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 الباب األول
 المقدمة

حديد اإلجرائي  خلفية البحث والت     -أ  
الناااالذيالاااانييغة قااااخنيلتاااا يسااااخميا اااا يهباااابوجاجييهباااا خلب  ي يا  ااااللي اااا  يو خ ااااخجي

ق ااخياباالجيلليالألتاا يالجاايام  االليتاا ي ااًن  يي)ااملبتااًنيتسااب  (اإلنساالنيالنل االيوالكةااللي
تااا يسختاااتيداااليغبلااال ي ألااا يالك ااا ي اااًن ي لهبااابللاميالألتااا يتنلهبااا  ي لليواإلنسااالنيغبةلتااا يتااا 

واملة قاااا يوالة اااا ي اااالي يا. اااالةيال خت اااا  يواإلنساااالنيغةاااا الي بلقبااااتيغ اااا  يالألتاااا  يوالألتاااا يمي
ي1 نك  ي ني للق يسخم 

والألت ي ياإلصطالحيسلي  اليال لدثخنيي2ت لُت يولتلتيولتخييمجةتالألت يهخيتني
يكالم  يأهنل يوادل ي لن  ي نيي3  يالة ب ي ل يغةرب ياليت يالكأل لت يهي يالة     الألت 

يواالدلجغثي يالك ًن يالل آن يلنل يودكظ ل يالنل   يط غق يتن يلل نل يوصألت يوسل أ  اض   
 ي4 الش غك  يوتلي وا يالثللتيتنيتنثخ يالة بيوتنظخت  

  ل ةي نيالكة يلسلينيوهييألكلظيغأيتيهللياملبكأل يل ةّ الي ًن يتليلنيالألت يالة    ي
يأنيلألت يك ك لتيخم خص يخيللفي ةض لي يوتنياملةألخم يتنياملللصليواملةلين   ينكست
ي نليتةل  ةي ي لا يت    ينةرتالي أنيالألت  يكنل يولذا يض لئ ه   ي  ي يالبة ًني  ل  ةضل

يالظ ل  يال  يالهنل يق  ل  ي غ  يم يق نا ياال  اض ييالنلذ ي أل  ياملشب أل  يوالشةخ  االقكل 
 5وهييأغضليوص أل ياإل  للي ٌنيال ش ي ي ك يأصخاتيتنظ   
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ي   يهلجي  يالموجه لتعليم المهارات اللغوية لغير الناطقين بهانخ   UIN MALIKI MALANG)ي 

ي 4-3(يص ي2111
ي 7(يص 2117 ي) ًنوت:يجا يالكك  جامع الدروس العربيةت طك يالتالغ ين يي 4
ي 6( يص ي2114 ي) نج تلهبٌن:يال وض  ياللغة العربيةالمجاز واستعماله في أمحليق  يي ل ال يي 5
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يسللي   ي نياخلطلبي ضيي :ياهللي نتوسليكث يالنك ي بةأّل يالألت يالة     يتنتيك ل
اي" ةأل خايالة    يقإهنلي وغليامل واة" يوسلليأغضل:ي" ةأل خايالة     يقإهنليتنيجغنك  يو ةأل خي

يق أغنليأنيالة    يهييتنيجغنياإلهبالم ي6الك ائض يقإهنليتنيجغنك " 

لص يالنيالألت يالة    يهييلت يالل انيالك ًن ياخل يايخيبل يالألت يالة    يكللألت يامل  مللذ
 يالةألخميتنيالةألخميلنيالل آنيالك ًنيت لوالألت ياملسبللت ي يالة لجةيوامل   ياإلهبالتي ي

ك  يناإل ب ل    يلنالكيجي ي أل نليأنيالش غة  يوالةل لة يو ألخمياللغنيوياملبنخ   يكةألخمي
يالألسلنيواللأل ي ني يغةىنيغبخص يللي     يغبةألقي ل  ياللي يوأنخاعيالةألخم يالة      الألت 
اخلطلا يهيي ال  ي ش ي أل ل:يال  ال يواإل  اب يوال هب  يواملةلىن يوال لغ  يوالة وض ي

