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احلمد هلل الذي أنعمنا وهداان ووفقنا حىت متت كتابة خطة هذا البحث. خطة هذا البحث مقدمة 

 الستيفاء الوظيفة األخرية من الدراسة يف هذه اجلامعة.

أقدم كل الشكر والتقدير إىل فضيلة السيد رمحة صادقني، املاجستري، على إشرافه يف كتابة خطة هذا 

 البحث. وكذلك أقدم الشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين يف كتابة خطة هذا البحث.

 أوجه القصور. ولذلك، العديد من، ال يزال هناك ليست مثالية هذا البحث أبن خطة اعرتف الباحث

، ويشكر الباحث كل من قدم هذا البحث االقرتاحات واملداخالت إلمتام خطة يرجو الباحث

أن  تكون انفعة للقارئني والباحثني اآلخرين وخاصة  الباحث يرجوالبّنائة. و  التاالقرتاحات واملداخ

 للباحث نفسه، آمني.

  خلفية البحث و التعريف اإلجرائي -1



ىف هذا العامل خلق هللا تعاىل املخلوقات املتنوعة، و األلوان املتغرية، و الشعوب املتكثرة،  و جعل هلم  

 بطبيعته البشرواالنسان هو املخلوق الكرمي الذي خلقه هللا.  اللغات ليعربوا هبم عن أغراضهم املقصودية .

 ال ميكن .هللا مينحها نعمة كل من  لشيء. فضويل طابع، ويكون هلا النمو والتطور لديه القدرة على

الناس للتعبري عن  لالتصال بني وينطق البشر ابللغة ينطق.ألن البشر مهارات االتصال ، و  فصلها عن

 .أغراضهم

يف تواصل والتفاعل أداة لل اللغة هي ابإلضافة إىل ذلك ، .خمتلف العلوم لدراسة املفتاح اللغة هي

 التعبري عن الشخص على على قدرة القدرة على الكالم .اجملتمع يفواجلماعات  بني األفراد العالقات

لالتصال  سيلةالو وبعد ذلك هي  1للغاية. ومنهجية املنطقية ،اجلمل و  الكلمات والتعابري يف شكل أفكاره

جمتمع يستخدمون لغة خاصة للتعبري عن أغراضهم إىل  جمتمع الناس للتعبري عن أغراضهم. فكل بني

فيمابينهم. فبالنظر إىل مكانة اللغة، فمكانتها رفيعة ومهمة يف حياة الناس. ووفقا عن  آخرين ولالتصال

"اللغة أصله لَُغى، أو لَُغٌو، فهي ألة االتصال و التفاعل الذى يستعمل اإلنسان. وقال نور هادى ذلك

  2فائدة فيه"واهلاء عوض، و مجعها لًُغى ولغات"، وقيل يف تفسري اللغو: أي الكالم الباطل الذي ال 

"اللغة : ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم. و اللغة العربية : هى مصطفى الغالييىن ىف كتابهكما قال 

ابإلضافة إىل . لعلوم املختلف لدراسةا مفتاحوأيضا ،من  .3الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم
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 القدرة على .اجملتمع واجلماعات يف األفرادبني  يف العالقاتتواصل والتفاعل أداة لل اللغة هي ذلك ،

 املنطقية ،اجلمل و  الكلمات والتعابري يف شكل أفكاره التعبري عن الشخص على على قدرة الكالم

 أداة ألة أو سيلة أوو هي  للغةفهم أّن ا إبعتبار إىل ما يشرح يف ذلك توضيح يف  4ية.و للغاا ومنهجية

 للغوايت ومنهجية املنطقية ،اجلمل و  الكلمات والّتعبري يف شكل أفكاره والتعبري عناملشاعر  إلّتصال

 والكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم.

