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 ايشعلر

 قلل اهلل تعليى

 َوَسم ُموا َعَمْيوِ  َصمُّواا ٱلَِّذيَن َءاَمُنوا َيـ َٰٓأيُّيَ  ۚ   ٱلنَِّبى   َعَمى ُيَصمُّونَ  ۥِإنَّ ٱلمََّو َوَممَـ ِٰٓئَكَتوُ 
 (ٖٖا )األحزاب:َتْسِميمً 

 

 

 

 اإلهداء

 أىدي ىذا البحث إلى:

والدي, أمي المحبوبة  سيتي نعمة الصالحة وأبي محمد صديق الحاج  .ٔ
أحسن المغفورلو الذين قد ربياني منذ صغري حتي اآلن. جزاىما اهلل جزاء 

 مما كسب.
خواني في بيت عانجوك الذين قد تشجيعي  .ٕ أختي الكبرى مصنوعة الميال وا 

 دائما.
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Abstrak 

Skripsi ini berjudul “Al Asalib al Majaziyah fi Qasidah al Munfarijah li 

Yusuf bin Muhammad at Tauzary Dirasah Tahliliyah Balaghiyah”. Qasidah 

yang sangat bagus sekali yang dianalisis menggunakan teori majaz dalam ilmu 

bayan dan menguraikan makna lain dalam setiap baitnya.  

Qasidah Munfarijah Imam At Tauzary merupakan salah satu qasidah yang 

terkenal di indonesia terutama dikalangan pesantren salaf yang sering dibacakan 

pada hari-hari tertentu. Qasidah ini ditulis oleh Syaikh Yusuf bin Muhammad At 

Tauzary dengan jumlah 48 bait. Di dalamnya berisi tentang curahan hati 

pengarang serta pujian dan solawat kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat 

beliau. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh seringnya pembacaan qasidah 

ini dikalangan pesantren hingga sampai menjadi sebuah kegiatan rutin, dan kedua 

qasidah ini sendiri menggunakan bahasa dan susunan yang sangat rapi dan 

mengesankan. Sehingga penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut. 1. 

Apa saja Uslub Majaz yang ditemukan dalam Qasidah Munfarijah Imam At 

Tauzary?, 2. Apa saja macam alaqah atau qarinah Majaz yang ditemukan dalam 

Qasidah ini?. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) 

dengan objek material Qasidah Munfarijah Imam At Tauzary. Pengumpulan data 

dilakukan dengan mengambil dari berbagai literatur yang ada dengan metode 

analisis deskriptif kualitatif.  

Penulis menggunakan teori Ilmu Bayan untuk menganalisis uslub uslub 

Majaz dalam Qasidah Munfarijah Imam At Tauzary. Di dalam Ilmu Bayan, 

terdapat Tasybih, Majaz dan Kinayah, Majaz adalah penggunaan lafadz pada 

bukan makna sebenarnya, didalamnya terdapat Majaz mursal, Majaz Aqly, dan 

juga Isti‟arah. 

Hasil dari penelitian yaitu di dalam qasidahnya terdapat tiga belas Majaz 

Mursal dengan Alaqah Musababiyah 5 kalimat, Alaqah Sababiyah 1 kalimat, 

alaqah Juz‟iyyah 3 kalimat, Alaqah Kulliyah 1 kalimat, Alaqah I‟tibar Ma Yakun 

2 kalimat,Alaqah Makaniyah 1 Kalimat. Kemudian terdapat 2 Majaz Aqly dengan 

Alaqah Juz‟iyyah 1 kalimat, Alaqah Mahaliyah 1 kalimat. Kemudian terdapat 11 

Isti‟arah, dengan 5 Isti‟arah Tashrihiyyah dan 6 Isti‟arah makaniyah.    

Kata kunci : Qasidah Al Munfarijah, Ilmu Bayan, Majaz. 
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 ايتجربد

ف بن اسو منفرجة" يبفي "قصبدة اي ةايمجلزب ايصور ىذا البحث بعنوان
 باستخدام جًدا جيدة قصيدة تحميل يتم. )درااسة تحلبلبة بالغبة( يمحمد ايتوزر 

 .ياتياأب من كل في أخرى معاني وتشرح البيان عمم في المجاز نظرية

 في وراتشيمال اتالقصيد من واحدة ىي التوزري إلمام ةجر المنف دةيصق
 ىذه. معينة أيام في بانتظام ُيتمى الذي يالسمفالمعيد  بين وخاصة إندونيسيا،
 ويحتوي. بيتا ٛٗ بإجمالي التوزري محمد بن يوسف الشيخ تأليف من القصيدة

 محمد النبي عمى والصالة الحمد إلى باإلضافة المتدفق، المؤلف قمب عمى
 بين القصيدة ليذه المتكررة القراءة عمى الرسالة ىذه كتابة تعتمد. وصحبو
تحديد  تتم بحيث. لإلعجاب ومثيًرا أنيًقا وترتيًبا لغة القصيدة وتستخدم ،المعاىد
في قصيدة  ورادةال يةالمجاز  بيلاأس ىي ما. ٔ: التالي النحو عمى البحث
  يةالمجاز  ات أو القرائنالعالق ىي ما ٕ ؟ يليسوف بن محمد التوزر  ةالمنفرج

