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 ملخصال

حتليل اسلوب البيان واسراره يف . 0202. الياس نور ,خالص
. البحث زها يف تعليم البالغةااجلزء الثالثني واجن

اععة كلّية الرتبية اجلاللغة العربية  تدريس قسم العلمى. 
 ألباء احلسىنو. املشرفة  فونوروغاإلسالعية احلكوعية 

 .املاجستري
, االعجاز البالغةتعليم  ,اسلوب البيان سية :الكلمة األسا

 القرانية.
ععرفة ايراد املعىن   هو .  والبالغة عن علم ءجز  هو البيان

الواحد يف طرق خمتلفة. دور علم البيان اهّم ىف االعجاز القراىن. 
اللغة العربية وبه تتفوت درجات البالغة عع  النه عن امسى علوم

عطابقة تلك الدرجات عع عقتضى احلال فليس اى اسلوب 
بل حسن االسلوب وعزيته  املقام عنحسن او حسن اذا انقطع 
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باعتبار املقام. وال خيفى ان هلذه االساليب دورهم ىف ازدياد 
 حسن الكالم ووصوله اىل اعلى عراتب البالغة.

ذه األوجه البالغية على التالعيذ ينبغى ولنيسر ععرفة ه
شرح النصوص عن آيات القرآن بطريقة تؤدى اىل فهم ععانيها 
فهما يؤدى اىل تذوق عا فيها عن مجال وعا حتتويه عن عزايا 
أدبية. فنجاح درس البالغة يتوقف على ععرفة التالعيذ الصور 

عن  البالغية، وال يقاس هذا النجاح مبقدار عا حفظه التالعيذ
املصطلحات والقواعد الىت تشرح األوجه البالغية، ولكن بتطبيق 
عفاهيم القواعد البالغية لتحليل آيات القرآن عن حيث اسلوهبا 
واملضمون البالغية فيها. ولكن عواد تعليم البالغة اليت تستخدم 

رح أسرار استخداعه قليال. ولذلك أعثلة عن القرآن الكرمي و تش
 .بحث حتليل البيان يف اجلزء الثالثنييان الباحث ريد ي

 : البحث الىت أراد الباحث للوصول إليها عن أهداف 
 اجنازها ملعرفة . ويف اجلزء الثالثني هاسرار و  اسلوب البيانملعرفة 

 حتليل اسلوب البيان واسراره يف اجلزء الثالثني يف تعليم البالغة
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الدراسة  وه, كتيامل نوع عن البحثهذا البحث 
واألخبار مبساعدة املواد املوجودة يف  تقصدها مجع البيانات

هنا إختار الباحث عن البيانات عن أسلوب البيان يف  .املكتبة
مث  مث تفسره أو يصفها،حتديده  مث هتصنيفمث  اجلزء الثالثني

 .عناقشتها وربطها بالنظريات اليت له عالقة هلا
 احديف اجلزء الثالثني  (1)أّعا نتائج البحث هى:  و

ستة اسالب التشبيه وثالثون اية اليت حتمل اسلوب الييان. وهي 
 و. سورة النباء عن ٠١و  ٠١و  ٠١ و  ٧و ٦البليغ يف األية 

اسالب التشبيه املرسل  ثالثة. املطفِّفني سورة عن ٦٦ يف األية
 عن سورة ٦ يف األية و النَّازعت عن سورة ٦٦ يف األية اجململ
اربعة  اسالب اجملار . الفيل عن سورة ٥ يف األية, و القارعة
 عن سورة ٠٧ يف األية, الغاشية عن سورة ٦ يف األية املرسل
 ثالثة اسالب اجملار العقلي .اللهب عن سورة ٠ يف األية, و العلق

يف و  العلق  عن سورة ٠٦ يف األيةو التِّني  عن سورة ٠ يف األية
يف  ثالثة اسالب االستعارة التصرحيية. القارعة عن سورة ٧ األية
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يف  التكوير عن سورة ٠١ يف األية و النَّازعت سورة عن ٠٠ األية
 يف األية ثالثة اسالب االستعارة اللطيفة. البيِّنة عن سورة ٦ األية
 يف األية و الطارق عن سورة٧   يف األية و التكوير عن سورة ٦٦
عن  ٠و   ٦يف األية االستعارة التمثيليةاسلوبا . البلد عن سورة٠١

 عن سورة ٦ يف األية  اسلوب االستعارة املكنية. الشَّرح سورة
 االنشقاق عن سورة ٠١ يف األية اسالب الكناية ثالث. االنفطار

 . التَّكاثر  عن سورة ٦ يف األية و العلق عن سورة ١ يف األيةو 
يوّلد عن  حصول األنس للنفس, واسرار بالغة التشبيه و  (0)

املبالغة عا ال يوّلد ها األسلوب العادى, و يوضِّح املعاىن, وإثبا 
اجملاز إشارة إىل أن  بالغة اسرارو  ت اخليال,و التلذ ذ.

للمحكوم له أثرعظيم ىف الشيئ الذى أسند إليه الفعل, عبالغة  
املنسوب, و كما نرى اإلسناد إىل الزعان, شدة االهتمام بالفعل 

بالغة االستعارة  اسرارو  تعظيم شأن احملكوم له.إشارة إىل 
اتضاح غري الواضح, و تقدمي األشياء العقلية ىف صورة األشياء 

, و يدل على ان العادىاحلسية, و املبالغة عا ليس ىف الكالم 
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اسرار الكناية أثر ىف نفس الساعع عن و  ذكر املشبه علحوظ فيه.
 و (3) لم على وجودهالتصريح بإثبات شاهده ودليله وعا هو ع

تعليم علم البالغة هى املدّرس ىف شرح درس البالغة عن  جنازإل
يف اجلزء الثالثني يف  يستخدم ختليل البيان واسرارهاسلوب البيان 
 مترينات أكثر. 
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  الباب األّول
 المقّدمة

 ﴾. خلفية البحثأ  ﴿
القرآن كالم ااهلل املعجز، املنزل على حممد صلى 

وسلم، املكتوب يف املصاحف، املنقول بالتواتر  ااهلل عليه
من علومه  مينح اإلنسانكان القرآن    1املتعبد بتالوته .
 .أسراره وحكمه، ما يزيدهم إميانا وإذعانا ومعارفه، ومن 

حممد بن  ملعجزة اخلالدة" للنيب العرىب األمي بأنه "ا
عبدااهلل صلوات ااهلل وسالمه عليه وأنه ترتيل احلكيم 

 2احلميد.
ومنها االعجاز فيه من حيث استمرت الفصاحة 
والبالغة فيه من مجيع احنائها يف مجيعه استمرارا ال توجد 

                                                 

 ,دار املنار  :)القاهرة رآنقدراسات يف علوم الحممد بكر إمساعيل، 1 
1999), 11. 

   دار الرتاث: بريت ( الربهان يف علوم القرآن  ,بدر الدين الزركشي2 
,(1990 ,211. 
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ومن  .له فرتة وال يقدر عليه احد من البشر وكالم العرب
بلغتهم التستمر الفصاحة والبالغة مجيع احنائها ىف تكلم 

العاىل منه اال ىف الشيئ اليسري املعدودة مث تعرض الفرتات 
رونقه فال تستمر لذالك  االنسانية فتقطع طيب الكالم و

 3الفصاحة ىف مجيعه بل توجد تفارق واجزاء منه.
وملعرفة أساليب والتعبري الرائعة و أسرار   القرآن منزل

 وأشكال متنوعة من حيث البالغة. ولذلك علم  كثرية
البالغة هلا مكانة عظيمة رفيعة لفهم القرآن الكرمي. مث 

املعىن قلب السامع فتمكنه يف  عرف البالغة كل ما تبلغ 
 نفسه كتمكنه يف نفسك مع صورة مقبوله و معرض 

علم البالغة.  ولذالك، ال بد لدارس أن يفهم 4 .حسن
ف روائع لغة القرآن. ملن أراد أن هبذا العلم سوف يعر 

 يتعلم علم البالغة. يدرس القرآن درسا عميقا أن
                                                 

 . 282,(هـ1317  املطبعة األدبية،  :القاهرة( مفتاح العلوم السكاكي،3 
 إليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديعاالقزويين،  اخلطيب 4 

 .8(, 1002,  دار الكتب العلمية:  بريوت(
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ملعرفة ما ىف النصوص من  ةالبالغة وسيل ان   عرف
ودراستها  .األعمال األدبية من مجاهلا آيات القرآن و

القرآن  ليست ىف الواقع إال دراسة لقيم األدب يف
استها اىل بدء ظهور در  والنصوص األخرى. لو رجع

لوجدنا أهنا كانت دراسة البالغة عنيت بتكوين الذوق 
األديب وتربية الذوق اللغوي، تسري مع الباحث ىف حتليله 

 5حىت يصل اىل سر القرآن.
معرفة هذه األوجه البالغية على التالميذ  لتسهيل

ينبغى شرح النصوص من آيات القرآن بطريقة تؤدى اىل 
ما فيها من مجال وما  فهم معانيها فهما يؤدى اىل تذوق

حتتويه من مزايا أدبية. فنجاح درس البالغة يتوقف على 
معرفة التالميذ الصور البالغية، وال يقاس هذا النجاح 
مبقدار ما حفظه التالميذ من املصطلحات والقواعد الىت 

                                                 
: مكتبة  )القاهرة طرق تدريس اللغة العربيةعبد املنعم سيد عبد العال،  5
 .4 (،2791غريب، 
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تشرح األوجه البالغية، ولكن بتطبيق مفاهيم القواعد 
ث اسلوهبا واملضمون البالغية لتحليل آيات القرآن من حي

ولكن مواد تعليم البالغة اليت تستخدم  6البالغية فيها.
رح أسرار استخدامه قليال. أمثلة من القرآن الكرمي و تش

حتليل البيان يف اجلزء بحث يان الباحث ريد يولذلك 
 الثالثني.

 .معرفة ايراد املعىن الواحد يف طرق خمتلفة والبيان
لبحث الن  دور علم البيان وخنتار علم البيان يف هذا ا

اللغة العربية  . النه من امسى علومي ةالقرآن اهم  ىف االعجاز
وبه تتفوت درجات البالغة مع مطابقة تلك الدرجات 
مع مقتضى احلال فليس اى اسلوب حسن او حسن اذا 
انقطع من السباق واملقام بل حسن االسلوب ومزيته 

شرحيها تفصيليا ان نباعتبار املقام. وهذه االساليب كما س
ه واستعارة وجماز وكناية وال خيفى ان هلذه يشاء اهلل تشب

                                                 
 .6-7 ,نفس املراجع6
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االساليب دورهم ىف ازدياد حسن الكالم ووصوله اىل 
وخنتار اجلزء الثالثني الن ه اشد  7اعلى مراتب البالغة.
 كثري يبحث أسلوب البيان. و معروف عند التالميذ

ج ع ل ُهْم  ف   اجلزء الثالثني " يفمثل اسلوب البيان 
ىف هذه اآلية جزء من قصة أصحاب .  ع ْصٍف م ْأكولك

فرمت هبم احلجار  الفيل أن أرسل ااهلل تعاىل عليهم طيورا
 الصغرية وأماتتهم فصاروا متساقطني على األرض هالكني

أطرافه البهائم وطرحت الباقى على األرض  وأكلتكزرع 
 8داسته بأرجله.

 واملشبه مفرد أكولاملاملهلكني بالزرع  الناساشبه 
به مفرد مقيد وكالمها حسيان وقد ذكرت  واملشبهمطلق 

من قبيل التشبيه املفرد احلسى غري البلغ  أداة الشبه فهذا
                                                 

دار الكتـب  : )بريوت ، أسرار البالغة يف علم البيانعبد القاهر اجلرجـاين7 
  .97 (,1988, العلميـة

 (,1984: الدار التونسية,  )تونس تفسري التحرير والتنويرابن عاشور، 8 
274. 
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ووجه الشبه تغيري احلال بعد النضرة ىف كليهما فالزرع ىف 
املزارع كان نضرا وهكذا كان هؤالء الناس قبل هذا اهلالك 

التشبيه إشارة إىل هواهنم ألن  ىف هذا .ىف النضرة والقوة
نا ان مهاالزرع إذا أكل بعضه ويراث على بعضه ويداس ك

 عند الناس فهم اليلتفتون إليه واليرجون منه نفعا فكذلك
هؤالء الناس أهينوا وسقطوا على األرض ومابقوا حمال 

 .9لاللتفات والرجاء منهم
التشبيه أن هؤالء الناس كانوا ىف القوة  وأفاد هذا 

دارت  اهلالك ولكن إذا لنضرة والفخر واحلماس قبل هذاوا
هبم دائرة غريت حاهلم وبدلت نضرهتم وفخرهم ىف اهلالك 
واهلوان وهذامن حسن أساليب القرآن أنه يأتى 
باملتضادات بعد تغيريحال القوم كاخلمود بعد النضرة 

وأفاد  وفيه إظهار قدرة ااهلل تعاىل. والضعف بعد القوة.
                                                 

ة القاهرة: مكتب) البيان لوسائل التصوير البياين دراسة حتليليةأبو موسى, 9 

 .22(,  2772وهبة ، 
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ء القوم قد غريت أجسادهم ألن العصف أيضا أن هؤال
املأكول يبدل ىف الشيء اآلخر متاما فكانوا قد احرتقوا 

 .10وما آانوا ىف صورهم األوىل
البحث العميق  بحثيأن  أراد الباحث ولذلك 

عن حتليل اسلوب البيان يف اجلزء الثالثني حتت املوضوع 
 تحليل اسلوب البيان واسراره في الجزء الثالثين و"

 ."م البالغةيعلتفي  انجازها
 أسئلة البحث﴾. ب﴿

ىف خلفية البحث،  بناء على ما ذكره الباحث
 فمشكالت البحث تتلخص فيما يأتى: 

 يف اجلزء الثالثني ؟ هاسرار و  ما اسلوب البيان .2
حتليل اسلوب البيان واسراره يف اجلزء الثالثني  اجنازكيف  .1

 ؟يف تعليم البالغة
 

                                                 
 .32, نفس املراجع 10
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 أهداف البحث﴾.  ج﴿
 للوصول إليها: أهداف البحث الىت أراد الباحثمن 

 يف اجلزء الثالثني  هاسرار و ملعرفة اسلوب البيان  .2
حتليل اسلوب البيان واسراره يف اجلزء الثالثني  جنازا ملعرفة .1

 البالغة يف تعليم
  فوائد البحث ﴾.د﴿

 بأخذ املنافع منها: هبذا البحث أراد الباحث
 . األمهية النظرية2         

حتليل اسلوب البيان واسراره يف دة املعلومة عن ازي
 رجواي. البالغة تعليم اجلزء الثالثني  واجنزاها يف 

آخر عن  لباحثاهذا البحث اساسية  الباحث
 تعليميف  اجنازهااحدث متجانس لزيادة معلومة 

 البالغة
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 . األمهية العلمية1
اسلوب البيان عن  أ. لرتقية وتوسيع معلومات الباحث

 .سراره يف اجلزء الثالثني واجنزاءها يف علم البالغةوا
اسلوب البيان واسراره يف اجلزء  البب. زيادة معرفة ط

 .الثالثني
 البحوث السابقة ﴾. ه﴿

بعد الحضت الباحثة الدراسة السابقة عن البحث 
 : البالغية، فوجدت موضوعات  كثرية،  فيها

ريات ألىب يولندا سيلفيان " أسلوب البيان يف شعر اخلم  .2
نواس" حبث تكملي وحبثت الباحثة يف أنواع أسلوب 
البيان يف شعراخلمريات ألىب نواس يف قسم اللغة العربية 
وأدهبا كليةاألداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية 
احلكومية سورابايا، سنة ,إختالف حبث تكميلي يل 
يولندا سيلفيان هبذا البحث الذي ستقدمه الباحثة، ألنه 

عن" أسلوب البيان يف شعر اخلمريات ألىب يبحث 
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نواس". أما هذ البحث ستبحثه الباحثة عن أسلوب 
البيان وأسراره يف سورة األعراف. ولكن هذا  البحث له 
متساويا هبذا البحث الذي ستقدمه الباحثة من ناحية 
النظرية ألن  كالمها يستخدمان النظرية البيانية يف حتليل 

 .يف هذا البحثبياناهتما اليت كانت 
ستيك نيغ تياس فوجي أستوتك " أسلوب البيان يف أ  .1

يف  لي وحبث الباحثشعر النابغة الذبيان" حبث  تكم
أنواع أسلوب البيان يف شعر النابغة يف قسم اللغة  العربية 

األداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية  وأدهبا كلية
احلكومية سورابايا، سنة . إختالف حبث تكميلي يل 

فوجي أستوتك هبذا البحث  الذي  آستيك نيغ تياس
 ، ألنه يبحث عن" أسلوب البيان يفقدمه الباحثيس

   ." شعر النابغة الذبيان
،" البيان يف أحاديث الصيام   2006بينكا عفيف ديانيت, .2

بلوغ املرام للحافظ إبن  حجر العسقالين" لنيل شهادة 
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م اللغة  العربية البكالوريوس يف اللغة العربية وأدهبا يف قس
وأداب جامعة سو نن أمبيل اإلسالمية احلكومية 

ا عفيف ديانيت إختالف حبث تكميلي يل بينك .سورابايا
 قدمهيهبذا البحث الذي س

الفرق بني هذا البحث و البحوث السابقة هو هذا 
تحليل اسلوب البحث سيبحث الباحث حتت املوضوع 
م يعلتزها في االبيان واسراره في الجزء الثالثين وانج

وام ا البحوث السابقة فيبحث حتليل اسلوب . البالغة
 .يف الشعر واحلديثالبيان 

 تنظيم كتابة تقرير البحث ﴾﴿و
ل يف كتابة هذا البحث وللوصو  الباحثلتسهيل 

 على هذا التنظيم : الباحث إىل البحث الكامل فرتب
: مقدمة البحث، تشمل خلفية البحث،   الباب األول

فوائد ، أهداف البحث، لبحثااسئلة 
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وتنظيم كتابة  ,البحوث السابقة ،البحث
 تقرير البحث.

