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Abstraksi 
 
 
 

 
Keindahan karya sastra tidak hanya bias dilihat dari jalan cerita atau pesan 

yang ingin disampaikan dalam cerita tersebut, melainkan unsure keindahan dari 

aspek bahasa juga harus diperhitungkan. Skripsi ini mengambil penelitian tentang 

tasybih, Oleh penulis diyakini peran tasybih dalam karya sastra ini yang ditulis 

sastrawan mesir Taufik el-Hakim yang dikenal mempunyai gaya bahasa yang baik 

dan menarik. 

Tasybih dalam ilmu balaghoh mengungkapkan bahwa sesuatu itu memiliki 

kesamaan dengan yang lainnya dalam sifat. Dalam menyamakan hal tersebut 

seseorang dapat menggunakan sarana bahasa yang dapat membedakan antara 

tasybih dan majas, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam hal ini penulis 

focus pada alat penyamaan antara dua benda yang disebut dengan tasybih. 

Tasybih terdiri dari empat unsur :musyabbah, musyabbah bihi, adat tasybih, 

wajhu syibhi. 

Dengan adanya objek materi novel “Ushfur min Al-Syarqi” ini , penulis 

berasumsi bahwa terdapat jenis-jenis tasybih didalamnya dan terdapat kalimat-

kalimat yang menggunakan uslub tasybih,  Hasil penelitian ini ditemukan 33 

kasus tentang uslub tasybih,dan penulis dapat mendiskripsikannya. 
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 كلمة شكر و تقدير

  

ن أوالشكر هللا الذى أرشدنا إىل طاعته وزجرّنا عن معصيته، و أشهد  هللا احلمد

الصالة والسالم . عرتافا بنبّوتهإال اهللا إقرار بوحدانيته وأشهد أن حممدا رسول اهللا إله إال 

له أرسله اهللا إلرشاد عباده، سيدنا و حبيبنا حممد صلى اهللا عليه و سلم و على أعلى من 

  .أما بعد. مني أ. ىل يوم الدين إو أصحابه أمجعني و من تبعه 

رواية عصفور التشبيه يف  أسلوب " وضوعهذا البحث حتت امل ةباسرىن إلمتام كتي

بعض الشروط للحصول على  إلمتام، )دراسة حتليلية بالغية" (من الشرق لتوفيق احلكيم

هناك ن متام هذه الكتابة ليس من نفسى فحسب لكن أأعتقد . دبيةالشهادة العاملية األ

  : ق إليهم مجيعا منهملك أتقدم بالشكر اجلزيل و التقدير الفائالذين ما زالوا ساعدوىن، لذ

داب كلية األ  ةكعميد  سيت مرميةالدكتور ةاحلاج ةاألستاذصاحب الفضيلة  .١

للتقدمي الرتبوى ذه  اذل جهدهت قد يتجامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية ال

 .الكلية

قسم ة املاجستري، كرئيس نصر اللطيفى ة يويلاألستاذصاحب الفضيلة  .٢

 .هذا البحث ة قد وافقىتالعربية و أدا الاللغة 

، الذي قد بذل املاجستري ريباديحممد ب الدكتور احلاج وصاحب الفضيلة .٣

 .يف إمتام هذا البحث جهده كمشرف الباحث

ية األداب الذين قد أصحاب الفضائل من احملاضرين و احملاضرات يف كل .٤

 .يف التعّلم و السلوك جبيد العلوم و املعارف ربّوا الباحث

 .نرشداىن منذ صغرى حىت األأبني اللذين قد ربياىن و والدي احملبو  .٥
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زوجيت خليصة احلكمة اليت مين و جزيال ار شكر كخواتى أشإخواىن و إ .٦

 داعما 

دا و يف فصل أوزمالئ الكرماء مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية و  .٧

