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  الفصل األول

  أساسية البحث

 مقدمة  -  أ
مها من كلمة بلغ املعىن وصل املراد وصول رسالة هلا كالم تسلي إن البالغة

هي بلوغ املتكلم يف تأدية املعاين حدا له اختصاص  آخر. و من اإلصطالحواحد إىل 
از والكناية على وجهها إن  ١.بتوفة خواص الرتاكيب حقها، وإيراد أنواع التشبيه وا

 رسالةصول و الغة هو علم بعلم البو  البالغة هلا مكانة عظيمة رفيعة ىف النص األدىب.
ا عرف  .مة أو مجلة الصحيًحا والفصيًحامعىن العظيم حديدًا باستعمل كلا  والفائد

ا البالغةأاألدباء له األسلوب مجيًال.  علم ، علم البيان: مهف أقسامثالثة  تنقسم إىل مّ
  وعلم البديع. ،املعاين

. ياناختارت الباحثة أحد عناصرها وهي علم الب ،ومن ثالثة عناصر البالغية
املعىن الواحد يف طرق خمتلفة، بالزيادة يف وضوح وعلم البيان هو علم معرفة إيراد 

ا إيراد املعىن الواحد بطرق  ٢الداللة عليه. علم البيان يف البالغة أصول وقواعد يعرف 
از املرسل واإلستعارة  خمتلفة ويستطاع ان يبلغ بأسلوب خمتلفة أيًضا. وفيه التشبيه وا

والكناية هي لفظ أطلق وأريد  .لكنايةا يعين يانواختارت الباحثة من علم البوالكناية. 
نت عن الكناية يف األديب كمثل  ٣به الزم معناه مع جواز إدارة املعىن األصلي. ّ وقد بي

  الشعر والنثر واملسرحية ولكن حبثت الباحثة عن الكناية يف القرآن الكرمي.

 عليهاهللا  ىصلّ  دحممّ  على لزّ ـــملنا -وجلّ  عزّ - اهللاالم ك هو الكرمي القرآن
 "الفاحتة" سورة لمن أوّ و القرآن هو الشيئ بينه الكتبان  و قراءته قيم عبادة، موسلّ 

                                                        
  .٥٢٦ ). ص٢٠١١ (لبنان: دار الكتب العلمية. .مفتاح العلومبو يعقوب يوسف بن حممد السكاكي، أ ١
  ٢٤٩..... ص مفتاح العلوم،  أبو يعقوب يوسف  ٢
  .٥٢ص ). ٢٠٠٧(يوكياكارتا: ترياس.  .: بني البيان والبديععلم البالغةترمجة من مرجوكو إدريس.  ٣
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إن القرآن كتاب أوحاه اهللا تعاىل إىل النيب حممد صلى اهللا  ٤."اسالنّ " سورة آخر إىل
عليه وسلم عن طريق جربيل، أنزل اهللا القرآن خاصة باللغة العربية كما قال اهللا يف 

 :  ٢ سورة يوسف آية                   والقرآن
الكرمي يتكون من ثالثني جزءاً، ومائة ورابعة عشر سورة وستة آلف ستة مائة وستة 
ستون آيات. تضمن القرآن الكرمي األوامر والنواهي من اهللا والقصص األنبياء 

على منوّ األدب اإلسالم. و قد ذكر بعض لغوّي واحلكايات الذي له آثار كبري 
  القرآن، األديب ألنه مجال األسلوب واملعىن.

وقد اختار الباحثون الذين جعل القرآن كلغة الكائن البحوث. وإحدى من 
ا مائة  السور يف القرآن هي سورة يوسف، وهي سورة من سور مكية، وعدد آيا

حممد قوريش صيهاب "هذه السورة إمسها وواحد عشر. وهذه السورة بعد هود وقال 
ونزل سورة يوسف يف  ٥يوسف ألنه يبّني شخصية نيب يوسف عليه السالم فقط".

مكة قبل هجرة النيب إىل مدينة.  واسباب النزهلا سأل صحابة النيب حممد عن قصة 
يف سورة يوسف.  ٣النيب قدٍمي وقصة أمجال من القرآن الكرمي. ولذلك نزل اهللا آية 

اية سورة يوسف وضح وذكر القرآن املبني.وامل   زايا هلا يف بداية و

وهو تضمن قصة نيب يوسف عليه السالم لتكون درسالنا كيفية نعيش يف 
هذه الدنيا. هذه القصة تقص عن الرجل الذي يصرب يف وجه املسئلة الدنياوية. 

