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 الباب األول
 المقدمة

 خلفية البحث - أ

الدعاء قبل أن يعرف إهله. ألنه يف ذلك الوقت عاش الناس يف عصر  يعرف الناس

ظالم، و الذي  ختيل فقط م هو شكل اهلل حقًا ، لذلك أعتقد الناس يف ذلك الوقت أن 

والنباتات والقمر والشمس وغريها . مث حيتاج الناس إىل اهلل لديه خمتلف عنه ، مثل احليوانات 

طلب املساعدة من شيء أقوى من أنفسهم ، خاصة عندما يشعر الناس بالضعف وال 

 يستطيعون فعل أي شيء حىت يأملوا يف شيء أقوى منه.

الناس دائًما لديهم أحداث جيدة وأخرى سيئة يف حياهتم ، عندما يواجهون أحداثًا 

حيتفلون دائًما بطرق خمتلفة ، و عندما يواجه الناس أحداثًا غري سارة ، حياول  ممتعة ، فهم

الناس العثور على املساعدة إىل شيء ميكن أن يساعدهم. يف ذلك الوقت ، سوف يبحث 

الناس عن نقاط القوة اليت ميكن أن توفر هلم فوائد وتساعد ألنفسهم مبا يتجاوز قدراهتم مثل 

 .1ة اليت تعترب قادرة على املساعدة يف حل مجيع املشاكل اليت يواجها القوى اخلارقة للطبيع

                                                           
1 Abu Bakar Aceh, Pengantar Ilmu Tasawuf, (Solo: Romadhoni, cet 13, 1996),  hlm 241 
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يعتقد أن األشياء الذي لديه قوة ميكن أن مينحهم األمل والنتائج. ألن لديهم احتياجات 

 2.روحية

ء والرسول لنقل إىل اإلنسان للعبادة وطلب يف آالف سنة مضي قد أرسل األنبيا

 .املساعدة إىل "اهلل سبحانه وتعاىل" فقط، ليس إىل أشياء اليت يعتقد اجملتمع هلا قوى سحرية

األنبياء والرسول دائمًا أنقل حول الرسائل من "اهلل عز وجل" وكيف اإلنسان يطلب إىل اهلل 

 بطريقة أن يسمى به الدعاء.

اء كوسيلة أو حماوالت ألقرب إىل خالق الكون الذي علمت به يف احلقيقة أن الدع

الدعاء ليس فقط كمجرد العبادة العادية، ولكن أن الدعاء كروحي حباجة  3األنبياء والرسول.

ويقول اهلل يف سورة  .إىل هتدئة والتوفيق بني القلوب جتربة خمتلف األحداث اجليدة والسيئة

 :كما يلي  60اية  غافر

م َوقَاَل  ريينَ َربُُّكم َ َدإخي لموَن ََجََّنَّ َيۡدخم َباَدِتي س َ وَن َعۡن عي م تَۡكِبي يَن يَس ۡ ي َّلَّ
 
نَّ ٱ

ِ
ۚۡ إ ۡ ۡب لَُكم تَجي ٓ َٱس ۡ وِني ۡدعم

 
ٱ

4 

من اآلية توضع أنه بدعاء، يكون العبد دائما قريبا من إهله، ويعوذ من صفة متكرب 

 الذي يسقط يف البؤس.
                                                           

 241نفس املراجع، ص  2
3 Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, Dzikir dan Doa: Aspek Hukum dan Adab, 

(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003) hlm 109 
 60سورة غافر :    4
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صلحة اإلنسانية مدفوعة بالثقة املقدسة  جتماع الروحي ملاستعمال الدعاء يف اإل

ولكن عندما تثور الشكوك يف قلوب اإلنسان يف تعتقدها مث أنظر  .يفرتض أهنا مقدسة احلق

مث جاء " رسول اهلل"   .عن شيء ميكن أن يعتقد أكثر بشكل مستمر للحصول على احلقيقة

 .من خالل األنبياء ورسوله أن ينقل وتعليم احلقيقة إىل اإلنسان

أمثل عن الدعاء أو طلب املساعدة اىل "اهلل سبحانه وتعاىل"،  كثرييف دين اإلسالم  

كل ذلك يظهر اإلميان ومجيع  سواء كانت الدعاء يف القرآن الكرمي أو األحاديث الشريف.

