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 الفصل األول

 المقدمة

 خلفية البحث . أ

حاول كثَت من علماء اللسانيات و يف عهود خمتلفة، صياغة تعريف جامع مانع 

وكان من أوائل من قّدم تعريفا ذكيا اللغة ىو أبو الفتح عثمان بن جٌّت من علماء اللغة، 

يعرب هبا كّل قوم عن  اللغة ىي ذلجرى. فقد جاء ىف كتابو اخلصائصالقرن الرابع ا

ارف ىي عبارة اللغة ىف ادلتع ابن خلدون ىف مقدمتو حيث قال: أغراضهم. مث عرفها

. مث جاء علماء اللغة الغربيون ىف العصر احلديث ىو ابن جٍّت منذ ادلتكلم عن مقصوده

يعرفها سابَت بأهنا ))وسيلة إنسانية حمضة إليصال األفكار القرن الرابع اذلجرى، حيث 

 ٔوالعواطف والرغبات عن طريق نظام من االشارات ادلقصودة((.

اليت دّوهنا العلماُء يف ادلعاجم. أّما  مرادفاتٌ و  لغة مصطلحاتٌ ىي اللغُة العربية اّما 

حول العامل، حيث  ةواسع دائرةىف اصطالحًا فهي إحدى لغاِت العامل السامية وادلنتشرة 

من متحّدثيها، ويًتكز بشكل كبَت يف الوطن العريب، وبعض  مليون ٕٕٗإّن ىناك 

ادلناطق اجملاورة، مثل: تركيا، واألحواز، والسنغال، وتشاد، وإثيوبيا، وإيران، وجنوب 
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ْقَبُل حيُث ال ت .عند ادلسلمُت مهمّ  لغة للغة العربّيةا .السودان، وغَتىم من ادلناطق

  ٕ.العباداُت ادلختلفة إال هبا، كما أّن القرآن الكرًن نزَل هبا

أن معجزة القرآن تكمن أيًضا يف  ،قد نزل القرآن باللغة العربية ت الباحثةعرف
مثل : ، ، يتعلق مجيع ايات القرآن بادلعلومات واحد منهم ىى علم البالغةحمتوياهتا

(                                      

                                          

             )ٖ  و(               

                             

           )ٗ.لكن ال ىف "ساعتان" ىنا مساويان ىف اللفظ،  كلمة

  وىم يتعلقون بعلم البالغة.ادلعٌت. 
، وبلغ إِليوِ وصل  الوُصوُل واالنِتهاُء, يُ َقاُل: بَ َلَغ ُفالٌن ُمراَدُه إَذا الَبالَغُة لُغةً اما 

للكالم وادلتكلم فقط الركب ادلدينة، اذا انتهى اليها. وتقع البالغة ىف اإلصطالح وصفا 

 يف ادلعٌت وقال الشيخ عبد احلميد ابن حيِت البالغة ىي حتديد5دون الكلمة لعدم السماء.

 ٙلة.هإرسال اجلملة الس بالطريقة الفهم
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النصوص ، باإلضافة إىل كوهنا "سكُت التحليل" الستكشاف كعلم البالغة

، ديكن لنصوص األدبية العربيةأو ا، احلديث الدينية العربية ادلختلفة، مثل القرآن الكرًن

والقرآن الكرًن ىو  .حلياة اليوميةأيضا أن توجو الشخص ليكون متحدثي اللغة الذكية يف ا

أمجل وأروع األعمال األدبية اليت أنزذلا اهلل على النيب حممد باعتباره أعظم معجزات أبدية 

موضوع القرآن يف  صنعتأن  ةتريد الباحث د امتلكها الرسل قبل حممد. لذلكمل يكن ق

 .. رؤية أسلوب القرآن مجيل جدادراسةىذه ال

ىو جزء  جناسحتليل و  .القرآن الكرًنيف ة اجلناس الباحث تدرس ،ا البحثيف ىذ

وح . البالغة ىو انضباط قائم على وضوح الروح ودقة يلتقط مجال ووضالبالغةمن علم 

. و ينقسم علم البالغة ثالثة اقسام: علم ادلعاىن، علم االختالفات الغامضة بُت خمتلف

 البيان، و علم البديع، واجلناس احد من علم البالغية البديعية. 

