
1 

 الفصل األول

 أساسيات البحث

 مقدمة .أ 

ربى لنبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم, وقد كالقرآن الكرمي هو املعجزة ال
جرت سنة اهللا احلكيم ىف املعجزات الكربى ألنبيائه إن يكون ىف أعلى درجة من 

القران هو كالم اهللا املعجز املنزل على خامت األنبياء  ١جنس ماامتازبه أقوامهم.
واملرسلني بواسلة االمني جربيل عليه السالم املكتوب يف املصحاف املنقول الينا 

 ٢بالتواتر املتعد بتالوته املبدؤ بسورة الفاحتة املختور بسورة الناس.

وتتكون كية إىل ثالثة و أربعني يف القران الكرمي مسورة الزخرف هو سورة 
 –كل شيء حّسنته ووشَّيته   ٣من تسع ومثانون آيات.مسيت الزخرف مبعىن " الزيّنة ".

فهو مزخزف. والزخرف يف األصل الذهب, مث أطلق على كل زينة  –وهو باطل 
 ٤ونقش. 

وقد تناولت أساس العقيدة اإلسالمية وأصل اإلميان, (( اإلميان بالوحدانية, 
كشأن سائر السور املكية. مث انتلقت إىل تفنيد تلك بالرسالة, بالبعث واجلزاء))  

الشبهة السقيمة, اليت أثارها املشركون حول رسالة حممد عليه السالم, فقد اقرتاحوا 
أن تتنّزل الرسالة على رجل من أهل اجلاه والثراء, ال على يتيم فقري كمحمد صلى 

يسا ميزانًا لكرامة اإلنسان اهللا عليه وسّلم فجاءت اآليات لتقرير أّن اجلاه والثراء ل

 ۷), ص : (الطبعة األولى, دون السنة التعریف بالقرآن والحدیث,, محمد الزفزاف۱
2 Abd. Hadi, Pengantar Studi Ilmu-Ilmu Alqur’an, (Graha Pustaka Islamic Multimedia)  hal. 32 
3Achmad Warson munawir dan muhammad Fairuz, Al munawwir Edisi Indonesia- Arab,( surabaya: 
Pustaka Progressif, 2007) hal 318 

), ۲۰۱۱بیروت, الطبعة الثانیة,  –, (لبنان: دار الكتاب العلمیة المفصل في التفسیر غریب القرآن الكریمالمعجم في محّمد ألتونجي,  ٤
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واستحقاقه املناصب الفيعة, وأن الدنيا من احلقارة واملهامة حبث لوشاء اهللا الغدقها 
 على الكافرين ومنعها عباده املؤمنني.

وذكرت السورة قصة ((موسى و فرعون)) لتأكيد تلك احلقيقة السابقة,فها 
ه. كما يعتز اجلاهلون من هو فرعون اجلبار يعرت ويفخر على موسى مبلكه وسلطان

 ٥رؤساء قريش على النّيب صلى اهللا عليه وسلم مث تكون نتيجهالغرق والدمار.

إن البالغة هلا مكانة عظيمة رفيعة ىف النص األدىب. اّما البالغة تنقسم  إىل 
ثالثة علوم هي: علم البيان, علم املعاين, وعلم البديع. العلم البيان هو يعّلمنا كيف 

رة الفّنية ونّنوع األسلوب, لتظهر الّداللة املقصودة املرادة بوضوح. راجعه نصوغ الص
يف موضعه. أماالعلم املعاين هو يعّلمنا كيف نرّكب اجلملة العربية لنصيب هبا الغرض 
املعنوّي اّلذي نريد على اختالف الظرف والأحوال. والعلم البديع هويعّلمنا كيف 

ونزخرفها الزخزفة احلّية املالئمة, ليزيد املعىن هباءًا  نوّشي الصورة يف معناها ومبناها
 ٦واملبىن رواًءا .

بيان خاصة عجاز البالغى املتعلق بالاإلوبناء على ذلك ستبحث الباحثة عن 
 .٧الّلفظ الّذي اريد به الزم معناه مع جواز ارادتهي يف الكناية. الكناية ه

أما احلجة ملاذ الباحثة ختتار هذه املوضوع ألن الباحثة تريد أن تعّمق علم 
  البالغة خاصة يف الكناية، ألّن الدراسة السابقة مل تكمل. 

وستحاول الباحثة من خالل هذا البحث املتوضع هبدف اكتشاف من خالل  
  دراسة حتليلية بالغية تركز على الكناية.

