الباب األول
ادلقدمة
أ خلفية البحث
البالغة من علوم اللغة العربية اﶈتاجة إليوا لني تلك األىداف.
والبالغةىفاللغةىيالواولواألنتوا .

ٔ

البالغة تتكون من ثالثة علوم ىى علم ا١تعاﱏ ،علم البيان ،و علم
البديع.علم ا١تعاﱏ ىوعلم تعرف بو أحوال اللفﻆ العرﰉ الىتهبايطابقمقتضي
اٟتال.

ٕ

و يبحث ىف علم ا١تعاﱏ كالم ،إما أن يكون إنشا أو إما ان يكون
خربا ،الكالماإلنشائىلغةاإلجيادوىفإاتالحاىومااليصحأنيقاللقائلو
أنواادق يوأوكاذب٨،تواغفروارحم.
والكالم ا٠تربي ىو ما يصح أن يقال لقائلو أنو اادق  يو أو كاذب،
إنكانالكالممطابقاللواقعكانقائلواادقا،وإنكانغَتمطابقلوكان
قائلوكاذباٖ.
ٔالسيّداألٛتدا٢تاشم.ٕٓٓٓ.جواىرالبالغةيفا١تعاﱏ،البيان،والبديع.بَتوت:دارالفكرى.ص ٕٛ.
ٕأحمدباحمدلسانس.ٜٜٔٙ.درسالبالغةالعربية.جاكرات:راجاوال ريس.ص ٖٕ.
ٖبكرشيخاالمُت.ٜٕٔٛ.البالغةالعربيةتوهباجديد.بَتوت:دارالتقا ةاالسالمية.ص ٚ٘.
ٔ

ٕ

كتاب عظة الناشئُت ،يناقش مصطفى الغلياين معٌت االستقالل .بد ا
مناٟتريةواستقاللاجملتمعواالستقاللالوطٍتوالدولة.وذكرالسباببعدم
وم اٟترية اب١تعٌت اٟتر لتناوز اٟتدود أو خرق القنون .وا٠تربيفىذاالكتاب
كثَتجدا،مث يفالفقرةاألوىلمنالباباإلقدام"،خلق هللا اإلنسان ليكون
عامال١تاحيييو".
اختار الباحث ىذا الكتاب ألنو حيتوي على مفردات اللغة الفريدة و
مستمدة من ا١تقاالت ا١تستمرة ومعززروحالشباب وزراعة القومية ودرس منذ
عصرالنضال.
طبعا أن علم البالغة مومجدالفوما١تعٌتالذيمليكنضمنيا،وال
نص بو إىل معر ة  ائدة من الفوائد الىت تضمنتوا عظة النشئُت الىت أتت
بأسلوبكالمخربياٝتيةكانتأو عليةولذالكأرجواألساتذاللغةالعربية
ىفا١تدارس ليأخذومثالمنٚتلةإٝتيةأوٚتلة عليةمنعظةالناشئُت.
ب أسئلة البحث
ٔ .ماىيأنواعالكالما٠تربييفكتابعظةالناشئُت؟
ٕ .ماىيأغزاضالكالما٠تربييفكتابعظةالناشئُت؟

ٖ

ج أهداف البحث
ٔ١ .تعر ةأنواعالكالما٠تربييفكتابعظةالناشئُت.
ٕ١ .تعر ةأغراضالكالما٠تربييفكتابعظةالناشئُت.
د فوائد البحث
 .1الفوائد النظرية
لزيادة معر ة الباحث عما يتعلق ببحث علم ا١تعاﱏ وال سيما  ائدة
الكالما٠ترب ا١توجودةىفعظةالناشئُت .
 .2الفوائد التطبيقية
 ١تساعدة الطالب يف  وم عظة الناشئُت على وجو عام و  ائدةالكالما٠ترب ا١توجودىفعظةالناشئُت.
 ١تساعدةا١تتعلّمُتعلمالبالغةيفأخذأمثلة ائدةالكالما٠تربا١توجودىفعظةالناشئُت .
ه حتديد البحث
ركزالباحثيفوضعألجلولكياليتسعإطاراوموضوعا حددتويفضو مايلي :