 مادي كائن مع مكتبة بحث عن عبارة البحث ىذا. القصيدة ؟ فيالموجودة 
 المؤلفات أخذ طريق عن البيانات جمع يتم. التورازي إلمام رجةالمنف قاصدة

 .النوعي الوصفي التحميل طريقة مع الموجودة المختمفة

 قصيدة في المجاز أسموب لتحميل بيانال عممال نظرية المؤلف يستخدم
 المجاز .كنايةالو  مجازالو  تشبيوال ىناك ،بيانعمم  في. التوزري اإلمام ريةالمنف
 عقمي،ال مجازالو  ل،مرسال مجازال وفيو الواقعي، غير بالمعنى مفظال استخدام ىو
 .ستعارةاإلو 

 عمقو مع مرسال مجاز ثالثة عشر القصيدة في يوجد أنو البحث نتيجة
 ٔ كمية قةعال ،اتكمم ٖ يةجزئ قةعال ،كممة ٔ بيةسب قةعال ،كممات ٘ ببيةمس

 مجاز ٕ ىناك ثم. كممة ٔ يةحمم قةعال ،كممة ٕ يكون ما رإعتبا قةعال ،كممة



 ح
 
 

 إحدا عشر ىناك ثم. كممة ٔ مكانية قةعال ،كممة ٔ جزئية قةعال مع عقمي
 .نيةمك ستعارةإ ٙ و ريحيةتص ستعارةإ ٘ ىي ستعارةإ

 مجاز. بيان، عمم المنفرجة، قصيدة: مفتاحية كممات
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 وتقدبر كلمة شكر

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

نزل عميك الكتاب بالحق مصدقا لما بين الذي  الحمد هلل رب العالمين
ىو الذي أرسل و لمناس وأنزل الفرقان  أنزل التورىة واإلنجيل من قبل ىدىيديو و 

و و ليتم مكارم األخالق صالة مودين الحق ليظيره عمي الدين ك ىدرسولو بالي
وأشيد وسالما دائمين متالزمين عمي نبينا و شفيعنا محمد صمى اهلل عميو وسمم 

 أن ال إلو اال اهلل وحده الشريك لو, وأشيد أن محمد عبده ورسولو.

 جيد ىناك يكن ولم ،شكل جيدب بحثال ىذا ييتنأ أن عأستطي اهلل بحمد
 ليس ألنو بسيولة، بحثال ىذا إنياء من أتمكن حتى أعانو الذي اهلل من إال يمن
 عمى حصمت ذلك، من نتياءإ بعد ولكن. العربية بالمغة البحث يكتب السيل من

 ال. أفضل شخًصا جعمتني التي الجديدة والمعرفة واألفكار الفوائد من الكثير
 .وأصدقائي ومعممي عائمتي التشجيع عن بحثال ىذا صلح يمكن

الشروط لمحصول عمى المقب إلتمام بعض ىذا البحث  تييتناو كتبت 
جامعة سونان  كمية اآلداب والعموم الثقافيةا بفى عمم المغة العربية وأدبي العالمي

 إنياء حًقا عيأستط لم. إني مدين حقيقة كاليجاكا اإلسالمية الحكومية جوكجاكرتا
فرصة أريد أن أقدم . ففي ىذه الالمحترمين أساتذتي مساعدة دون البحث ىذا

كرام ولكل من ساىم في دراستي في إتمام ىذا البحث مع قول الشكر لألساتيذ 
 جزاىم اهلل أحسن الجزاء. وأخص بالذكر ىنا إلى:

كمية اآلداب والعموم  محمد ولدان الماجستير كعميد الدكتور مكرملاالسيد  .ٔ
 .جوكجاكرتاجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية  الثقافية



 ي
 
 

 سة شعبة المغةيكتور إينيع ىيرنيتي الماجستير كرئمة الداضالسيدة الف .ٕ
جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية  كمية اآلداب والعموم الثقافيةفي  العربية

 .الحكومية جوكجاكرتا
مارجوكو إدريس الماجستير, مشرف ىذا البحث ل الدكتور السيد الفاض .ٖ

في إتمام ىذا البحث من ير عمي القيام باإلشراف الذي قد بذل جيده الكب
 تنسيق األفكار وتيذيب األسموب من سيولة عمى إتمام ىذا البحث.

كمية ذ الذين قد عمموني العموم والمعارف جديدا ومتنوعا في جميع األسات  .ٗ
جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية  اآلداب والعموم الثقافية

 شعبة المغة العربية وأدبيا.إلى أساتيذ في وخاصة  جوكجاكرتا
فضيمة المكرم الفقير إلى شيخ حيدار مييمن عفندي الحاج كمدير  .٘

 ه ورضائو.اقد أعطى لدع جوكجاكرتاالمعيد المنور كرابياك 
رلو محمد صادق الحاج و أبي المغفسيتس نعمة الصالحة و  ةأمي المحبوب .ٙ

 أصمح اهلل ليما وبارك اهلل أموراىما.
خواني الذين يستمرون تشجيعي في بيت أختي  .ٚ الكبري مصنوعة الميال وا 

 عانجوك.
  معيد المنور جوكجاكرتا ((padang jagadفي فداع جكاد صدقاء األجميع  .ٛ

 في إتمام ىذا البحث. الذين قد حامسوني ومرافقوني
جزاىم اهلل  كل من ال أذكر أسماءىم في إتمام ىذا البحثجميع أصدقاء و  .ٜ

 أحسن الجزاء.