تعليم و  دث عن البيان اب حيالب اىف هذ:   الباب الثاىن
  البالغة

منهج  عن  دثحي ابالب اىف هذ :   الباب الثالث
 البحث

حتليل اسلوب يتوضح  هذ الباب على  :   الباب الرابع
 اجنازها زء الثالثني والبيان واسراره يف اجل

 يف تعليم البالغة
الباب اجلامس: يشمل خامتة البحث، ونتائج البحث، 

 واإلفرتاحات.
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 الباب الثاىن
  اإلطار النظرى  

 البيان اسلوب عن اإلطار النظرى (أ)
 البيان اسلوب مفهوم. ١

 .1األسلوب لغة: الطريق، الفن من القول أو العمل
واصطالحا هو املعىن املوضوع ىف ألفاظ مؤلفة على صورة 
تكون أقرب لنيل الغرض املقصود من الكالم واألفعال ىف 

سيقدم الباحث حبثا عن  يف هذا الباب 2نفوس سامعية.
الذى يهدف إليه  البيان سلوبيرتكز اباألسلوب البالغى 

  .البحث
لغة هو الظهور والوضوح والكشف ، فقد جاء  والبيان

، لسان العرب : " ابن الشيء بياان اتضح ، فهو بّين  يف

                                                

املطبعة الكاتوليكية،  :بريوت( النجد ىف اللغة واإلعالمويس معلوف،  1 
 .1، )م3791واملعارف 
  .31، نفس املصدرعلى جارم ومصطفى أمّي، 2 
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أان وأبنته أان ، أي وضنحته ، واستبان الشيء ظهر ، واستبنته 
 . 3: االيضاح "عرنفته ، والتبيّي 

السكاكي أنن البيان هو معرفة ايراد املعىن وقد عرنف 
ابلزابدة يف وضوح الداللة عليه  يف طرق خمتلفةالواحد 

 على ذلك عن اخلطأ يف وابلنقصان ، ليحرتز ابلوقوف
 4.مطابقة الكالم لتمام املراد منه

يف طرق خمتلفة " واملراد ب"معرفة ايراد املعىن الواحد 
لقواعد والضوابط والقوانّي اليت يعرف هبا ايراد املعىن جمموعة ا

كقواعد التشبيه ، وضوابط االستعارة الواحد بطرق خمتلفة  
واملراد ابملعىن الواحد املعىن واجملاز املرسل ، وقوانّي الكناية . 

الذي يعّبن عنه املتكلنم بكالم اتم مطابق ملقتضى احلال ،  
فليس من البيان االقتدار  والكرم والعفنة ،كمعىن الشجاعة 

أبلفاظ مرتادفة ، حنو : األسد والليث على أتدية املعىن املفرد 
                                                

 ,)2003 دار الكتب العلمية، : بريوت( معجم لسان العرب ,ابن منظور 3
31  . 

 .97 ,(هـ 1713،  دبيةاملطبعة األ : القاهرة) مفتاح العلوم ،السكاكي 4
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يرجع اىل علم والغضنفر والبع والضرغام ، ألنن معرفة ذلك 
 . اللغة وليس اىل علم البيان

واملراد ابختالف الطرق اليت يؤدنى هبا املعىن الواحد يف 
اضحا وبعضها أشدن عليه ، أن يكون بعضها و وضوح الداللة 

واضحا وبعضها وضوحا ، وليس املراد أن يكون بعضها 
خفيا ألنن اخلفاء املشكل الذي ال يفهم معه املعىن املراد 
معيب عند علماء البيان، االن اذا أريد ابخلفاء الدقنة يف أداء 

 شكال ، فال غبار على أرادة ذلك املعىن بعيدا عن اللبس واال
 علم البيانأمهية . ٢

نونه البالغيون العرب القدامى أبمهية البيان ، ويف 
بقوله : "مث اننك ال ترى علما مقدمتهم عبدالقاهر اجلرجاين 

جىن ، وأعذب وردا  أصال ، وأبسق فرعا ، وأحلىهو أرسخ 
لواله مل تر الذي  من علم البيان، وأنور سراجا ، وأكرم نتاجا

ر ، وينفث لساان حيوك الوشي ، ويصوغ احللي ، ويلفظ الد
، ويقري الشهد ، ويريك بدائع من الزهر ، وجينيك السحر 



41 

 

 

والذي لوال حتفنيه ابلعلوم وعنايته هبا ، اليانع من الثمر ، 
استبنت هلا يد وتصويره اايها لبقيت كامنة مستورة ، وملا 

، واستوىل اخلفاء على الدهر صورة ، والستمر السرار أبهلها 
حيصرها ها االحصاء ، وحماسن ال مجلتها ، اىل فوائد ال يدرك

 5االستقصاء ". 
 أنواع البيان. ٣

 التشبيهاسلوب   (أ)
 التشبيه اسلوب تعريف.١

التمثيل وهو مشتق من مادة  : والتشبيه يف اللغة 
 : الشيء مبعىن : أشبه شبه : املثل واجلمع أشباه تقول

 6ماثله.

                                                
, دار املدىن جبدةالقاهرة : )  دالئل اإلعجازاجلرجاين،  القاهرعبد  5

1772 ,)3-2. 

 .33, (1974 ,دار النهضة العربية : بريوت) علم البيانالعزيز عتيق،  عبد 6 
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التشبيه : هو »ويعرنفه اخلطيب القزويين بقوله : 
ويوضح عبد  7.على مشاركة أمر ألمر يف معىن الداللة

واعلم »القاهر رأيه هذا يف موضع آخر من كتابه بقوله 
أن الشيئّي إذا شبنه أحدمها ابآلخر كان ذلك على 
ضربّي أحدمها : أن يكون من جهة أمر بّين ال حيتاج 
فيه إىل أتويل ، واآلخر : أن يكون الشبه حمصنال 

 8.بضرب من التأويل
 التشبيه اسلوبن أركا. ٢

 هي : 9أركان التشبيه أربعة

                                                
القاهرة ) األقصى القريب يف علم البيان هشام عبد العزيز حممد الشرقاوي,7 

 ..34, (3772 ,مطبعة السعادة :

دار الكتـب  :)بريوت  ، أسرار البالغة يف علم البيانعبد القاهر اجلرجـاين8 
   .97 (,1988العلميـة, 

 ),3731الكتب العلمية,  دار  :بريوت (البالغة جواهر، أمحد اهلامشي9
137. 
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املشبنه هو  الشيء الذي يلحق بشيء اخر . (١
الشرتاك الوصف الذى يكون قواي يف ذلك الشيء 

 االخر.
املشبه به هو  الشيء الذي يلحق به شيء اخر  . (٢

كي يتصف ذلك الشيء االخر بلوصف الذى 
 يكون واضحا ىف هذا الشيء.

الكلمة اليت تذكر ىف اسلوب  التشبيه هي أداة. (٣
التشبيه للربط بّي املشبه واملشبه به ولكنه ليس من 
الضروري ان تذكر هذه االداة دائما فاهنا تذكر 
وحتذف احياان بل حذفها اكثر بالغة. وهي الكاف 

وهي  أداة التشبيه أو حنوها ملفوظة أو مقدرة.
حرفان وأمساء ، وأفعال ، وكلها تفيد قرب املشبه 

 املشبه به يف صفته. من 
وجه الشبه ، وهو الصفة أو الصفات اليت جتمع  .(٤

 بّي الطرفّي.
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 التشبيه اسلوب اقسام.٣

 اقسام التشبيه ابعتبار طرفيه املشبه واملشبه به .أ
 إما : وطرفا التشبيه

ادته حسينان : واملراد ابحلسين ما يدرك هو أو م.(١
ما ؛ ومعىن هذا أهنإبحدى احلواس اخلمس الظاهرة

املسموعات ، أو يف  قد يكوانن من املبصرات ، أو
 .املذوقات ، أو املشمومات ، أو امللموسات

أهنما ال أو عقليان : واملراد ابلطرفّي العقليّي . (٢
، وذلك كتشبيه العلم يدركان ابحلس بل ابلعقل

ملوت ، فقد شبه هنا معقول ابحلياة ، واجلهل اب
 ك إال ابلعقل.، أي أن كال منهما ال يدر مبعقول

: وذلك أبن يكون أحدمها عقليا  خمتلفانأو . (٣
واآلخر حسينا ، كتشبيه املنينة ابلسبع ، واملعقول هو 
املشبه ، واحملسوس هو املشبه به ، وكتشبيه العطر 
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ابخللق الكرمي ، فاملشبه وهو العطر حمسوس ابلشم 
.  10، واملشبه به وهو اخللق عقلين

 التشبيه ابعتبار األداة  .ب
والبالغيون يقسمون التشبيه ابعتبار األداة إىل 

 : 11مرسل ومؤكد
فالتشبيه املرسل : هو ما ذكرت فيه أداة التشبيه ،  .(١

حنو : خلق كاملدام أو كرضا املسك أو كالعبري أو  
 كاملالب 

املؤكد : هو ما حذفت منه أداة التشبيه ،  والتشبيه .(٢
ه عّي وأتكيد التشبيه حاصل من ادعاء أن املشب

 .املشبه به 

                                                
 .111 ,جواهر البالغةأمحد اهلامشي، 10 

 .92 ،علم البيانعبد العزيز عتيق، 11 
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كما « مظهرا»وقد يسمى التشبيه املرسل 
وهذا التشبيه املؤكد أو «. مضمرا» يسمى التشبيه املؤكد

 املضمر ينقسم أقساما ، منها :
ما يقع فيه املشبه واملشبه به موقع املبتدأ وخّبه  .(١

وقولك  املفرد ، حنو : أنت أسد ، وكرمك حبر ،
األمثلة شعر ، وحديثك شهد. ففي هذه 

 وأشباهها ال يصعب تقدير األداة.
وما يقع فيه املشبه موقع املبتدأ واملشبه به موقع  .(٢

اخلّب املفرد املكون من مضاف ومضاف إليه ، حنو 
: أنت حصن الضعفاء. وهذا القسم بدوره أييت 

 : 12على نوعّي
إذا كان املضاف إليه معرفة ، كما يف املثال   (أ)

دير أداة التشبيه السابق ، جاز لنا عند تق

                                                
)القاهرة  ,املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ,األثريضياء الدين ابن 12 

 .371(, 3237: طبعة مصر, 
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اإلبقاء على املضاف إليه كما هو أو تقدميه 
على املضاف ، فنقول مثال : أنت كحصن 

 الضعفاء ، أو أنت للضعفاء كحصن.
كان املضاف إليه نكرة تعّي تقدميه عند   وإذا (ب)

تقدير األداة ، فنقول يف مثل : فالن حبر 
 «. فالن يف البالغة كبحر»بالغة ، 

 ه الشبهالتشبيه ابعتبار وج .ت
  13وللتشبيه ابعتبار وجه الشبه ثالث تقسيمات  

 تشبيه التمثيل  .(١
وهو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من 
متعدد أمرين أو أمور. هذا هو مذهب مجهور 
البالغيّي يف تعريفه ، وال يشرتطون فيه غري تركيب 
الصورة ، سواء أكانت العناصر اليت تتألف منها 

ه حسية أو معنوية. وكلما كانت صورته أو تركيب
                                                

 .93 ,علم البيانعبد العزيز عتيق، 13 
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عناصر الصورة أو املركب أكثر كان التشبيه أبعد 
 وأبلغ. ومن أمثلته قول شاعر ميدح فارسا :

قمرا يكرن على   # وتراه يف ظلم الوغى فتخاله 
 الرجال بكوكب 

فاملشبه هنا هو صورة املمدوح الفارس وبيده 
سيف ال مع يشق به ظالم غبار احلرب ، واملشبه 
به صورة قمر يشق ظلمة الفضاء ويتصل به كوكب 
مضيء ، ووجه الشبه هو الصورة املركبة من ظهور 
شيء مضيء يلوح بشيء متألىلء يف وسط 

 14الظالم.

 

 

                                                
 .99 نفس املراجع,14 
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 وجه الشبه مفصال وجممال : ويكون(. ٢
وجه الشبه ، فالتشبيه املفصل : هو ما ذكر فيه  (أ)

: كم وجوه مثل النهار وذلك حنو قول الشاعر
 .لنفوس كالليل يف اإلظالم   ضياء

فالبيت هنا فيه تشبيهان وجه الشبه يف األول 
وكالمها مذكور « اإلظالم»ويف الثاين « ضياء»

 يف التشبيه.
والتشبيه اجململ : هو ما حذف منه وجه  (ب)

 الشبه ، وذلك حنو قول الشاعر :
وعجاج  #  وكأن إمياض السيوف بوارق

  خيلهم سحاب مظلم
: تشبيه إمياض ففي البيت تشبيهان 

السيوف ابلّبق يف الظهور وسرعة اخلفاء ، 
وتشبيه عجاج اخليل ابلسحاب املظلم يف 
سواده وانعقاده يف اجلو. ووجه الشبه يف  



01 

 

 

كليهما حمذوف ، وهلذا فهو تشبيه جممل. 
ومن التشبيه اجململ ما وجه شبهه ظاهر يفهمه  
كل أحد حىت العامة كاملثال السابق ، وكقولنا 

سد ، إذ ال خيفى على أحد أن املراد به : زيد أ
 15التشبيه يف الشجاعة دون غريها..

 قريبا وبعيدا : وجه الشبه ويكون(. ٣
 القريب املتبذل (أ)

هو ما ينتقل فيه من املشبه إىل املشبه به 
تدقيق نظر ، وذلك لظهور وجهه يف  من غري

ابدىء الرأي. وسبب ظهوره أمران : األول كون 
اجلملة أسبق دائما إىل النفس  الشيء مجليا ، فإن

واألمر الثاين يف ظهور وجه الشبه .  من التفصيل
يف ابدىء الرأي كونه قليل التفصيل مع غلبة 

                                                
 .27 نفس املراجع,15
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حضور املشبه به يف الذهن ، إما عند حضور 
  .املشبه لقرب املناسبة بينهما

 والبعيد الغريب (ب)
إىل املشبه  املشبههو ما ال ينتقل فيه من 

وذلك خلفاء وجهه يف ابدىء به إال بعد فكر ، 
وسبب خفائه أمران : أحدمها كونه كثري  الرأي.

واألمر الثاين خلفاء وجه الشبه يف   .التفصيل
ابدىء الرأي هو ندرة حضور املشبه به يف 

 .الذهن
ابعتبار وجه الشبه من  التشبيهيقسم 

 اقسام: 16حيث اإلفراد والتعدد اىل مخسة

سيا كاحلمرة ووجه الشبه قد يكون واحدا ح (١
واخلفاء وطيب الرائحة ولذة الطعم ولّي 

                                                
 374, مفتاح العلومالسكاكى, 16 
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امللمس ، يف تشبيه اخلد ابلورد ، والصوت 
الضعيف ابهلمس ، والنكهة ابلعنّب ، والريق 
 ابلعنّب ، والريق ابخلمر ، واجللد الناعم ابحلرير.

وقد يكون وجه الشبه واحدا عقليا ،   (.٢
 .كاجلراءة يف تشبيه الرجل الشجاع ابألسد

وقد يكون وجه الشبه متعددا حسيا ، واملراد  .(٣
من أوجه  ابلتعدد هنا أن يذكر يف التشبيه عدد

الشبه من اثنّي فأكثر على وجه صحة 
االستقالل ، مبعىن أن كل واحد منها لو 
اقتصر عليه كفى يف التشبيه. مثال ذلك أن 
يقال : الّبتقالة كالتفاحة يف شكلها ويف لوهنا 

 رائحتها. فلو أسقط ويف حالوهتا ، ويف
وجهان من أوجه الشبه هذه لكفى الباقي يف 
التشبيه لإلابنة عن قصد املتكلم. وهذا هو 

 وجه الشبه املتعدد.
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العقلي حنو : البنت كأمها حناان  واملتعدد (.٤
 وعطفا وعقال ولطفا.

واملتعدد املختلف حنو : الولد كأبيه يف  (.٥
 علمه.طوله ومشيته وصوته ، وخلقه وكرمه و 

 التشبيه املقلوب (ت)
التشبيه املقلوب هو جعل املشبه مشبها به 
ابدعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأظهر. وأبو 
الفتح عثمان بن جين يف كتابه اخلصائص يسمي 

غلبة الفروع على »هذا النوع من التشبيه 
هذا فصل من فصول »ويقول : « األصول

العربية طريف ، جتده يف معاين العرب ، كما 
ده يف معاين األعراب. وال تكاد جتد شيئا من جت

 17ذلك إال والغرض فيه املبالغة.
 التشبيه الضمين (ث)

                                                
 .177(, 2006 ,الكتب)القاهرة: مطبعة دار  كتاب اخلصائصابن جىن, 17 
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تشبيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه به يف 
صورة من صور التشبيه املعروفة ، بل يلمحان يف 
الرتكيب. وهذا الضرب من التشبيه يؤتى به ليفيد 

ن أن احلكم الذي أسند إىل املشبه ممكن. وبيا
ذلك أن الكاتب أو الشاعر قد يلجأ عند التعبري 
عن بعض أفكاره إىل أسلوب يوحي ابلتشبيه من 

 غري أن يصرنح به يف صورة من صوره املعروفة.
ومن بواعث ذلك التفننن يف أساليب  

التعبري ، والنزوع إىل االبتكار والتجديد ، وإقامة 
الّبهان على احلكم املراد إسناده إىل املشبه ، 
والرغبة يف إخفاء معامل التشبيه ، ألنه كلما خفي 
ودقن كان أبلغ يف النفس. ولنأخذ مثاال 

 .18لذلك
 البليغ التشبيه (ج)

                                                
 .117 نفس املراجع, 18
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التشبيه إذا ما حذفت منه األداة ووجه 
وهو أعلى مراتب « التشبيه البليغ»الشبه فهو 

التشبيه يف البالغة وقوة املبالغة ، ملا فيه من ادنعاء 
ملشبه به ، وملا فيه من اإلجياز أن املشبنه هو عّي ا

الناشىء عن حذف األداة والوجه معا ، هذا 
اإلجياز الذي جيعل نفس السامع تذهب كل 
مذهب ، ويوحي هلا بصور شىت من وجوه 

 .19التشبيه
 
 

 التشبيه أغراض. ٤
الغرض من التشبيه قد يكون عائدا على املشبه و قد 

لب يكون عائدا يكون عائدا على املشبه به و لكنه ىف األغ
 على املشبه وقليال ما كان عا ئدا على املشبه به. 