ٗ

 إنموضوعالدراسةيفىذاالبحثىو أساليبا٠تربىفكتابعظةالناشئُت.
 إنىذاالبحثيرتكزيفدراسةبالغيةحيتويعليأنواعوأغراضالكلما٠تربىفكتابعظةالناشئُت .
و الدراسة السابقة
ال يدعي الباحث أن ىذا البحث ىو البحث األول يف دراسة الكلم
ا٠ترب  ،قد سبقتو دراسات تستفيد منوا أنواعا و أغراضا .وستسن الباحث
السطورالتاليةتلكالدراساتالسابقةهبدفعرضخريطةالدراساتيفىذا
الوضوع و إبراز النقاط ا١تميزة بُت ىذا البحث و ما سبقو من الدراسات و
الرسساالتاٞتمعية،وىي:
ٔ.

"الكالم ا٠تربي يف سورة النازعات"،الذى كتبو "أٛتد حسن الفتح"،
ْتيث تكميلي قدمو ١تعر ة وجود الكالم ا٠تربي يف سورة النازعات و
يبحث يف معٌت ا٠ترب و أنواعو وأغرضو ،يستخدم ىذا البحث طريقة
بالغية.والبحثلني الدراجةاألوىليفاللغةالعربيةوأدهبايفقسم
اللغةالعربيةوأدهباكليةاآلدبجامعةسوننأمبي اإلسالميةاٟتكومية
سوراابايإندونيسا،سنةٖٕٓٓ.

٘

ٕ.

القصَتة (أرين هللا) لتو يق

"الكالم ا٠تربي و الإلنشائي يف القصيدة
اٟتكيم".الذيكتبو"ملواممولياون"،يبحثالكالما٠تربيواألنشائي
يفالقصةالقصَتة(أرينهللا)لتو يقاٟتكيم،وأغراضا٠تربومعانيةو

ما معان اإلنشائي ا١تضمون يف أرن هللا لتو يق اٟتكمة ،يستخدم ىذا
البحثوكذلكطريقةبالغيةلتدريسعنوعميقا.والبيثلني الدرجة
األوىليفاللغةالعربيةوأدهبايفقسم اللغةالعربيةوأدهباكليةاآلدب
جامعةسوننأمبي اإلسالميةاٟتكوميةسوراابايإندونيسا،سنةٖٕٔٓ.

ٖ.

"ا٠تربواإلنشا يفسورةا١تلك"،الذىكتبو"مشسا٢تدى"يبحثيف
التعريفمنسورةا١تلك،التعريفمنالكلما٠ترب،وأغراضويفسورة
ا١تلك .دراسة ٖتليلية البالغة ،و البحث لني الدرجة األوىل يف اللغة
العربيةوأدهبايفقسم اللغةالعربيةوأدهباكليةاآلدبجامعةسونن
أمبي اإلسالميةاٟتكوميةسوراابايإندونيسا،سنة.ٕٓٓٛ

ٗ.

"الكالما٠تربيواإلنشائييفتذكرالقرآنلرسولهللاالىهللاعليوو
سلم"،الذيكتبو"ليلةالفطرية"،و يويبحثيفٖتلي كالما٠تربيو
اإلنشائي،تعر وما،أنواعوما،وأغرضومامنا١تعٍتا١تختلفةيفآايت
التذكَتات لرسول هللا الى هللا عليو و سلم .تبحث الباحث رسالة

ٙ

اٞتامعةلني الدرجةاألوىليفاللغةالعربيةوأدهبايفقسم اللغةالعربية
و أدهبا كلية اآلدب جامعة سونن أمبي اإلسالمية اٟتكومية سورااباي
إندونيسا،سنةٕٗٓٓ.
٘.