ومن مل أذكر . األدب الذين يصاحبوىن طول تعلمى يف اجلامعة على سبيل اخلصوص،

صدقائ األعزاء الذين دفعوىن إلمتام هذا البحث أأمسائهم واحدا بعد واحد من جامع 

ن يكون ذلك يف أخرة وأدعو اهللا عسى جبهدهم فجزاهم اهللا خري جزاء يف الدنيا واأل

  .ن شاء اهللاإعماهلم الصاحلة اجلارى ثواا هلم أصحائف 

السالمة يف كم اهللا أحسن اجلزاء و السعادة و ا شكر لكم شكرا جزيال بقول جز أ

ن يكون هذا البحث وراثة مىن جلميع القراء االعزاء أأرجو  اوأخري ... منيأ .الدنيا و األخرة

واهللا اهلادي إىل  .ام القادمةنتقاد و التنبيه ألجل تصويبه وتصحيحه يف األيإنتظر كل أو 

  .علم بالصوابأسبيل احلق واهللا 

  

  

  

  ٢٠١٤جانواري  ٩جوكجاكرتا،

  

  الباحث         

  

  يفوز  محدا              

٠٧١١٠٠٧٢       
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  الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث  . أ

ومنشأ مجاله مافيه من , وأظهر مميزاته, هو اجلمال أبرز صفاته األسلوب األديب

وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بني األشياء وإلباس املعنوي ثوب , خيال رائع وتصوير دقيق

 واجلمال صفة نفسية تصدر عن خيال .١احملسوس وإظهار احملسوس يف صورة املعنوي

فاخليال املصور يدرك ما ىف املعاىن من عمق وما يتصل ا من  أسرار , األديب و ذوقه

  . ٢والذوق خيتار أصفى العبارات وأليقها ذا اخليال اجلميل, مجلية إدراكا حادا رائعا

من  يةواستخدام التشبيه يف أعمال األدب. يةو كذلك الرواية من أعمال األدب

 اللغوى اجلمال اضيف اىل ذلك إلخراجو . من وجوه للغوىا األمهية إلظهار اجلمال

اخلفي إيل اجللي، وإدنائه البعيد من القريب، ويزيد املعاين رفعة ووضوحا، ويكسبه مجاال 

      .  ٣فسيح اخلطو، ممتد احلواشي وفضال، ويكسوها شرفا ونبال، فهو فن واسع النطاق

سرية ذاتية  عصفور من الشرق رواية ذكر على روايةتلوسي يعقوب 

الذي يكتب املؤلف نفسية خاصة، هذه الرواية كتب توفيق احلكيم حني ) أوطوبيوغرايف(

                                                 
١
   ١٢- ١٦. ص,١٩٦١, الطبعة العاشرة, دار املعارف: مصر, البالغة الواضحة, على جرم ومصطفى أمني 

.١٩٩, ص,)١٩٩٠, مكتبة النحضة املصرية: قاهرة(, األسلوب دراسة بالغية حتليلية األصول األساليب األدبية ,أمحد الشايب  ٢ 
 ٢١٤ .م ،ص٢٠٠٠دار الفكر، : سيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، بريوت ٣
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) روحية(ألن الرواية توضح عن املقاتل بني ثقافة الشرقية وقيل . يطلب العلم بالباريس

