الباب الاول
املقدمة
أ .تمهيد املشكلة
كاٌ  Hermawanخسماوان (في  Alvivinألفف و  Busriبصسي،
 ،5102ص )٩ئن اللغت أداة الخعامل بين الىاض و حشمل على الشفىي و
الخدسٍسي  .وكاٌ  Chaerخير (في  Rochbaniزهباوي والخ ،5102 ،ص)٢٤
ئن اللغت طسٍلت الحىاز صىجُا ٌظخعملها طاةفت مً الىاض للخعاون
والخىاصل والخعازف فُما بُنهم .اللغت جسجبط ازجباطا كىٍا بدُاة ؤلاوظان
الاحخماعُت ألنها جيىن وطُلت للخىاصل فُما بين الىاض حمُعا .وهم ال
ٌظخطُعىن أن ًخخلصىا مً اللغت وذلً ألن ؤلاوظان ًدخاج ئلى اللغت في
ول أخُاهه وفي ول مىاطبت هخابت ولظاها .ومً ذلً ٌظخخدم ؤلاوظان لغخه
في الخفىير و ئبداء العىاطف و السؤٍا اإلاىامُت.
كاٌ غالًين (في  Alvivinألفف و  Busriبصسي ،5102 ،ص )٩كاٌ
ئن العسبُت هي ولماث اطخعملها العسب إلًصاٌ ملاصدهم وأغساطهم
ووصلذ ئلُىا وخفظذ عبر اللسآن وألاخادًث والىثر وأشعاز العسب التي زواه
العلماء اإلاىثىكين .ئن هللا أهصٌ اللسآن باللغت العسبُت لخيىن وطُلت للفهم
هما كاٌ حعالى في طىزة طه آًت " :١١٣وهرلً أهصلىه كسءاها عسبُا ،"...ومً
هىا اجخر اللسآن العسبُت لغخه ،ولرلً جيىن حعلم العسبُت في أهمُت
عظمى،ألنها حظخفاد في هثير مً ألاعماٌ الشخصُت الدًيُت خاصت في
ئهدوهِظُا.
زأي  Nurzamanهىزشمان ( ،5112ص )٤١بأنها حظخعمل في هثير مً
اإلاجاالث الدًيُت إلاً جدًً بدًً ؤلاطالم باهدوهِظُا .هسي ذلً أن العسبُت
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لها عالكت وثُلت بالعلىم ؤلاطالمُت في حعلم اللسآن والخفظير وشسوح
وفي أداء الصالة وعلد الىياح وختى عىد والدة ولد مظلم،ألاخادًث الىبىٍت
ألاذان
حشسع
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( في أذهه الُمنى وؤلاكامت في أذهه الِظسي) بل ججاوش ذلً ئلى جللين
اإلادخظس جدخاج ئليها.
اللسآن عىد ؤلاطالم دطخىز العلىم وأطاطه الري ٌظخخسج مىه علم
العلُدة والفله والظيرة وعلىم الحدًث الىبىي وما أشبه ذلً،وكد وان
الىبي صلى هللا علُه وطلم ًبلغ السطالت باللغت العسبُت Rosyidin .زاطدًً
( ،٢٠٠٣ص )٣٣أهه وضح فُه بأن اللسآن مصدز ودلُل للىاض أحمعين في
جدمل وظُفت الخالفت مً هللا ،وهى ًدخىي ول أمس ًدخاج ئلُه بىى آدم ،
منها؛ ألامىز الدًيُت وألامىز الاحخماعُت والثلافُت والتربىٍت وما أشبه ذلً.
وؤلاطالم وزطالخه ال ًفهم فهما جاما ئال بخعلم العسبُت الفصحت.
وللد زأي  Hamdaniخمدان وعبد السخمً ( ،5102ص :)٢٥.أن
اللغت جخيىن مً عىاصس هثيرة جخعلم باإلاعاوي واإلاباوي .وأن اللغت جبنى على
جساهُب لغىٍت مً الخجىٍد واإلاخازج والصسف والىدى والبالغت .كاٌ
 Ramlanزمالن (في شًٍ الدًً ،5112 ،ص )١٦١ئن الىدى أخد شعب
العلىم اللغىٍت الري ًبدث عً أصىٌ الحىاز والجمل،واليلماث اإلاسجبت،
وجساهُب اليلماث غير اإلاسجبت.
والىدى في اللغت العسبُت علم ًبدث في جساهُب اليلماث والجملت.
كاٌ  Irawatiئزاوحي (في ألفف وبصسي ،5102 ،ص )٩٠ئن الىدى هى
جساهُب وعالكاث لغىٍت بين اليلماث والىالم  ،ومً الىالم الجملت اإلافُدة.