مع  ابملقارنة ومعقدة جدا مفصلة هي .الدولية الكربى اللغات اخلمس واحدة من فاللغة العربية هي

مها  ، وكالبشكل منهجي العربيةاللغة  تعلم سهولة يكون ذلك بسبب ميكن أن األخرى ، ولكن اللغات

 .بناء اجلملةو  الكلمة ، يف وضع

ابلنسبة للمسلمني، والعربية أيضا لديها دور مهم جدا ، ألن اللغة العربية هي لغة الدين الذي يستخدم 

. واللغة العربية هي لغة من املصادر الرئيسية لإلسالم ، هي القران الكرمي واحلاديث 5يف الطقوس الدينية

 .ِإانا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآاًن َعَربِيًّا َلَعلاُكْم تَ ْعِقُلونَ  : 2يفة كما تعال هللا تعاىل يف سورة يوسف االية الشر 

علوم اللغة العربية مهم للطبة ليفهم الكتب ابللغة العربية وهي كثرية منها علم النحو، واإلنشاء، والعروض 

غة كل ما تبلغ به املعىن إىل قلب السامع فتمكنه ىف وعلم البالغة. قال أبو هالل العسكرى أن البال
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ىف البالغة ثالثة فروع: علم املعاىن، علم  6نفسه كتمكنه ىف نفسك مع صورة مقبولة ومعرض حسن.

البيان، وعلم البديع. والبالغة عند على جارم  ومصطفى أمني هي أتدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة 

أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للمواطن الذى يقال فيه، واألشخاص صحيحة فصيحة، هلا ىف النفس 

 7الذين خياطبون.

ف به أصول املراعة الكالم والفرع األّول تتألف من أسليب البالغة املختلفة. وعلم املعاين هو علم تعر 

ز احلال وتعديته وفق مايطلبه املقام من أخبار أو إنشاء، من الفصل والوصل، من اإلجيا ملقتضى

يف تعريف األخر هو أصول وقواعد يُعرف هبا كيفّية مطابقة الكالم ملقتضى  8واإلطناب، إيل غري ذلك.

املعاين منصورة يف عقول  الناس  –. قال بعض العلماء 9احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له

راد شريكه، املتصلة خبواطرهم، خفية بعيدة ال يعرف اإلنسان ضمري صاحبه، الحاجة أخيه، والم

إال ابلتعابري الىت تقرببهامن الفهم، وجتعل اخلفي منها ظاهرا والبعيد قريبا فهي  والاملعاون له على أمره.

 .10املقيد مطلقا، واجملهول معروفا، والوحشي مألوفااملنعقد، وجتمل املهل املقيد، و  ختلص امللتبس، وحتلّ 

 ملعاين هوحيتاج إىل صفحات عديدة وأوقات وفرية. إنّ نظرا إيل تعريفات السابقة، إن الكالم نشأة علم ا

نشأة املعاين مرتبطة بنشأة البالغة العربية ومل يكن من املتواقع أن تتميز علوم البالغة الثالثة ويستقل 
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بعضها عن بعض يف مثل تلك املرحلة الكبرية من التارخ البالغة الىت مل تكون فيها البالغة ذاهتا كعلم قد 

 . 11سواها من العلوم األخرى اليت نشأت على هامشهااستقلت عن 

تنقسم الكالم إىل اخلرب واإلنشاء. فاخلرب هو واحد من علم املعاين، يف كيفية إلقاء املتكلم اخلرب 

للمخاطب، من حيث كان الغرض من الكالم اإلفصاح واإلظهار جيب أن يكون املتكلم مع املخاطب  

يعطيه مايناسبها فحّق الكالم أن يكون بقدر احلاجة. الزائدا كالطبيب مع املريض يشّخص حالته، و 

 عنها، لئالّ خيّل ابلغرض، وهو اإلفصاح والبيان. وامللقى إليه الكالم وهو املخاطب له ثالث حاالت :

إّما أن يكون خايل الذهن من احلكم، ويف هذه احلال ال يؤكد له الكالم لعدم احلاجة إىل  (1

 إبتدائياّ. الكالم اخلربيّ  ، وما أبوك حاضر.ويسمى هذا الضرب منالتوكيد، حنو: أخوك قائم

إّما أن يكون مرتّددا يف احلكم طالبا ملعرفته، فيستحسن أتكيد الكالم امللقي إليه تقوية للحكم  (2

لتمكن من النفسه، ويطرح اخلالف وراء ظهره، حنو: إن األمري منتصرا. ويسمى هذا الضرب من 

 اخلرب طلبياّ.