 يرا, فإنيالجامعي. أخ إلى البحثا وىذه كممة مني فأرجو أن أستفيد ىذ
في إتمام دراستي إال أقول ليم جزيل الشكر الوافر مرة  أفعاليم سداد عمىأستطيع 

عنده, وأرجو رجاء من سماحة  اجد طيبا وجزاء اأجر  ينالوا أنثانية وأدعو اهلل 
 .خطاءصدوركم أن تصححوا إن كانت فيو األ
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 ايبل  األول

 ايمقدمة

 

 خلفبة ايبحث . أ

الكمال في العمل األدبي يأتي من االختيار الجيد لمكممات 
وكذلك المعنى الذي يدعميا. سيتم قبول ىذا بسيولة من قبل عامة 

الضروري جًدا في القصيدة أن تكون أعمالو جميمة وقيمة الناس. من 
جًدا، مع إضافة عناصر المجاز وعناصر البالغة األخرى. ىناك العديد 
من األعمال المشيورة في األدب العربي. لقد أصبح ممًكا مشترًكا 

، ألنيم يعبرون عن ي جميع البمدان، وليس العرب فقطلممسممين ف
لمسممين. ومن ىذه األعمال كتاب "القصيدة المشاعر المشتركة لجميع ا

المنفرجة" ليوسف بن محمد التوزري أو المعروف باسم ابن نحو المتوفى 
 ٔىـ. قرون قرأىا كتاب عرب وفارسيون وأتراك. ٖٔ٘عام 

بير من صاحبيا ومن وقد حظيت ىذه القصيدة باىتمام ك
السبكي إذا  قي الدين، عمى سبيل المثال اإلمام المجتيد تبعده ونحو ذلك

 ومنيم من قال: من قرأىا، كما نقمو ابنو تاج الدين السبكي. أصابتو أزمة
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، أربعين مرة ثم سأل بقمب نقي، وحضر قمبو دون أن يتكمم
 ٕاهلل ، فميكن اهلل رغبتو.

القصيدة الجميمة لدرجة أنيا تحتوي عمى كممات تحفيزية تميم 
جيد جًدا وعناصر أخرى من  القراء. تم تزيين ىذه القصيدة بمجاز

، كما أنيا تحظى باستقبال جيد في إندونيسيا. كما في أكواخ البيان
السمف التي تتمو ىذه القصيدة مكانيا. أيضا في مجالس الصموات الذين 
يقرؤون دائما ىذه القصيدة. غالًبا ما يقرأ الباحثون ىذه القصيدة ، وفي 

يدة من منظور عمم البيان في النياية ظيرت فكرة تريد دراسة ىذه القص
 عمم البالغة.

بيان العمم كمشتق من عمم البالغة ىو دراسة األدب العربي. 
عمم بيان ىو عمم يمكن من خاللو التعبير عن المعنى بتعابير مختمفة 
وبترتيبات مختمفة. لعمم البيان ثالثة جوانب يمكن استخداميا في الكشف 

، والكناية. عمم التشبيو، والمجاز الذي قصده المؤلف، وىي:عن المعنى 
األخرى، مثل عمم  البيان ىو العمم األسيل لمفيم مقارنة بدراسات البالغة

ىو عمم إجراء المحادثات التي ال تؤدي  بالغة. عمم العديبعمم معاني و 
 ٖإلى أىدافيم.

                                                           
2

Ali bin yusuf Al Busrawi, “Syarah Qasidah Munfarijah,  kajian dan investigasi 

Muhammad Nuri Abbas”, Jurnal Universitas Nakreet Fakultas Iimu Humaniora, 2013, vol 82 hlm 

2-3


3

 Abdurrahman Al-Akhdhari, Ilmu Balaghah, Terjemahan Achmad Sunarto Jauharul 

Maknun. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2012), hlm. 11.
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ال يفيمون مفيوم المجاز كما  اإندونيسيفي ال يزال المتعممون 
عموم بسيولة. ويرجع ذلك إلى عدم وجود تفسير ىو موضح في بيان ال

امل المغوية المختمفة. في ممموس يتعمق بتجاربيم باإلضافة إلى العو 
، ما ورد في مناقشة المجاز العربية لو أيًضا أوجو تشابو كثيرة األساس

مع اإلندونيسية ألن ما يتم مناقشتو فييا يتعمق بأسموب المغة في الحياة 
االختالفات من أجل االختالفات المعروضة في كتاب  اليومية. لم تتمكن

بالغة والمواد الموجودة في بيان العموم من اإلجابة عمى تعمم المجاز 
المشكمة ، فإن ندونيسيا. ومع ذلكاإلان التعمم في المألوف في الواقع آلذ

، ولكن ألن الوظائف والتناقضات بينيما ال ليست بسبب وجود اختالفات
 ا من قبل المتعمم حتى يتمكن من فيميا بشكل صحيح.يمكن استيعابي

منيج البحث الذي استخدمو المؤلف في ىذه الدراسة ىو 
لقصيدة المنفرجة  ٛٗمنيج تحميل المحتوى من خالل شرح المقاطع 

