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ABSTRAK 

 

Karya sastra merupakan media yang digunakan oleh pengarang untuk 

menyampaikan gagasan-gagasan dan pengalamannya. Sebagai media, peran karya sastra 

sebagai media untuk  menghubungkan pikiran-pikiran pengarang untuk disampaikan kepada 

pembaca. Selain itu, karya sastra juga dapat mereflesikan pandangan pengarang terhadap 

berbagai masalah yang diamati di lingkungannya. Realitas sosial yang dihadirkan melalui 

teks kepada pembaca merupakan gambaran tentang berbagai fenomena sosial yang pernah 

terjadi dimasyarakat dan dihadirkan kembali oleh pengarang dalam bentuk dan cara yang 

berbeda. Selain itu, karya sastra dapat menghibur, menambah pengetahuan dan memperkaya 

wawasan pembacanya dengan cara yang unik, yaitu menuliskannya dalam bentuk naratif. 

Sehingga pesan disampaikan kepada pembaca tanpa berkesan mengguruinya. 

Ilmu Balaghah adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan masalah kalimat, 

yakni mengenai maknanya, susunannya, pengaruh jiwa terhadapnya, serta keindahan dan 

kejelian pemilihan kata yang sesuai dengan tuntutan. Maka dari itu untuk sampai pada 

sasaran tersebut ada tiga cabang Ilmu Balaghah, yaitu: Ilmu Bayan, Ilmu Ma’ani, dan  Ilmu 

Badi’. 

Kalam khabari adalah ungkapan atau kalimat yang dapat dianggap atau dinilai 

benar atau bohong karena isinya menunjukkan suatu berita. Oleh karena itu, kalimat seperti 

itu disebut dengan kalimat informatif. Dengan demikian, kalam khabari ini sangat erat 

kaitannya dengan kebenaran refrensial, yaitu kebenaran yang pembuktiannya dapat dirujuk 

melalui gejala-gejala yang ada dalam kenyataan. 

Batasan masalah yang ingin dikemukaan pada penelitian ini adalah: 1) Apa jenis Kalam 

Khabari yang terdapat dalam cerpen Rajulun wa Khams Nisa’ karya Abdullah Naseer ad-

Dawud? 2) Apa tujuan Kalam Khabari yang terdapat dalam cerpen Rajulun wa Khams 

Nisa’ karya Abdullah Naseer ad-Dawud 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analitik, yaitu dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta, memaparkan, serta memberikan 

pemahaman dan penjelasan yang kemudian dianalisis.  

Hasil analisis dari jenis dan tujuan Kalam khabari dalam cerpen Rajulun wa Khams 

Nisa’ karya Abdullah Naseer ad-Dawud dapat disimpulkan sebagai berikut: jenis kalam 



 ز
 

khabari yang ditemukan adalah ibtidai, thalabi dan inkari. Sedangkan tujuan kalam khabari 

yang ditemukan yaitu faidah al-Khabar, lazimu al-Faidah, al-fakhru, al-madhu, istirham 

dan taqrir. 

Kata Kunci:  Cerpen, Abdullah Naseer ad-Dawud, Balaghah, Kalam Khabar 
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 تجريد
يتم نقل  ،أفكارهم وخبراتهم. كوسيلة إعالم العمل اَلدبي هو وسيلة يستخدمها المؤلفون لنقل

ة ، يمكن لألعمال اَلدبيلف إلى القارئ. باإلضافة إلى ذلكدور اَلدب كوسيلة لربط أفكار المؤ 
إن الواقع  .المختلفة التي لوحظت في بيئتهأيًضا أن تعكس وجهات نظر المؤلف حول المشاكل 

النص إلى القارئ هو وصف لمختلف الظواهر االجتماعية التي حدثت في  االجتماعي المقدم من
ل وطرق مختلفة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن المجتمع ويتم تقديمها من قبل المؤلفين بأشكا

ابتها في شكل سردي. ، أي كتلقراء بطريقة فريدةا بصيرة، وزيادة المعرفة وإثراء لألعمال اَلدبية الترفيه
 فعالة العليم.لذلك يتم نقل الرسالة إلى القارئ دون 

الوصول واالنتهاء، يقال بلغ فالن مراده إذا وصل إليه، وبلغ الركب المدينة هو  في اللغة البالغة
ير عما في نفسه. التعب إذا انتهى إليها، ومبلغ الشيء منتهاه. وبلغ الرجل بالغة فهو بليغ إذا أحسن

وتقع البالغة في االصطالح وصفا للكالم والمتكلم فقط. وال توصف "الكلمة" بالبالغة؛ لقصورها 
 عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه، ولعدم السماع بذلك.

