
 

1 
 

Yulia Rahmah, 2017 
ANALISIS PERBEDAAN PARA PEMBACA AL-QUR’AN DALAM  PERSPEKTIF SOSIOLINGUISTIK BAHASA 

ARAB (IMPLIKASI PADA I’RAB AL-QUR’AN) di Pesantren Alqur’an Al-Falah Nagreg Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

الباب ألاّول 

املقّدمة 

 تمهيد املشكلة .أ

ٗاألداة املظخسدمت  ًت مً أَّم الهىطس الطخدامت الجيع البشسي 
ّ
الل

ت أو ال٘خابت للخُانل أو ج٘شُِ أهُظهم  حهازع الُ٘سة وطىاء الشٍُى

ت في بهؼ الخاالث إلاجخمانُت ُّ ًت َطُدت وبلًُت . الخ٘مُل
ّ
وأن جٙىن الل

جمُيز اللًت الهسبُت هي شٙل مً أشٙاٛ الخهبير . للخىغُذ ما َى املٓطىد

ت  ًت مخهَس
ّ
ًت ووطاةل إلاجطاٛ مو Metalanguange))ٌظّمى بلل

ّ
ٖمبادب الل

ًت الهسبُت مً أَم نمسان نسبي . زّبهم مً زالٛ ٖخابه الٓسان
ّ
والل

ولرلٚ نلماء املظلمين ًدسضىن نلى أَّم . وبالخاضت نلى دًً إلاطالم

هجاث التي 
ّ
جخمهىن بسصاةً اللًت بظهيهم مً ٗل ئزخالٍ الل املىجىداث ٍو

. جدطل لخً الهاّمت

ًت الهسب
ّ
ٔ بُنهميوالل

ّ
 مً زالٛ نلم اة لها ؾىابٔ الٓىاندالتي جخهل

ونلم , (Syntax)و نلم الىدى (Morphology)ونلم الطٍس  (Fonology)ألاضىاث 

م اللًت الهسبُت  (Pragmatic)وجداولُت  (Semantic)الداللت 
ّ
وجٙىن شسؾا لخهل

: ٖما ًٓاٛ

ُم جىلد نلم ألاضىاجمً زالٛ " يز بأنلى الطىحي وجسُُؼ التْر التٖر

نلم ألاضىاث هي نلم ًبدث نً , (Phonemics)و لُكي  (Phonology)ضىحي 

داٛو ئلى جدلُل الطٍس . ئزجباؽ و جدلُل مسازر همؿي الطىحي البشسي  ٍو

ا حهاٍز اللًت ,زم للىضٛى ئلى جساُٖب الجملت, مً هاخُت الٙلمت وجُظيَر

ُب الجملت , بهلم الىدى َى نلم ًبدث نً ئزجباؽ الٙلمت باالٙلمت في جٖس
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ختى جدطل ئلى جدلُل املهاوى املػمىهت في الىخداث الطىجُت و 

ظّمى بهلم الّداللت ُب الٙلماث َو ٗاإلجطاالث  , املٓؿهىجٖس و جدلُل اللًت 

(. 127. ص, 2011, طُدُادي) "هي نلم ًبدث نً جداولُت اللًت

دامت في شّس ألاوطـ و شماٛ راللًت الهسبُتالُىم أٖثر اللًت ئطذ

ا أٖبر مؿلٓا بدزٛى دًً إلاطالم و وجأطِظه الدٛو مً  ٓا واهدشاَز أٍَس

سة شّس ألاوطـ ختى  الى زازر الهسب ومً َرا جهل أضل اللًت , أٖثر جٍص

س الى حهّدد 
ّ
 ختى جأز

ً
الهسبُت ئزخالؾا باللًت املسخلُت املخباًىت بهػها بهػا

( Diglossic)أو زىاةُت اللًت , (Diaglossia)اللهجاث ٌظّمى باشدوار الظان 

(. 30. ص, 2009, وهمت)

