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يت و و ساريونو وأمي كوباا  وأووايت وإاحلبيبة أيب أهدي هذا البحث العلمي إىل أسريت
 .ايتأبنا  أوو و 
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ABSTRAK 

 

Al-Qur’an dalam membicarakan suatu fenomena menggunakan variasi 

gaya bahasa yang sangat beragam. Seperti persamaan kata, persamaan kalimat, 

penempatan kata secara berbeda antarkalimat yang bermiripan hingga pengulangan 

kalimat. Pada Al-Baqarah variasi gaya bahasa ini banyak sekali ditemui baik di 

dalam surat ini sendiri atau dengan surat lainnya. Kemiripan dan persamaan ini 

apakah sekedar permainan bahasa Al-Qur’an saja atau memang ada tujuan lain? 

Oleh karena Al-Qur’an diturunkan oleh Allah swt bisa dipastikan ada tujuan yang 

ingin disampaikan umat manusia, tujuan ini tidak disampaikan langsung oleh Al-

Qur’an. Pesan Al-Qur’an justru banyak terkandung secara tersirat melalui variasi-

variasi gaya bahasa tersebut. Salah satunya akan dibahas disini yaitu mutasyābihah. 

Gaya bahasa mutasyābihah di dalam Al-Baqarah kurang lebih 22 ayat. Ayat 

mutasyābihah adalah ayat yang memiliki kemiripan dengan ayat lain. Lalu untuk 

mengkaji masalah ini menggunakan teori stilistika. Dimana salah satu kajian 

stilistika adalah pengulangan. Ayat mutasyābihah sangat berkaitan dengan 

pengulangan. Salah satu hasil penelitian ini adalah seperti pada Al-Baqarah : 81 

menggunakan ُبۡكٌم ُعۡمي ُّۢ
 dan diulang pada ayat 878, itu menunjukkan bahwa  ُصم 

keadaan orang kafir itu benar-benar dalam keadaan bisu, tuli, dan buta terhadap 

petunjuk yang Allah berikan, perbedaan ayat itu terletak pada akhir ayat dan itu 

menyambung apa yang dibicarakan oleh ayat sebelumnya. Hal semacam ini tidak 

hanya terjadi pada kedua ayat tersebut tetapi pada semua ayat mutasyābihāh yang 

penulis temukan. 

Kata kunci : Al-Qur’an, Stilistika,  Ayat Mutasyābihah 
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 .اللغة أساليب من جًدا واسعة جمموعة الظاهر  هذه مناقشة يف القرآن ياتخدم
 اجلمل بني خمتلف بشكل الكلمة موضع و اجلملة معادالت و الكلمات معادالت مثل

 يف اللغة أساليب هذا من خمتلفة أشكال توجد البقر  سور  يف .اجلمل ريلتكر  املماثلة
 من لعبة جمرد التشابه هذا هل التشابه أوجه .أورى باور  أو اور ال هذه من العديد
 ، وتعاىل سبحانه هللا كشفه الذي القرآن إىل ابلنظر آور؟ غرض هناك أن أم ، القرآن
 بواسطة مباشر  ينقل ال اهلدف وهذا ، للبشرية ينقل هدفًا هناك أن من نتأكد أن ميكننا
. ومن هم االوتالفات هذه والل من ضمنيا الواقع يف القرآن رسائل تضمني يتم .القرآن

 .اية  من هذا االسلوب.  20هنا ستبحث عن املتشاهبة و يف البقر  هناك ال يقل عن  
. مث لتحليل هذه املاألة أورى آايت مع تشابه هلا آية عن عبار  هي ةاملتشاهب ة اآلي

ابستخدام نظرية األسلوبية. واحد من الدراسات األسلوبية هي التكرار. املتشاهبة والتكرار 
ُّۢ بُۡكٌم ُعۡمي " 14قة متينة. واحد من نتائج هذا البحث كما يف سور  البقر  : هلما عل

" ُصم 
ويوضح هذا تكرار أن الكفار حقا ال ميكنهم حتصلوا على  121و تكراره يف البقر  : 

اهلدى الذي أعطاه هللا. الفرق يف اآليتني يوافق ما قيل يف اآلية قبل اآليتني. هذه الظاهر  
 فيهما ولكن يف كل اآلايت املتشاهبة املذكور .ال حتدث فقط 

 , األية املتشاهبةالقرآن, األسلوبيةكلمات مفتاحية : 
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 كلمة شكر وتقاير

 

احلمد هلل والصال  والاالم على رسول هللا سيدان حممد الفاتح اخلامت اهلادى إىل 
 الدين.الصراط املاتقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إبحاان إىل يوم 

. ات دالالهتا"واوتالف ةاألايت املتشاهب"لقد متت كتابة هذا البحث حتت موضوع 
على الدرجة  صولوهو مكتوب إلمتام دراسة الباحث ىف كلية اآلداب والعلوم الثقافية للح

 العاملية ىف علم اللغة العربية وأدهبا.