، والتي تشمل جميع القصائد ومعاني بن محمد التوزريلمشيخ يوسف 
 ٗالواردة بداخميا. القصائد وشرحيا. جوانب المجاز في بيان العموم

تعود خمفية ىذا البحث في المقام األول إلى القراءة المتكررة 
، وثانًيا معيدقصيدة في المدارس أو عموم المجمس، وال سيما في الليذه ال

اختيار الكممات والمعاني والمفردات الجيدة جًدا ممفوفة بأرده جميمة 
مقطًعا. وبناء عمى ذلك سيناقش الباحث أصمب مجاز في  ٛٗبإجمالي 
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التي عثر عمييا الشيخ يوسف بن محمد التوزري في قصيدة  بالغةعمم ال
 المنفرجة. نأمل أن يكون ىذا البحث مفيًدا لمقراء.

 ايبحث تحدبد .  

عمى ىذه الخمفية يمكن االستنتاج أن صياغة المشكمة عمى  بناء
 النحو التالي:

يوسف بن ل ةجفي قصيدة المنفر الورادة  يةمجاز ال بيلاسما ىي أ. ٔ
 محمد التوزري ؟

 القصيدة ؟ فيالموجودة  يةمجاز الأو القرائن  ةالعالق ما ىي. ٕ

 ايبحث أغراض وفوائد  . ت

، ىذا البحث لو العديد من الوصف أعاله في تحديد المشكمة
 ىذا البحث ىي كما يمي:األغراض من األغراض والفوائد. 

الوجوه الجمالية والعثور عمى جوانبيا الرائعة  الوااردة فى لمعرفة . ٔ
 .أساليب القصيدة ولموقوف عمى أسرار بالغتيا المدىشة

التي وجدت في قصيدة  ياالعالقاتو  المجازية أساليب. شرح ٕ
فرية لمشيخ يوسف بن محمد التوزري، والتصنيف بين المن
 ارة.ع، واإلستمجاز المغوي، والمجاز المرسلال
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 تشمل فوائد ىذا البحث الفوائد النظرية والفوائد العامة:

 عمميا. ٔ

من المتوقع أن يستخدم ىذا البحث كوسيمة إلضافة 
، وخاصة يرة وتطوير العموم في مجال األدب، تحميل البالغةالبص

، لذلك سيكون البيان سيل المناقشة واالستخدام المجاز في عمم
 مفيًدا لتطوير األعمال األدبية.

 عمميا .۲

مرجعا ومرجعا لمزيد من  ، ُيتوقع أن يكون ىذا البحثعمميا
وجوانبيا  بيانسموب المجاز في عمم ال، ال سيما في مناقشة أالبحث

 ، فضال عن تمك المتعمقة بالبالغة.المختمفة

 ايتحقبق ايمكتبي . ث
، ىناك بناًء عمى المالحظات وعمميات البحث التي أجراىا الباحثون

 مراجعات األدبيات التي ليا صمة بيذا البحث، بما في ذلك:من  العديد
سورة عمي عمران )دراسة التحمية البحث بعنوان "المجاز المغوي في  .ٔ

بالغّية في عمم البيان(" لزىوة أمالي فيدريني برنامج دراسة المغة 
العربية وآدابيا ، كمية اآلداب والعموم الثقافية ، جامعة سنان 

. نتائج ىذه الدراسة ىي المعاني الواردة في كاليجاغا يوجاكارتا
القرآن معبر عنيا في نوادي مختمفة، بما في ذلك أوسموب المجاز. 
لفيم ىذه النوادي ، من الضروري توخي الحذر، خاصة في اآليات 
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التي ال تزال غير واضحة في فيميا. فالعمم الصحيح لدراسة ىذه 
اء )المجاز(. يركز ىذا النوادي ىو عمم البالغة، وخاصة عمم الببغ

البحث عمى مجاز المغووي في سورة عمي عمران. وصياغة المشكمة 
من ىذا البحث ىي أشكال مجاز المغووي الواردة في سورة عمي 

. والنظرية المستخدمة في ومعانييا، وما تحتويو من عالقات عمران،
ىذه الدراسة ىي عمم البيان، وىو فرع من فروع عمم البالغة، ألن 
بحث المغووي المجاز وارد في ذلك العمم. في تحديد شكل المجاز 
المغووي ومعناه ، تستند ىذه األطروحة إلى آراء عمماء التفسير. 

مجازا لغويا،  ۰ٖاستنتج من ىذه الدراسة أن في سورة عمي عمران 
في مجاز المرسل. كممات مفتاحية: عمي  ۰ٔفي االستعارة و ۰ٕ

 ٘عمران ومجاز المغاوي.
ة ألبي جفر دة المنيصفي ق طمبيال شاءب اإلنيالسعنوان "أث ببح .ٕ

الفضل يوسف بن محمد بن يوسف التوزري التمماسي )دراسة 
بالغية( لمحمد السيوتي، برنامج دراسة المغة العربية وآدابيا، كمية 
التربية. األدب والعموم اإلنسانية، جامعة آتشيو اإلسالمية بوالية 

ث قصيدة المنفرية لإلمام يوسف في توزري الرانيري، يحمل ىذا البح
الغة. المشكمة في ىذا باستخدام منظور عمم المعاني في عمم الب

