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 الباب األول

 ادلقدمة

 خلفية البحث أ 

.افألىداتلكلني ليواإحملتاجةالعربيةاللغةامعلومنلبالغةا

 ٔ .ألنتوااوللواواىيللغةاىفلبالغةوا

علمون،لبيااعلم،١تعاىناعلمىىمعلوثالثةمننتتكولبالغةا

هبايطابقمقتضيلىتالعرىباللفظاالحوأبوفتعرىوعلم١تعاىناعلم.لبديعا

ٕاٟتال.
  

نيكوانماإأو نشاإنيكوأنماإم،كال١تعاىناعلمىفيبحثو

لقائلوليقاأنيصحالماىواتالحاإىفودإلجيااإلنشائىلغةام الكالا،خرب

 .حماروغفرا٨توذب،كاأو يودقاانوأ

ذب،كاأو يودقاانوألقائلوليقاأنيصحماىوي٠ترباملكالوا

نكالومطابقغَتنكاإنو،قادااقائلونكاقعاللومطابقاملكالانكان إ

 ٖ.باذكاقائلو

                                                           
ٕٛى.ص.لفكروت:دارالبديع.بَتن،والبيا،ا١تعاىن.جواىرالبالغةيفإٓٓٓٛتدا٢تاشم.ألالسّيدا ٔ
ٕٖ.جاكرات:راجاوال ريس.ص.درسالبالغةالعربية.ٜٜٙٔلسانس.باحمدحمدأ ٕ
٘ٚبَتوت:دارالتقا ةاالسالمية.ص.البالغةالعربيةتوهباجديد..ٕٜٛٔشيخاالمُت.بكر ٖ
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االستقاللمعٌتالغلياينمصطفىيناقشالناشئُت،عظةكتاب بد ا.

بعدمالسبابذكرو.الدولةوالوطٍتواالستقاللاجملتمعاستقاللواٟتريةمن

وا٠تربيفىذاالكتاب .القنونخرقأواٟتدودلتناوزاٟتراب١تعٌتاٟترية وم

ليكوناإلنسانهللاخلق،"اإلقدامكثَتجدا،مث يفالفقرةاألوىلمنالباب

 ".حيييو١تاعامال

حيتويعلىالباحثرااخت الكتابألنو والفريدةاللغةمفرداتىذا

منذدرسوالقوميةزراعةوالشبابومعززروحا١تستمرةا١تقاالتمنمستمدة

 .النضالعصر

لبالغةاعلمأنطبعا يكنضمنيا، ا١تعٌتالذيمل لفوم الومومجدا

 تتألىتاالنشئُتعظةتضمنتوالىتائدالفوامنة ائدمعر ةىلإبونص 

لعربيةاللغةاألساتذاجوأرلكالذو عليةأوكانتٝتيةايخربمكالببأسلو

 .الناشئُتعظةمن عليةٚتلةأوٝتيةإٚتلةمنمثالوليأخذ ارس١تداىف

 أسئلة البحث  ب 

 ؟الناشئُتعظةكتابيفماىيأنواعالكالما٠تربي .ٔ

 ؟الناشئُتعظةكتابيفا٠تربيالكالمأغزاضىيما .ٕ

 



ٖ 
 

 أهداف البحث  ج 

 .الناشئُتعظةكتابيفا٠تربيالكالمأنواع١تعر ة .ٔ

 .الناشئُتعظةكتابيفا٠تربيالكالماضرأغ١تعر ة .ٕ

  فوائد البحث د 

 الفوائد النظرية .1

ة ائدسيماالو١تعاىناعلمببحثيتعلقعماحثلباامعر ةدةلزيا

.الناشئُتعظةىفدة١توجوا ٠ترباملكالا

 التطبيقيةالفوائد  .2

ة ائدومعاجووعلىالناشئُتعظة وميفبلطالاة١تساعد -

 .الناشئُتعظةىفد١توجوا ٠ترباملكالا

  ٠تربمالكالاة ائدمثلةأخذأيفلبالغةاعلم١تتعّلمُتاة١تساعد -

.الناشئُتعظةىفد١توجوا

 حتديد البحث ه 

يلي:وضعألجلولكياليتسعإطاراوموضوعا حددتويفضو مايفالباحثركز
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عظةأساليبا٠تربىفكتاب إنموضوعالدراسةيفىذاالبحثىو -