وهناك أطراف كثريون أَْدَلْوا أيديهم البيضا  ملااعد  الباحث والل كتابة هذا 
البحث، فقدم لذلك أغلى شكر وأحرَّ تقدير إليهم غري أن ضيق املقام ال ميكن له ذكرهم 

 مجيعا، فيكتفي مبا يلي منهم: 

ب والعلوم االدكتور أمحد فاتح املاجاتري ابعتباره عميدا هلذه الكلية العزيز ، كلية اآلد .1
 الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكمية يوكياكرات.

الايد الفاضل مصطفى املاجاتري كرئيس لقام اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم  .0
 الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يوكياكرات.

ابة و ىف نفس الوقت مشرف لكتالايد الفاضل وري النهضيني كمشرف أكادميي وه .3
هذا البحث الذي قد قدم مااعداته وأوقاته وآرا ه وتشجيعاته للباحث والل هذه 

 الكتابة، شكرا كثريا وجزاه هللا أحان اجلزا .
يم احملبوبني اللذان ربياين منذ صغريى ورمحاىن بصم كوباا   والدي أيب ساريونو وأمي .8

 القلب.
 الذين يدعمونين ويشجعونين دائما.أوواتى وإووتى وأبنا  أوواتى  .5
 نور هداية صديقيت اليت ستكون حبيبيت يف الدنيا واآلور  إن شا  هللا. .6



 
 

 ط
 

الااد  الفضال  األساتذ  يف كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا  .2
اإلسالمية احلكمية يوكياكرات الذين قد زودوين بعلوم عربية وأدبية طوال دراسيت هبذه 

 اجلامعة.
مجيع األصدقا  األعزا  يف قام اللغة العربية وأدهبا واصة من فصل د ويف معهد منهاج  .4

املالم ومجيع أصدقائي الذين التقيت هبم يف هذه املدينة الثقافية  ومجيع أصدقائي يف 
 حيايت الذين الزموا ابلباحث سرورا وأوّو .

لدينية الذين قدموا فيها العلوم ا مجيع األساتيذ يف معهد منهاج املالم و يف اجملالس .9
 وزايد  احملبة إىل هللا تعاىل و رسله واصة رسول هللا حممد صلى هللا عليه وسلم.

مجيع مؤلفي الكتب اليت رجع إليها الباحث ىف كتابة هذا البحث نفعنا هللا به وبعلومه  .11
 يف الدارين آمني.

ن د  وسكينة يف الداريشكرا جزيال وجزاهم هللا أحان اجلزا  وأنزل عليهم سعا
 الدنيا واآلور .
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 الباب األول

 مقّامة

 

 البحث ولفية .أ

التشابه  مثل متنوعة، ةويلغ أساليب ياتخدمما  ظاهر  ناقشي عند ما القرآنإن 
 .اجلملة ريتكر اهبة و املتش اجلمل بني اخمتلف الكلمة وضعو  ، اجلملة والتشابه يف ، يف الكلمة
 أن ىلإ ظرًان أورى؟ اأهداف هناك أن أم لغته القرآن تزيني ردجمل هي التشابه أوجه هل هذه

 ه إىل الناسيقدمه من أجل أهدافا هناك أن فمن املتأكد وتعاىل سبحانه هللا أنزله قد القرآن
 يقدم اىلوتع سبحانه اهللف. مباشر  قدمها القرآن على طريقةي ال فاهداأل ههذ نولك ،

 وفهمها اقرا هت تمت سور  يف جمتمعة آايت والل من فقط ليس القرآن والل من الرسائل
 فهمها ميكن ال اليت أساليبه املتنوعة والل من ةضمني تكون القرآن إن رسائل. القارئعند 

 .من العلوم معني فن ابستخدام إال باهولة

 ألهنا ، نيةضمداللة تتضمن فيها معاٍن  وفي على القرا  يف كثري من األحيان
. القرآن يقدمها رسالةمعرفة  لحصول علىل علم إىل حاجة هناك لذلك. كالمال ورا  خمفية