كثري من األدعية األنبياء والرسول تدريسها يف القرآن   5األعمال اليت يتم يف أيدي اهلل.

ولذلك الدعاء يف  .يف األحاديث هناك األدعية النيب ومث رواه صحابة النيبالكرمي، وكذلك 

 اإلسلم أهنا كاالتصال "اهلل سبحانه وتعاىل".

كثري يف القرآن الكرمي  من اللغات للتواصل بني "اهلل سبحانه وتعاىل" مبخلوقاته، لغة 

ولكن جمموعة متنوعة يف القرآن هلا العديد من اخلصائص اليت ال يكون جمرد تفسري واحد  

مث روي النيب الدعاء اليت خمتلفة من اللغة أن أنقل األمل إىل  .من التفسريات، أمثال، وغريها

 .""اهلل سبحانه وتعاىل

                                                           
5 Moh. Saifulloh Al-Aziz S, Risalah Dalam Memahami Ilmu Tasawuf, (Surabaya: Terbit 

Bintang, 1998) hlm 242 
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 .يف أساسه أن اللغة كأداة للتواصل و على اإلشارة مرجعية معرف اللغة املستخدمة

يف العامل   .قط ليس الواقع يف ذاتهاللغة هي نوعية لإلشارة إىل كائن معني، وهو ميثل ذات ف

خاصة يف لغة القرآن الكرمي  6التجريبية، صعب إلثبات أن اللغة ميكن أن متثل حقيقة ،

 7ويؤكد ثقة الكثري، فهم، شرح وتصوير معىن.

. ومن مميزات  أخرى القرآن ككتب مقدس خبصائص خمتلفة عن الكتاب السماوية

بأسلوب لغوي ال يضاهيه أحد  مبن فيهم اللغويون وخرباء األدب، و كذلك القرآن أنه يتسم 

العرب أنفسهم الذي يستخدم اللغة العربية . و حبسب نور خالص فإن اللغة يستخدمها 

القرآن ليست هي نفسها املستخدمة يف اللغة العربية اليومية، حىت اللغة العربية يف السنة 

بأن اللغة العربية كلغة القرآن أكثر إيصال الرسائل من وصف الرأي القائل  8النبوية خمتلفة.

القرآن نفسه، أي القول بأن النيب حممد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم كان عربيا، 

اللغة يف القرآن كثري الطبيعة الواسعة فيستحيل على اهلل أن يكشف تعاليمه بلغة غري عربية. 

                                                           
6 Ahmad Muzakki, Stilistika Al-Quran: Gaya Bahasa Al-Quran dalam Konteks Komunikasi, 

(Malang: UIN Malang Press, 2009) hlm 2 
6. Komarudin Hidayat, Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik, (Jakarta: 

Paramadina, 1996) hlm 86 

 
8 Nurcholish, Islam dan Doktrin Peradaban : Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, 

Kemanusiaan, dan Kemoderatan, (Jakarta:Paradima, 1992)   365ص  
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ضعف   .ن لغة القرآن دائمًا وفقا لتغري العصرو فريق من اللغات األخرى أل .واملتخصصة

سبب  .اللغة ليست دائمًا يظهر وجود نية حمددة وال يذهب إىل اهلدف احلقيقي والتجريبية

اإلنسان حمدود الفكر بينما اللغة الواردة يف القرآن ال يقتصر، ولذلك وضعت اللغة اإلستعارة 

 9.رميوالتشبيه لفهم اإلنسان العبارات يف القرآن الك

احملررون يف لغة األدعية يف القرآن واألحاديث لديهم العديد من أوجه التشابه  

واإلختالف.  موضوع الدعاء وحمتواها مها املؤثران الرئيسيان يف االختالفات يف لغة الدعاء ،  

كما أصبح املوقف وتعاليم النيب حممد املنشق. يف وقت استخدام الدعاء يف القرآن ، فإنه 