  ).املادية(بثقافة الغربية 

مل تكتب يف الكتاب  سريته. حياته رأية اإلمتياز علي السرية لوسي يعقوبكانت 

ولكن يكتب توفيق احلكيم . غالبا بل )أنا(أو العقاد ) األيام(خاصة مثل طه حسني 

ألنه كتبت سريته يف أعمال األدبية فلم يقصص حياته نفسية . سريته يف أعمال األدبية

      ٤.فقط ولكن يواصل املسألة على وطنه بل مسألة وطن العربية عامة

لتشبيه لياقة يستعمل يف هذا التحليل ألنه كثر االستعمال يف نصوص أسلوب ا

بأداة هي التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر، . العرايب

املشبه، واملشبه به، : وأركان التشبيه أربعة هي. الكاف أو حنوها ملفوظة أو ملحوظة

وجه الشبه، وجيب أن يكون أقوى وأظهر يف ويسمان طرىف التشبيه، وأداة التشبيه، و 

  ٥.املشبه به منه يف املشبه

كمثال يف   رأي شريف الراضي البالغي طبع العمال الذي يبذل يف علم البالغة

  ج البالغة و تلخيص البيان يف جمازت القرأن وغري ذلك أسلوب اإلستعارة والكناية، و

وجد الكاتب أسلوب التشبيه وعلى اإلضافة . ٦كثر أسلوب التشبيه اإلستعمال يف القرأن

وظهر توفيق احلكيم أن جيذب إلستعمال . يف الرواية عصفور من الشرق كل صفحة

  .أسلوب التشبيه يف هذا العمال

والكاتب يستخدم هذا البحث الرواية عصفور من الشرق لتوفيق احلكيم يف 

 :ألنه عنده مميزات أسلوب. حتليل املوضوع

                                                 
٤
 ٢٠٤. ،ص)١٩٩٤الدار املصرية اللبننية،: بريوت(لوسي يعقوب، عصفور من الشرق، توفيق احلكيم، يف حوار حول أفكاره وأثاره  
٥
 ٢٠.ص. م١٩٦١،  علي اجلارمى و مصطفي امني، 

  ١٢٥-١٢٢.، العلم الكتوب، صالراضي، تلخيص البيان يف جمازت القرأن ٦
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 توظيف اللغة العربية توظيفا ذرابياالقدرة على  -

 الرباعة يف إدارة احلوار الذي يعطي من خالله إنسجاما ومتاسكا عضويا -

 حتكمه يف شخصياته وعدم ترك حرية التصرف هلا -

   ٧براعته يف توظيف اللغة املناسبة لكل شخصية -

على  ال شئ يثقل" وكمثال . ألنه وجد الكاتب أساليب التشبيه يف هذه الرواية

، و هذه مجلة التشبيه يف وجه الشبه  "نفسى مثل املشى صامتا خلف عربات املوتى 

,  لل وجه الطفل"ومثال الغري . بصورة تكاليف اليت حيسها املؤلف كموت احملبوب

ومثال الغري  . يثرثر واملشبه به الببغاء وأداة التشبيه الكافباملشبه " وطفق يثرثر كالببغاء

 "ئحون كثريون، أغلبهم من األمريكان، انتشروا كالذباب يف كل مكانفهبط باريس سا"

 سائحون كثريون واملشبه به الذباب وأداة التشبيه الكافباملشبه 

ولد الدكتور . والدكتور توفيق احلكيم من أدباء الشهري الذي ولد ونشأ يف مصر

أمساعيل بيك أبوه . يف دهية الرمل إسنكاريا مصر ١٩٠٣توفيق احلكيم صيف سنة 

حبس توفيق احلكيم يف السجن يف عهد . وأمه بنت املرشال الرتكي. احلكيم فالح غين

وتوىف . فأكثر يف الكتابة تعبريا على أفكاره املبدعة يف األدب. ١٩١٩انتفاضة مصر سنة 

 ٢٠أقصومتني و  ٢نسخا مسرحيا حديثا  ٦٠وأسهم على  ١٩٨٧توفيق احلكيم سنة 

  .رواية ذات قمة عالية

على معرفة أنواع التشبيه الرواية عصفور من الشرق لتوفيق احلكيم تمىن الباحث ي

ومعرفة جمموعة العبارات احلاوية على أساليب التشبيه ووصفها وصفا الرواية يف هذه 

 .حبثيا

                                                 
7
 http://bacalg.voila.net/ar/2.htm (diakses pada tanggal 10 November 2013 jam 10.30) 
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  تحديد البحث  . ب