صحيحة أو خاطئة َلن  حكمهاهو تعبير أو جملة يمكن اعتبارها أو  الكالم الخبري
بط . وهكذا، فإن هذا الخبر يرتالخبرالمحتويات تشير إلى خبر. لذلك، تسمى هذه الجمل جمل 

ارتباطا وثيقا بالحقيقة المرجعية، وهي الحقيقة التي يمكن اإلشارة إليها من خليال اَلعراض التي 
 . هي في الواقع

القصة القصيرة في أنواع الكالم الخبري  هي ما( 1: الحدود التي ستقدم في هذا البحث هي
القصة في  خبريالكالم ال هي أغراض ما( 2 ؟ رجل وخمس نساء لعبد الله ناصر الداوود

 ؟القصيرة رجل وخمس نساء لعبد الله ناصر الداوود 

 



 ط
 

القصة القصيرة رجل وخمس  في الكالم الخبري نواعأ لمعرفة( 1 فهى البحث هذا أغراض وأما
القصة القصيرة رجل وخمس  في خبريال الكالم أغراض لمعرفة( 2 الله ناصر الداوود.نساء لعبد 

 .نساء لعبد الله ناصر الداوود

 يصف لذيا البحث وهو. التحليلي الوصفي منهجال هو البحث هذا في المستخدم والمنهج
 .تحليلها ثم تصور، على الدالة البيانات

 هي القصيرة رجل وخمس نساء لعبد الله ناصر الداوودالقصة  على التحليل فى البحث ونتائج
 فائدةي هي الخبر  الكالم أغراض أما و( 2. )اإلنكاريو  ،طلبيهي اإلبتدائي، وال الخبر نواعأ أن( 1)

 .، والفخر، والمدح، واالسترحام، والتقريرالفائدة والزم ،الخبر

 القّصة القصيرة، عبد الله ناصر الداوود، البالغة، الكالم الخبري. :الكلمات الرئيسية
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 كلمة شكر وتقدير

لرحيمبسم الله الرحمن ا  

الله  إال  همور الدنيا والدين. أشهد أن الإلنستعين على أ هلله رب العالمين، وب الحمد
أشرف اَلنبياء والمرسلين وعلى . والصالة السالم على هوأشهد أن محمدا عبده ورسول

 أجمعين. هوصحب هآل

ادات لكل التوجيهات واإلرشا جزيال شكر  مذه الفرصة الثمينة أن أقدهفيحسن لي في 
 جيعات علي  في إتمام هذا البحث، منهم:والتش

ثقافية الالماجستير كحميد كلية اآلدب والعلوم محمد ولدان المكرم الدكتور  .1
 رتا.اإلسالمية الحكومية جوكجا كجاكا سونن كالي بجامعة

العربية للغة اقسم الماجستير كرئيس  المكرم الدكتور الحاجة أنينك هيرنيتي .2
 وأدبها بكلية اَلدب والعلوم الثقافية.

المكرم الدكتور محمد حبيب الماجستير كالمشرف لهذا البحث الذي قد  .3
مام تبنصيحة صحيحة ويرشدني بإرشاد نافع في إ أمضى أيامه لينصحني

 هذا البحث، وعسى الله أن يحفظه دائما.
 أشرفنهضيين كمشرف اَلكاديمي الذي قد ال المكرم الدكتوراندس خير .4

 طول الدراسة في كلية اآلدب والعلوم الثقافية.
 جميع اَلساتيذ في كلية اآلدب والعلوم الثقافية خاصة في قسم اللغة العربية .5

 ، جزاكم الله أحسن الجزاء.الذين قد علموني العلوم المتنوعة وأدبها
أمي وأبي المحبوبان الذان قد رباني منذ الصغير. وعسى الله أن يحفظهما  .6

 طول الزمان.
 كتابة هذا البحث العلمى.جميع اَلصدقاء الذين قد ساعدوني في   .7



 ك
 

ة من بداية ىذا البحث وأخيرا أشكر الله تعالى الذي قد أعطاني نعمة  كثيرة وسالم
 حتى نهاية.

.ذا البحث نافعا لجميع القراء، والله أعلم بالصوابهعسى أن يكون   
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 الباب األّول
 مقّدمة

 

 خليفية البحث .أ
لة أفكارهم وخبراتهم. كوسي العمل األدبي هو وسيلة يستخدمها المؤلفون لنقل

 ،لف إلى القارئ. باإلضافة إلى ذلك، يتم نقل دور األدب كوسيلة لربط أفكار المؤ إعالم
يمكن لألعمال األدبية أيًضا أن تعكس وجهات نظر المؤلف حول المشاكل المختلفة التي 

 النص إلى القارئ هو وصف لمختلف إن الواقع االجتماعي المقدم من. لوحظت في بيئته
وطرق  لالظواهر االجتماعية التي حدثت في المجتمع ويتم تقديمها من قبل المؤلفين بأشكا

القراء  بصيرة ، وزيادة المعرفة وإثراءذلك، يمكن لألعمال األدبية الترفيهمختلفة. باإلضافة إلى 
عالة ف، أي كتابتها في شكل سردي. لذلك يتم نقل الرسالة إلى القارئ دون بطريقة فريدة

 1.العليم

ألعمال . أمثلة من اغير الخياليةو  الخيالية، وهما العمل األدبي في شكلين يعرف
هي السيرة  لخياليةغير اأمثلة األعمال األدبية أما  .والتمثيليةثر والشعر األدبية الخيالية هي الن

أدبي خيالي مقسمًا إلى عدة ال يزال النثر نفسه كعمل  2.األدبيالذاتية والمقاالت والنقد 

                                                             
    Sugihastuti, Teori Apresiasi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm. 81-82  1  

2(Bandung: Nuansa Sastra,  Prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan-PrinsipPangkerejo, 

Cendekia, 2000) hlm. 12 
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المراد من القصة القصيرة هي القصة التي تقتصر على  .القصة القصيرة، واحدة منها أشكال
 .بحث أحد العناصر الخيالية في أصغر جوانبها

كن بسبب ول أقصر من الرواية، قصة قصيرة ليس بسبب شكلها الذي هو باختصار
ارة كلة أكثر وضوحا وإثسيتم وصف المش مع هذا القيد،جوانب المشكلة المحدودة للغاية. 