سموب إن شاء ثمبي الواردة في قاعدة المنفرجة. الطريقة البحث ىي أ
المستخدمة في ىذا البحث ىي طريقة التحميل الوصفي. النتائج التي 
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اءات إنشاء الحمبي في تم الحصول عمييا في ىذه الدراسة ىي إنش
موب سموب النيي وأسمر وأألموب اسأ ىذه القصيدة بما في ذلك

بين عمرو إلرشاد فيناك أحد عشر سموب عمرو النداء. وأما أ
موب لمدوام، سمرو لمدؤوب، ىناك أربعة أسموب، وأأأسموب، و 

 بو مسالنيي ىناك أصل واحد فقط ىو أ بو مسوأسموب لي التحد. أ
سموب اء اثنان. ولم يحصل الباحث عمى أالندب و مساإلرشاد. وأ

 ٙموب التماني في ىذه القصيدة.سالستفيام وأا
مام البشيري من عمم البيان في قصيدة البردة إلبحث بعنوان "جوانب  .ٖ

وبدائل التعمم" لمصطفى. أسموب البحث الذي استخدمو المؤلف في 
 ۰ٙٔىذه الدراسة ىو أسموب تحميل المحتوى. يستكشف المؤلف 

مام البوشيري، والتي تضمنت القصيدة البردة إلبيتًا من قصيدة 
ومعنى القصيدة وشرح جوانب عمم البيان الواردة فييا. بناًء عمى 
نتائج البحث في قصيدة قشيدة البردة، ىناك جوانب من تشبيو تصل 

مقطًعا، و كناية ما  ٖٙمقطًعا، و مجاز ما يصل إلى  ۰ٗإلى 
قي عبارة عن جمل عادية ال تحتوي مقطًعا، والبا ٗٔيصل إلى 

عمى جميع ثالثة. عالوة عمى ذلك، ىناك العديد من طرق التعمم 
البديمة التي يمكن تطبيقيا في المدارس، وىي من خالل الغناء 
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والشعر والمسرحيات الموسيقية. يمكن نقل الثالثة بأمثمة وردت في 
 ٚقصيدة البردة لإلمام البوشيري.

غة: تسيبيو في المخطوطة" سيرة في بيان بحث بعنوان "عموم بال .ٗ
المجاز والتسيبيو والقناعية "، إلين سوريانينغسيو وىندراوانتو، برنامج 
دراسة األدب العربي، كمية اآلداب، جامعة األزىر بإندونيسيا. 
والنتيجة أن كتابة مادة التسيبيح في ىذه المخطوطة ليست منظمة 

تكرر في عدة صفحات من بشكل جيد، والدليل أن بعض المواد ت
النص مثل مادة االستعارة في مناقشة المجاز وتم ذكرىا مرة أخرى 

يبية، مع نفس األمثمة والتحميل بالضبط. عالوة عمى شفي مناقشة الت
ذلك، فإن تقسيم أنواع التسيبية غير مكتمل، ولم يجد الباحث أي 

إلى نقاش حول أنواع الذمني التسيبية التي يجب أن تظير جنًبا 
جنب مع أنواع المقموب التسيبيح، وكذلك أنواع التامسيل التسيبيح 
والغائر التامسيل التي لم يتم مناقشتيا. عمى اإلطالق في ىذه 
المخطوطة. عمى الرغم من أن ىذه األنواع من التسيبية ىي 

 .معمومات ميمة وأساسية لمعرفة متعممي عمم البالغة
ة جدة المنفر يعمى صدر في قصالعجوز  دبحث بعنوان "الجناس ور  .٘

سانية بالغية من لمشيخ يوسف بن محمد التوزري )دراسة إح
ية("، جامعة يونا براتاما اإلسالمية، سنان كاليجاغا ظالمحسنات المف
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ة من حيث جمقطًعا من قصيدة المنفر  ۸ٗيستكشف يوغاغا. الذي 
 ٛ.سياالجنا

، يمكن االستنتاج أن البحث عن دراسات العديدة المذكورةمن ال
المجاز في قصيدة المنفرجة لمشيخ يوسف بن محمد التوزري من منظور عمم 

القصيدة موضوع  ، وحتى اآلن فقط دراستان فقط وجدت أنقميل جدا يانالب
 ، ىذه القصيدة تحتاج إلى البحث من منظور عمم البالغة.مادة البحث. لذلك

 اإلبطلر اينظرى . ج
ب" عمى سمو ور، فإن كممة "أر في قاموس المنرسون منو حمد واوفًقا أل
في الكالام يعني  والجمع ىو "أساليب" بمعنى الطرق، أسموب، شكل المفرد

، أي "طريقة يتبناىا وفي الوقت نفسو، وبحسب المصطمح ٜأسموب المغة.
 ٓٔ.اإلنسان في التعبير عن أفكاره ومشاعره

، وعمم فروع لعمم البالغة، وىي عمم البديع، وعمم المعاني ثالثةىناك 
في المغة  الغةالبيان. اليدف من دراسة ىذه العموم الثالثة مكمل. عمم الب

تشير كممة "البيان" في استخداميا إلى معنى فتح أو ذكر . شرح وكشف
"االكتشاف"، و "الوضوه" التي تعني "واضح". وفي الوقت نفسو، ووفًقا 