 7نشلا يواخلطل   يو ل غ ياالجب يوت نيالألت  واللخاىف يوس ضيالشة  يواإل

يوالل آنالو ت يكالمياهللياملنولي أل يحم ليصأل ياهللي أل تيوهبأل ياملبة لي بنيهخيآالل ي
ياإل جلز ي ي هبخ ليلميالةأل  يالبللميغوغلهليمياللياخللللةياإلهبالميتةجوةيهخيالك ًن

يص اطيلليوغ لغ  يالنخ يلليالظأل لتيتنيالنلذيل ل جيحم لي هبخلنلي أل ياهلليتأنول
8 املسبل  

يول  ل واضح يوجمئ ي  نلتيآغلتيق تياال ضي ياهللينخ يالك ًنيوالل آن  
يدكظتيااهللي خليد ثيوالبت ًنالبح غفيتنيوحمكخظي لل   يوآجابي ائة يوتخا ظيصلجس 

)ي:الةوغويبل تكيىفي ةلليااهلليغلخلي لك               )  
9
ي                                          

 

ياهببة لل ًنيتنيقلليألكلظتيللينظ اي كسًن يميكنيمياغضليالك ًنيوالل ان 
يامهب لميلليالنظ يو لونذلك يو ًنيوال  اليوالنحخيال ال  يتث ي تياملبةألل يالةألخم

                                                           
 ي)تلمنج:ي لتة ياإلهبالت  يمدخل لدراسة موضوعات فقه اللغة:يفقه اللغة العربية، أو غ يُن ياللغني6

ي( يص يح2119ا.كخت  يتلمنج ي
  7 يص امل   يالسل قي،جامع الدروس العربيةت طك يالتالغٌن يي7
 9ي.ميصي1991ي-هي1441)تنشخ اتيالة  يا.لغث(ي علوم القرآنمباحث في ي تنّلعياللطلني8

ي9ي:آلغ ا.ج ياهبخ ةي 9
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يمبحسنلتيي.الل انيقس واياملنلقلٌنيالنيوأهبلل  ت ي  تك رتي يغنّظ  يالل آن يتن يآغلت وك 
ميالألت يالة    يخيادلىيتني ألال لدث يي حثبال هبلل يالةأل   يهبي الألكظ  يواملةنخغ  يوىفيهن

ي                                          غةىنيالألت يالل آنيتنينلد  يمجللياملةىنيالنييسلي  حيىفي أل يال ال   

 أل ياملةلينيأصخليي11ال ال  يهخي أل يغ حثيق تي نياملةلينيوال  لنيوال لغ   أل ي
يا. يمللبض  يالكالم يتطل ل  يك ك   ي ل يغة ال يالنييلوسخا ل يالت ض يوقق يغكخن يُن ث ال

يلت  يغطل قيتلبض يي11هب ق ي ل ياليت يالة يب يالألكظ يأدخال ي ت يغة ال يهخي أل  ياملةلين  أل 
يتنيالس لق يوتليا ليتنيالل ائن يأويهخيا.لل يت يوقلئتي ت ضي ال ييغك  يض ن ل

ياليتي يالة يب يالألكظ يوأدخال ياملل خج  ياملةىن ي ن ي أيتيتةربة يُن ث ياجل أل  ي  يغ حث  أل 
يوالبأ ًن ي يوالبللًن  يوالبنكًن  يوالبة غف  يوالنك   يا.نال  يهي: يا.لل يتلبض  غطل ق

 أل ي  حثي يالط قي أل يال  لنيهخي  يواملسلوة يواإلجيلز يواإلطنلب والك   يوالخص 
امللبألك يلألبة ًني نياملةىنيالخادل يوغ حثي نيالبش  تيواجمللزيوالكنلغ  ي أل يال لغ يهخي
ياجل للي يتن ي لغة  ي ألخان يواملةلين يااللكلظ يو وغٌن يالكالم  يحتسٌن يط ق ي  يغ حث  أل 
يلكظ   ي يوحمسنلت يتةنخغ  يحمسنلت يسس ٌن: يلل يغنلس  يوال لغ  ياملةنخي  يأو الألكظي

