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األول الفصل  

 أساسيات البحث

 مقدمة . أ
 القرآف الكرًن ىو كالـ اهلل سبحانو وتعاىل وماداـ كالـ اهلل جيب أف
 يكوف معجزة ألف اهلل سبحانو وتعاىل الذى انزلو ليس كمثلو شيء ولقد اذىلت

للغة العربية الىت ىي بوالقرآف منزؿ  .بالغة القرآف عند نزولو أىل اللغة والفصاحة
سبحانو وتعاىل "ِإفَّ أَنػْزَْلَناُه قػُْرآناً َعَربِيا َلَعلَُّكْم  اللغات وأغناىا، كما قاؿ اهللأفصح 
 (. ٕآلية )سورة يوسف: ا.تػَْعِقُلْوفَ 

يفهموه دبلكة اللغة العربية واتقاهنا الىت قد وسعت   والناس يستطيعوف أف
مجيع أحناء العامل. و  العربية ىي لغة ادلسلمُت ىف كتاب اهلل لفظا وغاية. فاللغة

اهلل ويعبدوف اهلل. وإهنا لغة عالية ىف اسػلوهبا  هبذه اللغة، يقرأ ادلسلموف كتاب
اللغات الىت توجد ىف ىذا العامل. والقرآف لو  وقيمتها وذلا ميزة خاصة من مجيع

الناس يستطيعوف أف  وجدت فيو اساليب ومعاىن كثَتة، حىت إذا كاف اليت اللغة
ومكاف منذ أوؿ نزولو  فإهنم يعتقدوف أنو كتاب صاحل لكل زماف يفهموا ذلك،

 حىت اآلف. 
جيدا أو عميقا فعليو أف  لذلك، من أراد أف يفسر أو يفهم القرآف فهما

معانيو إال دبعرفة اللغة  يتعلم علـو اللغة العربية، ألنو الميكن ألحد أف يفهم
األخرى، الىت تضم فيها  بيةالعربية وكذلك أيضا االحاديث النبوية والكتب العر 

 .العلـو اإلسالمية ادلختلفة
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 كثَتا من تلك االسػاليب  -بواسطة اللغة العربية -إذف، قد وجد الناس
 اللغوية والبالغية الىت ذلا ذوقية عالية، منها اسػاليب االنشاء الطليب. وأرادت

 فيما يتعلقالباحثة أف تذوؽ نعمة القرآف وتقف على أسػراره وإعجازه بالبحث 
 اإلنشاء الطلىب ىف سورة النساء.

اف كالـ اإلنشاء الطليب يدخل يف دراسة البالغة، والبالغة يف اللغة ىي 
إذا وصل إليو، وبلغ الركب ادلدينة،  -الوصوؿ واإلنتهاء، يقاؿ البالغ فالف مراده

. واما البالغة اصطالحا ىي أف يكوف ٔمنتهاهإذا انتهي إليها ومبلغ الشيء 
كالـ فصيحا قويا فنيا يًتؾ يف النفس أثرا خالبا، ويالئم ادلوطن الذي قيل فيو، ال

 . ٕالذين خياطبوف واألشخاص
ثالثة ىي علم ادلعاين وعلم البياف وعلم البديع، وتعريف وعلـو البالغة 

علم ادلعاين ىي أصوؿ وقواعد يعرؼ هبا كيفية مطابقة الكالـ دلقتضى احلاؿ 
وعلم البياف ىي أصوؿ وقواعد يعرؼ  .ٖالذي سيق لو حبيث يكوف وفق الغرض

يف هبا إيراد ادلعٌت ويف خفائها، مع رعاية مقتضيات احلاؿ، حبيث ال يأيت باجملاز 
. وتعريف علم البديع ىو علم يعرؼ بو الوجوه ٗمقاـ يقتضى احلقيقة وال عكسو

ي مطبقتو دلقتضوادلزايا اليت تزيد الكالـ حسنا وطالوة، وتكسوه هباء ورونقا بعد 

                                                           
 .  ٕٛـ(، ص  ٜٕٓٓأمحد اذلشيمي، جواىر البالغة يف ادلعاين والبياف والبديع، )القاىرة: القدس،   ٔ
 . ٘ـ(، ص  ٜٜ٘ٔأمحد قالش، تيسر البالغة، )جدة: مطبعة الفسر،   ٕ
 . ٖٗـ(، ص  ٜٕٓٓأمحد اذلشيمي، جواىر البالغة يف ادلعاين والبياف والبديع، )القاىرة: القدس،   ٖ
 . ٗٛٔنفس ادلراجع، ص   ٗ
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. من تلك األقساـ الثالثية، فكالـ اإلنشاء الطليب يدخل ٘دالالتو احلاؿ ووضوح
 يف زلاؿ علم ادلعاين. 
هتتم حبسن انسجاـ الكالـ، والكالـ قسماف ومها خرب فعلم ادلعاين 