اعتمادا علي ما ، الرواية عصفور من الشرق لتوفيق احلكيم هذا البحث عن التشبيه يف  و

  :سبق ذكره يف خلفية املسألة فيحدد الباحث املسائل فيما يلي

  ؟رواية عصفور من الشرق لتوفيق احلكيميف  الفاظ التشبيه وانواعهكم  .١

 ؟رواية عصفور من الشرقيف  وبالغته التشبيها أغراض م .٢

  أغراض البحث وفوائده. ج

  :هي معرفة ما يأيت أغراض البحث وفوائده

  .املستخدم يف الرواية عصفور من الشرق لتوفيق احلكيم تشبيهالمعاين وأغراض  معرفة .١

  .يف الرواية عصفور من الشرق لتوفيق احلكيمكيف استعمل أسلوب التشبيه  معرفة . ٢

 العلوم له فوائد كثرية ، وذلك لنيل البحثمناسب مبا كتبه الباحث أن هذا 

  : فوائده هذا و ،اللغوية املهارة أنواع و الكثرية اللغوية

 .يف حياة علم الرتبوي وانتفاعه للقارئ والسامع زيادة املعلومات .١

خاصة يف أسلوب التشبيه بقسم و .علم البالغة  وخاصة يفترقية املهارة الفكرية  .٢

 .اللغة العربية وأدا جبامعة سونان كاجلاكا اإلسالمية احلكومية

 .الرءي واملادة اجلديدة ملن أراد إفادته وتطويره .٣

رواية عصفور من الشرق زيادة املعلومات البحث عن ما يتعلق بالرواية وخاصة  .٤

 . لتوفيق احلكيم على البالغة
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  التحقيق المكتبي. د

يف الرواية عصفور من الشرق مبعرفة لدى الباحث أن البحث عن التشبيه  

أسلوب "مل يبحث فيه أحد من قبل، لكن هناك البحوث عن  لتوفيق احلكيم

  :الذى كان اكثر كلها جيد يف سور القرآن منها" التشبيه

ديوان الشافعى دراسة حتليلية  التشبيه يف"البحث حتت املوضوع  .١

و هنا اهتم . ٢٠١١أمحد خريان أريانطوا سنة  يكتبهالذي " بالغية

فوجد . اسة حتليلية بالغيةالباحث التشبيه يف ديوان الشافعى بدر 

الدوان  هذا و إن استخدام التشبيه يفاستخدام التشبيه متنوعة 

    .ليحكى الشعائر بالسجع إلظهار العطيفة والراعئة حني يقرأ

ليوسف  اسلوب التشبيه يف رواية عزازيل" البحث حتت املوضوع  .٢

 الذي يكتبه حممد فائق فابيانطو سنة"دراسة حتليلية بالغيةزيدان 

و هنا اهتم الباحث اسلوب التشبيه يف رواية عزازيل ليوسف . ٢.١٢

البليغ أكثر من فوجد استخدام التشبيه . زيدان بدراسة حتليلية بالغية

  .غريه

 قصرية أرين اهللالتشبيه يف جمموعات قصص "البحث حتت املوضوع  .٣

و هنا . ٢٠١١سنة  سفيت دوى االستيانيتكتبه ت يتال "لتوفيق احلكيم

يف الرواية عصفور من الشرق لتوفيق التشبيه   مت الباحثاهت

  . املرسل امل أكثر من غريه فوجد استخدام التشبيه .احلكيم
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نظرا إىل املوضوعات للبحوث السابقة فنستنبط أن البحث الذى 

أّما البحوث السابقة مادا القرآن وأّما أكتب هنا . خمالفا من قبل باحثحللها اليس

 .الرواية عصفور من الشرق لتوفيق احلكيميف مادته 

 اإلطار النظرى . ه

واما اإليطار الّنظرى الذي أّختذ يف هذا البحث هو علم البالغة و قسم 

ة فصيحة، هلا يف ية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحداما البالغة فهي تأ. التشبيه

واألشخاص الذين النفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه، 

. أللفاظ مينحها قوة وتأثريا وحسنافعناصر البالغة إذا لفظ ومعىن وتأليف ل. خياطبون

مث دقة اختيار الكلمات واألساليب علي حسب مواطن الكالم ومواقعه وموضوعاته 

وحال السامعني والنزعة النفسية اليت تتملكهم وتسيطر على نفوسهم، فرب كلمة 

  . ٨نابية مستكرهة يف غريه حسنت يف موطن مث كانت

لغة الكشف واإليضاح : هي علم البيان، البيانفوأما الفرع من البالغة 

ا إيراد املعىن الواحد، بطرق خيتلف  أصول وقواعد يعرف: واصطالحا. والظهور

روعة : والتشبيه .٩بعضها عن بعض، ىف وضوح الداللة العقلية على نفس ذلك املعىن

واركز ىف حتليل هذا البحث  .البالغة، ومنه علم البيان ومجال، وموقع حسن يف

وهو كله التحليل ىف دراسة الرواية املبحوثة واما تقصريا . باستحدام اسلوب التشبيه

  .البحث املعلوما منه التشبيه فسأذكر ىف باب ثالث هذا

 

