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باب األولال  

 املقدمة

 أ. خلفية البحث

إن اللغة العربية هي أفصح اللغة وأنزل هللا القران الكرمي هبا كما قال هللا تعاىل "إان 

.أنزلناااق قاارران اربيااا لعلكااا  تعقلاا ن
منااع اصاا س ا اااا ا اشوىل انعراار  العربيااة   مع ااا  1

اوسااالمف  فحتااا    لغاااة العلااا  أسجاااامل اوعمااا ست وبلغااا  ماااا بلغاااحب ا اااا ا واستااا    ياااات 

2ست فض   ان ك هنا لغة الدين والع ادت.ااشدب والسيااية واحلضو 
 

متيّااز  اللغااة العربيااة الاان الهااا ماان اللغااا  بقاادس ا الاان العصااّر    اشاااالي  

والع اااس  والاان العنااا ّك   اللكياا  ومللااا   ساا  اوقااااع الاااعا يعنلّاا  ن ا اااا معينااا  مااان 

ماااان تيااااازا  اللغاااااة العربيااااة متااااا  للماااااعكل  الااااع  يساااااع دا الااااا   3دون اااااالق.اشاااااالي  

هااا  العلااا  الاااع   سعيلساااعيكيةاشاااال ب لع لياااد مقصااا د ك ماااحبع كماااا قاااال اااا دجيمان ف 

4.مقص دق ابللغة ك ايلعحب كل  لع ليدالع  إاععملحب اوع  بن اشالي  ث ا
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الا  امملياة و  ي  اث الا  اشتا ا  والا  اوعااج خصائص اعيلسعيكية ها  أما 

 (metaforaمينااااامي (  عع ااااايميلنع فرا نيفيكاااااان)اللكياااا ( والاااا  ال  اااااة )ميعاااااف سا

simile personifikasi, metonimi) . وقاال هاتاب الاّدين قاالي   ) 5وال ملالdi dSihabu

Qalyubi )"الاع  اشاال ب أاراااتا واشاال ب ها   ريقاة ه  ال  اث اللغاة  يةكيلسعياع

 6.اللغة لر ص   اياق معّف وارض معّف ااع داا 

أناا اك اشااااالي      ااة: أاااال ب العلاا ع أاااال ب ابناااب وأاااال ب اشدب. مااان 

   ااة اشااال بع اشااال ب اشدب ي  ااث ااان فااال أباار  تاافاتحبع وأأتاار تيزاتااحبع ومنرااح 

ع فالااحب مااا فيااحب ماان خيااال سائااع وتصاا ير دقياااع وتلّمااس ل جاا ق الراا حب ال عياادت بااف اشهاايامل

7وإل اس اوعن     ب احملس سع   ت ست اوعن  . 
 

دخاا ل      كعاااب "إاانااة النااال ف" ش  بكاارأمااا الااداامل بعااد تاا ت الضاا ن 

أاال ب اشدبع شن  قااد وجاد  فيااحب فاال أباار  تافاتحبع وأأتاار تيزتاحب  اتااة   ماالاب  

اوعىن واللكي حب. الداامل بعد ت ت الض ن ه  الداامل الع  يقرأ بعد تا ت الضا ن. أماا 

بصا ت الضا نع ا   الداامل الاعا يقاال بعادها فا  نعلا  داااملا  وسد بساند تا يح خاتاا

قاااال يساااع   أن يااادان   تااا ت الضااا نع و  تاااامل مناشحناااا  أناااحبأناااحب ملكااار بعااا  الفق

                                             
5Akhmad Muzakki,Stilistika Al-Qur’an),Malang:Uin-Maliki Press,2015(, 69. 
6Ibid.5. 

 .033ا(2007ه/1427ع )جاكرات:سواة فريسال  اة ال اا ةع الي اماسا ومصنفن أمف   7
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اللَُّتاا َّ إَّنَّ الَضاا  امل  الَضاا  امُلآ  إىل رخاارق    بعضاات  إملا فاار  ماان تاا  ا داااا هبااامل الااداا:

لكان ملكارق الادميا ي ال كار    " حاهاية إااناة  .8داامل ليسالحب أتال مان السانةفيما نعلا 

 .9(255/1النال ف"

خعياس اوعىن احلالة كان اللكي  فيلة و  ا  ش  بكر ت الض ن" "الداامل بعد ت  

  حالة اتة اللف ية أو كلمعتا فيلة ويععلا بينت  بعن ك اشاالي  فيتا  

 ليلحب. لع اخعياس امملية وإست اط اوعن  ىت يك ن جّعابة  اللف يةع اخعياس 

  ض ن"   ت التبعد "الداامل أال ب اافة إىل ملل  تريد ال احثة أن حتلل اب 

 من ح ل اشال بية.كعاب "إاانة النال ف" ش  بكر 

 

 ب. أسئلة البحث

  ل ف" ش"الداامل بعد ت ت الض ن"   كعاب "إاانة الناأال ب  ما. 1

 ؟بكر

إاانة "أال ب "الداامل بعد ت ت الض ن"   كعاب  اناوعاىن . ما 2

 ؟ النال ف" ش  بكر

 
                                             

