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 األول الباب  
 مةالمقد  
 

 جرائيخليفة البحث والتحديد اإل  -أ
 . خلفية البحث1 
الدينية هي تستعمل   ةنشطألااللغة العربية هي لغة الدين ال نستطيع أن نفرق من  

كلغة عبودية للمسلمني. نعرف أن الصالة شرطت باللغة العربية و أحد املناهج الرتفاع 
 شوع بفهم ما نقرأ  ي تلك العبادة.نا إىل درجة اخلالتودة  ي  اجلدرجة 
هي إحدى مميزاهتا  جتماعية عند اإلنسان وبالتايلاال أّن اللغة من أهم األسس 

متيزه عن احليوان. إّن اللغة العربية هلا مكانة خا ة بني أبناء املسلمني  يسية اليتالرئ
أن اللغة العربية بصفتها لغة  ،وقد علم قطعا 1.بصفتها لغة الدين والعبادة والثقافة واحلياة

 بوسيلة رسول اهلل  لى اهلل عليه وسلم أنزل هبا القرآن الكرمي. ،الدين
دى العلوم الىت  ارت وسيلة لتفهم ذلك القرآن ألّن نزول حلعربية إكانت اللغة ا 

 القرآن باللغة العربية. وقد جتلى هذا  ي قوله تعاىل :
  2نًا َعَربِّياً لَّعَلُكْم تَ ْعِقُلْونَ اِإنّاَ أَنْ زَْلَنُه قُ ْرءَ  
ب عن أغراضهم. فالعلوم العربية هي اللغة العربية هي الكلمات الىت يعرب هبا العر و  

ثالثة عشر علما :  طاء. وهيإىل عصمة اللسان والقلم عن اخلالعلوم الىت يتو ل هبا 
 ،والعروض ،والبديع ،والبيان ،املعاىن ،والرسم ،اإلعراب )وجيمعها اسم النحو( ،الصرف
  3.ومنت اللغة" ،األدب وتاريخ ،واإلنشاء واخلطابة ،وقرض الشعر ،والقوا ي
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الكتب باللغة العربية وهي كثرية منها علم  واللطلبة ليفهم ةعلوم اللغة العربية مهم 
و هالل العسكرى أن البالغة كل       قال أب ،والعروض وعلم البالغة ،واإلنشاء ،النحو
به املعىن إىل قلب السامع فتمكنه  ي نفسه كتمكنه  ي نفسك مع  ورة مقبولة تبلغ ما 

 4ومعرض حسن.
 ،واملتكلمح و فا الكالم  طالو ي اال 5.بالغة  ي اللغة الو ول واإلنتهاءِ الو 

 6.فيقال كالم بليغ ومتكلم بليغ
ملرتبة الدنيا من الكالم هي اليت تبدأ فها فابالغة هي مرتقى علوم اللغة وأشر الو  

حىت تصل إىل الكلمة الفصيحة والعبارة مث تتدرج  ،بألفاظ تدل على معانيها احملددة
 7.البليغة
 ي  تأثريهلا  ،بعبارة  حيحة فصيحة باملعىن اجلليل واضحا فهي أتتالبالغة و  

النفس ومناسب باحلال واحلالة واألشخاص الذين خياطبون. فليست البالغة قبل كل 
شيء إال فنا من الفنون يعتمد على  فاء االستعداد الفطري ودقة إدراك اجلمال. وتبني 

 ،ّن فوق الللمرانة يد ال جُتحد  ي تكوين الذو  ،الفروق اخلفية بني  فوف األسالب
 ،وال بد للطالب إىل جانب ذلك من قراءة طرائف األدب ،وتنشيط املواهب الفاتر
وأن يكون له من الثقة بنفسه  ،نة بينهاونقِد اآلثار األدبية واملواز  ،والّتملِؤ من منرية الفياض
فعنا ر البالغة إذا لفٌظ  حبسن ما يراه حسنا وبقبِح ما يعدُّه قبيًحا.ما يدفعه إىل احلكم 
ليب ََيَْنحها قوة وتأثريًا وحسًنا. مث دقًة  ي اختيار الكلمات واألسا ومعىًن وتأليٌف لأللفاظ

النفسية اليت  الن ُّزَعِ وموضوعاته وحال السامعني و  على حسب مواطن الكالم ومواقعه
 8تتمّلكهم وتسيِطُر على نفوسهم.
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ي يستعمل بأسلوب والباحث يريد أن يبحث من ديوان اإلمام الشافعي. الذ 
إلن الباحث تعلم اللبالغة. ولكن  ي  ي هذا الرسالة العلمية،  الباحث اجلناس اجلناس،