                                                
 .717نفس املراجع,  19
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 ما يلي:  فإذا كان عائداً على املشبه
إما أن يكون لبيان حاله كما إذا قيل لك ما لون  (١

عمامتك قلت كلون هذه وأشرت إىل العمامة الىت عند 
ك.ففى هذاالتشبيه ُبّين حال املشبه وهي العمامة الىت 

 .سئل عنها
يكون لبيان مقدار حاله كما إذا قلت هو يف  أنإما  (٢

سواده كا لغراب ففيه ُبّين مقدارحال املشبه الذى هو 
 سواد املوصوف. 

إما أن يكون لبيان إمكان وجوده كما إذا أردت أن ( ٣
تفضنل وا حدا من البشر على سآئر أقرانه إىل حد ن يوهم 

 إخراجه عن البشرية إىل نوع أشرف منها. 
ما أن يكون لتقوية شأنه يف نفس السامع وزايدة تقرير له إ( ٤

 عنده .
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إما أن يكون لتزيّي املشبه كما إذا شبهت وجها أسود ( ٥
مبقلة الظيب وأنت تريد أن تشبه شيئا يعد قبيحا ىف 

 .العادة بشيء يعد حسنا ابتغاء تزيينه
إما أن يكون لتقبيح املشبه كما إذا شبهت وجها أبيض ( ٦

مار األ بيض الذى ال يعد حسنا ىف العادة جبلد احل
 وأنت تريد أن تقبح املشبه و تنفر الناس عنه

يف معرض االستطراف وإما أن يكون إلبرازه على السامع  )٧
ما إذا شبهت الفحم فيه مجر موقد كوما شاكل ذلك  

ببحر من املسك موجه الذهب نقال له عن صحة 
 20.الوقوع على امتناعه عادة ليستطرف

 ا كان الغرض العائد على املشبه به :فإذ
 بيان كونه أهم عند الذى يشبهه تشبيها مقلواب.( ١
وقد يكون القلب وفقا حلال املخاطبّي زجراهلم وتوبيخاهلم ( ٢

 على أعماهلم.
                                                

 .371, مفتاح العلومالسكاكى,  20
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 21وقديكون القلب للتقريب إىل أذهان املخاطبّي.( ٣
 بال غة التشبيه اسرار. ٥

ليب خترج األشيآء ألن هذه األسا للنفسحصول األنس ( ١
الظهورو تبدن ل األشيآء غري املألوفة  اخلفية من اخلفاء إىل

صورها احملسوسة  ىف صورها املألوفة واألشيآء املعقولة ىف
فتكون النفس مأنوسة معها فأحياان حنن نعّب عن املعىن 
بعبارة نؤديه ونبا لغ فيه أبسلوب عادى ولكن السامع 

ورمبا ال نفهمه فهما.  بيهاليتلذذ به تلذذه أبسلوب التش
22 

أن التشبيه يولند من املبالغة ما ال يولند ها األسلوب ( ٢
ذلك: أن التشبيه يوض نح املعاىن ألن  وبيان .العادى

فتتبّي  ,الشيء اخلفى إذا شبه ابلشيء اجللى يتبّي

                                                
 . 377  ,نفس املراجع 21 

دار   :)بريوت اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديعالقزويين،  22 
 .177(, 1777الكتب العلمية, 
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األشيآء اخلفية وتتضح األشيآء املعقولة إذا شبهت 
 23احملسوسة. ابألشيآء

 ئصها الىت تذكر هبا وهى عنوان منا قبها أهناومن خصا ( ٣
تعطيك الكثري من املعاىن ابليسري من اللفظ حىت خترج 

 من الصدفة الواحدة
عدة من الدرر وجتىن من الغصن الواحد أنواعا من الثمر.  ( ٤

ج من املخاطب وعيا  إىل قوة الرتكيز وحيتا  واإلجياز حيتاج
يغوص ىف حبر  جيعل املخاطب كبريا و وقتا كبريا وهو

تلك األلفا ظ  املعرفة كى أيتى ابلدرر الىت ختتفى ىف
القليلة وأثناء حبث هذه الدرر الكامنة جيد من اللذة ما ال 

 24ويها من اللذات الدنيوية. يسا
ترى أنك إذا  أوكد يف طريف الرتغيب فيه، أو التنفري عنه، أال( ٥

 ذلك مثبتًا يف شبهت صورة بصورة هي أحسن منها كان
                                                

املكتبة العـصرية,   :)بريوت ,كتاب الصناعتّي ,بو هالل العسكريأ23  
1773,) 147. 

 .319 ,أسرار البال غة ,اجلرجاىن24 
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النفس خيااًل حسنًا يدعو إىل الرتغيب فيها, وكذلك إذا 
يف النفس  شبهتها بصورة شيء أقبح منها كان ذلك مثبتاً 

 25خياالً قبيحاً يدعو إىل التنفري عنها،وهذا ال نزاع فيه.
التلذذ ففى أسلوب التشبيه تشويق للسامع وتولند التلذذ  (٦

ه من البال ىف قلبه ألن ىف األسلوب العاد ى مهما كان في
غة فال يتجاوز من اجملا ل الذى هينئ له وأما ىف أسلوب 
التشبيه فال حيدن جمال فكره فيجرى فيه املخاطب وجيىن من 

 26هنا و هناك وال يقف فكره أمام حد فيتلذذ.
 

 اجملاز (ب)
 اجملاز اسلوبتعريف  .١

أنن اجملاز عند اجلاحظ مقابل للحقيقة ، وأنن احلقيقة 
،  « ستعمال اللفظ فيما وضع له أصالا»يف مفهومه تعين 

                                                
 .312 ,املثل السائر ,األثري ابن25  

 .34 ,غة البال أسرار ,اجلرجاىن26 
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استعمال اللفظ يف غري ما وضع »كما أنن اجملاز عنده هو 
 27«.له لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن احلقيقي

أمنا اجملاز فكل كلمة »ويعرف اجلرجاىن اجملاز بقوله : 
أريد هبا غري ما وقعت له يف وضع واضعها ملالحظة بّي 

ن شئت قلت : كل كلمة جزت هبا ما الثاين واألول. وإ
وقعت له يف وضع الواضع إىل ما مل توضع له ، من غري أن 
تستأنف فيها وضعا ملالحظة بّي ما جتونز هبا إليه وبّي 

 28« أصلها الذي وضعت له يف وضع واضعها فهي جماز
 

 اجملاز اسلوب قسامأ. ٢
 : 29يقسم علماء البالغة اجملاز قسمّي

 اجملاز العقلي .أ

                                                
 . 12 -19 ,2008)بريوت : املكتبة العصرية، ( احليواناجلاحظ, 27 
 .177-171,  أسرار البالغة يف علم البياناجلرجـاين، 28 

 .341 ,علم البيانعبد العزيز عتيق، 29 
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 اجملاز العقليف تعري (3
ويكون يف اإلسناد ، أي يف إسناد الفعل أو ما يف 
معناه إىل غري ما هو له. ويسمى اجملاز احلكمي ، 

 .واإلسناد اجملازي ، وال يكون إالن يف الرتكيب
هو »وعرف اخلطيب القزويين هذا اجملاز بقوله : 

إسناد الفعل أو معناه إىل مالبس له غري ما هو له 
فعل مالبسات شىت ، فهو يالبس الفاعل ولل«. بتأويل

واملفعول به واملصدر والزمان واملكان والسبب ، فإسناد 
ه الفعل إىل الفاعل إذا كان مبنيا له حقيقة ، وكذا إسناد

 إىل املفعول إذا كان مبنيا له.
أمنا إسناد الفعل إىل غريمها ملشاهبته ملا هو له يف 

ول به : عيشة مالبسة الفعل فمجاز، كقوهلم يف املفع
راضية ، وماء دافق ، وكقوهلم يف عكسه : سيل مفعم ، 
ويف املصدر : شعر شاعر ، ويف الزمان : هناره صائم 
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وليله قائم ، ويف املكان : طريق سائر ، وهنر جار ، ويف 
 .30 .السبب : بىن األمري املدينة

 جملاز العقلىا اسلوب تقسيم (1
 :أن للمجاز العقلى أربع صور

 ن احملكوم به واحملكوم له حقيقتّيأن يكو  (١
وضعيتّي آما ىف قولك أنبت الربيع البقل 
فاحملكوم له وهو الربيع من احلقيقة الوضعية 
مستعملة ىف مكاهنا الوضعى ألن املراد ابلربيع 

’ ونسب إليه اإلنبات ليس سوى الربيع
واحملكوم به وهو إنبات البقل أيضا من احلقيقة 

اهنا الوضعى ألن مستعملة ىف مك الوضعية
 املراد إبنبات البقل ليس إإل إنباته.

 احملكوم به واحملكوم له جمازين يكونأن   (٢
وضعيّي آما ىف قولك أحيا األرض شباب 

                                                
 .20 ,اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديعلقزويين، ا اخلطيب30 
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احملكوم به  الزمان فكل من إحياء األرض وهو
من اجملاز الوضعى ألن األرض الحتىي والمتوت 

وهو احملكوم له أيضا من اجملاز  و شباب الزمان
 الوضعى ألن الزمان اليوصف ابلشباب

 .والالشيخوخة
 له جمازا وضعيا واحملكوم به احملكوم يكونأن  (٣

حقيقة وضعية كما ىف قولك أنبت البقل 
به من  شباب الزمان فإنبات البقل وهواحملكوم

احلقيقة الوضعية ألن البقل تنبت ىف احلقيقة 
احملكوم له من اجملاز  وأما شباب الزمان وهو

ضعى ألن الزمان اليوصف ابلشباب الو 
 .والشيخوخة

له  جمازا وضعيا واحملكوم بهأن يكون احملكوم  (٤
حقيقة وضعية آما ىف قولك أحيا الربيع 
األرض فإحياء األرض وهواحملكوم النضرة 
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وأما آملة األرض فهى حقيقة وضعية ’موهتا
 31مكاهنا الوضعى. ألهنا قد استعملت ىف

 از العقلىاجمل اسلوب بالغة اسرار (3
إىل غري ما صدر منه الفعل إشارة إىل  النسبةىف  (١

أن للمحكوم له أثرعظيم ىف الشيئ الذى أسند 
 إليه الفعل.

إىل غري ما هو منه مبالغة   الفعل إسنادىف    (٢
 كما نرى اإلسناد إىل الزمان 

 املنسوبشدة االهتمام ابلفعل  (٣
ن ىف هذااإلسناد إشارة إىل تعظيم شأ وأيضا (٤

 احملكوم له.
 اجملاز اللغوي .ب

 اللغوي اجملاز تعريف  (3

                                                
 . 397, العلوم مفتاحالسكاكى,  31 
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قها اللغوية ويكون يف نقل األلفاظ من حقائ
صلة ومناسبة. وهذا اجملاز  إىل معان أخرى بينها

يكون يف املفرد ، كما يكون يف الرتكيب 
 املستعمل يف غري ما وضع له.

 اللغوي اجملازتقسيم  (1
 وهذا اجملاز اللغوين نوعان : 

 االستعارة (أ
وهي جماز لغوين تكون العالقة فيه بّي 

 املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي املشاهبة.
 
 

 املرسل جملازا (ب
عرفه اخلطيب القزويين ، هو ما كانت 
العالقة بّي ما استعمل فيه وما وضع له 

« اليد»مالبسة غري التشبيه ، وذلك مثل لفظة 
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، ألن من « النعمة»إذا استعملت يف معىن 
در عن اجلارحة ومنها تصل إىل شأهنا أن تص

جمازا »املقصود هبا. وقد مساه البالغيون 
 32إلرساله عن التقييد بعالقة املشاهبة.« مرسال

وقد اشرتط عبد القاهر اجلرجاين يف ذلك 
أن يكون يف الكالم إشارة إىل مصدر تلك 
النعمة وإىل املويل هلا ، فال يقال : اتسعت 

، كما « يدا»يف البلد ، أو اقتنيت « اليد»
يقال : اتسعت النعمة يف البلد أو اقتنيت نعمة 

عندي ، وكثرت « يده»، وإمنا يقال : جلنت 
يف « اليد»أايديه لدين وحنو ذلك. ونظري هذا 

ألن أكثر ما يظهر سلطان « القدرة»معىن 
القدرة يف اليد ، وهبا يكون البطش والضرب 
والقطع واألخذ والدفع والوضع والرفع ، إىل 

                                                
 .177 (,3774القاهرة : دارافكر, ),كتاب التلخيصالقزويين ,  32 
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ئر األفعال اليت تنىبء عن وجوه القدرة سا
 33ومكاهنا.

 هذا وللمجاز املرسل عالقات شىت منها :
 السببية  (١(

أبن يطلق لفظ السبب ويراد املسبب ، 
أي املطر ، وهو ال « رعينا الغيث»حنو قوهلم : 

الذي كان املطر « النبات»يرعى ، وإمنا يرعى 
سبب ظهوره. ومن أجل ذلك مسى النبات غيثا 
، ألن الغيث سبب وجود النبات وظهوره. 
فالعالقة اليت متنع من إرادة املعىن احلقيقي يف 

 «.السببية»هذا اجملاز املرسل هي 
 املسببية (٢(

وذلك أبن يطلق لفظ املسبب ويراد 
، « أمطرت السماء نباات»السبب ، حنو : 

                                                
 .177 ,علم البيانعبد العزيز عتيق، 33 
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فذكر النبات وأريد الغيث ، والنبات مسبب 
ا جماز مرسل عالقته الغيث أي املطر. فهذ عن

 «.املسبنبية»
  اجلزئية (٣ (

وهي تسمية الشيء ابسم جزئه ، وذلك  
أبن يطلق اجلزء ويراد الكل، حنو قوله تعاىل يف 

فـََرَجْعناَك إ ىل أُمن َك  ):  السالمعليهشأن موسى 
ُنها . وتقر عينها : أي هتدأ ، (َكْي تـََقرَّ َعيـْ

ي يهدأ ، والذ« عينها»ولفظة اجملاز هنا هي 
هو النفس واجلسم ال العّي وحدها ، وهلذا 

وأريد به الكلن وهو « العّي»أطلق اجلزء وهو 
 النفس واجلسم. 

 الكلية (٤ (
وهذا يعين تسمية الشيء ابسم كله ، 
وذلك فيما إذا ذكر الكل وأريد اجلزء ، حنو 
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قاَل ):  السالمعليهقوله تعاىل على لسان نوح 
ْوم ي لَْياًل َوهَنارًا ، فـََلْم يَز ْدُهْم َربن  إ ينن  َدَعْوُت قَـ 

ُدعائ ي إ الَّ ف رارًا َوإ ينن  ُكلَّما َدَعْوهُتُْم ل تَـْغف َر هَلُْم 
فالكلمة موضع  (َجَعُلوا َأصاب َعُهْم يف  آذاهن  ْم ،

« أصابعهم»اجملاز يف هذه اآلية الكرمية هي 
فقد أطلقت وأريد أانملها أو أطرافها ، ألن 

ن ال يستطيع أن يضع إصبعه كلها يف اإلنسا
أذنه. وكل جماز من هذا النوع يطلق فيه الكل 

«. الكلية»ويراد اجلزء هو جماز مرسل عالقته 
والغرض منه هنا هو املبالغة يف اإلصرار على 
عدم مساع احلق بدليل وضع أصابعهم يف 

 آذاهنم.
 ما كان اعتبار (٥ (

تسمية الشيء ابسم ما كان عليه ، حنو 
أي الذين   (َوآتُوا اْلَيتامى أَْمواهَلُمْ )قوله تعاىل : 
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كانوا يتامى. وتفصيل ذلك أن اليتيم يف اللغة 
هو الصغري الذي مات أبوه ، واألمر الوارد يف 
اآلية الكرمية ليس املراد به إعطاء اليتامى 
الصغار أموال آابئهم ، وإمنا الواقع أن هللا أيمر 

الرشد والبلوغ  إبعطاء األمول من وصلوا سن
هنا « اليتامى»بعد أن كانوا يتامى. فكلمة 

جماز مرسل استعملت وأريد هبا الراشدون ممن  
اعتبار ما  »كانوا يتامى. وعالقة هذا اجملاز 

 «.كان
 

 ما يكون اعتبار (٦ (
الشيء ابسم ما يؤول إليه. حنو  تسمية

قوله تعاىل على لسان أحد الفتيّي اللذين 
إ ينن  ):  السالمعليهف دخال السجن مع يوس

ُر مَخْراً. « مخرا»فاجملاز هنا يف كلمة  (أَراين  َأْعص 
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، واخلمر ال تعصر ألهنا سائل ، وإمنا الذي 
الذي يؤول ويتحول « العنب»يعصر هو 

ابلعصر إىل مخر. فإطالق اخلمر وإرادة العنب 
 « اعتبار ما يكون»جماز مرسل عالقته 

 احمللية  (٧ (
حمللن وأريد احلالن فيه ، حنو إذا ذكر لفظ ا

قوله تعاىل يف زجر أيب جهل الذي كان ينهى 
َته  لََنْسَفعاً )النيب عن الصالة :  َكالَّ لَئ ْن ملَْ يـَنـْ

َية  كاذ بَة  خاط َئة . فـَْلَيْدُع اند يَُه.  َية . انص  لنَّاص  اب 
 (.َسَندُْع الزَّابن َيَة. َكالَّ ال ُتط ْعُه َواْسُجْد َواْقرَت بْ 

خرج إىل  (فـَْلَيدُْع اند يَهُ )فاألمر يف قوله تعاىل : 
السخرية واالستخفاف بشأن أيب جهل ، 

، فإننا نعرف أن « انديه»واجملاز هو يف كلمة 
النادي مكان االجتماع ، ولكن املقصود به يف 
اآلية الكرمية من يف هذا املكان من عشريته 
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وأريد  وأنصاره ، فهو جماز مرسل أطلق فيه احمللن 
 «.احمللية»احلالن ، فالعالقة 

 احلالنية  (٨ (
عكس العالقة السابقة ، وذلك فيما إذ 
ذكر لفظ احلالن وأريد احملل ملا بينهما من 

إ نَّ )ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل :  مالزمة.
، « نعيم»فاجملاز يف كلمة  (اأْلَْبراَر َلف ي نَع يم  

 من والنعيم ال حيل فيه اإلنسان ألنه معىن
املعاين ، وإمنا حيل اإلنسان يف مكانه. 
فاستعمال النعيم يف مكانه جماز مرسل أطلق 

 «.احلالنية»فيه احلالن وأريد احملل ، فعالقته 
 الكلية  (٩ (

إذا ذكر اسم اآللة وأريد األثر الذي ينتج 
َواْجَعْل يل  ل ساَن )عنها ، حنو قوله تعاىل : 

ر يَن. ْدق  يف  اآْلخ  « لسان»از يف كلمة فاجمل (ص 
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، واملراد واجعل يل قول صدق أي ذكرا حسنا 
، فأطلق اللسان الذي هو آلة القول على 
القول نفسه وهو األثر الذي ينتج عنه. 

