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  الشعار و اإلهداء

  

  الشعار

  تعلم فليس املرء يولد عاملا # و ليس أخو علم كمن هو جاهل

  

  

  اإلهداء 

  أهدي هذا البحث العلمي إىل :

 ن يعيشان يف صميم فؤادي، مها دمي و نفسي و روحيأمي احملبوبة اللذيأيب الكرمي و  .١

 يف عيشي رب اغفر هلما و ارمحهما كما ربياين صغريا.

Oن كاليجاكا ة جبامعة سو يو شعبة اللغة العربية و أدJا بكلية اآلداب و العلوم الثقاف .٢

.Pاإلسالمبة احلكومية جبوكجاكر  
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ABSTRAK 

Al-Qur’an memiliki berbagai macam tuturan maupun ujaran yang menyebabkan 
makna-makna yang terkandung di dalamnya juga bermacam-macam. Makna-makna yang 
terkandung dalam Al-Qur’an diungkapkan dengan berbagai uslub, di antaranya dengan uslub 
majaz. Untuk memahami uslub-uslub tersebut diperlukan ketelitian terutama pada ayat-ayat 
yang masih samar pengertiannya. Maka ilmu yang tepat untuk mengkaji uslub-uslub tersebut 
adalah ilmu balaghah, terutama ilmu bayan (Majaz).  

Penelitian skripsi ini berfokus pada majaz al-lughowiy yang ada pada surah Ali ‘Imran. 
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bentuk-bentuk majaz al-lughowiy yang 
terdapat dalam surah Ali ‘Imran, makna-makna yang terkandung di dalamnya, dan hubungan 
yang terdapat di dalamnya.  

Surah Ali ‘Imran adalah surah ke-٣ dalam Al-Qur’an. Surah ini terdiri dari ٢٠٠ ayat 
dan termasuk surah Madaniyyah. Dinamakan Ali ‘Imran karena surah ini berisi tentang kisah 
keluarga Ali ‘Imran yang di dalam kisah itu disebutkan kelahiran Nabi Isa, kenabiannya dan 
beberapa mukjizatnya, serta disebutkan pula kelahiran Maryam binti Imran. Di dalam surah 
ini, terdapat banyak gaya bahasa majaz isti’arah dan majaz mursal yang membutuhkan 
penjelasan dan penelitian. 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka layak bagi penulis untuk melakukan penelitian 
sehingga dapat diketahui penjelasan makna-makna tersirat yang terdapat dalam surah Ali 
‘Imran. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah ‘Ilm al-Bayan yang 
merupakan salah satu cabang dari ‘Ilm al-Balaghah, karena pembahsan mengenai majaz al-
lughowiy terdapat dalam ilmu tersebut. Dalam menentukan bentuk dan makna dari majaz al-
lughowiy skripsi ini mendasarkan pada pendapat-pendapat dari ulama tafsir. 

Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam surah Ali ‘Imran terdapat ٣٠ 
majaz al-lughowiy yaitu ٢٠ untuk isti’arah dan ١٠ untuk majaz mursal. 

Kata kunci: Ali ‘Imran dan majaz al-lughowiy.  
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  جتريد

هناك أشكال متنوعة من فنون القول يقوهلا القرآن الكرمي، إما من أسلوبه أو مبضمونه 

الذي يعرب معانيه :نواع األساليب و منها ا5از. و هذه تؤدي فيه إىل معان خمتلفة اختالفًا  

معناه. فالعلم فى خيكثريًا. و حيتاج إىل دقة عميقة لفهم تلك األساليب ال سيما يف اآلية اليت 

  الذي يليق لدراستها هو علم البالغة، أي ا5از.

و يركز هذا البحث على ا5از اللغوي يف سورة "آل عمران". أما حتديده هو أشكال 

  ا5از اللغوي املوجودة يف سورة آل عمران، و املعاين املضمونة فيها، و العالقة فيها. 

. تتكون هذه السورة من سورة آل عمران هي السورة الثالثة من سورة القرآن الكرمي

مائيت آية، و تسمى هذه السورة سورة آل عمران ألنه حيتوي على قصة أسرة عمران، و ذكر 

فيه والدة عيسى عليه السالم و نبوته و بعض معجزاته، و ذكر أيضا والدة مرمي بنت عمران. 

  يف هذه السورة كثري من أسلوب ا5از اللغوي الذي حيتاج بياb عميقا.

على ذلك، حيسن fلكاتبة البحث عن معاين جماز لغوي يف سورة آل عمران. و  بناء

النظرية املستخدمة يف هذا البحث هي علم البيان الذي متثل إحدى الفروع من علم البالغة، 

ألن يف هذا العلم مبحثًا خاًصا 5fاز اللغوي. و أما تعيني صيغ ا5از اللغوي و معانيه فالرجوع 

 .فسرينإىل آراء امل

  5از مرسل. ١٠الستعارة و  ٢٠جمازا لغوt:  ٣٠و من نتائج البحث أن هناك 

   .الكلمة املفتاحية: آل عمران و ا5از اللغوي
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  تقديركلمة شكر و 

ئات وذ xf من شرور أنفسنا و من سياحلمد x حنمده و نستعينه و نستغفره و نع

يضلله فال هادي له. أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أعمالنا، من يهد هللا فال مضل له و من 

أن دمحما عبده و رسوله املبعوث من أكرم الشعوب و أشرفهم إىل خري أمة :فضل كتاب. أما 

  بعد.