ئلخٓاء الثٓاَت الهسبُت بًير الهسب هي أخد مً قهىز اهدشاز اللهجاث 

س اللًت الهسبُت مً زالٛ الخاالث إلاجخمانُت والطُما الخًُير في 
ّ
التي جأز

ل اللًت يير الهسبُت مباشسة  ُّ  :ٖما ًٓاٛ في أخد املٓالت . جل

هجاث 
ّ
ت لخُاَم بُنهم و قهىز ئهدشاز الل ُّ اللًت ٖأداة إلاجطاٛ الُىم

الهسبُت مً وجىد الخٓاء شّدة الثٓاَت الهسبُت بًير الهسب خخىخأزس اللًت 

ل  ُّ الهسبُت مً زالٛ الجًساَُت و الخاالث إلاجخمانُت والطُما الخًُيرفي جل

ا  (. 136. ص, 2011, طُدُادي)دون مباشسة و ييَر

ًت و الخسوٍ املظخسدمت نلى 
ّ
هجاث هي الل

ّ
نلماء اللًت ًسون أّن الل

نباد ) الخاضت التي جطبذ ئزخالَا في الىؿٔ و الٓساءة بُنهم اثجخموالم

هجاث . (2013: السخمان
ّ
اللًت الهسبُت أخد مً لًت الّظامُت َيها أهىام الل

َال عجب بأّن الٓسان له ْساءاث . التي جطبذ ئزخالٍ الٓساءة و ال٘الم

و لُىّضح نلى ذلٚ ٖما في زواًت . مخهّددة و ًخُٓىن بأنها مً ْساءاث الّظبو
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ضلى هللا نلُه وطلم - أْسأوي زطٛى هللا " خدًث اليظاتي نً أبي بً ٖهب 

" طىزة ، َبِىما أها في املسجد ئذ طمهذ زجال ًٓسؤَا ًسالِ ْساءحي - 

ٔ نبد السخمً بً أبي لُلى نً أبي بً ٖهب ْاٛ . الخدًث  وملظلم مً ؾٍس

ٖىذ في املسجد َدزل زجل ًطلي َٓسأ ْساءة أه٘ستها نلُه ، زم دزل آزس : 