آلة القول وأداته وإرادة « اللسان»فإطالق 
جماز « القول أو الكالم»األثر الناتج عنه وهو 

 «.اآللية»مرسل عالقته 
  اجملاورة (١١ (

 34ا ذكر الشيء وأريد جماوره.إذ
 االستعارة اسلوب (ت)

 االستعارة اسلوب تعريف. ١
االستعارة وعرنفها عبد القاهر اجلرجاين بقوله : 

االستعارة يف اجلملة أن يكون لفظ األصل يف الوضع اللغوي »
معروفا تدلن الشواهد على أنه اختصن به حّي وضع ، مث 

                                                
 .337-372, نفس املراجع34 
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لك األصل ، وينقله يستعمله الشاعر أو غري الشاعر يف غري ذ
  35إليه نقال غري الزم فيكون هناك كالعارية.

ومن كل التعريفات السابقة تتجلى احلقائق التالية ابلنسبة 
 : 36لالستعارة

االستعارة ضرب من اجملاز اللغوي عالقته املشاهبة دائما ( ١
 بّي املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي.

 ه.وهي يف حقيقتها تشبيه حذف أحد طرفي( ٢
تطلق االستعارة على استعمال اسم املشبنه به يف املشبنه ، ( ٣

فيسمى املشبنه به مستعارا منه ، واملشبه مستعارا له ، 
 واللفظ مستعارا.

االستعارة اليت متنع من إرادة املعىن احلقيقي قد تكون  ( وقرينة٤
 لفظية أو حالية.

 االستعارة أقسام. ٢

                                                
 .11 ,أسرار البال غة ,اجلرجاىن 35 

 .397 ,علم البيانيز عتيق، عبد العز 36 
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 ابعتبارذاهتا (أ)
 احلقيقية( ١) 

وجدت وصفا مشرتكا بّي ملزومّي خمتلفّي يف  إذا
احلقيقة هو يف أحدمها أقوى منه يف اآلخر وأنت تريد 
إحلاق األضعف ابألقوى على وجه التسوية بينهما أن 
تدعى ملزوم األضعف من جنس ملزوم األقوى 
إبطالق امسه عليه وسد طريق التشبيه إبفراده يف الذكر 

ساوي اللوازم توصال بذلك على املطلوب لوجوب ت
 37عند تساوي ملزوماهتا.

 اخليالية( ٢ (
هي أن تسمى ابسم صورة متحققة صورة عندك 
ومهية حمضة تقدرها مشاهبة هلا مفردا يف الذكر يف 

                                                
 .337 مفتاح العلوم, ,لسكاكىا 37 
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ضمن قرينة مانعة عن محل االسم على ما يسبق منه 
 38على الفهم من آون مسماه شيئاً متحققا.

 من حيث ذكر أحد طرفّي اعتبارذاهتا (ب)
 ستعارة التصرحييةاال( ١)

فهى أن يكون املشبه به مذكورا ومل يذكر املشبه  
رأيت أسدا ىف احلمام فاألسد هو  كما ىف قولك

املشبه به وأريد به املمدوح الشجاع وهو مل يذكر 
 هنا.

 االستعارة املكنية( ٢ (
فالطرف املذكور من طريف التشبيه هو املشبه 

ذكوراكما ىف فهى أن يكون املشبه م :به.وأمااملكنية
قول أىب ذؤيب اهلذيل "وإذا املنية أنشبت أظفارها" 

                                                
 .333نفس املراجع, 38 
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جيعلون املنية استعارة عن السبع فاملشبه به هو السبع 
 39وهو غري مذكور واملشبه هو املنية وهو املذآور.

 لفظها ابعتبار (ت)
 االستعارة األصلية( ١)

أن يكون االستعارة فيها ابعتبار أمره ىف نفسه 
جنس مثل الرجل واالسد فيكون املستعار اسم 

والقيام والقعود فاالستعارة فيها بدون توسط شيئ 
 40آخر.

 
 االستعارة التبعية( ٢ (

ما تقع يف غري أمساء األجناس آاألفعال 
والصفات املشتقة منها وآاحلروف بناء على دعوى 
أن االستعارة تعتمد على التشبيه والتشبيه يعتمد 

                                                
 .334نفس املراجع, 39 

 .311, اإلتقانالسيوطى, 40 
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الصفات على كون املشبه موصوفا واألفعال و 
املشتقة منها واحلروف عن أن توصف مبعزل فهذه  
كلها عن احتمال االستعارة يف أنفسها مبعزل وإمنا 
احملتمل هلا يف األفعال والصفات املشتقة منها 

متعلقات معانيها فتقع  مصادرها ويف احلروف
 41 .االستعارة هناك مث تسري فيها

 املالئم ابعتبار (ث)
 املرشحة فاالستعارة( ١)

ر معها مالئم املشبه به ، أي املستعار ما ذك
منه. و لوازمه وتُثبت تلك املالئمات للمستعارله 

ومن أمثلة هذا النوع قوله تعاىل :  أى املشبه.
هْلُدى َفما َرحب َْت ) أُولئ َك الَّذ يَن اْشرَتَُوا الضَّالَلَة اب 

اَرهُتُْم.  (جت 
 اجملردة واالستعارة( ٢ (

                                                
 .332, , مفتا ح العلومالسكاكى41 
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ه ، أي املستعار له. ما ذكر معها مالئم املشب
ال تتفكهوا »ومن أمثلة ذلك قول القائل : 

ففي قوله : «. أبعراض الناس ، فشرن اخللق الغيبة
استعارة تصرحيية تبعية ، فقد شبنه « ال تتفكهوا»

 42.فيها
 املطلقة واالستعارة(  ٣ (

ما خلت من مالئمات املشبه به واملشبه ، 
ه به وهي كذلك ما ذكر معها ما يالئم املشب

واملشبه معا.أمثلة االستعارة املطلقة قوله تعاىل : 
ففي  (إ انَّ َلمَّا َطَغى اْلماُء مَحَْلناُكْم يف  اجْلار يَة .)

استعارة تصرحيية تبعية ، فقد شبنه « طغى»لفظة 
جبامع جتاوز احلد يف  « ابلطغيان« »الزايدة»فيها 

الفعل طغى مبعىن « الطغيان»كل ، مثن اشتقن من 
على سبيل االستعارة التصرحيية التبعية. زاد 

                                                
 .337-397نفس املراجع,  42
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والقرينة املانعة من إرادة املعىن األصلي لفظية وهي 
 43«.املاء»

 الطرفّي ابعتبار (ج)
 الوفاقية( ١)

ما يصح فيها اجتماع الطرفّي ىف شيئ واحد كما 
أي ضاال  "أومن كان ميتا فأحييناه:"ىف قوله تعاىل

 44فهديناه..
 
 

 العنادية( ٢ (
ماع الطرفّي فيها ىف شيئ واحد كما ما اليصح اجت

إذامسى شيئا موجودا ابسم املعدوم جلامع عدم النفع 

                                                
 .391نفس املراجع,  43

 .314,اإلتقان, السيوطى44 
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فيهما والخيفى أن املوجود واملعدوم الجيتمعان ىف حال 
 45من األحوال.

 ابعتباراجلامع (ح)
يكون  تقسيم االستعارة ابعتباراجلامع إىل قسمّي : قسم

اجلامع فيه وقسم اليكون ’ىف مفهوم الطرفّي اجلامع فيه داخال
  .مفهوم الطرفّي داخال ىف

أماما يكون اجلامع فيه داخال ىف مفهوم الطرفّي فكماىف 
للعدو ىف قوله عليه السالم "خري الناس ممسك  استعارة الطريان

مسع هيعة طار إليها" فاجلامع ىف  بعنان فرسه ىف سبيل اهللا ملا
رية ىف الطريان والعدو هو قطع املسافة بسرعة وهذه السرعة آث

 .الطريان وقليلة ىف العدو وهلذا استعري الطريان للعدو للمبالغة
وأما ما مل يكن اجلامع فيه داخال ىف مفهوم الطرفّي فكما 
ىف استعارة البدر للمرأة احلسناء ىف قول القائل:رأيت بدرا 

                                                
 .314نفس املراجع, 45 
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تستحىي فاجلامع وهو احلسن غري داخل ىف مفهوم الطرفّي بل 
 46. هو شيء إضاىف على معنامها

 االستعارة ابعتبارحكم (خ)
 اخلاصية أو احلسنة( ١)

ما خفى فيها التشبيه وآملا ازدادت االستعارة خفاء  
 ازدادت حسنا. 

 أو القبيحة العامية( ٢ (
ما مل خيف فيها التشبيه وآملا ازدادت االستعارة  

ظهورا ازدادت قبحا, ومثاهلا رأيت أسدا ىف احلمام فوجه 
حد وإذا أتملنا ىف هذه احلقيقة الشبه واضح الخيفى على أ

وصلنا إىل نتيجة أنه الينبغى أن يكون وجه الشبه واضحا 
آل الوضوح الىف التشبيه والىف االستعارة ألن حسنهما 
إمنا يكون ىف التأمل والتفكر والوصول إىل التصوير الفىن 

                                                
 191 يضاح,اإلالقزويين، 46 
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الذى يتجول فيه املخاطب فإذااتضح أول األمر فات آل 
 47شيئ. 

 لعقلوا ابعتباراحلس (د)
حمسوس حملسوس بوجه حمسوس كما ىف قوله  استعارة( ١)

 تعاىل: واشتعل الرأس شيبا .
حملسوس بوجه عقلي فيكون  حمسوساستعارة ( ٢)

املستعارمنه واملستعارله من األشياء احملسوسة وأما وجه 
وآية هلم الليل  :"الشبه فيكون عقليا آما ىف قوله تعاىل

 نسلخ منه النهار.
معقول ملعقول بوجه عقلي فاملستعارمنه  استعارة( ٣ (

واملستعارله ووجه الشبه كلها من األشياء الىت التدرك 
ابحلواس اخلمسة بل ابلعقل واليؤخذ عليه أنه الفائدة ىف 
تشبيه املعقول ابملعقول ألن املعقول يكون أبعد فهما 

                                                
ىف االدب اجلاهلى  فن االستعارة الصاوي,  السيد أمحد عبد47 

 .37-32 (, 3797, اهليئة املصرية العامة للكتاباإلسكندرية : )
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فتشبيه األبعد ابألبعد الجيدى شيئا ألن هناك فرق بّي 
ول فهناك معقول الأيتى ىف الذهن إال بعد املعقول واملعق

اجلد والكد وهناك معقول أيتى ىف الذهن أبدىن تفكر 
 فيشبه األول ابلثاىن فيقرب إىل الذهن.

استعارة حمسوس ملعقول بوجه عقلي فيكون املستعارله ( ٤ (
من األشياء املعقولة واملستعارمنه من األشياء الىت تدرك 

مع بينهما أيضا يكون من إبحدى احلواس اخلمسة واجلا
مستهم البأساء  :األشياء العقلية آما ىف قوله تعاىل

 والضراء.
معقول حملسوس بوجه عقلي أيضا فيكون  استعارة( ٥ (

املستعار له من األشياء احلسية واملستعارمنه من األشياء 
املعقولة واجلامع بينهما أيضا يكون من األشياء الىت 

تعاىل": حنو إان ملا طغى املاء تدرك ابلعقل ومثاله قوله 
 48محلناآم ىف اجلارية.

                                                
 .311-313, اإلتقان ,السيوطى48 
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 والرتكيب اإلفراد ابعتبار (ذ)
ما كان املستعار فيها لفظا مفردا كما هو الشأن :  املفردة( ١)

 يف االستعارة التصرحيية واملكنية.
ما كان املستعار فيها تركيبا ، وهذا النوع من :  املركبة( ٢ (

االستعارة »االستعارة يطلق عليه البالغيون اسم 
 49«. التمثيلية

 االستعارة من البالغة اسلوب مكان. ٣
االستعارة صورة من صور التوسع واجملاز يف الكالم ، وهي 

وإذا   من أوصاف الفصاحة والبالغة العامة اليت ترجع إىل املعىن.
لبالغيون ينظرون إىل اجملاز والتشبيه واالستعارة والكناية كان ا

ا األقطاب اليت تدور  ا عمد اإلعجاز وأركانه ، وعلى أهنن على أهنن
م جيعلون اجملاز  البالغة عليها ، وتوجب الفضل واملزية ، فإهنن

 واالستعارة عنوان ما يذكرون وأونل ما يوردون.

                                                
 .314, املراجعنفس  49
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يلة االستعارة وكما يقول عبد القاهر اجلرجاين إنن فض
ا تّبز البيان أبدا يف صورة مستجدة تزيد قدره  اجلامعة تتمثل يف أهنن
نبال ، وتوجب له بعد الفضل فضال ، وإننك لتجد اللفظة 
الواحدة قد اكتسبت فيها فوائد ، حىت تراها مكررة يف مواضع ، 

 وهلا يف كل واحد من تلك املواضع شأن مفرد ، وشرف منفرد .
 ليت تذكر هبا ،ومن خصائصها ا

ا تعطيك الكثري من املعاين ابليسري  وهي عنوان مناقبها : أهنن
من اللفظ ، حىت خترج من الصدفة الواحدة عدنة من الدرر ، 

ومن خصائصها كذلك . وجتين من الغصن الواحد أنواعا من الثمر
التشخيص والتجسيد يف املعنوايت ، وبث احلركة واحلياة والنطق 

عارة املبالغة يف إبراز املعىن املوهوم إىل الصورة يف اجلماد االست
 .50املشاهدة االستعارة أيضا بث احلياة والنطق يف اجلماد

 االستعارة  اسلوبىف استخدام  يةالبالغ اسرار .٤

                                                
 .14 -11 ,أسرار البال غة ,اجلرجاىن50 
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اتضاح غري الواضح ألن فيها تكون استعارة الكلمة من ( ١ (
الشيئ املعروف بتلك املعىن إىل الشيئ غري املعروف 

 ها اتضاح غري الواضح.هباففي
 تقدمي األشياء العقلية ىف صورة األشياء احلسية.( ٢ (
 ىف االستعارة من املبالغة ما ليس ىف الكالم العادى أن( ٣ (
أن لالستعارة من التأثري ما ليس لغري االستعارة من الكالم ( ٤ (

 العادى حىت وللتشبيه
املستعارمنه أن فيها من دعوى االحتاد بّي املستعار له و ( ٥ (

بطريق أمت وقد درسنا ىف التشبيه أن ىف التشبيه البليغ مبالغة 
لدعوى االحتاد بّي املشبه واملشبه به ولكن ذلك االحتاد ما  

 كان إىل درجة 
أن يطوى ذكر املشبه على االطالق بل مساه أوال مث ( ٦ (

أطلق عليه اسم املشبه به وهذايدل على ان ذكر املشبه 
 51ملحوظ فيه.