وفي ألاصل أن الىدى ًبدث في جسهُب اليلمت بعظها ببعع في الجملت
اإلافُدة .وأما علم الىدى في خلُلخه ًفصل ما ًلي:
كاال أبى زشًٍ وأم زشًٍ ( ،5102ص )٢ئن الىدى هى أخد شعب
العلىم العسبُت الري ًبدث في جسهُب وجسجِب الجمل وفم كىاعد وطىابط
اللغت العسبُت ،منها ما ًخعلم بىطع اليلماث اإلاىاطبت في الجملت أو وطع
الحسهت اإلاىاطبت وخالتها في حملت ما.

Anna Noviana Dewi, 2017
ANALISIS MUBTADA ISIM MABNI DALAM ALQURAN AL-KARIIM SURAT ASH-SHAFFAT SERTA
IMPLIKASINYA DALAM PEMBELAJARAN NAHWU
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

ومً هىا وعسف أن الىدى يهخم في حعلم جساهُب الجملت اإلافُدة
خظب اللىاعد اإلاخفلت عليها جسهُبُا وان أو شيلُا  ،وما ًخغير مىه في آخس
اليلمت .وما بين اللغت العسبُت واللغت ؤلاهدوهِظُت ًىحد فسق شاطع في
جسهُب الجمل .وحغير اإلاعنى فيها ال ًلف في جسهُب اليلماث فلط بل كد
جخغير اإلاعاوي بخغير أواخس اليلماث وشيلها.
وفي دزاطاث الىدى هجد هثيرا اللىاعد جبين اإلاظاز الخطبُلي له ،
ومثاٌ ذلً كىاعد الجمل اإلافُدة .كاٌ  Kridalaksanaهسٍدالاهظىا (في
الحظىت ،٢٠١2. ،ص )١٩٦ئن الجملت هي الىخدة اللغىٍت اإلاخخلفت اللاةمت
بىفظها ،وٍيىن لها سجع خاص في آخسها ،وكد ًيىن ذلً السجع مىاطبا
وكد ال ًيىن مىاطبا  .وال حظمى الجملت في اللغت العسبُت ئال حملت مفُدة
وال حظمى اليلمت.
كاٌ الغالًين (في معسوف ،5115 ،ص )٦٤كاٌ :أن اليلمت في اللغت
العسبُت جخخلف معىاها في اللغت ؤلاهدوهِظُت ،وأن اليلماث في العسبُت
اإلالصىدة بها مجمىعت مً الحسوف ،وجىلظم اليلماث في العسبُت ئلى ثالثت
أكظام  :اطم وفعل وخسف .وأما الجملت فخىلظم ئلى كظمين  :حملت
اطمُت وحملت فعلُت  ،وأما الجملت الاطمُت ما ابخدب باالطم وأما الجملت
الفعلُت ما ابخدب بالفعل.
كاٌ هداًت هللا ( ،٢٠١٢ص : )٩٦ئن أكل ما جخيىن الجملت في اللغت
العسبُت مً ولمخين :مبخدأ وخبر ،وأما الخبر فُخيىن مً اطم  ،وطمير
،واطم علم ،وأما اإلابخدأ فُخيىن مً الاطم في الجملت الاطمُت والفعل في
الجملت الفعلُت والحسف في الجملت الاطمُت أًظا.
وبعد البدث الطىٍل مً الباخث جبين لىا أن الىدى خاصت في
الجملت الاطمُت وجدزَع العسبُت فيها ٌعخبر كلُل ،ال ًىفي لىفاءة الطالب،
والبدث فُه لِع عمُلا،وطسب اإلاثاٌ باإلابخدأ والخبر ال ًصاٌ ططدُا،
وهرلً في الخدزَع كل ما ًخجاوش أن ًإخر اإلاثاٌ مً اللسآن والىخب
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اإلاإلفت واإلايشىزاث التي جدخىي على الجمل اإلاعلدة ججعل الطالب غير
فاهم في فهم اإلابخدأ والخبر منها ،ولهرا هدخاج ئلى جطبُم الىدى وبدثه
العمُم للطالب ختى ٌظخىعب حمُع أطالُب اللغت العسبُت وذوكها  ،وئال
ًصعب علُه فهم الىص والجمل التي فيها.
اطدىادا ئلى ملابلت مع معلم الىدى في كظم حعلُم اللغت العسبُت
حامعت ئهدوهِظُا وحد الطالب لديهم صعىباث في جددًد اإلابخدأ مً ؤلاطم
اإلابني .هما في البدث الري أحساه أخمد عبد اللدًس العلىي (ً )5102دٌ
هىان  050خطأ في اطخخدام الظمير .فرلً ألن الطالب الرًً ًخطئىن
في الفُلم ال ًفهمىن كىاعد اطخخدام الظمير في العمم .ولرلً خاوٌ
الباخثت ئحساء البدث اإلابخدأ مً الاطم اإلابني في اللسآن طىزة الصافاث.
وجيىن هلطت مهمت بدثىا هي طىزة الصافاث وهي اإلاخخازة لدًىا.