 من لقرآنا هايقدم اليت العالمات معرفة يف القرا  ااعد مل فاحلاجة إىل هذا العلم ماسة
 حتليل جيب. ميةاليو  للعباد  روتينية قرا   ردنزل جمل ليس القرآن. تنوعةامل أساليبه والل

 قارئال يفهم حىت ،كشف معانيهال هي ماتخدمة اليت املقدس الكتاب هذا عالمات
 ملتشاهبةا اللغة بيلاأس الباحث هتماما جتذب اليت العالمات إحدىومن . قرا ته موضوع

 .القرآن اليت ياتخدمها
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ألساليب   املعاصر  الدراساتىف . كثري  القرآن يف ةاملتشاهب اللغة بيلاأسإن 
اهبة ىف هذه املتش مفهوم خيتلف. ابملتشاهبة تامى القرآن هذه الظاهر  من كالم القرآن

 أو الفقه علم يف. الكالم علم أو أصول الفقه/  الفقهعلم  يف وجود امل املفاهيم عن احلالة
 أن حني يف ، املعىن غامضة تزال ال آبايت املتشاهبة تاآلاي تفاري يتم ، الكالم علم

ىف اجلوانب  ورىاأل ايتاآل مع تشابهال أوجه هلا هي اآلايت اليت الدراسة هذه يف املتشاهبة
 .اللغوية

ما ىف املعىن دائ نفس ليس له القرآنموضع من مواضع  يف الكالم تشابه إن
 هلما اآليتني فإن ،121 و 14 اآلية البقر  سور  ، القرآن يف وجدان كما. موضع آور

 بكم صم هي:121 يةواآل يرجعون ال فهم عمي بكم صم هي: 4 اآلية. اجلملة التشابه يف
 اَل يَ ْعِقُلْوَن؟ تاتخدم121 واآلية يَ ْرِجُعْونَ  اَل  14 اآلية تاتخدم ملاذا. يعقلون ال فهم عمي

 فكيف ، المالظ يف ويغطون هللا نور يرفضون الذين املنافقني تتحدث عن 14 ألن اآلية
 فارت121 يةآلا كانت  بينما ؟"يَ ْرِجُعْون اَل " الرجوع، فأناب اجلز  األوري هنا عبار  ميكنهم

وال تفقه ما  دعا  وندا  إال امعت ال يتال هميترعنعق بي الذي اعيالر  كمثل الكافرين دعا 
 1".ْونَ يَ ْعِقلُ  اَل " حىت هبم حييط الذي ضالهلاو  غبائها باببيقول وال تفهمه 

 الباحث الحظةم يف املتشاهبة ظواهر من العديد على حتتوي اليت ومن سور القرآن
ملشاهبة يف إما أن تكون ا كثري   متشاهبات آايت  اور ال هذه يفكانت . البقر  سور  األوىل

أن تكون بني ما يف هذه الاور   إماو  ،ةمتشاهب آية 20 وهي حوايل ،هذه الاور  وحدها
 املتشاهبة جلملةااملتشاهبة و  املفردات يف التشابه هذاوقد وقع . و بني ما يف الاور  األورى

ف عنها الىت ال بد من الكش واملاألة هنا. بني تقدمي وأتوري كلماتال وضعبل اوتالف 
. لقرا إىل ا الداللةاملختلف اإلحيا  و  املعىن لتقدمي الطريقة هذه استخدامىف  القرآن يةكيف هو
. النظر  إليها جبد من والل البحث اجلدي اتحقوقد رأى الباحث أن هذه املاألة ت ، هذا

                                                           

( 0118)قاهر  : دار التقوى ، ايسر حممد مرسي بيومي ، املصحف اجلامع لعلوم القرآن الكرمي ، 1 
 .13، ص. 
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 معىن ناكه أن أم القرآن ةلغ تناغم جملرد هو هل ؟املتشاهبة اآلايت استخدام ورا  دفاهل ما
 ؟ حتليال لغواي أسلوبيا مت حتليله إذا التشابه أوجهما هي  ؟يريد تقدميه

 حتديد البحث .ب
 بنا  على ولفية البحث املذكور  ، حدد الباحث هذا البحث كما يلي:

 ما هي اآلايت املتضمنة على ظاهر  املتشاهبة اللغوية يف سور  البقر ؟ .1
 اآلايت؟ما هي سيغ التشابه من  .0
 ما هي الدالالت الىت ميكن استنباطها من تلك اآلايت املتشاهبة يف البقر ؟ .3