                                                
 .399 ,نفس املراجع51 
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 شروط حسن االستعارة. ٥
هناك شروط حلسن االستعارة فعلى املستعري أن يراعى    

هذه الشروط وإال لكانت االستعارة عارية عن احلسن. ومن 
 :هذه الشروط

أن يكون الشبه بّي الطرفّي واضحا سواء كان هذا ( ١ (
الوضوح بنفسه أوكان بواسطة املعرفة بّي الناس فحينما 

وب االستعارة فهمه السامع استخدم املستعري أسل
لوضوح االسلوب أو لتداوله بّي الناس وإال لكانت 

 االستعارة من األلغاز الىت التنحل بل تزعج
ىف احلقيقة شرط لتعيّي أن يكون استخدام االستعارة فيه  (٢ (

مستحسنا فال يستحسن فيه استخدام التشبيه وهو أنه 
كأنه   إذا قوي الشبه بّي الطرفّي حبيث صار الفرع

 .52األصل مل حيسن التشبيه وتعينت
 الكناية اسلوب (ث)

                                                
 .298 اإليضاح, القزويىن,52 
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 الكناية اسلوب تعريف . ١ 
الكناية يف اللغة مصدر كنيت بكذا عن كذا إذا 
تركت التصريح به. والكناية يف اصطالح أهل البالغة : 
لفظ أطلق وأريد به الزم معناه ، مع جواز إرادة ذلك 

 املعىن.
ن إخفاء وجه ومسي هذا النوع كناية ملا فيه م

 كيفما تركبت كين على ذلك ألن كىن التصريح وداللة
اخلفاء من ذلك كىن عن الشيء  دارت مع أتدية معىن

يكىن إذ مل يصرح به ومنه الكىن وهو أبو فالن وابن فالن 
كىن ملا فيها من إخفاء وجه  وأم فالن وبنت فالن مسيت
 53التصريح أبمسائهم األعالم.

وهو أن يكىن عن  :"ىوقال أبواهلالل العسكر 
فأهل البيان قدعرفها أبهنا  "الشيء ويعرنض به وال يصرح

وتفصيله أن الكناية هي ترك  .لفظ أريد به الزم معناه
                                                

 .393 ,مفتاح العلومالسكاكى, 53 
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التصريح بذآر الشيء على ما ذآر ما يلزمه لينتقل من 
 54املذآور على املرتوك.

 الكناية اسلوب أنواع. ٢
 ابعتبار املطلوب (أ)

اد ابلصفة الصفة املعنوية  الكناية عن الصفة واملر ( ١
كاجلود والكرم والشجاعة وما إىل ذلك وهى 

 : على نوعّي
 

 الكناية القريبة ( ١ (
أما القريبة فما ينتقل منها إىل املطلوب هبا  

ال بواسطة بل مباشرة مث هي إما تكون واضحة  
كقوهلم طويل النجاد كناية عن طويل القامة ففى 

اليوجد أى إهبام انتقال الذهن إىل املكىن عنه 
بل هى واضحة وإما تكون خفية جقوهلم كناية 

                                                
 .312, اإلتقانالسيوطى, 54 
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عن األبله عريض القفا فإن عرض القفا إذا أفرط 
فيما يقال دليل الغباوة ولكن انتقال الذهن إىل 
املكىن عنه فيه شيئ من الغموض وهو حيتاج 

 التفكري
 الكناية البعيدة (٢ (

فما ينتقل منها إىل املطلوب هبا بواسطة 
م كناية عن األبله عريض الوسادة فإنه ينتقل آقوهل

من عرض الوسادة إىل عرض القفا ومنه إىل 
 55املقصود.

 كناية املوصوف( ٢
وهي اليت يطلب هبا نفس املوصوف والشرط هنا 

الكناية خمتصة ابملكين عنه ال تتعداه،  أن تكون
 .وذلك ليحصل اإلنتقال منها إليه

 الكناية عن النسبة( ٣
                                                

 . 171, أإليضاحالقزويىن,  55 
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اعر: إن النسبة كما ىف قول الشالكناية عن 
يف قبة ضربت على ابن . السماحة واملروءة والندى

, فإنه حّي أراد أن ال يصرح إبثبات هذه  احلشرج
الصفات البن احلشرج مجعها يف قبة تنبيها بذلك 
على أن حملها ذو قبة وجعلها مضروبة عليه لوجود 
ذوي قباب يف الدنيا كثريين فأفاد إثبات الصفات 

ذكورة له بطريق الكناية ونظريه قوهلم اجملد بّي ثوبيه امل
 56والكرم بّي برديه.

 ابعتبار الوسائط  (ب)
التعريض فهو أن تتكلم بكالم ويكون لذلك ( ١ 

الكالم معىن صريح ولكن مراد املتكلم يكون شيئا 
آخر الذى يدل عليه السياق. كقول النىب صلى 

من  املسلم من سلم املسلمون :"اهللا عليه وسلم
 لسانه ويده.

                                                
 . 173, نفس املراجع 56 
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التلويح فهو أن يكون بّي الكناية واملكىن عنه ( ٢
 وسائط كثرية كما ىف قولك فالن كثري الرماد.

أن التكون بّي الكناية واملكىن عنه  فهوالرمز ( ٣
وسائط أو كانت موجودة ولكنها خفية والتعريض 

نيت عن كما ىف قولك فالن عريض القفا إذا  فيه آ
 البالهة.

انت بّي الكناية واملكين عنه كفهى إذا   ةاإلشار ( ٤
وسائط قليلة ويكون اللزوم بينهما واضحا واليكون 

 57فيه التعريض. 
 بالغة الكناية اسرار. ٣

الكناية من أساليب البيان اليت ال يقوى عليها إال   
كل بليغ متمرس بفن القول. وما من شك يف أن 

نفس من الكناية أبلغ من اإلفصاح والتعريض أوقع يف ال
وإذا كان للكناية مزية على التصريح فليست  التصريح.

                                                
 .177 ,نفس املراجع 57 
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تلك املزية يف املعىن املكىن عنه ، وإمنا هي يف إثبات 
 ذلك املعىن للذي ثبت له.

فمعىن طول القامة وكثرة القرى مثال ال يتغري  
، وإمنا قدرابلكناية عنهما بطول النجاد وكثرة رماد ال

هو علم على وجوده ،  يتغري إبثبات شاهده ودليله وما
 وذلك ال حمالة يكون أثبت من إثبات املعىن بنفسه.

فاملبالغة اليت تولدها الكناية وتضفي هبا على املعىن 
حسنا وهباء هي يف اإلثبات دون املثبت، أو يف إعطاء 
احلقيقة مصحوبة بدليلها ، وعرض القضية ويف طيها 

 58برهاهنا.
 ةتدريس البالغعن  اإلطار النظرى﴿ب﴾ 

البالغة وسيلتنا ملعرفة ما يف النصوص األدبية من 
مجال و دراستها ليست ىف الواقع اال دراسة لألدب. وكان 
التعبري القرآين يتميز ابخلصـوصية والتفرد عن غريه من 

                                                
 .111 ,علم البيانعبد العزيز عتيق، 58 
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مراتب السمو البالغي عند العرب. فهو على طول 
امتداده وغزارة مادته جاء على أعلى درجات الفصاحة ىف 

ته الفنية. وهو على اجلملة وقع موقعا ىف مستوى درج
البالغة والبيان خيرج به عن كل ما جاء على لسـان أظهر 

خيرج به عن كل ما جاء على لسـان  األدابء فنا واسلواب.
 أظهر األدابء فنا واسلواب.

دراسة علم البالغة نقصد هبا دراسة حتليلية عنيت 
سري مع بتكوين الذوق األديب وتربية الذوق اللغوي ت

الباحث يف حتليل النص حىت يصل اىل سر إبداع الكاتب 
او سر من اسرار التعبري القرآين ودرجة امتياز كل منهما  
كما نصل اىل معرفة خصائص النص األديب فيقف على 

 موطن احلسن او القبيح ىف التعبري.
يهدف تعليم البالغة األوىل اىل تزويد الطلبة 

)علوم تركيب  عرفة النظريةاملابملهارات الالزمة لفهم 
)دراسة حتليلية( الواردة  واملعرفة العمليةاألسلوب اللغوي( 
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ىف النصوص العربية. ويهدف أيضا لفهم معىن الواردة فيه، 
سواء كان املعىن الصريح)املعىن األصلي( او املعىن املضمون 

 .59)املعين الزائدة(
ولفهم املعىن الصريح  او "املعىن األصلي" من 

ص العربية جيب على الطالب ان يفهم و يسيطر علوم الن
النحو والصرف واملفردات. ولفهم املعىن املضمون او 
"املعىن الزائدة" وأسراره من النص جيب عليه ان يفهم 

 ويسيطر علوم البالغة.
 أمهية دراسة البالغة والغاية من درسـها .١

وطبيعي ان تعد البالغة عنصرا أصيال يف دراسة 
لقرآن ألن علم البالغة أتلف ملعرفة اسرار آايت إعجاز ا

القرآن ولكشف روعة أسلوهبا. كما عرفنا ان علم البالغة 
هي ان جيعل الدارس لكل مقام مقال ولكل حال 

                                                
(، 1773)القاهرة: دار األفاق الغربية،  علم املعاينعبد العزيز عتيق،  59

77 . 
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مقتضاها، فيوجز حيث حيسن اإلجياز ويطنب حيث 
جيمل اإلطناب ويؤكد ىف موضع التوكيد ويقدم او يؤخر 

احلال، وجيعل لكل اعتبار  اذا استدعى ذلك املقام وطلبه
ما يناسبه من القول، ىف عبارة فصيحة ومعىن 
خمتار.ولدراسة علوم البالغة أمهية كبرية، وهلا الغاية من 

 درسها، منها:
فهي ترشد الذوق وهتدى املوهبة األدبية ىف نفس  (أ)

 الدارس العربية.
تبّي نواحى اجلمال الفين ىف األدب وكشف  (ب)

 ثريه ىف النفس.أسرار هذا اجلمال ومصدر أت
وهي تبّي لنا سر اعجاز القرآن الكرمي من  (ت)

 60الفصاحة والبالغة.

                                                
( 1777)بريوت: مكتبة غريب، بالغة جديدة حنوعبد العزيز شرف،  60

 ،11. 
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كما تقدم القول ان علم البالغة ينقسم اىل ثالثة 
هو علم يعرف به التعبري اجلميل  .علم البياناحدها  ,علوم

البليغ املؤثر الذى يصور املعىن تصويرا واضحا من أقرب 
البليغ هي األسلوب طريق هو البيان. وعناصر البيان 

 واملعىن ووضوح األداء وقوة التأثري.
فاألسلوب هو طريقة أتليف الكلمات ونظمها 
لتؤدى املعىن املراد تصويره واإلابنة عنه. واملعىن هو الفكرة 
الىت يريد املتكلم او الدارس تصويرها وأداءها والرتمجة عنها 
ليفهمها القارئ. ووضوح األداء من أخص خصائص 

ن. وقوة التأثري نقصد هبا ان يرتك األسلوب اثره ىف البيا
نفوس القارئ وان يدفع من يقرؤه اىل اإلميان مبا أمن به 

 61البليغ من فكرة او عقيدة.
 وتتلخص حبوث علم البيان ىف التشبيه واجملاز

والكناية. وسر هذا ان اللفظ املراد به الزم ما  واالستعارة
                                                

 .317نفس املرجع، 61
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ارادة ما وضع له وضع له: ان قامت قرينة على عدم 
فمجاز، واال فكناية. مث من اجملاز ما ينبىن على التشبيه 
وهو اإلستعارة الىت كان اصلها التشبيه. فتعّي دراسة 
التشبيه قبل حبث اجملاز الذى من اقسامه اإلستعارة املبنية 

 على التشبيه.
من أجل ذلك، اذا نظران ايل العناصر يف علوم 

هبا من العناصر اخلارجية، مثال  البالغة الثالثة وما يتعلق
اتريخ اللغة العربية، اتريخ األدب، النصوص األدبية وغري 
ذلك، لوجدان ان عاانصر البالغة كلها ترجع ايل العنصرين  

 عناصر البالغة األدبية.كماقال د. نبيل راغيب ىف كتابه، 
تنقسم عناصـر البالغة األدبية إىل العنصرين. "وهو يقول: 
ر مرئية ملموسة يستطيع امللتقى العادى ان أوال، عناص

يرصدها؛ واثنيا، عناصر خفية غري مباشرة ال يستطيع 
سوى الناقد او الدارس او املتذوق اخلبري ان يلقى عليها 
األضواء التحليلية الفاحصة ليبّي مدى جناحها او فشلها، 
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مما يدل على مشولية البالغة الىت بدوهنا ال ميكن إبداع 
 62".مبعىن الكلمةعمل أديب 

وبعد ان يشرح اساس احلجاج على هذا التقسيم 
هو يقول: "العناصر املرئية امللموسة للبالغة هي تلك الىت 
يدرسها التالميذ والطلبة ىف حصص وحماضرات النحو 

 ويدرس العريب الىت يتعلمون فيها قواعد الصرف والبالغة.
 اإلستعارة علم البيان فيدرس التشبيه واجملاز كما يتمثل ىف 

 واجملاز املرسل واجملاز املركب واجملاز العقلي.
"أما العناصر اخلفية غري املباشرة ىف البالغة فال 
تكاد ختتلف من لغة اىل أخرى، ألهنا تشكل أساس او 
جوهر البالغة األدبية منذ ان تبلورت كفن ىف الرتاث 
األديب اإلنساين. وهي العناصر الىت تفرق بّي األديب 

األديب، ألهنا تشكل البنية األساسية او القوى  وغري

                                                
(، 1771)بريوت: دار الكتب،  عناصر البالغة األدبية،نبيل راغيب ،  62

2. 
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اخلفية الدافعة اىل إبداعه وال يستطيع ان يوظفها غريه. 
وذلك على النقيض من العناصر املرئية امللموسة للبالغة 
والىت يستخدمها كل من على دراية هبا، حىت اذا مل يكن 
أديبا وتتبدى ىف املقاالت واخلطاابت املتبادلة واخلطب 

رافعات القانونية ... إ.خ. وتتمثل العناصر اخلفية غري وامل
املباشرة ىف البالغة ىف الفصول الىت يتكون منها اإلهلام 

 63واخليال واإليقاع والتقاليد واحملاكاة."
ومن هنا راح عبد القاهر يشرح لنا أسرار تكوين 
اجلملة البليغة وما ميكن أن تتضمنه من معان جمليئها على 

مها يف صورة معينة . فمجال التعبري ال حنو خاص ونظ
يعود إال إىل ما تضمنه النظم من هذه اخلصائص 
واألسرار.فلحسن الكالم أسباب موضوعية ميكن إدراكها 
والتعبري عنها ولذلك ميضي عبد القاهر يف بيان أسرار 
تكوين اجلملة البليغة ، فيعقد أبوااب للمعاين اليت تستفاد 

                                                
 .37نفس املرجع، 63
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اغ عليها اجلملة ، كتقدمي من كل صيغة ميكن أن تص
بعض أجزائها على بعض، أو حذف بعض أجزائها، أو 

,  تعريفه أوتنكريه، إىل آخر األبواب اليت تضمنه كتاابه
 .دالئل اإلعجازو  أسرار البالغة

فقد درس يف جمال تطبيقه لنظرية النظم العديد من 
املوضوعات منها : التقدمي والتأخري، واحلذف، واخلّب 

والفعلي، وتعريف اخلّب وتتنكريه، والفصل االمسي 
والوصل، وأسلوب القصر، ومزااي "إن" ومسائل إمنا وغريها 

 من األبواب اليت أطلق عليها املتأخرون علم املعاين.
ويف تطبيق فكرة النظم يف تعدد األساليب درس 
أبواب: االستعارة والتشبيه والتمثيل والكناية واحلقيقبة 

سنات البديعية ابملعنىوغري ذلك مما له واجملاز، وصلة احمل
صلة إبثبات أن احلسن إمنا يعود إىل اخلصائص اليت 
يتضمنها النظم، وأهنا هي اليت جتعل الكالم يعلو بعضه 

 بعضا حىت يصل إىل درجة اإلعجاز.
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وهكذا مضى عبد القاهر يتلمس األسباب 
واملظاهر اليت ميتاز هبا نظم عن نظم، ليجعل منها مقاييس 

طردة ويستنبط منها القوانّي والقواعد اليت يستعان هبا م
على فهم اجلزئيات وإدراك األمور التفصيلية، ولتكون 
أضواء يهتدي هبا الناقد للكالم يف التعرف على ما فيه 

 من أسرار اجلمال.
والقرآن الذى عجز العرب عن معارضته مل خيرج 

لكنه ىف عن سـنن كالمهم الفاظا وحروفا تركيبا وأسلواب و 
اتسـاق حروفه وطالوة عبارته وحالوة اسلوبه وجرس آايته 
ومراعاة مقتضـيات احلال يف الوان البيان يف اجلمل الفعلية 
واإلمسية ... ويف النفي واإلثبات ويف الذكر واحلذف ويف 
التعريف والتنكري ويف التقدمي والتأخري ويف احلقيقة واجملاز 

وم واخلصوص ويف اإلطالق ويف اإلطناب واإلجياز ويف العم
والتقييد ويف النص. وهلم جرا ولكن القرآن يف هذا 
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ونظائره بلغ الذروة اليت تعجز أمامها القدرة اللغوية لدى 
 64البشر.

 
 

تدريس البالغة وسيلة ملعرفة قيم البالغي يف النصوص  .٢
 و القرآن

أهم هذه الوسـائل ان تعتمد الدراسـات البالغية 
آنية والنصوص األخرى من األعمال على اآلايت القر 

األدبية، وأن يعىن أوال بفهم  هذه النصوص إما من 
اآلايت القرآنية أو األعمال األدبية فهما دقيقا، مث يرد 
اليها البحث والنظر الجتالء ما متتاز به من ألوان اجلمال 
الفين و أثره يف روعة األسلوب و إمتاع القارئ. إذن، 

قرآن او النصوص األخرى والبالغة الرابطة بّي آايت ال

                                                
، )بريوت: منشورات العصر مباحث يف علوم القرآنمناع القطان، 64
 ..37(, 3791احلديث, 
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رابطة وثيقة الشرتاكهما يف الغاية األوىل وهي تكوين 
 الذوق األديب و اإلعجاز القرآين يف األسلوب.