ح العممي، فإن بالغة البيان ىي قواعد معرفة الفكر بأشكال مختمفة، لممصطم

                                                           
8
Yona Pratama , “Al Jinas wa Raddu al „Ajuz „Ala Sadr fi Qasidah al Munfarijah li Syaikh 

Yusuf ibn Muhammad al Tauzary (Dirasah Ihsaniyyah Balaghiyyah min al Muhsinat al 

Lafdzhiyyah)”. Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)  hlm. 1 


9
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia Al-Munawwir, Yogyakarta: tth 

(p.691) 


10

 Mardjoko Idris, Ilmu Balaghah, (Yogyakarta: Karya Media) hlm. 6



10 
 
 

 ٔٔوالمقصود بالمكن الوحيد ىو فكرة واحدة ويمكن نقميا بعدة أنماط لغوية.
يدور موضوع الدراسة حول أنماط مختمفة من األسموب المغوي وىي طرق 

 .إيصال المعنى والتي تشمل التسيبية والمجاز والكناية
ىو األساسيات والقواعد التي تشرح أنماط الجمل العربية عمم المعاني 

بحيث يمكن تكييفيا مع الظروف والمواقف. والغرض من ىذا العمم ىو 
محاولة تفادي األخطاء في المعنى الذي يريده المتحدث والذي ينقمو إلى 

، يركز موضوع المعاني الذي ينسق السياق والنص المحاور. من مصطمح
نمط الجمل العربية من حيث بيان المعنى األولي وليس ىذه الدراسة عمى 

مم المعاني: الكالم المعنى الذي يقصده المتحدث. تشمل موضوعات دراسة ع
 ٕٔ.ناب، والمساواةطء، وأسموب لغة اإلعجاز، واإلاشوالخبر واإلن
، يدور موضوع الدراسة يان، ىناك جوانب من عمم البيانعمم البالفي 

ريقة لنقل المعنى والتي تشمل أسموب المغة وىي طحول أنماط مختمفة من 
 .بية والمجاز والكنايةشالت

عمم البيان استعمال اليعني المرور. المجاز في  في القموسالمجاز 
، في معناه الصحيح. وفي الوقت نفسو، من حيث المصطمحاتليس  ظالمف

لتي ا ٖٔفإن الجممة ال تستخدم في المكان المناسب بسبب العالقة والقرينة
 ٗٔ.تحرم استخدام معناىا الحقيقي
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الغة في ، بحسب أحمد الياشمي في كتاب جواىر البإن مجاز نفسو
، ىو مصطمح يستخدم في ما لم يرد ذكره في المعاني والبيان والبديع

 ٘ٔ.االتصال لمعالقة. بالقرينة التي تمنع من معنى إرادة المعنى
نقسم إلى قسمين، أي ىناك شكل من أشكال العقمي يالمجاز نفسو 

بو شأأو ما الفعل . وأما مجاز العقمي ، فيي االستناد المجاز المغويوىناك 
، از عقمي، من بين أمور أخرىاالعتماد عمى مج ذلك في ما ال يعتبر فعاًل.

 يس الجامعة مسجدا كبيرائبني ر  : ل أو مكان أو زمان. مثالعفي قضية ف
يس ئبأمر من ر  يبنون، البناؤون يس الجامعة المسجد؟ بالطبع الئر  ىل بنى

 .ل ليس حقيقياً عل عمى الفاعالجامعة. لذا فإن اعتماد الف
، إال أن معناىا األصميمغوي فيي كممة ال تستعمل بالمجاز الأما و 

قة والقرينة أو بسبب العال المصطمحات المستخدمة في الحديث وضعيا في
 ٙٔ.وصوليا إلى معناىا األصميالعالمات التي تمنع 

ل. ستعارة ومجاز مرسإمغوي إلى قسمين ىما مجاز المجاز النقسم ي
قتو عمى ىيئة شبو. ثم ىناك ارة: مجاز لغوي ال فكري، وعالعمجاز االست

بو وىو  وبشعمى مجاز االستعارة باستعمال المالعديد من الكممات التي تدل 
 :من أركان االستعارة الثالثة ، وىي

 بو وبشمستعر منو ىو الم  .ٔ
 مشبومستعر لو ىو  .ٕ
 .مستعر ىو كممة يتم تحريكيا .ٖ
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 :ارة إلى قسمينعوتنقسم االست
 .بو وبشة، أي إذا نصت صراحة في الميحير تصارة العستاإل .ٔ
وحذف مشبو  بة، غير مفسرة بوضوح،شاالستعارة المكنية، أي الم .ٕ

 ٚٔ.لكن يكفي استبداليا بالعادة بو, 
 االستعارة : رأيت أسدا في المدرسةمثال عمى مجاز 

سد في أرأيت رجال شجاعا ك : ستعارةأصل مثال المجاز اإل
 والتشبي دةالرجل، وعأي  بوش، سقط المفي مثال مجاز االستعارة المدرسة

 مفظ"الشجاعة" ، تكون القرينة بالصورة. من ل مفظالفي  والكاف، ووجو الشب
 ٛٔ."المدرسة

البعد عن حصره في ألن النطق بعيد كل ل ويسمى مجاز مرس
، ولكن لو العديد من القواطع. يمكن أن يؤخذ اسم العمقة شكل عمقة معينة