َٓسأ ْساءة طىي ْساءة ضاخبه ، َلما ْػِىا الطالة دزلىا جمُها نلى 

ئن َرا ْسأ ْساءة أه٘ستها نلُه ، : َٓلذ - ضلى هللا نلُه وطلم - زطٛى هللا 

ما َٓسآ ، َدظً الىبي  ضلى - ودزل آزس َٓسأ طىي ْساءة ضاخبه ، َأمَس

َظٓـ في هُس ي وال ئذ ٖىذ في الجاَلُت ، : شأنهما ْاٛ - هللا نلُه وطلم 

ا ، َٓاٛ لي  أهما أهكس ئلى هللا َْس ا ٖو ًا أبي : َػسب في ضدزي َُػذ نْس

ونىد الؿبري في َرا . ، أزطل ئلي أن اْسأ الٓسآن نلى خٍس الخدًث 

الخدًث َىجدث في هُس ي وطىطت الشُؿان ختى اخمس وجهي ، َػسب في 

اٛ  ونىد الؿبري مً . الشُؿان  [ 641: ص ]اللهم ازظأ نىه : ضدزي ْو

و بِىه وبين ابً مظهىد ، وأن الىبي  ضلى هللا - وجه آزس نً أبي أن ذلٚ ْو

ما ٖالها أخظً وال : ٖالٖما مدظً ْاٛ أبي َٓلذ : ْاٛ - نلُه وطلم 

وبين مظلم مً وجه آزس نً أبي . َػسب في ضدزي الخدًث : أجمل ، ْاٛ 

- ضلى هللا نلُه وطلم - لُلى نً أبي املٙان الري هٛص َُه ذلٚ نلى الىبي 

ٗان نىد أغاة بني يُاز َأجاٍ - ضلى هللا نلُه وطلم - أن الىبي " ولُكه 

ل َٓاٛ  . ئن هللا ًأمٕس أن جٓسب أمخٚ الٓسآن نلى خٍس الخدًث : جبًر

ٔ أن الظىزة املرٗىزة طىزة الىدل  ) وبين الؿبري مً َرٍ الؿٍس

اٛ في آزٍس .(1987, الهظٓالوي ٗاٍ " ْو أهٛص الٓسآن نلى طبهت أخٍس ٗلها 

(. 30.ص, 2013, زان)شاٍ 
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جطبذ َرٍ إلازخالَاث . حهّدد أزاء الهلماء نً مهنى ألاخٍس الظبهت

ً زواًت الصخابت ننها لها نلى زواًت مخىاجسة ومنها, خىالي نشٍس ًٓطد . 1:ٗو

ألّن لُل الخسوٍ ْد وزد أخُاها , باملش٘الث مً يير مُهىم املهني أو الٙلمت

ظهُل الٓساءة. 2بدسوٍ الهجاةُت
ّ
ًٓطد بٓساءاث . 3ًٓطد بها للّخِظير وللد

أْٛى : نً أبّي . زخلُتَاالمألُافمو ًٓطدبظبهت أوجه مً املهاوي . 4الظبهت

" 
ً
صأ, نلًُما, طمُها  , نٍص

ّ
" نراب"و " زخمت"َلّما لم ًسخلِ املهنى أًت , خُ٘ما

و , الوة الٓساءة مً زالٛ ئديامثًٓطد بُُُ٘ت . 5.(زواٍ داوود)وباله٘ع 

ُٔ, و جُسُم, ئقهاز و , و حشدًد, و ْطس, و ماد, و ئشبام, و ئمالت, وجْس

ت. 6.و جدُٓٔ, و جلُين, جسُُِ ُّ هجاث الهسب
ّ
هجاث الهسبُت , ًٓطد بالل

ّ
وهي الل

 (72. ص. 2014.شومسادي)الُطُدت 

" أةّمت ْساءة الظبهت" وبسيم املرٗىز املشهىز ببالدها أهدوهِظُا هي 

. هي ْساءاث مطدوز نلى نلماء الٓساءاث الظبو, (13.ص, 2005, الخظين)

جُبىنها آ الظبو بأّوٛ ئَخمام املظلمين باثْساءاٛ جسث  ًت الٓسأهُت ٍو

ٓت الّظمانُت والخُكمً زالٛ لظان الّىبي الى لظان , و الٓساءة, نً ؾٍس

  )أومً أخد لظان ئمام الٓساء ئلى لظان ئمام الٓساء ييٍر, الصخابت ييٍر 

ل َرا مً بداًت هصوٛ وحي الٓسأن نل زطٛى هلل . (330: ص, 2000, جالٛ ٗو

مه ختى ًدبهىهه الصخابت
ّ
هل ٓسأٍ َو ًّ الصخابت , ضلى هللا نلُه وطلم ٍو ول٘

مهم السطٛى الٓسأن بهدم . لِع مً ْبُلت مهُىت بل هي مً أٖثر الٓباةل
ّ
ٌهل

. املُسوع بمثله َأضبذ ْساءاث مخهددة ؾاملا لم ًسسر املهنى الخُٓٓي

و حهّدد الخاالث ثجأزس ًاث وئزخالٍ الٓساءاث الظبهُي مْى
ّ
 الل

را ًإدي ئلى قهىز مشٙلت إلاجخمانُت الجدًدة في  إلاجخمانُت والجًساَُتَو
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ًت و حًلًل اللًت
ّ
م و الخهامل مً زالٛ جؿّىز الل