 يامللل أل  ي أك ليامللحيمبليغش تيالنم ي أك ليالنميطل ل لتيتةنخغ يتن ل:يالبخ غ  ياملحمسن
يلكظ   يوحمسنلت يو ًنهل  يا.ك    يأهبألخب يامللح  يغش ت ياإلسب لذ يييمبل ياجلنلذ  تن ل:

ي12والسج  

ي  للطاملي بحلثي نيحمسنلتياملةنخغ خميال لغ ياليتي لدلىيتني ألهخي  لل طامل
يمجللي يلل طامليالكأل  يىفياملةىن غةرّب يأىيهبخاايكلني  هخياجل  ي ٌنيتبلل ألٌني ياجل أل 

                                                           
ي 3( ي199)ت  لقخ ا:ي  ك ي أل  ي، اسعاف المريد في فهم البالغة  حم لي ك ىيأونسي 11
 يي2118 ي) ًنوت:ييجا يالكب يالةأل    يجوهر البالغة في المعاني والبيان والبديعأمحلياهللمشي يي11

ي 31ال ا ة ( يص يالط ة ي
-4ي( يص 2111 ي) ًنوت:يجا يالكب يالةأل    ياإليضاح في علوم البالغة، ل  اه  يمشسياللغني 12

ي 5
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 لل  يضلغنيأوينل ضٌنيأوي لميوتألك  يوغكخني ألكظٌنيتنينخعيامسٌنيحنخ:ي)وحتس   ي
أويد قٌنيحنخ:ي)هلليتليكس تيو أل  ليتلييأغللظليوه ي سخج(يأويقةألٌنيحنخ:ي)اٍنيومي ت(

ي13اكبس ت(يأويتنينخ ٌنيحنخ:ي)أويتنيكلنيت بليقأد  نل ( 
ي لل طاملوهخينخ لني:ياالوليي14اجل  ي ٌنيالشيايوضل يىفيالكالم هييي لل طامل

:ي)اإلجيلبيوهخيتليمليخيبألفيق تيالضلانيلجيل ليوهبأل ل يك ليسللي ةللي ي  ي

ي ).15السأل يوهخيتليا بألفيق تيالضلانيلجيل ليوهبأل ل ك ليسلليي لل طاملوالثلىنيي

:ي) ةللي ي ي  يي يي يييي ي يي

  ي ي  يي يي ي ي) 16ي

يتنيولدلى  ال حخثيالكلئنيكألت يالل آن  ة يالنغنيال لدثخنيا بل يوسل 
يو لجيك   امليهبخ يتنيغخهبفيسخ ةالي وهبخ ةيالن  يغخهبفيهبخ ةيهييالل آني يالسخ 

يص  لبيسخ غشيحم ليوسلليهخجيهبخ ةي ةلنولتييالسخ ةيوهن  ي ش يوادل يتلئ يهتلآغل
وهبخ ةيي17" قلليالسالمي أل تيغخهبفينيبي ل   يغ ٌنيالنتيغخهبفلمس ليالسخ ةيهن "

هبخ ةيي ةلنولتييالسخ ةيوهن  الثيو سةخن ييتلئ يهتلآغليو لج يك  امليهبخ يتنالن  ي
يكي18ا يالشة ا يهبخ  ٌن يهن  يأ بل ي  يقألنلك ياملطل ل   يتن ل يال ال ي ي نلص  يتن ثًنة

ي                                                                                      هبخ ةيغخهبفيوهبخ ةيالن   يوالنيق   لياحملسنلتيال لغة  يخم خصي ياملطل ل  ي

                                                           
ي 164-163ص يي )هبنللقخ ة:يا. تٌن(ي الجوهر المكنون ي  ليال محنياال ض ي13
ي 221ي    يالسل ق يصاملأمحلياهللمشي يي14

ي 18هبخ ةيالك فياآلغ يي 15
ي 118هبخ ةيالنسلاياآلغ يي16

ي                                                                                                                                                683يصي( 2112هليت يل نرتا:ي لك  ل)  يتفسير المصباح بصهاي س غشيحم ليتني  مج   17 
ي252 يص يامل   ينكس ي 18
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ي يهبخ ةيغخهبفيتن لياآلغ :ي لل طاملوهناياملثللي          

             