قة إال شرح من طبيعة الجممة المذكورة في العدد وليس ىناك غرض من العال
 .وجود العالقات والتوافق

 كما يمي:العديد من العالقات ،  مرسل نفسو بوالمجاز ال
وجود الشيء المنقول ىو سبب ولو تأثير عمى  ، أيالسببية. أ

، شيء يذكر إذا كانت الكممة سبباً  اآلخرين. وبيذا يكمن في
 ,رعت ادالشية الغيث الوحش  :والمقصود ىو السبب. مثال

 .التفسير: نبات. ألن المطر ىو سبب النباتات
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أي وجود المفظ المتحّرك ىو مسبب لو أثر في  ,المسببية. ب
بوب سا الشيء موجود في شيء إذا ذكر ماآلخرين. ومثل ىذ

ُل َلُكم م َن ٱلسََّمآِٰء ِرْزًقا ظفمل  فالمقصود بو ىو السبب. مثال :َوُيَنز 
(. ٖٔ/ غافر: وينزل لك رزق من السماء. )سورة المؤمن 

 .سبب لمرزقوالتفسير: المطر ال
الكمية، وىي وجود الشيء الذي يحمل المقصود وغيره. ومثل  . ت

موجود في شيء يقصد بو جزء إذا ورد في كممة تدل ىذا الشيء 
َذاِنِيمْ   .عمى الك سد أذنيو بأصابعو.  َيْجَعُمْوَن َاَصاِبَعُيْم ِفيْٰٓ ا 

القرينة حالة طبيعية  أنامميم :( وتفسيرىا۹ٔ[: ۲)سورة البقرة ]
 .وىي إدخال كل األصابع في األذن

إذا ذكرت الجزئية: وجود المفظ الذي يقال إلنقاذ شيء آخر. . ث
نشر الحاكم   :الكممة التي تدل عمى جزء، فيي تعني الكل. مثال

عيونو في المدينة نشر القاضي جواسيسو في المدينة. التفسير: 
ىي مجاز مرسل، وعمقتيا جزئية،  عيون(, جاسوس )مخابرات

 .ألن كل تجسس من عقميا، وقرينتيا عمى شكل ميول
يعني التعرف عمى شيء رؤية الماضي، وىو ما  ,اعتبار ما كانا. ج

سورة ) َوَأُتوا الَيَتاَمى َأْمَواَلُيمْ  :باسم كان موجوًدا بالنسبة لو. مثال
يتامى ثم بمغوا،  ا(. وتفسير اليتامى ىو الذين كانو ۲[: ٗالنساء ]

 وعالقو أن ما حدث في الماضي ال يزال قائما.
رؤية المستقبل، وتوجد مثل ىذه األشياء في  ,اعتبار ما يكون. ح

شيء ما، عندما ُينطق باسم شيء ما، فإنو يشير إلى شيء 
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ىِنيْٰٓ َاْعِصُر َخْمًرا  سيعود إليو. مثال: )سورة. يوسف  ِان يْٰٓ َار 
( التفسير اعصروا الخمر الذي يتحول في النياية إلى ٖٙ[: ۲ٔ]

 بيًذا.خمر. ألنو عندما يتم عصره فإنو ال يصبح ن
وىي وجود شيء موجود في شيء آخر، وىذا الشيء  ة,لياالح. خ

موجود في شيء يقال فيو أن الشيء يحتل شيًئا، فالشيء ىو 
َفِفْي َرْحَمِة المّ ِو ُىْم  :موضع تحديد بين االثنين. المحتل( مثال

ِمُدْونَ  ( والمراد بالرحمة الجنة ۰ٚٔ[: ٖ)سورة عمي عمران ] ِفْيَيا خ 
ل اهلل، وفي . لذلك ىم )أىل الجنة في الجنة فييا فضفييا النعمة

 شغل عمقو.يىذا المثال مجاز مرسل 
)صار مكانًا لشيء آخر(.  فيومحال وجود شيء آخر  ,المحمية. د

يدل عمى  المفظ ومثل ىذا الشيء موجود في شيء عندما يذكر
 ٜٔمكان فالمطموب ىو ما يوجد فيو.

 طربقة ايبحث . ح
 نوع البحث .ٔ

المستخدم في ىذا البحث ىو البحث الوصفي النوعي. نوع البحث 
البحث الوصفي النوعي ىو دراسة تستخدم تفسيًرا أو تحمياًل لألشياء التي يتم 

 .عرضيا بعد ذلك بشكل وصفي

 مصدر البيانات .ٕ

                                                           
19
 Abi fatih, Intisari Ilmu Balaghah, hlm 226.
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، بيانات المستخدمة في ىذه الدراسةىناك نوعان من مصادر ال
الثانوية. المصدر األساسي وىما مصادر البيانات األولية ومصادر البيانات 

لبيانات ىذا البحث ىو قصيدة المنفرجة لمشيخ يوسف بن محمد التوزري. 
مصادر البيانات الثانوية ىي المصنفات العممية والكتب والمجالت والمقاالت 
والروابط التي يمكن تفسيرىا من خالل أصالة المؤلف فيما يتعمق بموضوع 

 .ىذا البحث

 تقنية جمع البيانات .ٖ

في جمع البيانات، يتم بعد ذلك جمع البيانات التي حصل عمييا 
لناشئة عن المجالت أو الباحثون في ىذه الدراسة من المصادر الثانوية ا

األبحاث البحثية واستكماليا مع تقنيات القراءة وتدوين المالحظات. األوراق أو 
يوسف بن  وتتم تقنية القراءة من خالل قراءة كامل القصيدة المنفرجة لمشيخ

 .محمد التوزري ومعناىا. وسجل األشياء الميمة كمواد بحثية

 تقنية تحميل البيانات .ٗ

، فإن األسموب التحميمي الذي سيستخدمو في تحميل البيانات
الباحث ىو التحميل النوعي ألن بيانات البحث موصوفة في جمل منتظمة. 