ما نفس الدعاء الواردة يف األحاديث. ميكن قراءة الدعاء يف شكل االحرتام أو ليس دائ

البسملة على سبيل املثال عند السفر إىل السفينة أو السفر الذي يستخدمه نيب اهلل نوح ،  

  41كما  يف سورة هود : 

نَّ َرّبي 
ِ
ٓۚۡ إ َا ٰىه ۡرس َ َا َومم ي َمۡج۪رٰىه َّللَّ

 
هيَا بيۡسمي ٱ ۡرَكبموْإ في

 
م  َوقَاَل ٱ ِي ُمور  رَّ  لَََ

10 

                                                           
9 Kaelan M.S, Kajian Makna Al-Quran: Suatu Pendekatan Analitik Bahasa, (Yogyakarta: 

Islamika, 2003) hlm 72 
 41سورة هود :   10
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مت العثور على العديد من أساسيات الدعاء يف تاريخ األحاديث الذي دعا قبل البدء بشيء 

أصبح عادة من خالل البدء يف قراءة الدعاء. كما هو احلال عندما تريد تناول الطعام 

 واملشروبات على النحو التايل:

 بسم اهلل )رواه أبو داود(

 اهلل )رواه أبو داود و ترمذي(بسم 

إذا وجود بعض االختالفات الطيبة يف الدعاء يف القرآن واألحاديث يف مناقشة  

نفس املوضوع ، لكن هناك أيًضا دعاء هلا كلمات مشاهبة )كلًيا أو جزئًيا( وقرب املعىن. 

د أعاله والدعاء يف تاريخ حديث أبو داو  41يف سورة هود اآلية  دعاءعلى سبيل املثال ال

واألحاديث مسلم هلا بعض أوجه  201لديها مجلة كاملة. مث يف الدعاء سورة البقراة اآلية 

 التشابه يف عناصر الدعاء على النحو التايل:

لنَّاري 
 
نَا عََذإَب ٱ نَٗة َوقي س َ َِ َرةي  ۡلأٓخي

 
نَٗة َوِفي ٱ س َ َِ نَۡيا  دلُّ

 
َّنَآ َءإتينَا ِفي ٱ ن يَقمولم َرب ۡۡنمم مَّ َومي

11  

 12«الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النارفي آتنا اللهم »

                                                           
11

 201سورة البقراة :  
12

 (1396)املسند ابن اجلعد :  مسلم، نا أبو داود، نا شعبة، عن ثابت البناينحدثنا علي بن   
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كل الدعاء هلما أوجه تشابه يف اجلمل والعناصر "النداء" املستخدمة من قبل كليهما. الفرق 

واحدة استخدام  "يف شكل )ربنا( واآلخر  أيةيكمن يف ألة النداء املستخدمة يف كليهما. يف 

حالة اجلمع بينهما ، لن يكون هناك فرق بني االثنني على  يستخدم )اللهم(. ولكن يف

 النحو التايل:

لنَّاري 
 
نَا عََذإَب ٱ نَٗة َوقي س َ َِ َرةي  ۡلأٓخي

 
نَٗة َوِفي ٱ س َ َِ نَۡيا  دلُّ

 
َّنَآ َءإتينَا ِفي ٱ  َرب

على مستوى اللغة ، االختالف يف أمناط اللغة يف الدعاء يف القرآن واألحاديث  

بيا سواء من مستوى اللغة أو الكلمات أو اجلمل أو املعاين. ولكن يف هو يف الواقع صغري نس

جوهرها ، فإن أوجه التشابه واالختالف يف مستوى اللغة يف الدعاء يف القرآن واألحاديث هلا 

عناصر أدبية تستخدم يف الدعاء. لذا ، فإن املؤلف مهتم مبقارنة أسلوب لغة الدعاء يف 

 اللغة الذي جيمل الكلمة عندما نقوهلا مث نرتمجها يف فهم.القرآن واألحاديث ألن أسلوب 

مت إجراء هذا البحث ألن األدعية دائما ما تستخدم و حتدث و تدرس وميارسها  

املسلمون يف مجيع أحناء العامل، والعديد من العلماء الذين جيمعون كل األدعية من القرآن و 