  19
 )يالألكظيالني طل ل  لمليتةنخغ يحمسن ي خ لياآلغ يهن ي   

و  يوتكّخنياإلجيلب يتطل ل ياآلغ يهن يىفيطل ل امليانخاعيوأتل ياملةىنيىفيغلل  (ي
ياالصألي  يقة يتنيطل ل امليهنا يتةىن يالنت يا.ل ل لن يوتةن  ل يالألكظيوكلنيلهب  

( ) ويتنيقة( ي تنياهب (ي

       الن  يتن لياآلغ :يي يهبخ ةي لل طاملوهناياملثللي

     20   يالألكظيالن يطل ل  لمليتةنخغ يحمسن ي خ لياآلغ يهن ي

(ييو )ياملةىنيىفيل  غلي ياإلجيلب يتطل ل ياآلغ يهن يىفيطل ل امليانخاعيوأتل 

ياالصألي يتنيطل ل امليهنايوتكّخن يتةىن يالنت يا.ل ل لن يوتةن  ل ي لهب   يوكلنياهب 
)يالألكظلن ييو  )مهليامسلني  

ميو ليال لدثيالنييُنثيذلكياملخضخعي ي ألكيالسخ ة يقكب تينبلئج لي يوي
ي يالةأل ي )دراسة تحليلية والنمل يوسف  تيفي سور  المطابقة"يتخضخعيحتتال حث

  "بالغية(

م بنلبياخلطلاي يق  ياملخضخعيالسل قيدلجتيال لدث يامل طألحلتياملخ خجةي ي
يهناياملخضخع:ي

                                                           
ي29هبخ ةيغخهبفياآلغ يي 19
 11هبخ ةيالن  ياآلغ يي 21
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و يهنايال حثيالةأل ييدلجتيي21 اجل  ي ٌنيتةن ٌنيتبلل ألٌن هي:ياملطل ل  (يأ
 اإلجيليبيوالسأل  يو للنظ يياليتةىنيا.ل لييواجمللزي ياملطل ل ال لدث ي

تس لٍةي لهب ي لصي بخس فيتنيال هبخلي:يهيياهب يلطلئك يتنياآلغلتيالسخ ة (يب
 22صأل ياهللي أل تيوهبأل  

ي (يج يتك   يوهي يالك ًن  يالل آن يهبخ  يتن يالسخ ة ياهب  يهي يتلئ يآغب لغخهبف:
 23آغ   ش ةي ادليوي

 الثييتلئ يآغب لوهييتك  ي يهيياهب يالسخ ةيتنيهبخ يالل آنيالك ًنالن  :ي (يح
 24و سةخن 

 البحث أسئلة  -ب
يهي:ياملطل ل وتنيهن ي ألك  يال حثيو لتيال لدث يأنياملشكأل ي يت حثييييييي

 ؟والن  يغخهبفيهبخ ةي ي خ لياليتياملطل ل يأنخاعيتل -1
 ؟ياملطل ل لي اليتيق  ياآلغلتتل خجييتل -2
 ف البحثاهدأ -ج

يتنلهب ليمبشكأل يال حثيق لاليهنايال حثيهخيتة ق ي:ي
  والن  يغخهبفيهبخ ةي ياملطل ل يأنخاعيملة ق  -1
  املطل ل لي اليتيق  ياآلغلتتل خجية ق يمل -2

 
 البحث أهمية - د

 وأمه لتيال حثيك لي   خيال لدث يأنيغكخني يهنايال حثيقخائل يوهي:ي

                                                           
  68 يص يامل   يالسل قي،، اسعاف المريد في فهم البالغةحم لي ك ىيأونس  21
ي7 يالط  يتةلوم يص ييرسالتان دسٌني نيحم لياملشلط ي 22
ي 191(يص ي2117يال ا ة  ا. تٌن:يالط ة يي)ي الجاللينتفسير   أمحل نيي اللياللغنيحم لي 23
ي 73 يص يامل   ينكس ي 24
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ياملةنخغ ي -1 يحمسنلت ي  يخم خصل يال لغ  ي أل  ي ن يوال لدث  يلأللل ئ يالبكك  لوغلجة
قط ةليلوغلجةيوالن  ي نيأنخا تيوج  بت يالنيهنايال حثي يهبخ ةيغخهبفييطل ل  لمل