إنتهيت من كتابة هذا البحث البسيط املتواضع حتت العنوان: ا5از اللغوي يف سورة 

روط ان) أداًءا للواجبات الدراسية و استكماال لشآل عمران (دراسة حتليلية بالغية يف علم البي

نيل درجة العامل اللغوي جبامعة سوbن كاليجاكا األسالمية احلكومية جوكجاكر�. عسى هللا أن 

  جيعل هذا البحث حبثا bفعا مباركا، آمني.

ففي هذه الفرصة، تقدمت الباحثة بشكر جزيل ملن يساعدو�ا مباشرة أم غري مباشرة 

  الدراسة يف اجلامعة أو على إمتام هذا البحث. فتقدمت الباحثة إىل حضرات:على مدى 

السيد الفاضل األستاذ الدكتور احلاج يودtن وحيودي، كمدير جامعة سوbن كاليجاكا  .١

 اإلسالمية احلكومية جبوكجاكر�.

ثقافية لالسيد الفاضل األستاذ الدكتور ألوان خريي املاجستري، كعميد كلية اآلداب و العلوم ا .٢

 جبامعة سوbن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكر� مع هيئة املوظفني فيه. 

السيد الفاضل الدكتور مصطفى املاجستري، كرئيس قسم اللغة العربية و أد�ا بكلية اآلداب و  .٣

 العلوم الثقافية جبامعة سوbن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكر�.

ثر من وقته و ك  صفه مشرفا للبحث الذيبو  احلاج سوكمتو املاجستري،السيد الفاضل الدكتور  .٤

 جهده و عنايته و رعايته و توجيهاته و إرشاداته و آرائه القيمة يف �ليف هذا البحث.

السيد الفاضل الدكتور حبيب شكور املاجستري ، كمشرف أكادمي قد قام �رشادات و إدالء  .٥

صائح القيمة من أول التحاقي �ذه   اجلامعة إيل �اية دراسيت فيها.الن
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مجيع املدرسني و املدرسات الذين علموين الدراسات اليت ال أعلم قبلها، و مجيع املوظفني الذين  .٦

يلّبون حباجيت يف تيسري هذه الدراسة بكلية اآلداب و العلوم الثقافية جبامعة سوbن كاليجاكا 

 اإلسالمية احلكومية جوكجاكر�.

ة العربية و أد�ا بكلية اآلداب و العلوم الثقافية جبامعة سوbن كاليجاكا مجيع طالب قسم اللغ .٧

 اإلسالمية احلكومية جوكجاكر�.

احملبوبني أيب أمحد زين و أمي كومسيايت حممودة اللذين أشرفا علّي من الصغر إىل الكرب، و إيل  .٨

 أخيتَّ الصغريتني و مجيع أسريت الذين يساعدونين يف طلب العلم.

 بني مجيع أصحايب يف قسم اللعة العربية و أد�ا يف فصل "ج"، كلهم فقد كانوا مثل أسريتاحملبو  .٩

 و أن يقدموا شجاعة و مساعدة و دعاء و غري ذلك.

مجيع صاحبايت و أخوايت مبعهد واحد هاشم جوكجاكر� خصوصا يف منطقة "اهلداية"  .١٠

 دينة.الذين يصطحبون الباحثة على مدة قيامها fلدراسة يف هذه امل

 من الذي ال تعرفه الباحثة أينما كان هو و يدعو الباحثة دوما. .١١

تشكر الباحثة هلم شكرا كثريا و جزيال و جزاهم هللا أحسن اجلزاء. و أخريا، ترجو 

الباحثة أن يكون هذا البحث حبثا bفعا للباحثة خصوصا و جلميع القراء األعزاء عموما و 

ن أد�ا. اإلنسان حمل اخلطاء و النسيان و ترجو الباحثة من النقاد مللراغبني يف اللغة العربية و 

  القراء الكرماء إلمتام هذا البحث.

  

٢٠١٨فرباير  ٢٢جوكجاكر�،       

 الباحثة       

 

 

 زهوى أملي يف الدارين
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 الباب األول

 قدمةم

 خلفية البحث .أ
كالم هللا املعجز، املنزل على خامت األنبياء و املرسلني حممد صلى لقرآن هو  ا

هللا عليه و سلم، بواسطة جربيل عليه السالم املكتوب يف املصاحف، املنقول إلينا 
هذا متفق ابلتواتر، املتعبد بتالوته، املبدوء بسورة الفاحتة، املختتم بسورة الناس. و 

عليه بني العلماء و األصوليني أنزله هللا تبارك و تعاىل ليكون دستورا لألمة، و هداية 
للخلق، و ليكون آية على صدق الرسول، و برهاان ساطعا على نبوته و رسالته، و 

 1حجة قائمة إىل يوم الدين.
حتدى القرآن فصحاء العرب مبعارضته، و طاوهلم يف املعارضة، و لكنهم 

زموا أمام حتديه، و أعلنوا عجزهم عن تقليده، ألنه يعلو و ال يُعلى، و ما هو بقول اهن
بشر. و لقد كان اإلعجاز القرآين خليقا أن يثري يف احلياة اإلسالمية مباحث على 
جانب عظيم من األمهية يتصدى هبا العلماء للكشف على وجوه البالغة القرآنية، و 