وإنشاء. الكالـ اخلربي ىو ما يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أو كاذب، 
ابقا للواقع كاف قائلو صادقا، وإف كاف غَت مطابقا لو كاف فإف كاف الكالـ مط

. أما الكالـ اإلنشائي ىو ما ال يصح أف يقاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو ٙقائلو كاذبا
 .ٚأو كاذب

وينقسم الكالـ اإلنشائي اىل نوعُت ومها اإلنشاء الطليب واإلنشاء غَت 
غَت حاصل وقت  الطليب. فاإلنشاء غَت الطليب ىو ما ال يستدعي مطلوبا

، وأنواع اإلنشاء غَت الطليب كثَتة ولكنها ليست من مباحث علم ادلعاين ٛالطلب
ولذا نقتصر فيو على ما ذكرناه وال نطيل البحث يف ىذا القسم الذي أكثره يف 
األصل أخبار نقلت إىل معٌت اإلنشاء، وإمنا ادلبحوث عنو يف علم ادلعاين ىو 

تدعي مطلوبا غَت حاصل يف اعتقاد ادلتكلم وقت اإلنشاء الطليب، وىو الذي يس
 .ٜالطلب، ويكوف خبمسة أشياء ىو األمر والنهي واإلستفهاـ والتمٍت والنداء

                                                           
 . ٕٕٛنفس ادلراجع، ص   ٘
 . ٜٖٔـ(، ص  ٜٜٜٔعلي اجلاـر ومصطفي أمُت، البالغة الواضحة، )دوف ادلطبع: دار ادلعارؼ،   ٙ
 . ٜٖٔنفس ادلراجع، ص   ٚ
 . ٖ٘ـ(، ص  ٜٕٓٓاذلشيمي، جواىر البالغة يف ادلعاين والبياف والبديع، )القاىرة: القدس،  أمحد  ٛ
 . ٗ٘نفس ادلراجع، ص   ٜ
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اخللفية احملددة للباحثة مع ىذا التحليل ىو يقرأ معظم الناس القرآف دوف 
معرفة ادلعٌت الضمٍت. اخًتت الباحثة موضوع البحث من سورة النساء ألف يف 

النساء توجد كثَتا من اسلوب انشاء الطليب دبعاف كثَتة. فلذالك، يف ىذه سورة 
الرسالة تبحث الباحثة أحد علـو البالغة، وقد خصصت الباحثة يبحثها عن 
االنشاء الطليب يف سورة النساء لكي تعرؼ أنواع انشاء الطليب الذي توجد يف 

 سورة النساء ومعاهنا.
واعلم أف اإلنشاء غَت الطليب التبحث عنو علماء البالغة، ألف أكثر 
صيغو يف األوصل اخبار نقلت إىل اإلنشاء، فلما امتاز بو كالـ اإلنشاء الطليب 

 من لطائف بالغية، إختيارتو الباحثة موضوعا اساسيا ذلذا البحث. 
 أسئلة البحث . ب

مشكالتاف اليت من  فمن ىذه اخللفية السابقة، تستطيع الباحثة أف ترسم
شأهنا أف تكوف حبثا علميا كامال يف ىذه الرسالة. حددت الباحثة ىذه 

 ادلشكالت اليت ستجعلها يف ىذه الرسالة، ىي: 
تشتمل على أنواع الكالـ االنشاء  اليت سورة النساء يفكم آيات  .ٔ

 الطليب؟ 
 ما أغراض االنشاء الطليب البالغية يف سورة النساء؟  .ٕ

 البحثج. أهداف 

بعد مالحظة الصياغ ادلشكلة يف الفكرة السابقة، فأىداؼ البحث كما 
 يلي :
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أنواع االنشاء الطليب الذي توجد يف سورة زلاولة الوقوؼ على  .ٔ
 النساء.