 الةألخمي نيتةلينياالغلتيق ت 
  والن  يتنياآلغلتياليتي يهبخ ةيغخهبفيطل ل لوغلجةياملة ق يدمليغبةألقي لمل -2
    يأ  ى املطل ل يأويغخهبةتيتنيكلمل   يواملةألخت يملنيغ غليأنيغ حثيُنثلي ني -3
يا.كخت  -4 ياإلهبالت   يأنبسل ي يَنلتة  يلأل كب   يالةأل    يكلخلوائن يامل     يزغلجة

  نج تلهبٌن يي
 أسباب اختيار الموضوع - ه

يأتلياالهب لبياليتيجقةتيال لدث يلليا ب ل يهنايالةنخانيهي:
يوهن ي لا يمج أل يالل آنيلت يأنيغظ  يوهناي تةنل يتبلل ألٌنيألكظلنالياملطل ل يالن -1

يغة قخنيميالنلذيتنيالكثًنيولكن ياإلنسلنيغ نةتيميكنيمي ظ   يتةجوةيأنتي لل
  املخض يال لدثيغأ نيدليا.لل ي نا يالك ًنيالل آني ياملطل ل 

يتنيكثًني أل يالسخ ةيهن يغبض نيالني والن  يغخهبفيهبخ ةي ال لدثيبل خت -2
ي لل طامل ياغلت ي ن ي ة قخا يمل يالنلذ يتن يوكثًنة يياملطل ل   ي  يغخهبفيهبخ ةوأنخا  ل

  ييوتنيهنايامل حثيالةأل ييهييط غل يلوغلجةياملة ق يتني ألكيا.لل يوالن  

 الدراسات السابقة - و
ي لمل يالل اهبلتيامل ل أل  يأنبسل يياإلهبالت  ييطل ل و لتيال لدث  ي لتة   يتكب  

يحتتي(2116  ليال محني يهبن ي)يكب تييناليالةأل   يال هبلل يهيا.كخت  ي نج تلهبٌن ي
اهببكلتيال لدث يتنيالل اهب يالسل ل يأنيهنلكيي "آلي   اني يهبخ ةيالط لق"ياملخضخع

يآلي   ان   حثيهبخ ةي
يينالال هبلل يالةأل   يي ياإلنرتن ت يهييطل ل و لتيال لدث يالل اهبلتيامل ل أل ي لمل

ياهلليكب ت يأكرب ييأمحل ياهلل َنلتة  يهلاغ  ي  غف ي لك  ل يا.كخت   يهبن ياإلهبالت    
اهببكلتيال لدث يتني،        واجلنلذي يهبخ يتيغخنسيو لق "يقط لال"ياملخضخعيحتتي(2111)
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تني أل يال لغ يحمسنلتيالألكظ  يهيياجلنلذيو  حثيالل اهب يالسل ل يأنيهنلكي  حثي
                                                                غخنسيو لق "هبخ ةي

تني ألكيالل اهبلتيمليجتليال لدثيالنييُنثياملطل ل ي يهبخ ةيغخهبفيوالن   ي
ي يوالن    يغخهبف يهبخ ة ي  ياملطل ل  يدخل يال لدث  يال هبلل يوهبب حث يهن  يا بألف وسل

 أل يو تياإلجيلبيوالسأل ييطل ل الةأل   يل هبللبٌنيالسل لبٌني أل يأهن ليغ حثلنيدخليامل
يامل يَنلن  يال حث يهنا يولكن يتةنل يايطل ل قلل  يال ي للنظ  يوأغضل يوالسأل  إلجيلب

يا.ل لييأوياجمللزي يي

 منهج البحث -ز

 نوع البحث و مدخله -1

يال حث يهنا ي  يال لدث  ي سبة ألت يالني يال حث ياملكبيب نخع ي"ال حث "يهخ
(Library Researchيهخيال حثيت ي لن لتيمج يال  لنلتيإل  اايج اهب ي شأنياهببة اضي)

املبةألل يهلن ياملشكأل ياليتيغبةٌنيدأل ل ييويتل ألتيهخيال حثيالكب يواالجبيوالبلل غ ي
يالنخ ييهخيل حثيالخصكييوالبحأل ألي 

