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 الفصل األّول

 أساسّية البحث

 مقّدمة ( أ

المنّزل على محمد صلى اهلل كان القرآن هو كالم اهلل المعجز و

با اللفظ العربي و المكتوب في المصاحف والمتعبد بتالوته   عليه وسلم

وكان القرآن هو منار .  والمبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس

بانية للحياة وطريقة معرفة الهداية ودستور التشريع ومصدر األنظمة الر

   .الحالل والحرام وينبوع الحكمة وتقويم السلوك اإلنسانى

 تشتمليشتمل القرآن الكريم على كثيرمن القصة القرآنية، التى 

فالعلم الذي . من الفّن األدبّى كالسجع والجناس والطباق وغيرذلك فيها

العلم البالغة تنقسم إلى ثالثة أقسام و . يبحث عن الفّن هو علم البالغة

اللغة، مثل لة وكلهم يبحث عن المسئ. اني والبديعوهي علم البيان و المع

ثّم علم المعانى . بحث فيه المجاز وتشبيه وغير ذلكعندما علم البيان ي

ثّم علم البديع يبحث فيه المحّسنات . يبحث عن الخبر و اإلنشاء وغيرها

 .المعنوّيةاللفظّية و المحّسنات 

علم البديع يبحث عن محّسنات اللفظّية و محّسنات المعنوّية 

وفي فرع محّسنات اللفظّية فهي كالجناس واإلقتباس .  وفروعها

ة وحسن التعليل وفرع محّسنات المعنوّية كتورّية وطباق ومقابل. والسجع

 .وتأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه واسلوب الحكيم وجمع مع الفريق

بحثت الباحثة عن المحّسنات اللفظّية والمعنوّية في أحد من سور 

ألّن تفكر الباحثة فى هذه السورة تشمل . القرآن وهي سورة القصص

منها قّصة موسى عليه السالم وقومه  على . كثير من القصص

كما . كقصة قارون هو من قوم موسى الذي قد قّص في هذه السورة.أكثر

   .اآلية.... إّن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم :ذكر في القرآن

ص في سورة قصص لديها العناصر الفّنية رآت الباحثة أّن القص

من ناحية اللفظ والمعنى أو تسّمى العناصر البديعّية تعنى محّسنات 
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ألجل ذلك عند الباحثة أّن اكتشاف المحّسنتان . اللفظية والمعنوّية

بجوانب . المذكور مهّمة جّدا لمعرفة الفّنية المشتملة فى سورة القصص

 .ع من قبلآخر، لم يكن قد بحث هذا الموضو

 البحث هذا موضوع الباحثة اختارت ذكره سبق ما على اعتمادا

 لبالغةا أّن ونعلم  ."القصص سورة في والمعنوّية اللفظّية المحّسنات"

 وأّما الكيفّى، البحث طريقة الباحثة ستعملت فا وواسعة، متنوعة متعددة

 .البديعّي التحليلى البحث نوع من عهنو

 أسئلة البحث ( ب

 :سئلة البحث التى سوف تحاول الباحثة اإلجابة عليها فهي أما أ

 المحّسنات اللفظّية المشتملة فى سورة القصص؟أساليب ما  ( 

 ساليب المحّسنات المعنوّية المشتملة في سورة القصص؟ما أ ( 

 أهداف البحث  (ج

 :أّما األهداف التى تسعى الباحثة إلى تحقيقها فهي كما يلي

 للفظّية في سورة القصصالمحّسنات ا بلمعرفة األسالي(  

 لمعرفة األساليب المحّسنات المعنوّية في سورة القصص(  

 

 

 أهّمية البحث  (د

 :تأتي أهّمية هذاالبحث مّما يلي

العناصر البالغّية، وعلى  فهم الباحثين والقارئين في يستطيع ( 

 الخصوص في العمل األدبي

ّسنات اللفظّية والمعنّوية يسهل القارئين وغيرهم في فهم المح(  

انواع المحسنات من علم البالغة   في سورة القصص وهما

 البديعية
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إكتشاف قيمة العمل األدبي من العناصر اللغوية والعناصر (  

