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ABSTRAK 

Dalam perkembangan ilmu balaghah tentunya banyak tokoh-tokoh yang 
berpengaruh di dalamnya. Salah satu tokoh balaghah yang terkenal adalah Abdul 
Qa<hir Al-Jurja<ni karena pada masanya ilmu balaghah mengalami masa puncak 
kematangannya dengan gagasan-gagasannya, terutama dalam bukunya  Asra>rul 
Bala<ghah dan Dala>’il I’jaz. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif  
dan objek penelitiannya adalah maja>z dalam kitab Asro>rul bala>ghah dan Dala>il I’jaz 
dengan metode library research dengan maksud data-data yang digunakan 
bersumber dari data tertulis. Adapun pengumpulan data diambil dari berbagai 
sumber pustaka berupa buku, skripsi, jurnal, artikel, makalah dan berbagai literatur 
lainnya. Pendekatan yang digunakan adalah studi tokoh.  

Berdasarkan analisis dan metode yang telah disebutkan sebelumnya dapat diketahui 
bahwa hakikat majaz Abdul Qa>hir Al-jurja>ni adalah majaz tidak bisa dipisahkan 
dengan haqiqah, karena keduanya saling berkaitan akan tetapi dua hal tersebut 
mempunyai makna yang berlawanan apabila sesuatu yang disifati tunggal atau 
mufrad. Kemudian al-jurjani membagi majaz menjadi dua bagian yaitu majaz 
lughowi yang terletak pada mutsbat (makna yang ditetapkan) dan majaz aqli yang 
terletak pada itsbat (makna yang menetapkan). Keistimewaan teori majaz al-Jurjani 
adalah dia menjelaskan Pengertian majaz secara  jelas pada masanya dan dia adalah 
tokoh yang pertama kali yang membagi majaz menjadi dua, yaitu majaz aqly dan 
majaz Lughowi kemudian dia juga tokoh yang pertama kali membagi majaz 
lughowi menjadi dua yaitu, majaz isti’arah dan majaz mursal. Pengaruh teori majaz 
Abdul Qa>hir Al-jurja>ni pada generasi seterusnya tidak ada yang menambahkan atau 
mengurangi dan mengkritisi hanya mengkaji ulang kembali dan mempraktekan 
teori maja>z pada kitab tokoh itu sendiri.  

Kata Kunci: Abdul Qa>hir Al-Jurja>ni, Ilmu Bala>ghah, Maja>z, Asro>rul Bala>ghah, dan 
Dala>’il I’jaz. 
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 جتريد
هناك العديد من الشخصيات املؤثرة فيه. ومن أشهر أشخاص يف تطور علم البالغة ابلطبع 

البالغة عبد القاهر اجلرجاين ، ألن يف عصره علم البالغة يشهد ذروة نضجه أبفكاره ، ال 
هذا البحث دراسة وصفية حتليلية،  سيما يف كتابه هو أسرار البالغة ودالئل إعجاز.
دالئل االعجاز مع طريقة البحث يف  وموضوع هذا البحث جماز يف كتاب أسرار البالغة و

املكتبة بقصد أن البيا�ت املستخدمة أتيت من بيا�ت مكتوبة. أّما مجع البيا�ت فمن 
مصادر مكتبات خمتلفة يف شكل كتب و حبث وجمالت ومقاالت وأحباث وخمتلف املؤلفات 

 األخرى. والتحليل املستخدم هو دراسة الشخصية.

ليب املذكورة سابًقا ، ميكن مالحظة أن حقيقة جماز عند عبد بناًء على التحليل واألسا 
القاهر اجلرجاين هو جماز ال ميكن أن يفصل ابحلقيقة، ألن فيها تعالق ببعضهما البعض، 
ولكنهما هلما معنان تقاوما إذا ما يوصف مفردا. مث يقسم اجلرجاين اجملاز إىل قسمني، ومها 

احملدد)، و جماز عقلي الذي يقع يف االثبات (املعىن  جماز لغوي املوجود يف املثبت (املعىن
حمدد). وختصيص نظرية جماز اجلرجاين أنه شرح معىن اجملاز بوضوح يف عصره وكان أول من 
قسم اجملاز إىل قسمني ومها جماز عقلي وجماز لغوي، مث كان أول من قسم جماز لغوي إىل 

مل يكن البالغيون الالحقون يزيدون و قسمني مها جماز مرسل وجماز استعارة وأنواعهما. و 
ينقصون أو ينتقدون نظرية اجملاز عند عبد القاهر اجلرجاين إال مراجعة و ممارسة نظرية اجملاز 

 يف كتابيهما دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة.