 .للقارئ

 القصص مجموعة من الموضوعات من هي" نساء وخمس رجل" القصيرة القصة
 هذه. السعودي األدب في معاصر سعودي كاتب وهو الداوود، نصر الله عبد كتبها التي

 حكيهي تو . الرياض في تحدث يتال ةالمعاصر  يةالواقع قصةال حول تدور القصيرة القصة
 خاصة،ال شركةال في كمدير يعمل رجلهو  خالد أبو. نساء خمس مع رجل حب رحلة عن
قد ف ،درسةمالك شغلها بسبب. ةمدرسالك تعمل التي خالد يأب زوجة فهي خالد أم أما

. قبل من امثله تكن لم زوجته أن خالد أبو شعر. منزله في بالملل يشعر خالد اأب تجعل
 أبو طلب هاية،الن في. أخرى مرة الزواج في يفكر خالد اأب جعلت الرتيبة لتهعائ حياةكانت 

 أبو زواج بعد. الثانية زوجته تصبح أن يمكن امرأةبحث عن لل الخاطبة من المساعدة خالد
لبحث ل الخاطبة من المساعدة طلب النهاية حتى. دائًما المشاكل ظهرت الثانية، للمرة خالد
 لمرةل زوجته عن الخاطبة بحثت حتى مستمرا الحدث هذا تكرري. أخرى مرة زوجةعن 

 .حبه مشاكل بداية هو خالد يأب عدم قناعة كان. الرابعة
الوصول واالنتهاء، يقال بلغ فالن مراده إذا وصل إليه، وبلغ هو  في اللغة البالغة

الركب المدينة إذا انتهى إليها، ومبلغ الشيء منتهاه. وبلغ الرجل بالغة فهو بليغ إذا أحسن 
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 توصف االصطالح وصفا للكالم والمتكلم فقط. والالتعبير عما في نفسه. وتقع البالغة في 
 3."الكلمة" بالبالغة؛ لقصورها عن الوصول بالمتكلم إلى غرضه، ولعدم السماع بذلك

ع اللغة العربية لتتناسب م شيء مشكلة األلفاظني هو العلم لمعرفة اعلم المع
 :ر المناقشةن من الجوانب التي هي محو اولذلك، هناك اثن 4.متطلبات الحالة والظروف

 .، السياق أو الظروف )الحال(كالم( والثانيالالجانب المتعلق بالمحادثة )أوالً، 

 ة.بيان وعلم البديع في دراسة علم البالغالإن علم المعاني هو الجزء األهم قبل علم 
يقودنا هذا العلم إلى أن نكون قادرين على ضبط المحادثة مع متطلبات السياق أو الظروف 

لى . لذلك ، في هذا العلم يتم التركيز أكثر ع)مطابقة الكالم بمقتضي الحال( عند التحدث
 .حسب الظروف المتغيرة، المهارات اللغوية في ظروف مختلفةوضع 

، يخبر الكالم الالدراسية مثل  ضوعاتالمو ني توجد العديد من افي علم المع
 مساواة. في حينال، و نابطواإل، عجازواإل، صلالو ، و لصفوال، رصقوال ،ءياشناإلكالم الو 

 ي.خبر الكالم الهنا على موضوع واحد من الدراسة وهي  الباحثيركز 

رها هو تعبير أو جملة يمكن اعتبا الكالم الخبري أن   المعانيالعلم  من ناحيةوفقا 
، تسمى هذه الجمل ن المحتويات تشير إلى خبر. لذلكصحيحة أو خاطئة أل حكمهاأو 

                                                             
، ص. (1691 )بيرت: دار الفكرة، في المعاني والبيان والبديع. بالغةلجواهر ا ،الهاشمى أحمد 3

8.  

 .6، ص. (1691 )بيرت: دار الفكرة، في المعاني والبيان والبديع. بالغةلجواهر ا ،مىالهاشأحمد  4
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وهي الحقيقة  ،ارتباطا وثيقا بالحقيقة المرجعيةيرتبط  ، فإن هذا الخبر. وهكذاالخبرجمل 
 .ال األعراض التي هي في الواقعخليالتي يمكن اإلشارة إليها من 

م ذو قيمة للبحث من ناحية الكالهذه القصة القصيرة  بناًء على مالحظة الباحث،
الخبري ألن  فيها كثيرا من التعبيرات أو الجمل التي تحتوي على الكالم الخبري. استخدم 

 الباحث دراسة علم المعاني ألنه متعلقة بالكالم الخبري.