الباحث أن جيمع علم البديع حول اجلناس التام يريد احلقيق، كثري من اللبالغة. فلذالك 
وجد يوإلن " اجلناس" إحدى علم البديع اليت ري التام  ي ديوان اإلمام الشافعي. و غ

شعر، ولذلك أراد الباحث أن يبحث  559الباحث  ي ديوان اإلمام الشافعي حوايل 
كثري خيرت ديوان اإلمام الشافعي ألنه  جناس التام وغري التام  ي ديوان اإلمام الشافعي. و 

 يوجد من اجلناس فيها.
 .شعرالبالغة  ي  يريد التحليل الكتب ذلكعانصر البالغة من  
النظم أو الشعر عند األدباء فيخصون الشعر بأنه الكالم الفصيح املوزون املقفي  

املعرب غالبا عن  ور اخليال البديع. وإذا كان اخليال أغلب مادته أطلق بعض العرب 
 وزونا مقفي.ولو مل يكن م جيوزا لفظ الشعر على كل كالم تضمن خياال

عصر اجلاهلي ويسمى بالشعر اجلاهلي. حقيقة, العرب قد نشأ الشعر منذ  
ألّّنم تأثروا بصفة بدويّة، حياهتم تتصف باحلرية واستقبالل من مطبوعون على الشعر، 

 الظام والقانون.
شعر إال ألّّنم قوم أمّيون، مل يرجعوا  ي وما أرىب العرب على غريهم  ي قول ال 

وختليد مآثرهم، إىل رقم  ي رّق أو نقر  ي احلجر،فكسبهم ذلك التأنف هم، تدوين حكم
 9 ي الكالم، وجودة احلفظ، ومعاناه الرواية. وال يتمثل هذا األمور  ي أمثل من الشعر.

 احملسنات البديعية قسمان: 
 القسم االول: احملسنات املعنوية

وإن كان بعض هذه  ،كون التحسني هبا راجعا  ي املقام األولهى اليت ي 
 احملسنات يفيد حتسني اللفظ أيضا.

 ة: احملسنات اللفظيالقسم الثاين
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 وإن كان بعضها ،كون التحسني هبا راجعا إىل اللفظ  ي املقام األولهي اليت ي
  10يفيد حتسني املعىن أيضا.

سنات واحمل ،الطباق واملقابلة والتورية وأسلوب احلكيماحملسنات املعنوية منها: 
 11قتباس والتضمني والسجع واملوازنة.اللفظية منها: اجلناس واال

املباحث من علم البديع عن هو إحدى  ،بحث اجلناسي ،البخث ي هذا 
 12سنات اللفظية. اجلناس هو أن يتشابه اللفظان نُطقا وخيتلف املعىن.حم

 أي أن وجود الكلمتني التني ،اللفظي بوجود اجلناس  ي علم البالغة كلما جتميل
 ن كل كلمة خمتلفة.أل ،انخمتلف امهاولكن معن ،هي نفس الشكل

 جناس قسمان: تام و غري تام
رف وشكلها اتّفق فيه اللفظان  ي أمور أربعة هي: نوع احل ا( تام: وهو ما

 وعددها وترتيبها.
 املتقدمة.اختلف فيه اللفظان  ي واحد من األمور  ب(غري تام: وهو ما
 كما  ي املثال اجلناس سيأيت: 
 َأِودَّائِهيعيشها بعد  * وحسرة للفىت ساعة

 13َأِحبَّائِهرمى به بعد  * غمر الفىت لو كان  ي كّفه
 َأِحبَّائِهو  َأِودَّائِهن وجدنا كلمتني من اجلناس غري تام وهي: أّما  ي البيت الوحد والثّا

تتفقان  ي العدد و ي الشكل  و ي الرتتب ومل يتسوى  ي بعض احلرف، وهذا جناس 
 غري تام. و ذلك احلال الّظهر  ي اجلدول.

كان اإلمام الشافعي درس الشعر منذ  غري. وحدث الصويل عن املربد أنّه قال:  
ي من أشعر وأدب الناس. وقال إلن رشيف: أّما حمّمد بن إدريس الشافعي كان الشافع

فكان من أحسن الناس افتنانا  ي الشعر. والشافعي  ي لغته كلها معجب فاتن، قال إبن 
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زمانا فما مسعته تكلم بكلمة إال اعتربها املعترب: الجيد كلمة  ي هشام: جلست الشافعي 
فعي قد قصد  ي شعره إىل السهولة والوضوح وسلك  ي وملا كان الشاالعربية أحسن منها. 