، أسرار البالغة ، ودالئل عبد القاهر اجلرجاين ، علم البالغة ، جماز الكلمات الرئيسية: 
.إعجاز
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 الشعار و األهداء
 

 الشعار  
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 اإلهداء
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 كلمة شكر و تقدير 
احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا، 
من يهد هللا فال مضل له ومن يضلله فالهادي له. أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن 

وأشرفهم إىل خري أمة أبفضل كتاب. أما حممدا عبده ورسوله املبعوث من أكرم الشعوب 
 بعد.

أفكار عبد القاهر اجلرجاين اجملازية وأثرها ىف لقد متت كتابة هذا البحث بعنوان:  

الذي وضعته الباحثة للحصول على الشهادة اجلامعية  العصر بعده (دراسة وصفية حتليلية)
. وهبذا تود الباحثة أن تقدم شكرا ىف كلية اآلداب وعلوم الثقافية بقسم اللغة العربية ة وأدهبا

 وتقديرا ملن ساعدواين ابلتوجيهات واإلرشادات والتشجيعات فإمتام هذا البحث، منهم: 

و أدهبا بكلية السيد الفاضل الدكتور إينع هرنيت، كرئيسة قسم اللغة العربية  .1
العلوم الثقافية جبامعة سو�ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية اآلداب و 

 جوكجاكرات.
السيد الفاضل الدكتور زمزم أفندي املاجستري، بوصفه مشرفا للبحث الذي بذل  .2

آرائه القيمة يف من وقته وجهده وعنايته ورعايته وتوجيهاته وإرشاداته و كثريا 
 كتابة هذا البحث.

السيد الفاضل الدكتور مصطفى املاجستري، كمشرف أكدميي الذي قد قام  .3
ئح القيمة من أول التحاقي هبذه اجلامعة إيل �اية إبرشادات و إدالء النصا

 دراسيت فيها.
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مجيع املدرسني و املدرسات الذين علموين الدراسات اليت ال أعلم قبلها، و مجيع  .4
املوظفني الذين يلّبون حباجيت يف تيسري هذه الدراسة بكلية اآلداب و العلوم 

 جوكجاكرات. الثقافية جبامعة سو�ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية
احملبوبني أيب برهان الّدين رشيد و أمي تيتك نور هداية اللذين أشرفا علّي من  .5

 الصغر إىل الكرب، و إيل أختيّي و أسريت الذين يساعدونين يف طلب العلم.
احملبوبني مجيع أصحايب يف قسم اللغة العربية و أدهبا يف فصل "ب"، كلهم فقد  .6

 اعة و مساعدة و دعاء و غري ذلك.كانوا مثل أسريت و أن يقدموا شج
مجيع صاحبايت من "أكديالنور" الذين يصطحبون الباحثة على مدة قيامها  .7

 ابلدراسة  يف هذه املدينة.
 من الذي ال تعرفه  الباحثة أينما كان هو يدعو الباحثة دوما. .8

تشكر الباحثة هلم شكرا كثريا و جزيال و جزاهم هللا أحسن اجلزاء. و أخريا، ترجو 
الباحثة أن يكون هذا البحث حبثا �فعا للباحثة خصوصا و اجلميع القراء األعزاء عموما و 
للراغبني يف اللغة العربية و أدهبا. اإلنسان حمل اخلطاء و النسيان و ترجو الباحثة من النقاد 

 ء الكرماء إلمتام هذا البحث. من القرا
٢٠٢٠أغسطس  ٢٧جوكجاكرات،   

 الباحثة        
 
      
 رئيسة ماهرة      
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحثأ.
يعرف ابلبالغة  أو بالغةعلم ال العلوم يف دراسة األدب العريب جماالت ومن
حسن داللة الكالم على معناه يف صورة ابرعة من التعبري وال  هيالبالغة و  العربية.

وسيلة إىل ذلك إال ابختيار العبارة اليت هي أشد اختصاصا به، وكشفا عنه وإظهارا 
١له يف مظهر فاضل نبيل.   

ويكون  .اآلن ها اإلنسانعرفيكما   كان علم البالغة يف أول نشأته مل يكن كامال
، اإلكمالوير و يف مراحل خمتلفة من التط أن جياوزالت بعد يف ثالثة جما علم البالغة

٢.عديالبيان وعلم املعاين وعلم البعلم  وهي  علم املعاين هو العلم الذي يعرف به  
٣ما يلحق اللفظ من احوال حىت يكون مطابقا ملقتضى احلال ع هو ديعلم الب، 
٤املعنوي تزيني األلفاظ أو املعاين ابلوان بديعة من اجلمال اللفظي أو علم أّما  ،

٥.يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفةعلم  هو  بيانال  

                                                           
 .٤٨و ص. )١٩٩٣بريوت: وار اجليه، عالم. البالغة العربية بني الناقدين اخلالدين. ( عبد العاطي غريب علي ١
۲  (Bandung: PT  Pengantar Ilmu BalaghahMamat Zaenuddin dan Yayan Nurbayan, 

