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 ج

 تجريد

في  اسورة البقرة وتضمينه القرآن الكريم في االستعارة. عبده حسن خير اهلل
ن البحث العلمي، جاكرتا: قسم اللغة و آداهبا كّلية اللغات والفنو  .م البالغةتدريس عل

 4102 نوفمبريجامعة جاكرتا احلكومّية، 

القرآن  يف االستعارةأساليب ات عن نيهدف البحث إىل احلصول على وصف البي
لطالب قسم اللغة العربّية و آداهبا كّلية  م البالغةيف تدريس عل اوتضمينه سورة البقرة  الكرمي

 اللغات والفنون جامعة جاكرتا احلكومّية.

قّيد مبكان معّّي. يستخدم هذا ية فال يتبإّن هذا البحث من ضمن نوع الّدراسة املكت
. ويرتّكز البحث سورة البقرةلقرآن الكرمي ل اآليةأسلوب حث املنهج الوصفي بإجراء حتليل الب

. ويّتخذ البحث جدول سورة البقرةقرآن الكرمي يف ال املوجودة االستعارةأساليب  على
 .لشرح البياناتالّتخصيص 

السورة  هذهيف ، و تكون من سورة البقرة ي من القرآن الكرمي اجلزء األولن كما عرفنا أ

االستعارة التصرحيّية و املكنّية, االستعارة األصلّية و بأنواعها األربعة هي  االستعارة توجد

توجد يف التبعّية, االستعارة املرّشحة و اجملّردة و املطلقة, االستعارة التمثيلّية. وهذه االستعارة 

 : آية 42

, 27, 20, 01, 2) آيات وهي: 01توجد يف  التصرحيّية و املكنّية االستعارة وأسلوب

31 ,41 ,021 ,42 ,004 ,30) (72,12)%  



 

 د
 

, 27, 20, 01, 2): آيات وهي 01توجد يف  األصلّية و التبعّية االستعارة وأسلوب

31 ,41 ,021 ,42 ,004 ,30) (72,12)%  

 (42, 01) :وهي ّيتأيتوجد يف  املرّشحة و اجملّردة و املطلقة االستعارة وأسلوب

(2,2)% 

 (411, 411, 411, 027, 4) :هيو  آيات 1توجد يف  التمثيلّية االستعارة وأسلوب

(03,14)% 

منوذجة يف  خاصة سورة البقرة املدرس يف الدرس البالغة يّتخذو تضمّي هذا البحث أن 

 .االستعارة ستدرييف  علم البالغة السّيماتدريس 



 ه
 

ABSTRAK 

Abduh Hasan Khaerullah. Al Isti’arah di dalam Al-Qur’an Surat Al Baqarah 

serta Implikasinya dalam pembelajaran Ilmu Balaghah. Skripsi.Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta.November 

2014. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskrpsi tentang pola kalimat 

yang menggunakan gaya bahasa Al Isti’arah dalam Surat Al baqarah serta 

Implikasinya dalam pembelajaran Ilmu Balaghah, bagi mahasiswa jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta. 

 Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif analisis ayat dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah. Penilitian ini difokuskan 

pada pola Al Isti’arah dalam Al-Qur’an Al-Karim Surat Al baqarah. Instrument ini 

adalah peniliti dibantu 

Dalam Al-Quran Al-Karim juz pertama tediri dari Surat Al baqarah.  Dan 

peniliti dapat mengambil kesimpulan bahwasanya di dalam surat Al-Baqarah terdapat 

gaya bahasa Al Isti’arah yang dimana itu adalah judul pembahasan penilitian ini. 

Pada juz pertama dalam Al Quran Al Karim terdapat surat Al Baqarah, pada surat Al 

Baqarah ditemukan uslub 4 macam isti’arah yaitu Al Isti’arah At Tashrihiyyah dan 

Makniyyah, Al Isti’arah Al Ashliyyah dan Tab’iyyah Al Isti’arah Al Murasyahah, Al 

Mujarrodah dan Al Muthlaqoh, Al Isti’arah At Tamtsiliyyah. Dalam surat ini 

ditemukan 27 ayat yang terdapat gaya bahasa Al Isti’arah: 

Al Isti’arah At Tashrihiyyah dan Makniyyah terdapat pada ayat : 7, 16, 41, 73, 86, 90, 

175, 27, 112 ,81 

Al Isti’arah Al Ashliyyah dan Tab’iyyah terdapat pada ayat: 7, 16, 41, 73, 86, 90, 175, 

27, 112 ,81 



و  
 

Al Isti’arah Al Murasyahah, Al Mujarrodah dan Al Muthlaqoh terdapat pada ayat: 16, 

27 

Al Isti’arah At Tamtsiliyyah terdapat pada ayat: 9, 143, 250, 256, 266 

 Dan implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya Al Qur’am Al Karim 

terutama ayat-ayat pada surat Al Baqarah dijadikan sebagai salah satu contoh 

pembelajaran ilmu Balaghah terutama dalam mempelajari Al Isti’arah. 
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث . أ

، ولقد لغة التواصل يستخدمها اإلنسان يف العاملاللغة العربية ىي لغة القرآن الكرمي 

لغة القرآن العربية واستعربت شعوب غرب  وىي محل العرب اإلسالم إىل العامل، ومحلوا معو

مشال إفريقية باإلسالم فًتكت لغاهتا األوىل وآثرت لغة القرآن، أي أن حبهم لإلسالم و  آسيا

 . جروا ديناً إىل دين، وتركوا لغة إىل أخرىاىو الذي عرهبم، فه

 تب على اإلطالق كتاب اهلل احملكمعل لغتنا ىي لغة أفلل الكجنلقد ميزنا حينما 

ولكن الزمان تبدل وتغري وبدل من تدرك الشعوب أمهية ومكانة  كما قال اهلل تعاىلالقرآن،

ىذه اللغة العظيمة أمهلوىا بل أدخلوا عليها لغات أخرى فباتت اللغة مشوىة.تعترب اللغة 

العربية واحدة من أقدم اللغات اليت ما زالت تتمتع خبصائصها من ألفاظ وتراكيب وصرف 

م ادلختلفة. ونظرًا لتمام و يال، مع االستطاعة يف التعبري عن مدارك العلوحنو وأدب وخ

باللغات القاموس العريب وكمال الصرف والنحو فإهنا تعد أّم رلموعة من اللغات تعرف 
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بية أي اليت نشأت يف شبو جزيرة العرب ، أو العربيات من محريية وبابلية وآرامية وعربية العر 

االصطالح الغريب وىو مصطلح عنصري يعود إىل أبناء نوح وحبشية، أو الساميات يف 

 .الثالثة : سام وحام ويافث

 طريق عن ويكتبو حيّسو دبا اجملاالت شىت يف الكتابة كفاءة اإلنسان اهلل أعطى

 وكتبها حولو ذبري اليت الوقائع يف عميق إحساس ذا إنسان كل وليس. األديب اإلنتاج

 إحساس ذي إنسان بيد أو األدباء بأيدي إالّ  زبًتع ال األدبية فاألعمال. للجميع ليعرّفوىا

 يف وقعت اليت للوقائع إجتماعيا نقدا األدب وصار. اإلجتماعية حياهتم عن هبا ويعرّب  أديب

 ويستطيع. سعادة إىل حياتـهم يغري فاألدب. احلياة سعادة على للحصول اليومية حياة الناس

 .اإلنسان أن حيّس اجلمال

والقرآن الكرمي ىو كالم اهلل الذي أنزل على نبيو زلمد صلى هلل عليو وسلم. وىو 

. ولقد نزل القرآن باللغة للناس رمحةالشفاء دلا يف صدورىم، وىدى و  حلياة الناس، أو القانون

  : العربية،  كما قال اهلل تعاىل           1
 اهللوقال  

تعاىل:                       

                                                           
1
 2القرآن، سورة يوسف :   
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     .2  تعاىل: اهللوقال                

                 3. 

 القرآن باللغة العربية. بياند و ين تأكىذه اآليات القرآنية تشرح أ

 أمر العربية اللغة متعلّ وذلذا فإن بو،  او تعلمبالقرآن وي امث أمر اهلل الناس أن يؤمنو 

ّن القرآن واللغة العربية عنصران متعلقان ال ميكن الفصل إ، و الكرمي القرآن فهمل ضروريّ 

عجاز القرآن ىل إدراك إوصول الواّن الطريق ل 4بينهما وىو معجز دلا فيو من األسرار و ادلعٌت.

سراره ىو دبعرفة أصول علوم اللغة خبصة علوم البالغة، و ىي علوم تعرف هبا أالعظيم و 

و علوم تعرف أوجو إعجاز القرآن الكرمي . و أنزل الّلو القرآن باللغة العربية األسرار القرآنية 

 فصاحة كما أّن النيب العريب.لفيها البالغة وا

                                                           
2
  113القرآن، سورة طو:   

3
 195-192سورة الشعراء : القرآن ،  

 38( ص 1998)دار الشروق، اقاىرة  ، العربية لغة القرآنزلمد صربي علي القيلي و عبد الرمحان شيك،  4
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جّرب ادلسلمون أن يتدبروا القرآن بقدرهتم أكثر ذبريب، ألن فيو شريعة، أخبار 

ة الىت نصعب عن ة البديعة اجلميلليستفيدوه يف حياهتم، وفيو األساليب األدبي 5وآدابو

مجيل. فدارسة األدب والبالغة ىي دراسة مهمة يف فهم  فهمها دون مالحظة دقيقة وربليلن

 وإدراك قوة األساليب القرآنية. 

ُتدرك بو مالمح  أحد علوم القرآن ؛ الذي لذلك حنتاج إىل علم البالغة ألهنا

بشعبها الثالث مل يتذوق أسرار  ، واليت من ُحرم العلم هبااإلعجاز القرآين، والبالغة القرآنية

علم ادلعاين ىو العلم دبا و علم البديع و علم البيان. أما  فيها علم ادلعاين .البيان القرآين

حيًتز بو عن اخلطأ يف تأدية ادلعٌت الذي يريده ادلتكلم كي يفهمو السامع بال خلل واحنراف. 

بألوان بديعة  األلفاظ وادلعاين ىو علم يبحث يف طرق ربسني الكالم، وتزيني وعلم البديع

وعلم البيان ىو العلم دبا حيًتز بو عن التعقيد ادلعنوي، كي ال  من اجلمال اللفظي أو ادلعنوي.

ومسي بيانيا ألنو مل يكن معروفا قبل  .يكون الكالم غري واضح الداللة على ادلعٌت ادلراد

جملاز و الكناية . أما اجملاز تنقسم وضعو. و يف علم البيان  ثالثة مباحث منها : التشبيو و ا

                                                           
   13، ص 8(، ط ھ 1346، )بريوت: دار الكتاب العريب، إعجاز القرآنمصطفى صادق الرافعي، 5
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 االستعارةو إىل قسمني اجملاز اللغوي و اجملاز العقلي. و اجملاز ادلرسل من قسم  اجملاز اللغوي 

 .من قسم اجملاز ادلرسل

 مماثلة عالقة ىو اجملازيمعٌت ادلعٌت األصلي لل بني العالقة حيث ازرل االستعارةأما  

وجدنا كثريا من و  تكون ىناك قرينة سبنع ادلعٌت األصلي اللفظ .و جيب ان . وقت متأخر إىل

 االستعارةنواعها وىي أو  ، االستعارةمثل معٌت صعبة لفهمو،  الكرمي القرآنالبيان يف 

 , وادلرشحة اجملردة وادلطلقة االستعارة ،األصلّية و التبعّية االستعارة، رحيّية وادلكنّيةالتص

وقد خرجت ىذه األساليب عن معناىا األصلّى إىل معاٍن أخرى ، حنو  التمثيلّية. االستعارة

 :قولو تعاىل:                                 

    
6 

ية يف لفظة "إشًتوا" فقد استعري "اإلشًتاء" ىذه اآلية الكرمية استعارة تصرحييف  

"لإلختيار" جبامع أحسن الفائدة يف كل، والقرينة الىت سبنع من إرادة ادلعٌت األصلي اللفظية و 

رأينا أنو قد ذكر معها شيء يالئم ادلشبو بو  االستعارةىي "اللاللة". وإذا تأملنا ىذه 

                                                           
 16القرآن، سورة البقرة :   6
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ستعارة مرشحة". ا. ومن أجل ذلك تسمى "ًتاء" وىذا الشيء ىو "فما رحبت ذبارهتم"ش"اإل

ستوفت قرينتها وذكر معها اية أم مكنية إذا سواء كانت تصرحي االستعارةن أومن ذلك يتلح 

 7ما يالئم ادلشبو بو فإهنا تسمى استعارة مرشحة.