يسلكها أكثره سبيل اإلرجتال فإنّه مل يقل  ي كل القوا ي, بل غادر القوا ي الصعبة فلم 
 14واكتفي بالقول  ي احلروف اجلّيدة اليت ال تقف أمام العذوية ولرقة السرعة واالرجتال.

نه أّن لغة الشافعي  ي كل تار الباحث ديوان اإلمام الشافعي كما قال  ي ديواوأخ
أقواله فإّن شعره سهل ممتع، أّما ألفاظ الشعر فلن تعثر فيها على غريب وال  عب بل  

وجد قّيم اإلرشاد والو ايا اليت حيتاج إليها مجيع كان جل شعره سهال واضحا. وفيها ت
 الناس. فليس شعره كمثل األشعار اآلخرى اليت تفضل وتربز حتسني الكالم وفائفة املعىن

 ومتاز شعره بالسهولة واختيار الكلمة السهلة والعبارات الواضحات.فحسب. 
من علم شافعي األبيات  ي ديوان اإلمام البناء على ذلك، أراد الباحث أن حيلل 

في ديوان اإلمام  )اللفظي( الجناسفيختار الباحث لبحثها حتت عنوان:  البديع،
 .الشافعي
 
 . التحديد اإلجرائي2

املصطلحات املوجودة هذا  خلطأ  ي فهم املوضوع السابق فحدد الباحثإلحذار ا
 املوضوع:

 15.هو أن يتشابه اللفظان  ي النطق وخيتلفان  ي املعىن ،اجلناس اوال:
 اجلناس قسمان: تام وغري تام.

ّّ  ي اجلناسالكاتب خييعىن  ي هذا البحث   غري تام فقط تام و ت
وهو أن يتفق اللفظان  ي اهليئة، وهو إما كامل أو ، اجلناس اللفظيثانيا:

نوع احلروف، وحركاهتا، وترتيبها.  ناقّ، فالكامل هو أن يتفق اللفظان  ي
 .والناقّ ما اختل فيه أحد هذه الشروط
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هو حيمل احلمد  ، الشعر اإلمام الشافعي.مام الشافعياإلديوان ثالثا: 
 واجلمل واألخالق والنا حة وكله العكس الصورة النفسه.

ن على تضمهو حتليل األشعار اليت ي ة أن املراد هبذا املوضوعومن البيانات السابق 
ّّ  ي اجلناس تاموخي ،وأنواعهشعر ديوان اإلمام الشافعي اجلناس  ي   فقط. وغري تام ت

 
 لة البحثئسأ -ب

 يعىن: شكالت اليت َيكن أن تضاغ الكاتبفامل ،ةاخللفي ابناء على هذ  
 ؟مام الشافعيديوان اإل ي  وغري تام تام جناسما األشعار الىت تتضمن  -1
 ؟ديوان اإلمام الشافعي ي اجلناس  نواعأما هي  -2
 

 أهداف البحث -ج
 هي:, و هذا البحث من أهدافو  
 .ديوان اإلمام الشافعيوغري تام  ي تام  ناساألشعار اليت تتضمن اجل ملعرفة-1 
 .ديوان اإلمام الشافعي ي اجلناس  نواعأ عرفةمل -2 

 
 البحثأهمية   -د

 النظارية التايل:  البحث كثري املنفعة منها  ي أن هذا يرجو الباحث
  يوسيلة لزيادة املعارف اجلديدة وتعميق املعرفة احلالية عن الكناية  -1

 تعليم اللغة العربية.
 مظهر من مظهر الكتب األكدمية  ي تطوير األفكار العلميلة املتعلقة. -2
أن يستمر هذا البحث املماثلة حول اجلناس مساعدة وتشجيع ملن يريد  -3

 بأحسن وأمت منه.
 يرجو الباحث أن هذا البحث كثري املنفعة منها  ي التطبيقية التايل:
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: أيكون البحث العلمي مسدرا هلم ملريريد أن يبحث  الطالب اجلامعة -1
 خر.األشعار األأو  ي ديوان اإلمام السافعي  ي  ناسحول اجل

: ملن يريد أيتعلم دقيقا فحسن له أيراجع إىل البحث العلمي الطالب  -2
 .ناسيتضمن أنواع وأغراضه حول اجل ألنه

لزيادة خزانة مكتبة قسم التعليم لغة العربية  :قسم التعليم لغة العربية  -3
وللمحاضرين أيطلع إىل هذا البحث العلمي حىت يساعدهم  ي التعليم 

 الطالهبم. 