البديع ىو علم يعرف بو وجوه حتسُت الكالم ادلطابق دلقتضى احلال، وىذه 

إىل الوجوه ما يرجع منها إىل حتسُت ادلعٌت يسّمي باحملسنات ادلعنوية وما يرجع منها 

 ٚظ يسّمي باحملسنات اللفظية.حتسُت الّلف

دلعاىن ىف وىف غَت الكتاب علم البديع ىو من زينة القول و زخرفو ألّن علم ا

، ومطابقة مقتضى احلال. وعلم البيان : أسلوب من أساليب أحوال اللفظ، واإلسناد
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، والبيان اهنافادلعاىن كأصول الّشجرة وأغصاإليضاح الىت جتّلى ادلعٌت، وتوضح منزلتو، 

. والزّينة ىف لبا س وراقها وعلم البديع مبنزلة زىرىا، وىو كاالّنقص ىف البيتمبنزلة أ

 ، وأول من صنف فيو. ومنو معنوى ، ومنو لفظى.، النو نوع من التحسُتاالنسان

واىتم البالغيون والكتاب مبوضوع اجلناس وأكثروا من تقسيمو وايراد أنواعو، 

، وخيتلفا ىف ادلعٌت اّما غَت الّتام الّتام ىو أن يتفّق لفظاه ٛم، وغَت الّتام.كروا منو : الّتافذ 

 ٜىو ما تشابو فيو لفظاه.

الّن  الىت قبلها حرف. عة"الكلمة "ساالباحثة أن تأخذ  أرادت، ىف ىذا البحثو 

، االول قد وجدت الباحثة الكلمة "ساعة" ىف أربعة عشرين ادلميزاتتلك الكلمة تشتمل 

 ٕٗفقط ىف القرآن الكرًن وفقا لعدد الساعات يف يوم واحد ليلة واحدة أي  أمكان

 وىي : ساعة.

 ٜ٘دلؤمن : . سورة أٖ  ٚٛٔسورة األعراف :  .ٔ

 ٚٔالشورى : . سورة ٗٔ  ٚٔٔسورة التوبة :  .ٕ

 ٚاحلاج :  . سورة٘ٔ   ٘ٗسورة يونس :  .ٖ

 ٔٙ. سورة الزخرف : ٙٔ   ٘ٛسورة احلجر :  .ٗ

 ٙٙالزخرف : . سورة ٚٔ  ٕٔسورة الكهف :  .٘
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 ٕٖاجلاثية:  . سورةٛٔ   ٘ٚسورة مرًن :  .ٙ

 ٕٖ: سورة اجلاثية. ٜٔ   ٘ٔسورة طو :  .ٚ

 ٖ٘االحقاف:. سورة ٕٓ   ٜٗسورة األنبياء :  .ٛ

 ٛٔحممد : . سورة ٕٔ   ٔٔسورة الفرقان :  .ٜ

 ٙٗ:  القمر. سورة ٕٕ  ٔٔسورة الفرقان :  .ٓٔ

  ٙٗالقمر : . سورة ٖٕ  ٖٙسورة األحزاب :  .ٔٔ

 ٕٗ. سورة النزعات : ٕٗ  ٖٙسورة األحزاب :  .ٕٔ

، و ((saatاّما الثاىن ىو الكلمة "ساعة" ككلمة ادلعّرب ىف لغة االندونيسي  مبعٌت 

آن الكرًن: ىف سورة ىذه احلجة جعلت الباحثة مهتم هبذه الكلمة. كان ىف القر 

 ٚٔٔالّتوبة:ىف ىذه السورة الكلمة "ساعة" مبعٌت الوقت، ولكن ىف سورة ٚٛٔاالعراف:

 الكلمة "ساعة" مبعٌت يوم القيامة.

ألّن ىف القرآن وجد كثَت ادلادة عن كأىداف البحث و أخذت الباحثة القرآن  

، حىت مة "ساعة" ىف القرآن الكرًناجلناس للكلل عن حلّ تس ةهبذا البحث الباحثاجلناس، 

كثَت من ادلزايا ألن   ادلعٌت والفائدة عن كلمة "ساعة" ىف القرآن الكرًن. عن  ةف الباحثر عت

 و فوائد ىف علم البالغة.



6 
 

ت الباحثة أن تبحث ىف العلم البالغة بادلوضوع ولذالك، ىف ىذا التحليل إخًت 

 "اجلناس للكلمة "ساعة" ىف القرآن الكرًن.