أما  يرةالقصة القص، يعتزم الباحث دراسة المزيد حول بناًء على ما تم شرحه أعاله
جل وخمس القصة القصيرة ر ري في خبالكالم "عنوان ب ، فقد رفع الباحثالنسبة للدراسةب

 .)دراسة معاني( نساء لعبد الله ناصر الداوود"

 تحديُد البحث .ب

، في محادثات الشخصيات ري )النوع والهدف(خبالكالم الركز هذا البحث على 
تخدام . يتم اسلعبد الله ناصر الداوود القصة القصيرة رجل وخمس نساء التي وردت في

وسوف حث كموضوع للبالقصة القصيرة رجل وخمس نساء  التعبير الوارد في المحادثات في 
القصة القصيرة رجل إن أحد أشكال جمال اللغة في  لكشف جماله وخصائصه. يبحث

ري خبالكالم الهو تعبير يحتوي على نوع عبد الله ناصر الداوود التي كتبها وخمس نساء 
، الغةالب مستخدم. الدراسة المستخدمة في هذه الدراسة هي دراسة علمه للمعنى الهدفو 

 .نياالمع موعلى األخص دراسة عل
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لرئيسية صياغة المشكالت البحثية ا ، سوف تتمون هذا البحث أكثر تركيزًاولكي يك
 :التي تتراوح ما بين ما يلي

ر الله ناص القصة القصيرة رجل وخمس نساء لعبدفي الكالم الخبري  نواعأ هي ما  .1
 ؟الداوود

خمس نساء لعبد الله ناصر القصة القصيرة رجل و في  ريخبالكالم ال أغراض هي ما  .2
 ؟الداوود

 فوائدهالبحث و  غراضأ .ج
 البحث أغراض .1

، هاد من األهداف التي يتعين تحقيق، هناك العديتحديد البحثاستنادا إلى  
 :وهي

عبد وخمس نساء لالقصةة القصةيرة رجل خبري  في الكالم ال نواعلمعرفة أ (أ
 الله ناصر الداوود.

القصةةةةة القصةةةةيرة رجل وخمس نسةةةةاء  في خبري الكالم ال لمعرفة أغراض  (ب
 لعبد الله ناصر الداوود.

 فوائد البحث .2

. فوائةد من الناحية النظرية والعملية البحةث امن المتوقع أن تقةدم نتةائه هةذ  
 :هي، لفوائد النظرية والفوائد العمليةفيما يلي ا

 النظرية الفوائد (أ
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 ث، وزيادة معرفة الباحاألدبية يمكن إضةافة البصةيرة والمساهمة في األعمال  
 .في العمل األدبي

دب كالم الخبري في األالالبالغة على  علم منظوربفي البحث  ةامهسمال  (ب
كالم المعاني بال علمالعربي. خاصة في مجال اللغة فيما يتعلق بدراسة 

 خبريال
 

 الفوائد العملية  (ج

حصول ، للاألولىتم تقديم هذا البحث كشرط للتخرج إلكمال دراسة طبقة   
 ها.بادآاللغة العربية و  قسمعلى درجة البكالوريوس في العلوم اإلنسانية في 

 التحقيق المكتبي .د

ي ف ي أجراه الباحثذلقة بالبحث الالعديد من الدراسات المتع الباحث جمع
ي سات التالعديد من الدرا البحث وجد الباحثء المادية. في األجسام الرسمية واألشيا

س لما يثير نف أما بالنسبة. ريخبالكالم ال، ال سيما مناقشة درست دراسة علم المعاني
 :فبعضها كما يلي، المشكلة مع الباحث

ذاكية راسالينا بعنوان "ترجمة القصة القصيرة رجل خمس نساء لعبد الله ناصر الداوود  .1
إلى اللغة اإلندونيسية ومشكالت الترجمة التعبيرات االصطالحيات فيها" في عام 

. هذا البحث العلمي يناقش عن الترجمة إلى اللغة العربية ويركز على المشاكل 2112
 االصطالحيات. 
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الكالم الخبري في السورة التوبة دراسة عن أفعال الرسالة " وانبعن محمد يوسف  .2
الكالم الخبري  إلى الحصول على بحثال اهدف هذي. و 2111في عام " الكالم

أحوال هي الدراسة عن المعنى والعالقة بينها ب السورة التوبة بتحليل التداولية، في
 طاب.الخ

كالم الخبري في سورة الملك" في عام ال"التحليل  بعنوان الرسالة أحمد حسين  .3
هو التعرف على مواضيع وأنواع وأهداف  بحثال اكان الهدف من هذ. 211٥

لنوعي البحث ا وه بحثال ارة. الطريقة المستخدمة في هذسو لفي ا يخبر الكالم ال
 .ةسور لفي ا كالم الخبريالبشرح البيانات المتعلقة يصف و يي ذالوصفي ، وال

القرآن )سورة  كالم الخبري فيال"تحليل البالغة عن فائدة  الرسالةبعنوان نينك سيتي  .4
هو التعرف على شكل بحث ال ا. كان الهدف من هذ2114" في عام )آل عمران

التي تصف  ،ة. الطريقة المستخدمة هي وصفيةسور التلك ري في خبالكالم ال ةدائوف
 .باستخدام الجداول كالم الخبريالبوتشرح البيانات المتعلقة 

 
 إما لمواضعاري بأنواع مختلفة من خبالكالم الوا بحثعلى الرغم من أن الكثيرين قد 

هناك اختالفات من األبحاث السابقة حول موضوع لكن ، عمال األدبية والقرآن الكريممن األ
عبد الله القصة القصيرة لفي شكل  البحث، كان موضوع البحث افي هذ. البحث المستخدم