إحدى من يوسف عليه السالم هو أوالد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. أمه راهل، 
ويوسف هو  ٦قبل م. ١٦٣٥ثالث زوجة نيب يعقوب عليه السالم. وفاته مبصرى دور 

أحد أوالد يعقوب االثنا عشر، وهو رجل صابر وجامل الذي حيبه إبراهيم جًدا. قبل 

                                                        
  .١٧ص   ترمجة من مناع اخلليل. دراسة علوم القرأن. ٤
ة واألثر واللؤم القرآنترمجة من حممد قريش صهاب.   ٥ ّ    ٣٨٦). ص  ٢٠٠٢. (جاكرتا: لينرتا هايت،تفسري املصباح: الوصي
    ٣٨٧.... ص تفسري املصباحترمجة من حممد قريش صهاب.  ٦
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أن حصل على النبوية، واجه يوسف مشاكل احلياة حّىت احلصول على مكانة عالية يف 
  الدنيا واآلخرة. 

سن من القصص يف القرآن الكرمي كما قد ذكر اهللا تعاىل يف وهذه قصة أح
سورة يوسف اآلية ثالثا :                 

                  : ويف ٣(يوسف .(
سورة يوسف ليس قصة النيبّ فقط لكن العناصر من علم البالغة وعلوم األدب وعلوم 

" ١٩اللغة أيًضا كمثل التشبية يف اآلية               

               
  وغريها." 

لكن حبثت الباحثة عن الكناية ألن هلا حبثت عن املعىن، واجلمال األدب و 
ا، منها:   الميكن يف اللفظ، بل يف معناها أيًضا. ووجدت فيه كثريً

                      

      ) :اسود، إخوان . واملراد من هذه اآلية هي كناية عن احل)٨يوسف
  كناية عن الصفة. يوسف إليه وأنواعه  

داية اهللا وإرشاده وعنايته من مثال وشرحا،   مةقدفانطالقا من هذه املذكورة 
اداب يف هذه الرسالة لكلية اآل ةالباحث  ن أمبيلاجبامعة سون اللغة العربية وأد

  ."الكناية في سورة يوسف"اإلسالمية احلكومية حتت عنوان 
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 أسئلة البحث  - ب

  اإلجابة عليها فهي: ةاول الباحثحتأسئلة البحث اليت سوف أما 

 . ما أنواع الكناية يف سورة يوسف ؟١

  . ما أغراض الكناية يف سورة يوسف ؟٢

  

  أهداف البحث  - ج

  هذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي :أما األهداف اليت يسعى 

  أنواع الكناية يف سورة يوسف.عرفة مل. ١

  . ملعرفة أغراض الكناية يف سورة يوسف.٢

  

  أهمية البحث -د

فلذلك هناك  ،"يوسفيف سورة  كنايةكما سبق بأن موضوع هذا البحث "ال
الاألمهيات الكثرية    يلي:ذكر مما ت يوه ،اليت تستفاد منها على حسب ا

للباحثة: لزيادة املعرفة القرآنية من ناحية علم البالغة خصوصا من ناحية . ١
اية يف مرحلة ، وألانيم البعل   .s-1داء وظيفة 
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لزيادة املراجع للجامعة اإلسالمية خاصة يف مراجع اللغة العريبة . اجلامعة: ٢
م يف البحث العلمى الذي يتعلق بالبحث  ا ومساعد وخاصة  اآلدبوأد

  .الكناية يف سورة يوسفعن 
، هي سورة سور القران الكرميإحدى ال سورة يوسفإن  دب:األ لدراسة. ٣

متكاملة من حيث الكناية مما يعين أن دراستها سوف تؤدي إىل اكتشاف 
  ومعرفة ما فيها من الفن واألدب واجلمال.

زة عن متمي الكنايةدراسة البالغية يعين هلا  سورة يوسفإن  القرآنية: لدراسة. ٤
 منها. كنايةوذلك سيعرض الباحث ال .غريها ويستفيد منها القارئ

  

  توضيح المصطالحات -ه

فيما يلي املصطالحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا  ةوضح الباحثت
  وهي:، البحث

: لغة، هي ترك التصريح أى التعبري املباشرة غري اخلفى، أو أن   الكناية -
ويف اإلصطالح "لفظ به الزم معناه  ٧ونريد غريه.تتكلم بشيئ 

وأفضله ما كسوت فقره يف  ٨قصد مع جواز قصده معه يرد".
  سورة يوسف.