 .الناشئُت

البحثيرتكزيفدراسةبالغيةحيتويعليأنواعوأغراض - إنىذا

.الناشئُتعظةىفكتابالكلما٠ترب

 الدراسة السابقة و 

ي الكلمالباحثدعيال البحثاألوليفدراسة البحثىو ىذا أن

 وستسن  أغراضا. و أنواعا منوا دراساتتستفيد سبقتو  قد الباحثا٠ترب،

السطورالتاليةتلكالدراساتالسابقةهبدفعرضخريطةالدراساتيفىذا

الدراسات من سبقو ما البحثو بُتىذا ا١تميزة النقاط إبراز و والوضوع

 :اٞتمعية،وىيالرسساالت

الفتح"، .ٔ حسن "أٛتد كتبو النازعات"،الذى سورة يف ا٠تربي "الكالم

النازعاتو ا٠تربييفسورة الكالم وجود ١تعر ة قدمو ْتيثتكميلي

البحثطريقة ىذا يستخدم وأغرضو، أنواعو و ا٠ترب معٌت يبحثيف

العربيةوأدهب ايفقسمبالغية.والبحثلني الدراجةاألوىليفاللغة

اللغةالعربيةوأدهباكليةاآلدبجامعةسوننأمبي اإلسالميةاٟتكومية

 .ٖٕٓٓسوراابايإندونيسا،سنة
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القصي .ٕ يف الإلنشائي و ا٠تربي القصَتد"الكالم لتو يقة هللا( )أرين ة

اٟتكيم".الذيكتبو"ملواممولياون"،يبحثالكالما٠تربيواألنشائي

)أرينهللا(لتو يقاٟتكيم،وأغراضا٠تربومعانيةوةيفالقصةالقصَت

ىذا يستخدم اٟتكمة، ا١تضمونيفأرنهللالتو يق اإلنشائي معان ما

البحثوكذلكطريقةبالغيةلتدريسعنوعميقا.والبيثلني الدرجة

اللغةالعربيةوأدهباكليةاآلدباألوىليفاللغةالعربيةوأدهبايفقسم

 .ٖٕٔٓسوننأمبي اإلسالميةاٟتكوميةسوراابايإندونيسا،سنةجامعة

"ا٠تربواإلنشا يفسورةا١تلك"،الذىكتبو"مشسا٢تدى"يبحثيف .ٖ

ا١تلك،التعريفمنالكلما٠ترب،وأغراضويفسورة التعريفمنسورة

اللغة يف األوىل الدرجة لني  البحث و البالغة، ٖتليلية دراسة ا١تلك.

يفقسمالع أدهبا و سوننربية اآلدبجامعة كلية أدهبا و العربية اللغة

 .ٕٛٓٓأمبي اإلسالميةاٟتكوميةسوراابايإندونيسا،سنة

"الكالما٠تربيواإلنشائييفتذكرالقرآنلرسولهللاالىهللاعليوو .ٗ

سلم"،الذيكتبو"ليلةالفطرية"،و يويبحثيفٖتلي كالما٠تربيو

منا١تعٍتا١تختلفةيفآايتاإلن شائي،تعر وما،أنواعوما،وأغرضوما

رسالة الباحث تبحث سلم. و عليو هللا الى هللا لرسول التذكَتات
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اللغةالعربيةاٞتامعةلني الدرجةاألوىليفاللغةالعربيةوأدهبايفقسم