يكون منكرا للحكم الذي يراد إلقاؤه إليه، معتقدا خالفه فيجب أتكيد الكالم له مبأكد إّما أن  (3

أو مؤكدين أو أكثر، على حسب إنكاره قّوة وضعفا، حنو : إن أخاك قادم، إنّه لقادم ، وهللا إنّه 

 لقادم، لعمرى إن احلّق يعلو واليعلي عليه. ويسمى هذا الضرب من اخلرب إنكاراّي.
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مجال املعاين اخلرب السابقة هي مثال واحد يف خلرب ولكن ختتلف يف الوزن. ليس ذلك فحسب، أشكال  

كثرية من خلرب يف كتب والشعر األدبية. أختار الباحث كتاب األدبية بعد املالحظة وجد الباحث يف 

 يف هذ الكتاباللغة العربية،  ألدبيةاب مجال شكل املعىن يف مجلها، يتضمن فيه األجنحة املتكسرة""قّصة 

اختذ جربان القّصة أداة تعبري عن النفس اإلنسانية يف تفاعلها مع األحداث والناس، ويف موقفها من 

احلياة واجملتمع السائد، والقّصة يف مدلوهلا، حادثة أو جمموعة من احلوادث املرتابطة ينتقيها القصاص من 

هنا كانت تعرب عن نفسه، وعن رأيه يف الناس واألحداث، وهو احلياة، لذلك جلأ جربان اىل القّصة أل

 يصور كل ذلك حسب رؤيته هو ومفهومه.

 Kahlil)الذي ألّفهاجربان خليل جربان  (Novel ; Sayap – Sayap Patah)األجنحة املتكسرة""يف القّصة 

Gibran)  لفة من علوم هي واضحة من حيث األدب ويكون بناء اجلملة الىت حتتوى على عناصر خمت

 التالغة، مثال علم البيان وعلم املعاين وعلم البديع. 

يف هذه القّصة قد عرض علينا جربان صور احلياة انطالقا من أثر التجربة والثقافة فقد اختار معاين صاحلة 

للتعبري عن فكرته ورأيه يف احلياة كما اختار األبطال الذين يصلحون حلمل هذه األحداث والتفاعل 

كما يفسر دوافعهم،    ، وجنده من خالل السرد حيلل نفوس األبطال ونوازعهم اإلنسانية ويعرب عنها معها

 ويكشف لنا أيضا عن الغموض يف احلياة.



الذي ألّفهاجربان خليل  (Novel ; Sayap – Sayap Patah)األجنحة املتكسرة""ولذالك، هذاه القّصة 

وى ألهّنا يتّم جتميعها من قبل خرباء مبا ىف ذلك شروط الشّك من حيث النح  (Kahlil Gibran)جربان 

البالغة. ويشتمل عناصر البالغة علم البيان وعلم املعاىن وعلم البديع مع كل تفاصلها.من نتائج املطالعة 

األولية من قبل مؤلف القّصة، يبدوا أن العناصر أكثر املهمني هو علم املعاىن. ولتلك القّصة مهتّما يف 

 القّصة يف مقام األول التقييم علوم املعاين الواردة فيه. البحث هذه

األجنحة املتكّسرة إسنادا إىل هذه األوصاف مهتما الكتاب يف أكثر تعمق البحث والدراسة يف قّصة 

 :فتقّدم الباحث الرسالة العلمية حتت العنوان أتليف جربان خليل جربان.

 " )دراسة حتليلية  بالغية من أضرب اخلرب(الكالم اخلربيّ ىف قصّة األجنحة املتكسّرة " 

 حتديد املوضوع -2

 من املوضوع السابقة، أّكد الباحث أتكيدا له :

 يعىن التعليم، والتحقيق، والفكر،املقصود هنا هو درسة للتحقيق اجلمل اليت حتتوي علىالدراسة،  (1

 يف القّصة األجنحة املتكّسرة، وأضرابه أي أنواعه. الكالم اخلربيّ 

 قّصةذب لذاته.اخلرب هنا هو مناسب مبعىن اجلملة الكلمات يف كهو ما حيتمل الصدق وال اخلرب، (2

 األجنحة املتكّسرة.