Refika Aditama, 2007), hal. 3. 
 .٢٥٩ص. ، )٢٠٠٣،(لبنان:تلفاكس"، الغة "البديع و البيان و املعاينعلوم الب ،حممد امحد قاسم ۳
 .٥٢ص. ..."،الغة "البديع و البيان و املعاينعلوم الب ،حممد امحد قاسم ٤
 .١٣٩ص. ..."،الغة "البديع و البيان و املعاينعلوم الب ،حممد امحد قاسم ٥
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٦اإلفصاحن لغة معناه الظهور والوضوح و بياال يعرف به إيراد علم اصطالحا و .
٧.املعىن الواحد بطرق خمتلفة  ن جهةالعربية م أللفاظهو اف علم البيانموضوع أما  

  اجملاز.و الكناية و ة شبيالت
واجملاز لغة  جملاز.تبحث فيما يتعلق اب علم البيان فهي يف الدراسة األوىلأما 

٨.التجاوز والتسامح والتخطي اللفظ املستعمل يف غري ما وضع   اصطالحااجملاز و  
٩.له لعالقة مع قرينة دالة على عدم إرادة املعىن األصلي  ينقسم اجملاز إىل قسمني 

يكون يف نقل األلفاظ من حقائقها  اللغوياز واجمل. العقليو  اللغوياز اجملمها و 
١.لغوية إىل معان أخرى بينها عالقة ومناسبةال ٠ ينقسم إىل قسمني  از اللغويواجمل 
أي يف إسناد  فيكون يف اإلسناداز العقلي اجمل أماوجماز مرسل.  ةر عامها جماز استو 

١.الفعل أو ما يف معناه إىل غري ما هو له ١  
حيث كان يؤلف يمي ىن التّ ثمعمر بن م هوبيان ال علم واضع يف أولكان 

١جاز القرآنمب الكتاب املسمى  ٢ ويعترب اجلاحظ واضعا خلليل. مام اب اإلطالوهو  
 واضع بينما أولو . حيث كان يؤلف الكتاب املسمى إبعجاز القرآن املعاين يف علم

امة وقد حيث كان يؤلف الكتاب املسمى مبجاز القرآن ابن املعتز هو ديعيف علم الب
عامل مشهور  ظهروي .حيث كان يؤلف الكتاب املسمى بنقد القدامة بن جعفر

الكتاب املسمى  لفيؤ هو عبد القاهر اجلرجاين الذي  بعلم البالغة يف املرحلة التالية

                                                           
 .٧)، ص. ٠١٥٢بسيوين عبد الفتاح فّيود، علم البيان دراسة حتليلية املسائل البيان (القاهرة: مؤسسة املخرت،  ٦
 .١٣٧ص. ..."،و البيان و املعاينالغة "البديع علوم الب ،حممد امحد قاسم ۷
 .١٨٤و ص. )١٩٩٣بريوت: وار اجليه، عالم. البالغة العربية بني الناقدين اخلالدين. ( عبد العاطي غريب علي ۸
 .٢٥١ريوت). ص. ب-أمحد هلشمي. (جواهر البالغة يف املعاين و البيان و البديع. صيدا  ۹
 .١٤٣ص. ،(بريوت:دار النهظة العريبة) ،علم البيان ،عبد العزيز عتيق ۱۰
 .١٤٣ص.،...علم البيان ،عبد العزيز عتيق ۱۱
۱۲   . Alfaz. Vol. 2, ur’an Karya Abu ‘Ubaidah”Q-Majaz Al“izzuddin ’ Mochammad Mu

No. 2, Juli-September 2014, hal. 63. 
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٣علوم البيان. م املعاين وأسرار البالغة يفاإلعجاز يف عل دالئل  يكاكجاء السمث  
، وكان هذا الكتاب فتاح العلوماملسمى مبكتاب الف ليؤ الذي  يف املرحلة التالية

١ة.يشاكل البالغامل حيتوي على ٤ عبد القاهر  ىيف هذه الدراسة عل ترتّكز الباحثة 
 نضج بسبب أفكاره،الذروة  يتوصل إىل البالغة علم ن، أليةره اجملاز افكأاجلرجاين و 

غري و  تشبيهو  استعارةو  جمازغة الذي حيتوي على يف كتابه األول أسرار البالخاصًة 
 هو الثاينمث الكتاب  ،علم املعاين الذي هو جزء من البالغة مباحثمن  ذلك

مع مجال املعىن  حيتوي على مجال الصياغة والسياق الذيدالئل اإلعجاز ب املسمى
 القرآن الذي أظهر معجزته. وبلسأ خصائص يف يكون يف هذا الكتابالذي 

٥بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين امسه الكامل أبو بكر عبد القاهر هو و  .
 مدينة جرجان هـ يف ٣٧٧سنة  الرابع القرنيف  ولد عبد القاهر .فارسي أديب