                                                 
٨
 ٩-٨. ص,البالغة الواضحة, على جرم ومصطفى أمني 
٩
 ٢١٢ .م ،ص٢٠٠٠دار الفكر، : سيد أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، بريوت 
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  منهج البحث. و

. موضوع البحثمنهج البحث طريقة أو سبيل أو مراحل اليت تنظم تنظيما لفهم 

  :واملنهج املستخدم يف هذا البحث ما يلي وصفه

  

 نوع البحث .١

يف الرواية عصفور من الشرق لتوفيق هذا البحث من األحباث املكتبية على 

اليت كتبها يف الرواية عصفور من الشرق يعين البحث الذي يركز على ما حوته احلكيم 

توفيق احلكيم يف بعض أعماله  فموضوع هذا البحث فكرة. توفيق احلكيم يف املاضي

  .يف الرواية عصفور من الشرقاألدبية 

  

 املنهج واالقرتاب .٢

هذا البحث حبث وصفّي حتليلّي وهو البحث الذي يصف بيانات البحث وصفا 

وجتمع بيانات هذا البحث جبمع الكلمات . حتليليا وهي األعمال األدبية لتوفيق احلكيم

واالقرتاب املستخدم يف هذا البحث . بالتحليل البالغيفيها أسلوب التشبيه مث حتلل 

الذي  مات وتعبريها البالغي عند الباحثاقرتاب بالغي الذي يستخدم ملعرفة ترتيب الكل

وهذا التشبيه من فنون علم البالغة اليت يعرف ا التشابه بني . يركز على التشبيه

 .العبارات

  

 طريقة حتليل البيانات .٣
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حتليل البيانات هو عملية تنظيم وترتيب ومجع ) ١٩٩٠( Moeloengوفقا 

  .العالمات اليت تنوع على البيانات

  :وحلل مسألة البحث حتلل بيانات البحث مبراحل التحليل، ما يلي

مث . نقص البيانات الكالمية بانتخاا وفقا ملاهيتها املعنوية. نقص البيانات) ١(

تنصيف البيانات وهو بتنصيف ) ٢(حث تنقص تلك املعاين وتركز وفق ملوضوع الب

عرض ) ٣. (بيانات البحث وفقا خلصوصية كل منها على ج موضوع البحث الرمسي

استنتاج البيانات ) ٤(البيانات وهو عرض البيانات منظما وفقا ملوضوع البحث الرمسي 

  .من خالل تفسري البيانات اموعة واستنتاجها

  نظام العرض .٤

  .عرض البحث يف أطروحة علمية كبحث جامعي واملرحلة األخرية هي 

 

 نظام البحث . ز

يسوق هذا البحث على مخسة أبواب ليكون هذا البحث منظما بالنظام 

 :املناسب به، وهي كما يلى

  :وهو املقدمة حتتوى على:   الباب األول

خلفية املسألة وحتديد املسألة وأغراض البحث و اإلطار النظرى 

  .املكتىب ونظام البحثومنهج البحث والتحقيق 

  يف الرواية عصفور من الشرق  و توفيق احلكيم عن عامة نظرة:   الثاىن الباب

 :فصول وهذا الباب يتكون من اربعة. يبحث عن أسلوب التشبيه:   الباب الثالث
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 .التشبيه  تعريف عن يتكلم:   األول الفصل

 .التشبيه أركان:   الثاىن الفصل

  .التشبيه اغراض عن يتكلم:  الثالث الفصل

 الىت يف الرواية عصفور من الشرق لتوفيق احلكيم أسلوب عن التحليل: الرابع الباب

يف الرواية اللفظ التشبيه وأركانه وأنواعه وأغراضه  فيه حبث عن تتكون

  .عصفور من الشرق لتوفيق احلكيم

  .  اخلالصة واإلقرتاح:  الباب اإلختتام
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  الخامسالباب 