 ناصر الداوود.
مساهمة الدراسات السابقة هي تقديم وصف محدد لكيفية البحث أو تحليل  

 .. لذلك أجرى الباحث هذا البحثكالم الخبريالالعمل األدبي باستخدام دراسة 
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 النظرياإلطار  .ه

من التخصصات المدرجة في األدب وعموما هناك عالقة  واحد وه علم البالغة
ية. أو نها ولوص، ل التسمية، وهذا هووفقا ألص البالغةواألدب.  البالغةوثيقة للغاية بين 

التعبير عن نوايا القلب أو العقل إلى  وصول، يتم في حين أنه من حيث المصطلحات
، تؤثر على ذوق أو عقل للغة المستخدمة هي اللغة الصحيحة، الواضحة، ألن امخاطبال

غة وبعبارة أخرى البال مهور.، كما تتطابق مع حالة الجمناسبال الجمهور من خالل اإللقاء
مدى مالءمة الكالم أو الكتابة بشرط لحوار واقعي، فيه الكلمات والعبارات المستخدمة  يه
حتى خالب للجمهور، وبالتالي فإن الغرض من القلب و رائعة، و مرضية، و واضح(، ) فصيحب

 ٥.أو العقل أن يتم الكشف للشخص الحوار بشكل فعال

ت وواضح ، مع التعبير الصحيح والبالغة ، إعطاء انطباعامعنى كبير البالغة جلب ت
، للوصول لذلك 9.لناس الذين يتحدثونإلى ا ، ووالحال، ال تنسى في القلب ووفقا للظروف

، يانني، وعلم الباععلم الم أي، البالغة ، هناك ثالثة مجاالت لدراسة العلمفلهدا اإلى هذ
راسة من علم الح هو، معرفة معاني جم من قبلري المتر اض. في كتاب اإلمام أخعديوعلم الب

 :ني هواعالرأي اآلخر بخصوص فهم علم المأما  2.المعنىأخطاء الكالم أو 

                                                             
Kamil, Teori Kritik Sastra Arab Modern. (Jakarta: Raja Grapindo Persada Jakarta, 2008) hlm. 138 5  

 6 علي جاريم و مصطفى أمين، البالغة الواضحة، )القاهرة: دار المعارف، 211٥( ص. 12.

  7 إمام األخضاري، ترجمة جوهر المكنون، ) باندونه: المعارف، 1682( ص. 21.
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 8.مقتضى الحالالعربية بوساطة الكالم مع األلفاظ تخصيص العلم عن   

 ينقسم علم المعاني إلى ستة فصول:

 الكالم اإلنشائيالكالم الخبري و  .1
 الذكر و الحذف .2
 و التأخير التقديم .3
 فصل و وصل .4
 قصر .٥
 مساوةإعجار، وإطناب، و  .9

كالم لا، كالم الخبريالمن الفصول الستة التي يأخذها المؤلف فقط من فصل 
سمى هذه ، ت. لذلكخبراهو تعبير يمكن اعتباره صحيًحا أو خطأ ألن المحتوى  الخبري
 كالم الخبري.الالخبري أو الجمل 

أبوك مريض في "ر. قال لك الخبص شخ ، مرة واحدة يجلبمثالعلى سبيل ال
 ".المستشفى

د أن ، أو تنكره إذا كنت تعتقثم يمكنك أن تصدق ذلك إذا كنت تعتبره صحيًحا
مع حقيقة  ، وهذا ال يتفقه وفقا للظروف والكذب يعني العكس. صحيح يعني أنالخبر كذب

 .ما حدث

                                                             
Muhsin, A Wahab dkk, Pokok-pokok Ilmu Balaghah ( Bandung: Angkasa, 2010) hlm. 77. 8 
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 أغراض الكالم الخبري .1

، لن يتم فصله إلى شخص آخر خبر، عندما يسلم شخص ما في األساس 
 :، وهماله هدفان رئيسيان كالم الخبريالعن هدف معين. أما بالنسبة 

 فائدة الخبر (أ

ال  رخبالخبر هو إخبار الجمهور )المستمع( عن فائدة   
اسة ي الله عنه حسن السيكان معاوية رض" :، على سبيل المثاليعرفه

 "و يشتد  في مواضع الشد ة ،يحلم في مواضع الحلم ،والتدريس

 الزم الفائدة  (ب

، الفعلب ة هي التحدث عن الخبر مع شخص يعرفهالزم الفائد
ل ، على سبيذلك الخبرال يعتقد أن المتكلم ال يعرف ه بهدف أن

 "لقد أد بت بنيك باللين والر فق ال بالقسوة والعقاب " :المثال

خرى  أ أهداف، هناك السابقة كالم الخبريالباإلضافة إلى هدفين رئيسيين من 
 :فروعك

استرحام، كمثل الدعاء النبي موسي عليه السالم الذي يحكي في  (1
 القرآن الكريم.
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اظهار الضعف، كمثل الدعاء النبي زكريا عليه السالم الذي يحكي  (2
 في القرآن الكريم أيضا.