الذي ألّفها جربان خليل جربان ابللغة العربية وهو الشاعر  هي قّصة األجنحة املتكّسرة، (3

خ جبل من لبنان. ولد جربان خليل جربان يف بلدة البشري الرّابضة على سف رسامو  وفيلسوف

 م.  1883األرز يف الّسادس من كانون  الثّاين سنة 

ومن البيان السابقة أن املراد هبذا املوضوع هو حتليل اجلمل اليت حتتوي عليالكالم اخلربّي وأضرابه  (4

 األجنحة املتكّسرة. قّصةيف 

 مشكالت البحث -3

 إسنادا إيل خلفية البحث والتحديد املوضوع السابق ، فمشكالته هي:

 أنواع الكالم اخلربيّفي قّصة األجنحة املتكسرة ؟ما  (1

 أي اجلمل حتتوي على الكالم اخلربيّفي قّصة األجنحة املتكسرة ؟ (2

 ما املعاىن املضمونة يف اجلمل الكالم اخلربّي يف قّصة األجنحة املتكسرة (3

 أسباب إختيار املوضوع : -4

 واألسباب اليت على إختيار هذا املوضوع هي :

ن مباحث علم املعاين، الذي ينقسم إىل اإلبتداء، والطلىب، واإلنكاري. اخلرب هو مبحث م -1

القّصة الذي حيتوي على إرتفاع اللغة األدبية، الذي مشهورة يف العامل األجنحة املتكّسرة هو و 



ويرتجم أكثر من اللغات العجامية. حىت أن الباحث يشعر ابحلاجة إىل دراسة مضمومة األدبية 

 كّسرة لزايدة الفكرة وحمبة هلا.األجنحة املتلقّصة 

يضربه اىل األجنحة املتكّسرة حيت حيتاج الباحث أن قّصة مجال املعاىن اجلمل الكالم اخلربيّفي  -2

 اإلبتداء، والطلىب، واإلنكاري.

 أهداف البحث -5

 األهداف الىت يتعني حتقيقها يف هذا البحث :

 األجنحة املتكّسرةقّصة يف ملعرفة مجل الكالم اخلربّي  (1

 األجنحة املتكّسرةقّصة أنواعالكالم اخلربيّفي  ملعرفة (2

 األجنحة املتكّسرةقّصة في مجل الكالم اخلربيّ  املعاىن معرفة (3

 أمهية البحث  -6

 أمهّيات هذا البحث هي أن يكون :

. ومعانيه أنواعه عن الكالم اخلربيّ  ىف حصوصا املعاين علم عن والباحثة للقارئ، التفكري لزايدة (1

 .فيه اجلمل معاىن عن فكرة لزايدة فطبعا األجنحة املتكّسرةقّصة يف  البحث هذا ألن

 .أخرى جهة من يريدون الذين الباحثني من أيتون ملن واملعلومة مرجع  (2

 الدراسة السابقة -7



 ، يعىن :خلرب وأنواعهيف كتابة هذا املقال، والكتاب أيضا مراجعة األدبيات املختلفة اليت تناقش اب

 ابن حممد ابن علي للحبيب الدرر مسط كتاب  يف املعاين أوجه"   ه1434_  م2014:  معمون سّيد

 كتاب  يف املعاين علم أوجه عن مواده و دراسه ىف معمون سّيد و رساليت بني الفرق"  احلبشي حسني

 الطلىب، غري واإلنشاء الطلىب اإلنشاء من يتضمن الذي اإلنشاء كالم  من إّما يعىن ومعانيه الدرر مسط

 من اخلربيّ  كالم  أنواع عن أحبث وأان اإلنكارى، وخرب الطلىب، وخرب اإلبتداء، خرب أي اخلربيّ  كالم  وإّما

دراسة حتليلية  بالغية من األجنحة املتكّسرة الذي ألّفها جربان خليل جربان، لقّصة يف  املعاىن علم

 . اإلنكارى خلربيوا الطلىب، خلربيوا اإلبتداء،أضرب اخلرب أي اخلربي 

 مناهج البحث -8

 أنواع ومناهج البحث (1

واستعراض   (Library Research)بناء على نوعه ،ويكون تصنيف هذاه البحوث على البحث املكتىب 

 اخلرباجلمل اليت حتتوي على 

 البياانت واملصادر البياانت (2

 البياانت (1

 استكشاف البياانت يف هذه الدراسة يعين:

 املصادر البياانت (2



 .هذه الدراسة القّصة األجنحة املتكسرة البيانة األولية يف

 التقتيات مجيع البياانت (3

 يف هذه املرحلة من مجع البياانت ،والباحث يستخدم التقنيات التالية:

 خلرب وأنواعهمجع املعلومات املتعلقة اب 

  اخلربسحل ومجع كّل اجلمل يف قّصة األجنحة املتكسرة  اليت حتتوي على 

  يف قّصة األجنحة املتكسرة من نظرية اإلطار اخلربّي الكالم مجع اجلمل اليت على

 املرجى للكتب البالغة املختلفة.