وعرضيا الخطوات التي سيتم استخداميا ىي جمع البيانات وتقميميا 
 .واستخالص النتائج
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 نظلم ايبحث . خ

ة، الفصل األول يحتوي عمى مقدمة. يتضمن ىذا الفصل الخمفي
، واإلطار النظري، تحقيق المكتبيلبحث وفوائده، ا غراض، وأتحديد البحثو 
 .نظام البحث، و البحث طريقةو 

، وىي األولى حول سيرة وتاريخ يحتوي عمى المناقشةو  الفصل الثاني
ة لمشيخ جتوزري ، وكذلك نص القصيدة المنفر الشيخ يوسف بن محمد الحياة 

  . يوسف بن محمد التوزري

يوسف بن ة لمشيخ جتحميل قصيدة المنفر  عمي الفصل الثالث يناقش
سموب المجاز في عمم البيان. ويذكر عالقتو محمد التوزري في منظور أ

 .بالمجازي

التي ىي  خالصةى الالفصل الرابع وكذلك الفصل األخير يحتوي عم
موضوع نتائج ىذه الدراسة وكذلك اإلجابات عمى صياغة المشكمة. وكذلك 

من التوصيات  االقتراحات من نتائج التحميل المنفذة. يحتوي عمى العديد
 .يمكن القيام بو ذيلمزيد من البحث ال

 

 

 

 



42 
 
 

 ايبل  ايرابع
 ايخلتمة

 

 خالصة . أ
المحتممة أي  حث تحميل البيانات من كتب البالغاتبعد ما عمل البا

المشتممة والمتعمقة بيذا البحث, يعني أسموب المجاز في نسخة قصيدة 
المنفرجة, التى ألفيا الشيخ يوسف بن محمد التوزري, فاستطاع الباحث أن 

 يأخذ و يستفيد نتائج البحث بعون اهلل تعالى وتوفيقو, فيما يمي:
بن محمد يكون المجاز في قصيدة المنفرجة التي ألفيا الشيخ يوسف  .ٔ

 مجازأسموبان ىما أسموب ال يافي يوجد أنو البحث نتيجة التوزري,
المغوي عدده أربع  مجازوأسموب المجاز العقمي. أما أسموب ال المغوي

وعشرون كممة وىو المجاز المرسل ثالثة عشر كممة و اإلستعارة إحدا 
  وأما أسموب المجاز العقمي عدده كممتان. .عشر كممة

التي تتضمن عمى المجاز المرسل في قصيدة المنفرجة الكممات  عدد .ٕ
كممة, أما تفصيل البيانات بحسب أنواعو وعالقاتو ,  ىي ثالثة عشر

 كما يمي:
 خمس كممات, االعالقة المسببية, عددى   ( أ)
 ثالث كممات, االعالقة الجزئية, عددى( ب)
 كممة واحدة, االعالقة السببية, عددى( ت)
 كممة واحدة, االعالقة الكمية, عددى( ث)
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 كممتان, اعتبار ما يكون, عددىاإلالعالقة ( ج)
 كممة واحدة, اية, عددىحمالعالقة الم( ح)

الكممات التي تتضمن عمى اإلستعارة في قصيدة المنفرجة ىي  عدد .ٖ
 كممة, أما تفصيل البيانات بحسب أنواعو, كما يمي: ٔٔ
 اإلستعارة التصريحية, عددىا خمس كممات,    ( أ)
 عددىا ست كممات, اإلستعارة المكنية,( ب)

الكممات التي تتضمن عمى المجاز األقمي في قصيدة المنفرجة  عدد .ٗ
 ىي كممتان, أما تفصيل البيانات بحسب أنواعو وعالقاتو , كما يمي:

 كممة واحدة, االعالقة الجزئية, عددى    ( أ)
 كممة واحدة, العالقة المكنية, عددىا( ب)

 
 إقتراح .  

فيقدم الباحث اإلقتراح فيما بعد أن يوجو الباحث خالصة ىذا البحث, 
 يتعمق بيذا البحث الجامعي, كما يمي:

ىذا البحث الجامعي لن يتخمص من النقصان واألخطاء, فال  (ٔ)
يرجو الباحث ليذا البحث أن يستمر ويقرأ مرة أخرى لزيادة 
المعارف من ناحيت البالغة, العام لمناس ولممجتمع خصوصا 

 ذه الجامعة.لطالب قسم المغة العربية وأدبيا في ى
يرجو اىتمام متعممي المغة العربية بنتائج ىذا البحث واستفادتيم  (ٕ)

 منيا خير اإلستفادة.
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