  2ير و التعبري.عن أسلوب القرآن الفذ يف التصو 
إن القرآن الكرمي يستخدم اللغة الرائعة من انحية تركيب كلماهتا و غنائها و 

و حيتوي نصه على مجال الشكل و املعىن يف آايته و إن مزية األسلوب و . أساليبها

                                                           

 .8(، ص. 3002)القاهرة: دار الكتب اإلسالمية، علوم القرآن، التبيان في محمد علي الصابوني،  1 

 .212(، ص. 1888)بيروت: دار العلم للماليين، مباحث في علوم القرآن، الدكتور صبحي الصالح،  3 
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فضيلته أجذب من األعمال األدبية املكتوبة من شعراء العرب و أداهبم يف زمانه. 
خاصة ختتلف عن أسلوب اللغة األخرى و ذلك ألن طبيعة  ألسلوب القرآن طبيعة

 3لغة القرآن هي من الوسائل لالتصال بني اخلالق و املخلوق.
إذا قرأان القرآن فنجد أن بعض كلماته أتيت مبعىن غري معناه كما يكون يف 
آايت أخرى. و هذا يدل أن الكلمة يف القرآن قد تستعمل مبعان متنوعة حسب ما 

، مما مسي يف علم اللغة ابصطالح االشرتاك اللفظي، و هو كلمة واحدة ساق الكالم
 4تدل على معان عدة على سبيل احلقيقية و اجملاز.

للقرآن أسلوب خاص فال بد يف فهمه من معرفة األساليب اليت استخدمها 
القرآن، منها أسلوب اجملاز. و اجملاز نوعان: جماز لغوي و جماز إسنادي، تريد الباحثة 

  هذا البحث أن تبحث عن اجملاز اللغوي يف سورة آل عمران. يف
اجملاز اللغوي هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة 
من إرادة املعىن احلقيقي. و العالقة بني املعىن احلقيقي و املعىن اجملازي قد تكون 

و من  5و قد تكون حالية. املشاهبة، و قد تكون غريها، و القرينة قد تكون لفظية
 :103قوله يف آية  مثال لفظ اجملاز اللغوي يف سورة آل عمران

 "ََجِيٗعاَْوََلَْتَفَرقُوا ْْٱّلَلِِِْبَۡبِلَْْوٱۡعَتِصُموا ْ"

شبه استظهار العبد ابهلل و وثوقه حبمايته، و النجاة من املكاره، ابستمساك الواقع يف 
 مرتفع أيمن انقطاعه.مهواة حببل وثيق مدىل من مكان 

                                                           

2 Sukamta, Majaz dan Pluralitas Makna dalam Al-Qur’an, (Yogyakarta: Adab Press, 3008) hlm. ii 

  .112)مدنية: دار الضياء للنشر و التوزيع(، ص.  الداللة اللغوي عند العرب،الدكتور عبد الكريم المجاهد،  4 

 .380(، ص. 18٩0، )لبنان: دار الكتب العلمية، جواهر البالغةسيد أحمد الهاشمي،  5 
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منها سورة آل عمران. سورة  يف القرآن الكرمي  سورة ةعشر  ائة وأربعمهناك 
إليراد آل عمران  سورة سورةال مسيت هذهآل عمران هي مدنية تتكون من مائيت آية. 

قصة أسرة عمران والد مرمي أم عيسى فيها، و إعداد مرمي اليت نذرهتا أمها للعبادة، و 
لرزق هلا يف احملراب و اصطفائها و تفضيلها على نساء عاملي زماهنا، و تسخري هللا ا

قصة والدة عيسى عليه  فيه ذكرو  6تبشريها إبجناب عيسى صاحب املعجزات.
ذكر وأيضا و يالنبوة وبعض املعجزات، و حدث املعادالت مع النيب آدم،  و السالم،

من ، الكنز، ولكن ماناألمنهم ذه السورة أمساء أخرى، هلوالدة مرمي بنت عمران. 
 7هو آل عمران. األمساء شهرأ

الدعوة إىل التوحيد و عبادة هللا وحده، و إثبات  توي سورة أل عمران علىحت
الرسالة، و إثبات البعث و اجلزاء، و ذكر قصص األنبياء و األمم السابقة، و قصر 

و يشتد قرعه على الفواصل مع قوةاأللفاظ، و إجياز العبارة، مبا يصخ اآلذان، 
اآلية السابقة هو مثال من استعمال لفظ اجملاز اللغوي  املسامع، و يصعق القلوب.

ما زال هناك  واللغة.  انحيةمعجزة القرآن من يف سورة آل عمران الذي يظهر 
على  سورة آل عمران.يف العديد من اآلايت اليت حتتوي على العناصر اجملاز اللغوي 

دراسة عن أشكال أسلوب اجملاز ابلة هتمشعر الباحثة متأساس املنطق السابق، 
 اللغوي يف سورة آل عمران.

 
 

                                                           

، )دمشق: دار الفكر التفسير المنير في العقيدة و الشريعة و المنهج، المجلد الثانيوهبة بن مصطفى الزحيلي،  ٩

 154المعاصر(، ص. 

 7 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah vol.03 (Jakarta: Lentera Hati, 3013) hlm 2. 
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 حتديد البحثب. 