١إبيران. ٦ وكان عبد  .نسبة إىل تلك املدينة رجاينجلابُيسمى عبد القاهر  ذلكل 
 أن يواصل دراسته يكن هلا أموال كثرية. ومل ميكن له جاء من عائلة بسيطة مل القاهر

 الذي اللغة إىل علم وخاصة ،رهاحيب العلم منذ صغ ابلرغم أنه املدينة خارجإىل 
كان أشهر ادة ازدهار احلضارة اإلسالمية. و عإلللنضج الفكري  شيئا أساسيا هاعترب 

 .عجازاإل الئلأسرار البالغة ود هي عمال عبد القاهر اجلرجاينأ
اجملاز يف علم  خاصةً البالغة،  يف علم ةالباحث ستبحث، بناء على البيان السابق

هذا  ةالباحثاستخدمت ة، عبد القاهر اجلرجاين ابستخدام منهج البالغ عندالبيان 

                                                           
١  .٢٢ص. ،...علم البيان ،عبد العزيز عتيق ٣

۱٤  (Bandung: PT  Pengantar Ilmu BalaghahMamat Zaenuddin dan Yayan Nurbayan, , 
Refika Aditama, 2007) hal. 3. 

۱٥  , 2017, Idea Press, Yogyakarta, Stilistika Bahasa dan Sastra ArabSyihabuddin Qalyubi, 
hal. 50. 
 .٥, (مكتبة مصر), ص.  عبد القاهر اجلرجانىنأمحد أمحد بدوى,  ۱٦
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يف ظهور علم البالغة كبرية بد القاهر اجلرجاين كان له دور ومسامهة  ألن عاملنهج 
 علم البيان.خاّصة يف  وتطويره

 حتديد البحثب.
 البحث مما يلى: بناء على ما قّدمته الباحثة فتحديد

 ما هو حقيقة اجملاز وما يتفرّع منه عند عبد القاهر اجلرجاين؟ .1
 ما هي مميزات التفكري اجملازي عند عبد القاهر اجلرجاين؟ .2
. ما هي أثر التفكري اجملازي عند عبد القاهر ىف العصر أو األشخاص البالغية ٣

 بعده؟

 راض البحثغأت. 
 البحث مما يلي:بناء على حتديد البحث، فأغراض 

 حقيقة اجملاز وما يتفرّع منه عند عبد القاهر اجلرجاين ملعرفة .1
 مميزات التفكري اجملازي عند عبد القاهر اجلرجاينملعرفة  .2
أثر التفكري اجملازي عند عبد القاهر ىف العصر أو األشخاص البالغية  عرفةمل  .٢

 بعده

 ث. فوائد البحث
 البحث فهي: فوائد أما

 :النظريةالفوائد  .1
 .لز�دة املعلومات عن نظر�ت البالغة لعبد القاهر اجلرجاين من جهة أكادميية

 :الفوائد العملية .2
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عرفة واملفهوم  أن يكون هذا البحث �فعا للباحثة خاصة وللقراء عامة حول امل
مسامها ىف إثراء  ، كما يرجي أن يكون البحثهر اجلرجاينعبد القااجملازيني  عند 

 .املكتبية ىف اجملال البالغي، اجملازي ىف سبيل اخلاصةاخلزائن 

 التحقيق املكتيب .ج

طروحة  البحث، حيُتاج التحقيق املكتيب أو الدراسة املكتبية لكل من يقدم أ
 ابحث أو ابحثة البحث الذي الذي سيقوم به أيّ ما إذا كان  عرفة ملوذلك، أوال، 

راسة املكتبية كو�ا مقياسا قد مت حبثه من ِقَبل الباحثني أم ال، واثنيا، تكون أمهية الد
االقتباس الذي و أو معيارا بل ومرجعا هامة حىت ال يكون البحث من ابب التكرار 
ة، أتكدت امعيال يعود بنتيجة جديدة. وبعد الفحص الدقيق ىف املكتكبة اجل
قاهر اجلرجاين، الباحثة أبن ليس هناك من قد قام ببحث القضية اجملازية عند ال
قة عامة، وفيما برغم من أن هنا بعض الدالاسات الىت  تتعلق بقضية اجملاز بطري

 يلي عرض تلك الدراسة تفصيليا: 

 Aspek Maja>z dalam Surah Al-Gasyiyah menurutبعنوان " البحث: أوالً 

Kasysyaf-Zamakhsyari dalam Kitab Tafsir Al-lA."٧  بحث يداول  عنال اهذ 
كما يبدو من عنوانه   هذا البحث ويركز, شاية  يف تفسري الكاشاجملاز يف سورة الغ

على اجلوانب اجملازية ىف هذه السورة حسب رأي الزخمشري، كما أن هذا البحث 
حتليله وعرضه وتشرحيه، وال  أيضا يوّظف نظرية على اجلرميي ومصطفى أمني ىف

 يوّىل أصال نظرية عبد القاهر اجلرجاين.