 .خاصة يف سورة النساءزلاولة إبراز وتذوؽ عناصر القيم البالغية  .ٕ

 د. أهمية البحث

 فيما يلي: و من فوائد البحث تشتمل على أنواع األشكاؿ،

 فوائد النظرية .1

 أما فوائد النظرية من ىذا البحث فيما يلي:

 نساءلتكشف صور إنشاء الطليب يف سورة ال ( أ
 لًتقية ادلعارؼ اللغوية عن البالغية   ( ب
لتطوير ادلؤلفات العلمية، ال سيما يف األدب العريب خاصة يف   ( ت

 ربليلية بالغية
 الفوئد التطبيقية .2

 ىذا البحث فيما يلي:أما فوائد التطبيقية من 
ة يف صّ افوائد للباحثة: لزيادة ادلعلومات و ادلعارؼ يف البالغة خ ( أ

 رلاؿ اإلنشاء الطليب وأغراضو البالغية.
فوائد للقارئ: وكذلك للقراء، يرجو أف يكوف ىذا البحث   ( ب

 إلنشاء الطليب.امرجعا للباحثُت يف ادلستقبل دبا يتعلق ب

 ه. توضيح البحث
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غراضو البالغية يف سورة لة ىي }اإلنشاء الطليب وأموضوع ىذه الرسا
 النساء{، وتوضيح ادلصطلحات ذلذا البحث كما يلي، وىي:

مطلوبا غَت حاصل يف  ىاإلنشاء الطليب : ىو الذي يستدع الكالـ .ٔ
 اعتقاد ادلتكلم وقت الطلب

آيات وىي  ٙٚٔحدى سورة من سور القرأف وىي إالسورة النساء :  .ٕ
 من سور ادلدينة. 

   و. تحديد البحث

تركز الباحثة حبثها فيما وضع ألجلو لكيال يتسع إطارا وموضوعا فحددتو 
 الباحثة ضوء ما يلي:

تبحث الباحثة يف ىذه الرسالة عن التحليلية البالغية خاصة من العلم  .ٔ
 ادلعاين من حيث الكالـ اإلنشاء الطليب.

تتضمن فيها اف موضوع البحث يف ىذه الرسالة ىي سورة النساء اليت  .ٕ
 بالكالـ اإلنشاء الطليب.

من ضاليت تتالنساء تركز ىذ البحث عن األنواع وادلعاين يف سورة  .ٖ
 بالكالـ اإلنشاء الطليب.

 

 ز. الدراسات السابقة



ٚ 

 

ال افًتضت الباحثة أف ىذ البحث ىو األوؿ بدراسة كالـ اإلنشاءي 
فالبد الباحثة أف الطليب، فقد حبث ىذه الدراسة سابقا. بالنسبة علي ذالك، 

تدرس الكتب أو ادلراجع سابقا، وكانت الباحثة قد رأت الرسالة اجلامعة اليت 
 تتعلق حبثها بالكالـ اإلنشاء الطليب:

زلمد باكر طالب من طالب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية  .ٔ
من ـ، لقد حبث عن أحد ادلباحث  ٕٗٔٓاحلكومية سورابايا عاـ 

 اجلزء الثالث من القرآف الكرًن، مقدمة علم ادلعاين دراسة بالغية يف
الستفاء الشروط لنيل الدرجة األوىل يف شعبة اللغة العربية وأدهبا 
لكلية اآلداب والعلـو اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية 

ي يف جزء الثالث ابايا. ربت ادلوضوع البحث "احلوار احلكومية سور 
يف حبثو مدخل البحث من القرآف الكرًن". واستخدـ الباحث 

كالما من   ٘ٚكالما وىو   ٗٗٔالوصفي الكيفي. فوجد الباحث 
كالما من صيغة   ٖٓكالما من صيغة اإلستفهاـ،   ٖٕصيغة األمر، 

قد حبث ىذه الرسالة عن  كالما من صيغة النهي.  ٙٔالنداء و 
الكالـ اإلنشاء الطليب من حيث ناحية إما حوار أو ليس حوار. أما 

ث، زبتلف الباحثة يف ىذه الرسالة ببحث اإلنشاء يف ىذه البح
ىناؾ اإلتفاؽ من حيث اإليطار النظري الطليب يف سورة النساء. 

 ولكن خيتلف يف موضوع البحث.
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زلمد أفاندي من طالب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية  .ٕ
ـ، لقد حبث عن أحد ادلباحث من علم ادلعاين  ٕٗٔٓسورابايا عاـ 
ة وىو اإلطناب يف سورة النساء من القرآف الكرًن، دراسة بالغي

مقدمة الستفاء الشروط لنيل الدرجة األوىل يف شعبة اللغة العربية 
وأدهبا لكلية اآلداب والعلـو اإلنسانية جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية 
احلكومية سورابايا. ربت ادلوضوع "اإلطناب يف سورة النساء: دراسة 

باحث يف حبثو مدخل البحث الوصفي الكيفي. بالغية". واستخدـ ال
حبث الباحث يف ىذه الرسالة عن اإلطناب يف سورة النساء وىذا 
خيتلف هبذا البحث الذي يبحث الدراسة من علم ادلعاين ولكن من 