 ريمالك اظهار التحسر، كمثل الدعاء أم مريم الذي يحكي في القرآن (3
 ا قول عمر ابن كلسومالفخر، كم (4

 الكالم الخبري أنواع .2

ر ب( من الخبط)مخا جمهورااستنادًا إلى وجود الناس الذين أصبحوا  
 :هوري ينقسم إلى ثالثة، الخبكالم ال فإنالمقدمة، 

زال فارغ )خلى الذهن(، أي ال يعرف أي يال  طبإذا كان مخا (أ
 عرفيد، على سبيل المثال ال كؤ كالم غير مبم شيء، ونستخد

سيارة سقطت في واد، ثم ببساطة  تة كانبارحال فيأن  مخاطب
 :نحن نقول له

 "السَيا رة ساقطة في الوا دي"
 كالم الخبري اإلبتداءيالوهذه الجملة تسمي ب

متردد )متردد الذهن( فمن الجيد أن تكون مخاطب وإذا كان   (ب
 "طةإن  السَيارة ساق " :، على سبيل المثال نقولالتوكيدمصحوبًا بة

 كالم الخبري طلبي.البزيادة إن ، هذه الكالم يسمي ب
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، داتوكيأن تُعَطى الكالم ، فعندئذ يجب الخبر المخاطب إذا أنكر (ج
لى ع نكار،من اإلقليل أو كثير ، أو ثالثة. اعتمادا على واحد، إثنان
 :سبيل المثال

 "إن  السَيارة ساقطة " ، نقول:إذا كان اإلنكار قليل (أ)
 "ساقطةلإن  السَيارة  " أصعب، نقول:إذا كان اإلنكار  (ب)
إن  السَيارة "والله  ، نقول:إذا كان اإلنكار أصعب من قبل (ج)

 "ساقطةل
 إنحراف الكالم الخبري .3

 المخاطبري إذا مرتبطة بحالة الخبكالم الوكما موضح أعاله، هذه األشكال من 
. توكيداي ءادإبتالخبري كالم ال. ال تتطلب يوإنكار  ،طلبيو ي، ءداهناك ثالثة أنواع: إبت

كالم لافي . عرف شيئا(يأو ال  )فارغ مستخدمة للمخاطب الخالي الذهنيم الكال األن هذ
 خاطب المترددم، بحيث يستطيع لتأكيد تصريحه حرف التوكيدم لكت، يضيف مطلبيال

احد، و  أكثر من حرف التوكيد،الستخدام  متكلم، يحتاج كالم اإلنكريالقبوله. بينما في 
 خاطب.الم، وحتى ثالثة لتعزيز تصريحه اعتمادا على حجم اإلنكار )الرفض( من نااثن

طب ا، فإن الوضع ليس كذلك دائًما. عند التحدث مع المخلكن في ممارسة اللغة
عند  دالتوكي. أو العكس ال يستخدم شخص ما التوكيديستخدمه أحيانًا  الخالي الذهني

 منكر.، وهذا عندما يتحدث مع شخص الحاجة

  :مخطط المفهوم في إطار التفكير هو كما يليأما بالنسبة 
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 البالغة

المعان
 ي

 كالم الخبريال

 أنواع الكالم الخبري

 اإلنكاري اإلبتدائي الطلبي

 كالم الخبريال غراضأ

 الزم الفائدة فائدة الخبر

القصة القصيرة رجل 
 وخمس نساء
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ي الكالم والبحث فللبالغة ثالثة فروع منها المعاني، وفي المعاني الكالم الخبري،   
الم الخبري وأغراض الكالم الجبري. باختبار مقتضى الحال الخبري اثنان هما أنواع الك

، والطلبي، واإلنكاري. وأما أغراض الكالم هي اإلبتدائي ينقسم الكالم الخبري إلى ثالثة
الخبري هما فائدة الخبر والزم الفائدة. وهذه كلها التي ستبحث في القصة القصيرة رجل 

 وخمس نساء لعبد الله ناصر الداوود.

  منهُج البحث

 منهُه البحث .1

طرق واستراتيجيات لفهم الواقع والخطوات المنهجية لحل  وه المنهه 
هل حلها ، مما يسعلى تبسيط المشكلة المنههعمل يالتسلسل السببي التالي. 

 .6وفهمها

 البحث الذي وه "القصة القصيرة رجل وخمس نساءري في خبالكالم ال" 
خالل لي من في التحلي. تم تنفيذ المنهه الوصتحليليالوصفي المنهه ستخدم ي

 .11ذلك ، والذي تم تحليله بعدوصف الحقائق، ووصف، وتوفير الفهم والتفسير

 البحثخطوات  .2

  وفعل الباحث في هذا البحث هيي سوف ذث الأما بالنسبة لخطوات البح 
 :كما يلي

                                                             
 Ratna, N. K. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hlm. 53 9 
Ratna, N. K. Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). hlm.53 11 
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 مصدر البيانات (أ

القصة القصيرة رجل وخمس مصدر البيانات في هذه الدراسة هو 
كر في مطبعة دار الفالتي نشرتها  الداوودعبد الله ناصر التي كتبها  نساء

 .2111مصر عام 

 أنواع البيانات  (ب

اقتباسات من هي  البحث انوع البيانات المستخدمة في هذ 
في  هدافاألنواع واأل الكلمات أو الجمل التي تحتوي على جمل من

 كالم الخبريال

 تقنيات جمع البيانات (ج

. التسجيلة مالحظطريقة  حث، يستخدم الباالبياناتفي جمع  
هي طريقة ُتستخدم للحصول على البيانات التي تتم عن ة المالحظطريقة 

  في ماحسونالتعريف مع . يصف هذا إلى استخدام اللغةة المالحظ ةطريق
صر فقط على البيانات في شكل قتتهنا ال ة المالحظمصطلح  .كتابه
ك، لتعزيز ذلوة على ، ولكن أيًضا على البيانات في شكل كتابة. عاللفظي

، قة التسجيلطريو ها أيًضا باستخدام طريقة المشتقة، تم تنفيذت، البيانات
 والتي تتم من خالل تسجيل نتائه البيانات ذات الصلة بالبحث.