 اإلختتام

  

  الخالصة  . أ

حبمد اهللا خنتم هذا البحث املتواضع بعد أن بذلنا اجلهود وركزنا الطاقة ليصل إىل 

التشبيه هو عبارة الذي يريد ا املتكلم أن يشبه أو ميثل شيئا بشيء : اخلالصة فيما يلي

أخر فيما كانت له من صفة مشرتكة يف املعىن بأداة خمصوصة ملفوضة كانت أو مقدرة 

  .لغرض خمصوصة

  :وأما أنواع التشبيه يف هذه الرواية عصفور من الشرق ثالث و ثلثون مجلة هي .١

أحتمل الشيئ يثقة "   :وهو تسعة مذكورة ىف رواية منها  امل التشبيه املرسل  . أ

  ١٣٤"مثل املشي صامتا، خلف عربات املويت

انتشروا كالذباب يف  " :وهو سبعة مذكورة ىف رواية منها التشبيه املرسل املفصل  . ب

  ١٣٥"كل مكان

تشرف على الناس بعينني من "  :وهو سبعة مذكورة ىف رواية منها  التشبيه البليغ  . ج

 ١٣٦"فريوز

ذلك البحر العجاج " : وهو مخسة مذكورة ىف رواية منها التشبيه املفصل املؤكد  . د

  ١٣٧"من النساء ورجال يف القاعة والشرفات

                                                 
 ٩: توفيق احلكيم، عصفور من الشرق، ص١٣٤
 ١٩:نفس املصدر، ص ١٣٥
 ٥١:نفس املصدر، ص١٣٦
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أن اآلهلة التكشف " :وهو أربعة مذكورة ىف رواية منها التشبيه  الضمين تشبيه  . ه

 ١٣٨"سرها ألول قادم، وأن امللوك والعظماء اليظهرون لكل من طريق أبوام

  :وأما أغراض التشبيه املوجودة يف الرواية عصفور من الشرق، هي ما يأيت .٢

مستعذبا نقر املطر على زجاج النافذة، كأنه نقر أطفال " : بيان إمكان مشبه  . أ

  ١٣٩"على طبول صغرية

 ١٤٠"أحتمل الشيئ يثقة مثل املشي صامتا، خلف عربات املويت" : بيان حاله  . ب

الزمان إال أن يطأين، بنعله القدمي، مثل هذا مل يبق علي آخر " :بيان مقدار حاله. ج

 ١٤١"الصعلوك القادم من الشرق

ووقعت ازرة بني الطبقات، كمن , الناس بعضهم برقاب بعض"  : تقريره حاله  . د

 ١٤٢"يلقى تفاحة بني أطفال يتلمظون

 ١٤٤"تشرف على الناس بعينني من فريوز":  ١٤٣تزين املشبه  . ه

 ١٤٦"من الداخل كطرد الربيد إنسانا مربطا باخليوط" : ١٤٥تقبيح املشبه  . و

 
  

                                                                                                                                      
 ٦٦:نفس املصدر، ص١٣٧
 ٦٦:نفس املصدر، ص١٣٨
 ٢٥:نفس املصدر، ص١٣٩
 ٩: توفيق احلكيم، عصفور من الشرق،قاهرة، دار املصر للطباعة، ص ١٤٠
   ٣٠:توفيق احلكيم، عصفور من الشرق،قاهرة، دار املصر للطباعة،ص١٤١
 ٨٧:توفيق احلكيم، عصفور من الشرق،قاهرة، دار املصر للطباعة، ص١٤٢
 ٥٥ :نفس املصدر، ص١٤٣
 ٥١:نفس املصدر، ص١٤٤
 ٥٥: نفس املصدر، ص١٤٥
 ٢٩:نفس املصدر، ص١٤٦
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 االقتراح   . ب