توجد األسلوب من األساليب اجلميلة منها   ة اليتيف القرآن الكرمي سورة البقرة اخلاصّ 

 يف القرآن الكرمي سورة البقرة.   االستعارةبحث عن لذلك يريد الباحث أن يو . االستعارة

 وفرعيته تركيز البحث . ب

 الكرمي يف القرآن االستعارةمن اخللفية السابقة يركز الباحث ىذا البحث عن 

 : ىيالبحث  فرعيةتلمينها يف تدريس علم البالغة و و سورة البقرة 

 أسلوب القرآن الكرمي -1

 يف القرآن الكرمي  االستعارة -2

 يف سورة البقرة االستعارة -3

 تلمني األساليب يف تدريس علم البالغة -4

  

                                                           
 97ص  ، م(1957، دار ادلعارف: مصر) ،البالغة الواضحة ،علي اجلارم و مصطفى أمني 7
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 تحديد المشكلة  ج.

سوف  لباب,بسبب زلدودية القدرة و الوقت والتكلف و كذالك كثرة ا

 .وتلمينها يف تدريس علم البالغة سورة البقرة يف االستعارةعلي يًتكز ىذا البحث 

 تنظيم المشكلة  د. 

 يف االستعارة كيفحبث يف السؤال التايل: " الباحث نّظميالسابق  البيانمن 

 ؟" وتلمينها يف تدريس علم البالغة سورة البقرة

 فوائد البحث  ه. 

 ما يلي:فيومن فوائد البحث، نعرضو   

سورة  يف االستعارةاستعمال  من واستفيديقسم اللغة العربية لب تشجيع ادلعلمني  .1

 .يف تدريس علم البالغة وتلمينها البقرة
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 .سورة البقرة يف االستعارةاستعمال بدلتعلم اف يعر ت .2

 .يف ادلستقبل االستعارة ونيبحث نالذيمراجع طلبة قسم اللغة العربية  .3



 
 

9 

 الباب الثاني

 الدراسات النظرية وتنظيم األفكار

 الدراسات النظرية . أ

بوصف النظريات اليت تتعلق مبوضوع البحث الباب سيقوم الباحث  َب ىذا

 مفهوم واجملاز  مفهوم و يانالبعلم  مفهوم و علم البالغةمفهوم مبا يتضمن من 

علم و مفهوم تدريس  سورة البقرة، مفهومو  ،القرآن مفهومو ، و تقسيمها االستعارة

 .البالغة

 مفهوم علم البالغة .ٔ

فيحسن الباحث أن يكتب  االستعارةقبل أن يتكّلم الباحث عن معٌت 
 مفهوم علم البالغة.

دلعرفة خلفية كالم  ذلكو  البيانعلم البالعة مصدر من مصادر علم ف
 .فعل األمر اإلنشاء طليب ُب موضوعو 

بالغة، فهذا ادلصطلح أكده  –يبلغ  –مأخوذة من كلمة بلغ البالغة لغة 

ىذا ادلصطلح بقولو "البالغة لغة من كلمة  دلعجم الوسيط حيث وجد الباحثا

كلمة بَلغ ". وقيل أهنا من  ٛوبالغا مبعٌت وصل إىل غايتو -بلوغا  –يبُلغ  –بَلغ 

                                                           
 ٜٙص  ٗط م(، ٕٗٓٓ، الشروق الدوليةمكتبة : القاىرة، )ادلعجم الوسيط، و آخرون أغيس،إبراىيم  ٛ
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. يقال بلغ الشخص ٜوبالغا مبعٌت وصل وانتهى -بلوغا  –يبُلغ  -الشيئ 

إذا وصل بكالمو إىل ما يريده لو من إمتاع أو إقناع. ىذا التعريف موافق  –بالغة

ُب تعريف البالغة لغة من كتاب علم البيان،  الباحث دتام بالتعريف الذي نقلو

 .ٓٔغايةويقال أهنا الوصول واالنتهاء إىل ال

أن يكون الكالم بعد فصاحتو مناسبا للموضوع  اصطالحاوالبالغة 

الذي يؤلف فيو، مالئما للحال اليت دعت إليو، ولنفوس السامعُت حبيث يفعل 

هبا ويثَتىا، ويبلغ منها ما يريد القائل، وال يكون ذلك إال حيلل ادلعاين ورتيل 

، ومراعاة ما يقتضيو الصور، وصادق الوصف، وبراعة ادلدخل، وحسن التخلص

ادلوقف. فموقف ادلدح يقتضي لونا من الكالم، وموقف االعتذار يقتضي لونا 

 .ٔٔآخر، وكذلك الغزل والرثاء والفخر إىل غَت ذلك

زاد على اجلارم و مصطفى أمُت أن البالغة ىي تأدية ادلعٍت اجلليل و 

كل كالم   وفصيحة، ذلا ُب النفس أثر خالب، مع مالءمة واضحا بعبارة صحيحة

 ٕٔللموطن الذي يقال فيو، واألشخاص الذي خياطبون.
                                                           

 ٖ٘ٗم(، ص  ٕٙٓٓ، عار )القاىرة: دار ادل لسان العرب،ابن منظور،  ٜ
، )ادلملكة العربية السعودية: جامعة اإلمام زلمد بن علم البيانعبد القدوس أبو صاّب و أزتد توفيق كليب،  ٓٔ

 ٘ٔ، ص ٕىـ(،  ط  ٕٓٗٔسعود اإلسالمية، 
 ٘ٔ، ص ادلرجع السابقعبد القدوس أبو صاّب و أزتد توفيق كليب،  ٔٔ
 ٛص ٕٔط م(، ٜٚ٘ٔ، دار ادلعار : مصر) ، البالغة الواضحة،علي اجلارم ومصطفي أمُت ٕٔ
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وقال اإلمام جالل الدين زلمد بن عبد الرزتن إهنا تطبيق الكالم على 

 ٖٔمقتضى احلال مع فصاحتو، وتطبيق الكالم على مقتضى احلال.

ويري فضل احلسن عباس أن البالغة ُب الكالم مطابقتو دلقتضى احلال مع 
 .ٗٔراجعة إىل اللفظ باعتبار إفادتو ادلعٌت بالًتكيبفصاحتو، فالبالغة 

 ويري الراغب األصفهاين ُب نفس ادلرجع، أن البالغة تقال علي وجهُت:
أوذلا: أن يكون الكالم بذاتو بليغا وذلك أن جيمع ثالثة أوصا ، صوابا موضع 

 لغتو، وطبقا دلعٍت ادلقصود، وصدقا ُب نفسو.
القائل وادلقول لو. ىو أن يقصد القائل أمر  ثانيهما: أن يكون بليغا بإعتبار

 ٘ٔفيورده علي وجو حقيقي أن يقبل مقول لو.

السابقة بأن البالغة تكون بُت الكالم وادلتكلم. ُب بالغة  التعاريفونستخلص 
( صحة اللغة وصواهبا ويعٍت هبا ٔمور وىي: )أكالم البد فيها تشتمل علي ثالثة ال

( أن يكون ادلعٍت ادلقصود للمتكلم مناسبا مع ٕغموض. )سالمة األلفاظ من العيوب أوال
 ( أن يكون صادقا ُب نفسو.ٖاأللفاظ اليت استعملها ادلتكلم. )

                                                           
 ٔ(، طٜٗٓٔ،)دم: دار الفكر العرىب،  التلخيص ُب علوم البالغةاإلمام جالل الدين زلمد بن عبد الرزتن،  ٖٔ
 ٖٖص 
 ٛ٘م(، ص  ٜٜٚٔ، )االردنية: دار الفرقان، البالغة فنوهنا وأفناهنافضل احلسن عباس،  ٗٔ
 ٚ٘، ص ادلرجع السابقفضل احلسن عباس،  ٘ٔ
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القلوب إيل سلاطبو  العقول ىي كفاءة الناس ُب تأثَت بأن البالغةكما نتخلص 

من خالل الكتابة والكالم وأن البالغة ىي إلقاء الكالم أو احلديث إيل ادلخاطب 

 يناسب بأحوال اجملتمع إلقاء واضحا وفصيحا حيت يفهمو ادلخاطب شلا ألقاه من الكالم.

 مباحث وىي: علم البديع ، علم البيان، وعلم ادلعاين. وُب البالغة ثالثة 

الم، بعد مراعاة علم يعر  بو وجوه حتسُت الك علم البديع ىو . أ

 ٙٔاحلال ووضوح الداللة.مطابقتو دلقتضى 

يعر  هبا إيراد ادلعٍت الواحد بطرق خيتلف  قواعد علم البيان أصول . ب

بعضها عن بعض، ُب وضوح الداللة على نفس ذلك ادلعٍت، وال بد 

دكتور عبد ال. وأضا  ٚٔمن اعتبار ادلطابقة دلقتضى احلال دائما

القدوس أن علم البيان ىو علم الذي يدرس عن تأدية ادلعٍت 

 .ٛٔايةبأساليب بالغية ىي: التشبيو واجملاز والكن

علم ادلعاين ىو علم تعر  هبا أصول مراعة الكالم دلقتضي احلال  . ج
وتأديتو وفق مايطلبو ادلقام من إخبار أو إنشاء، من الفصل أو وصل 

 .ٜٔومن إجياز أو إطناب وغَت ذلك
                                                           

 ٓٔص  ادلرجع السابق،عبد القدوس أبو صاّب و أزتد توفيق كليب، ٙٔ
 ٕٙٔص )بَتوت: ادلكتبة العصرية(، جواىر البالغة،أزتد اذلامشي، ٚٔ
  ٚٔص  ادلرجع السابقعبد القدوس أبو حاكم وأزتد توفيق كليب، ٛٔ
 ٕٙٔص )بَتوت: ادلكتبة العصرية(، ) جواىر البالغة، أزتد اذلامشئٜ
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ن باب البحث من ضمن علم البيان الذي كان م فيدخل ىذا
 .االستعارة

 البيانمفهوم علم  .ٕ

علم البيان, فال داعي للباحث  أن  يشتمل علىمبا أّن ىذا البحث 

 يشرح مفهومي علم البديع و ادلعاين.

 البيان لغة ىو: الكشف و اإليضاح

  هبا إيراد ادلعٌت الواحد بطرق اصول و قواعد يعر والبيان إصطالحا ىو 

ُب وضوح الداللة علي نفس ذلك ادلعٍت و ال بد من ن بعض عتلفة بعضها خي

 .20دلقتضي احلال دائمااعتبار ادلطابقة 

ابراىيم مشس الدين ىو علم يعر  بو ايراد ادلعٌت الواحد بطرق وأزاد 

 .21سلتلفة ُب وضوح الداللة من تشبيو واستعارة ورلاز مرسل

ىو العلم الذي يقدرنا على التعبَت عن قلقيلة:  عبده عبد العزيز  وعرّ 
ادلعٌت الواحد بطرق سلتلفة ُب وضوح الداللة عليو فالوفاء والكرم والشجاعة 

                                                           
اذلاشيمي أزتد, جواىر البالغة ُب ادلعاين والبيان والبديع, اندونيسيا, مكتبة دار األحيا الكتب العربية,   ٕٓ

ٜٖٔٙٓٔ 
ٕٔ

 ٘م(, ص  ٕٚٓٓ, دار الكتب العلمية: بَتوت, )اإليضاح ُب علوم البالغة, إبراىيم مشس الدين  
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وعلم البيان ىو الذي  ديكن التعبَت عن كل منها بأكثر من تعبَت واحد، واجلمال،
 .ٕٕجيعلنا نستطيع ذلك

ادلعٌت الواحد بطرق ختتلف ُب علم يبحث ُب كيفيات تأدية  : عبد الرزتن ادليدانوعر  
 ٖٕصورىا و أشكاذلا وما تتصف بو من إبداع ورتال، أو قبح و ابتذال.