ّ
 جىّىم يالطُما جس. الخٙل

ًت ٖخهدد الٓساءاث الظبهت الٓسأهُت
ّ
ُي هُع هىم الل مً نلى السيم . اللًٍى

ًىي دلُل لُٓبل جمُو الازخالَاث خُث ًٓٛى ئبً جّني في أن 
ّ
جىّىم الل

لها حجت"ٖخابه الخطاةظ بأّن   (. 2010, املىضلي)" ئزخالٍ اللًاث ٗو

الظبب قهىز جىّىم اللًىي مً نىامل إلاجخمانُت و الثٓاَُت 

ُت ًت الهسبُت ذاث دزجاث مخهّددة مً جىّىم اللًىي هي مً . والكَس
ّ
َالل

ًت
ّ
اخت,جدظين ألالُافو , أَصح الل الهلُا : ولخىغُذ نلى ذلٚ منها .  والْى

دة أو الخظىت أو املٓبىلت أو املسذولت ُّ  ٖما ْاٛ الُطحى أو الُطُدت أو الج

: نهاد املىس ى في ٖخابه اللًت الهسبُت وأبىائها

للهسبُت جتردد بين مىاٛش مخدّزجت مخُاوجت جتراوح بين الدزجت الهلُا “

دة أو خظىت أو مٓبىلت ْبل أن  ُّ الُطحى ودزجاث أزسي َطُدت أو ج

 .(58 .ص, 1984, املىس ى)"ًسج٘ع الاطخهماٛ الى دزجت مسدودة أو مسذولت

ت املرٗىزة أنالٍ بالّخأُٖد نلى أطاض بهؼ الازخالَاث  ًٍى
ّ
جُاوث الل

ًت و جٙىن أطاطا في ُُُٖه جُُٓم املهاًير املسجهُت 
ّ
بين جىاْد نلماء الل

س و. الخُٓٓت نلى الىاؾٓت الهسبُت
ّ
ت و  جُاوثنىاملجأز ُّ ت منها الّخازز ًٍى

ّ
 الل

ت ٖما ًٓاٛ : اللًىٍّ

ت , ئّن الخهدد في وجٍى الهسبُت ًسجّد ئلى نىامل جاززُت زاضت" ولًٍى

بهدا مٙاهُا ًخمثل في : وجخسر الهىامل الخاززُت الخاضت أبهادا زال زت . نامت

ألن , وبهدا شماهُأ ًدبّدي في, أّن بىاء الهسبُت ْد أُْم نلى لهجاث مخهددة

ظهىا في ئطخٓساء الهسبُت نلى مدي زالزت ْسون وهُِ مً 
ّ
ً اح الىدٍى

وبهدا مىهجُا أْامه ازخالٍ ؾساةٔ الىكس الىدىّي ويلبت الجصةُت و , خُاتها
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ت نليها ُّ ىػاٍ ئلى َرٍ الهىامل نامل لًىي نام جٓخػُه . املىغه ٍو

اث  الّىىامِع الراجُت والخازجُت الُانلت في ضُايت  البىاء اللًىي بمظخٍى

ُت, وال٘خابُت, الطىجُت: املخٙاملت املسخلُت  ت, والطَس " والداللُت, والىدٍى

 (42,ص, 1984, املىس ى)