 صالة أو الدعاء. األحاديث النبوية يف كل شكل كتب من جمموعات ال

أراد الباحث يف هذه الدراسة أن يصف أسلوب اللغة املوجود يف هذه األدعية،  

سواء من القرآن أو حديث. ألن القرآن إستخدام غري عادي ال ميكن تقليدها بأي كتب، و 
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احلاديث يأيت من رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم، فلديه لسان فصيحا جدا، فكل ما ينقله 

ا للمسلمني مبا يف ذلك األدعية اليت يعلمها قومه، سواء كانت من القرآن أو من مفيد جد

  النيب صلى اهلل عليه و سلم نفسه.

الباحث يستخدم الطريقة األسهل، و هي ببالغة و أسلوبية، كالمها يدرس  

أسلوب اللغة و شكل اللغة و املعىن الوارد يف أسلوب اللغة. تعرف البالغة بأهنا ختصص 

اللغة العربية بينما علم األسلوب هو علم يدرس أسلوب اللغة، بللغة العربية و اللغات 

د أسلوب اللغة من ناحية البالغة و كذلك اجلانب األخرى. لذلك فإن هذه الدراسة جت

 األسلوبية.

لذلك أجرى الباحث يبحث عن أسلوب اللغة يف القرآن و احلديث، و خاصة يف  

أية القرآن اليت تبني لفظا األدعية، و احلديث النبوي الذي يبني لفظا األدعية اليت عملها أىل 

أساليب سلوب اللغة األدعية مبوضوع "أمته. و يف هذا الصدر الباحث يبحث و حتليال أل

أمال أن يكون البحث مفيدا يف جمال األدعية في القرآن الكريم و األحاديث النبوية". 

تعليم اللغة، خاصة يف البحث يف أسلوب اللغة، سواء كان ذلك بللغة العربية أو غريها من 

 اللغات.
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 أسئلة البحث - ب

وبناًء على هذه اخللفية ، ميكن أن يكون معروفًا وتأكيًدا حول صياغة املشكلة اليت  

 سيتم فحصها يف هذا البحث ، على النحو التايل:

 املقارن بني أساليب األدعية يف آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية؟ وما ه .1

 ية؟. ما هو أساليب األدعية يف آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبو  .2

 يف األدعية ؟  يةو األسلوب ةما هي املقتضى البالغي .3

 

 أهداف البحث - ج

 معرفة مقارنة أساليب األدعية يف آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية .1

 معرفة أساليب األدعية يف آيات القرآن الكرمي واألحاديث النبوية  .2

 و األسلوب يف األدعية ةمعرفة املقتضى البالغي .3

 جرائىتحديد اإلال   -د
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أسلوب اللغة هو طريقة الستخدام اللغة من شخص ما يف سياق معني ولغرض  

، وهو ما يعين عموًدا مرتبطًا مبكان للتأمل أو  stylosيف اليونانية ، يُعرف بإسم  13معني.

املشاهدة. يف اللغة واألدب ، أسلوب واألسلوبية وسيلة الستخدام لغة مميزة ، حبيث يكون 

 14هلا تأثريات معينة.

أن األسلوب هو ترتيب الكلمات واجلمل من  ونوفًقا لبعض اللغويني ، يستنتج 

 كار  واخلربات إلقناع املستمع  أو التأثري عليه.قبل الكاتب أو القارئ يف التعبري عن األف

دعاًء( واجلمع أدعية تعين طلب إىل  –يدعو  -الدعاء بلغة من كلمة )دعا  

اخلالق. هنا تعين النداء والطلب شيء إىل اهلل تعاىل. وبإلصطالحا وفقا للدكتور عبد احلليم 

جيدة إىل هلل  خبالل تقدمي  حممود نقال عن الدكتور عبد اجلعفر يقول أن الدعاء هي رغبة

وفقا الدكتور سعيد تنطاوي نقال الدكتور عبد اجلعفر أن الدعاء هي نداء إىل  15طلب إليه.

 اهلل  خبالل التعبري عن رغبة طيبة وتواضع إىل هلل لتحقيق ما طلبه.