 أسئلة البحث . ب

 : أسئلة البحث، وىي ةالباحث  تأخذ

 ؟حمتوى اجلناسما  .ٔ

 ؟ ما ادلعٌت والفائدة للكلمة "ساعة" ىف القرآن الكرًن .ٕ

 للكلمة "ساعة" ىف القرآن الكرًن؟ ما اجلناس الذي يشتمل  .ٖ

 أهداف البحث  . ج

 لكشف معٌت اجلناس و انواعو. .ٔ

 ادلعٌت والفائدة للكلمة "ساعة" ىف القرآن الكرًن. لكشف .ٕ

 القرآن الكرًن.للكلمة "ساعة" ىف اجلناس الذي يشتمل لكشف  .ٖ

 فوائد البحث  . د

 الفوائد النظرية .1

 للجناس ىف القرآن الكرًن.لتأكيد الفهم عن علم البالغة خاصة  . أ

 لزيادة ادلعرفة عن علم البالغة خاصة للجناس ىف القرآن الكرًن. . ب
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 الفوائد التطبيقية .2

 ةللباحث . أ

الباحثة أن حتّلل مجل لغة القرآن أو مجالو األديب اّلذي يشتمل  تعإستط (ٔ

 فيو.

 اليّت تشتمل ىف القرآن. معادالت الكلمات واالختالفات يف ادلعٌت كشفل (ٕ

 للقارئ و الطالب األخر . ب

 اجلناس خاصة.لزيادة ادلراجع عن  (ٔ

 لًتقية الفهم عن علم البالغة خاصة لطالب شعبة اللغة العربية وأدهبا  (ٕ

 وجلميع الناس يف فهم علم اجلناس من القرآن الكرًن. 

 للجامعة  . ج

لزيادة ادلراجع ادلكتبية اإلسالمية ىف جامعة سونان غري اإلسالمية  (ٔ

 بوجونغارا خاصة لشعبة اللغة العربية وأدهبا من كّلية األدب.

 الدراسة السابقة . ه

أمحد على  كتبووجدت الباحثة الدراسة السابقة ىي من البحث اجلامعى الذي  قد  .ٔ

حتت ادلوضوع " اجلناس والطباق ىف سورة الفرقان" جامعة  ٖٔ.ٕعبد ذى القوى :

سونان امبل االسالمية احلكومية سورابايا، ىف ىذا البحث، يستخذم و حيّلل الباحث 
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( ما الطباق و ٕ( ما اجلناس و أنواعو؟ ٔسورة الفرقان ، و أسئلتو البحث ىي 

اليت تشتمل اجلناس و الطباق؟. و يف ىذا البحث ( و أّي االيات ٖأنواعو؟ 

 ٕٔس و اجلنا ٕٗم الباحث الطريقة الوصفية الكيفية. و وجد الباحث يستخد

 الطباق ىف سورة الفرقان.

حتت ادلوضوع "اجلناس والطباق والسجع ىف مسط الّدرر  ٕ..ٜأمَت شريف الدين :  .ٕ

االسالمية احلكومية للعلى ابن حممد حسُت اذلبشي. جامعة سونان كليجاغا 

حتت ادلوضوع " اجلناس ىف سورة اإلسراء"، اجلامعة  ٕ..ٜزمراين:  ومن  جغجاكرتا.

آيات اّليت تشتمل  ٕٕاإلسالمية احلكومية سونان كاليجاغا جغجاكرتا. كانت 

 كلمات.  ٕٚاجلناس و مخسة أنواع اجلناس ومجلتو 

حاًب الطائ"،  جامعة حتت ادلوضوع " اجلناس ىف شعر  ٘ٔ.ٕديفيتا فيلونا :  .ٖ

ستخذم و حتّلل الباحثة كومية سورابايا. ىف ىذا البحث، إسونان امبل االسالمية احل

( ما أنواع اجلناس اليت تشتمل ىف شعر ٔشعر حاًب الطائ ، و أسئلتو البحث ىي 

( ما أىداف اجلناس ىف شعر حاًب الطائ؟. و يف ىذا البحث ٕحاًب الطائ؟ 

 ة الوصفية الكيفية.تستخذم الباحثة الطريق
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ر ادلتنوعات أن مجلة كلمة "ساعة" ىف إنتَتنيت من ادلصاد الباحثة قد وجدت

مجل ىف القران الكرًن ولكن ليس الباحث الذي حّلل ىذا العلم ىف علم  ٕٗىي 

 البالغة خاصة بعلم البديع.

