهديد والتعجيز. وصيغتو أربعة أشياء: فعل األمر وادلضارع اجملزوم بالم 

األمر واسم فعل ادلضارع وادلصدر الذيي يقوم مقام أمره. وىذا شكل 

 .أساس التفكَت ُب األمر

 منهج البحث وخطواتو :الفصل السادس

 منهج البحث .1

التحليلي أما ادلنهج ادلستخدم ُب ىذا البحث ىو ادلنهج الوصفي 

أي تصوير صيغ األمر ومعانيو  16وىو ادلنهج أولو تصوير البياانت فتحليلها

 ٍب حتليلها. زينة لنوال السعداوىُب رواية 

 خطوات البحث .2

 وأما خطوات ىذا البحث كما يلي:

 

                                                 

16
 Ratna, Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2113), 53. 
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 تعيُت مصدر البياانت -

 زينة لنوال السعداوىمصدر البياانت ُب ىذا البحث ىو رواية 

 م. ٢١٩١لبنان سنة  بَتوت, صفحات طبعة ٣٩٨وعدد صفحاتو 

 تعيُت أجناس البياانت -

وأجناس البياانت ُب ىذا البحث ىو اجلمل اليت تتضمن األمر من 

ومنها صيغة فعل األمر  زينة لنوال السعداوىصفحات ُب رواية  ٣٩٨

 وادلضارع اجملزوم بالم األمر واسم فعل األمر وادلصدر يقوم مقام األمر.

 بياانتطريقة مجع ال -

استخدم الباحث الدراسة ادلكتبية ُب مجع البياانت ألن البياانت 

ادلستعملة ُب ىذا البحث البياانت الكمية. واستخدم أيضا طريقا توثيقيا 

. والبياانت ادلأخوذة ُب ىذا البحث زينة لنوال السعداوىبصورة رواية 

 البياانت الوصفية وصيغتها لفظا. وأما خطواهتا كما يلي:
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 قراءة الرواية جيدا .1

 إيقاع العالمة عند البياانت ادلتعلقة ابلبحث .2

 مجع البياانت .3

 تقسيم البياانت ادلتعلقة ابألمر .4

 حتليل البياانت -

البياانت اجملموعة وادلرتبة تُقسم ابعتبار صفحتها ٍب تقسيمها 

ابعتبار صيغة أمرىا. ٍب دلعرفة األمر ُب ىذه الرواية استعمل الباحث 

ادلعاين أي أسلوب األمر من ابب كالم اإلنشاء الطليب وأوذلا أسلوب علم 

 تعيُت صيغتها ٍب معانيها.

 تعيُت اخلالصة -

اخلالصة عملية آخرة ُب البحث لتكون جوااب من حتديد البحث 

 .زينة لنوال السعداوىادلتقدم عن صيغة األمر ومعانيو ُب رواية 
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 نظام التحرير :الفصل السابع

 ُب ىذا البحث كما يلي:أما نظام التحرير 

الباب األول ادلقدمة فيها تصوير عام من ادلشكلة احملتوية اليت 

تشتمل على خلفية البحث وحتديده وأغراضو وفوائده والدراسة السابقة 

 وأساس التفكَت ومنهج البحث وخطواتو.

الباب الثاين النظرايت األساسية وىي تشتمل على نظرايت الرواية 

واتريخ علم ادلعاين والكالم اإلنشائي الطليب وأنواعو وأنواع وعلم البالغة 

 األمر.

زينة لنوال الباب الثالث حتليل البحث عن األمر ومعانيو ُب رواية 

 .السعداوى

الباب الرابع اخلامتة وىي تشتمل على خالصة البحث واالقًتاحات 

 اليت تتعلق بو.

 