علم  ان ىوبيالسابقة الحظ الباحث بأن علم ال اريفتعال اعتمادا على

حيًتز بو عن ا مى يبحث ُب الطرق ادلختلفة للتعبَت عن ادلعٌت الواحد.و عل

ومسي غَت واضح الداللة على ادلعٌت ادلراد التعقيد ادلعنوي، كي ال يكون الكالم

 .بيانيا ألنو مل يكن معروفا قبل وضعو

 أبواب: ثالثةمنحصرة ُب  نابيمباحث علم ال
 .الباب التشبيو .ٔ
 .الباب جملاز .ٕ
 .الباب الكناية .ٖ

 مجازلمفهوم ا .ٖ

 .جيوز وارلاز معناه جزاء الشئ-من كلمة جازلغة اجملاز 

اللفظ ادلستعمل ُب غَت ما وضع لو لعالقة إن اجملاز عند أزتد اذلامشي : 

 .24مع قرينة دالة علي عدم إرادة ادلعٍت األصلي
                                                           

 ٖٚم(, ص  ٕٜٜٔ ,دار الفكر العريب: القاىرة, )اإلصطالحيةالبالغة , عبده عبد العزيز قلقيلةٕٕ
 ٕٙٔ, ص(ٜٜٙٔ ,القلمدار  ،دمشق), العربية البالغة , عبد الرزتن ادليدان 23
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اجملاز تعٌت اإلنتقال من : إن  إبن سنان ُب زلمد مصطفى ىرّارةٍب قال 

 .25مكان إىل ادلكان

إّن اجملاز ىو الكلمة ادلستعملة ُب غَت ما ىي  : عبد العزيز عتيقو عّر  

ستعماال ُب غَت بالنسبة إىل نوع حقيقتها مع قرينة مانعة موضوعة لو بالتحقيق ا

 .26عن إرادة معناىا

أّن اجملاز ىو إسم بالسابقة الحظ الباحث اريف تعال اعتمادا على

للمكان الذي جياز فيو ينتقل من ادلعٌت األصلى إىل معٌت غَته والكلمة تراد هبا 

 .غَت ما وقعت لو ُب وضع واضعها

عبد الوىاب ُب كتابو ينقسم اجملاز إىل ثالثة أقسام : قال ينقسم اجملاز و 

 27.اجملاز اللغوي, اجملاز ادلرسل، واجملاز العقلي

قال عبد العزيز عتيق ينقسم اجملاز إىل قسمُت : اجملاز اللغوي ُب ادلفرد ٍب 

 ٕٛو اجملاز العقلي ُب اجلملة.

                                                                                                                                                               
ٕٗ

 ٕٔ٘ص )بَتوت: ادلكتبة العصرية(، ) جواىر البالغة، أزتد اذلامشي  

 ٜٗعبد العزيز عتيق, ادلرجع السابق، ص   ٕ٘
 ٜٗ( ص ٜٜٛٔدار العلوم:  لبنان،) ،علم البيان-، ُب البالغة العربيةزلمد مصطفى ىرّارة  ٕٙ
  ٕٔ: ( صٕٕٓٓ: دار الشروق القاىرة،) ،اللغة و اجملاز بُت التوحيد ووحدة الوجودعبد الوىاب ادلسَتي: ٕٚ
  ٖٕٓعبد العزيز عتيق, ادلرجع السابق، ص  ٕٛ
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اجملاز علي اجلارم ينقسم اجملاز إىل قسمُت : اجملاز اللغوي و و عند 

 ٜٕالعقلي.

 : القسمُتينقسم اجملاز إىل اجملاز إىل  ص الباحثلخيو 

 العقليالمجاز  .1

 اللغويالمجاز  .2

 العقليالمجاز  .1

قال السكاكى ُب كتابو عن اجملاز العقلى بأنّو الكالم ادلفاد بو خال  ما عند 

 30.ادلتكلم من احلكم فيو لضرب من التأويل إفادة للخال  ال بواسطة وضع

عبد القاىر اجلرجاىن َب أبو زيد عن اجملاز العقلي ىو يقصد بو الذى ال و قال 

 ٖٔيكون ُب ذات الكلمات و نفس اللفظ.

علي اجلارم ومصطفي أمُت اجملاز العقلي ىو إسناد الفعل أو ما ُب معناه  ٍب قال

 32إيل غَت ما ىو العالقة مع قرينة مانعة من إرادة اإلسناد احلقيقي.

 
                                                           

 ٜ٘( ص ٕٚٓٓ، )جاكرتا: روضة فريسا، البالغة الواضحةعلي اجلارم و مصطفى أمُت،  ٜٕ

 دار الكتب العلمية: )بغداد ،مفتاح العلوم للسكاكى ،أىب يعقوب يوسف بن زلمد بن على السكاكى  ٖٓ
  ٕٛٓ ( صٕٓٓٓ

 ٖٛادلرحع السابق، ص  نصر حامد أبو زيد،  ٖٔ

ٖٕ
 ٚٔٔ( ص ٕٚٓٓ، )جاكرتا: روضة فريسا، البالغة الواضحةعلي اجلارم و مصطفى أمُت،   
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 لغويالمجاز ال .2

كما قال أىب عبيدة ُب سعد سليمان زتودة : اجملاز اللغوى ىو استخدامات 

 33. اللفظ الذي يدل على معٌت بقرينة مانعة من إرادة ادلعٌت احلقيقي

إبن جٌت ُب الرأى السابق عن اجملاز اللغوي "اجملاز اللغوى ىو استخدام  عندو 

 ٖٗاللفظ على غَت أصل وضعو اللغوى."

"  اجملاز البالغة الواضحة" اجلارم و مصطفي أمُت ُب كتابوعلي قال كما و  

ادلستعمل ُب غَت ما وضع لو لعالقة قرينة مانعة من إرادة ادلعٍت اللغوى ىو اللفظ 

 ٖ٘.احلقيقية

اللفظ ادلستعمل ُب غَت ما وضع لو ىو  اجملاز اللغوي أن ص الباحثلخيو 

وادلالبسة واإلرتباط معنيُت واستخدام لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة ادلعٌت احلقيقي 

 .اللفظ بغَت أصل و وضعو اللغوى

 االستعارة .1

نوع من اجملاز اللغوى وتقوم  االستعارةأّن قال الرماىن ُب زلمد مصطفى ىرّارة 
 36.العالقة فيو بُت ادلعٌت األّول للكلمة ومعناىا الثاىن الذي انتقلت إليو على ادلشاهبة

                                                           
 ٛٔ( ص ٜٜٜٔكلية األدب جامعة :  ،إسكندارية) دروس َب البالغة العربية،سعد سليمان زتودة، ٖٖ

 سعد سليمان زتودة، نفس ادلكان ٖٗ

 ٔٚ( ص ٕٚٓٓ، )جاكرتا: روضة فريسا، الواضحةالبالغة علي اجلارم و مصطفى أمُت،  ٖ٘
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ىى تسمية الشئ  االستعارةاإلمام فخر الدين الرازى ُب عبد العزيز عتيق " أزادو 

 ٖٚباسم غَته إذا قام مقامو"

ىو الكلمة لشئ مل يعر   االستعارةبن ادلعتز ُب يوسف عبد العدوس أّن اقال  و

 ٖٛهبا من شئ قد عر  هبا.

إىل  اللفظ ادلنقول من معناه الذي عر  بوىي  االستعارةالباحث أن  طستنبو ي

معٌت آخر الذى مل يعر  بو وعالقتها ادلشبهة دائما. فادلشبهة ىو ال خيتلف ادلعٌت بُت 

 اللفظ الثاين و األول.

 :  قولو تعايل االستعارةو ادلثال من 

           

                

كا دلشبو بو من اسم جامد " خطواتالُب كلمة " االستعارةُب ىذه اآلية توجد 

 لفظ الدال علي َتٍب استعالخطوات"  ب ""الكيفيات"و ىو شبو وبيانو مشب حذ و 

                                                                                                                                                               
 ٗٙص  ،ادلرجع السابق زلمد مصطفى ىرّارة،ٖٙ

 ٕٖٙ، ص ادلرجع السابقعبد العزيز عتيق،  ٖٚ

 ٗٙ( ص ٜٜٚٔ)عمان:  ُب النقد األديب احلديث، االستعارةيوسف عبد العدوس،  ٖٛ
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والقرينة , تصريحية االستعارةعلى سبيل "الكيفيات" للمشبو "الخطوات" ادلشبو بو 

 .وال تتبعوا" " لفظية

          : قو لو تعايلو 

                     

 بو ومشب حذ كا دلشبو و " العهدُب كلمة " االستعارةُب ىذه اآلية توجد 

ىو و  بو و رمز إليو بشيء من لوازمو ومشب حذ ٍب " الحبلب ""العهد"و ىو شبو وبيان

 .العهد"ينقضون" إثباتوالقرينة , المكنية االستعارةعلى سبيل " العهد"

           :و قو لو تعايل

           

 لفظ و ُبالتبعّية,  االستعارةمسيت  ةمشتقىو "تتبع" ول إذا تأملت لفظ األ

 .األصلّية االستعارةمسيت ة فلذلك مشتقغَت  ىو جامدة" الخطوات "الثاين

التصرحيّية  االستعارة. ٔإيل أربعة األقسام :  االستعارةلك قّسم البالغّيون أقسام و لذ

ادلرّشحة و اجملردة  االستعارة. ٖاألصلّية والتبعّية,  االستعارة. ٕادلكنّية,  االستعارةو 

 التمثيلّية. االستعارة. ٗوادلطلقة, 
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 االستعارةأقسام  .4

باعتبار مستعار  االستعارةينقسم ُب كتاب على اجلارم عند  االستعارةو أقسام 

 تصرحيية و ادلكنية.ال االستعارةر لو والصفة اجلامعة بينهما ىي امنو وادلستع

كنية ىي ادل االستعارةية ىي صرّح فيها بلفظ ادلشبة بو، أّما تصرحيال االستعارةف

عتبار لفظها إىل رمز لو بشيء من لوازمو. و تقسيم األخر باماحذ  فيها ادلشبو بو و 

 ٜٖرلّردة وادلطلقة.و ستعارة مرشحة اباعتبار آثار مالئمة ىي أصلية وتبعية و 

 التصريحية والمكنية االستعارة . أ

صرّح فيها بلفظ ادلشبو التصرحيية ىي ما  االستعارةقال علي اجلارم ُب كتابو عن   

ستعارة مكنية ىي ما حذ  استعَت فيها لفظ ادلشبو بو للمشبو، وإذا كانت أبو أو ما 

 ٓٗإليو بشيئ من لوازمو. فيها مشبو بو ورمز

التصرحيية ىي الىت يذكر فيها ادلشبو بو  االستعارةقال عبد القاىر ُب كتبو عن 

ادلكنية ىي ما كان ادلستعار منو زلذوفا قد رمز إليو بشيئ من  االستعارةدون ادلشبو و 

 ٔٗلوازمو.

                                                           
 ٛٚص ادلرجع السابق، علي اجلارم و مصطفى أمُت،  ٜٖ

 ٚٚص ادلرجع السابق، علي اجلارم و مصطفى أمُت،   ٓٗ

 ٖ٘ٔص  أسرار البالغة،عبد القاىر اجلرجاىن،  ٔٗ
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ادلشبو  ستعارة تصرحيية ىي ما يذكر ادلشبو بو مرادا بواٍب قال أزتد ىنرارى ىالل 

 ٕٗستعارة مكنية ىي صرح فيها بادلستعار منو و رمز إليو بشيئ من لوازمو.او 

 اللفظ األصلى )مشبو( َتستعأية ىي التصرجي االستعارةأّن  ص الباحثلخيف

باللفظ األخرى )مشبو بو( وادلكنية ىي ما حذ  اللفظ ادلشبو بو و يًتك خصائصها 

 بشيئ من لوازمو.

 :ُب قول تعاىل ومثال                     

     
43

ُب آية الكردية رلازان لغويان ُب كلمة "الظلمات والنور" قصد باألوىل إال  

"الضالل" و باالثانية إال "اذلدى واإلديان"، فقد شبو الظلمات للضالل والعالقة ادلشاهبة 

عدم اىتداء صحبهما. كذلك شبو النور للهدى واإلديان لعالقة ادلشاهبة بينهما بينهما ُب 

 ُب اذلداية، والقرينة اليت دتنع من إرادة ادلعٌت احلقيقي ُب كل اجملازين قرينة حالية.