                                                           
۱۷ -Siti Rahayu, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Jurusan Ilmu Al 

Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, 2017. 
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 Analisis Majaz Mursal Pada Kitab"بعنوان  البحث،  اثنياً  

Karya Imam Nawawi us{s{a>lih{i>nRiyad".١ ٨ حليل احلديث تل هذا البحث يهدف 
الذي يقتصر على  "احلنيالصّ  كتاب ر�ض"مشهور لإلمام نواوي  يف كتاب تؤخذ

ويرتكز اهتمام هذا البحث  من هذا الكتاب. الثالث  الفصل إىل  األوىل الفصول
على تناول العبارات أو النصوص احلديثية الىت ترتجح عند الباحث أن فيها مالمح 
جمازية املرسلية، مث أيت بتأكيدها عن طريق إثبات الدالئل والرباهني البالغية لتظهر 

من حيث جماز  مفهوماحلاصلة مبا يتفق مع اآلراء املسبقة ىف األطروحة.هبا النتائج 
 مرسال يف دراسة علم البالغة.

-Maja>z Mursal dalam Tafsir Al-Tahrir Wa Alبعنوان " لبحثأ ,اثلثاً 

Tanwir Karya Ibn Asyur serta Implikasinya terhadap Penafsiran ."٩ من   
إىل استبيان القضا� اجملازية  بحث إمنا يهدفهذ الأن العنوان املذكور،  يبدو جليا 

البن عاشور، خاصة جوانب اجملاز املرسلة املوجودة فيه.  ىف تفسري التحرير والتنوير
وال يتجاوز هذا البحث إىل تناول النظرية اجملازية الىت حتّدث هبا عبد القاهر 

 اجلرجاين.

٠".آل عمران اجملاز اللغوي يف سورةبعنوان " البحث ,رابعاً  هذا البحث الذي  
قامت به الطالبة زهوى أملي ىف الدارين رّكز حتليله على اجملاز اللغوي ىف هذه 
السورة. وانطلق البحث من حتلبل األبعاد البيانية ىف القرآن الكرمي مجلة، مث خصص 

                                                           
۱۸ Irdayanti, Skripsi, Universitas Sumatera Utara: Jurusan Sastra Arab Fakultas Ilmu 

Budaya, 2017. 
۱۹ -sum, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung: Jurusan Ilmu Al’M Alwi Ma 

Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, 2019. 
۲۰ Zahwa Amaly Fiddaraini, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Jurusan  

Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 2018. 
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التحليل ظواهر اجملاز اللغوي املتضمنة أحشاء النصوص القرآنية ىف سورة آل عمران، 
 وطاف البحث أخريا إبثبات وجود األساليب اجملازية فيها.  

١". اجملاز اللغوي يف سورة املائدة بعنوان " البحث ,خامساً   هذا البحثتناول  
عن التحليل البياين  حيث يكون اجملاز اللغوي جزءا منه. وبعد الشرح والبيان 
واالستبيان إبتيان الشواهد نظرية وتطبيقا، جاء هذا البحث بنتائج أن ىف النصوص 
القرآنية ىف سورة املائدة مليئة أبالساليب البيانية اجملازية املتنوعة كمجاز االستعارة 

 وجماز املرسل. 
احدة منها هي و البحثية املذكورة أعالها، يبدو جليا أبن ليست ات من املعطي

ساسي. ولذلك الىت تناولت اجملاز عند عبد القاهر اجلرجاين كموضوع البحث األ
رجاين اجملازية راجعا يتميز هذا البحث عن غريه لتفّرده ىف عرض آراء عبد القاهر اجل

ار البالغة، وحارصا اإلعجاز وأسر  إىل مؤلفتيه القّيمتني  واملشهورتني ومها دالئل
 على إبداء آرائه وأتثريها على اجليل بعده من البالغيني.

 ح. اإلطار النظري
يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة. و كأنه يريد هو علم علم البيان 

القول: إيراد املعىن مرّة بطريق التشبيه، و إيراده اثنية من طريق اجملاز، و اثلثة من 
٢طريق الكناية ٢ . 