معروفا أن موضوعات الطرق اخلاصة بتدريس اللغة 
العربية جيب ان يالحظ يف تدريسها اهنا مرتبطة مبناهج 

الكتب املقررة فيها اللغة العربية ىف املدرسة او اجلامعة و 
واألمثلة والتطبيقات الىت تتضمنها الدراسة حول مناهج 

 املرحلة الىت تدرس فيها.
مل تعد وظيفة املعلم مقصورة على التعليم أي 
توصيل العلم اىل املتعلم. ولكن وظيفته تعدت هذه الدائرة 
احملدودة اىل دائرة الرتبية. فاملعلم مرب أوال، والتعليم مبعناه 

دود جزء من عملية الرتبية. هلذا، املعلم انئب عن احمل
الوالدين وموضع ثـقـتهما ألهنما قد وكال اليه امر تربية 
ابنهما فهو يقوم ىف املدرسة بوظيفة الوالدين وهو ايضا 
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انئب عن اجملتمع الذى عهد اليه ان يرىب للصغار من 
 65أبنائه حىت يصريوا مواطنّي صاحلّي.

يس ترتكز ىف كيفية استغالل إن أمهية طريقة التدر 
حمتوى املادة بشكل ميكن التالميذ من الوصول اىل اهلدف 
الذى ترمى اليه ىف دراسة مادة من املواد، ووجب املدرس 
ان أيخذ تلميذه من حيث املستوى الذى وصل اليه 

 حماوال ان يصل به اىل اهلدف املنشود.
واذا وجدت الطريقة وانعدمت املادة تعذر على 

رس ان يصل اىل غايته واذا كانت املادة دمسة والطريقة املد
ضعيفة مل يتحقق اهلدف املنشود. فحسن الطريقة ال 
يعوض فقر املادة وغزارة املادة تصبح عدمية اجلدوى اذا مل 

 .تصادف طريقة جيدة
 األساس العامة لتدريس البالغة .٣

                                                
)القاهرة: مكتبة  تدريس اللغة العربية طرقد.عبد املنعم سيد عبد العال، 65

 .9-4غريب، بدون التاريخ(، 



12 

 

 

هي أمور هامة جيدر ابملدرس ان يفطن اليها وان 
يكون سبيله اىل درس البالغة ممهدا، ومن هذه يؤمن هبا ل
 األساس:

أوال، ان البالغة فطرية يف الكالم، نلمح صورها 
وألواهنا يف األحاديث العامة بل يف لغة األطفال. وكل منا 
ينطق ويسمع يف كل يوم عشـرات من الرتاكيب، فيها 
التشبيه واإلستعارة والكناية وفيها األمر والنهي واإلستفهام 

رجة عن أصول استعماالهتا وفيها القصر واحلذف خا
 والتقدمي وغري ذلك من ألوان البالغة.

اثنيا، األساس الثاين ان البالغة فن أديب ينضج 
الذوق ويذكي احلس، وليست من العلوم الىت تشـحذ 
الفكر او تصقل العقل إبضافة جديد من املعلومات 

ب واحلقائق. ومن هنا كانت صلتها ابألدب صلة نس
 وثيقة.
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اثلثا، أن الطابع الغالب على درس البالغة إمنا هو 
الطابع الفين الوجداين. وهلذا كان اجلهد املبذول ىف هذا 
الدرس امنا هو النقد واملفاضلة بّي تعبري وتعبري او بّي 
اديب واديب. وهذا اجلهد ينتهى دائما اىل احكام ادبية 

ست وهي احكام فنية تقضى ابلقبح او اجلمال ولي
 66احكاما عقلية تقضى ابخلطأ او الصواب.

وقد أدت هذه الدراسة اىل إخفاق البالغة 
وقصورها عن حتقيق غاايهتا من تكوين الذوق األديب ىف 
الطالب إغرائهم بتتبع اآلاثر األدبية وتبّي مجاهلا وكشف 

 اسرار هذا اجلمال. أما طابع املدرسـة احلديثة فهو:
 ــ يس بينهــا فواصــل ولكنهــا أن البالغــة وحــدة متكاملــة ل

ىف جمموعها حبـوث يف مقومـات اجلمـال األديب وأســراره 
 الفنية.

                                                
 .14-11نفس املرجع، ص 66
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  القضاء على العزلة الىت كانت بّي درس األدب ودرس
البالغــــة وجعــــل البالغــــة جــــزءاً مــــن الدراســــات األدبيــــة 

 الىت يؤديها النص.
  ــــة مــــن املصــــطلحات ــــاهج احلديث ختففــــت الدراســــة واملن

ابلتقاســيم والتعــاريف ىف إجــراء  البالغيــة وقــل اإلحتفــال
 اإلستعارات وحنو ذلك.

  اإلهتمــــــــام ىف درس البالغـــــــــة بتكــــــــوين الـــــــــذوق األديب
 وإنضاج احلاسة الفنية.

 طرق التدريس العامة. ٤
أوال، الطريقة اإللقائية وهي الطريقة الىت يكون فيها 
صوت املدرس هو املسموع أكثر من غريه عندما يلقى احلقائق 

لعمل املناسب الذى يستخدم فيه الطريقة او يسردها. ا
اإللقائية هو نوعان: احملاضرات، واملقصود ابلتحاضر هو جمرد 
العرض الشفوي دون مناقشة او إشراك املستمعّي مع املدرس 
اال يف اإلستماع والفهم وتدوين املذكرات دون ان يسمح 
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ابلسؤال أثناء اإللقاء وامنا بعد انتهاء احلديث. مث الشرح 
ملقصود به توضيح وتفسري ما غمض على التالميذ فهمه. وا

وهذه الطريقة تسـتخدم املدرس عندما يلقى او يسرد القواعد 
 واملصطلحات يف علم البالغة.

اثنيا، الطريقة القياسية وهي الطريقة الىت جيب التلميذ او 
الطالب ان يدرس قوانّي وحقائق عامة كأن تعطي له قاعدة 

أبمثلة تؤيد هذه القاعدة املطردة. ىف  بالغية يقيس عليها
القياس ينتقل العقل من العام اىل اخلاص. وىف القياس نبسط 
القاعدة للتلميذ مث نستعرض األمثلة. وهي طريقة شائعة ىف  
كتب النحو العريب والكتب البالغية. ويقيس املتعلم الكثري من 

درس األمثلة الىت ينطبق عليها هذا التعريف. والواجب على امل
ان يشرك التالميذ إشراكا فعاليا ىف الدرس. وقد تبدو هذه 
الطريقة ألول وهلة أهنا افضل من الطريقة اإلستنباطية الىت 
تتلخص ىف تزويد التالميذ ابملعلومات البالغية مث ترتكهم 

 ليستنتجوا القوانّي أبنفسهم.
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اثلثا، الطريقة اإلستقرائية وهي متتاز بعرض األمثلة او 
ج على التالميذ لتفحص وتقارن مث تستنبط القاعدة، أو النماذ 

بعبارة خمتصرة ان هذه الطريقة تساعد التلميذ على اإلنتقال 
من اجلزئيات اىل القضااي الكلية. فإننا سوف نرى ان التلميذ 
يستخلص لنفسه من هذه احلاالت قانوان عاما يؤثر فيه أتثريا 

 اكتشاف املعلومات. ما كان ميكن. اًذ، فاإلستقراء هو طريقة
رابعا، الطريقة اجلمعية وهي طريقة جنمع فيها بّي 
الطريقتّي القياسية واإلستقرائية. ففي تدريس القواعد )مثال( 
نبدأ أبمثلة جيىء هبا التالميذ، مث نوجه انظارهم اليها واىل ما 
فيها من مميزات ونتدرج حىت يصل التالميذ أبنفسهم ومبعونة 

ىل قاعدة كلية. مث نعود هبذه القاعدة املدرس وإرشاده ا
فنطبقها ابلطريقة القياسية على أمثلة أخرى. أو ميكن البدء 
ابلقاعدة مث منر هبا حىت نصل اىل تطبيق الطريقة 

إن جناح الدرس يتوقف على التلميذ كما  67اإلستقرائية.
                                                

 .12-13نفس املرجع، 67
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يتوقف على املدرس. فليس هناك أي تعليم اذا مل يكن هناك 
 اح الدرس هو فهمه.تعلم، ومقياس جن

 القرآن  طريقة تدريس البالغةىف فهم القيم البالغية ىف .٥
البالغة يف هذا البحث وسيلتنا ملعرفة ما ىف النصوص 
من آايت القرآن و األعمال األدبية من مجاهلا، ودراستها 
ليست ىف الواقع إال دراسة لقيم األدب يف القرآن والنصوص 

ور دراستها لوجدان أهنا كانت األخرى. لو رجعنا اىل بدء ظه
دراسة حتليل عنيت بتكوين الذوق األديب وتربية الذوق 
اللغوي، تسري مع الباحث ىف حتليله حىت يصل اىل سر القرآن 
كما نصل اىل معرفة خصائص الشعر والنثر، فيقف على 
موطن إعجاز القرآن ىف التعبري. وىف ضوء هذا كانت دراسة 

 البالغة.
غة دراسة منطقية عقلية ال تفيد ىف إن دراسة البال

تكوين الذوق األديب واإلحساس الروحي و كذلك ال تساعد 
ىف تذوق كالم القرآن تذوقا ميكن الدارس من معرفة إعجاز  
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كالمه الفين البليغ. لذلك جيب ربط البالغة ابلقرآنبإعجاز 
 القرآن ألن إدراكها يقوم على أساس من التذوق واحلس.

ذه األوجه البالغية على التالميذ ينبغى ولنيسر معرفة ه
شرح النصوص من آايت القرآن بطريقة تؤدى اىل فهم معانيها 
فهما يؤدى اىل تذوق ما فيها من مجال وما حتتويه من مزااي 
أدبية. فنجاح درس البالغة يتوقف على معرفة التالميذ الصور 

من  البالغية، وال يقاس هذا النجاح مبقدار ما حفظه التالميذ
املصطلحات والقواعد الىت تشرح األوجه البالغية، ولكن 
بتطبيق مفاهيم القواعد البالغية لتحليل آايت القرآن من 

 حيث اسلوهبا واملضمون البالغية فيها.
دراسة البالغة هي دراسة لنصوص األدب وملعرفة 
إعجاز القرآن من حيث تعبريهالفين البالغي وكانت طريقة 

ة إعجاز القرآن كثرية و بعضها تتلخص تدريسها لغرض معرف
 فيما يلي خطواهتا:
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التمهيد. حّي إعداد درس النصوص من آايت  (3)
القرآن يبحث املدرس ما ىف النص من األلوان 
البالغية اليت وردت يف املنهج. فإذا وجد فيه شـيئا 
منها اختار احدها على حسب اخلطة اليت رمسها 

موضوعات  لنفسه ىف اول العام الدراسي لتناول
املنهج.يكون هذا التمهيد لدرس البالغة مبناقشة 
عامة فيما سبق للتالميذ دراسته من أبواب البالغة 
الىت تتصل ابلدرس املعهد حاليا، مث يذكرهم ابلقاعدة 
البالغية او القواعد الىت هلا صلة ابلدرس النص 

 التاىل.
أيتى املدرس ابلنصوص من آايت القرآن او القطعة  (1)

اليت تتعلق بقيم اإلسالم. وكانت النصوص  األدبية
مكتوبة ىف بطاقات توزع على التالميذ او تكتب 
على سبورة مع وضع خط حتت األلفاظ الىت يدور 
حوهلا الدرس اجلديد. وكانت النصوص القرآنية إما 
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من كتب التفاسر اليت تتضـمن عناصر األدب 
والبالغية ككتاب صفوة التفاسري او من كتب 

لسيد  جواهر البالغةكما تكون يف كتاب   البالغة
 أمحد اهلامشي.

يقرأ املدرس النص ىف وضوح وراتبة مث يكلف احد  (1)
التالميذ قراءته. وكانت قراءته اوهلا جهراي مث يكررها 

 بقراءة صامتة تسهل على التالميذ فهم معناها.
يعد اإلسـتيثاق من فهم التالميذ، يعرض املدرس  (4)

يف غري إسـراف وال إثقال  املصطلح البالغي اجلديد
 بذكر األقسـام واألنواع الىت ال داعى اليها.

شرح النصوص وهي خطوة ىف التدريس، اذ ال بد  (7)
من فهم املعىن قبل تذوق األسلوب ألن الفهم 
وسيلته. من اجل لك، يناقش التالميذ ىف مفردات 
النص ومعانيه اإلمجالية حىت يتفهموه. وأثناء املناقشة 

هم اىل األلفاظ اجملازية وما أدى اليه يلفت أنظار 
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استخدامها من مجال العبارة مبينا هلم أن هذا اجلمال 
التعبريى، ما كان ليتوفر لو استخدمنا األلفاظ 

 احلقيقية.
تذوق مجاهلا الفىن، وكانت هذه اخلطوة تسري عن  (3)

طريق توجيه انظارهم اىل خصائصها الفنية وعن 
لك،يوازن املدرس بّي طريق املوازانت واملقارانت. لذ

اسلوب احلقيقة واسلوب اجملاز ويستمر ىف مناقشة 
التالميذ حىت يطمئن اىل أهنم قد ملسوا أبنفسهم 
روعة العبارة وتذوقوا مجاهلا. وميكن ان تتداخل هذه 
اخلطوة مع سابقتها.يتدرج املدرس مع التالميذ ىف 
حوار ومناقشة يصل هبما معهم اىل استنباط التعريف 

 غي.البال
لكى يثبت التعريف البالغى ىف أذهان التالميذ، يعد  (9)

املدرس مترينات كثرية. فيها عبارات بالغية تضم 
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صورا متنوعة حيللها التالميذ الستنباط ما فيها من 
 أوجه البالغة ىف ضوء ما درسوه وفهموه من أصوهلا.

على املدرس ان يكثر من التمرينات البالغية   (2)
ذ على تذكر ما درس هلم كتطبيقات تساعد التالمي

من أبواب البالغة مع تكرار هذا حىت تصبح 
معرفتهم هبا امرا قائما على تذوق ما ىف النصوص من 

 68مجال اخليال وكمال التعبري.
ال حتقق دروس البالغة الغرض منها إال اذا مرن  (7)

الطالب عليها مترينا كافيا ولكي تكون التمرينات 
ان تدور حول  (3)جيدة مثمرة جيب فيها ما أييت: 

عبارات او نصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 
ان يكون الغرض من التمرين  (1)ال مجل مصنوعة. 

اختبار الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة 
ان  (1)األسلوب القرآنية، ال اإلملام بقواعد البالغة. 

                                                
 .393-391نفس املرجع, 68
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يبدو فيها اجلدة والطرافة والبعد عن الصيغ املألوفة يف 
 رينات القدمية.التم

يف من حتليل البيان القراين  التمرينات إجناز استخدام. ٦
 تطوير فهم البالغية القرآنية

حققت هو إجناز ،نسيااإلندو اللغةقاموس يف 
تعليم البالغة  إجنازويف .ذلكوغري مما فعله عمله، النتيجة

ال يقاس مبقدار ما حفظه التالميذ من املصطلحات 
الىت تشرح األوجه البالغية، ولكن بتطبيق  والقواعد

مفاهيم القواعد البالغية لتحليل آايت القرآن من حيث 
 69اسلوهبا واملضمون البالغية فيها.

سمع شكوى الطلبة من البالغة وتعلمها ي ولكن
الشكاوى الىت تتكرر من  .وأهنا حتوى قواعد جافة وصعبة

قة عرضهم املدرسّي ىف تدريس مساق البالغة من حيث طري
أن هناك من الصعوابت  ” القوامسى“ويرى  .للمادة البالغية

كاالعتماد على أمثلة الكتاب والتقييد بشرحها وحتليلها، 
                                                

 .6-7 ,نفس املراجع69
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وغالبا ما تكون مكررة ىف كثري من كتب البالغة. وهذا ما 
اليقف عنده الطالب من اكتشاف صورة ابرعة أو خيال 

الحيقق أن منهج الكتاب نفسه ” احلشاش“ويرى   .رائع
أهدافه وذلك بسبب جفاف احملتوى، واعتماده على احلفظ 
واالستظهار، وكثرة املعلومات واحلقائق التارخيية الىت طغت 

 .70على األدب والنصوص
مرن الطالب عليها  البالغة تعليم يف إلجناز األهداف

مترينا كافيا ولكي تكون التمرينات جيدة مثمرة جيب فيها ما 
نصوص ادبية كاملة من  وحول عبارات ان تدور  (3)أييت: 

ان يكون الغرض من  (1)اآلايت القرآنية ال مجل مصنوعة. 
التمرين اختبار الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة 

ان يبدو  (1)األسلوب القرآنية، ال اإلملام بقواعد البالغة. 

                                                
 .149، املرشد الفىن لتدريس اللغة العربيةفيصل طحيمر العلى،  70
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فيها اجلدة والطرافة والبعد عن الصيغ املألوفة يف التمرينات 
 71.القدمية

                                                
 .276-278, نفس املرجع 71
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 الباب الثالث
 منهج البحث

 البحث نوع .1
هذا البحث يستند على البيانات املكتبية فهذا 

وهي دراسة التحليل  (library research)مكتىب  حبث
 ملشكلة اليت على اساس الدراسة العميقة للمواد.

 مصادر البياناتبيانات البحث و  .2
البيانات هى حاصل املكتوبة البحث احلقيقة 

البيانات الىت جتعل املواد ىف هذا اإلطالع تنبغ 1العدد.
من جنس املطبوعات املكتيب املتصل مبسئلة 
املذكورات ىف السابق. و ىف هذا لبحث تنقسم 

 البيانات على القسمني: 
 

                                                           
 .86 (,2002)جاكرتا: رينكا جيفتا,  Penelitian Metodeمارغونو,  1
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 املصادر األوىل (أ
ليعّبر و حيلرل هو املواد األوىل ىف البحث 

ذلك البحث. أما مصادر البيانات األوىل الىت 
 يستعمل الباحث هى القرآن الكرمي اجلز الثالثون.