 :أما بالنسبة للخطوات التي اتخذتها هذه الطريقة هي كما يلي 
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ي  الت القصة القصيرة رجل وخمس نساءبعناية مخطوطة  اءةقر   (1
 عبد الله ناصر الداوود.كتبها 

في  هدافألتعتبر لها عناصر من النوع وا تمييز البيانات التي  (2
 كالم الخبريال

نقل البيانات من مصدر إلى جدول خاص لتبسيط تحليل   (3
 البيانات

 تحليل البيانات  (د
، فإن الخطوة التالية هي تحليل بعد تنفيذ جهود جمع البيانات  

 الكشف عن نوع وهدف ال الباحث ، يريدات. من حيث المبدأالبيان
القصة القصيرة رجل وخمس نساء لعبد الله الوارد في  كالم الخبريال  

يتم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها من خالل  لذلك. ناصر الداوود
 ةقيي الطر هالتوزيعية  ةطرقية. الالتوزيع ةطرقالباستخدام دراسة علم البالغة 

لغة نفسها كعامل محدد. كما أن لهذه الطريقة التي تستخدم أجزاء من ال
 ةتقنيو ، يرالتغي ة، وتقنيالوحل ة، بما في ذلك تقنيفرعية متقدمةتقنيات 
 ةتقنيو  ،تغيير الشكل ةتقني، و العكسية ةتقني، و اإلدراج ةتقني، و التمديد

دراج إلاوتقنية الوحل  ةتقنيفي هذا البحث سيتم استخدامها في  عادة.اإل
وإثبات أن البيانات فعال  ري الخبكالم ال هدفمعنى، أنواع وأالللكشف 

 ري يمكن منالخبكالم الجملة التي تحتوي على الشكل ومعنى أو  كلمة
 .اآلن فصاعدا مصنفة إلى فئات وفقا للنظرية الحالية
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 استنتاج صياغة (ه

في ري لخباكالم الستنتاج هو النتيجة النهائية لألنشطة البحثية الا  
ل ، بعد التحليالقصيرة رجل وخمس نساء لعبد الله ناصر الداوودالقصة 

ني، وهو الرد على صياغة المشكلة االمععلم م البالغة لدراسات علباستخدام 
 .ةفي الرواي الواردري كالم الخبالمن  هدافع واألا نو أهذا البحث هو معرفة 

 البحث نظام .و
 :لتاليعلى النحو ا نظميات الباحث، يستخدم ا البحثلتسهيل المناقشة في هذ

لبحث اغراض وأ البحثوتحديد  البحثقدمة، يحتوي على خلفية ماألول  الباب
 .بحثال نظامو البحث  منههو  نظريلاوإطار تحقيق المكتبي الو  هوفوائد

علم  التي تحتوي على البحث عن النظريات األساسيةيحتوي على الباب الثاني 
 .وأهدافه، وأدوات التوكيد كالم الخبري، أنواعه،الالبالغة، و 

 ملخص القصةالباب الثالث يحتوي على 

ل وخمس القصة القصيرة رج في كالم الخبريالتحليل يحتوي على ، رابعالباب ال
 . نساء لعبد الله ناصر الداوود

من سلسلة األنشطة البحثية يحتوي على  ةاألخير  لخطوة، وهو االخامسالباب 
.واالقتراحات خالصةال
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 الخامسالباب 
 خاتمة

 خالصة .أ
 كالمال غراضأ و أنواع مناقشة في الباحث، بها قام التي التحليل نتائه إلى استنادا

 :التالي حوالن على تاجستني أن يمكن القصة القصيرة رجل وخمس نساء في الواردة الخبري

 ة القصيرةه القصهذ في ةالوارد الخبري كالمال نوع القصة القصيرة نصوص قدمت .1
 الطلبي، الخبري كالموال اإلبتدائي، الخبري كالمال: الخبري كالمال يغطي الذي

 فإن لها،تحلي تم التي البيانات من إليها نظرن عندما. إنكاري الخبري كالموال
 قصيدة لنصا في ألنه. ابتدائي الخبري كالمال هو الخبري كالمال من النوع أكثر
 .ممتكل يلقيه الذي الخبر عن خالي الذهن التي طباالمخ حالة من البردة

 الزم: يه القصة القصيرة رجل وخمس نساء في الخبري الكالم أغراض و .2
 من قاانطال. سترحام، والتقريراال، و والفخر، والمدح الخبر، فائدة، و الفائدة

 هذا في منةهي أكثر الخبري الكالم من الغرض فإن تحليلها، تم التي البيانات
 مقتطفات لىع تحتوي التيلنصوص ا من كثير في ألنه. الخبر فائدة هو البحث