سورااب اٟتكومية اإلسالمية أمبي  سونن اآلدبجامعة كلية أدهبا ايو

 .ٕٗٓٓإندونيسا،سنة

"الكالما٠تربييفسورةالتوبة"،الذيكتبو"دمحميوسف"،و يويبحث .٘

يفتعريفالكالما٠تربي،أنواعو،أغرضو.والبحثلني الدرجةاألوىل

اللغةالعربيةوأدهباكليةاآلدبجامعةيفاللغةالعربيةوأدهبايفقسم

 .ٕٓٔٓيةجيناكراتإندونيسا،سنةسوننكليناجااإلسالميةاٟتكوم

"الناشئُتعظةيبا٠تربىفكتابالرسالةاٞتامعةاب١توضوع"أسالوأماىذه

 لمالباحثْتث الناشعئُت، ا٠تربىفكتابعظاة أغرضالكالم يفأنواعو

.يبحثعنوأحدمنقي ،وكذلكالتحلي  يوأوسعوأوضحمنوا

 منهج البحث ز 

انلك ابحثوابحثةالرسائ أوالكتبالعلميةمناىج ماىومعروفلدينا

 خااةيستخدمواىفكتابةموضوعمنا١توضوعات.

 نوع البحث .1

ْت مسائ  لتحلي  ا٠تااة طريقة أو عملية علىالبحثىو م 

أخدالنتينة.والبحثليسلوطريقةا٠تااة،الظواىر،ٟتقائقكاألساس
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قالدمحمعليمنونيةالبحثٗلمناىجعمليا.لكنيعم ابستعما اما

تنفيذالبحوث)حيث سب  حول التيتناقشأوسؤال العلوم من  رع ىو

يستند التقرير( البحثوتسني واياغةوٖتلي إلعداد تتعلقأبنشطة

إىلوقائعأوظاىرةعلمية.وعلىأوسعمنونيةالبحثىوالعلمالذي

 ا١تَلحظات ٞتع  طروق ترتبيدرس ا١تراح  إبشًتاك الكام  ابلتفكَت

علمياللبحثوالتصنيفوالتحلي وإلستنتاجالبياانتالتييمكناستخداموا

٘إلجيادواختبارمعر ةاٟتقيقةعنشي .

ىو الكيفي البحث الوافي. الكيفي ا١تنوج الباحث استخدم

ٙر.نوعمنالبحثاليتكانتْلصولَّلنتائجليسبإجرا إحصائيةاوشك ا٠تَّ

و الوقائع على إبعتماد البياانت تصوير ىف الباحث إستخدم الذي

الظواىراليتتتعلقابلبحث.البحثالوافيىوالبحثّتمعالبياانت

لكإجابةعلىاألسئلةةأوأتكيدمفوومأوالظاىرةوكذلتو َتحملةعام

البحثىووإستخدمالباحثٚ يمايتعلقْتالمواضيعالبحث. ىذا

                                                           
4
 Pradopo Rachmat Djoko, dkk, 2001, Metodologi Penelitian Sastra, (Yogyakarta: 

Haninditagrahawidya), Hal, 1 
5
  Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, 2007,  Metodologi Penelitian, (PT.bumi Aksara) 

6
 Strauss & Juliet Corbin, 2003, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) 

hal 4 
7
 Sumanto, 1990, Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan (Yogyakarta : Andi Offset), hal 6. 
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 ا١تكتيب Library Research)البحث يعٍت( النظري اٟتقائق منوج وىو

 استَلععلىكتبا١تراجعواجملَلتوا١تقالَّتا١تتعلقةابلبحث

 انتامصادر البي .2

مها نوعان، إىل تتكون البحث ىذا ىف البياانت مصادر إن

من وٖتليلوا الباحث ٚتع قد اليت البياانت ىي األساسي ا١تصدر

الناشعُتعظةكتاباألولية.ومصادراألساسيمأخوذمن"البياانت

الثانويىيالبياانتاليتٚتعالباحثوٖتليلوامنالبياانت"وا١تصدر

األخرون.ومصدرالثانويةمأخوذمنالكتباللغويةوالكتباليتتتعلق

هبذاالبحث.