 أهداف البحث .ج
من والل مثل هذه الدراسة اللغوية األسلوبية قصد الباحث إىل بعض األهداف الىت كتب 

 من أجلها هذا البحث، وهي:

  سور  البقر .ىفمجع اآلايت اليت ميكن تصنيفها على أهنا اآلايت املتشاهبة الوارد   .1
 صياغة أمناط التشابه لبعض اآلايت يف تلك الاور . .0
شرح الدالالت املتضمنة يف اآلايت املتشاهبة فيها من والل التحليل اللغوي األسلويب   .3

 كما شرحه علما  التفاري واللغة.
 فوائد البحث .د

عود إلينا  ت بعد تعيني األهداف من كتابة هذا املوضوع للبحث فكانت الفوائد الىت ميكن أن
 كما يلي:

 معرفة مواضع اآلايت املتشاهبة يف سور  البقر . .1
معرفة أمناط التشابه يف اآلايت املتشاهبة يف سور  البقر  حيث ميكن أن تكون مرجعا  .0

 لصياغة أمناط اآلايت املتشاهبة يف الاور  األورى.
 لك الاور .تمعرفة دقائق الدالالت الىت ميكن اتنطاقها يف اآلايت املتشاهبة يف  .3
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 التحقيق املكتيب .ه
 حول تبالك من وقد كتبت كثري . كثري   العلما  قد أجراها القرآن كانت دراسة

 الكتب نم العديد باحثال وجد. املتشاهبة تاآلاي حول املناقشات ذلك يف مبا ، القرآن
 كتاببيل املثال  على س . دعمهاي يذال أو املتشاهبة تابآلاي تعلقكل ما ي كثريا تشرح اليت

 إلبراهيم "البالغة :راالتكر " وكتاب حان الايد املنعم بدعل "الكرمي القرآن يف"ظاهر  التكرار 
 نظرية شرحت الثالثة الكتب هذه نصار، انيحل "راالتكر كتاب "و   اخلويل هللا عبد حممد
 انحية من رارالتكالذي يناقش  وراآل بوالكتا. املتشاهبة أهنا على تصنف اليت راالتكر 
بني املثري  "التكرير بعنوان ايدال يعل الدين عز كتاب هو الصوت وتكرار احلروف تكرار

 ، واملتشاهبة راالتكر  آايت مناقشة على يركزان اللذان وراناآل كتاابنال هناك مثوالتأثري". 
 تفاري على الكتاب هذا حيتوي ال. للكرماين "الكرمي نآالقر  يف ارالتكر  أسرار" كتاب ومها

. راالتكر  بنظرية ةاملتعلق ابألمور متعلقة تفاريات أيًضا هناك بل ، فحاب التكرير آلايت
 يقدم ، التنزيل وغر  التأويل" در " بعنوان سكايفاإل لخطيبل اآلور الكتاب عكس على
 .تفاريا شامال القرآن املتشاهبة يف ايتآلل تفاريات الكتاب هذا

 طالبل البحوث العلمية من العديد هناك ، املذكور  الكتب إىل ابإلضافة مث
على . واملتشاهبة التكرار آايت درسوا الذين جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

)دراسة حتليلية  نالرمح سور  يف ارالتكر " حتت العنوان اليمانل سبيل املثال البحث العلمي
 ارتكر " امه،  وجهان هناكو  ،تكرار اآلايت يف سور  الرمحن  انقش هذا البحث ،" أسلوبية(
 و ، مرات ثالث و"ولق امليزان" تتكرر. مثل "ولق اإلناان" اليت تتكرر مرتني" الكلمة

 فإن ، لبحثا هذا لنتائج ووفًقا". فبأي آال  ربكما تكذابن" اآلية مثل" ةصلاالف رارتك"
 إىل أنعمها سوا  ،  كثري  خملوقاته اليت أنعمها إىل هللا نعم أن معىن هلا اآلية تكرار بيلاأس
 بحانهس هللا أن عديد  مرات" فبأي آال  ربكما تكذابن" اآلية ُتظهر ، اجلن وأ نااناإل

 .ال تعد وال حتصى اأنعمه اليت النعم ريذكّ  وتعاىل
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ة املشبهة يف اجلمل واأللفاظ يف سور  هود )دراس" بعنوان والبحث العلمي اآلور
سوانن كاليجاكا  ا جبامعةوأدهب العربية اللغة قام طالب لفتح الرزاق ،" حتليلية أسلوبية(