على أن يتم هذا البحث،  عاىل بعونه وتوفيقه انتهى الباحثأمحده سبحانه وت

ولكن هذا البحث بعيدا عن الكمال بل فيه أكثر من النقائص، وإمنا ذلك حمصور معرفة 

 رجو الباحث أن يصحح وحيرر كل من قرأهيوقلة جتربته يف الكتابة، فلذلك  الباحث

  .ووجد ما مل يكن صوابا

لبحث رجو الباحث أن يهدي اهللا إيل صراطه املستقيم وأن ينفع هذا ايوأخريا 

  .للقراء عموما وخصوصا للباحث

 .واهللا تعاىل أعلم بالصواب
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 املراجع ثبت

 العربية املراجع . أ

الطبعة , دار املعارف: مصر, البالغة الواضحة, على ومصطفى أمني, جارم

  م١٩٦١, العاشرة

: قاهرة, األسلوب دراسة بالغية حتليلية األصول األساليب األدبية ,أمحد الشايب

  م ١٩٩٠, بة النحضة املصريةمكت

  م ٢٠٠٠دار الفكر، : ، بريوتجواهر البالغة, اهلامشي، سيد أمحد

  ، العلم الكتوبتلخيص البيان يف جمازت القرأن  الراضي،

  م١٩٥٣. دار مصر للطباعة: ر،مصأرين اهللا  توفيق احلكيم،

: مسارنج, يف علم املعان اجلماناملرشد على عقود , جالل الدين ,السيوطى

  مكتبة اوساها برساما

  ١٩٨٦, دار الفكر: بريوت, االيضاح يف علوم البالغة  ,جالل, الدين

  ١٩٨٠م , العلمية دار البحوث: كويت  ,فنون البالغة البيان, امحد, مطلب

  م١٩٦١, اهلداية: سورابايا, البالغة الواضحة, على و مصطفى امني  ,اجلارمى

دار الثقافة : بريوت, البالغة الواضحة يف ثوا اجلديد, بكر شيخ ,امني

  ١٩٨٢, االسالمية

  ،قاهرة، دار املصر للطباعة، عصفور من الشرقتوفيق احلكيم
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أفكاره وأثاره ، يف حوار حول عصفور من الشرق، توفيق احلكيملوسي يعقوب، 

 )١٩٩٤الدار املصرية اللبننية،: تبريو (

 نيت االنترياملراجع من   . ب

http://bacalg.voila.net/ar/2.htm (diakses pada tanggal 10 November 2013 jam 

10.30) 
http://www.alex4all.com/aboutAlex/articl.php?id=115 (dikses pada tanggal 23 

September jam 10.23) 
http://www.moon7.com (diakses pada tanggal 23 September 09.17) 

http://hebalagha.wordpress.com/ (diakses pada tanggal 10 November jam 

11.25) 
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 الباحث رجمةت

Nama : Ahmad Fauzi 

Tempat Tanggal lahir : Kudus, 18 Oktober 1985 

Umur : 28 Tahun 

Agama : Islam 

Alamat Asal  :  Mejobo RT.01/RW.03 Kudus, Jawa Tengah 
Alamat di Yogyakarta : Muja muju 626 UH II Yogyakarta 
No HP :  085725784570 

Email : BM2_design@yahoo.co.id 

Orang Tua : 

a. Bapak   :   H. Suhadi 

Pekerjaan  :   Wiraswasta 

b. Ibu   :   Hj. Marmah 

Pekerjaan  :   Ibu Rumah Tangga 

 

Riwayat Pendidikan  

A. Formal : 

1. Tamatan  : MI   Tasywiqutthullab Salafiyyah, Kudus, Tahun 1998 

2. Tamatan : MTS Tasywiqutthullab Salafiyyah, Kudus, Tahun 2001 

3. Tamatan : MA Tasywiqutthullab Salafiyyah, Kudus, Tahun 2004 

4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab 

dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Tahun 2007 hingga sekarang. 
 

B. Non Formal : 

- Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an Kudus Jawa Tengah 

- Pondok Tahfidz Nurul Ulum Kretek Bantul Yogyakarta 
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