                                                           
13 Syihabuddin Al-Qalyubi, Stilistika Al-Quran: Pengantar Orientasi Studi Al-Quran, 

(Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm 27 
14 Nyoman Kutha Raina, Stilistika: Kajian Puitika Bahasa, Sastra dan Budaya, (Yogyakarta: 

Pustaka Belajar, 2009), hlm 9 
15 Abidin Jaf’ar, Sukses dalam Berdoa “Membentuk Pemimpin ber-Akhlaq Mulia” Cet II , ( 

Tulungagung: Cahaya Abadi, 2013), hlm 4 
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من املصطلحني ، ميكن أن نستنتج أن الدعاء هي طلب الناس إىل ربه لتحقيق   

 16مل كبري ورفض كل األشياء اليت خيشى.كل ما يريده بأ

 هذه احلالة أحبث مقدما حول شكل األدعية. أواًل ، أدعية احملمودة ، وهي يف 

أدعية يكون حمتواها  كل ما علمها النيب حممد من أحاديثه أو كل األمور املتعلقة بقيمة 

اليت محلها األنبياء  احلقيقة وفًقا للشريعة اإلسلمية ، سواء تلك اليت رفعها النيب حممد أو

السابقون ، و كل آمال اخلري اليت حصل عليها الدين. و ثانياً ، أدعية مذمومة أو الفصيدة ، 

وهي أمل ينتهي بالنوايا السيئة أو السيئة اليت تتعارض مع الشريعة ، وأي شيء حيظره النيب 

 مباشرة.

إىل عدة يف قسم حممودة ، إذا مت عرض من النموذجها ، ميكن تقسيمها  

جمموعات. أواًل ، الذي يستخدم مجلة األوامر )فعل األمر( أو طلًبا إىل هلل. ثانيًا ، يستخدم 

أمساء اهلل احلسىن  ، وبالتحديد من خالل قراءة أحد أمسائه على احلصول على شيء وفًقا 

 مبعىن االمسه. ثالثا ، يف شكل احلمد هلل وباحلرف ال يعين ما هو مطلوب.

                                                           
16 Ibid hlm 5 
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لباحث هنا حول أسلوب اللغة عن األدعية الواردة يف القرآن الكرمي أما يبحث ا 

واألحديث النبوية ، مث من األدعية اليت هلا نفس املوضوع متقارن بأسلوهبا. على سبيل املثال 

 ، دعاء نسأل عن حسنة يف الدنيا و اآلخرة على النحو التايل:

 
نَٗة َوِفي   س َ َِ نَۡيا  دلُّ

 
َّنَآ َءإتينَا ِفي ٱ لنَّاري  َرب

 
نَا عََذإَب ٱ نَٗة َوقي س َ َِ َرةي  ۡلأٓخي

 
 )سورة إلبقرة(ٱ

روه (  «الدنيا حسنة، وفي اآلخرة حسنة، وقنا عذاب النارفي آتنا اللهم »

 مسلم (

من بني الدعائني هناك اختالفات يف استخدام مجلة النداء ، مث هناك فعل األمر  

وهي يف شكل عريضة )وقنا و أتنا( أو نطلب بكلمات أمر غريمها ، مث هناك كلمات عامة 

هلا معاين خاصة مثل كلمة )يف الدين حسنة( واليت تعين اخلري يف الدنيا يف شكل العلم ، 

يبا و أشياء أخر ، واجلملة )يف األخرة حسنة( واليت تعين اخلري يف العبادة، الصحة ، رزقا ط

 اآلخرة وهي اجلنة.

علم البالغة مطابقة ملقتضى احلال مع فصاحته وينقسم إىل املعاين و البيان و  اأم 

البديع، فاملعاين هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلال وهو 
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اد اخلربى و أحوال املسند إليه و أحوال املسند و أحوال متعلقات الفعل يبحث أحوال اإلسن

و القصر و إلنشاء و الفصل والوصل و اإلجياز واإلطناب و املساواة. أما البيان هو أصول 

و قواعد يعرف هبا إيراد املعىن الواحد بطرق خيتلف بعضها عن بعض يف وضوع الداللة 

و يبحث التشبيه و اجملاز والكناية. أم البديع فهو علم العقلية على نفس ذلك املعىن. وه

يعرف به الوجود و املزاياالىت تزيد الكالم حسنا و طالوة و تكسوه هبا و رونقا بعد مطابقة 

  17ملقتضى احلال. فيه حبثان ، مها احملسنات املعنوية واحملسنات اللفظية.