هذه السورة إمسها يوسف ألنه يبّني شخصية نيب يوسف عليه : "  سورة يوسف -
ا مائة وواحد  ٩السالم فقط". وهي سورة من سور مكية، وآيا

                                                        
  ٨٩، جمهول السنة. ص البالغة العربية دراسات ونصوصأمحد يوسف علي و إبراهيم عبد العزيز زيد.  ٧
  ١٠٠ص  . مدرسة هداية املبتدئني باملعهد اإلسالمي لريبايا قديري. جمهول السنة.املكنونهر اجلو عبد الرمحن بن األخضري،  ٨
ة واألثر واللؤم القرآنترمجة من حممد قريش صهاب.  ٩ ّ   ٣٨٩). ص  ٢٠٠٢. (جاكرتا: لينرتا هايت،تفسري املصباح: الوصي
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وفيها قصة النيب، فالنيب املراد عشر، وهي سورة بعد سورة هود. 
 يوسف عليه السالم.

  

  تحديد البحث -و

 ةه الباحثتلكي يركز حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحدد
  يف ضوء ما يلي:

 ١سورة يوسف اليت تنصها اآلية أن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو . ١
 .١١١إىل 

  البالغية وهي : علم البيان "الكناية".وأن هذا البحث يركز يف دراسة . ٢

  

  الدراسة السابقة -ز

يف السطور  ةالباحث سجلتعرض و ، تهذا املوضوع ةستخدم الباحثتقبل أن 
دف عرض خريطة الدراس ةالتالية تلك الدراس  إبرازة يف هذا املوضوع و السابقة 

  :ةما سبقه من الدراسالنقاط املميزة بني هذا البحث و 

حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة  ،"القيس ئكناية يف شعر أمر " الفرتية،فرحية . ١
S1 ا يف ا كلية األداب جامعة  قسم يف اللغة العربية وأد اللغة العربية وأد

 تحبث م . ٢٠٠٠سونن أمبيل اإلسالمية احلكومة سورابايا إندونسيا سنة  
الكناية يف  زمورووجدت الباحثة  عن الكناية يف الشعر أمرئ القيس ةالباحث

 وأغراض الكناية يف شعر أمرئ القيس. شعر أمرئ القيس
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 S1حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة نور عيين، "كناية يف نثر مولد الربزجني"،  .٢
ا كلية األداب جامعة  ن أمبيل سونيف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وأد

عن الكناية  ةالباحث تثحب . م ٢٠٠٢ إلسالمية احلكومية سورابايا, سنةا
ا يف نثر مولد الربزجني. ووجدت الباحثة يف نثر مولد  وأنواعها وفائد
ا أو أغراضها.   الربزجني أنواع الكناية وفائد

حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة . أنسوة احلسنة، "الكناية يف شعر اخلنساء"، ٣
S1 ا كلية ا ألداب جامعة سونان يف اللغة العربية يف قسم اللغة العربية وأد

  .م ٢٠٠١ سنة ،إلسالمية احلكومية سوراباياأمبيل ا

وحبثت الباحثة عن الكناية أنواعها وأغراضها يف الشعر إحدى 
من الشاعر من الشعراء يف عهد اجلاهلية خنساء. وجدت الباحثة كثريا 

الشعر يدل على الكنايات تشتمل الكناية عن صفة وموصوف ونسبة 
 .ولتحسني املعىن وناقص الرثاء اخلنساء وأغراضه لإليضاح

من جوانب  كنايةال حظت الباحثة أن هذه البحوث الثالثة تناولت ال
و تناوهلا  ،شعر أمرؤ القيسيف  كنايةخمتلفة حيث تناوهلا البحث األول من موضوعه  

. الكناية يف شعر اخلنساء والثالث من ناحية ، كناية يف نثر مولد الربزجني  الثاين
ا الباحثة حيث أن  وهذه البحوث الثالثة ختتلف عن هذا البحث الذي تقوم 

  .يوسف يف سورة  كنايةاألخري تناول ال

  
 

  

  