 ُب قول تعاىل على لسان زََكرِياّ : ومثال

                                                           
  ٕٔٓص  ادلرجع السابق،أزتد ىنرارى ىالل،ٕٗ
 ٔالقرآن، سورة إبراىيم :   ٖٗ
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ٗٗ

 

  ادلشبو بو و رمز إليو بشيئ من لوازمو وىو ذىناك شبو الرأس بالوقود ٍب ح

 ادلكنية" و القرينة إثبات اشتعال للرأس. االستعارة"اشتعل" على سبيل "

 األصلية والتبعية االستعارة . ب

األصلية إذا كان اللفظ اّلذي جرت فيو  االستعارةكما قال علي اجلارم تكون 

 ٘ٗالتبعية إذا كان الّلفظ اّلذي جرت فيو مشتقاً أو فعال. االستعارةامسا جامداً وتكون 

األصلية ىي ما كان ادلستعار  االستعارةٍب قال زلمد مصطفى ىرّارة ُب كتابو أّن 

شئ رلسم زلسوس فيها اسم جنس غَت مشتقا سواء كان اسم ذات أي ما دل على 

 ٙٗوالتبعية ىي ما كان ادلستعار فيها فعال أو إمسا مشتقا.

األصلية ىي الىت صرح فيها بلفظ ادلشبو  االستعارةو قال أزتد ىنرارى ىالل أّن 

بو وىو ادلستعار منو ويكون اسم جنس يصدق على كثَت وسواء كان من األمساء الذوات 

                                                           
 ٗالقرآن، سورة مرًن :  ٗٗ
 ٗٛص  ادلرجع السابق،، علي اجلارم و مصطفى أمُت٘ٗ

 ٖٚ-ٕٚص ادلرجع السابق، زلمد مصطفى ىرّارة،  ٙٗ
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 يتصور فيها أن يتناول ذات شئ كما يتصور و التبعية ىي جيب العمل عليو أن الفعل ال

 ُٚٗب اإلسم.

من اإلسم  االستعارةاألصلية ىي ما كان لفظ  االستعارةأن  ص الباحثلخيو 

من الفعل أو  االستعارةجامد واألعالم والذوات واجلنس وغَتىا والتبعية ىي ما كان لفظ 

 اإلسم ادلشتاق والصفة ادلشبهة. 

قال تعاىل : مثالو                         

               
48

 

ىناك شبو "الغضب" باإلنسان ٍب حذ  ادلشبو بو ورمز إليو بشئ من لوازمو وىو 

 الغضب مشتقا ليس جامدا.عية ألّن ستعارة مكنية تباكون ُب "الغضب" "سكت" فت

 وقال ادلتنيب : "زَتَْلُت إِلَْيِو ِمْن ِلسَاين َحِديـَْقًة # َسقاَىَا احلِْجَا َسْقَي الرِّيَاَض السَّحاَِئِب"

بو  دلشبواللفظ الدال على ا ة جبامع اجلمال ُب كلو ٍب استعَتحتليلو ىي شبو الشعر حبديق

وشبو احلجا وىو العقل بالسحاب جبامع التأثَت صلية، األية تصرحيال الستعارةللمشبو فا

 احلسن وحذ  ادلشبو بو ورمز إليو بشيء من لوازمو وىو "سقي" استعارة مكنية أصلية.
 

                                                           
  ٕٔٗ ص ادلرجع السابق،أزتد ىنرارى ىالل،  ٚٗ
 ٗ٘ٔالقرآن، سورة األعرا  :   ٛٗ
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 المرشحة المجردة والمطلقة االستعارة . ج

إىل مرشحة،  ةا ثالثهمالئمها تقسيمباعتبار  االستعارةينقسم على اجلارم أّن 

ر منو، امرشحة ىي ما ذكر معها مالئم ادلشبو بو أي ادلستعستعارة ارلردة، وادلطلقة. 

ستعارة مطلقة ىي ما ار لو. و استعارة رلردة ىي ما ذكر معها مالئم ادلشبو أي ادلستعا

خلت من مالئمات ادلشبو بو وادلشبو، كذلك ما ذكر معها ما يالئم ادلشبو بو وادلشبو 

 ٜٗمعاً.

التصرحيية  االستعارةاللفظ البيان من  ستعارة مرشحة ىياقال أزتد ىنرارى ىالل 

ادلكنية الىت يتعلق هبا وأهنا  االستعارةستعارة رلردة ىي اللفظ البيان من االىت يتعلق هبا و 

 ٓ٘ستعارتان بادلشبو وادلشبو بو معا.استعارة مطلقة ىي الزم ا

ستعارة مرشحة ىي إذا كان اللفظ تقّوي و تؤكد ادلعٌت اقال زلمد مصطفى ىرّارة 

ستعارة رلردة ىي إذا كان اللفظ تقّوي و تؤكد ااحلقيقي ويالئم ادلشبو بو و من العكس 

ستعارة مطلقة إذا خلت شلا يالئم ادلستعار اادلعٌت احلقيقي ويالئم ادلشبو وكذلك تسمى 

 ٔ٘منو )ادلشبو بو( أو ادلستعار لو )ادلشبو(.

                                                           
 ٜٓ، ص ادلرجع السابقعلي اجلارم و مصطفى أمُت،  ٜٗ

  ٖٓٓص  ادلرجع السابق،أزتد ىنرارى ىالل،  ٓ٘
 ٘ٚص ادلرجع السابق، زلمد مصطفى ىرّارة،   ٔ٘
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ادلرشحة ىي ما ذكر معها البيان ادلشبو بو  االستعارةأّن  ص الباحثلخيو 

واجملردة ىي ما ذكر معها البيان ادلشبو وادلطلقة ما ذكر معها البيان ادلشبو و ادلشبو بو معا 

 ادلطلقة. االستعارةو ال يوجد بياهنا أيضا مسيت 

 

 قولو تعاىل :مثالو                            

       
52

 

ية ُب لفظة "إشًتوا" فقد استعَت "اإلشًتاء" ىذه اآلية الكردية استعارة تصرحي ُب

"لإلختيار" جبامع أحسن الفائدة ُب كل، والقرينة الىت دتنع من إرادة ادلعٌت األصلي 

رأينا أنو قد ذكر معها شيء يالئم  االستعارةاللفظية و ىي "الضاللة". وإذا تأملنا ىذه 

ادلشبو بو "اإلسًتاء" وىذا الشيء ىو "فما رحبت جتارهتم". ومن أجل ذلك تسمى 

ية أم مكنية إذا سواء كانت تصرحي االستعارة"إستعارة مرشحة". ومن ذلك يتضح ان 

ٖ٘إستوفت قرينتها وذكر معها ما يالئم ادلشبو بو فإهنا تسمى استعارة مرشحة.
 

                                                           
 ٙٔالقرآن، سورة البقرة :   ٕ٘

 ٜٚ، ص ادلرجع السابقعلي اجلارم و مصطفى أمُت،  ٖ٘
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 ثلة قولو تعاىل :ومن أم                     
54 

ية تبعية فقد شبو فيها "الزيادة" "بالطغيان" ففي لفظة "طغى" ىي استعارة تصرحي

 االستعارة زاد على سبيل مبعٌت ا"طغ" د ُب كل ٍب اشتّق  من الطغيان فعلجبامع جتاوز احل

ية التبعية. والقرينة ادلانعة من إرادة ادلعٌت األصلى لفظية ىي "ادلاء". وإذا تأملنا التصرحي

بعد إستيفاء قرينتها رأيناىا كذلك خالية شلا يالئم ادلشبو بو وادلشبو. وذلذا  االستعارةىذه 

 ٘٘ستعارة "مطلقة".االسبب يسمى 

 التمثيلية االستعارة . د
 التمثيلية ىي مزيد من الضوء االستعارة: "زلمد عبد ادلنعم ُب كتابو قال 

 ٙ٘ستعارة صورة مركبة لصورة مركبة أخرى.اادلضمون حديثو حوذلا أهنا و 

التمثيلية  ىي قياسا على تسميتنا  االستعارةزلمد مصطفى ىرّارة أّن وقال 

 ٚ٘التشبيو ادلركب بالتمثيلى."

                                                           
 ٔٔالقرآن، سورة احلقة :   ٗ٘

 ، ص ادلرجع السابقعلي اجلارم و مصطفى أمُت، ٘٘

ص  (ٜٜ٘ٔريب، ، )القاىراة: مكتبة غ حنو بالغة جديدةزلمد عبد ادلنعم خفاجى و عبد العزيز شر  ،  ٙ٘
ٖٜٔ 

 ٚٚ صادلرجع السابق، زلمد مصطفى ىرّارة،  ٚ٘
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التمثيلّية ىي تركيب استعمال ُب غَت ما وضع لو  االستعارةوقال على اجلارم أّن 

 ٛ٘لعالقة ادلشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة معٌت األصلى.

التمثيلية ىي ما صرح فيها بادلشبو يو ادلركب  االستعارةعن  ص الباحثلخيو 

 وطوى ذكر ىيئة ادلشبو مع قرينة مانعة من إرادة معناه األصلى.

 الزالل مّر مريض # جيد مرّا بو ادلاءقال ادلتنيب :" ومن يك ذا فم 

 )يقال دلن مل يرزق الذوق لفهم الشهر الرائع(

ة ُب فمو إذا فهذا البيت يدل وضعو احلقيقي على أّن ادلريض اّلذي يصاب مبرار 

من  د مرا، ولكن ادلتنيب مل يستعملو ُب ىذا ادلعٌت بل استعمالو ُبجيشرب ادلاء العذب و 

ذوقهم الشعري، وضعف ُب إدراكهم األديب، فهذا الًتكيب رلاز يعيبون شعره لعيب ُب 

قرينتو حالية، وعالقتو ادلشاهبة، وادلشبو ىنا حال ادلولعُت بذمو وادلشبو بو حال ادلريض 

 اّلذي جيد ادلاء الزالل مرا ُب فمو.

 "قطعت جهيزة قول كل خطيبٍب قال الشاعر : "

 (يأٌب بالقول الفعل)يقال دلن 

مثل عريب أصلو أن قوما اجتمعوا للتشاور واخلطابة ُب الصلح بُت  فادلثال ىنا

هنم لكذلك إذا جبارية تدعي جهيزة حبُت قتل رجل من أحدمها رجال من احلي اآلخر, وإ

                                                           
 ٜٛ، ص ادلرجع السابقعلي اجلارم و مصطفى أمُت،  ٛ٘
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أقبلت فأنبأهتم أن أولياء ادلقتول ظفروا بالقاتل فقتلوه, فقال قائل منهم: قطعت جهيزة 

 .قول كل خطيب

 القرآن  مفهوم .5

قراءة و قرآنا مبعٌت كتاب نطق -يقرأ-لغة ىو مصدر من القرأة وىو من قرأالقرآن 

واصطالحا قال اإلمام إبن كثَت ُب كتابو ٜ٘بادلكتوب او األلقى النظر عليو و طالعو.

 ٓٙالقرآن ىو الكالم ادلنزل على رسول اهلل لإلعجاز بسورة منو".

اهلل تعاىل قدًن ادلتلو والزيادة ُب رأى السابق كما قال اجلعربى ادلقرى :"كالم 

 زلفوظ مكتوب". 

ٍب عّر  عبد الفتاح ُب كتابو ىو "القرآن كالم اهلل ادلعجز ادلنزل على خاًب 

األنبياء وادلرسلُت بوساطة جربيل عليو السالم وادلكتوب َب ادلصاحف، وادلنقول إلينا 

الناس ونزلو مبّكة وادلدينة  بالتواتر، ادلتعبد بتالوتو، ادلبدوء بالسورة الفاحتة وادلختتم باسورة

َب حواىل ثالث و عشرين سنة، ثالث عشرة سنة ُب مكة و يركز فيها على التوحيد 

                                                           
 ٙٔٙ)بَتوت: دار ادلشرق(، ص  ادلنجد ُب اللغة واألعالم،ٜ٘

 ٗ٘ٔم( ص  ٖٚٚ، )مكتبة اإلسكندارية، تفسَت القرآن الكرًن جزء األولعبد القاىر اجلرجاىن،  ٓٙ
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وعدم الشرك باهلل ومكارم األخالق، وعشر سنوات بادلدينة ادلنّورة يركز فيها على التشريع 

 ٔٙو أحكامو".