 فوائد البحث  -ه  

 فوائد البحث هي كما يلي:        

 . من الناحية النظرية1 

 عن البحث األساليب يف القرآن واألحاديث زيادة املعرفةأ(  

 ب( ميكن أن توفر فوائد يف تطوير اللغة ، ال سيما يف العلوم األسلوبية 

 . عمليا2

 الدراسات األسلوبية الواردة يف القرآن الكرمي واألحاديث زيادةأ(  

 الدرسات السابقة  -و
                                                           

 8م ( ص  1961البالغة الواضحة  ) سورابايا : اهلداية،  على اجلارم و مصطفى أمني ،   17
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شهاب الدِّين القليويب "أساليب يف قصة إبراهيم عليه السلم يف القرآن )حتليل  .1
(" تتناول هذه الدراسة  2009األسلوبية( )يوجياكارتا،جامعة سونان كليجاك 

األسلوب اللغوي املميز يف سورة إبراهيم ، منط اللغة يف قصة إبراهيم. تشكيل 
 هذه الدراسة وجد أن قصة يف 18عناصر اخلطاب يف قصة ابراهيم عليه السلم.

إبراهيم يف القرآن الكرمي تستخدم اختيار الكلمات مثل املرادفات ،تعديد 
، الكلمات األجنبية واملميزة ، حبيث يظهر استخدام اللغة ( polisemi)املعاين 

 يف القصة أن اللغة املستخدمة ليست بعيدة عن الثقافة الناسية.
دراسة سورة يس )حتليل األسلوبية(" واليت تناقش أسلوب اللغة حممد رايشاف " .2

يف  19املوجودة يف سورة يس وتكتشف آثار أسلوب اللغة املوجود يف سورة يس.
اللغة يف سورة يس. أوال ،  أسلوبهذه الدراسة ، وجدت عدة عناصر من 

معىن العنصر املعجمى ، وجدت ثالثة عناصر من منط اللغة ، وهي: مرادف ،
. الثانية ، العناصر النحوية ، (polisemi)و تعديد املعاين  (antonim) ناقضمت

وجدت سبعة عناصر من منط اللغة ، وهي: األفعال واألمساء واجلمل االمسية 
واجلمل اللفظية ، واجلمل احلتمية واجلمل االستفهام. ثالثًا ، عنصر املناقشة ، 

ة البالغية وأسلوب اللغة وجد عنصرين من منط اللغة ، ومها: أسلوب اللغ
 التصويرية.

سيت ناجيشة، حتليل إستخدام أساليب اللغة و معانيها يف ترمجة القرآن سورة  .3
اللغة يف سورة  أسلوبيف هذه الدراسة ، وجدت عدة عناصر من  النساء. 

، مبالغة  Sarkasme))، سخرية  Personafikasi))النساء و هي :جماز ، أستعارة 
                                                           

18 Disertasi yang ditulis oleh Syihabuddin Al-Qalyubi, Stilistika dalam Kisah Ibrahim AS, 
(Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm 6 

19 Muhammad Reissyaf, Studi Surah Yasin Analisis Stilistika )Tesis(, (Yogyakarta: Pascasarjana 
UIN Sunan Kalijaga, 2015), hlm 6 
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((Hiperbola  تشرهية ،((Antiklimaks  التورية. اساليب اللغوية اللذي األكثر ،
انتشارا يف ترمجة سورة النساء هي اجملاز، و معىن التعبري اللذي حيتوي على 

 20أسلوب اللغة يف ترمجة سورة النساء هو املعىن الضمين )معىن ال حتقيق(.
 . من نتائج هذه إستخدام أساليب اللغة إستعارة يف القرآن الكرمينور هداية،  .4