 اللفظَية و المعنويةالبالغَية، وعلى الخصوص المحسنات 

 توضيح المصطلحات  (ه

منها  توضع الباحثة فيما يلي المصطلحات التي تتكَون

 :صياغة عنوان هذا البحث، وهي كما يلى

ماكان التحسين بها راجعًا إلى اللفظ : المحسنات اللفظَية  ( 

  .باألصالة، وإن حَسنت المعنى تبعًا

المعنى عًا الى ماكان التحسين بها راج: المحَسنات المعنوَية  ( 

  .أوال وبالذات

اآليات  88وهي كّية سورة من السور الم: سورة القصص ( 

وقعت , وهى السورة ثمانية وعشرون من القران الكريم

سورة القصص قبلها سورة  الّنمل وبعدها سورة  

 . العنكبوت

 

 

 تحديد البحث( و

وضوعًا سع إطارًا وملكى يركز بحثه فيما وضع ألجله وال يت

 :يلىفحدده الباحثة في ضوٍءما 

إن موضوع الدراسة في هذ البحث هو المحَسنات اللفظَية  ( 

 .والمعنوَية في سورة القصص فقط

إَن هذالبحث يركز في دراسة بالغَية على المحَسنات البديعَية  ( 

. وهي المحَسنات اللفظَية كالجناس و اإلقتباس والسجع

معنوَية كتورَية وطباق ومقابلة وحسن التعليل و والمحَسنات ال

وقد توجد فى . تأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه وأسلوب الحكيم

 .فقط والمقابلة سورة القصص عن الجناس والسجع والطباق
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 الدراسات السابقة( ز

ال تدعى الباحثة أَن هذ البحث هو األَول في دراسة المحَسنات 

ت يستفيد منها فقد سبقته دراسا. ورة القصصس اللفظية والمعنوَية في

وتسجل الباحثة فى السطور التالية تلك الدراسات . ويأخذ منها أفكارا

السابقة بهدف عرض خريطة الدراسات فى هذا الموضوع وإبراز 

 :النقاط المميزة بين هذا البحث وما سبقه من الدراسات 

بحث " الزمرالمحَسنات المعنوَية في سورة " سيتي مستعينة  ( 

تكميلي قَدمة لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة العربَية وأدبها 

كَلَية الآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمَية الحكومَية سورابايا 

 م 00 إندونيسيا، سنة 

المحَسنات اللفظية في شعر إلياس أبي " رني ويان ساري   ( 

لوريوس في بحث تكميلي تكميلي قَدمة لنيل شهادة البكا" شبكة

اللغة العربَية وأدبها كَلَية الآلداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمَية 

 م 00 الحكومَية سورابايا إندونيسيا، سنة 

"  المحَسنات اللفظَية في سورة النازعات" إيك سري وهيو  ( 

بحث تكميلي تكميلي قَدمة لنيل شهادة البكالوريوس في اللغة 

ب جامعة سونن أمبيل اإلسالمَية العربَية وأدبها كَلَية الآلدا

 م 00 الحكومَية سورابايا إندونيسيا، سنة 

المحَسنات اللفظَية والمعنوَية في القصيدة " محمد فجر  ( 

بحث تكميلي تكميلي قَدمة لنيل "  المضرية لإلمام البوصيري

العربَية وأدبها كَلَية الآلداب  شهادة البكالوريوس في اللغة

إلسالمَية الحكومَية سورابايا إندونيسيا، جامعة سونن أمبيل ا

 م  0 سنة 

المحَسنات اللفظَية و المعنوَية في سورة " يوني رحمواتي  ( 

بحث تكميلي تكميلي قَدمة لنيل شهادة البكالوريوس "  اإلسراء

في اللغة العربَية وأدبها كَلَية الآلداب جامعة سونن أمبيل 

 م  0 يسيا، سنة اإلسالمَية الحكومَية سورابايا إندون

المحّسنات اللفظية في خطبة حجاج بن يوسف " أسوة حسنة  ( 

بحث تكميلي تكميلي قَدمة لنيل شهادة البكالوريوس "  الثقفي



  
 

في اللغة العربَية وأدبها كَلَية الآلداب جامعة سونن أمبيل 

 م  0 اإلسالمَية الحكومَية سورابايا إندونيسيا، سنة 

 

 