 ما يلي :كأن حتدد املسائل   الباحثةفبناء على املسائل السابقة، أرادت 
 از اللغوي يف سورة آل عمران؟اجملما هي اآلايت اليت فيها  .1
 اجملاز اللغوي يف سورة آل عمران؟ يفما هي أنواع العالقة  .2

 أغراض البحث و فوائده.  ج

 ما يلي :فأما أغراض هذا البحث يف هذه الدراسة 
 اجملاز اللغوي يف سورة آل عمران.معرفة اآلايت اليت فيها  .1
 يف سورة آل عمران. ات اجملازيةالعالق أنواعمعرفة  .2

 و فوائد هذا البحث ما يلي :
 ابجملاز اللغوي.ما يتعلق وخاصة  البالغية سهام يف تنمية املعرفةاإل .1
 قسمطالب عامة و السيما طالب لعن اجملاز اللغوي لالبالغية املعرفة  انتشار .2

 العربية و أدهبا. اللغة
 . التعريف ابحملاز اللغوي و عالقته اجملازية املوجودة يف سورة آل عمران .3

 التحقيق املكتيبد. 

هل حىت نعرف  التحقيق املكتيب مهم جدا لكل حبث قبل إجراء البحث،
هناك دراسات أخرى تبحث نفس املوضوع، حىت يرتتب على ذلك معرفة موقع هذا 

حبث عن مل يوجد  ،الباحثةلى حسب معرفة عف البحث من بني تلك الدراسات.
اما فيه. ولذلك ميكن البحث  بصفة خاصة يف سورة آل عمران.اجملاز اللغوي 

 :األخرى فهناك بعض البحوث منها سورالالدراسة عن اجملاز اللغوي يف 
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  هذا البحث اجملاز اللغوي يف سورة البقرة : دراسة حتليلية بالغية.أوال، 
حممد مستعني، طالب قسم اللغة العربية و أدهبا جبامعة سوانن كاليجكا  هكتب

إال  الباحث. ويف هذه الدراسة، ال يذكر 2006عام  اإلسالمية احلكومية
فقط دون وجود مناقشة أو حتليل يف ذلك. و ال يفسر  يةية اللغو اآلايت اجملاز 

 .فيه ات اجملازيةعالقالباجث ال
ق احلكيم : دراسة يلتوف القصرية اجملاز اللغوي يف قصة ليلة الزفافاثنيا، 
هذا البحث كتبته رينا فوجي أرموكيت، طالبة قسم اللغة العربية و حتليلية بالغية. 

. وتبحث هذه 2011اإلسالمية احلكومية عام أدهبا جبامعة سوانن كاليجكا 
حيث ق احلكيم. يالدراسة عن اجملاز اللغوي يف القصة القصرية، ليلة الزفاف لتوف

 حبثت فيه العبارات اجملازية املوجودة فيه.
هذا  كالم اإلنشاء الطليب يف سورة آل عمران : دراسة بالغية.اثلثا،  

لغة العربية و أدهبا جبامعة سوانن  البحث كتبه أغوس صمد الرشاد، طالبقسم ال
كالم العن أنواع  حيث حبث فيه. 2005كاليجكا اإلسالمية احلكومية عام 

 يف سورة آل عمران. ئينشااإل
. بناء قبل ه أحد منالتحقيق املكتيب على أن هذا البحث مل يبحث يدل هذا

 .ستمرارلالعلى ذلك، يستحق هذا البحث 

 اإلطار النظريه. 

ة لشرح لغة مملستخداية هي جمموعة من الفرضيات اللغوية، نظر يف جمال 
 .البياانت على حد سواء املادية فضال عن أصوات اللغة مثل أمهية إىل الداخل

ني الباحثث و و  يف حتديد األهداف و توجيه البحنيالباحثاإلطار النظري ملساعدة 
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حدات لغوية قيد مساعدة يف اختيار املفاهيم املناسبة لتشكيل الفرضيات عن و 
 8الدراسة.

 لم البالغع  (أ
البالغة لغة : االنتهاء و الوصول. اصطالحا : الظهور و البيان و 
االنتهاء إىل املعىن و بلوغ املراد ابللفظ اجلّيد و القول البليغ املؤثر و التعبري 

ية املعىن اجلليل دا عند علي اجلارم البالغة فهي أتأم9ن الفصيح.احلس
صحيحة فصيحة، هلا يف النفس أثر خالب، مع مالءمة كل  واضحا بعبارة 

 كالم للموطن الذي يقال فيه، و األشخاص الذين خياطبون.
فليست البالغة قبل كل شيء إاّل فّنا من الفنون يعتمد على 
صفاء االستعداد الفطري و دقة إدراك اجلمال، و تبني الفروق اخلفية بني 

حد يف تكوين الذوق الف،ي، و صنوف األساليب، و للمرانة يٌد ال جت
تنشيط املواهب الفاترة، و البد للطالب إىل جانب ذلك من قراءة طرائف 

  10األدب.
ها قوة و حفعناصر البالغة إذا لفظ و معىن و أتليف لأللفاظ مين
لى حسب عأتثريا و حسنا. مث دقة يف اختيار الكلمات و األساليب 

حال السامعني و النزعة النفسية مواطن الكالم و مواقعه و موضوعاته و 
 11ر على نفوسهم.سيط  اليت تتملكهم و تُ 

 و ينقسم علم البالغة إىل ثالثة أقسام هي :
                                                           

8 Tri Mastoy, Pengantar Metode Penelitian Bahasa, (Yogyakarta : Caravasti  Books, 3007), hal. 27 

 5، )فونوروكو: دار السالم للطباعة و النشر(، ص. البالغة في علم البياناألستاذ محمد غفران زين العالم،  8

 8(، ص. 18٩1، )مصر: دار المعارف، ، البالغة الواضحةعلي الجارم10 

 8، ص. البالغةعلي الجارم، 11 
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 ال الكالم العريبرف هبا أحو ععلم املعاين : أصول و قواعد ي -
طابقا ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض ماليت يكون هبا 
  12الذي سيق له.