 أسئلة البحث .ب 

 .۱۳۸ص. , )م  ٢٠٠١-ه  ١٤٢١: دار الفكر, لبنان (بريوت ,اجلزء الثّلث صفوة التفاسیرمحمد علي الصابونى ,  ٥
بیروت, الطباعة      –( لبنان : دار الكتب العلمیة  غة ( البدیع والبیان والمعاني),المعجم المفصل في العلوم البالإنعام فّوال عّكاوي,  ٦

 .٦۰۷ -٦۰٦), ص. ۲۰۰٦الثالثة, 
 .۱۹۰(الھدیة سورابایا, دون سنة ).ص جوھر المكنون,. إمام أخضرى. ۷
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 البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي :أما أسئلة 

 ماأنواع الكناية يف سورة الزخرف ؟ .١
 ض الكناية يف سورة الزخرف ؟اماأغر  .٢

 أهداف البحث .ج 

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

 ملعرفةأنواع الكناية يف سورة الزخرف .١
 ض الكناية يف سورة الزخرفاملعرفة أغر  .٢

 ة البحثيأهم .د 
 و أما أمهّية هذا البحث فهي :

للباحثة: لزيادة املعرفة القرآنية من ناحية علم البالغة خصوصا من ناحية  .۱
 s-1علم البيان عن الكناية، وآلداء وظيفة �اية يف مرحلة

للقارئ: ملساعدة القارئ على فهم القرآن والتعمق فيه وفهم الكناية من  .۲
 تشتمل على الكناية واملوقف فيها.حيث أقسامه واأليات اليت 

للجامعة: إلسهام األفكار للجامع مرجعا من املراجع األدبّية يف جانب  .۳
لزيادة الكتب املطلوبة للمصادر يف مكتبة اجلامعة وأن يكون هذا البحث 
نافعا ومرجعا أوال للباحثني األخرين الذين يبحثون عن البالغة وخاصة عن 

 الكناية.

 

 توضيح المصطلحات .ه 
 توضح الباحثة فيما يلي املصطلحات يف هذا البحث، وهي:
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: شكل مصدر من كنيت أو كنوت بعىن تكلم بشي و   الكناية .١
أردت غريه أولفظ أطلق و أريد به الزم معناه مع جواز إرادة املعىن 

 ٩الكناية من فعل َكنَّ يكّن كّنا الشيء.٨األصلى.
: هو اسم السورة يف القرآن الكرمي. مسيت هذا السورة  سورة الزخرف .٢

ال شتماهلا على وصف بعض مظاهر احلياة الدنيا ومتاعها الفاين الزخرف 
 ١٠وهو الزخرف,أي الذهب أو الزينة املزوقة ومقارنته بنعيم اآلخرة.

واملرد هبذا املوضوع هو أن الباحثة تبحث عن الكناية يف سورة 
 الزخرف.
 

 تحديد البحث .و 
لكي تركز حبثه فيما وضع ألجله و ال تتسع إطارا وموضوعا فحددهتا الباحثة 

 يف ضوء كما يلي : 
 الكناية  ووضوع الدراسة يف هذا البحث هاملأّن  .١
 ادراسة البالغية هي الكناية وأنواعها و حتليلهال وضوع يركز يف املأّن  .٢

 يف سورة الزخرف.
 
 

ّ     الدراسة الس ابقة .ز             

8Mardjoko Idris, Ilmu Balaghah: antara Bayan dan al Badi’,( yogyakarta: Penerbit Teras, 2008), hal: 
25. 

 .٦۲۸), ص: ۲۰۰٦,  ( لبنانالمعجم المفصل في علوم البالغة, ( العلم البیان والبیان والمعاني),إنعام فّوال عّكاوي,  ۹
 .۱۱۷م), ص:  ۲۰۰٥ –ه  ۱٤۲٦دمشق: عالم بالعنف.  -(دار الفكر الّتفسیر المنیر,وھبة الزاحیلي, ۱۰
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كانت هذه الرسالة اجلامعية دراسة مكتبية. وبالنسبة اىل ذلك فالبد للباحثة 
ان تدرس الكتب او املراجع من قبل. وكانت الباحثة قد رأت الرسالة اجلامعة اليت 

 تتعلق حبثها بالكناية و مبوضع سورة الزخرف 

"حبث تكميلي قدمه لنيل شهادة "الكناية في ديوان البخترىسيت أمينة, 
البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األداب جامعة 

وفيها حبثت دراسة  ٢٠٠١سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسا, سنة 
 بالغية بشخصية سيت أمينة يف الكناية يف ديوان البخرتى

قدمه لنيل شهادة  حبث تكميلي الكناية في نثرمولد برزنجي"نور عني, "
البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األداب جامعة 

وفيها حبثت دراسة  ٢٠٠١سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسا, سنة 
 بالغية بشخصية نور عني يف الكناية يف نثرمولد برزجني

" حبث تكميلي قدمه  ي سورة المريمالكناية وأنواعها فصاحب للطيف " 
لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية 

فيه ٢٠٠٢األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونيسا, سنة 
 .حبثت دراسة بالغية بشخصية صاحب للطيف يف الكناية وأنواعها يف سورة املرمي

الحظ الباحثة أّن هذه البحوث الثالثة تناولت الكناية من جوانب بعد 
الكناية يف ديوان "بحث األول ثالثة من مصادر البحث خمتلفة. الخمتلفة, البحوث ال

بحث الثالث يعين وهذه الكناية يف نثرمولد برزجني , ال بحث الثاين يعينالبخرتى, ال
ه سورة املرمي خمتلف عن هذا البحث الذي تقوم بالبحوث الثالثة الكناية وأنواعها يف 

 الباحثة حيث أّن األخري تناول.