 املصادر الثانية (ب
هى املواد الىت يكتبها املؤلفون األخرى 

 الذى يكون اتصاله مبسائل هذا اإلطالع. 
 اسالب جمع البيانات .2

لنيل البيانات اليت تتصل البيان يف اجلزء 
ثالثني, فالباحث يف هذا البحث يستعمل على ال

وثائق بطريقة حتليل احملتوى هي الطريقة حتليلية 
باهدف نيل النتيجة الصحيحة من البيانت باساس 

يف هذا البحث العلمي يعتمد الباحث على  2معىن.

                                                           
رماجا )بندوغ:  Kualitatif Penelitian Metodologi لكسي موليوغ,  2

 .220, ( 2012روسدكريا,
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منهج الدراسة املكتبة الكتب املتصلة مبوضع و خلفية 
باحث لتحليل البحث و اسئلة االبحث مث يتلخرص  ال

 البيانات يف ذالك البحث.
 البيانات تحليل .4

يف حتليل البيانات اليت مت مجعها فيتبع  أما
  : الباحث الطريقة التالية

حتديد اليبانات : هنا إختار الباحث من البيانات  (أ
مث  اجلزء الثالثنيعن أسلوب البيان وأسراره يف 

 صلة بأسئلة يقوي مجعه ما يراه مهمة و أساسية و
 .البحث

تصنيف البيانات : هنا تصنيف الباحث  (ب
اجلزء البيانات عن أسلوب البيان وأسراره يف 

مث حتديده حسب النقاط يف أسئلة الثالثني 
 .البحث
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عرضها البيانات و حتليلها و مناقشتها : هنا  (ت
يعرض الباحث البيانات عن أسلوب البيان 

مت حتديده و تصنيفه مث  اجلزء الثالثنيوأسراره يف 
تفسره أو يصفها، مث مناقشتها وربطها بالنظريات 

 .اليت له عالقة هلا
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 الباب الرابع
 وحتليلها عرض البينات

 عرض البينات العامة عن اجلزء الثالثني .أ﴾﴿

اليت  بسورة النبأ عم ألنه يبدأ جزءمسي  الثالثوناجلزء 
هذا اجلزء ختام القرآن الكرمي  وختام منهج  تبدأ بكلمة عم.

عدد سور جزء االستخالف الذي وضعه هللا تعاىل للبشر. 
سبعاً وثالثني سورًة، تبدأ بسورة النَّبأ وختتم  عمَّ يضّم جزء عمَّ 

بسورة النَّاس آخر سور القرآن الكرمي، وسور جزء عمَّ يف 
غالبها سور مكّية ما عدا سوريت البيّ نة والنَّصر فهما 
مدنيَّتان، وسور هذا اجلزء من قصار السُّور على تفاوٍت 

متناسبًة يف بينها يف الق صر، ومجيعها تشكّ ل وحدًة متكاملًة و 
موضوعها ومضموهنا، ففي سور هذا اجلزء مبجملها تركيٌز 
على النَّشأة األوىل للمخلوقات على األرض، وذ كر وتذكري 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A3
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ابملشاهد والظَّواهر واآلايت اليت جعلها هللا تعاىل يف هذا 
 1الكون، وحديث عن حقائق العقيدة واإلميان

: وهذه السُّورة حبسب ترتيب املصحف الشريف، هي
 املطفّ فني  ,االنفطار ,التكوير ,عبس ,النَّازعات ,النَّبأ

  ,الفجر ,الغاشية ,األعلى ,الطارق ,الربوج ,االنشقاق,
 العلق ,التّ ني ,الشَّرح  ,الضحى ,الليل ,الشمس ,البلد

 العصر ,التَّكاثر ,القارعة ,العادايت ,الزَّلزلة ,البيّ نة ,القدر,
 النَّصر ,الكافرون ,الكوثر ,املاعون  ,الفيل. قُريش ,اهلُمزة,
 .النَّاس ,الفلق ,اإلخالص ,املسد,

 
 
 
 

                                                             

-0033 ),1966 بريوت : دار الشروق،( التفسري يف ظالل القرآنقطب,  سيد  1 
0033. 
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وإجنازها  ىف اجلزء الثالثنيواسراره  اسلوب البيان حتليل ﴿ب﴾
 .يف تعليم البالغة

  : يف اجلزء الثالثني كما يلي اسلوب البيان

رقم  السورة الرقم
 اآلايت

 صور الفاظ األايت
 البيان

 النَّبأ ١

التشبيه  أَلَْ ََنَْعل  اأْلَْرَض م َهاداً  ٦
 البليغ

التشبيه  واجلبال أَْوََتداً  ٧
 البليغ

التشبيه  َوَجَعْلَنا اللَّْيَل ل َباساً  ١١
 البليغ

َوفُت َحت  السََّماء  ١١
 َفَكاَنْت أَبْ َواابً 

التشبيه 
 البليغ

٠١ 
َفُذوقُوا فَ َلن نَّز يدَُكْم إ الَّ 

 َعَذاابً 
التشبيه 

 البليغ
َها َماءَها  ٠١ النَّازعت ٢ ن ْ االستعارة َأْخرََج م 
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 التصرحيية َوَمْرَعاَها

٦٦ 
ُْم يَ ْوَم يَ َرْوهَنَا َلَْ  َكَأهنَّ
يًَّة أَْو  يَ ْلبَ ثُوا إ الَّ َعش 

 ُضَحاَها

التشبيه 
املرسل 
 اجململ

 ُُثَّ السَّب يَل َيسَّرَهُ  ٢١ عبس ٠
الكناية 

 الرائقة
٦ 

 التكوير
 والصبح إ َذا تَ نَ فَّسَ  ١١

االستعارة 
 التصرحيية

َْجُنونٍ  ٢٢ ُبُكْم مب  الكناية  َوَما َصاح 
 اللطيفة

٥ 

 االنفطار
االستعارة  َوإ َذا اْلَكَواك ُب انتَ ثَ َرتْ  ٢

 املكنية

اجملار  إ نَّ اأْلَبْ رَاَر َلف ي نَع يمٍ  ١٠
 املرسل

٦ 
 ٢٦ املطفّ فني

َتاُمُه م ْسكٌ  َويف   خ 
َذل َك فَ ْليَ تَ َناَفس  

 اْلُمتَ َناف ُسونَ 

التشبيه 
 البليغ
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االنشقا ٧
 الكناية َلََتَْكُُبَّ طََبقاً َعن طََبقٍ  ١١ ق

 ٧ الطارق ١
ََيْرُُج م ن َبنْي  الصلب 

 والَتآئب
الكناية 
 اللطيفة

١ 

َعةٌ  ٢ الغاشية  ُوُجوٌه يَ ْوَمئ ٍذ َخاش 

اجملار 
املرسل 

إب طالق 
اجلزء 

وإرادة 
 الكل

 ١٠ الفجر ١١
َفَصبَّ َعَلْيه ْم َربَُّك 

 َسْوَط َعَذابٍ 
االستعارة 

 اللطيفة
١١ 

 البلد
االستعارة  َوَهَديْ َناُه النجدين ١١

 اللطيفة

 َفاَل اقْ َتَحَم اْلَعَقَبةَ  ١١
االستعارة 

 اللطيفة
االستعارة  َوَوَضْعَنا َعنَك و ْزَركَ  ٢ الشَّرح ١٢
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 التمثيلية

االستعارة  الَّذ ي أَنَقَض َظْهَركَ  ٠
 التمثيلية

١٠ 

 َوالتّ ني  َوالزَّيْ ُتون   ١ التّ ني

اجملاز 
العقلي 

إب طالق 
احلال 
وإ رادة 

 احملل
١٦ 

 العلق

 أََرأَْيَت الَّذ ي يَ ن َْهى ١
 َعْبداً إ َذا َصلَّى

 الكناية

َيٍة َكاذ بٍَة َخاط َئةٍ  ١٦ اجملاز  ََنص 
 العقلي

اجملار  فَ ْلَيدُْع ََند يَه ١٧
 املرسل

َن  ٢ البيّ نة ١٥ ُلو َرُسوٌل مّ  اَّللَّ  يَ ت ْ
َرةً   ُصُحفاً مَُّطهَّ

االستعارة 
 التصرحيية
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١٦ 
يَ ْوَم َيُكوُن النَّاُس   ٦ القارعة

ثُوث    َكاْلَفرَاش  اْلَمب ْ

التشبيه 
املرسل 
 اجململ

َيةٍ  ٧  ١٧ اجملاز  فَ ُهَو يف  ع يَشٍة رَّاض 
 العقلي

 الكناية َحَّتَّ ُزْرُُتُ اْلَمَقاب رَ  ٢ التَّكاثر 
١١ 

 ٥ الفيل
َفَجَعَلُهْم َكَعْصٍف 

 مَّْأُكولٍ 

التشبيه 
املرسل 
 اجململ

تَ بَّْت َيَدا َأِب  هَلٍَب  ١ اللهب ١١
 َوَتبَّ 

اجملار  
 املرسل

اسالب  ثالثة ,ستة اسالب التشبيه البليغوجد  الطاولةيف 
ثالثة اسالب  ,املرسل زاربعة  اسالب اجملا ,التشبيه املرسل اجململ

ثالثة اسالب , ثالثة اسالب االستعارة التصرحيية ,اجملار العقلي
اسلوب االستعارة , االستعارة التمثيلية اسلوِب ,االستعارة اللطيفة

 . اسالب الكناية ستة,و املكنية
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 الطاولةإبستخدام  الثالثنييف اجلزء بعد عرض اسلوب البيان 
اسرارها و إَنازها يف  يناقشيوضح الباحث اسباب التصنيف ُث 

 تعليم البالغة. 
 سورة النَّبأ .3

 اأْلَْرَض م َهاًدا( أَلَْ ََنَْعل   )٦يف األية . ١
   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

شبه األرض يف هذه اآلية اسلوب التشبيه 
البساط والفراش  وهو  )ابملهاد )مشبه به ( )مشبه

وهي  ارتباط بصفة مشَتكةألهنما  .الذى يفَتشه النائم
اسلوب التشبيه يف هذه اآلية  2مكان االسَتاحة.

أداته. و لفظ  ألنه َل يذكر فيه وجه الشبه وال البليغ

                                                             

التفسري املنري : يف العقيدة والشريعة واملنهج )بريوت : دار وهبة الزحيلي,  2 
 .073(, 3990الفكر املعاصر، 
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إبحدى  األرض واملهاد يف هذا االسلوب مفرد ويدرك
 3 احلواس اخلمسة, فهو التشبيه املفرد احلسى.

تتنقل يف أرجاء هذا الكون  اليتاجلولة  وهذه
الصور  هذا االسلوب حيمل الواسع العريض.

لإلنسان يف أي طور  حمسوسة وهي حقيقة. واملشاهد
 من أطوار حضارته ومعرفته . فال حتتاج إىل علم غزير

 4يف صورهتا الواقعية .  إلدراكها
 اَنازها يف تعليم البالغة .ب

ىف أذهان لكى يثبت تعريف التشبيه البليغ 
امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة  التالميذ، يعد املدرس

التشبيه مثل  ُث استمر .األرض ايقوتة السهل, مثله
  اية مناآلايت القرآنية  البليغ بنصوص ادبية كاملة 

                                                             

التفسري املنري : يف العقيدة والشريعة واملنهج )بريوت : دار وهبة الزحيلي,  3 
 .073(, 3990الفكر املعاصر، 

 .0033, التفسري يف ظالل القرآن ,سيد بن قطب  4 
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ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس إل  النَّبأسورة  ٦
 الفين والتعجب يف روعة األسلوب القرآنية.

 َواجلْ َباَل أَْوََتًدا() ٧يف األية . ٢
   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

شبه اجلبال  يف هذه اآلية اسلوب التشبيه,
ارتباط بصفة . ألهنما )به مشبهابألوَتد )  ))مشبه

 5االضطراب والتزلزل. منع الشيئ عن وهي  مشَتكة
, ألنه َل يذكر وجه الشبه اسلوب التشبيه البليغوهذا 

اجلبال واألوَتد يف هذه االسلوب أداته. و لفظ  وال
 ووجه مفردان حسيان, فهو التشبيه املفرد احلسى.

االضطراب  الشبه ىف هذا التشبيه هو منع الشيئ عن
والتزلزل, كما أن األوَتد متنع اخليمة من التزلزل 

                                                             

 .133, صفوة التفاسري ,حممد علي الصابوين5 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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واالضطراب فكذلك األرض سكنت وامتنعت عن 
   6االضطراب.
الناحية  يدركه اإلنسان من اسلوب التشبيههبذا 

و كون التشبيه ظاهرة تراها  الشكلية بنظره اجملرد ,
متنع اخليمة من التزلزل  تشد و األوَتد الَّتالعني 

وتلك ذات وقع يف احلس حني توجه  واالضطراب.
ىف كثرة اجلبال على وجه األرض, أن  7إليها النفس .

اجلبال مشبهة أبوَتد اخليمة يف أهنا تشد اخليمة من أن 
فوجود اجلبال جلعل األرض  تقلعها الرايح أو تزلزهلا

 .8اثبتة مستقرة
 

                                                             

العظيم والسبع روح املعاىن : ىف تفسري القرآن حممود اآللوسى البغدادى, 6 
 .5(, 3991القاهرة : مؤسسة احللىب وشركاه للنشر والتوزيع, ) املثاىن

 .31, التحرير والتنويرحممد الطاهر ابن عاشور, 7 
 .9 ,روح املعاىناآللوسى, 8 
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 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
لكى يثبت تعريف التشبيه البليغ ىف أذهان 

ن االمثلة امثلة كثرية. يبدأ م  التالميذ، يعد املدرس
التشبيه البليغ مثل  ُث استمر .اجلو لؤلؤة السهل, مثله

 ٧  اية منبنصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 
ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس إل  النَّبأسورة 

 الفين والتعجب يف روعة األسلوب القرآنية.
 )َوَجَعْلَنا الليل ل َباسًا( ١١يف االية . ٠

 اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
شبه هللا الليل التشبيه ,  اسلوب يف هذه اآلية

ارتباط بصفة ألهنما . .)كاللباس )مشبه به   ))مشبه
يف هذه  9وهي يغشاكم ويسَتكم وتغطيكم. مشَتكة

وجه الشبه  ألنه َل يذكر التشبيه البليغ, اسلوب اآلية

                                                             

 .7, روح املعاىناآللوسى,  9 
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وال أداته. وكل من الليل واللباس مفرد حسى, فهو 
 احلسى.التشبيه املفرد 

شبه هللا الليل ابلثياب اليت  التشبيه هبذا اسلوب
تلبس ألنه سَت عن العيون والليل محاية االنسان  
كحماية اللباس اجلسد عن التدمري بسبب احلرارة 

إبراحة أجسادهم وأعصاهبم والربد وغري ذلك, 
اجلهد الذي بذلته يف حالة الصحو  عن وتعويضها

 10احلياة.واإلجهاد واالنشغال أبمور 
سر من أسرار جعل  وهذا االسلوب اشارة الليل

حركة الكون, ونعمة من نعم هللا ال ميلك إعطاءها إال 
النظر إليها على هذا النحو القرآين ينبه  وتوجيه إايه.

أودعتها   اليت القلب إىل خصائص ذاته , وإىل اليد

                                                             

 .7, نفس املراجع10 
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كيانه, ويلمسه ملسة تثري التأمل والتدبر والتأثر ابلصور 
 11شاهد الذي وقع يف احلس.وامل
 اَنازها يف تعليم البالغة .ب

لكى يثبت تعريف التشبيه البليغ ىف أذهان 
امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة   التالميذ، يعد املدرس

التشبيه مثل  ُث استمر .والنبت فريوزج السهل, مثله
  اية منالبليغ بنصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 

ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس إل  النَّبأسورة  ١١
 لتعجب يف روعة األسلوب القرآنية.الفين وا

 َفَكاَنْت أَبْ َوااًب(  )َوفُت َحت  السََّماءُ  ١١يف االية . ٦
 اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

شبهت  فيها 12 اسلوب التشبيه,اآلية يف هذه 
ارتباط ألهنما . )ه بهب)مش ابألبواب (السماء )مشبه

                                                             

 .20, التحرير والتنويرابن عاشور, 11 
 .133, صفوة التفاسري ,حممد علي الصابوين12 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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يف هذا  13 وهي التشقق والتصدع. بصفة مشَتكة
وجه الشبه وال أداته فهو من  االسلوب َل يذكر

وكل من السماء واألبواب مفرد  14التشبيه البليغ
 حسى, فهو التشبيه املفرد احلسى.

يبني اهللا تعاىل حالة  التشبيه هبذا اسلوب
ذات  السماء يوم القيامة فيقول إهنا سُتفتح فتكون

هذا  15بنفسها من كثرة األبواب.أبواب وكأهنا أبواب 
اهلول البادي يف انقالب  االسلوب يظهر يف الذهن

 الكون املنظور , كاهلول البادي يف احلشر بعد النفخ
الصور . وهذا هو يوم الفصل املقدر حبكمة  يف

 وتدبري.