ليو وسلم عن وأنزل اهلل القرآن الكرًن على عبده رسول اهلل زلمد صلى اهلل ع 

طريق جربيل عليو السالم. لقد رتع اهلل قي القرآن خَت الدنيا واألخرة، وشرع اهلل فيو 

القواعد واألسس الىت تسَت عليها حياة كل مسلم. وىو دستور اإلسالم الذى يرجع إليو 

مبا فيو من توجيهات وىداية وقواعد كلية ُب التوحيد، والعقيدة، ومكارم  ليهتدي

 ٕٙلشريعة.األخالق، وا

 كما قال تعالى :                   
إذن، حيفظ  63

 اهلل القرآن ُب صدور اآلال  من أبناء اإلسالم. 

 لك األمساء القرآن العديدة تدل على شرفو و فضلو و منزلتو منها : تو من 

:  وعرفهم فيو فرائضو و حدوده ُب قولو تعاىلالذّكر : ألناهلل الذكر بو عبادة،  .1

                  
64  

                                                           
 ٗٔ-ٖٔ ( صٜٜ٘ٔ:دار الشرق، ، )القاىرةعلوم القرآنعبد الفتاح أبوسّنة،  ٔٙ

 ٖٛ، ص ادلرجع السابقزلمد صربى علي الصقيلي و عبد الرزتان شيك،  ٕٙ

 ٜالقرآن، سورة احلجر :   ٖٙ
 ٓ٘القرآن، سورة األنبياء :   ٗٙ
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:  الفرقان : ألنو فرق بُت احلق والباطل و قال تعاىل .2        

                   
65
   

الكتاب : ألّن اهلل كتب أحكامو وتكاليفو على عباده أى أوجيها عليهم قال  .3

 : تعاىل           
66 

 سورة البقرة مفهوم .6

سورة البقرة أطول سورة ُب القرآن، وىي من سورة ادلدنية اليت تعٌت جبانب 
سائر السور ادلدنية، اليت تعاِب النظم والقوانُت التشريعية اليت حيتاج التشريع، شأهنا كشأن 

 ٚٙإليها ادلسلمون ُب حياهتم االجتماعية.
 اذلجرة بعد السور من مانزل أوائل منوعدد آياهتا ست وذتانون ومائتان، وىي 

بادلدينة. فإنو آخر آية نزلت من السماء، و نزلت يوم النحر ُب حج الوداع. و مسيت 
 ذا االسم الشتماذلا بقصة البقرة ادلذكورة فيها، و عجبت احلكمة فيها.هب

تبدأ حبرو  و  السورة الثانية من حيث الًتتيب ُب ادلصحفسورة البقرة ىي من 
مرة، هبا أطول آية ُب القرآن وىي  ٓٓٔذكر فيها لفظ اجلاللة أكثر من  ،مقطعة " امل "
 . ٕٕٛآية الدين رقم 

                                                           
 ٔالقرآن، سورة الفرقان :   ٘ٙ
 ٕٜالقرآن، سورة األنعام :   ٙٙ

3.html-quran.com/tareef-http://www.e67
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السورة مسيت بذلك ألهنا أعربت عن قصة البعث الذي و يرى بعضهم أن ىذه 

حتدثت عنو سورة البقرة فيقول: "سورة البقرة مقصودىا إقامة الدليل على أن الكتاب 

 ىدى ليتبع ُب كل حال، و أعظم مل يهدى إليو لإلديان بالغيب.

 تدريس علم البالغةمفهوم  .7

أَدَرَسُو  َتْدرِْيس و -يَُدرِّسُ –التدريس لغة ُب ادلنجد ىو مصدر من َدرََّس 

ىو أمٌر ُب  حسن جعفر اخلليفةالتدريس اصطالحا قال  و ٛٙالكتاب: جعلو يدرسُو.

؛ ذلك أنو يؤدى إىل تأصيل األفكار وتوحيد ٜٙغاية األمهية للمشتغلُت بالًتبية

يساعد وضع األطر السليمة للقضايا العلمية ادلطروحة ُب ىذا اجملال، شلا  االستخدام، و

أنشطة معينة، لتحقيق أىدا  مرسومة، تنبثق  ُب توجيو سلوك الًتبويُت حنو مهام و

أساًسا من مدى فهمهم لعملية التدريس. و قال عبد الرزتن قنديل أن التدريس ىو 

موقف سلطط يستهد  حتقيق سلرجات تعليمية مرغوبة على ادلدى القريب، كما 

وقال توفيق أزتد مرعي  ٓٚلى ادلدى البعيد.يستهد  إحداث مظاىر متنوعة للًتبية ع

وزلمد زلمود احليلة أن التدريس ىو اجلانب التطبيقي للتعليم، أو أحد أشكالو وأمهها، 

                                                           
 ٕٔٔ ص ،ادلرجع السابق،رتيع احلقوق زلفوظة68

 ٘ص  ٖم ( ط  ٖٕٓٓمكتبة الرشد :  ،) الرياض،فصول ُب تدريس اللغة العربية،حسن جعفر اخلليفة ٜٙ
 ٖٔص  ٖم ( ط  ٕٓٓٓ) الرياض، دار النشر الدويل : التدريس وإعداد ادلعلم،، عبد الرزتن قنديل70
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والتعليم اليكون فعاال، إال إذا ُخطط لو مسبقا، أي قد صمم بطريقة منظمة 

 ٔٚومتسلسلة.

ا ُب النفس أثر أما البالغة ىي تأدية ادلعٌت اجلليل بعبارة صحيحة فصيحة، ذل
 ٕٚخالب مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيو، ولألشخاص الذين خياطبون بو.

اعتمادا على ادلعار  السابقة تالحظ الباحثة أّن تدريس البالغة ىو تربية لطالب عن 
تأدية ادلعٌت اجلليل بعبارة صحيحة فصيحة يهد  إىل إثارة التعلم، وتسهيل مهمة 

 حتقيقو.
تدريس البالغة ُب مراحل التعليم العام إىل حتقيق  جعفر اخلليفةحسن  يرى

 :ٖٚاألىدا  العامة التالية
تم دراسة تأن  بشرطدب وتذوقة تذوقا جيدا، مساعدة الطالب على فهم األ .ٔ

 البالغة ُب ظالل األدب.

 مساعدة الطالب على نقد النصوص األدبية وتقوديها وادلفاضلة بُت األدباء. .ٕ

من حتصيل ادلتعة واإلعجاب مبا يقرءون من اآلثار األدبية دتكُت الطالب  .ٖ
 الرائعة.

 .إدراك اخلصائص الفنية للنص األدىب، ومايًتكو من أثر ُب نفس ادلتلقى .ٗ

                                                           
م(  ٕٕٓٓ، طرائق التدريس العامة، )عمان، دار ادلسَتة للنشر والتوزيع : توفيق أزتد مرعي وزلمد زلمود احليلة71

 ٖٕص  ٔط 

 ٜٕٕص  ،نفس ادلرجعٕٚ
 ٖٕٗص  ،نفس ادلرجع73
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فهم مايدل عليو النص األدىب من ضروب ادلهارة الفنية لألديب، ومايصوره  .٘

 .أدبو منعواطف وحاالت نفسية

على ما ُب األساليب األدبية من ترقية حس الطالب ووجداهنم بالوقو   .ٙ
 .روائع الكلم

تبصَتىم بأنواع األساليب ادلختلفة وكيف تؤدى الفكرة أو ادلعٌت الواحد  .ٚ
 بطرئق متعددة.

مساعدهتم على اإلامام باألسس اليت تقوم عليها بالغة الكالم وجودة  .ٛ

 األسلوب، من حيث الوضوح والقوة واجلمال وروعة التصوير وبراعة اخليال.

 كينهم من إنشاء الكالم اجليد، من خالل زلاكاة األمناط البالغية اجليدة.دت .ٜ
ديكن للمعلم أن يسًتشد باخلطوات التالية ُب تدريس  حسن جعفر اخلليفةوأيضا قال 
 : وىي كالتايل ٗٚالبالغة،
عرض النص األدىب الذي يتضمن اللون أو الصور البالغية ادلطلوب دراستها على  .ٔ

الوسيلة التعليمية ادلتاحة سواء أكانت كتابا مدرسيا أو سبورة الطالب من خالل 
 إضافية أم أوراقا مطبوعة.

التمهيد للنص وقراءتو من قبل ادلعلم والطالب، ٍب شرحو وحتليلو وبيان أفكاره  .ٕ
 ومعانيو كما حيدث ُب درس األدب. 

                                                           
 ٖٕٛص  ،نفس ادلرجع74
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على القيام بتحديد األمثلة اليت توضح الصورة البالغية ادلطلوبة، وتدوينها  .ٖ
 السبورة.

الوقو  بالطالب أمام ىذه األمثلة وتوجيو أسئلة ترشدىم إىل إدراك وجو اجلدة  .ٗ

واأللفاظ اجملازية فيها، وما أدى إليو استخدامها من رتال العبارة وروعة التعبَت، 

مستعينا ُب ذلك بادلوازنة بُت عبارة النص ذات الصورة البالغية، وعبارة آخرى 

كنها الحتمل الصورة اجلديدة، ويكشف ذلم عن نواحى تؤدى ادلعٌت نفسو، ول

القوة واجلمال ُب التعبَت البالغى، وأثر ذلك ُب نفس ادلتلقى. ويستمر ُب مناقشة 

 الطالب حىت يشعر بأهنم قد دلسوا روعة العبارة وتذوقوا رتاذلا بأنفسهم.

لدرس بعد أن يطمئن ادلعلم إىل أن طالبو قد فهموا الصورة البالغية موضوع ا .٘
وتذوقوىا، يطلب منهم استنباط القاعدة البالغية بأنفسهم، ٍب يقدم ذلم 
ادلصطلح البالغى اجلديد دون أن يركز عليو أو يشغل الطالب بذكر األقسام اليت 

 الداعى ذلا، حىت التبدوذلم كأهنا الغاية النهائية من درس البالغة.
جيب أن يعد ادلعلم ولكى يثبت اللون البالغى اجلديد ُب أذىان الطالب،  .ٙ

دترينات، فيها نصوص أوعبارات تشتمل على صور بالغية متنوعة، يتم حتليلها 

من قبل الطالب الستنباط مافيها من أوجو البالغة ُب ضوء مادرسوه من 

أصوذلا، مع ضرورة اإلكثار من ىذه التمرينات حىت تصبح معرفة الطالب 

 .من رتال التعبَت وروعة اخليالبالبالغة أمرا قائماً على تذوق ماُب األدب 
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 يستهد  إىل تزويد ادلعرفة دريس البالغة، أىدافو وخطواتو اليتتعريف تىذا 

 الطالب عن البالغة وتنمية قدرهتم على فهم العمل األديب العريب بطريقة خاصة وسهولة.

 تنظيم األفكار . ب

وألفاظو  الكرًنلقرآن ا البالغة إحدى العلوم اليت تساعدنا علي معرفة ادلعاين
تركيب  ومنها تعليما ُبالفصيحة ونظمو البعيدة وأساليب تعبَته الرائعة ادلستخدمة. 

ذلا  . ووجذابا يؤثر ادلخاطب تأثَتا خالبا اجلمل الفصيحة البليغة مبقتضي احلال و
علم يعر  بو ايراد ادلعٌت الواحد ىو بيان كما عرفنا أن علم ال .وبيانمباحث منها علم ال

ىي  االستعارة. ولو ق سلتلفة ُب وضوحالداللة عليو فالوفاء والكرم والشجاعة واجلمالبطر 
تعارة االس، االستعارة األصلية والتبعية، االستعارة التصرحيية وادلكنية منها أقسام أربعة

 .االستعارة التمثيلية ،ادلرشحة واجملردة وادلطلقة
 ىصلّ  تعاىل اّلذي نزّلو على نبيّنا زلّمدلقرآن ىوكالم اهلل وكتاب اهلل اّن الريب أ

ُب  للّناس األرتعُت. ومن إحدى اجلزء الّلو عليو وسّلم بواسطة جربيل االمُت ىدايةً 
ُب  االستعارةسورة البقرة. ولتفهيم  بإستعارة ىو ُبالقرآن الكرًن اّلذي كثَت من آية 

 ذلكن الكرًن سورة البقرة. ولُب القرآ ن حيّللهماأ البالغة ينبغي على الطّالبتدريس علم 
بتضمينهما ُب تدريس علم البالغة. ومن البحث  هماتكّمل و الباحث ان حيّللهما يريد

 إحدي السوار اليت فيها الستعارة وىي ُب سورة البقرة.
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 
و : ىدف البحث، ومكان البحث، ىذا الباب علي املوضوعات، منها بحثيس
وأدوات البحث، و  ومصدر البيانات،  وموضوع البحث،وطريقة البحث، موعده،  

 أسلوب حتليل البيانات.
 هدف  البحث . أ

 و يف القرآن الكرًن سورة البقرة  االستعارة معرفة معاين يهدف البحث إىل
 .  تضمينو يف تدريس علم البالغة

 موعدهمكان البحث و ب. 
ويبدأ . ىذا البحث اليتقيد بالبيئة املكانية وإمنا يستعمل الدراسات املكتبية 

 0215- 0214العام اجلامعي  لثاينالبحث يف الفرتة  ا
 البحث طريقةج. 