ىناؾ اإلتفاؽ من ناحية أسلوب اإلنشاء الطليب وأغراضو البالغية. 
 ظري.حيث موضوع البحث ولكن خيتلف يف اإليطار الن

حنيف الغوز أ.ح. طالب من طالب جامعة موالنا مالك ابراىيم  .ٖ
ـ، قد كتب حبث جامعي  ٕٗٔٓاإلسالمية احلكومية ماالنج عاـ 

ومعانيو ربت ادلوضوع "كالـ اإلنشاء الطليب يف كتاب بلوغ ادلراـ 
حديثا الذي فيو كالـ  ٔٔ، فوجد الباحث ")دراسة بالغية(

ادلراـ وكاف اربعة أنواع كالـ اإلنشاء  اإلنشائي الطليب يف كتاب بلوغ
الطليب يف باب الصياـ من كتاب بلوغ ادلراـ وىو األمر تتكوف من 

 ٗمجل؛ واإلستفهاـ تتكوف من  ٗمجل؛ والنهي تتكوف من  ٓٔ
مجل، وكاف أربعة معاىن كالـ إلنشائي  ٖمجل؛ والنداء تتكوف من 

ىذا البحث،  يفأما  الطليب يف باب الصياـ من كتاب بلوغ ادلراـ.
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حلل الباحث أإلنشاء الطليب يف كتاب بلوغ ادلراـ. والباحثة يف ىذه 
الرسالة تبحث اإلنشاء الطليب وأغراضو البالغية يف سورة النساء. 
ىناؾ اإلتفاؽ من حيث اإليطار النظري ولكن خيتلف يف موضوع 

 البحث.
كومية أشفية ادلربه طالبة من طالب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احل .ٗ

ـ، كتب الرسالة اليت تتقدـ لنيل درجة سرجانا  ٕ٘ٔٓسورابايا عاـ 
ربت ادلوضوع "الكالـ اإلنشائي الطليب يف شعر لبيد بن ربيعة )حبث 

كالـ   ٕٓونتائج يف ىذا البحث تدؿ أف الباحثو وجدت بالغي("
الطليب يف شعر لبيد بن ربيعة بأشكاؿ ادلختلفة، منها األمر  اإلنشائي
مجل، والنداء تتكوف  ٙمجل، واإلستفهاـ تتكوف من  ٓٔمن تتكوف 

كالـ اإلنشاء الطليب دبعٌت األصلي و  ٕ مجل، ووجدت أيضا  ٗمن 
أما يف ىذا البحث، حلل الباحث أإلنشاء دبعٌت غَت األصلي.  ٛٔ

الطليب يف شعر لبيد بن ربيعة. والباحثة يف ىذه الرسالة تبحث 
ة يف سورة النساء. ىناؾ اإلتفاؽ من اإلنشاء الطليب وأغراضو البالغي

 حيث اإليطار النظري ولكن خيتلف يف موضوع البحث.

فمن تلك دراسات السابقة، مل ذبد باحثة الرسالة ادلتسوية 
بالرسالة اليت كتبتها الباحثة، ااّل متساويا من ناحية اطار النظري أو 

 متساويا يف موضوع البحث ولكن خيتلف يف ربليليها. 

 البحث ح. هيكل
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وياهتا تقدـ زلت لتسهيل وتفهيم يف ترتيب ىذه الرسالة، أرادت الباحثة أف
 األوؿ الفصل.أف ينظروا إىل صورة عامة من مضموهنا باإمجاؿ ليسهل على الفهم

 أىداؼ ، أسئلة البحث( يتكوف على مقدمة، أساسيات البحث)
 ، والسابقةدراسات ، ربديد البحث، توضيح البحث، أمهية لبحث ،البحث

، التعريف بعلم ادلعاين( يتكوف على اإلطار النظري) الثاين الفصل .ىيكل البحث
( يتكوف على منهجية البحث) الثالث الفصل .إلنشاء الطليب، و أنواع علم ادلعاين

طريقة ، أدوات مجع البيانات ،بيانات البحث ومصادرىا، مدخل البحث ونوعو
 لفصلا. إجراءات البحث، و ديق البياناتتص، ربليل البيانات ،مجع البيانات

كالـ اإلنشائي و  نظرة عامة عن سورة النساء( يتكوف على لب البحث) الرابع
 ستنباطاتاال( يتكوف على اخلاسبة) اخلامس الفصل. الطليب يف سورة النساء

 ت.إلقًتاحاو 