ت جهل الهسب جىّىنا مً اللًاث  ُّ حهّدد الكسوٍ والخاالث إلاخخمان

ًىي والّىداث  ًّٓسزو
ّ
ت وأضبذ الهلماء الل ُّ  ُُُٖت جُُٓم ما أصّح نالهسب

َال عجب . اللًت الهسبُت أو املهاًير املسجهُت الخُٓٓت نلى الىاؾٓت الهسبُت

تي ال ٌشهسوهبها الّىاض وضهب أن ٌهالجها في اٛجدطل اللًت لخً 
ّ
نامت ال

 ألمظذ الهسبُت الُطحى لًت : " زمػان نبد الخّىاب ْاٛخُاث املجمو ٖما 

ت حشبه الاجُيُت ت, أزٍس ولظادث اللهجاث الهسبُت  , أو ْل الظيظ٘سجٍس

, الخّىاب)واشداد نلى مس الصمان بهدا نً أضل الري ئوظلخذ مىه , املسخلُت

ًت الهسبُت. (7.ص, 2000
ّ

رها مً جلٚ الهبازة بأّن ئَخمام الل هبّ  الُطحى  َو

ت  ت و اطخمساز اللًت الهسبُّ هت إلاطالمُّ ال جسلى نً بدث الخ٘م الشَس

ت نلى مّس الّصمان .  ألاضلُّ

ًت مىهجا في 
ّ

جُُٓم ما أصّح اللًت الهسبُت أو املسجهُت ّْسز الهلماء الل

مو جدازل املىهج طدًد الخُٓٓت نلى الىاؾٓت الهسبُت وهي املىهج اٛ

شدد 
ّ
ظاَل و الد

ّ
ّٗل , ونّبٍر بأّن مىهج املدشّدد (72-71ص ,1984, املىس ى)الد

مذ به الهسب هي ألاَصح وما نداٍ هي لخً وباله٘ع مىهج 
ّ
ما جٙل

مذ به الهسب وما ِْع نلى ذلٚ هي ألاَصح
ّ
. املدظاَل بأّن ّٗل ما جٙل

ًت
ّ
ًت التي وجد في ْامىض َيروش ألابدي في / ألامثلت نً جىّىم الل

ّ
حهّدد الل



 

7 
 

Yulia Rahmah, 2017 
ANALISIS PERBEDAAN PARA PEMBACA AL-QUR’AN DALAM  PERSPEKTIF SOSIOLINGUISTIK BAHASA 

ARAB (IMPLIKASI PADA I’RAB AL-QUR’AN) di Pesantren Alqur’an Al-Falah Nagreg Bandung 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

ذ"حهبير الجمو  وجهل الهلماء ئَخماما به في مهُاز املسجهُت الخُٓٓت " ٍز

. نلى الىاؾٓت الهسبُت

ذ  ى مً مىهج املدشّدد في ٖخابه دّزة الًىاص ًسؿئ جمو ٍز َس َالخٍس

اح ْاةال  سي )" أزواح....والطىاب أن ًٓاٛ: "نلى أٍز  (40.ص. 1997, الخٍس

اح ٖمدّمد بً أبي ب٘س بً نبد الٓادز  ولً٘ ييٍر هٓل جمو نلى أٍز

سي في , الساشي في ٖخابه مسخاز الصخاح والُيروش أبادي في ْامىطه والجَى

لها ئبً َشام ب٘ساَُت إلاشدباٍ 
ّ
الصخاح ووظبها الظهُلي ئلى بني أطد ونل

 (109-108.ص,1983, الهدهاوي)بجمو زوح 

هجاث في جُظير الطابىوي 
ّ
 .(1980, الطابىوي)وأًػا وجد الل

سأ , بالطاد وهي لًت َْسش (ئَدها الطساؽ املظخُٓم)ْسأ الجمهىز  ْو

.  مجاَد وابً مدُطً الّظساؽ نلى ألاضل

دة بالطاد وهي اللًت الُطحى  : "(مىهج املدشّدد)ْاٛ الُّساء  ُّ اللًت الج

ظان, 
ّ
 نلى الل

ّ
 .(1980, الطابىوي)". ومً ْسأ بالطاد َألّنها أزِ

قهىز إلازخالَاث الٓساءاث الظبو مً نىامل الّدازلُت أةّمت الٓساء 

ى أخد مً حهلُم  ًىي بُنهم َو
ّ
سوٍ إلاجخمانُت و جىّىم الل

ّ
بين الخاالث الك

س بكسوٍ 
ّ
ًت مخأز

ّ
تي جبّين نً حهّدد ضُاى الل

ّ
ًت إلاجخماعي ال

ّ
نلم الل

 :(6. ص. 2013)نّبر ًىطِإلاجخمانُت ٖما 
ًت "