، ويتم مجع ة التحليليةوصفيال طريقةيف ىذا البحث ىو ال ةاملستخدم طريقةإن ال
 .يف القرآن الكرًن سورة البقرة عمليةالتحليلة املضمونبإجراء  طريقةالبيانات تبعا هلذا ال

 موضوع البحثد. 
يف تدريس  اوتضمينهيف القرآن الكرًن سورة البقرة  االستعارةكز البحث على تير 

 يف القرآن الكرًن . علم البالغة
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 مصادر البياناتهـ. 
مصادر البيانات لبحث يعتمد علي الدراسات املكتبية. و مصدر البيانات هلذا ا

 ى املتعّلقة باملوضوع.خر ها، وكتب األشرحو  ، وكتب البالغةالقرآن الكرًناملستخدمة منها 
 أدوات البحثو. 

ستخدام جدول التخصيص بطريقة مجع البيانات إالبحث ىى بيف ىذا أداة ن إ
 االستعارةأسا ليب  علىتشتمل اليت آية حيث توجد فيو  القرآن الكرًنهلذا البحث من 

 .ب التفسري و قواعد اللغة العربيةت من كتمااملعلو  زيادة مع

 االستعارة

 الّشرح االستعارة نوع الشواهد اآلية الرقم
1     
2     
3     

 أسلوب تحليل البيانات ز. 
 وقد مت مجع حتليل البيانات من خالل طريقة التدرج فيما يلي:

 .قرآن الكرًنالقراءة .1

 .يف القرآن الكرًن سورة البقرة االستعارةاليت تتضمن يةتشخيص اآل .2

 .)%( اةةيف امل يف القرآن الكرًن ماءة االستعارةأسلوب تعيني عدد .3

 .يف القرآن الكرًن سورة البقرة االستعارة تعيني معاىن  .4

 خيص تأثري ىذا التحليل يف تدريس علم البالغة.شت .5
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

يتحدث ىذا الباب عن وصف البيانات وحتليلها وحمدودية البحث. فسيشرح 
يف سورة البقرة  االستعارةالباحث يف ىذا الباب البيانات احملصولة عليها وحتليل األساليب 

 من القرآن الكرمي. وسيحلل الباحث ما يتوصل إليو البحث بالًتتيب التايل:

 وصف البيانات . أ
أساليب الثاين توجد اآليات اليت فيها  اعتمادا على النظريات املذكورة يف الباب

يف سورة البقرة من  االستعارةن يقوم بالتحليل عن األسلوب فيمكن الباحث أ االستعارة
 القرآن الكرمي .

الباحث  وجدآية ، و  ٕٙٛمن  تتكون القرآن الكرمي يفسورة البقرة كما عرف 

و  التصرحيّية االستعارة آية اليت تتكون من عالقتها ىو ٕٚة البقرة ستعارة يف سور  اال

( ٔٛ, ٕٔٔ, ٚٔ, ٘ٚٔ, ٜٓ, ٙٛ, ٗٚ, ٔٗ, ٙٔ, ٚآيات )  ٓٔوجدت  املكنّية

, ٗٚ, ٔٗ, ٙٔ, ٚ)  آيات ٓٔوجدت  التبعّية األصلّية و االستعارة (،ٗٓ,ٖٚ)%

و  جملردةاو  املرشحة االستعارة (،ٗٓ,ٖٚ)%( ٔٛ, ٕٔٔ, ٚٔ, ٘ٚٔ, ٜٓ, ٙٛ

, ٜآيات ) ٘وجدت  التمثيلية االستعارة (,ٗ,ٚ)% (ٕٚ, ٙٔ) وجدت آيتان ملطلقة

ٖٔٗ ,ٕ٘ٓ ,ٕ٘ٙ ,ٕٙٙ) %(ٔٛ,ٕ٘) 
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 .في سورة البقرة االستعارةجدول  عالقة  
النسبة المائوية  عدد         االستعارة      رقم

)%( 
و التصريحّية  االستعارة ٔ

 المكنّبة
ٔٓ %ٖٚ,ٓٗ 

 ٗٓ,ٖٚ% ٓٔ التبعّية األصلّية و رةاالستعا ٕ
 و المجردةو  المرشحة ٖ

  المطلقة
ٕ         %ٚ,ٗ 

 ٕ٘,ٛٔ% ٘ التمثيلية ٗ
 ٓٓٔ%         ٕٚ عدد                  
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 االستعارةدت فيها وجت القرآنية في سورة البقرة التي آيا           االستعارة

 االستعارة
 و التصريحّية

 ّيةالمكن

 االستعارة
 و  األصلية
 التبعّية

و  المرشحة
و  المجردة
 المطلقة

 التمثيلية

 ٚ رقم اآلية
ٔٙ 
ٗٔ 
ٚٗ 
ٛٙ 
ٜٓ 

ٔٚ٘ 
ٕٚ 

ٕٔٔ 
ٛٔ 

ٚ 
ٔٙ 
ٗٔ 
ٚٗ 
ٛٙ 
ٜٓ 

ٔٚ٘ 
ٕٚ 

ٕٔٔ 
ٛٔ 

ٔٙ 
ٕٚ 
 

ٜ 
ٖٔٗ 
ٕ٘ٓ 
ٕ٘ٙ 
ٕٙٙ 
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ااٌلستعارة

االستعارة ا ت ر        ا       

االستعارة ا         ا ت ع   

االستعارة ا  ر      ا   ر ة         

االستعارة ا ت      
 

 

 

 

37.04% 

37.04% 7.4% 

18.52% 
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 تحليل البيانات . ب

يف سورة البقرة  االستعارةاألساليب سيتم حتليل على القائمة السابقة  بناء
اآليات كتاب الوجز وتفاصيلها كما من القرآن الكرمي ويعتمد الباحث يف شرح 

 يلي:
 والمكنّية. تصريحيةال االستعارة .ٔ

ٔ.              

      

كا ملشبو  و ىي" َخَتمَ  يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
لفظ الدال علي املشبو بو ال َتمث استع "غشا" مبعٍتو شبامل منو حذفو  اليتبو 
 ىي كلمة والقرينة لفظية, تصريحيةال االستعارةعلى سبيل  "َخَتمَ  "وىو

 .75"همقُػُلوبِ "
 .لى قلوهبم و على مسعهم و على أبصارىمغشا اهلل عاملعٍت: 

ٕ.           

       

 و ىي " اْشتَػَرُوا يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
لفظ الدال ال َتمث استع "استبدلوا" مبعٍتو شبملا منو حذفو  اليتملشبو بو كا

                                                           
ٚ٘

 ٖٖص  ، م(ٜٔٛٔ ،)بَتوت: دارالقرآن الكرمي ،صفوة التفاسَت ،حممد علي الصابوين  
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 , والقرينة لفظيةتصريحيةال االستعارةعلى سبيل "  اْشتَػَرُوا"  وىو علي املشبو بو
 76." الضَّالََلَة بِاْلُهَدى " ىي كلمة

 .ىالّضاللة باهلدالذبن استبدلوا  أولئك املعٍت:

ٖ.               

         

 و ىي " َتْشتَػُرواْ  يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
الدال  لفظال َتمث استع " تستبدلوا" مبعٍتو شبامل منو حذفو  اليتملشبو بو كا

 , والقرينة لفظيةتصريحيةال االستعارةعلى سبيل "  َتْشتَػُرواْ "  وىو علي املشبو بو
 77." ِبآيَاِتي " ىي كلمة

 قليالً و إيّيا فالتقون. مثناً  بِآيَاِت دلوا : وال تستباملعٍت

ٗ.               

                                    

                           

                                                           
ٚٙ

 ٜٖص  ،نفس املرجع  
77

   ٗ٘ص ،نفس املرجع  
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 وىي " الحجارة يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
اللفظ  َتمث استع "وةالقلوب القس" مبعٍتو شبامل منو حذفو  اليتملشبو بو كا

, والقرينة تصريحية االستعارةعلى سبيل "  الحجارة"  وىو الدال علي املشبو بو
 78." قلوبكم "ىي كلمةلفظية 

 .وةالقلوب القست قلوبكم من بعد ذالك فهي كا : مث قساملعٍت

٘.             

       

 وىي " اْشتَػَرُوا يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
لفظ الدال ال َتمث استع " استبدلوا مبعٍت"و شبامل منو حذفو  اليتملشبو بو كا

 والقرينة لفظية, تصريحيةال االستعارةعلى سبيل "  اْشتَػَرُوا"  وىو علي املشبو بو
 ." الحياة الدنيا باألخرة " ىي كلمة

 .الذبن استبدلوا احلياة الدنيا با ألخرة ولئك: أاملعٍت

ٙ.               

                             

        

                                                           
78

 ٜٙص ،نفس املرجع  
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 وىي " اْشتَػَرُوا يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
لفظ الدال علي ال َتمث استع " باع مبعٍت"و شبامل نوم حذفو  اليتملشبو بو كا

 , والقرينة لفظية "تصريحيةال االستعارةعلى سبيل  " اْشتَػَرُوا"  وىو املشبو بو
 ." أنفسهم

 .باعوا بو أنفسهم ا: بئسماملعٍت

ٚ.           

      

 و ىي " اْشتَػَرُوا يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
لفظ الدال ال َتمث استع " استبدلوا"  بمعنيو شبامل منو حذفو  اليتملشبو بو كا

 ة لفظية, والقرينتصريحيةال االستعارةعلى سبيل "  اْشتَػَرُوا"  وىو علي املشبو بو
 79." بالهدى " ىي كلمة

 .الذبن استبدلوا الضاللة باهلدي لئك: أو املعٍت

ٛ.              

                  

                                                           
79

  ٙٔٔص ،نفس املرجع  
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 العهد" و ىو شبو وبيان"  العهد "املكنّية  االستعارةاآلية توجد يف ىذه 
 "ينقضونحذف املشبو بو ورمز إليو بشيء من لوازمو وىو "مث "  الحبل" ب  "

 84.مكنيةال االستعارة على سبيل
  . اهلل دين: الذبن ينقضون املعٍت

ٜ.              

         

وجهو " و ىو شبو وبيان" وجهو هلل"املكنّية  االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
حذف املشبو بو ورمز إليو بشيء من لوازمو وىو مث " نفسو وقلبو" ب  " هلل
 81.مكنيةال االستعارة على سبيل "أسلم"

  .هلل نفسو وقلبوي من أسلم : بلاملعٍت

ٔٓ.          

             

 "خطيئتوو ىو شبو "وبيان" خطيئتو"املكنّية  االستعارةيف ىذه اآلية توجد  
على  "أحاطتليو بشيء من لوازمو وىو "حذف املشبو بو ورمز إمث " وذنبب " 
 82.مكنيةال االستعارة سبيل

 .وذنببلي من كسب سيئة وأحاطت بو  : املعٍت
                                                           

80
  ٙٗص ،نفس املرجع  

81
  ٜٛص ،نفس املرجع  

82
  ٖٚص ،نفس املرجع  
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 التبعّية األصلّية و االستعارة .ٕ

ٔ.              