حىت حّللت الباحثة كلمة "ساعة" ىف علم البالغة خاصة بعلم البديع حتت 

 ع اجلناس للكلمة ساعة ىف القران الكرًن.ادلوضو 

 تحديد البحث . و

واسع جدا. و أرادت أّن حبث علم البالغة ىف القرآن الكرًن  قد عرفت الباحثة

" للكلمة "ساعة" فى القرآن الكريمالجناس "وضوع ادل حتتالباحثة لتحديد البحث 

و قبلها حرف وىي يف   أن الكرًن اليت تشتمل كلمة"ساعة"من مجيع السورة ىف القر 

 السورة: 

 ٕٗيف جزء  ٜ٘. سورة ادلؤمن : ٖٔ  ٜجزء يف ٚٛٔ :سورة األعراف .ٔ

 ٕ٘يف جزء  ٚٔ. سورة الشورى : ٗٔ  ٔٔجزء يف  ٚٔٔ :سورة التوبة .ٕ

 ٕ٘يف جزء  ٚ. سورة احلاج : ٘ٔ  ٔٔجزء يف  ٘ٗ:سورة يونس .ٖ

 ٕ٘يف جزء  ٔٙ. سورة الزخرف : ٙٔ  ٗٔجزء يف  ٘ٛ:سورة احلجر .ٗ

 ٕ٘يف جزء  ٙٙ. سورة الزخرف : ٚٔ  ٘ٔجزء يف   ٕٔ:سورة الكهف .٘

 ٕ٘يف جزء  ٕٖ. سورة اجلاثية: ٛٔ  ٙٔجزء يف  ٘ٚ:سورة مرًن  .ٙ
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 ٕ٘يف جزء  ٕٖ. سورة اجلاثية: ٜٔ   ٙٔجزء يف  :٘ٔسورة طو .ٚ

 ٕٙيف جزء  ٖ٘. سورة االحقاف:ٕٓ  ٚٔجزء يف  ٜٗ:سورة األنبياء  .ٛ

 ٕٙيف جزء  ٛٔسورة حممد :  .ٕٔ  ٛٔجزء يف  ٔٔ:سورة الفرقان .ٜ

 ٕٚيف جزء  ٙٗ. سورة القمر : ٕٕ  ٛٔجزء يف  ٔٔ:سورة الفرقان .ٓٔ

 ٕٚيف جزء  ٙٗ. سورة القمر : ٖٕ  ٕٕجزء يف   ٖٙ:سورة األحزاب .ٔٔ

 ٖٓيف جزء  ٕٗ. سورة النزعات : ٕٗ    ٕٕجزء يف  ٖٙ :سورة األحزاب .ٕٔ

 منهج البحث . ز

ة دعلى بيانات لغرض فائل إّن منهجية البحث ىي طريقة العلمية للحصو 

، ومها األجسام الرمسية واألشياء ه الدراسة ىناك نوعان من األجساميف ىذ ٓٔمعّينة.

أن أجسامهم الرمسية  و، السورة اليت تشتمل الكلمة "ساعة"ادلادية. واألشياء ادلادية ىي 

 .القرآن الكرًنيف  اجلناسىي 

ة وادلكتبية. ألن الكيفية ىي إّن ىذه الدراسة ىي دراسة كيفية بالطريقة الوصفي

الرقم ىف  ةستعمل الباحثحيتاج إىل تصميم فروض البحث وال تمنهج البحث الذى ال 

 التفسَت عن اإلنتاج.

                                                           
10

 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung : Alfabeta, 2009)p.3 
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التعريج  ثالث مراحل ىي مجع البيانات وحتليل البيانات و يتم إجراء ىذا البحث

 حتليل البيانات.لنتائج 

 نوع البحث . ح

وأخذت الباحثة ادلنهج . ىي الدراسة الكيفية أّن ىذه الدراسة  ت الباحثةعرف

الوصفى او الطريقة الوصفية يف ىذه الدراسة. ىف طريق التحليل الوصفي يتم مجع ىذه 

 البيانات وربطها مع بعضها البعض وفق قوانُت مدروسة وتشكيل رسم بياين. 

 مصادر البيانات  . ط

ية ىف التعبَت الكيفي ىو االقوال رأى موليونج أن مصادر البيانات األساس

نج تنقسم مصادر دات مثل اإلستقراء وغَت ذلك، موليو واألفعال، واالخر ىو بيانات زيا

 البيانات على قسمُت، مها مصادر األساسية و مصادر الثانوية. 

صادر احملصولة من تأليف أصلى كتبو ادلؤلف اجملرب ادلصادر االساسية ىي ادلاّما 

و ادلصادر األساسية اليت تستخدمها الباحثة ىف ىذا البحث  ٔٔم بو نفسو،ادلكتشف الفائ

ب جوىر ادلكنون و تفسَت ىي السورة ىف القرآن الكرًن اليت تشتمل اجلناس و كتا

 اجلاللُت و ادلراغى.
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صادر احملصولة دما كتبو ادلؤلفون وادلكتشفون من ادلصادر الثانوية ىي ادلأما 

ادلراقبات و ادلختصرات وادللخصات واإلنتقادات والكتابات ماال التقارير التكشفية و 

ذا ينظره الكتب مباشرة وال يقوم بو. وادلصادر الثانوية اليت تستخدمها الباحثة ىف ى

: كتاب دروس البالغة و كتاب ادلنهج الوصفية كتاب التفسَت اّلذي يتعّلق البحث ىي

 بو. 