 وهو ، خدمةاملات اللغة بيلاأس معىن عن التعبري ا البحثهذ حاول. اإلسالمية احلكومية
حىت  رافواالحن اجلمل واوتيار الكلمات اوتيار من بد اً  ها.وتكرار  تشابه بعض القصص

 .ا البحثهذ عموضو  يف تقدميه مت الذي املعىن لدراسة اآلية وتكرار اآلية تشابه استخدام
سور   أسرار التكرار يف" بعنوان عرفاين فهمي مدالبحث العلمي حمل واألوري

يف سور   الذي درس آايت التكرار. املرسالت )وجهة نظر كتاب تفاري التحرير والتنوير("
 نظرية ابن عاشور أو وجهة نظره.املرسالت. أوضحها هذا البحث استنادا إىل 

 اإلطار النظري .و
 0.لتعبريل وسيلة هو واألسلوب ، ةوياللغ ريياعاملو  اخلصائص هو إن األسلوب

 شخص كل. كتابياً  وأ شفهياً  فكاراأل يف تقدمي الشخص طريقةب اللغة أسلوب تفاري ميكن
 تعلقامل العمل صفة حاب اللغة أسلوب حتديد يتم. األفكار تقدمي يف اللغة يف أسلوبه لديه

 3.وداملقص القارئ ومن ، العمل معىن هو ما ، ةكتابي أو شفهيةأو  ملحمةكانت  سوا  ،
 التعبري على ما اشخص تااعد سوف نو اآلور  أن يقبلها ميكن واليت ةناسبامل الكلمة إن

 اوتيار حيتاج ، ذلك إىل ابإلضافة. اأوكتابي شفهيا سيتم تقدميه ما من هوغرض قصده عن
 خصشالذى واطب إليه  املاتهدف هو ومن والظروف ابلوضع االهتمام إىل الكلمات

 .همبكال
 فكارأ توليد على الكلمة قدر  عن( سلوباأل) الكلمات اوتيار دقة تتاا ل

 لذلك 8.دثاملتح أو الكاتب يشعر أو يفكر ما مثل ، املاتمع أو القارئ ويال يف مناسبة
                                                           

2 , Stilistika : Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan BudayaNyoman Kutha Ratna, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2182), hal. 5. 

 2 ), 8992(Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, Bunga Rampai Stilistika, Panuti Sudjiman, 

hal. 85. 

 4 (Jakarta : Gramedia Diksi dan Gaya Bahasa : Komposisi Lanjutan, Gorys Keraf, 

Pustaka Utama, 8911), hal. 17. 
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ىف  5.واملفردات الكلمات األة داللةمب تتعلق سوف الكلمات اوتيار دقة لةاأم فإن ،
 اوتيار إىل ثاملتحد أو الكاتب حيتاج ، استخدامها سيتم اليت الكلمة تحتددالوقت الذى 

 يف أنه من الرغم على املقصود املعىن فهم املاتمع أو القارئ يتمكن حىت املناسبة الكلمات
 الكلمات املناسبة اوتيار من. علم معني استخدام الضروري من يكون األحيان بعض

 .القرآن يف دثحي يذال ذلك يف مبا تنوعةامل أساليب اللغة تتشكل
كل ، وهذا الشاخلاص هشكل له القرآن فإن. اللغة هو للقرآن املادي الشكلإن 

 القرآن اخدمهيات يتال األنواع هو القرآن أسلوب. اللغة سلوبيامي أب الذيهو  اللغة يف
 اللغة أساليب القرآن ياتخدمما  ظاهر  مناقشة يف 6.اهتقدميو  مقاصده عن التعبري يف

 .التكرار هو أساليبه من. املتنوعة
 من رغمال على ، يف نفس اللفظ آية تكرار هو اجلملة تكرارأن  لكرماينا رأى

 احلروف ادلتب أو وهناك تقدمي الكلمة ، األحيان بعض يف انصنقال أو الزايد  بعض وجود
لك ذ استخدام ورا . املتشاهبة تاياآل أنه علىالتكرار  يصنف الكرماين 2.من مكاهنا

 ا البحث العلميهذ يف البحث حمورو . اوضمني اصرحي هتقدمي يتم معىن هناك اللغة أسلوب
 تكاد أو ةتشاهبملا ايتاآل عد  هناك الكرمي القرآن يف ، املتشاهبة ايتاآل يف الوارد املعىن هو
 .سبق ذكره كما مكرر  أو ةشاهبمت

وجود  أو ظاللف تكرار كثري  منها  جوانب من القرآنية اآلايت تشابه رؤية ميكن
 جوانب من تكرارأن ال يرون علما  أيًضا هناك. التقدمي والتأوري أو انصنقال أو الزايد 

 هذهكانت  ."بني املثري والتأثري" بعنوان ايدال علي الدين عز مثل ، والصوت فاحلر 
 .املتشاهبة تاآلاي اميت اليت القرآن لغة بيلاأس يف ااهمت اليت املتنوعة األساليب املتشاهبة

                                                           

 .نفص املرجع 5 
 6 ), hal. 2114, (Bogor : Pustaka Setia, an Praktis’Ulumul QurHafidz Abdurrahman, 

892-894. 