 انتاطربقة مجع البي .3

البياانتوىيالطريقةٖتليليةالطريقةاليتاستخدمالباحثٞتمع

 إنهبايدلعلىاٗتاذالبياانتوالنظرايت(Library Research)ا١تكتبية

من ومعواأل كار وا١تلحوظة وا١تذكرة ا١تختلفة وا١تصادر اللغة الكتب

 .عبارةواضحة٤تددةوتفسَتىاذلكمثَجعواوٖتليلوا

تستفيدبطريقة    (Qualitative) علىاألسسأنالطريقةالكيفية

مصادر تكون أن ديكن الوافي شك  على البينات لتقدمي التفسَت
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، والواثئق ، واألحداث ، اإلنسان النوعي البحث يف البياانت

البياانت مصادر ، الدراسة ىذه يف األشيا . من وغَتىا واحملفوظات

 كمايلي:أماا١تصادرالثنويةالناشعُتعظةكتابالرئيسيةىي

  (Observation)  طريقة ادلالحظة -

تعدا١تالحظةاحدىوسائ ٚتعا١تعلوماتا١تتعلقةبسلوكياتالفرد

ومشاعره الفعلية وإتاىاتو طريقةٛومواقفو بعضالباحثُت تفض  .

ا١تعلوماتوٓتااةإذاكانموضوعالدراسة ا١تالحظةا١تباشرةيفٚتع

 .٤ٜتددة اجتماعيةسلوكاانسانيامعيناأوظاىرة

ي الباحثستخدم تتعلق البياانتاليت لني  الطريقة ىفكتابىذه

 .الناشئُتعظة

 طريقة الواثئق -

 طريقة وىي الواثئق اليتواستعمليطريقة اٟتقائق ٞتمع الباحث

الباحثمن .تشم الواثئقعلىالبحوثالوجزةٓٔالواثئق يبحثوا

                                                           
 ،)عمان:دارافا للبشرمناىجوأساليبالبحثالعلميالنظريةوالتطبيق،ٖٖٖٜ،رْتيمصطفىعليانوعثماندمحمغنيمٛ

ٜوالتوزيع(،
ٖ٘ٓ،)عمان:داردجلة(،مقدمةيفمنوجالبحثا.لعلمي،ٖٖٜرحيميونكروالعزاوي، ٜ

10
 Suharmini Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta. 

2006), 227. 
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يتص بذلك.وىذادلي على والتقريراتواٟتكاايتوا١تقاالتوما

.استنباطالواثئق

عنأسبابوأىداف ا١تعر ة لني البياانتو الطريقة تستعم ىذه

طالشفرةوٖتويلواا١تستخدمةتسببعلىوقوعٗتلي وعوام اليت

 .الناشئُتعظةكتابيف

 انتاطريقة حتليل البي -

 الىت وأخذهواستعمليالطريقة الكيفية الوافية ٖتلي  الباحث

ٖتلي  يف ال .البياانتالباحث ىذه يف البياانت ،كتابلتحلي 

ٖتلي  مع البياانت ٖتلي  يف اٗتاذىا يتعُت اليت ا٠تطوات تتضمن

 احملتوىمايلي:

 عميقة.قراأةالناشئُتعظةكتابالباحثيقرأ .أ

البياانتلتحصي عميقةةقرا الباحثقرأبعد .ب

الباحثا١تقصودة، الكالكتب ا٠تربى تلكم ىف

 .كتابال

 ا٠ترب. ّرقالباحثبُتالكلمات .ج
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٣تموعةاتا٠تربمنالكلمانتبُتامّثحّل عرضالبي .د

 انت.االبي

 هيكل البحث . ط

ضعالباحثْتثوعلىأربعةأبواب:يلتنظيمالدراسةوترتيبالبحث

,وأسئلةالبحثوأىداف,خلفيةالبحثالباباألول:ا١تقدمة،حيتويىذاالبابعلى

وَجع,ومصادرالبياانت,منوجالبحث و,والدراساتالسابقة,و وائدالبحث,البحث

.البحثوىيك وٖتلي البياانت,البياانت

.ألساسالنظري،حيتويعلى:تعريفالكالما٠تربالبابالثاين:ا

وافكالم،الناشئُتعظةلكتابوافللمسكلة،حيتوىعلىوافالبابالثالث:

.الناشئُتعظةكتابا٠تربىف

 .البابالرابع:عرضالبياانتوٖتليلوا

.ا٠تاَلاةواالقًتاحات:ختتامتتكوناالا٠تاميس:الباب

 

 

 

 

 

 

 