 25الدراسة إستخدام أسلوب لغة التشبيه يف شكل تصوير واسع، و هناك 
أسلوب لغة تشبيه يف القرآن الكرمي. ينقسم هذه الدرسة يف إستخدام أساليب 
لغة التشبيح يف القرآن إىل مخسة أنواع ، و هي : أوال، أساليب لغة متشاهبة 

لغة تشبيه يقارن بني  البشر و البشر.  تقارن البشر بالظروف. ثانيا ،  أساليب
ثالثا، أساليب لغة تشبيه يقارن بني  البشر و حيوان. رابعا، ، أساليب لغة 

متشاهبة تقارن الظروف و الظروف. خامسا، أساليب لغة تشبيه يقارن بني  
 21الظروف و حيوان.

" تركز وحيو هنايف " أسلوب القرآن ) أساليب أيات التالب يف احلوار أسلوبية ( .5
هذه الدراسة على شكل اجلمل يف القرآن، وخاصة شكل األمر و النهي. 
أسلوبية هي طريقة جيدة للغاية قادرة على إجياد شكل أسلوب األمر و النهي 

 22يف القرآن
يايان نوربيان " تطوير مواد تعليم البالغة على أساس مقاربة تباين" خلفية يف  .6

الطالب يف تعلم علم البالغة بسبب هذه الدراسة الصعوبات اليت يواجهها 

                                                           
20 Siti Ngaisah, Analisis Pemakaian Gaya bahasa dan Makna yang Terkandung Pada Terjemahan 

Surah An-Nisa, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 2013) 
hlm 1 

21 Nurhidayat, Penggunaan Gaya Bahasa Simile dalam Al-Quran, (Bengkulu: Fakultas Tarbiyah 
dan Tadris IAIN Bengkulu, 2016) hlm 113 

22
 Wahyu Hanafi, Stilistika Al-Quran ( Ragam Gaya Bahasa Ayat-ayat Talab dalam Dirkursus 

Stilistika), ( Ponorogo, IAIN Sunan Giri) hlm 86 
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اإلختالفات يف اخلصائص بني العربية و اإلندونيسية. نتائج هذه الدراسة أوجه 
 23الشبه و اإلختالف بني جوانب البالغة يف اللغة العربية و اإلندونيسية.

سونياريت سين " أساليب اللغوية يف سورة الرمحن )دراسة أسلوبية(، وجدت هذه  .7
سلوب من اللغة، و هي ألسلوب اللغة الذي يعتمد على النغمة، الدراسة عدة أ

و شكل اجلملة ) الذورة، وضد الذورة، و تكرار، و التوازي ، والنقيض(، و 
أسلوب اللغة على املعىن مباشر و غري مباشر، أي أسلوب اخلطايب و أسلوب 

  24التصويرية.
 

 مناقشة النظاميات - ز

من أجل تبسيط عملية املناقشة واالنتظام يف الكتابة ، مث يف هذه الدراسة هناك  

 العديد من املناقشات املنهجية على النحو التايل:

الفصل األول مقدمة : خلفية البحث ، أسئلة البحث ، أهداف البحث ، فوائد البحث ، 

 الدراسات السابقة و مناقشة النظاميات

الباب الثاين: اإلطار النظري الذي يشتمل على:تعريف أسلوب اللغة، تعريف الدعاء، القرآن 

 الكرمي و األحاديث النبوية، أساليب األدعية 

                                                           
23

 Yayan Nurbayan, Pengembangan Materi Ajar Balaghah Berbasis Pendekatan Kontrastif, 

(Bandung, UIN Bandung) hlm 1 
24

 Suniarty Sunni, Gaya Bahasa Dalam Surah Ar-Rahman ( Kajian Stilistika), ( Yogyakarta, 

UIN Sunan Kalijaga, 2014) 
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الباب الثالث إجراءات البحث : منهج البحث، نوع البحث، كائن البحث، مصدر 

 حتليل البيانات طريقةالبيانات،  تقنيات مجع البيانات، 

 رابع عرض البيانات و حتليلهاالباب ال

 ةخلامس ملخص نتائج البحث و التوصيالباب ا
 