   

كا ملشبو بو من َخَتَم"  يف كلمة " تصرحييةال االستعارةاآلية توجد يف ىذه 
 لفظ َتمث استعَخَتَم"  ب " "غشا"و ىو شبو وبيانو مشب حذففعل ماض و 

 االستعارةعلى سبيل "  َغَشاَوة  " الللمشبو " الَخَتَم " الدال علي املشبو بو 
 قُػُلوِبهم ". والقرينة لفظية ", تصريحية

و التبعّية,  االستعارةمسيت  ةىو مشتق" ختم"فظ األول إذا تأملت لو 
 االستعارةمسيت ة فلذلك مشتقغَت  ىو جامدة  القلوب""  الثاين  لفظ يف

 .األصلّية
غشا اهلل على قلوهبم و على مسعهم و على أبصارىم فشاوة وهلم املعٍت: 

 .عذاب عظيم

ٕ.           

    

كا ملشبو بو "  اْشتَػَرُوا يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
مث "  اْشتَػَرُوا ب " "استبدلوا"و ىو شبو وبيانو مشب حذفمن فعل ماض و 
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على سبيل "  استبدلوا" للمشبو "  اْشتَػَرُوا" لفظ الدال علي املشبو بو  استعَت
  ." الضَّالََلَة بِاْلُهَدى , والقرينة لفظية "تصريحية االستعارة

التبعّية,  االستعارةمسيت  ةىو مشتق" اْشتَػَرُوا"إذا تأملت لفظ األول و 
مسيت ة فلذلك مشتقغَت  ىو جامدة  " الضَّالََلَة بِاْلُهَدى "  الثاين  لفظ و يف

  .ةاألصليّ  االستعارة

 .الضَّالََلَة بِاهْلَُدىأوالئك الذبن استبدلوا  املعٍت:

ٖ.                           

          

كا ملشبو بو "  َتْشتَػُرواْ  يف كلمة " تصرحييةال رةاالستعايف ىذه اآلية توجد 
مث "  َتْشتَػُرواْ  ب " " تستبدلوا"و ىو شبو وبيانو مشب حذفمن فعل ماض و 

على سبيل " تستبدلوا " للمشبو "  َتْشتَػُرواْ " لفظ الدال علي املشبو بو  استعَت
 ." ِبآيَاِتي , والقرينة لفظية "تصريحية االستعارة

التبعّية,  االستعارةمسيت  ةىو مشتق" َتْشتَػُرواْ "فظ األول إذا تأملت لو 
 االستعارةمسيت ة فلذلك مشتقغَت  ىو جامدة  " يَاِتيَئابِ  "  الثاين  لفظ و يف

 .األصلّية
  .مثناً قليالً و إيّيا فالتقون بِآيَاِت : وال تستندلوا املعٍت
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ٗ.               

                                 

                                

كا ملشبو "  الحجارة يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
 ب " وة"سالقلوب القو ىو شبو وبيانو مشب حذفبو من فعل ماض و 

" القلوب للمشبو "  الحجارة" لفظ الدال علي املشبو بو  استعَتمث "  الحجارة
 ". مقلوبك , والقرينة لفظية "تصريحية االستعارةعلى سبيل وة " سالق

و التبعّية,  االستعارةمسيت  ةىو مشتق" تسق"إذا تأملت لفظ األول و 
 االستعارةمسيت ة فلذلك مشتقغَت  ىو جامدة  " قلوبكم "  الثاين  لفظ يف

 .األصلّية
 .وةسالقلوب القت قلوبكم من بعد ذالك فهي كا : مث قساملعٍت

٘.             

      

كا ملشبو بو "  اْشتَػَرُوا يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
مث "  اْشتَػَرُوا ب " " استبدلواو ىو شبو وبيانو مشب حذفمن فعل ماض و 

على سبيل "  استبدلوا" للمشبو "  اْشتَػَرُوا" لفظ الدال علي املشبو بو  استعَت
 ." الحياة الدنيا باألخرة والقرينة لفظية ", تصريحية االستعارة
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 االستعارةمسيت  ةىو مشتق"  اْشتَػَرُوا "إذا تأملت لفظ األول و 
ة مشتقَت غ ىو جامدة  " الحياة الدنيا باألخرة "  الثاين  لفظ و يفالتبعّية, 
 .األصلّية االستعارةمسيت فلذلك 

 : أوالئك الذبن استبدلوا احلياة الدنيا با ألخرة.املعٍت

ٙ.              

                             

            

كا ملشبو بو "  اْشتَػَرُوا يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
 استعَتمث "  اْشتَػَرُوا ب " " باعو ىو شبو وبيانو مشب حذفمن فعل ماض و 

 االستعارةعلى سبيل "  باع" و للمشب"  اْشتَػَرُوا" لفظ الدال علي املشبو بو 
 ." أنفسهم , والقرينة لفظية "تصريحية

 االستعارةمسيت  ةىو مشتق"  اْشتَػَرُوا "إذا تأملت لفظ األول و 
مسيت ة فلذلك مشتقغَت  ىو جامدة  " أنفسهم "  الثاين  لفظ و يفالتبعّية, 
 .األصلّية االستعارة

 باعوا بو أنفسهم. ا: بئسماملعٍت

ٚ.           
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كا ملشبو بو "  اْشتَػَرُوا يف كلمة " تصرحييةال االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
مث "  تَػَرُوااشْ  ب " " استبدلواو ىو شبو وبيانو مشب حذفمن فعل ماض و 

على سبيل "  استبدلوا" للمشبو "  اْشتَػَرُوا" لفظ الدال علي املشبو بو  استعَت
 ." بالهدى , والقرينة لفظية "تصريحية االستعارة

 االستعارةمسيت  ةىو مشتق"  اْشتَػَرُوا "إذا تأملت لفظ األول و 
مسيت لذلك ة فمشتقغَت  ىو جامدة  " بالهدى "  الثاين  لفظ و يفالتبعّية, 
 .األصلّية االستعارة

 : أوالئك الذبن استبدلوا الضاللة باهلدي.املعٍت

ٛ.              

                      

 العهد" و ىو شبو وبيان"  العهد "املكنّية  االستعارةىذه اآلية توجد يف 
 "ينقضونحذف املشبو بو ورمز إليو بشيء من لوازمو وىو "مث "  الحبل" ب  "

 .مكنيةال االستعارة على سبيل
 االستعارةمسيت  ةىو مشتق"  ينقضون "إذا تأملت لفظ األول و 

مسيت ة فلذلك مشتقغَت  ىو جامدة  " العهد "  الثاين  لفظ و يفالتبعّية, 
 .األصلّية االستعارة

 اهلل. دين: الذبن ينقضون املعٍت
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ٜ.              

           

 وجهو هلل" و ىو شبو وبيان" وجهو هلل"ة املكنيّ  االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
 "أسلمحذف املشبو بو ورمز إليو بشيء من لوازمو وىو "مث " نفسو وقلبو" ب  "

 .مكنيةال االستعارة على سبيل
و التبعّية,  االستعارةمسيت  ةىو مشتق"  أسلم "إذا تأملت لفظ األول و 

 االستعارةمسيت ة فلذلك مشتقغَت  ىو جامدة  " وجهو "  الثاين  لفظ يف
 .األصلّية

 اهلل نفسو وقلبو: بلي من أسلم املعٍت

ٔٓ.          

              

 "خطيئتوو ىو شبو "وبيان" خطيئتو"املكنّية  االستعارةيف ىذه اآلية توجد  
على  "أحاطتحذف املشبو بو ورمز إليو بشيء من لوازمو وىو "مث " ذنبوب " 
 .مكنيةال االستعارة سبيل

 و يفالتبعّية,  االستعارةمسيت  ةىو مشتق"  أحاطت "إذا تأملت لفظ األول و 
 .األصلّية االستعارةمسيت ة فلذلك مشتقغَت  ىو جامدة  " خطيئتو "  الثاين  لفظ

 ذنبو.كسب سيئة وأحاطت بو   بلي من : املعٍت 
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 المطلقةو  المجردةو  المرشحة االستعارة .ٖ

ٔ.           

     

شًتوا" فقد استعَت ا"ية يف لفظة ىذه اآلية الكردية استعارة تصرحي يف
، والقرينة الىت متنع منهما " جبامع أحسن الفائدة يف كلستبدال إلشًتاء" "لإل"ا

رأينا  االستعارةمن إرادة املعٌت األصلي اللفظية و ىي "الضاللة". وإذا تأملنا ىذه 
أنو قد ذكر معها شيء يالئم املشبو بو "اإلسًتاء" وىذا الشيء ىو "فما رحبت 

 83".مرشحةرة استعاجتارهتم". ومن أجل ذلك تسمى "
    أوالئك الذبن اختاروا الضاللة باهلدي.املعٍت: 

ٕ.              

                 

" و مها غَت مالئم, حبلطلون يبشبو ب " "عهد ينقضون ففي لفظة "
وهلذا  " يبطلون" ليبدل مشبو منو و ىو  " ينقضون"مث استعَت مشبو بو منو وىو 

 80.ألن غَت مالئم مبشبو بو و مبشبو "مطلقة"استعارة السبب يسمى 
 اهلل. يبطلون حبل: الذبن املعٍت

 
 

                                                           
83
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 التمثيلية االستعارة .ٗ

ٔ.           

    

يخادعون اهلل  يف كلمة " التمثيلية االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
 همفى أظهر إيمانإلي اهلل و  يكذب المنافقو ىو شبو " وبيان"  والذينءامنوا
لفظ الدال علي  استعَتمث "  يخادعون اهلل والذينءامنوا ب " " ىمواخفاء كفر 

 ." الحالية والقرينة ", التمثيلية االستعارةعلى سبيل  ملشبو ا ليبدلاملشبو بو 

واملشبو  يكذب املنافق إيل اهلل و ىف أظهر إدياهنم واخفاء كفرىمواملشبو ىنا 
 85.ءامنوا خيادعون اهلل والذينبو 

 .حاهلم مع رهبم ىف أظهر اإلديان واخفاء الكفر: املعٍت

ٕ.                         
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وماجعلنا القبلة التي كنت  يف كلمة " التمثيلية االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
و ىو شبو " وبيان"  ى عقيبيوعليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عل

وماجعلنا القبيلة التي كنت عليها  ب " " األعضاء الذين ينقلبون رئيسو عن أمره
لفظ الدال علي  استعَتمث "  إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقيبيو

 ."ليةاالح " والقرينة, التمثيلية االستعارةعلى سبيل  املشبو  املشبو بو ليبدل

وماجعلنا واملشبو بو  األعضاء الذين ينقلبون رئيسو عن أمرهىنا واملشبو 
 86.القبيلة اليت كنت عليها إال لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقيبيو

 .من يرتد عن دين اهلل: و املعٍت

ٖ.            

                 

قالوا ربنا أفرغ علينا  يف كلمة " التمثيلية االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
 " ضع الحجر إلى ذالك المكن حّتي يبني المبنيو ىو شبو " وبيان"  صبرا
 ال علي املشبو بو ليبدللفظ الد استعَتمث "  قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا ب "

 ."لفظيةلاوالقرينة ", التمثيلية االستعارةعلى سبيل  املشبو 
قالوا واملشبو بو  ضع احلجر إىل ذالك املكن حيّت يبٍت املبٍتواملشبو ىنا 
 87.ربنا أفرغ علينا صربا
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 .اهلل على حاهلم باالصرب فرغي: املعٍت

ٗ.                

                

فمن يكفر بالطاغوت  يف كلمة " التمثيلية االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
با لحبل المستمسك و ىو شبو " وبيان" ستمسك بالعروةويؤمن باهلل فقد ا

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل  ب " " الحكم و عدم اإلنصاؼ ترشيح
على  املشبو  لفظ الدال علي املشبو بو ليبدل استعَتمث "  فقد استمسك بالعروة

 ."ليةاالح والقرينة ", التمثيلية االستعارةسبيل 
واملشبو  بل احلكم و عدم اإلنصاف ترشيحاملستمسك با حل شبو ىناوامل

 88.فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروةبو 
 .املستمسك بدين اإلسالمفمن : املعٍت

٘.             
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ن أيود أحدكم أن تكو  يف كلمة " التمثيلية االستعارةيف ىذه اآلية توجد 
" لو, جنة من نجيل واعناب تجؤى من تحتها األنهار لو من كل الثمرات 

 " محصولةالحديقة غناء من الثمرات و لكن أصابتها عندما و ىو شبو " وبيان
أيود أحدكم أن تكون لو, جنة من نجيل واعناب تجؤى من تحتها  ب "

 املشبو  ليبدللفظ الدال علي املشبو بو  استعَتمث "  األنهار لو من كل الثمرات
احلديقة غناء من الثمارات ولكن أصابتها حال  التمثيلية االستعارةعلى سبيل 

 ."ليةاالح والقرينة ",عندما حمصولة
احلديقة غناء من الثمرات و لكن أصابتها عندما  حال شبو ىناوامل

أيود أحدكم أن تكون لو, جنة من جنيل واعناب جتؤى من  واملشبو بو حمصولة
 89.هنار لو من كل الثمراتحتتها األ

 .يعمل املصلح عمل السيئة ىف آخر: املعٍت
 محدوديّة البحثج. 