 تقنيات معاجلة البياانت وحتليل البياانت (4

 تقنيات معاجلة البياانت .أ

 يف هذه املرحلة من معاحلة البياانت تتم اخلطوات :

 كمال الّدراسة.مجع البياانت ومجع البياانت من الكتاب عددا من األدبيات الالزمة إلست .1

تصنيف البياانت ، تصنيف الكتاي البياانت الىت مّت احلصول عليها وفقا ملقاصد واإلحتيات من  .2

 البياانت بشأن القضااي الىت يتم التحقيق فيها.

التحرير، وأجرى واضعو الدراسة على البياانت مث مجعها ابلفعل التحديد ما إذا كان يتم اعتبار  .3

 مبا يكفى لسكب يف العمل العلمي.هذه البياانت الكاملة 

 حتليل البياانت .ب



قد مت مجع البياانت يف وصف قدم صفيا، ومن مث حتليلها ابستخدام التقنيات التحليل 

املضمون )حتليل اللغوي(. الغرض من تقتيات حتليل احملتوى هو أسلوب يستخدم للحصول 

الكالم  ذت ويريد كلعلى النتائج من خالل حتليل موضوعى. ودرست اخلطوات الىت اخت

 ،وأنواع منالكالم اخلربيّ يف كتاب األجنحة املتكسرة، مث يوجز اجلملة اليت حتتوى على اخلربيّ 

يف   ابلقبض على أساس قوائد منالكالم اخلربيّ  الكالم اخلربّي، واملعاىن األايت فيها، اخلرب

 كتب البالغة وبيان بعضهامن وجه الرتبوي. 

 البحوث اإلجرائية (5

 األولية الرحلة .أ

 تقييم األويل لعدد من املؤلفات املتعلفة ابلسائل قيد الدراسة (1

 يتشاور مع املشرف )املستشار( (2

 إعداد اقرتاح أطروحة (3

 تقدمي املقرتحات البحثية ملكتبة الرسالة يف كلية الرتبية. (4

 املرحلة التحضريية .ب

 عقد ندوة مقرتحات .1

 حبث خطاب يتوسل للبحوث .2

 تنفيذ املرحلة .ج



 املؤلفاتمجع عدد من  .1

 عرض البياانت اليت أجريت بعد ذلك من الكتاب حتليال للبياانت .2

 إعداد أطروحة املرحلة .د

يف هذا املقطع ،والكتاب جممعة على نتائج الدراسة وحتليلها وترتيبها يف نصنيف على أساس 

االحتياجات ،مث لنتائج التشاور مع املشرف إيل تصحيح وإصالح على األجزاء اليت تشعر أبهنا 

انقّصة. بعد حصول على املوافقة ،مث مجعها بصورة منتظمة وعلى استعداد ليكون احلفاظ على احنياز 

 املناقّصة.

 تنظيم الكتابة .ه

 كتبت هذه البحث العلمي يف أربعة أبواب مع النظاميات كما يلي:

ب الباب األول مقدمة ,الذي حيتوى على خلفية البحث وحتديد املوضوع ،ومشكالت البحث ،وأسبا

 اختيار املوضوع ،وأهداف البحث ،وأمهية البحث ،والدراسة املكتبة.

 وأنواعه الكالم اخلربيّ  ،مبا يف ذلك التعريف وأنواع عن وأنواعه الكالم اخلربيّ  الباب الثاىن حملة عامة عن

الكالم  الباب الثالث يتضمن شرحا عاما من قّصة األجنحة املتكسرة ،وحتليل الكلمات اليت حتتوي

 يف قّصة األجنحة املتكسرة. وأنواعه يف قّصة األجنحة املتكسرة ،واملعاين اجلمل فيهاالكالم اخلربيّ  اخلربيّ 



 الباب الرابع اإلختتام فيه اخلالصة واإلقرتاحات.

 

 