"الكالما٠تربييفسورةالتوبة"،الذيكتبو"دمحميوسف"،و يويبحث
يفتعريفالكالما٠تربي،أنواعو،أغرضو.والبحثلني الدرجةاألوىل
يفاللغةالعربيةوأدهبايفقسم اللغةالعربيةوأدهباكليةاآلدبجامعة
سوننكليناجااإلسالميةاٟتكوميةجيناكراتإندونيسا،سنةٕٓٔٓ.

وأماىذه الرسالةاٞتامعةاب١توضوع"أساليبا٠تربىفكتابعظة الناشئُت"
ْتث الباحث يف أنواع و أغرض الكالم ا٠ترب ىف كتاب عظاة الناشعئُت  ،لم
يبحثعنوأحدمنقي ،وكذلكالتحلي  يوأوسعوأوضحمنوا .
ز منهج البحث
ماىومعروفلديناانلك ابحثوابحثةالرسائ أوالكتبالعلميةمناىج
خااةيستخدمواىفكتابةموضوعمنا١توضوعات.
 .1نوع البحث
البحث ىو عملية أو طريقة ا٠تااة لتحلي مسائ ْتم على
الظواىرٟ،تقائقكاألساسأخدالنتينة.والبحثليسلوطريقةا٠تااة،

ٚ

لكنيعم ابستعمالمناىجعمليا ٗ.اماقالدمحمعليمنونيةالبحث
ىو  رع من العلوم التيتناقش أوسؤال حول سب تنفيذالبحوث (حيث
تتعلقأبنشطةالبحثوتسني واياغةوٖتلي إلعدادالتقرير)يستند
إىلوقائعأوظاىرةعلمية.وعلىأوسعمنونيةالبحثىوالعلمالذي
يدرس طروق ٞتع ا١تلَحظات ابلتفكَت الكام إبشًتاك ا١تراح ترتب
علمياللبحثوالتصنيفوالتحلي وإلستنتاجالبياانتالتييمكناستخداموا
إلجيادواختبارمعر ةاٟتقيقةعنشي  ٘.
استخدم الباحث ا١تنوج الكيفي الوافي .البحث الكيفي ىو
ا٠ترٙ.
نوعمنالبحثاليتكانتلْصولَّلنتائجليسبإجرا إحصائيةاوشك َّ
الذي إستخدم الباحث ىف تصوير البياانت إبعتماد على الوقائع و
الظواىراليتتتعلقابلبحث.البحثالوافيىوالبحثّتمعالبياانت
لتو َتﶈةعامةأوأتكيدمفوومأوالظاىرةوكذلكإجابةعلىاألسئلة
يمايتعلقْتالمواضيعالبحث ٚ.وإستخدمالباحث ىذاالبحثىو
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ٛ

البحث ا١تكتيب (Research

 )Libraryوىو منوج اٟتقائق النظري يعٍت

استلَععلىكتبا١تراجعواجمللَتوا١تقالَّتا١تتعلقةابلبحث
.2

مصادر البياانت
إن مصادر البياانت ىف ىذا البحث تتكون إىل نوعان ،مها
ا١تصدر األساسي ىي البياانت اليت قد ٚتع الباحث وٖتليلوا من
البياانتاألولية.ومصادراألساسيمأخوذمن" كتاب عظة الناشعُت
"وا١تصدرالثانويىيالبياانتاليتٚتعالباحثوٖتليلوامنالبياانت
األخرون.ومصدرالثانويةمأخوذمنالكتباللغويةوالكتباليتتتعلق
هبذاالبحث .