 .12االعتصام( ، ص. أسرار التكرار يف القرآن ، )قاهر : دار7 
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أو علم  العقيد  نظرية يف عرفي هذا البحث ليس كما يف املتشاهبة املراد ابآلايت
 الشيخ هألف الذي للكتاب سريع فهم بعدلكن املراد به،  ،أو علم أصول الفقه  الكالم

ايت " هو أهنا آالكرمي القران مو لعل اجلامع املصحف" بعنوان بيومي مرسي حممد ايسر
 من املتشابه صوداملق أن" املتشاهبات" كتابه يف سلما أبو شرح. ورىبعضها ابأل تتشابه

 الغامض ملعىناب تشابهامل وليس ، والبنية اللغة يف البعض يف شبههو ال 03: الزمر سور  يف
 بحتأص اليت تشابهامل كلمة من الغرض أيًضا عطا القادر عبد أوضح 4(.كماحمل عكس)

 آلايتا تكرار وهتوجيه املتشابه" أوضح أن املتشابه  يف الربهان" الكرماين لكتاب امسًا
 ملاذا جيدا نفهم أن ميكننا ، تعريفه والل من 9.ةمتشاهب تكاد أو ةاملتشاهب إما القرآنية

 نيتالاابق تنياآلي من املثالني يف كما 11.آبوره ورالعمل اآلو معني أبسلوب  عمل ظهري
 املعىن كان ، تنياآلي كليت يف. الفرق موقع هي اليت على الاطرو  ، كالمها يتشابهيكاد  ،

 الضروري نم عبار  أورى أنهب ، باهولة فهمي ال اللغة ىف سلوباأل ذلك استخدام من الوارد
 .علم معني استخدام

. األسلوب لمع هو واملعىن النص بني العالقة لدراسة ةناسبامل ةعينامل من العلوم
 سيتم كما عام بشكل األسلوب أن حني يف ، األسلوبعن  علم هو األسلوب علم

 األشيا  عن لتعبريا وكيفية ، املميز  طرقال هي التالية األقاام يف أوسع نطاق على مناقشته
يف علم  االهتمام حمورإن  11.جيدا املقصود اهلدف حتقيق ميكن حبيث ، معينة بطريقة

 مقصوده عن للتعبري الكاتب أو املتحدث ياتخدمه الذي وهو ، األسلوب هو األسلوب

                                                           
منري  ، البحث العلمي : الرتكرا يف القرآن بنظرية الكرماين )دراسة كتاب "أسرار التكرار يف القرآن( ،   4

 .31( ، ص. 0110)جوكجاكرات : جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية ، 
( 1941ار املطبوعة الدولية ، عبد املنعم سيد حان ، ظاهر  التكرار يف القرآن الكرمي ، )قاهر  : د  9

 .4، ص. 

10 ), 8992(Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, Bunga Rampai Stilistika, Panuti Sudjiman, 

hal. 85. 
88 , Stilistika : Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan BudayaNyoman Kutha Ratna, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2182), hal. 2. 
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 تمي ، األفكار تقدمي يفشخص وصائص الكالم املميز   لكل 10.تهكوسيل اللغة ابستخدام
 .اللغةينشأ ذوق  سوف املوجود اللغة أسلوب منو . هذا اللغة من أسلوب إنشا 

 13.إليها واالستماع ة املعينةاللغ نوع استخدام بعد ينشأ شعور هو اللغة إن ذوق
 والقرا  واملاتمعني املاتخدمني علأن جي اولحي اللغة أسلوب من نشأي يذال اللغة وذوق

 حليلتال أدا ك علم األسلوب استخدام ميكن ومن هذا. املقدم املعىنمن  أكثر يفهمون
 .اللغة أسلوب يف الوارد املعىن لدراسة ةناسبامل