 طريقة جمع البيانات  . ي

م قراءة باستخداألساسية ، وىي تقنية ال ةتقنياليتم مجع البيانات باستخدام 

ادلرحلة التالية ىي حتليل البيانات. يستخدم حتليل البيانات يف ىذا البحث القرآن الكرًن. 

طريقة وصفية ، وىي الطريقة اليت هتدف إىل جعل الوصف ، والنية جلعل الصورة ، 

ودقيق حول البيانات والطبيعة والعالقة بُت الظواىر والرسم بشكل منهجي ، وقائعي 

. إّن ىذه الدراسة ىي دراسة كيفية بالطريقة الوصفية وادلكتبية. ألن الكيفية . ادلدروسة

ىي منهج البحث الذى ال حتتاج إىل تصميم فروض البحث وال تستعمل الباحثة الرقم 

 ىف التفسَت عن اإلنتاج.

ية. وىي طريقة التفكَت العلمى الذي يستنبط دراسة مكتب ةالباحث تستخدموا

نتائج البحث  من الكتاب. و طريقة الوثائق ىي تبحث عن البيانات او األحوال او 

 ادلتغَتة بصفة ادللحوظة والنسخة والكتاب واجمللة واجلريدة وغَت ذلك.
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 ، فهي :ةها الباحثتفأّما اداوت طريقة مجع البيانات اليت استخدم

 طريقة مالحظة . أ

طريقة مالحظة مبعٌت مالحظة و مذاكرة بنظام على مبظاىرة َواِضحٍة 

ىف موضوع البحث، وتقام ىذه الطريقة مالحظة او بغَت مالحظة. وادلراد 

 هبذه الطريقة لنيل البيانات عن تنفيذ طريقة التدريب ىف تعليم اللغة العربية.

الغة و  تستخدم الباحثة طريقة ادلالحظة جلمع البيانات من كتاب الب

كتاب التفسَت كمثل جوىر ادلكنون و دروس البالغة و تفسَت جاللُت غَت 

 ذلك.

 طريقة الوثائقية . ب

طريقة الوثائقية ىي جتمع عن البيانات للمغَتات تكون منها 

مذاكرة ونسخة وكتب وجرائد وغَت ذلك.تستخدم الباحثة طريقة الوثائقية 

 هبذا البحث.جلمع البيانات من كتاب ادلكتوب، الذى يتعلق 

 طريقة تحليل البيانات .1

الطريقة التحليلية وىي حتليل ادلسائل وحل ادلشكالت ادلتعلقة بالبحث و 

 خطواهتا كما يلى :

 القرآن الكرًن. ةالباحث تقرأ . أ
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 . ىف كتاب جوىر ادلكنون اجلناسعن مادة  ةعّمق الباحثت . ب

 .اجلناس للكلمة " ساعة" ىف القرآن الكرًن عن  ةلل الباحثحتج. 

 اجلناس للكلمة "ساعة" ىف القرآن الكرًن.عن  ةلّخص الباحثت . د

 اجلناس للكلمة "ساعة" ىف القرآن الكرًن.مثّ تفّصل الباحثة عن  . ه

 هيكل البحث . ك

. أبواب أربعة يف يشرحاجلناس للكلمة "ساعة" ىف القرآن الكرًن" " البحث ىذا

و  البحث أىدافو  البحث أسئلةو  البحث خلفية عن فيها يشرح ،ادلقّدمة األّول الباب

 البحث ىيكلمثّ  البحث منهجالدراسة السابقة و  حتديد البحث و و البحث فوائد

اجلناس " بالبحث ادلتعّلقة الّنظريّ  أصول الباب ىذا يف شرحيس الثاين، الباب

كمثل مفهوم علم البالغة، أنواع علم البالغة، مفهوم   للكلمة "ساعة" ىف القرآن الكرًن"

 مفهوم فوليسمي.علم البديع، أنواع علم البديع، مفهوم اجلناس وأنواعو، و 

اجلناس للكلمة " البحث من البيانات البحث ىذا يف سيشرح الثالث، الباب

 "ساعة" ىف القرآن الكرًن".

اجلناس للكلمة "ساعة" ىف القرآن الكرًن" " البحث من اخلالصة ىو الرّابع، الباب

 .القارئ من والرّأي الّنقد عن والّرجاء العفو عبارة ويشتمل


