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  الفصل األول

 أساسية البحث

 

  مقدمة  .أ 

ه وسلم يعلنيب حممد صلى اهللا ال علىنزل امل القرآن هو كالم اهللا املعجز

واملختوم سورة الفاحتة تعبد بتالوته واملبدوء بوامليف املصاحف  باللفظ العريب واملكتوب

نيب ال(ة اتور  ،ى يعىنكتب أخر ال جامعمن كتاب أكمل الالقرآن هو  1.بسورة الناس

اف كتشمادة القرآن إ هألن ).نيب عيسىال(جنيل اإلو  ) النيب داود(الزبور و , )موسى

 .وغري ذلك قصصو  املة، فقه، توحيديبدأ من مع. ىخر األكتب ال املادة من جامع

تعاىل يف  هللاكما قال ا. كل مسلم و مسلمةمهمة على   اداإعتمحّىت يكون القرآن 

  : ٤٨ آيةسورة املائدة 

                      

                              

                                  

                             

                2    

مل فيها كثرية، وقصة القرآنية هي قصة تشتكانت القصة يف القرآن الكرمي  

اشتملت فيها على النواحى . القدور أو األسوة، وتستطيع أن تعربها للحياة اليومية

                                                        
1
 ١٣ )١٩٩١, دار الفكر: بريوت( التفسري املنري, وهبة الزحيلى  

2
  Al Qur’an terjemah, hal 168 
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املتنوعة كالناحية االجتماعية، والسياسية والرتبية والتشريعية، واألخالقية وغريها من 

  . النواحى

يف القرآن قصص املتنوعة يعىن قصص األنبياء كقصة نوح وإبراهيم وموسى 

 شخاص ملرسلني، قصص يتعلق حبوادث غابرة وأوعيسى وحممد من األنبياء وامل

أهل الكهف، وذى القرنني، وقارون، ومرمي  تثبت نبو�م كقصة طالوت وجالوت،

كقصة غزوة   هللارسول االن زميتعلق باحلوادث الىت وقعت يف  قصص وغري ذلك،

   .إسراء النيب وغري ذلكواهلجرة و  بدر،

 هميةم األ�عليه السالم صاحل بحث قصة نيب فلذلك تريد الباحثة أن ت

 أرسله اهللا. بن مثود هو ولد من عبيد بن جابر صاحل عليه السالم .وجّذبة ليبحث

   .صاحل عليه السالم منكر على مثود ولكن. لعبادة اهللا مثود

.   عناصر اخلارجيةالقصة البد متلك عناصرين يعىن عناصر الداخلية و 

 احلبكةو واألسلوب واملوضع والشخصية  املوضوع عن العناصر الداخلية تتكون

هذه . سياسى وغري ذلك تتكون الدين، إجتماعى، والفكرة، العناصر اخلارجية

وأما قصص النيب . العناصر الداخلية تكون يف قصص النيب يف القرأن الكرمي أيضا

 .عليه السالمصاحل اليت مشهور يعىن قصة 

  

 أسئلة البحث  .ب 

  :ها فهييعلاإلجابة  ةاول الباحثحتأما أسئلة البحث الىت سوف 

 يف القرآن الكرمي ؟ صاحل عليه السالمكيف كانت قصة  .1

 يف القرآن الكرمي ؟ عليه السالمصاحل ما هي العناصر الداخلية يف قصة  .2

  

  أهداف البحث  .ج 

 :وأما اهلدف الذى تريد الباحثة الوصول إليه فكما يلي
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 . يف القرآن الكرمي صاحل عليه السالمملعرفة قصة  . ١

 . يف القرآن الكرمي صاحل عليه السالمملعرفة العناصر الداخلية يف قصة  . ٢

  

 أهمية البحث   .د 

  : ا يليمم البحث تأيت أمهية البحث هذا

 يف القرآن الكرمي هي قصة متكاملة من حيث عليه السالمصاحل إن قصة  .1

اكتشاف ومعرفة ما فيها  دراستها سوف تؤدي إىل العناصر األدبية مما يعين أن

 .من الفن واألدب واجلمال

 ىيف القرآن الكرمي سوف تساعد عل عليه السالمصاحل إن دراسة أدبية لقصة  .2

 .اكتشاف الرسائل القرآنية هي أهم أهداف األساليب القرآنية

يف القرآن الكرمي تفيد الباحثة وغريها من  عليه السالمصاحل إن دراسة قصة  .3

  . ىبية يف القرآن الكرمي بأسلوب علمالباحثني كيف دراسة املالمح األد

  