ّ
ًت مو مساناة الهالْت بين الل

ّ
ًت إلاجخماعي ًدزض الل

ّ
أّن الل

ًت.واملجخمو
ّ
ًت إلاجخماعي .  زاضت نلى مجخمو الل

ّ
خدّبس الهالْت نلم الل ٍو

لًّىٍت و نلم إلاجخماعي مً هاخُت 
ّ
اث مً هاخُت ال ُّ لظاه

ّ
بدالخين َما ال

ًت إلاجخماعي هي نلم بين خٓل دزاطت . إلاجخماعي
ّ
بىاء نلى ذلٚ نلم الل
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ا في داةسة  ًت بهاملها في خلٓاث املجخمو َخطبذ نددا وجىّىنا لًٍى
ّ
الل

ىت ُّ .  "مه

ٓا نلى جلٚ الهبازة ْد أوّضح لىا بأّن حهّدد جىّىم اللًت هي مً /َو

ًت إلاجخماعي
ّ
ِ , هؿاّ نلم الل َُِ٘ أزاء املجخمو ألاهدوهِس ي في مْى

 ئزخالٍ الٓساءاث الٓسأهُت؟

ا باملجخمو ألاهدوهِس ي  ئطخهماٛ مطاخِ الٓسأن املؿبىنت واهدظاَز

هي مصخِ الهثماوي نلى ْساءة ناضم زواًت خُظ ٖما ذٖس مطؿُى في 

ئال أّن ْساءة ناضم هي الٓساءة الىخُدة (.368.ص, 2011, مطؿُى)مجلخه 

ىا بل. ألاٖثر اطخهماال بين املظلمين في أهداء الهالم، ومنها ئهدوهِظُا  ٍَى

ن أو املهاَد آْساءة يير ناضم مهسوٍ ومدزوض في الجامهاث الهلىم الٓس

ٌآأخدَا مههد الٓس اوي بىايَس
ّ
خالث

ّ
مههد الٓسأهُت وهي أخد .  باهدورن الُال

مه مً زالٛ دزاطت الٓسأهُت نمىما والٓساءاث الّظبو ,بباهدور 
ّ
ص في حهل

ّ
ٖس  ٍو

ت. زطىضا اهٍى
ّ
الث مً الث

ّ
و . وجسخّظ دزاطت الٓساءاث الّظبو في َطل الث

ت  اٛي أن املههدجهل ي
ّ
الٓساءاث الّظبو  مً أجل جهل ّدزاطُتؤدَي الخؿ

  
ً
 ئلصامُت

ً
الب َطل ألازير ماّدة

ّ
لً٘ حهلُم الٓساءاث الظبو مً زالٛ .للؿ

ٔ بمىغىنُت الٓساءاث الّىاْدة لهرا الهلم 
ّ
ًت إلاجخماعي أو  ما جخهل

ّ
نلم الل

ص 
ّ
ت الٓدز أّن الخهلُم الٓساءاث جٖس يير ئزجُام ُْمت الخهلم بها بل سخٍس

هت  س خ٘م شَس ا في جٍٓس ا وجأزيَر خٛى الٓساءاث الظبو مً زالٛ جُظيَر

ىاةدَا مو أّن حهلُم نً زلُُت قهىز الٓساءاث الظبو مً . إلاطالمُت َو

ًىي و مىغىنُت الٓساءاث الّىاْدة لهرا الهلم يير مهسوٍ أو 
ّ
زالٛ الل

مهلىم 
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ل بدث السطالت 
ّ
ئغاَت نلى جلٚ الهبازة َأزادث الباخثت أن جدل

ٓت بمع
ّ
لت مرٗىزة ألن حهٍس الباخثت و ئنؿاء َهما نمُٓا خٛى أاملخهل

الٓساءاث الظبو مً زالٛ نلم اللًت إلاجخماعي نىد الهسب وجؿبُٓها 

جدلُل ئزخالٍ ْازتى " َبرلٚ أزرث الباخثت مىغىنا , إلنساب الٓسأن 

ًت إلاجخماعي نىد الهسب 
ّ
جؿبُٓها لإلنساب )الٓسآن مً هاخُت نلم الل

ٌ الثاوي ب (الٓسآن . هدوهجافي مههد الُالح الٓسأن هايَس

 