د يعرف هبا إيراد املعىن الواحد، علم البيان : أصول و قواع -
بطرق خيتلف بعضها عن بعض، يف وضوح الداللة العقلية على 

 13ذلك املعىن.
ليت تزيد الكالم ااي اعلم البديع : علم يعرف به الوجوه و املز  -

قته ملقتضى ونقا، بعد مطاب  وه هباء و ر  كسُ حسنا و طالوة و ت  
 14احلال.

 علم البيان   (ب
. قالوا : ابن الشيء، يبني االنكشاف و الوضوحو البيان لغة : 

ُ بياان ٌ. و قالوا : فالن أبني   من فالن، أي أفصح منه، و : اّتضح، فهو ب  نيّ 
البيان لسحرا". و أما  من احلديث النبوي "إنيف  أوضح بياان. و جاء 

كر من قبل أنه أصول و قواعد يعرف هبا إيراد املعىن اصطالحا كما ُذ 
خيتلف بعضها عن بعض، يف وضوح الداللة العقلية على الواحد، بطرق 

اؤه أبساليب خمتلفة، يف وضوح ىن. فاملعىن الواحد هو يستطاع أدذلك املع
ثالثة  -عند مجهرة البالغيني–هذا و يضم علم البيان  15الداللة عليه.

 الكناية.و اجملاز و مباحث أساسية، هي : التشبيه 
                                                           

 4٩(، ص. 18٩0، )لبنان: دار الكتب العلمية، البالغة جواهرسيد أحمد الهاشمي، 13 

 345، ص. جواهرسيد أحمد الهاشمي، 12 

 2٩0، ص. جواهرسيد أحمد الهاشمي، 14 

 345، ص. جواهرسيد أحمد الهاشمي، 15 
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 وا به اللفظ  مسم  -هاإذا تعدّ – اجملاز مشتق من جاز الشيء جيوزه
ناه األصلى، واسُتعمل ليدّل على معىن غريه، مناسب له. عالذي نقل من م

و اجملاز من أحسن الوسائل البيانية اليت هتتدي إليها الطبيعة، إليضاح 
، تكاد تعرضه على عيان خاصةر  املعىن متصفا بصفة املعىن إذ به خي  

إىل االتساع يف  يلهاستعمال "اجملاز" ملغفت العرب ابشُ  -هلذا–السامع 
الكالم، و إىل الداللة على كثرة معاىن األلفاظ، وألمر ما كثر يف كالمهم 

 هم و أشعارهم.ب  ط  ، و زيّنوا به خُ عحىت أتوا فيه بكل معىن رائ
دالة لعالقة مع قرينة له وضع فاجملاز هو اللفظ املستعمل يف غري ما 

بني املعىن احلقيقي و املعىن . و العالقة األصليعلى عدم إرادة املعىن 
. و إذا كانت املشاهبة فهو قد تكون غريها و، قد تكون املشاهبة اجملازي

لفظية، و قد تكون االستعارة، و إال فهو جماز مرسل و القرينة قد تكون 
 قسمني : إىل قسم البالغيون اجملازي 16.حالية

يف معناه إىل غري ما هو له لعالقة اجملاز العقلي : إسناد الفعل أو ما  .1
 17مع قرينة مانعة من إرادة اإلسناد احلقيقي.

جملاز اللغوي : اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة ا .2
مانعة متنع من إرادة املعىن احلقيقي، و العالقة بني املعىن احلقيقي و املعىن 

القرينة قد تكون لفظية و  اجملازي قد تكون املشاهبة و قد تكون غريها، و
  18قد تكون حالية،

                                                           

 381 -380، ص. جواهرسيد أحمد الهاشمي، 1٩ 

 117(، ص. 18٩1، )مصر: دار المعارف، البالغة الواضحةعلي الجارم، 17 

 71، ص.البالغةعلي الجارم، 18 
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 :و هو نوعان
الكلمة املستعملة يف غري معناها الوضعي لعالقة  هي:  الستعارةا .1

املشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن الوضعي. و جوهر االستعارة 
أهنا تشبيه ُحذف أحد طرفيه و وجه شبهه و أداته، و هي أبلغ من 

 ء االحتاد و االمتزا  بني املشبه و املشبه به إىل حدّ  التشبيه، لقوة ادعا
 19صارا معىنى واحدا، يستعمل فيه لفظ واحد. أهنمازعم 

تقول "رأيت أسدا يف شرفة القصر"، فيكون هذا تعبريا استعاراي أصله 
أنك يف التعبري  "رأيت رجال شجاعا كاألسد يف شرفة القصر". و جلي  