                                                           
۲۱ Yusuf Irpan Hilmi, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Jurusan Bahasa  

dan Sastra Arab Fakultas Abab dan Ilmu Budaya, 2016. 
 .١٣٧ص. ، )٢٠٠٣،لفاكس(لبنان:ت"، الغة "البديع و البيان و املعاينعلوم الب ،حممد امحد قاسم ۲۲
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بيه اصطالحاً: التشبيه لغة: التمثيل، شّبهت هذا بذالك، مثّلته به. و التش
وات التشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر، إبحدى أد

 املذكورة أو املقّدرة املفهومة من سياق الكالم. 
املوضوع جوزاً و اجملاز لغة: جاء يف اللسان (جوز): جزت الطريق، و جاز  

جوازاً و جماًز: سار فيه و سكله... و جاوزت الشيء اىل غريه و جتاويته مبعىن 
٣أي أجزته...و جتاوز عن الشيه: أغضى، و جتاوز فيه أفرط. و اجملاز  

اللفظ املستعمل يف غري ما وضع  له لعالقة مع قرينة دالة على عدم  اصطالحا:
٢.إرادة املعىن األصلي ٤  

 ز اىل قسمني:ينقسم اجملا
 غويلالاز اجمل .1

اجملاز اللغوي: و يكون يف نقل األلفاظ من حقائقها اللغوية إىل معان أخرى 
٢بينها صلة و مناسبة. و هذا اجملاز يكون يف املفرد ٥ يكون يف الرتكيب  ، كما

 :املستعمل يف غري ما وضع له. و هذا اجملاز اللغوي نوعان
العالقة فيه بني املعىن احلقيق و املعن جماز لغوّي تكون إستعارة: جماز  )أ

و هكذا قسم البالغيون احملدثون االستعارة اىل  ۲٦اجملازي املشاهبة.
 : ۲۷أقسام تبعا العتبارات حمّددة

 ية.ابعتبار املستعار منه: االستعارة مكنية و تصرحي  )1

                                                           
 .١٨٤ص.  ..."،الغة "البديع و البيان و املعاينعلوم الب ،حممد امحد قاسم ۲۳
 .٢٥١ريوت). ص. ب-أمحد هلشمي. (جواهر البالغة يف املعاين و البيان و البديع. صيدا  ۲٤
 .١٤٣ص. ،(بريوت:دار النهظة العريبة) ،علم البيان ،عبد العزيز عتيق ۲٥
 .١٤٣ ص. ،...علم البيان ،عبد العزيز عتيق ۲٦
 .١٩٦ص.  ، )٢٠٠٣،(لبنان:تلفاكسعلوم البالغة "البديع و البيان و املعاين" ،حممد امحد قاسم ۲۷
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حة و جمّردة و ابعتبار اجلامع (لفظ االستعارة): االستعارة مرشّ  )2
 ة.مطلقة و متثيلي

ة مرّشحة و جمّردة ابعتبار الثالثة (ما يقرتن بطرفيها): االستعار )  ٣
 و و مطلقة و متثيلية.

 
  املشاهبة. تكون العالقة فيه غرياجملاز املرسل: جماز جماز املرسل:   )ب

 :العالقات يف اجملاز املرسل
 السببية )1
 املسببية )2
 اآللية )3
 امللزومية )4
 الكلية )5
 اجلزئية )6
 العمومية )7
 اخلصوصية )8
 احلالية )9

 اجملاورة )10
 املاضوية )11
 املستقبلية )12

 از العقلياجمل .2
                                                           

 .١٤٣ص. ،(بريوت:دار النهظة العريبة)"علم البيا" ،عبد العزيز عتيق ۲۸
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هو  يكون يف اإلسناد, أي يف إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل غري ماو  
 يسمى اجملاز احلكمي, و اإلسناد اجملازي، وال يكون إالّ يف الرتكيب.له. و 

٣عالقات اجملاز العقلي (اإلسناد اجملازي) ٠ : 
 العالقة الزمانية )أ

 .�ار الزّاهد صائم و ليله قائممثال:  
 العالقة املكانية  )ب

 .مثال: ازدمحت شوارع القاهرة
 املصدرية )ت

 .مثال: جّد جّذك و كّد كّدك
 الفاعلّية  )ث

 .)٤٥حجااب مستورا (اإلسراء :مثال: 
 املفعولية )ج

 .)٦١إنه كان وعده مأتيّا (مرمي : مثال:
 السببّية )ح

 .بىن عمروا ابن العاص مدينة قصطاطمثال: 
 
لغة: جاء يف اللسان (كىن): ان تتكلم بشيء و تريد غريه. و جاء يف ية انكال

معجم املصطلحات أن الكناية هي لفظ أطلق و أريد به الزم معناه مع جواز إرادة 
٣املعىن األصلي ١ . 

                                                           
 .١٤٣ص. ،(بريوت:دار النهظة العريبة)  علم البيان ،عبد العزيز عتيق ۲۹
 .٢٣٨-٢٣٤ص.  ،)٢٠٠٣(لبنان:تلفاكس, علوم البالغة "البديع و البيان و املعاين" ،قاسمحممد امحد  ۳۰
 .٢٤١ص. ، )٢٠٠٣،(لبنان:تلفاكس"، الغة "البديع و البيان و املعاينعلوم الب ،حممد امحد قاسم ۳۱
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هذه هي النظر�ت حول اجملاز وأنواعه وأقسامه الىت جعلتها الباحثة إطارا هلذا 
لنظر�ت تكمن ىف دورها كالدالئل الىت تدل على الطريق البحث. وأمهية ذكر هذه ا

أو املنهج القومي جتاه اهلدف املنشود والغرض املرغوب فيه حىت يصل إليها �جحا 
 على ما يرام. 