  البحثشكلةتعريفم.ب

بىاء نلى الخمهُد للمشٙلت، َخهّين الباخثت املشٙلت مً َرا البدث 

:َهى

ئّن حهلُم الٓساءاث الظبو في الجامهاث واملهاَد زطىضا بمههد 

اوي
ّ
ٌ الث ح هايَس

ّ
ت الٓدز  باهدوهجالُال  يير ئزجُام ُْمت الخهلم بها بل سخٍس

ا في  ا وجأزيَر ص خٛى الٓساءاث الظبو مً زالٛ جُظيَر
ّ
أّن الخهلُم الٓساءاجتٖر

ىاةدَا و حهلُم نً زلُُت قهىز الٓساءاث  هت إلاطالمُت َو س خ٘م شَس جٍٓس

ٌ
ّ
 و مىغىنُت الٓساءاث الّىاْدة لهرا الهلم ة إلاجخماعيالظبو مً زالٛ الل

. يير مهسوٍ أو مهلىم

 

 صياغة املشكلة .ج

بىاء نلى الخمهُد للمشٙلت الّظابٓت، جّٓدم الباخثت ضُايت املشٙلت 

 :باألطئلت الخالُت

 ُِٖ ضُايت ئزخالٍ الٓساءاث الظبو في طىزة الُاجدت؟ .1
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ًت بازخالٍ الٓساءاث الظبو مً زالٛ نلم  .2
ّ
ُِٖ أزاء نلماء الل

ًت إلاجخماعي نىد الهسب؟
ّ
 الل

 نساب الٓسأن؟إلُِٖ جؿبُٔ ئزخالٍ الٓساءاث الظبو   .3

 أهداف البحث .د

 :الهامأَداٍ  .1

ئطخهادة جُاَم نً بشٙل نام، َان الهدٍ مً َرا البدث َى

جؿبُٓها )ئزخالٍ ْازتي الٓسآن مً هاخُت نلم اللًت إلاجخماعي نىد الهسب 

اوي في م(نساب الٓسآنإل
ّ
ٌ الث ح هايَس

ّ
 . بىدوهجنهدالٓسآن الُال

: الخاضت َداٍ ألا .2

َهلى الىدى الخالي
َ
 :وأّما ألاَداٍ الخاضت مً َرا البدث َ

ت ووضِ . 1  ضُايت ئزخالٍ الٓساءاث الظبو في طىزة الُاجدتملهَس

ت ووضِ . 2 ًت بازخالٍ الٓساءاث الظبو مً ملهَس
ّ
أزاء نلماء الل

ًت إلاجخماعي نىد الهسب
ّ
 .زالٛ نلم الل

ت ووضِ . 3  جؿبُٔ ئزخالٍ الٓساءاث الظبو في ئنساب الٓسأنملهَس

 

 فوائد البحث.و

 :جٓظم الباخثت الُىاةد في َرا البدث ئلى ْظمين، َما. 1

ظرية .(1
ّ
 الفائدة الى

ت، ًمً٘ لهرا البدث أن ًٌني مساجو  نلم الٓساءاث ومً جهاة هكٍس

ٓت بخهلُم اللًت الهسبُتالظبو ِ
ّ
اويفي م املخهل

ّ
ٌ الث ح هايَس

ّ
.  بىدوهجنهد الُال

ادة. أن جٙىن هخاةج البدثىاَها ومهؿُت ملظاَمت الهلمُتو زصاةً نلم ولٍص
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ٌالٓساءاث الظبهبهلم 
ّ
 زطىضا في ئنؿاء البُاهاث نً هخاةج ًت الهسبةالل

ئزخالٍ ْازتي الٓسآن مً هاخُت نلم اللًت إلاجخماعي نىد الهسب جدلُل 

. (نساب الٓسآنإلجؿبُٓها )