 البحث تصميم -2

 :يوهييال حثيهنايىفيال لدثيجي غتياليتيال حثيول  ااات

يوكب يالك ًنيالل آنيتث يلأل  لنلتيت لج ايلبكخنيال حثي ناياملبةألل يالكب يمج :يومأ
ي لل حث ياملب أل ياال  ىي ل  ياليتيوالكب يالة يبيوالللتخذيوال ال  يالبكسًن 

ي اجللتة ياملكب  يأويالةلت ياملكب  يتنيهبخاا

ي لن ل يالك ًنيالل آني يآغ يوحتأل  يالة يبيوالللتخذيوال ال   يالبكسًن يكب يس ااة:
  ة طل ل املي أل يحتبخىياللياآلغلتيلبحلغل
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  املش اليتنيال  لنلتي نيامهببشل ة:ي للثلي

  الةأل   يال هبلل ي ي كبل ب ليال  لنلتي للًن:ي ا ةلي

 البيانات ومصادرها -3

ي  لنلتيال حث (يأ
ي والن  ي يهبخ ةيغخهبفي لل طاملاآلغلتياللي بض نيي

ييت ل يال  لنلت (يب
 هيي نلس ياليسس ٌن:يهلت لج يوي

 الل آنيالك ًني:ت ل يال  لنلتياالهبلهب   يوهي:ياالول
 لغليتنيكب يال ال  يوالبكلهبًن ييوهي يالك    ت ل يال  لنلتييالثلىن:

ي:تن ل
  ألييال ل خينهبًنيحمل ليلبكصكخةيال (1
  خاه يال ال  يلألس ليأمحلياهللمشي (2
 ال ال  يالخاضح يلةأليي ل ميوت طك يأتٌن (3
 لهبةلاليامل غلي يق  يال ال  يحمل لي ك ييأنس (4
 اجلخه ياملكنخنيلة ليال محنياال ض ي (5
 امل ا يي ألخميال ال  يالمحليت طك  (6
يامغضلحي ي ألخميال ال  يإل  اه  يمشسياللغن  (7

 وتحليلها البيانات جمع أساليب -4
يال  لنلتيمج يأهبلل   (يأ

ي.املطل ل ل يغبةألقيامل ا  يل حك يال ال  ياملل  يتنيالألت يحتأل  ياهببللام
يال  لنلتيحتأل   (يب
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ي أهبألخبيال  لنلتيجم خعيال لدثيغللميالةأل ي يال حثي   ي يال لدثي طخات
ي: اآل   ياخلطخاتي ش  يوحتأل أل ليال ال   يالبحأل أل  يالل اهب 

ي.املطل ل ي  حثيالليال ال   يالكب يللي لل  خعيال ال ي يالبحأل  :يومأ
ي املطل ل ي بض نياليتيوالن  يغخهبفيهبخ ةيتنيأغ يحتأل  :يلن  ل

 هيكل البحث -ح
يأتليه ك يال حثيق خيتكّخنيتنيأ  ة يأ خابيق  ليغألي:

املللت  يوهيي بكخنيتني ألك  يال حثيوالبحلغلياإل  ائييوتشكألِ ي:ياالولال لبي
يوالل اهبلِتي ياملخضخع يا ب ل  يوأهب لِب يوأمه ل ِت يوهلِقت ال حث
يال حثي ينخع ي أل  يغشب   يالني يوتن ِجت يال حث يوه كِ  السل ل 

يو     ِي يوأهبلل ِ  يوت لج ِهل يوال  لنلِت يوأهبلل  يت يال  لنلت مج 
ياال ًنيسلئ  يامل ا   حتأل  يال  لنلتيمثي

 يي لل طامليوتك خمتك خميال ال  ياإلطل يالنظ ييوهيي بكخنيتني:يوال لبيالثلين
يوأسسلتت يوالن  يهبخ ةيغخهبف

ي وال لبيالثللث يحتأل أل ال  لنلتيوييللًن:  ييوالن  يوهيي بكخنيتنياغلتيغخهبفل
ي يلوحتأل أل ي لل طاملالل انيالك ًنياليتي بض ني

 . الص يال حثيو خص ل تيوتلرتدل تيام ببلم يوهخيغبكخنيتن:يوال لبيال ا  


