
الفصل األول
أساسيات البحث

مقدمة.أ

احلمد هللا الذي أنزل الكتاب على نبيه املصطفى بلسان قومه العريب 
والصالة . وجعله هلم هاديا إىل الصراط املستقيم وفرقانا بني النور والظلمات

والسالم على سيدنا حممد سيد األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه 
.يوم الدينوالتابعني هلم بإحسان إىل

يف اجلناس والطباق "حتت العنوان تكميليالبحثالافهذ" ، وبعد
وجد فيه  و صافاتقرأ الباحث سورة ال) "دراسة بالغية(صافاتسورة ال

او يف هذ. البيانيةو البديعية واملعانيةالعناصر البالغية ، و هي العناصر
اجلناس لغة .علم البديعيفوالطباقبحث الباحث عن اجلناسيسبحثال

يف علم الحاطاصو .فهو مصدر جانس الشيئ شاكله واحتد معه يف اجلنس
و أما . ١س هو أن يتفق اللفظان يف النطق و خيتلفا يف املعينااجلنالبديع

.أنواع اجلناس فينقسم إىل قسمني ، مها اجلناس التام و اجلناس غري التام
طباق :ضده يف الكالم، و هو نوعان الطباق هو اجلمع بني الشيئ ووأما 

. صافاتكان الطباق و اجلناس متنوع يف سورة ال.  ٢سلبوالاإلجاب

٣۲۰: ص) م ۱۹۹٨: دار الكتب العلمية: بريوت(،جواهر البالغة يف املعاىن و البيان و البديع،السيد أمحد اهلامشي . ۱
۲۹۹: ص) م۲۰۰٧.:دار املعارف: القاهرة( ،البالغة الواضحةعلى اجلارم و مصطفى امني، . ۲

١



٢

اإلمتحان لنيل الشهادة ستقاء الشرط من الشروطإلالباحث قدم
S1)(اجلامعية األوىل 

.أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا

أسئلة البحث.ب

:أما أسئلة البحث اليت سوف حياول الباحث اإلجابة عليها فهي

؟صافاتاليف سورة اجلناس شكلالوجود و الما .١
؟صافاتاليف سورة الطباقشكلالوجود و الما .٢
؟صافاتالاجلناس والطباق يف سورة لىعدلما اآليات اليت ت.٣

أهداف البحث.ج

:هداف اليت يسعى هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلياألأما 
.صافاتالاجلناس يف سورة وجود وشكلملعرفة .١
.صافاتاليف سورة الطباقوجود وشكلملعرفة .٢
.صافاتالاجلناس والطباق يف سورة تدل علىملعرفة اآليات اليت .٣

البحثأهمية .د

:تأيت أمهية البحث مما يلي
.القرآنالتطيف يف ، الطباقو اجلناسلزيادة  يف فهم عن.١



٣

من حيث اجلناس لتسهيل الطالب يف تعليم البالغة و القرآن الكرمي.٢
.صافاتالوالطباق يف سورة 

توضيح المصطلحات.ه
يوضح الباحث فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان 

:وهي، هذا البحث
:اجلناس والطباق. ۱

٣. اجلناس هو أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا يف املعىن

٤.الطباق هو اجلمع بني الشيء وضّده يف الكالم

هو و ونعشر ثالث و القرآن يف اجلزء الةبعض من سور صافاتسورة ال. ٢
.آيةمئة واثنتان ومثانون ،وهي سورة مكية، ونثلثو سابعمن سورة

البحثتحديد.و
لكي يركز حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحدده 

:الباحث يف ضوء ما يلي
إن موضوع الدراسة  يف هذا البحث هو العناصر البالغية يف سورة .١

.يعين اجلناس والطباق، ١٨٢إىل ١من آية الصفات

٢٦٣:ص.البالغة الواضحة. علي و مصطفى أمني،اجلارمي٣
٢٦٣:ص.نفس املراجع٤



٤

الصفات من آية حتليل اجلناس و الطباق يف سورة وإن هذا البحث ه.٢
ناحية البديعية حتديد عن اجلناس و الطباق و المن ،١٨٢إىل ۱
.عها دون غريهاانو أ

الدراسة السابقة.ز

الباحث ، ال يدعي الباحث أن هذا البحث هو خمتلف بالدراسة قبله
ببحث الصفاتهو أول الباحث الذي يبحث اجلناس والطباق يف سورة 

ويسجل الباحث يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة . واضح و كامل
يهدف عرض خريطة الدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني 

:هذا البحث وما سبقة من الدراسات

لنيل شهادة حبث تكميلي قدم" الطباق جزءعم"ة بدر املصلح.١

، األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسيا
.م١٩٩٩سنة 

حبث تكميلي قدمة لنيل " الطباق يف سورة ال عمران"تيتيك إمسية .٢

ن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا كلية األداب جامعة سون
.م١٩٩٩سنة ، إندونيسيا



٥

حبث تكميلي قدمة " الطباق واجلناس يف سورة الروم"سييت رمحة املنورة .٣

.م١٩٩٩سنة ، دونيسياإن
حبث تكميلي قدمة لنيل " الطباق واجلناس يف سورة يس"انا جل هدى .٤

كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا 
.م١٩٩٩سنة ، إندونيسيا

حبث تكميلي " اس يف شعر البخرتيالطباق و اجلن" مصفرنة نورية .٥

.م۱۹۹۹احلكومية سورابايا إندونيسيا، سنة 
قدمة حبث تكميلي " الطباق واجلناس يف قصيدة الربدة للبصري"موليانة .٦

.م١٩٩٩سنة ، إندونيسيا
حبث تكميلي " الطباق واجلناس واملقابلة يف شعر الشافعي"أمحد شيخو.٧



٦

.م١٩٩٩سنة ، سورابايا إندونيسيا
حبث تكميلي " ة آل عمراناجلناس و الطباق يف سور " فطربة حلفية .٨

.م۲۰۱۲احلكومية سورابايا إندونيسيا، سنة 

تناولت الطباق و اجلناس من جوانب خمتلفة الثامنةإن هذه البحوث  
سورة آل ، و تناوهلا الثاين من جز عمتناوهلا البحث االول من حيث
، يسسورة من تناوهلا الرابعة و،سورة الروم، و تناوهلا الثالث من عمران

يف والسابع،يف قصيدة الربدة للبصريوالسادس، يف شعر البخرتياخلامس و 
تناولت ف:أما هذا البحث،يف سورة آل عمرانوالثامنة، شعر الشافعي

.والطباقمن ناحية اجلناسالصفاتسورة 