 أسباب إختيار الموضوع -ه
 :هي املوضوعهذا األسباب اليت حتّث الباحث على اختيار و 
ولكن  ،بوجود الكلمتني اليت نفس الشكل ،َيلك مجيل اللفظ بالطَّْبعاجلناس  -1

 معناه خمتلف.
ي الذوهناك كثري من بيت  القصائد اجلميل َيلكديوان اإلمام الشافعي  -2

وغري  تام وباخلصوص جناس ،تضمن على احملسنات اللفظية يعىن اجلناسي
 .تام

 
 السابقة اتالدراس -و

أنتسارى  UIN(, حتت املوضوع اجلناس  ي جزء عّم. 2017)حمّمد رضوان 
 بنجرماسني.

حبث يبحث اجلناس  ي جزء عّم ، وأنا أ الفرق بني رساليت حمّمد رضوان,  هو
ما هي اآليات الىت تتضمن فيها 1 مام الشافعي.اإلاجلناس تام وغري تام فقط  ي ديوان 

 ؟. ما أنواع اجلناس  ي جزء عمّ 2 جناس  ي جزء عّم؟
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أنتسارى  UIN(, حتت املوضوع اجلناس  ي كتاب الربزجني. 2013فتح اجلّنة، ) 
 بنجرماسني.

غري تام  ي كتاب الربزجني، وأنا بحث اجلناس الفرق بني رساليت فتح اجلّنة,  هي ت
. ما األشعار الىت تتضمن 1 مام الشافعي.اإلحبث احلناس تام وغري تام فقط  ي ديوان أ

 ؟ كتاب الربزجني. ما هي أنواع اجلناس  ي  2 ؟كتاب الربزجني ي  جناس تام وغري تام 
(، حتت املوضوع اجلناس و الطباق  ي سورة  ي سورة 2010أمحد أكرب اهلل، )

 شريف هداية اهلل. UINيونس و غافر. 
   الفرق بني رساليت أمحد أكرب اهلل ، هو يبحث اجلناس والطباق  ي سورة يونس

. ما هو 1مام الشافعي. اإلاس تام و غري تام فقط  ي ديوان و غافر، و انا يبحث اجلن
. كيف تكون اجلناس والطباق  ي 3 . ما هو سورة يونس و غافر؟2 اجلناس والطباق؟

 سوريت يونس و غافر؟
 

 البحث يةمنهج -ز
 . نوع البحث1

وهو يقصد به  البحث املكتيبالبحث على  وَيكن تصنيف هذا ،بناء على نوعه
در املكتيب للو ول إىل املعلومات املسجلة وهي معرفة عامة. ومدخل استخدام املص

البحث الذي يستخدمه الباحث هو املدخل النوعي أو مطالعة كتب املطبوعات بطريق 
يستخدم املدخل النوع لنيل البيانات  اءة والفهم دقيقا عما يتعلق هبذا البحث،القر 

احلقيقي، البيانات النهائية هو قيمة وراء اليت تتضمن املعىن. املعىن هو املعىن  العميقة
يعىن أشكل البحث األساسى. موّجه  ،باستحدام الدراسة الو فية 16.البيانات الظاهرة
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), cet XVI. Hal. 15 



9 

 

باستخدام الدراسة الو فية أيضا يستطيع دراسة  17لو في أو تو ور الظواهر الكائن.
 18عميقية لكشف مفهوم جديد  ي أمور جديد.

 . تصميم البحث2
  ي هذا البحث وهي: حيري الباحثالبحث اليت  وإجراء

 املرحلة األولية للبحث، وهذه تتضمن اخلطوات اآلتية:وال: أ
 .توجيه املوضوع إىل املشرف مع استشارة منه عن املوضوع املختارأ( 
 ختطيط خطوات البحث.ب( 
ريب، عغة، والقاموس الل كتب البالمجع الكتب املتعلقة هبذا البحث، مثج( 

 لذي يتعلق هبذا البحث.ى اوكتب أخر 
 كتابة خطة البحث.د(  
كتب البالغة، والقموس  ي  الذي حيتوي على اجلناس تام وغري تام  ةقراءه( 

 .ديوان اإلمام الشافعيالعريب، وحتليل األشعار  ي 
يلها إىل جلنة االستشارة واالسرتشاد من املرشد عن اخلطة البحث مث تسجو( 

 مناقشة خطة البحث.
 مرحلة االستعداد للبحث، وهذه تتضمن اخلطوات اآلتية:: ثانيا

 الباحثتقدمي خطة البحث إىل جلنة مناقشة خطة البحث مث تناقشها أ( 
 مناقشة.