      خ. منهج البحث
كما قد مت ذكره أن هذا البحث حبث مكتيب، خاصة مؤلفات عبد القاهر اجلرجاين 

ية وىف مقدمتها  دالئل االعجاز  وأسرار البالغة. أما اخلطوات الىت تتعلق ابلقضا� البالغ
الىت تسلك هبا الباحثة للوصول إىل الغرض املنشود من البحث هي: مجع البيا�ت الىت 
تتعلق ابجملاز عن طريق قراءة املصادر األساسية للحصول على املعلومات الكافية، مث 

وأتيت اخلطوة التالية التحديد بصحة استفهام  حتليلها حىت يتضح رأي عبد القاهر اجملازي. 
الباحثة عن آراء عبد القاهر حول اجملاز. وإضافة إىل املصدر األساسي، ترى الباحثة أمهية 
الرجوع إىل املصادر الثانوية اذا احتيجت إليها، وذلك رغبة ىف احلصول على الشرح 

  والبيان قام هبما العلماء ىف آراء عبد القاهر اجلرجاين 
ومن هذا، واملنهج املستخدم ىف هذا البحث هو منهج وصفي وحتليلي لتوافقه مع  

 موضوع البحث ومادته الىت هي النصوص البالغية. 
 ولكي تتبني اإلجراءات البحثية تنظيما وترتيبا، فإليك تفاصيلها ما �يت:  

 نوع البحث .1
تستمد  البحث الذي  وهو) ،مكتيب(حبث library research هذا البحث هو 

. من النصوص املكتوبة سواء كانت كتبا أو حبواث علمية أو جور�الت وغريهامواده 
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يتم البحث من خالل قراءهتا قراة جدية، يؤخذ منها اللب الفكري الذي يتعلق 
٢.ابلبحث مث تقدميه كالبيا�ت والشروحات وصوال إىل التنيجة  

 مصادر البيا�ت .2
٣املوضوع الذي مت احلصول على البيا�ت منه. يدر البيا�ت هامص نقسم ت 

 :مهاإىل قسمني  هادر البيا�ت وفق أهدافامص
، وهي املصادر املباشرة والفورية اليت يتم احلصول  الوصفية:أ. مصادر البيا�ت 

٣عليها من مصادر البيا�ت االستقصائية ألغراض خاصة ٤. 
نفيذ البحث تاليت تدعم  ملراجعب. مصادر البيا�ت الثانوية، وهي عدد من ا

 ابلبحث. مرتبطةزال تالذي ال 
 تقنيات مجع البيا�ت. ٣

د القاهر يتم مجع البيا�ت من خالل قراءة األدب والعديد من أعمال عب
�ت دقيقة. بعد على بياتم القراءة ابستمرار حىت حتصل اجلرجاين بشكل متكرر. جت

عد مجع البيا�ت، باألشياء املهمة اليت تتوافق مع النظرية املستخدمة.  تثبتذلك 
تم تعديل البيا�ت سيتم اختيارها وفًقا الحتياجات البحث. بعد حتليل البيا�ت، ي

 للبحث لتحليلها.
 تقنيات حتليل البيا�ت. ٤

                                                           
۳۲  , (Jakarta: Bumi Aksara, Metode Penelitian Suatu Pendekatan ProposalMardalis, 

2008), hal. 28. 
۳۳  ), 1999, (Jakarta: Bumi Aksara, Metode PenelitianCholid Narbuko, dan Abu Ahmadi, 

hal. 28. 
۳٤  .163), hal. 1994, (Bandung: Tarsito, Pengantar Penelitian IlmiahWiaryo Surakhmad,  
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٥حتليل البيا�ت هو جهد يبذل لتصنيف البيا�ت وتصنيفها. طريقة حتليل  
يف هذه الدراسة هي طريقة نوعية يف شكل  ة�ت املستخدمة من قبل الباحثالبيا

حتليل وصفي. يبدأ هذا البحث بفحص موضوع املادة البحثية مث تصفية البيا�ت 
 .ث للحصول على بيا�ت دقيقةوفقاً للبح

 د. نظام البحث
 تنظيميها.الدراسة و  لتوضيح البحث العلمي هييف  نظام الكتابة إن أمهية

بحث الا ذهيف  ةالكتابأّما نظام . إىل أربعة فصول بحثال اهذمباحث قسم وت
 كما يلي:   فهي