8www.islamweb.net//fatwa/islamdi akses pada( 6 oktober 2017 ( 

9www.khayma.com di akses pada ( 1  oktober 2017) 
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 ج. أهداف البحث

 هد  ال  ث كما يلن :أر أائلة ال  ث فيقدا ال احثة ابلن 

أال ب "الداامل بعد ت ت الض ن"   كعاب "إاانة النال ف"  ان وعرفة. 1

 ش  بكر

كعاب "إاانة   ال ب "الداامل بعد ت ت الض ن"    أ وعرفة اوعاىن ان. 2 

 النال ف" ش  بكر

 

 د.فوائد البحث

 يةالف ائد الن ر 

 أو اعيلسعيكية  يلاالفت  ان ال  اشا لزايدت .1

   داامل ت ت الض نومعان حب   يلان اك اشاأ لزايدت الفت  ان .2

 الف ائد العن يقية

 لزايدت اوراجع ان ال  اشاالي  وأن اك واناترق   النّص أو رخر 1

للقية الفت  ان اعيلسعيكية خاتة لن ب قس  اللغة العربية وأدهبا  اتة قدست   2

 الن ب الن حتليل ال  اشاالي  وتنّ س ال  اشاالي    النّص أو رخر
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 ه.الدراسة السابقة

 فيما يلن تعرض ال احثة  بع  الدسااة السابقة الىت تععلا هبعا ال  ث.

 ا يلن:أما نعيجة ال  ث هلعا ال  ث كم 

"اشال ب   .حت  او ا ك 2014انياسيت اكع ت الدراسة األوىل: (1

ية(كان  ال احثة   هع ة الدين ا ست الرمحن" )دسااة اعيلسعيك

 فلسفة الدسااة القررن وحديث جامعة ا انن كاليجاكا ا ا مية.و 

ععلا ابلعل  اشاالي  اي  اليت تالكلما  أو ر نعيجة ال  ث هي:

 وجما    ا ست الرمحن ومعانيحب. اتة أال ب 

.حت  او ا ك "قصة نيب ن ح 2007كع تا ايت سملة  الدراسة الثانية: (2

اعيلسعيكية( كان  حتليلية اليحب الس ا   القررن الكرمي" )دسااة 

الثقافة جامعة وأدهبا كلية العل ا ا نسانية و ال احثة   هع ة اللغة العربية 

عيجة ال  ث هن: الكلما  أو راي  ن ا ا مية احلك مية ما نج.

    اتة من انحية اشت ا ع اخعياس امملة. يلاالىت تععلا ابلعل  اشا

الثانيةع هلا ا قة   ح ة ال احثة أن الدسااة اشوىل و من م  

وجحب اب   بف هعال  ث  ال  ث اشال ب ومنتج ال  ثع وأما

وال  ث الع  قام  بحب ال احثةهي او ا ك داامل بعد الص ت الض  ن 
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وليس   القررن الكرمي ومسع دمة اون قةع و ريقة الع ليل.   هعا 

ال  ث  ريقة الع ليلحب اشال ب بع اع أاالي  الداامل بعد ت ت 

اشت ا ع  الض ن   كعاب "إاانة النال ف" ش  بكر  هكل حتليل

 اخعياس اللف يةع اخعياس امملة ال   اية .

 

 و.حتديد البحث

هعال  ث العلمي حدد  ال احثة الن دسااة حتليل اشال بية   انحية   

  انحية حمسنا  اوعن ية امملةع وأال ب ال  اية  اشت ا ع اخعياس اللف يةع اخعياس

 .ش  بكرأال ب "الداامل بعد ت ت الض ن"    

 

 ز.منهج البحث

   هعا ال  ث اونتج العاىل : ةحثاال   اع دما

  نوع البحث

 .اليت تنعتيج ابونتج ال تفية الكيفيةال احثة   هعال  ث الدسااة   اع دما

ال  ث الن   واعمبا  حعاج الن وتفّية اتّمة ال  ث العيي شن الكيفية هي منتج
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و العدد أال  ث و تسععمل ال احث الرق   حيعاج إىل تصمي  فروض و  هعال  ث.

   تفسل ان ا نعاج. واحلساب 

من هكل  صل بياان  ال تفيةحي ال  ث الع "ال  ث الكيفي ه   امّ أ

 ال  ث الكيفن ه  10الكلما  اوكع بة او منن قة من ه ص اشح ال و ح عتا.

الك ميةع الص سية وأاهرت  ال  ث العا حتعصل بياان  ال تفية وهي كلمة اوكع بة أو

 11العلمية و  يسععمل ال  ث سقما أو حساب.

د امرائو لكع  جامع ال ياان  اوكع بة من ااباع داا م ح ة و هعا اونتج 

   ل  ثاهعا و علا ابلداامل بغد الص ت الض ن. وال  ث العلمية وال مللكاليت ت

عىن يللتا وحي صف ال ياان احلساب أو العدد. شن هعال  ث ييسععمل ال  ث سقما و 

 دد.ب والعحلساان اشال ب   داامل ت ت الض ن. وهي ليس  ال ياان  الرقمية وا

اامل بعد ديل   حتل حىت   هعا ال  ث   حيعاج الرقما واحلساب لكن حيعاج الررح أو

 ت ت الض ن ش  بكر.