طلب رسالة االستئذان للبحث وذلك لبحث الكتب املتعلقة هبذا البحث  ب(
امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية  ي خمتلف املكتبات املوجودة  ي ج

 بنجرماسني.
 مرحلة تنفيذ البحث، وهذه تتضمن اخلطوات اآلتية:: ثالثا

                                                 
17 

Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (PT Remaja Rosdakarya, 

Bandung: 2012). H. 72 

18 Lexy J Malong, Metode Penelitian Kualitatif, (Remaja Rosdakarya, Bandung: 2012). 

H.10 
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 مجع البيانات األساسية املتعلقة هبذا البحث. أ(
 متابعة عملية اإلشراف من املشرفني باجلد. ب( 
 عرض البيانات وحتليلها.ج( 

 مرحلة كتابة الرسالة العلمية: رابعا
املرحلة قامت الباحث بكتابة نتائج البحث على شكل البحث العلمي و ي هذه 

حتت إشراف وإرشاد املشرفني. وتكتبها الباحث بعد أن يصححها املشرفان بتصحيح كل 
 خطأ أو نقصان الذي يوجد  ي البحث.

 . البيانات ومصادرها3
 أوال: بيانات البحث

تام التام وغري الاجلناس  نتضمتاج  ي هذا البحث هي األشعار يحتالبيانات اليت 
 وألفاظه.ديوان اإلمام الشافعي  ي 

 ثانيا: مصادر البيانات
مصادر البيانات  ي هذا البحث هي املرجع من الكتب البالغة اليت تبحث فيها 

 هى تنقسم إىل قسمني: ،اجلناس
 .ديوان اإلمام الشافعي ي اجلناس مصدر البيانات األساسية هو   أ(
ت الفرعية هي الكتب الذي يبحث علم البالغة يعن اجلناس،  مصدر البياناب( 

 منها:
 أمني. علي اجلارم ومصطفى ،حةبالغة الواضكتاب 

 اهلامشي.أمحد )احلرمني(،  غةجواهر البل
عبد املتعاىل ، بغية اإليضاح لتلخيص المتاح في علوم الالغة

 الصعيدي
 . أساليب جمع البيانات4
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حث جلمع البيانات احملتاجة فهي التوثيق والطريقة اليت سلكتها البا 
(dokumentasi) . بتخريج اجلناس تام وغري تام  مجع هذه البيانات حددت الباحث ي
 ي  األشعارمن اجلناس تام وغري تام حددت الباحث . ديوان اإلمام الشافعياألشعار  ي 

نتائج التحديد  مث هذه .األخري األشعاراألوىل حىت  األشعارمن  ديوان اإلمام الشافعي
ديوان اإلمام اليت توجد  ي  األشعارعبارة ومجلة من اليت فيها  19.ختطط  ي كراسة اخلا ة

 األخرية. األشعاراألوىل حىت  األشعارمرتبا من  الشافعي
 ت. أساليب تحليل البيانا5

بأسلوب حتليل املضمون الذي يأخذ من ات تقدمي الباحث جمموعة البيان
Krippendorff:وحّللتها الباحث على اخلطوات اآلتية . 
 .األخرية إمجاالاألشعار األوىل حىت األشعار من  ديوان اإلمام الشافعيقراءة أ( 
 حتديد الكلمات هي عبارة ومجلة من األشعار. ب(

 احمللولة.ج( حتديد البيانات 
 د( نسخ البيانات احمللولة.

 يقليل البيانات املناسبة بالتحليل والبيانات غري املناسبة بالتحليل.ه( 
 و( اكتشاف ما هو املقصود من البيانات.

 حتليل البيانات.ز( 
تصديقات البيانات، هي مالحظة باستمرار، استعمال املصادر غري  (أ 

شخاص اليت هلم كفاءة حول األمساء املالزمة البيانات احمللولة، مناقشة باأل
 20اإلضافة إىل املفرد واجلملة، وإعادة النظر عن تلك البيانات والتخطيط.
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 Ibid., hlm. 14-17. 