( لغةال أصوات) األصوات علم من اللغوية الظواهر مجيع علم األسلوب يدرس
ة الدراس تقتصر ، الدراسة نطاق أال يتاع أجل من 18(.اللغة معىن) دالالهتاعلم  إىل

 ، اللغة صيغ أو الكلمات استخدام تفضيل مراعا  مع ، معني نص على عاد ً  األسلوبية
 علم النحو مثل (stylistic feature) األسلوبية الامات لتحديد املختار  العالقات مراعا  مع
 أو ، (الكلمات من معني صنف واستخدام ، سلوباأل) ةعجميوامل ،( اجلملة بنية نوع)

 15(.اللغة قواعدل العامة القواعد عن االحنرافات) اللغوي االحنراف أو ةاخلطابي
لم ع ستخدما لذلك ، القرآن هو ا البحث العلميهذ مناملادي  كان املوضوع

يكون . القرآين واألسلوب العام علم األسلوب بنيابرز  فرق يوجد ال. القرآين األسلوب
 اللغةوعية ن يدرس الذي العلم هو القرآين حيث علم األسلوب ، وضوعامل يف فقط الفرق

 .القرآن يف املاتخدمة
 
 

                                                           
82 ), 8992(Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, Bunga Rampai Stilistika, Panuti Sudjiman, 

hal. 82. 

82 , Stilistika : Kajian Puitika Bahasa, Sastra, dan BudayaNyoman Kutha Ratna, 

(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2182), hlm. 4. 

84 , an’Qur-an : Pengantar Orientassi Al’Qur-Stilistika AlSyihabuddin Qalyubi, 

(Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 8997), hal. 29. 

 .09نفص املرجع, ص.  85
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 منهج البحث .ز
 لباحثا حيتاج ، البحث إجرا  يف لةاأم حول صحيحة معرفة على للحصول

 على ملتشي يذوال البحث يف املاتخدمة األساليب وه البحث منهج. بحثال منهج إىل
 :ليما يك ناهجامل هذه بعضومن  16.عينةامل البحث أهداف لتحقيق عملوال التفكري

 
 نوع البحث .1

كان هذا البحث هو البحث الوصفي النوعي بطريقة وصف ماألة وال يتم 
 ابألرقام.تقدميها 

 مصادر البياانت .0
  القرآن واصة سور  البقر  ، والبياانت املأووذ  هي اآلايت املتشاهبة كما ذكر التعريف

 سابقا.
 كيفية مجع البياانت .3

مجع الباحث املعلومات والبياانت من والل كتاب التفاري املعاصر "املصحف 
 القرآن.اجلامع لعلوم القرآن الكرمي" للشيخ ايسر مرسي بيومي ومصحف 

  أوال ، حبث الباحث عن اآلايت املتشاهبة وفقا لذلك الكتاب واصة والكتب األورى
 اليت تتحدث عن نفس املاألة أو ما يقوم على اللغة واألدب عامة.

  ًتناسب باحثلا عليها حصل اليت املتشاهبة تاآلاي أن من ويتأكد باحثال ققحي ، اثنيا 
املصحف " كتاب صحة يف يشك أو يؤمن ال الكاتب أن يعين ال هذا. القرآن يف ما مع

 .باحثال إلقناع فقط ولكناجلامع لعلوم القرآن الكرمي" 
 اآلايت هذه باحثال مجع ، البقر  سور  يف املتشاهبة اآلايت ومراجعة البحث بعد ، اثلثًا 

 .ا البحثهذ يف ماداي هي اليت أصبحت موضوعاو  وحدوية بياانت يف
 اريكتب التف عد  يف تاآلاي اوتالفات على تفاريال أو الداللة مجع ، رابًعا. 

                                                           
 16 (Bandung : Mondari Maju, Pengantar Metodologi Riset Nasional, Kartini Kartono, 

8995), hal. 21. 
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 حتليل البياانت .8
 وعلى سلوباأل علم قائما على البقر  سور  يف املتشاهبة ايتاآل حتليلكان 

 تلك ليلحت يتم ،كما سبق ذكره  وتصنيفها البياانت مجع بعد. التفاريات أساس
 تكرار عن تحدثت اليت التفاريات من عدد على بنا ً و  األسلوب علم على بنا ً  البياانت
 .األدبو  اللغة إىل استنادا تفارياتالو  املتشاهبة على اليت تتضمن أو اآلايت

 نظام البحث .ح
 يف تنظيم البحث ، قام الباحث هذا البحث إىل أربعة أبواب كما يلي:

 ، ولفية البحث ، وحتديد البحثالباب األول هو املقدمة اليت حتتوي على 
وأهداف البحث وفوائده ، والتحقيق املكتيب ، واإلطار النظري ، ومنهج البحث ، ونظام 

 البحث.
والباب الثاين حيتوي على البيان عن علم األسلوب ، وتكرار اآلايت واآلايت 
املتشاهبة لزيلد  الفهم عن هذا املفهوم على الرغم من ظهوره ىف اإلطار النظري. ولذلك ، 

 ضوع املادي يتم تقدمي الشرح األعمق عن موضوع هذا البحث.قبل حتليل املو 
والباب الثالث هو حتليل اآلايت املتشاهبة يف سور  البقر  مبا يف ذلك التفاريات 
املاتند  إىل اللغة واألدب ابستخدام حتليل علم األسلوب. بعد شرح املوضوع الرمسي عميقا 

 مناقشة البحث. يف الباب الاابق ، فهذا الباب حيتوي على جوهر
والباب الرابع هو االوتتام الذي حيتوي على اخلالصة واالقرتاحات وكلمة 
االوتتام. رأى الباحث أن شرح البحث الرئياي يكفي أن يكون يف الباب الاابق. ففي 

ه يف الباب حث قد مت تقدميالبحث ألن نتائج البالباب التايل ليس من الضروري استمرار 
الاابق
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 الباب الرابع

 )خامتة(

 اخلالصة .أ

يف الواقع أية.  00د الباحث اآلية املتشاهبة يف هذا البحث كثريا ال يقل عن وج
أكثر من ذلك عندما تبحث عن اآلية املتشاهبة يف سور  أورى. ولكن حبث الباحث عن 

 أساليب ومنهم : 4لتحديد البحث. ومن اآلايت كان هناك املتشاهبة يف نفس الاور  

  إبدال الكلمة .1
 إبدال اجلملة .0
 اآلية املتشاهبة متاما .3
 تقدمي وأتوري .8
 زايد  ونقصان .5
 إبدال حرف .6
 معرفة ونكر  .2

الغرض من استخدام اآلية املتشاهبة ليس فقط لتجميل لغة القرآن واصة بابب 
ار هو هبة و التكرار هلما علقة متينة. ومن التكر نقص املفرادات, هذا ماتحيل, األية املتشا

أتكيد املعىن أو يدل على أن الشي  املكرر مهم وحيتاج إىل مزيد من اإلهتمام. كما يف 
ُّۢ ُبۡكٌم ُعۡمي " 14البقر  : 

ويوضح هذا تكرار أن الكفار  121" و تكراره يف البقر  : ُصم 
حقا ال ميكنهم حتصلوا على اهلدى الذي أعطاه هللا. الفرق يف اآليتني يوافق ما قيل يف اآلية 
قبل اآليتني. هذه الظاهر  ال حتدث فقط فيهما ولكن يف كل اآلايت املتشاهبة املذكور . 

ريد القرآن أن ة فيهم يولو من إوتالف كل آية يف املعىن املضمون ولكن مع ظاهر  املتشاهب
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يعرب أن اآلية املكرر هو مهم وحيتاج إىل مزيد على اإلهتمام رمبا للتنذير والتنبيه. لذلك عند 
 رأي الباحث فإن املعىن الضمين ليس يف اإلوتالفات بل يف التشابه.

 

 اإلقرتاحات  .ب

لكن و هذا البحث مفيد للغاية يف فهم القرآن ألنه ليس فقط فهم من اللغة العربية 
من أسلوب اللغة أيضا. لذلك للتطوير هذا البحث هناك بعض اإلقرتاحات اليت يرى 

 الباحث أهنا مهمة ومنهم :

ملزيد من البحث, إحبث عن تشابه اآلية يف البقر  مع اآلية يف سور  أورى  .1
ألن حبث هذا البحث يف نفس الاور  بينما وجد الباحث التشابه ال يقل 

 ع سور  أورى.آية يف البقر  م 51عن 
أكثر مراجع من كتب التفاري ملزيد وجهات النظر إلستنتاج معىن اآلايت  .0

 املتشاهبة.
هنا ظهر املاألة اجلديد , يف القرآن الكرمي ليس تشابه اآلية فقط ولكن له  .3

تكرار األصوات وتكرار املعىن مع إوتالف األسلوب وقد تكون هناك ظواهر 
هنا طروق كثري  لتطوير مثل هذه  أورى مل يكشف عنها. لذلك ال تزال

 الدراسة اليت ال تزال قليلة.
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