 مصادرالبياانت  .1

  ومها:عك ن الن مصدسين ت مصادس ال ياان    ال  ث

  
                                             

10Muhammad,Metode penelitian Bahasa,(Jogjakarta:Ar-ruz Media,2011(, 3. 
11Lexy J Moleong,Metodologi Penelitian Kualitatif,(Bandung:Remaja Rosdakarya,2010), 

5. 
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 اوصادس اشاااية .أ

شاااية هي اوصدس الىت جتعل اوراجع اشوىلع و  هعا ال  ث اوصادس ا

  كعاب "إاانة النال ف" ش  "الداامل بعد ت ت الض ن"اوصدس اشااان ه  

 .بكر

 ةن ياالث اوصادس .ب

و  هعا   ية ه  مصدس العا يععلا اباوصدس اشااان.مصادس الثان

 ال  اةع لال  ث اوصدس الثان ية هي كع  اشال بية وكع  ال  اية )تيس

ال  اة واا ة وج اهر ال  اة( وامرائد وال   ث العلمية اليت تععلا ابوصدس 

 اشاااي.

 

  طريقة مجع البياانت  .2

كعاب    تا ال احثة هي الداامل بعد ت ت الض ن عأّما ال ياان  اليت حلل

ممع ال ياان  هي  ال احثة  اع دم ريقة اليت او النال ف" ش  بكر  "إاانة

سس ميدانيا لكن تد الدسااة الىت  تك ن هنو   (Library Resech)دسااة اوكع ية

 .ال قائع وال  اهر ارب الكعاب

 ال احثة كما تلي:  اع دماأدوا   ريقة فع ال ياان  اليت و 
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 (dokumentasimetod)ية  ريقة ال اثئق .أ

   كا الكعاب واجملا   وال اثئاهن  ريقة تع را اشهيامل اوكع اب

 12ملال . الي ميا  وال ن مة وحمضر وقائا املسة مل  أا واش

اليت  ال احثة  ريقة ال اثئقية ممع بياان  من كع  الكع بةع  اع دما

 .تععلا هبعا ال  ث

 او ح ة  .ب

ععلقة  ة اووكعااو ج دت   هي  ريقة ممع ال ياان  وساادت او اد 

 ابل  ث.

  شااليالعل  جبمع بياان  ان ال ا تععلا ابا أما هعا ال  ث في دأ

 كع   اية   حالة اشت ا ع اخعياس اللف يةع اخعياس امملة وال  

ال  اة(  هرج او  ةال  اة ال اا  ال  اية )تيسل ال  اة اشال بية وكع 

  الداامل بعدكع  ان اليت فيتا اشال ب وجد     مث بقرامل ا ومفت متاع

 .ت ت الض ن

 

 

                                             
12Ibid, 217. 
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 طريقة حتليل البياانت .3

  كعاب "إاانة النال ف" ش  أال ب  داامل بعد ت ت الض ن  قرأ (1

 وتفتمحببكر 

 ال احثة وتعليمتا الن راي  ان ال  اشال ب   كعاب اشال بية  قرأ (2

    "لع ليل "داامل بعد ت ت الض ن الي كعابة ال احثة ان ال  اشا (3

 كعاب "إاانة النال ف" ش  بكر

    لع ليل "داامل بعد ت ت الض ن" االي تقاسن وتنّ س ان ال  اش (4

 كعاب "إاانة النال ف" ش  بكر

  . ع نعائج الع ليلخا اعنعاج أو أ (5

 

   

 ح.هيكل البحث

 أسبعة أب اب: لعن ي  الدسااة وترتي  ال  ث تضح ال احثة  ثتا الن

 ف ائد ال  ثع : مقدمةع وخلفية ال  ثع وأهدا  ال  ثع ال اب اشول

 منتج ال  ث وهيكل ال  ث .و  حتديد ال  ثع

وأن اك  : ويرعمل اليحب تعريف السعيلسعيكية: ا  اس الن ر  ال اب الثاىن

 وأن اك بيانحب. اعيلسعيكية م ا اا  ال  ث اشال بيةع
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ال احثة فيتا الفصل اشول حملة    ث ان  وحتليلتاع: ارض ال يا ال اابلثالث

  كعاب "إاانة النال ف" ش   أال بان تعريف الداامل بعد ت ت الض ن 

حتليل أاالي    الداامل بعد ت ت الض ن   حالة  والفصل الثاىنع بكر

الفصل  الن اق. اللف يةع اخعياس امملةع )ب اية( )أال بية( اشت ا ع اخعياس

  كعاب "إاانة النال ف" ش   أاالي  الداامل بعد ت ت الض ن اوعاىنالثالث 

 بكر

 ا خععاا تعك ن اب تة وا قلاحة.  : ال اب الرابع

 قائمة اوراجع
 