 التشبيه "الكاف" و وجه   املشبه "رجال" و أداة   االستعاري حذفت  
الشبه "الشجاعة". أما عبارة " يف شرفة القصر" فجاءت قرينة تدل 
على أن مرادك ابألسد يف هذا السياق "الشجاع". و على هذا فإن  
كلمة "أسد" يف املثال استعارٌة، ألهنا مستعملة يف غري معناها الوضعي 

اجملازي "الشجاع" و املعىن الوضعي "السبع  لعالقة املشاهبة بني املعىن
املعروف" مع قرينة "كون األسد يف الشرفة" اليت منعت إرادة املعىن 

 20الوضعي.
 :  أركان االستعارة ثالثة هي

 املستعار منه و هو ذات املشبه به .1
 املستعار له و هو ذات املشبه .2
 املستعار و هو اللفظ املنقول  .3

 به به و عدم ذكره نوعان :االستعارة ابعتبار ذكر املش
                                                           

 48(، ص. 3004، )اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية، علم البيانودود نوفل، 18 

 50ودود نوفل، علم البيان، ص. 30 
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 االستعارة التصرحيية، و هي اليت ُصرح فيها بلفظ املشبه به. .1
االستعارة املكنية، و هي اليت حذف فيها بلفظ املشبه به و  .2

 21أُبقي شيء من لوازمه.
 االستعارة ابعتبار اللفظ املستعار يف املشبه به نوعان :

اسم جنس أو أصلية، و هي اليت يكون لفظ االستعارة فيها  .1
 امسا جامدا غري مشتق.

تبعية، و هي اليت يكون لفظ االستعارة فيها امسا مشتقا أو  .2
 22ال أو حرفا.فع

 االستعارة ابعتبار ذكر املالئم و عدمه ثالثة أنواع :
 االستعارة املرّشحة، و هي اليت يُذكر فيها مالئم املشبه به. .1
 املشبه. االستعارة اجملردة، و هي اليت يُذكر فيها مالئم .2
االستعارة املطلقة، و هي اليت ال يُذكر فيها مالئم املشبه و  .3

 23ال مالئم املشبه به أو يذكر مالئمهما معا.
كانت االستعارة األخرى هي االستعارة التمثيلية وهي تركيب 
ُأستعمل يف غري ما وضع له لعالقةاملشاهبة مع قرينة مانعة من 

 24إرادة املعىن األصلي.
هو كلمة استعملت يف غري معناها األصلي لعالقة غري اجملاز املرسل  .2

تعقب البيانيون 25املشاهبة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلي.
                                                           

 77(، ص. 300٩، )فونوروكو: دار السالم للطباعة و النشر، البالغة في علم البياناألستاذ محمد غفران زين العالم،  31

 84زين العالم، البالغة، ص. األستاذ محمد غفران  33

 80األستاذ محمد غفران زين العالم، البالغة، ص.  32

 85األستاذ محمد غفران زين العالم، البالغة، ص.  34
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التجّوزات  اللغوية يف نطاق ما يسمى "اجملاز املرسل" و تبينوا أن 
عالقات هذا الفن البياين مرسلٌة غري مقيدة بعالقة واحدة، و لكنهم 

 عند أشهرها و أكثرها ورودا يف أساليب العرب. و من ذلك : وقفوا
السببية : هي كون املعىن الوضعي )األول( للفظ املذكور سببا  (أ

للمعىن اجملازي الذي أييت عليه يف السياق. و هذه العالقة 
تسوّغ تسمية الشيء ابسم سببه، كقوله سبحانه "يد هللا فوق 

مبعىن "القدرة" عالقته سببية، أيديهم". "اليد" هنا جماز مرسل 
و ذلك ألن أكثر ما يظهر سلطان القدرة يف اليد. و القرينة 
قوله سبحانه "فوق أيديهم" فال معىن أن تكون اليد مبعناها 

 26احلقيقي فوق يد أخرى.
فظ املذكور مسببا عن لسببية : هي كون املعىن الوضعي بامل  (ب

ة الشيء ابسم املعىن اجملازي، و هذه العالقة تسوّغ تسمي
مسببه، كقوله تعاىل "وينزل لكم من السمآء رزقا" إذ معىن 

 27"رزقا" هنا غيثا يتسبب عنه الرزق.
الكلية: هي كون املعىن الوضعي للفظ املذكور كال للمعىن  (ت

اجملازي، و هذه العالقة تسوّغ تسمية اجلزء ابسم كّله، كقوله 
م. ففي سبحانه "جيعلون أصابعهم يف ءاذاهنم" أي أانمله

                                                                                                                                                                      
 110(، ص.18٩1علي الجارم، البالغة الواضحة، )مصر: دار المعارف، 35

 78(، ص. 3004ودود نوفل، علم البيان، )اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية،  3٩

 78ود نوفل، علم البيان، ص. ود 37
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"أصابعهم"  جماز مرسل عالقته الكلية، حيث مسي اجلزء 
 28"األانمل" ابسم كله "األصابع".

اجلزئية : هي كون املعىن الوضعي للفظ املذكور جزءا للمعىن  (ث
اجملازي، و هذه العالقة سّوغت تسمية "الكل" ابسن جزئه.  
كقوله تعاىل "فتحرير رقبة مؤمنة" أي عبد مؤمن. ففي "رقبة" 

ز مرسل عالقته اجلزئية، حيث مسي الكل "العبد املؤمن" جما
 29ابسم جزئه "الرقبة".