الفائدة التطبيقية .(2

  الفالح الثاوي هاغريغ بىدوجالفائدة للمعهد القرآن (أ

 البدث أن جٙىن همىذجا لخهلُم 
ُ
سجى هدُجت

ُ
نلم الٓساءاث مً زالٛ وج

ًت إلاجخماعي
ّ
مً٘ نلم الل  فى جٙىن مسجهُت الدزاطت لهلم الٓساءاث ٍو

.  ألازسي الٓسأهُتمهاَد 

 

 

 الفوائد للمدرس (ب

 َرٍ الدزاطت  حظخـ
َ
سجى الباخثت هدُجت

َ
 يوج

ً
 مخهلٓا

ً
سا م أن حهؿى جىٍى

ًت إلاجخماعي نىد الهسببهملُت حهلُم 
ّ
ًت الهسبُت خٛى نلم الل

ّ
 ألادبُت الل

سجى حظخؿُو أن حظاند املدزض في . حهلُم نلم الٓساءاث الظبوفي مجاٛ 
ُ
وج

ًت الهسبُتجدظين  ألاداء و جىدجه
ّ
 .  بهلم الل

ُ
سجى هدُجت

ُ
وَنالوة نلى ذلٚ، ج

 التي ًجسي وجم نلم الٓساءاثحهلُم بدًل اٛ ئنؿاءالبدث أن ٌظاندٍ في

ًت إلاجخماعي جىُُرٍ
ّ
د ختى ٌظخؿُو املدزض  بمدىز أدبُاث نلم الل  أن ًٍص

ٌالٓساءاث الظبهُي مجاٛ نلم زصاةً نلم 
ّ
تالل  وئنؿاء َهما  الهسبُتٍو

 .و ٖرلٚ في انؿاء مطادز أو مساجو للمظإلُين نً حهلُمها.ننها

 

 الفوائد لطالب (ج
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ٌ بالٓسآنمههد وأّما الُىاةد للؿالب فى   ,هدوهجا الُالح الثاوي هايَس

ادة الخبراث و املهلىماث ٗىن وطُلت للؿالب ٛث أن ٌ الدزاطتَُيرجى َر ٍش

 ئنؿاء َهما نمُٓا خٛى الٓساءاث الظبو مً زالٛ نلم  ونً الّدزاطت

ًت إلاجخماعي
ّ
. الل

 

  البحثتىظيملهيكل.و

، البدثا هرلدظهُل َهم الباخثت و الٓازةين نامت  و زاضت ملػمىن 

َين ن نازةىشسخا ٖاَُا ل٘ي ً٘ىن الٓازخثت طدشسح َُٙل البدث لباَا

ى ما ًلي جسجُب هرا البدث : ، َو

حهٍسِ و الخمهُد للمشٙلت و هي جشخمل نلى املّٓدمت :  الباب األوٛ

 . البدثلخىكُم و أَداٍ البدث و َىاةد البدث و َُٙاٛ  البدثاملشٙلت

اث :  ويالباب الثا ًت حشمل خُث الىكٍس
ّ
أةّمت الٓساء الظبهت ونلم الل

ًتإلاجخماعي نىد الهسب
ّ
 وبدىر طابٓت,  وئشدواجُت الل

مىهج البدث، الري ٌشخمل نلى هىم البدث و مجخمو و : الباب الثالث

ٓت ومشتٕر البدث ومٙاههنُىت البدث و  ٓتجمو البُاهاث و ؾٍس  و ؾٍس

. جدلُل البُاهاث و اجساءاث البدث

ا الخالضت: الباب السابو  ضىزة ضُاى ئزخالٍ جشخمل نلى  و جُظيَر

ًت بالٓساءاث الظبو في طىزة الُاجدت و وضِ 
ّ
زخالٍ اأزاء نلماء الل

ًت إلاجخماعي نىد الهسب
ّ
جؿبُٓها  و.الٓساءاث الظبو مً زالٛ نلم الل

. نساب الٓسأن في طىزة الُاختإل

ْخساخاث الاو الىخاةج زخخام ًخ٘ىن مً إلا: الباب الخامع 
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