.3

طربقة مجع البياانت
الطريقةاليتاستخدمالباحثٞتمعالبياانتوىيالطريقةٖتليلية
ا١تكتبية( )Library Researchإنهبايدلعلىاٗتاذالبياانتوالنظرايت
واأل كار من الكتب اللغة وا١تصادر ا١تختلفة وا١تذكرة وا١تلحوظة ومع
ذلكمثجعواوٖتليلواوتفسَتىاعبارةواضحة٤تددة.
َ
علىاألسسأنالطريقةالكيفية ) (Qualitativeتستفيدبطريقة
التفسَت لتقدمي البينات على شك الوافي ديكن أن تكون مصادر

ٜ

البياانت يف البحث النوعي اإلنسان  ،واألحداث  ،والواثئق ،
واﶈفوظات وغَتىا من األشيا  .يف ىذه الدراسة  ،مصادر البياانت
الرئيسيةىيكتابعظةالناشعُتأماا١تصادرالثنويةكمايلي:
 -طريقة ادلالحظة

()Observation

تعدا١تالحظةاحدىوسائ ٚتعا١تعلوماتا١تتعلقةبسلوكياتالفرد
الفعلية ومواقفو وإتاىاتو ومشاعره .ٛتفض بعض الباحثُت طريقة
ا١تالحظةا١تباشرةيفٚتع ا١تعلوماتوٓتااةإذاكانموضوعالدراسة
سلوكاانسانيامعيناأوظاىرةاجتماعية ٤تددة.ٜ
يستخدم الباحث ىذه الطريقة لني البياانت اليت تتعلق ىف كتاب
عظةالناشئُت.
 طريقة الواثئقطريقة الواثئق وىي طريقة يستعملوا الباحث ٞتمع اٟتقائق اليت
يبحثواالباحثمن الواثئقٓٔ.تشم الواثئقعلىالبحوثالوجزة

ٛرْتيمصطفىعليانوعثماندمحمغنيم،ٜٖٖٖ،مناىجوأساليبالبحثالعلميالنظريةوالتطبيق(،عمان:دارافا للبشر
والتوزيع) ٜ،
ٜ
رحيميونكروالعزاوي،ٜٖٖ،مقدمةيفمنوجالبحثا.لعلمي(،عمان:داردجلة) ٖٓ٘،
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ٓٔ

والتقريراتواٟتكاايتوا١تقاالتوما يتص بذلك.وىذادلي على
استنباطالواثئق .
تستعم ىذهالطريقةلني البياانتوا١تعر ةعنأسبابوأىداف
وعوام اليت تسببعلىوقوعٗتليطالشفرةوٖتويلواا١تستخدمة
يفكتابعظةالناشئُت.
 طريقة حتليل البياانتالطريقة الىت يستعملوا الباحث ٖتلي الوافية الكيفية وأخذه
الباحث يف ٖتلي البياانت .لتحلي البياانت يف ىذه الكتاب،
تتضمن ا٠تطوات اليت يتعُت اٗتاذىا يف ٖتلي البياانت مع ٖتلي 
اﶈتوىمايلي:
أ .يقرأالباحثكتابعظةالناشئُتقراأةعميقة.
ب .بعد قرأ الباحث قرا ة عميقة لتحصي البياانت
ا١تقصودة ،كتب الباحث الكالم ا٠تربى ىف تلك
الكتاب.
جّ .رقالباحثبُتالكلماتا٠ترب.

ٔٔ

د .مثّحلّ عرضالبياانتبُتالكلماتا٠تربمن ٣تموعة
البياانت.
ط .هيكل البحث
لتنظيمالدراسةوترتيبالبحثيضعالباحثْتثوعلىأربعةأبواب :
الباباألول:ا١تقدمة،حيتويىذاالبابعلى خلفيةالبحث,وأسئلةالبحثوأىداف,
وجع
البحث,و وائدالبحث,والدراساتالسابقة,و منوجالبحث,ومصادرالبياانتَ ,
البياانت,وٖتلي البياانتوىيك البحث .

البابالثاين:األساسالنظري،حيتويعلى:تعريفالكالما٠ترب .
البابالثالث:وافللمسكلة،حيتوىعلىوافلكتابعظةالناشئُت،وافكالم
ا٠تربىفكتابعظةالناشئُت .

البابالرابع:عرضالبياانتوٖتليلوا.
ا٠تالاةواالقًتاحات .
البابا٠تاميس:االختتامتتكونَ :