 إّن ىذاالبحث مازال ناقصا وذالك لعّدة أسباهبا منها : 
 .قّلة معلومات الباحث عن املوضوع .ٔ
بّية ألن أكثر الّنظريّات اّليت قّلة فهم الباحث يف علوم البالغة واللغة العر  .ٕ

 .العربّية ستعملتها باللغةا
 .ضّيق الفرصة املتاحةعن القرآن بعميق .ٖ
 .قّلة املراجع العربّية يف مكتبة جامعة جاكرتا احلكومّية .ٗ

                                                           
89

  ٔٚٔص ،نفس املرجع  
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 الباب الخامس

إلقتراحاتوا التضمينو  اإلستنتاج  

 اإلستنتاج .1
أن اآليات فيو الباحث د جيبناء على التحليل السابق الذي ًب شرحو ُب الباب الرابع، 

 . االستعارةمن القرآن الكرمي تستعمل فيها  البقرةالقرآنية ُب سورة 

و ُب كل ،آية  72دىا و عد ,االستعارة تضمناليت البقرة سورة و اآليات القرآنية ُب 
 فعدد مجيعها ُب سورة ومعانيها االستعارةآيات توجد فيها نوع أو نوعان أو أنواع من 

التصرحيّية و ادلكنّية  االستعارة( 0 %(، و أنواعها:011كلمة )  72 االستعارةو البقرة . 
( 30, 007, 02, 021, 41, 31, 21, 10, 01, 2)  آيات 01وجدت 

, 21, 10, 01, 2آيات )  01األصلّية و التبعّية وجدت  ةاالستعار و (، 42,11)%
و  اجملردةو  ادلرشحة االستعارةو (، 42,11( )30%, 007, 02, 021, 41, 31

, 4آيات ) 1وجدت  التمثيلية االستعارةو (, 2,1( )%72, 01وجدت آيتان ) دلطلقة
014 ,711 ,711 ,711%( )03,17). 

 التضمين .أ

س اللغة العربيية، خاصة ُب تدريس علم البالغة و تضميني ُب تدري البحث اإن ىذ
من ُب تدريس البالغة. خاصة  امثلة كثرية من اآليات القرآنية من ادلستحسن أن يقدم للطلبة
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. ليكون فهمهم غري زلددة على فهم البالغة فحسب، االستعارةساليب اآليات اليت فيها أ
 وياتو.ولكنهم  يفهمون علم البالغة و اسلوب القرآن و زلت

حقيقيا كان ام  االستعارةسلوب ة من أكثري   فيها إن ُب القرآن الكرمي سورة البقرة
يث كانت حتصل فيها مرجوا رلازيا. ولتكون قراءتنا لتلك اآليات قراءة عميقة وجيدة ح

مبحث من مباحثو، تعترب من ادلواد  االستعارةسلوب فعلينا أن ندرس علم البالغة، ألن أ
 جلامعة وذلا ادوار عظيمة للّطاّلب ُب تنمية الثروة البالغّية.الّدراسّية ُب ا

سلوب فهمهم ُب علم البالغة، خاصة ُب أ جبانب ذالك ديكن الطلبة ان يّوسعوا
اجملاز ادلرسل بطريقة كثرة قراءة الكتب ادلتعّلقة بو لزيادة معارفهم حىت يستطيعوا أن يفهموا 

 آيات القرآن الكرمي.

  قتراحاتاال  .ب

و اىل ادلدرسني ّلق بالبحث و ىذه اإلقًتاحات توجّ الباحث اإلقًتاحات اّليت تتع قّدم
 و الطّلبة ومن الذي لو عالقة بتدريس البالغة على وجو الّتحديد، اآلتية.

على الطّلبة ان جيعلوا البالغة رائعة ُب تدريس اللغة العربّية وليس ماّدة صعبة، وأن ُب  .0
 وا ُب دراستها.دّ تعى الطّلبة أن يس. ذلذه ينبغي علالبالغة عّدة النواحي الفّنية

 .بناء على أمهّية دراسة البالغة وإطالعها على الطّلبة أن يّتعّلموىا جبّد وإجتهاد .7
على مدّرس البالغة أن جّيعلوا القرآن موضوعها للبحث ُب تدريس البالغة وأن يّأخذوا  .4

 الّنماذج منو.
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ة واألدبّية، ليكون طلبة يبة العاّمة بالكتب البالغعلى رؤساء اجلامعة أن يّزّودوا ادلكت .1
 قسم اللغة وآدهبابسهلون أن يّدّرسوا مادة دراستهم ادلتعّلقة بالعلوم العربّية.
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 ي سورة البقرةف االستعارة
 الشرح االستعارة الشواهد اآلية لرقما

1 
            

          

       

    

غشا اهلل أي  غشا ختم مبعين تصرحييةال االستعارة ختم
على قلوهبم و على مسعهم و 

 على أبصارىم

7 
            

            

            

أي  استبدلوا مبعين اشًتوا تصرحييةال االستعارة اشًتوا
الّضاللة الذبن استبدلوا  أولئك

 باذلدى

4 
        

       

           

وال أي  تستبدلوا مبعين تشًتوا  تصرحييةال االستعارة تشًتوا
مثناً قليالً و  بِآيَاٌب تستبدلوا 

 إيّيا فالتقون



08 

 

 

            

1        

        

          

          

         

            

           

       

 

 وةالقلوب القس مبعين احلجارة تصرحييةال االستعارة احلجارة
م من بعد ت قلوبكٍب قسأي 

 وةذالك فهي كا القلوب القس

1            

          

      

أي  استبدلوا مبعيناشًتوا  تصرحييةال الستعارةا اشًتوا
أولئك الذبن استبدلوا احلياة 

 الدنيا با ألخرة
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1       

       

        

             

          

    

      

 ابئسمأي  باع مبعيناشًتوا  تصرحييةال االستعارة اشًتوا
 باعوا بو أنفسهم

2             

       

          

       

 

أي  استبدلوا مبعيناشًتوا  تصرحييةال االستعارة اشًتوا
أولئك الذبن استبدلوا الضاللة 

 باذلدي
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3        

        

         

        

       

    

الذبن أي  احلبل العهد مبعين ادلكنّية االستعارة العهد
 ينقضون حبل اهلل

4           

       

       

      

 نفسو وقلبووجهو اهلل مبعين  ادلكنّية الستعارةا وجهو اهلل
 نفسو وقلبوبلي من أسلم أي 

 هلل

01        

        

          

بلي أي  وذنب مبعين خطيئتو ادلكنّية االستعارة توخطيئ
من كسب سيئة وأحاطت بو 

 ذنبو
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00             

          

       

    

 القلوب

 ختم
 األصلّية االستعارة

 التبعّية االستعارة

 ألّن القلوب من اسم مشتق

 ألّن القلوب من اسم جامد

07             

            

            

 الضاللة باذلدى

 

 اشًتوا

 األصلّية االستعارة

 

 التبعّية االستعارة

ألّن الضاللة باذلدى من اسم 
 مشتق

 من اسم جامد اشًتواألّن 

04         

       

           

            

 بئاياٌب

 تشًتوا

 األصلّية االستعارة

 التبعّية االستعارة

 ألّن بئاياٌب من اسم مشتق

 اسم جامد ألّن تشًتوا من

01        ألّن قلوبكم من اسم مشتق األصلّية االستعارة قلوبكم 
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 ألّن قست من اسم جامد التبعّية االستعارة قست

01            

          

      

     

احلياة الدنيا 
 باألخرة

 اشًتوا

 األصلّية االستعارة

 

 التبعّية االستعارة

 ألّن احلياة الدنيا باألخرة

 من اسم مشتق 

 ألّن اشًتوا من اسم جامد

01       

       

 أنفسهم

 اشًتوا

 األصلّية االستعارة

 التبعّية االستعارة

 ألّن أنفسهم من اسم مشتق

 اسم جامدألّن اشًتوا من 
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02             

       

          

       

 باذلدي

 اشًتوا

 األصلّية االستعارة

 التبعّية االستعارة

 ألّن باذلدي من اسم مشتق

 ألّن اشًتوا من اسم جامد

03        

        

         

        

 العهد

 ينقضون

 األصلّية االستعارة

 التبعّية االستعارة

 من اسم مشتق العهدألّن 

 من اسم جامد ينقضونألّن 
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04           

       

       

      

 وجهو

 أسلم

 األصلّية االستعارة

 التبعّية االستعارة

 ألّن وجهو من اسم مشتق

 ألّن أسلم من اسم جامد

71        

        

          

         

 خطيئتو

 أحاطت

 األصلّية االستعارة

 التبعّية االستعارة

 من اسم مشتق خطيئتوألّن 

 ألّن أحاطت من اسم جامد

70             

            

            

معناه اشًتوا مناسب مبشبو بو  ادلرشجة االستعارة اشًتوا
 و ىو استبدلوا
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77        

        

         

        

       

    

ألن ينقضون عهد غري  ادلطلقة االستعارة ينقضون عهد
مناسب مبشبو بو وىو يبطلون 

 حبل

74     

      

         

اهلل الذين خيادعون 
 ءامنوا

يكذب ادلنافق إيل شبو معناه  التمثيلّية االستعارة
اهلل و َب أظهر إدياهنم واخفاء 

خيادعون اهلل  " ب"  كفرىم
ٍب استعر لفظ "  والذينءامنوا

الدال علي ادلشبو بو ليبدل 
 ." احلاليةوالقرينة " , ادلشبو

71        

       

وماجعلنا القبيلة 
اليت كنت عليها 
إال لنعلم من يتبع 

معناه شبو األعضاء الذين  التمثيلّية االستعارة
 ب"  ون رئيسو عن أمرهينقلب

وماجعلنا القبيلة اليت كنت  "
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الرسول ممن ينقلب 
 على عقيبيو

عليها إال لنعلم من يتبع 
الرسول ممن ينقلب على 

ٍب استعر لفظ الدال "  عقيبيو
, علي ادلشبو بو ليبدل ادلشبو

 ." احلاليةوالقرينة " 

71        

        

        

قالوا ربنا أفرغ علينا 
 صربا

معناه شبو " ضع احلجر إىل  التمثيلّية االستعارة
ذالك ادلكن حيّت يبين ادلبين " 

قالوا ربنا أفرغ علينا ب " 
" ٍب استعر لفظ الدال  صربا
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دل ادلشبو  علي ادلشبو بو ليب
 ,والقرينة "اللفظية".

71             

            

         

     

           

        

ن يكفر فم
يؤمن  بالطاغوت و

باهلل فقد استمسك 
 بالعروة

معناه شبو " ادلستمسك با  التمثيلّية االستعارة
حلبل احلكم و عدم اإلنصاف 

ترشيح " ب " فمن يكفر 
يؤمن باهلل فقد  بالطاغوت و

استمسك بالعروة " ٍب استعر 
لفظ الدال علي ادلشبو بو 
 ليبدل ادلشبو ,والقرينة "

 ".احلالية

72         

         

         

            

          

أيود أحدكم أن 
تكون لو, جنة من 
جنيل واعناب جتؤى 
من حتتها األهنار لو 

 من كل الثمرات

معناه شبو " احلديقة غناء من  التمثيلّية االستعارة
الثمرات و لكن أصابتها 

عندما زلصولة " ب " أيود 
جنة من  أحدكم أن تكون لو,

جنيل واعناب جتؤى من حتتها 
األهنار لو من كل الثمرات " 
ٍب استعر لفظ الدال علي 
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ادلشبو بو ليبدل ادلشبو 
 ".احلالية زلصولة,والقرينة "

 