اعتبار ما كان : هي كون املعىن الوضعي للفظ املذكور صورة  ( 
أو حالة كان عليها املعىن اجملازي فيما مضى، و هذه العالقة 
تسوّغ تسمية الشيء ابسم ما كان عليه. كقوله سبحانه "و 

م" أي البالغون، فلفظ "اليتامى" يف هذا ءاتوا اليتامى أمواهل
السياق جماز مرسل عالقته اعتبار ما كان، حيث مسى "البالغ" 

 30ابسم ما كان عليه "اليتيم".
اعتبار ما يكون : هي كون املعىن الوضعي للفظ املذكور حالة  (ح

سيكون عليها املعىن اجملازي، و هذه العالقة تسوّغ تسمية 
يف املستقبل. كقوله سبحانه "إين  الشيء ابسم ما سيكون عليه

 31أرى،ي أعصر مجرا" أي عنبا سيكون مخرا.

                                                           
 78ودود نوفل، علم البيان، ص.  38 

 80ودود نوفل، علم البيان، ص.  38

 81،ص. علم البيانودود نوفل، 20

 83، ص. علم البيانودود نوفل،  21
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احمللية : هي كون املعىن الوضعي للفظ املذكور حمال للمعىن  (خ
اجملازي، و هذه العالقة تسوّغ تسمية احلال ابسم حمله. كقوله 

 32سبحانه "يقولون أبفواههم" أي ألسنتهم.
ظ املذكور حاال يف ملعىن احلالية : هي كون املعىن الوضعي للف (د

اجملازي، و هذه العالقة تسوّغ تسمية احملل ابسم احلال فيه.  
كقوله سبحانه "ففي رمحة هللا هم فيها خالدون" أي اجلنة اليت 
حتل فيها الرمحة. فلفظ "الرمحة" جماز مرسل عالقته احلالية، 

 33حيث مسي احملل "اجلنة" ابسم احلال فيه الرمحة.
 منهج البحث .و

أو الباحثة بشكل ُمن ظمم ملعرفة  الباحث ا قام هبيتت الءاملنهج هو اإلجراو ا
يف هذا الصدد، هناك أربعة أمور ستقوم بشرحها الباحثة  .املوضوع الذي يهدف إليه

 و هي:
 نوع البحث .1

ة الكتب(. دراسة الكتب هي عبارة هذا البحث هو حبث مكتيب )دراس
ة و التحليل ملواد ءاملعطيات و القران سلسلة األنشطة املتصلة جبمع ع

ذلك تم ي وسورة آل عمران. ب اليت هلا ارتباط أي دراسة الكتبالبحث. 
من أجل احلصول على  و املراجع املكتبية صادراملبطريقة استخدام 

إمنا أختريت هذه الطريقة إلجابة املسائل البياانت املطلوبة يف الدراسة. 
 34.هذا البحث
                                                           

 81، ص. علم البيانودود نوفل، 23

 80، ص. علم البيانودود نوفل، 22

24 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 3008), hlm. 1-3 
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 مصادر البحث .2
تقسم مصادر البحث إىل نوعني، ، البحثستوى متطلبات على م بناء
 و املصادر الثانوية. صادر األوليةامل مها:

هي القرآن الكرمي، أي سورة آل عمران وكتب فصادر األولية، أما امل
. واملصادر الثانوية تفسري سورة آل عمران فيما يتعلق مبوضوع البحث

ذات  األخرى  املراجعو  إعجاز القرآن و مأخوذة من كتب علم البالغة
كمصدر للبحث أسرار املستخدمة  الكتب  من الصلة هبذا البحث. 

 Retorikaالبالغة يف علم البيان إلمام عبد القاهر اجلرجاين و

Berbahasa Arab Kajian Ilmu Bayan  إدريس. للدكتور مارجوكو 
 طريقة مجع البحث .3

دة للحصول على مة وموحم ظم إجراءات من عبارة عن مجع البياانت
بتصنيف فلتقنية جلمع البياانت يف هذه الدراسة أما ا 35البياانت الالزمة.

، املبحوثةاجملاز اللغوي املوجود يف كتاب التفسري الذي يتوافق مع املسألة 
ترتيبها بشكل منهجي يف الكتابة  مث، اأساسي امفهومجلعلها ها مجع   مث

 العلمية.
 طريقة التحليل .4

التحليلي بياانت املستخدم يف هذا البحث هو املنهج الأسلوب حتليل 
املنهج بناء على  املرتمبةعن طريق وصف الوقائع القيام به  الوصفي. ويتم 

  36التحليلي الوصفي.

                                                           

25 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 3011), hlm 82 

2٩ Nyonya Kutha Ratna, Paradigma Sosiologi Sastra, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 3002), hlm. 52 
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يف سورة آل عمران  أسلوب اجملاز اللغويستكون اآلايت اليت فيها 
عىن جمموعةى يف مكان واحد و سيتم وصفها و حتليلها من انحية امل

بني املعىن احلقيقي واملعىن  و البحث عن العالقة. ازياجمل وقيقي احل
مبساعدة كتب تفسري القرآن املثال صفوة التفاسري و الكتب  اجملازي

 األخرى.