 .طبامخال إلى األخبار فائدة على يحتوي هأن   القصة القصيرة
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 تراحاتقا  .ب
 :التالية التوصيات باحثال يقدم ، أعاله االستنتاجات على بناء

 جلأ من مماثلة، بحوث إجراء على قادرة تكون أن ينبغي للباحثين، .1
 أكثر اعليه الحصول تم التي النتائه أن بحيث. الدراسة نطاق تطوير
 ادرةق تكون أن ينبغي كما. الكائن في الواردة غراضواأل األنواع تصف

 لفهما توسيع أجل من األخرى بالدراسات المتعلقة البحوث إجراء على
 .البالغة لعلم الكافية والمعرفة

 ماللألع القراء تقدير من البحث هذا يزيد أن يجب للقراء، بالنسبة .2
 قديرت في كمرجع استخدامه المتوقع من ذلك، إلى باإلضافة. األدبية

 الذين ألولئك كمرجع أيًضا استخدامها يمكن التي األدبية األعمال
 .مماثلة بأبحاث يقومون



95 

 ثبت المراجع
 

 المراجع العربية

 .المعارف :بندونج .ترجمة جوهر المكنون(. ٢٨٩١) .إمام األخضاري،

 القاهرة: دار الفكر العربى.رجل وخمس نساء.  )١2٢2. )عبد الله ناصر الداوود،

 .البالغة فى علم المعانى .كلية المعلمين اإلسالمية(. ١22٠العالم، محمد غفران زين. )
 .فريسالسالم  فونوروكو:  دار

 .دار الفكرة :بيرت .جميع الدروس العربية (.١22٩) .مصطفى ،يالغاليين

 . القاهرة: دار المعارف.البالغة الواضحة (.١222. )فىم ومصط، علي الجار أمين

دار  :بيرت. في المعاني والبيان والبديع بالغةلاجواهر  (.٢٨٠2) ، أحمد.يالهاشم
 .الفكرة

(. المعجم المفصل في علوم البالغة. لبنان: دار الكتب ١22٠إنعام فوال. )عكاوي، 
 العلمية.

 (. معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب.٢٨٩1وهبه، مجدي وكامل المهندس. )
 بيروت: مكتبة لبنان.

 



06 

 

 المراجع األجنبية

Hidayatullah, A.M, Ilmu Balaghah, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif 

Hidayatullah, 2009 

Izzan, A. (2012). Uslubi : Kaidah-kaidah Dasar Ilmu Balaghah. Bandung: Tafakkur. 

Jarim, A. A., & Amin, M. (2014). Terjemahan Al-Balaaghatul Waadihah. Bandung: 

Sinar Baru Algesindo 

Kamil, S. (2008). Teori Kritik Sastra Arab Modern. Jakarta: Raja Grapindo Persada 

Jakarta. 

Keraf, Gorys. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Cet. 

XIV. 2004. 

Muhsin, A Wahab dan Fuad Wahab. (1986). Pokok-pokok Ilmu Balaghah, Bandung: 

Angkasa. 

Nurbayan, M. Z. (2007). Pengantar Ilmu Balaghah. Bandung: PT Refika Aditama. 

Nurgiyantoro, Burhan, Teori Pengkajian Fiksi, Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 2013. 

Pangkerego, D. (2000). Prinsip-prinsip Dasar Penelitian Bahasa dan Sastra. 
Bandung: Nuansa Cendekia. 

 
Ratna, N. K. (2004). Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 

Sugihastuti, (2004). Teori Apresiasi Sastra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
 

Syatibi, Ahmad, Balaghah II (Ilmu Ma’ani) Pengantar Memahami Makna Alquran, 

Jakarta: Tarjamah Center, 2015. Verhaar, J.W.M.. Asas-Asas Linguistik 

Umum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. cet. III. 2001. 



 ترجمة حياة الباحثة

  

Nama    : Haris Imtiyaz  

Tempat/Tgl. Lahir  : Semarang, 6 Desember 1995  

Alamat Lengkap Asal  : Jl. Galar Raya No. 4 Tlogosari Semarang  

Email    : Harisimtiyaz@yahoo.co.id  

No. HP   : 085755486288 

Jenis Kelamin   : Laki-laki  

Agama    : Islam  

Orang Tua :  

a. Bapak  : Dr. Machrus 

 Pekerjaan : Dosen 

b. Ibu   : Dra. Yusriyah 

 Pekerjaan : Dosen 

Pendidikan Formal  :  

  MI Tarbiyatul Khoirot    2001-2007  

  Pondok Modern Darussalam Gontor  2007-2013  

  Institut Studi Islam Darussalam   2013-2014  

  Universitas Islam Negeri    2014-2020 


	صفحة الموضوع
	إثبات الأصالة
	الشعار والإهداء
	صفحة الموافقة
	رسالة المشرف
	تجريد
	كلمة شكر وتقدير
	محتويات البحث
	الباب الأوّل مقدّمة
	أ. خليفية البحث
	ب. تحديدُ البحث
	ج. أغراض البحث وفوائده
	د. التحقيق المكتبي
	ه. الإطار النظري
	و. منهجُ البحث
	ز. نظام البحث

	الباب الخامس خاتمة
	أ. خلاصة
	ب. اقتراحات

	ثبت المراجع
	ترجمة حياة الباحثة