 توضيح المصطلحات   .ه 

توضح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا 

   :البحث، وهي

   الواردة يف عمل أديب مثل القصة العناصر  :    العناصر الداخلية .1

  عكانت أنوا و  .بناء األدب نفسه ىعلتعمل و           

            ,لية متعلقة بعضها ببعضالعناصر الداخ                               

    حلبكة ا الداخلية تتكون من والعناصر                                  

  3.وغري ذلك واملوضوع واملوضع والشخصية          

                                                        
3 Burhan Nurgiyantoro, Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 2012) 23 
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تبحث عن حياة صاحل عليه السالم حينما      :  عليه السالمصاحل قصة  .2

 .مثوديسافر صاحل عليه السالم لدعوة إىل                                 

  حممد صلى  نيبال ىنزل علامل كالم اهللا املعجز :      القرآن الكرمي .3

  يف  باللفظ العريب واملكتوبه وسلم ياهللا عل          

  سورة بتالوته واملبدوء بتعبد واملاملصاحف           

 .الناس واملختوم بسورةالفاحتة           

       

 تحديد البحث  .و 

 :الباحثة يف ضوء ما يلي تفحدد على ما وضع ألجلهلكي يركز حبثه 

اليت تنصها  عليه السالمصاحل ن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو قصة إ .1

من  ٨٦-٨٠ ،من سورة هود ٦٨- ٦١ ،من سورة األعراف ٧٩- ٧٣ات اآلي

يف  من سورة النمل ٥٣- ٤٥ ،من سورة الشعراء ١٥٩-١٤١ ،سورة احلجر

 . القرآن الكرمي

عناصر الداخلية  ىعل عليه السالمصاحل البحث يركز يف دراسة قصة ن هذا إ .2

 .�افكر و  وحبكتها وأسلو�ا تها وموضعهايوشخص موضوعها: وهي

  

  الدراسات السابقة   .ز 

 صاحل عليه السالمدعى الباحثة أن هذا البحث هو األول يف دراسة قصة تال

سجل تو . ستفيد منها ويأخذ منها أفكارايف القرآن الكرمي، فقد سبقته دراسات ي

يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة �دف عرض خريطة الدراسات  ةالباحث

 : يف هذا املوضوع وإبراز النقاط املميزة بني هذا البحث وما سبقه من الدراسات

العناصر الداخلية يف قصة ذى القرنني ) "٨١٢٠٩٠٩٨A(لطفي أندريياين  . ١

شهادة اجلامعية األوىل يف اللغة اللنيل  حبث تكميلي قدمته "يف القرآن الكرمي
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داب جامعة سونن أمبيل سم اللغة العربية وأد�ا كلية اآلالعربية وأد�ا يف ق

    .٢٠١۳سنة  ,اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسيا

العناصر الداخلية يف قصة فرعون يف القرآن ) "٣١٢٠٩٠٠٩A(رحية خمتلفة . ٢

شهادة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية اللنيل  حبث تكميلي قدمته "الكرمي

داب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية سم اللغة العربية وأد�ا كلية اآلوأد�ا يف ق

   .٢٠١۳سنة , احلكومية سورابايا إندونيسيا

العناصر الداخلية يف قصة طالوت يف ) "٠١٢٠٦٠۳٤A( ةسىت حسن املزيد .۳

شهادة اجلامعية األوىل يف اللغة اللنيل  حبث تكميلي قدمته "القرآن الكرمي

داب جامعة سونن أمبيل سم اللغة العربية وأد�ا كلية اآلالعربية وأد�ا يف ق

  .٢٠١٢سنة , اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسيا

يف  شعيبالعناصر الداخلية يف قصة " )٨١٢٠٩٠٩٧A(أنانج فاتح اهلدى . ٤

حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية  "القرآن الكرمي

داب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية سم اللغة العربية وأد�ا كلية اآلوأد�ا يف ق

 . ٢٠١٣سنة , احلكومية سورابايا إندونيسيا

سليمان يف سورة العناصر الداخلية يف قصة "A) ٠١٢٠٩٠٧٨(لطفية الزهرة .  ٥

كميلي قدمته لنيل الشهادة اجلامعية األوىل يف اللغة العربية حبث ت "النمل

وأد�ا يف قسم اللغة العربية وأد�ا كلية اآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية 

  .٢٠١۳سنة , احلكومية سورابايا إندونيسيا

من العناصر الداخلية الحظت الباحثة أن هذه البحوث اخلمسة تناولت 

  .قصةحوث األول من ناحية تناوهلا البجوانب خمتلفة حيث 
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