واللسآن هالم ئلهي فُه  ١١٤طىزة مجصء ئلى  ٣٠حصءا ،والصافاث الظىزة
 ٧٣في الجصء  ٢٣جخظمً  ١٨٢آًت وهي مىُت ،معىاها أن اإلاالةىت جصفىن
عىد هللا صفىفا وأكظم بهم هىا ،والصافاث هم اإلاالةىت الصافىن
اإلاطهسون ،ال ٌظخطُع الشُطان ئغىاءهم .ولرلً طمى الباخث بدثه:
جدلُل اإلابخدأ مً الاطم اإلابني في اللسآن الىسٍم طىزة الصافاث وجظمُىه
في حعلُم علم الىدى.
ب .صياغة املشكلة
وجيىن صُاغت اإلاشيلت وفم جمهُد الشيلت ما ًلي:
 .0ما هي أهىاع ومعاوي اإلابخدأ مً الاطم اإلابني في طىزة الصافاث؟
 .5ما جظمين جدلُل اإلابخدأ مً الاطم اإلابني في اللسآن طىزة الصافاث في
حعلُم علم الىدى؟
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ج .أهداف البحث
 .0اهداف البدث
الغسض مً هرا البدث هى جدلُم وجخسٍج معاوي وأهىاع الجمل
الاطمُت ومعسفتها وعالكاتها بعلم الىدى في دزاطدىا وجدزَظىا.
 .5أهداف خاصت
ألاهداف العامت اإلاروىزة جىلظم ئلى أهداف خاصت ما ًلي :
أ .معسفت أهىاع ومعاوي اإلابخدأ مً الاطم اإلابني في طىزة الصافاث.
ب .معسفت جظمين جدلُل اإلابخدأ مً الاطم اإلابني في اللسآن طىزة
الصافاث في حعلُم علم الىدى.
د .فوائد البحث
ئذا هظسها ئلى أهداف البدث الظابلت فاهىا هسٍد أن وظخخسج مىه فىاةد
شتى ،منها ما ًلي :
 .0مً هاخُت الدزاًت ،هسحى مً هرا البدث اطخخساج هخاةج ومىافع عدًدة
جىفع العلىم العسبُت في دزاطدىا عمىما وخاصت ما ًلترن بأهىاع ومعاوي
اإلابخدأ مً الاطم اإلابني.
 .5مً الىاخُت الخطبُلُت  ،فان هرا البدث ًيخفع به هثير مً الىاض
اإلاخخصصين فُه.
أ .الهُئت اإلاخعللت به ،فاهه ٌظاهم في جطىٍس العلىم العسبُت عامت
وَظاهم وشازة الخعلُم للغت العسبُت خاصت في جدلُم دزاطاتهم.
ب .معلم اللغت العسبُت  ،فان هرا البدث ٌظاعد فهم وجفىير مدزض
اللغت العسبُت في جدزَظه للىدى وأهىاع اإلابخدأ مً الاطم اإلابني
ومعاهيها.
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ه .نظام البحث
مىطىعاث البدث ًخيىن مً:
الباب ألاوًٌ :خيىن مً اإلالدمت وفيها جمهُد اإلاشيلت وصُاغت اإلاشيلت
وأهداف البدث وفىاةد البدث وهظام الُدث.
الباب الثاويً :خيىن مً اإلابخدأ مً الاطم اإلابني وعلم الىدى الري ًلىم على
الدزاطاث واإلاصادز اإلاىحىدة مظبلا لُيىن ذلً مسحعا أو دزاطت ملازهت
بمىطىع بدث الباخث مع الخدلُم والخخسٍج الري كام به ألاولىن وما ًلىم
به الدازطىن خاال ،وٍيىن الخدلُم اإلااض ي فُما له عالكت بخدلُلىا آلان
لُخالءم مع بدثىا الري بأًدًىا.
الباب الثالث :فُه مىاهج البدث  ،وَشمل مىاهج البدث جىطُذ وبُان
عملي للبدث جبدأ مً خطىاث البدث وجلسٍب اإلاعسفت والفهم بمىاهج
البدث العملي ،وأدواث البدث الري ٌظخعمل فُه ،ومسخلت حمع اإلاساحع
وخطىاث جدلُم وجخسٍج الىصىص الري عمل فُه.
الباب السابع :هخاةج البدث ومظاةله اإلاهمت اإلاروىزة مً هدُجت الخدلُم
والخخسٍج وفم ما في الخدكُم والخصفُت.
الباب الخامع :الخخام  ،وهى ٌشمل خالصت البدث الري ًخيىن مً أحىبت
ألهداف واكتراح بىاء.
اإلاساحع :و ًدخىي اإلاساحع على اإلاصادز اإلاىثىكت في عمل البدث وفي هخابت
بدث الباخث مً البداًت ئلى النهاًت.
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