 نظام البحث. ز

على الصورة الواضحة حول هذا البحث فريتب نظام  الباحثةصل حتلكي 
 :البحث فيما يلي 

البحث ابلتمهيد أو املقدمة اليت حتتوي على خلفية الباب األول  بداية من
و حتديد املسألة و أغراض البحث و فوائدة و التحقيق املكتيب و اإلطار النظري و 

 منهج البحث و نظام البحث.
الباب الثاين هو البحث عن سورة آل عمران من تسميته و أسباب نزوله و 

 مضمون معان آايته.
حث عن حليلية املوضوع، فيها عن حتليل معىن بالباب الثالث هو ال

 رة و اجملاز املرسل يف سورة آل عمران مع عالقته يف سورة آل عمران.االستعا
الباب الرابع االختتام حيتوي على خالصة البحث الذي يقدم عليه التعميم 

 من البياانت املوجودات يف األبواب السابقة.
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 الباب الرابع

 خامتة

تستخلص الباحثة من البحوث على نتائج البحث هذا الباب حيتوي 
 الواقعة يف األبواب السابقة.

 اخلالصة .أ
و بعد ما قامت الباحثة بتحليل البياانت من كتب التفسري و البالغة 
املتعلقة هبذا البحث حتت العنوان "اجملاز اللغوي يف سورة آل عمران"، فاستطاعت 

 ، فيما يلي:ثة أن أتخذ و تستخرج نتائج البحثالباح
ابلتفصيل: . و آية نالثو ث هي يف سورة آل عمران املوجودة اجملاز اللغويلفاظ أ .1

 .ايت هي جماز مرسلعشر آ عشرون آية هي استعارة و
، 107، 77، 77، 27، 7و االستعارة يف سورة آل عمران هي يف اآلية:   .2

101 ،112 ،111 ،127 ،111 ،111 ،151 ،112 ،171 ،177 ،
171 ،171 ،115 ،117 ،111. 

، 11، 71، 71، 20هي يف اآلية: فو أما اجملاز املرسل يف سورة آل عمران   .7
12 ،107 ،170 ،117 ،112 ،110. 

و عالقة اجملاز املرسل يف سورة آل عمران هي: اجلزئية و اعتبار ما يكون و   .1
 الكلية و احمللية و السببية.
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 االقرتاحات  .ب
و بعد االنتهاء عن البحث يف اجملاز اللغوي يف سورة آل عمران بدراسة 

تقرتح الباحثة ملن يستغرق يف فهم القرآن و من يتعلم  ،حتليلية بالغية يف علم البيان
لم البالغة ألن  فهم القرآن أن يزيدوا أنفسهم بععلم البالغة، فينبغي للمستغرقني يف

لفهم القرآن و معانيه  و أن يكثروا قرآءة كتب التفاسري القرآن،فيه آلة من آالت فهم 
و أن يتعلموا ببدل اجلهد و اجلد و الدقة، فإن شاء هللا يستطيع الوصول  املتنوعة،

و عسى أن ينفع هذا البحث إىل درجة الفهم من املقصود السديد من آايت القرآن. 
بل بعض االقرتاحات و النقد و قت ةزل الكاتباصة للباحثة و للقارئ عامة. فال يخ

 .اإلصالحات  لتكميل هذا البحث و توسيع دائرة مضمونه
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القاهرة:  اإلعجاز القرآين: وجوده و أسراره. . 1111بركة، عبد الغاين حممد سعاد. 
 مكتبة وهبة.

البالغة الواضحة البيان و املعاين و البديع. . 1111و مصطفى أمني.  اجلارم، علي
 مصر: دار املعارف.

بريت: دار الكتب أسرار البالغةيف علم البيان.  . 1111اجلرجاين، عبد القاهر. 
 العلمية.
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 الفكر.

ر القاهرة: دافتح القدير اجلزء األول. .  2007الشوكاين، حممد بن علي بن حممد.
 احلديث.

بريوت: دار الكتب اإلتقان يف علوم القرآن. . 1111الشيوطي، جالل الدين. 
 العلمية.



15 
 

 القاهرة: دار الكتب اإلسالمية.صفوة التفاسري. . 1171الصابوين، حممد علي. 

 القاهرة: دار الكتب اإلسالمية.التبيان يف علوم القرآن. . 2007__________. 

 بريوت: دار العلم للماليني. علوم القرآن. مباحث يف. 1111الصاحل، صبحي.

تونس: الدار التونيسية تفسري التحرير و التنوير. . 1117عاشور، حممد الطاهر ابن. 
 للنشر.

 جوكجاكرات: موليت كاراي غرافيك.قاموس العصري. . 1111علي، أاتبيك. 

 فريس.فونوروكو: دار السالم البالغة يف علم البيان. . 2001غفران، حممد. 

بريوت: منشورات العصر مباحث يف علوم القرآن. . 1117القطان، مناع خليل. 
 احلديث.

 مدينة: دار الضياء للنشر و التوزيع.الداللة اللغوي عند العرب. اجملاهد، عبد الكرمي. 

 إسكندرية: مئسسة خاروس دولية.علم البيان. . 2011. د، ودانوفل

لبنان: دار الكتب جواهر البالغة يف املعاين و البيان و البديع. . 1110اهلامشي، أمحد. 
 العلمية.
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