 األول مقدمة بابال
، هائدفو و ، وأغراضه، وحتديده، بحثتوي هذا الفصل على خلفية الحي

  اإلطار النظري، ومنهج البحث، ونظامه.، والتحقيق املكتيب

 يف اجملاز.اجلرجاين و تعر سرية حيياة عبد القاهر الثاين:  بابال
والدته إىل  اتريخ حياة عبد القاهر اجلرجاين منذمن هذا الفصل يتكون 

 .، وفهم اجملازتهحيا مسرية

 رجاينم اجملاز عند عبد القاهر اجلفهو محتليل الثالث:  بابال
 التايل. العصر ره يفأاثو  لعبد القاهر اجلرجاين قش هذا الفصل مفهوم اجملازينا

 خامتة :الرابع بابال
الصة البحث أو نتيجته واالقرتاحة .خحيتوي هذا الفصل على 

                                                           
۳٥ , Tekniknya)Metode Penelitian Bahasa (Tahapan Strategi, Metode, dan Mahsun,  

(Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hal. 253. 
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 الباب الرابع

 خامتة
هذا الباب حيتوي على ثالثة فصول: اخلالصة و االقرتاحة و الكلمة اخلتامية. 

 وتوضيح تلك الفصول فهي ما يلي : 

 اخلالصة أ.
 استخالص ميكن اجلرجاين القاهر عبد جماز نظرية وأتثري مفاهيم مناقشة خالل من

 :التالية االستنتاجات
 ميكن القسيم من احلقيقة يعين أنه  اجملاز أن: اجلرجاين القاهر عبد ازاجمل حقيقة .1

ولكنهما هلما معنان  ، مرتابطانما  كائنان أل� احلقيقة،الفصل بني اجملاز 
 الذي لغو� اجماز  شملي القاهر عبدواجملاز عند . تقاوما إذا ما يوصف مفردا

 إىل لغو� اجماز  قّسم مث. اإلثبات يف يقع الذي اعقلي اوجماز  املثبت، يف يكمن
 حجة أتخذ مجلة كل  هو عقليال ازاملرسل. واجمل ازاجملو  االستعارة ومها قسمني،

 للجملة يكون أن بشرط ذلك، ومع. املعىن لتفسري العقل من موضوعها من
 املتحدث عنها يعرب اليت اجلملة أن أو تربيره، ميكن للمعىن تفسري ابلعقل احملددة

 .هللا إبرادة إال فعًال  حتدد ال
اعتمادا على البحث الذي قام به املثىن مدى هللا العساسفة، أن عبد القاهر  .2

ىف صوله إىل علم البالغة قد متيز عن غريه من البلغاء ىف ثالثة أمور وهي: أن 
اجملاز على يديه قد وصل إىل أوج ازدهاره وذروة اكتماله لتحديده اجملاز مبحث 

ومتييزه البّني بينه واحلقيقة، أن اجلرجاين قد قسم ألّول مرة يف اتريخ البالغة 
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العربية اجملاز إىل قسمني جماز لغوي وجماز عقلي، أن اجلرجاين قد فرّع اجملاز 
 از مرسل وأنواعهما.اللغوي إىل قسمني: مها جماز استعارة وجم

البلغاء  نظريةيتضح ىف  تالية ال األجيال على اجلرجاين اجملاز نظرية أتثري إن .3
 الدين وفخر ،الكشاف هتفسري  يف اجملاز ميارس الذي الزخمسري مثل  الكبار

 يراجع الذي والسكاكي �اية اإلجياز يف دراية اإلعجاز يف يتضمن الذي زيالر 
 .العلوم مفتاح كتابه  يف اجملاز

 ةاالقرتاحب.
 يف أ�ا إال البحث، هذه إعداد يف الكمال تريد الباحثة أن من الرغم على

 بسبب هذا. إصالحها إىل  حتتاج اليت القصور أوجه من العديد هناك يزال ال الواقع
 القراء من واالقرتاحات البّناء النقد أن الباحثة أتمل ، لذلك. للمعرفة الباحثة افتقار

 .للمستقبل تقييم مادة مبثابة ستكون
 

 ت.الكلمة اخلتامية
احلمد هلل الرّب العاملني، و الشكر هلل على نعمته هلدا�ته و نصرته الذي قد 
أعطى الباحثة يف كتابة هذا البحث حىت تستطيع أن تنهيها. و عسى أن يكون 

درسة هذا البحث  الذي حيمل املوضوع "مفهوم اجملاز عند عبد القاهر اجلرجاين (
وصفية حتليلية) �فعا للعامة و ملن جيتهد يف تعليم اللغة العربية و أداهبا خاصة. و 
كل ما صح يف هذا البحث فهو من هللا، وكل األخطاء فيها فهو من الباحثة 

 نفسها. و هللا يهدى إىل سواء السبيل. و هللا أعلم ابلصواب. 
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