                                                             

 .7, روح املعاىناآللوسى,  13 
 .079, املنريالتفسري وهبة الزحيلي, 14 
 .079, التفسري املنريوهبة الزحيلي, 15 
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على السماء ابألبواب مع أن هذا  أطلقو قد 
يفيد يُتصور ألن هذا  محل اجلمع على الواحد وهو ال

 أن السماء بكليتها تصري أبوااًب وهذا اليعقل فُيحمل
أن تلك األبواب ملا كثرت  "هذا على املبالغة. فمعناه

ومن ُث إال أبوااًب مفتحة.  جدا فصارت كأهنا ليست
فال وجود هلا كالسراب الذي ليس له حقيقة . أو إهنا 

 16األشعة وهي هباء فتبدو كالسراب. إليها تنعكس
 تعليم البالغةاَنازها يف  .ب

لكى يثبت تعريف التشبيه البليغ ىف أذهان 
امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة   التالميذ، يعد املدرس

 التشبيه البليغمثل ُث استمر  .املاء بلور السهل, مثله
 ١١  اية منبنصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 

                                                             

 .0030  ,التفسري يف ظالل القرآنسيد قطب, 16 
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ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس إل  النَّبأسورة 
 والتعجب يف روعة األسلوب القرآنية.الفين 

 سورة النَّازعت  .3
َها َمآَءَها َوَمْرَعاَها{٢١يف االية . ١ ن ْ  }َأْخرََج م 

 اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
, ألنه التصرحيية اسلوب االستعارة يف هذه اآلية

املستعار منه وَل يذكر املستعار له. شبه  فيهاما ذكر 
أكل الناس )املستعار له( برعي األنعام )املستعار 
منه(. ويستعري الرعي لإلنسان جبامع أكل اإلنسان 

هذه  17واحليوان من النبات ، ففيه استعارة لطيفة.
االستعارة حمسوس حملسوس الن كالمها )املستعار منه 

تدرك إبحدى احلواس  واملستعار له( من األشياء الَّت
 اخلمسة.

                                                             

 . 517صفوة التفاسري, ,حممد علي الصابوين17 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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يف األصل ملوضع  (َمْرعاها) لفظ يف هذه االية
جتريد اجلملة عن العاطف ألهنا حال إبضمار  الرعي ،

قد من ضمري دحيها واحلال مقارنة الذيها زماَن وإن َل 
إذ بسط األرض  ,أو بيان للدحو .تكن مقدمة عليه

ومتهيدها إمنا هو ابلدحو وفيه نظر إذ األمر ابلعكس 
 فاألوىل احلالية ولذا قدمها وكل منهما يقتضي الفصل

.18 
على طريقته يف اإلشارة اجململة  -والقرآن 

املوحية املتضمنة ألصل احلقيقة . وهي إشارة توحي 
حبقيقة التدبري والتقدير يف بعض مظاهرها املكشوفة 

, الصاحلة ألن َياطب هبا كل إنسان , يف   للجميع
كل بيئة ويف كل زمان , فال حيتاج إىل درجة من العلم 
واملعرفة , تزيد على نصيب اإلنسان حيث كان . حَّت 

                                                             

 .34, روح املعاىناآللوسى, 18 
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يعم اخلطاب ابلقرآن جلميع بين اإلنسان يف مجيع 
 19أطوار اإلنسان , يف مجيع األزمان .

 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
االستعارة التصرحيية ىف لكى يثبت تعريف 
امثلة كثرية. يبدأ من   أذهان التالميذ، يعد املدرس
رأيت أسدًا حيارب يف  االمثلة السهل, السهل, مثله

االستعارة التصرحيية بنصوص مثل ُث استمر  .املعركة
سورة  ٠١  اية منادبية كاملة من اآلايت القرآنية 

الفين ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس إل النَّازعت
 والتعجب يف روعة األسلوب القرآنية.

 
 
 

                                                             

 .1700 ,التفسري يف ظالل القرآنسيد قطب, 19 



120 
 

 

ُمْ  ٦٦يف االية . ٢ يًَّة أَْو  )كَأهنَّ يَ ْوَم يَ َرْوهَنَا َلَْ يَ ْلبَ ثُوا إ الَّ َعش 
 (ُضَحاَها

 اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
 اسلوب التشبيه, شبه حال كوهنم يف هذه اآلية

ألهنما  .يرون الساعة بلم يلبث إال ساعة من هنار
اسلوب  و هذا 20هي القصر. بصفة مشَتكةارتباط 

احلسي. ألنه ذكرت أداة  املرسل اجململالتشبيه 
املشبه واملشبه به مركب من  التشبيه "ك" وكل من

  أكثر من أمر ومها يدركان حباسة البصر. 
ىف هذه اآلية من املزااي البالغية, اسلوب  ونرى

 العسرالتشبيه إشارة إىل أن عمر الدنيا مهما كان من 
الساعتني : ساعة العسرة وساعة  اليسر فمثل أو

يعربون عن  فالذين حيضرون يف موقف القيامة"اليسر
زمان حمنتهم ابلعشية وعن زمان راحتهم بضحى تلك 
                                                             

 . 517,نفس املراجع20 
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فيقولون : كأن عمرَن يف الدنيا ما كان إال  العشية
 21هاتني الساعتني.

وهذا التشبيه يبني احلالة النفسية ملنكرى قيام 
فهو كان ينكرها طول  بعد مشاهدة قيامها الساعة

من ضخامة الوقع يف النفس حبيث  فهيحياهتا. 
 وأحداثها, تتضاءل إىل جوارها احلياة الدنيا, وأعمارها

ومتاعها, وأشياؤها, فتبدو يف حس أصحاهبا كأهنا 
 22ضحاها. بعض يوم, عشية أو

 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
اجململ ىف لكى يثبت تعريف التشبيه املرسل 

امثلة كثرية. يبدأ من   أذهان التالميذ، يعد املدرس
العمر مثل الضيف ليس له  االمثلة السهل, مثله

بنصوص اجململ التشبيه املرسل مثل ُث استمر  .اقامة

                                                             

 .013نفس املراجع, 21 
 .0033 ,التفسري يف ظالل القرآنسيد قطب, 22 
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سورة  ٦٦  اية منادبية كاملة من اآلايت القرآنية 
ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس الفين إل النَّازعت

 روعة األسلوب القرآنية.والتعجب يف 
 سورة عبس .3

 )ُُثَّ السبيل َيسَّرَُه(٢١يف االية  . ١
 اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

اسلوب الكناية الرائقة ,كَّنَّ  اآلية هذهيف 
سهل خمرجه من  ابلسبيل عن خروجه من فرج األم
 على أن السبيل بهبطن أمه أبن فتح فوهة الرحم, نبه 

وخمرجه معَّن السبيل مفعول مبضمر يفسره ما بعده 
 23اخلروج. وتسهيل املخرج كناية عن تسهيل

هبذا اسلوب  الكناية يظهر ىف النفس رمز على 
هللا تعاىل كما هو قادر على إخراج اإلنسان  املعَّن أن

                                                             

 ),1966 بريوت : دار الشروق،( التفسري يف ظالل القرآنسيد قطب, 23 
0003. 
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من بطن أمه قادر على إخراجه من بطن االرض 
واحيائه جبميع االجزاء االصلية. ابستخدام االسلوب 

إيقاعات شديدة التأثري. فهي من يسكب يف احلس 
القوة والعمق حبيث تفعل فعلها يف القلب مبجرد ملسها 

 24له بذاهتا.
 اَنازها يف تعليم البالغة .ب

الرائقة ىف أذهان  الكناية لكى يثبت تعريف
االمثلة  منامثلة كثرية. يبدأ   التالميذ، يعد املدرس

ُث استمر  .أمسعت كلمايت من به صمم السهل, مثله
الرائقة بنصوص ادبية كاملة من اآلايت  الكنايةمثل 

ختبار فهم تعريف إل عبسسورة  ٢١ اية منالقرآنية 
و الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة األسلوب 

 القرآنية.
 

                                                             

 .11, روح املعاىناآللوسى, 24 
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 سورة التكوير .0
 )والصبح إذا تنفس( ١١يف االية . ١

 اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
االستعارة, شبه هللا التنفس  اسلوبيف هذه االية 

)املستعار منه( ابلصبح, إقبال النهار وسطوع الضياء. 
وهي نسمات اهلواء العليل  ارتباط بصفة مشَتكةألهنما 

, االستعارة التصرحيية اسلوبو هذا  اليت حتيي القلب.
وهذه  25ألنه حذف املستعار له و يؤكد املستعار منه. 

كالمها )املستعار منه االستعارة حمسوس حملسوس الن  
واملستعار له( من األشياء الَّت تدرك إبحدى احلواس 

 اخلمسة.
يف هذه االية استعار لفظ التنفس إلقبال النهار 
بعد الظالم الدامس ، وهذا من لطيف االستعارة أي 
إذا أضاء وأبلغها تصويرا حيث عرب عنه بتنفس 
                                                             

 .139صفوة التفاسري,  ,حممد علي الصابوين 25 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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ونه أضاء الزم هنا ألنه تفسري تنفس وجتويز ك 26الصبح.
متعداًي أي أضاء غريه ال يناسب املقام ُث هذا بيان 
حاصل املعَّن إذ أصل التنفس إحداث النفس غى 

 27االصل ربح خمصوص يروح القلب ويفرج عنه هببوبه.
أظهر اسلوب االستعارة يف االية  استخدام

النور  أنفاسه , وأشد إحياء . والصبح حي يتنفس,حيوية
كل حي . ورؤية الفجر واحلياة واحلركة اليت تدب يف  

املتفتح أنه ابلفعل يتنفس ! ُث جييء  القلب تكاد تشعر
القلب  هبا اليت يشعر احلقيقةهذا التعبري فيصور هذه 

متذوق جلمال التعبري والتصوير يدرك أن  وكل املتفتح .
من  إليه قوله تعاىل ثروة شعورية وتعبريية . فوق ما يشري

رشيقة, تضاف إىل  حقائق كونية . ثروة مجيلة بديعة

                                                             

 .139صفوة التفاسري,  ,حممد علي الصابوين 26 
 .19, روح املعاىناآللوسى, 27 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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وهي تستقبل هذه الظواهر  , رصيد البشرية من املشاعر
  28الكونية ابحلس الشاعر.

 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
ىف  االستعارة التصرحييةلكى يثبت تعريف 
امثلة كثرية. يبدأ من   أذهان التالميذ، يعد املدرس

ُث استمر  رأيت أسدا ىف الفصل. االمثلة السهل, مثله
بنصوص ادبية كاملة من  االستعارة التصرحييةمثل 

ختبار فهم إل التكوير سورة١١ اية مناآلايت القرآنية 
تعريف و الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة 

 األسلوب القرآنية.
 ) وما صاحبكم مبجنون( ٢٢ االيةيف . ٢

 اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
اللطيفة, كَّن عن حممد  الكناية يف هذه اآلية

هبذه االية  29.)صاحبكم(وسلم بلفظ  عليه هللاصلى 
                                                             

 .0013التفسري يف ظالل القرآن, سيد بن قطب,  28 
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 الذي احلقيقة الوحي , وما يتعلق هبا من وصفة النيب
 30يتلقاه , ُث شأن القوم املخاطبني هبذا الوحي معه.

التعرض لعنوان الصحبة  الكنايةهبذا اسلوب 
مضافة إىل ضمريهم على ما هو احلق تكذيب هلم 

عليه الصالة والسالم  أبلطف وجه إذ هو إمياء إىل أنه
نشأ بينكم من ابتداء أمره إىل اآلن فأنتم أعرف به وأبنه 

أُت اخللق عقال وأرجحهم قيال  وسلمعليه  هللاصلى
وهو األمني على  وأكملهم وصفا وأصفاهم ذهنا,

الغيب الذي حيدثكم عنه فال يسند إليه اجلنون إاّل من 
 31هو مركب من احلمق واجلنون.

وب مزية على التصريح فليست استخدام االسل
تلك املزية يف املعَّن املكَّن عنه ، وإمنا هي يف إثبات 

                                                                                                                           

  .411, التحرير والتنويرابن عاشور, 29 
  .0010التفسري يف ظالل القرآن, سيد بن قطب, 30 
 .93, روح املعاىناآللوسى, 31 
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 الذي الوحي من صفة النيبذلك املعَّن للذي ثبت له 
 يتلقى الوحي.

 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
اللطيفة ىف أذهان  الكنايةلكى يثبت تعريف 

امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة   التالميذ، يعد املدرس
 التشبيه البليغمثل ُث استمر  .اخلري يف ميناه السهل, مثله

 ٢٢ اية منبنصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 
ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس إل التكويرسورة 

 الفين والتعجب يف روعة األسلوب القرآنية.
 سورة االنفطار .1

 )َوإ َذا الكواكب انتثرت( ٢يف االية . ١
 اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

شبَّه الكواكب  يف هذه االية اسلوب االستعارة, 
املستعار منه( قطع سلكها جبواهر ))املستعار له( 
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االستعارة وهذا اسلوب  32فتناثرت متفرقة )املستعار(.
فهى أن يكون املستعار له مذكورا وَل يذكر  ,املكنية

املستعار منه. وهذه االستعارة حمسوس حملسوس الن كل 
منهما )املستعارمنه واملستعارله( من األشياء الَّت تدرك 

 إبحدى احلواس اخلمسة. 
يستقر يف احلس  االستعارةابستخدام اسلوب 

هو مشهد  فبذلك يكون املعَّن أو الفكرة حيا ومتحركا,
هيئة الكون املنظور , وانتهاء نظامه  يف غري العنيفالت

هذا  يف هذا املعهود , وانفراط عقده , الذي ميسك به
غري  -النظام الدقيق. وأفلتت من ذلك الرابط الوثيق 

وحيفظها , لذهبت يف الفضاء  يشدها الذي -املنظور 
قطع سلكها فتناثرت  جواهربددا , كما تذهب 

 33متفرقة.

                                                             

 .190, التحرير والتنويرابن عاشور, 32 
 .0019التفسري يف ظالل القرآن, سيد بن قطب, 33 
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 ليم البالغةاَنازها يف تع .ب
ىف أذهان  االستعارة املكنيةلكى يثبت تعريف 

امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة   التالميذ، يعد املدرس
حدثين التاريخ عن أجماد أميت فشعرت  السهل, مثله

االستعارة املكنية مثل ُث استمر  .ابلفخر واالعتزاز
 ٢ اية منبنصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 

ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس إل االنفطار سورة
 الفين والتعجب يف روعة األسلوب القرآنية.

 سورة املطفّ فني .1
َتاُمُه م ْسٌك {٢٦يف االية . ١  }خ 

   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
شبه اهللا البليغ,  التشبيهيف هذه االية اسلوب 

آخر الشراب ابملسك  أو كنية اخلمر  ()مشبه ختامتعاىل 
الطيب  إنتاج ارتباط بصفة مشَتكةألهنما  ,)به )مشبه

البليغ, النه وَل يذكر  التشبيهيف هذا اسلوب  والبهجة.
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وجه الشبه وال اداته. لفظ ختام و املسك يف هذا 
يدركان ابحلس فهو من التشبيه املفرد  االسلوب مفردان

 احلسى. 
إشارة  : وَند من املزااي البالغية ىف هذااألسلوب

اخلمر الطيبة ألن اخلتام عادة حَّت وللشيئ إىل نفاسة 
بشيئ عادى من الطني والشمع وغريمها  النفيس يكون

يوحى أن  بعجني املسك فهذا وأما ىف مخر اجلنة فيكون
كان  ألنه إذا املظروف يكون ىف أعلى أقسام من اخلمر

 حال اخلتام هذا فحال املختوم النستطيع أن نتصور
 .عنه

م اخلمر الن حينما يف هذه اآلية ال تستخد
نسمع عن اخلمر أيتى ىف أذهاننا اخلمر الَّت خترب 
العقول. وأما اخلمر يف هذه اآلية اختزهنا بنفسه ألهل 

ويكفى لنا تسلية أهنا  اجلنة وختمها هلم ابلطني كاملسك
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 اجلنة وإزالة لن تكون رجسا بل طيبة ففيه مدح مخرا
  34وهم كوهنا خمربة للعقول وَنسة.

  تعليم البالغةاَنازها يف .ب
لكى يثبت تعريف التشبيه البليغ ىف أذهان 

امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة   التالميذ، يعد املدرس
التشبيه البليغ مثل ُث استمر  .العلم نور السهل, مثله

 ٢٦ اية منبنصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 
ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس إل املطف ِّفنيسورة 

 الفين والتعجب يف روعة األسلوب القرآنية.
 سورة االنشقاق .9

 }َلََتَْكُُبَّ طََبقاً َعن طَبٍق{١١يف االية . ١
 اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

, كَّنَّ به عن الشدة الكنايةيف هذه االية اسلوب 
نسان. لتالقن  ,لَتكُب قوله 35واألهوال اليت يلقاها اإل 

                                                             

 .039 ,تفسريه,النيسابورى34 
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لكونه الزمًا للركوب الركوب جماز عن التالقى واملصادفة 
وجه التعبري به إفادة االعتالء املعنوي تشبيهًا ابالعتالء 

 36احلسي فيفيد املبالغة يف إصابة الشدة.
يف هذه االية اشارة لتعانون حاال بعد حال , وفق 
ما هو مرسوم لكم من تقديرات وأحوال . ويعرب عن 

ألمور معاَنة األحوال املتعاقبة بركوهبا . والتعبري بركوب ا
واألخطار واألهوال واألحوال مألوف يف التعبري العرِب ,  
كقوهلم:"إن املضطر يركب الصعب من األمور وهو عاَل 

 بركوبه" .
وكأن هذه األحوال مطااي يركبها الناس واحدة  

بعد واحدة . وكل منها متضي هبم وفق مشيئة القدر 
ة الذي يقودها ويقودهم يف الطريق , فتنتهي هبم عند غاي

تؤدي إىل رأس مرحلة جديدة , مقدرة كذلك مرسومة ,  

                                                                                                                           

 .109صفوة التفاسري, ,حممد علي الصابوين35 
 .73, روح املعاىناآللوسى, 36 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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كتقدير هذه األحوال املتعاقبة على الكون من الشفق , 
والليل وما وسق , والقمر إذا اتسق . حَّت تنتهي هبم إىل 

 37لقاء رهبم.
توفري املعاين اليت تذهب إليها أفهام هذ االسلوب 

السامعني ،إبثبات شاهده ودليله وما هو علم على 
وجوده ، وذلك ال حمالة يكون أثبت من إثبات املعَّن 
بنفسه. فاملبالغة اليت تولدها الكناية وتضفي هبا على 
املعَّن حسنا وهباء هي يف اإلثبات دون املثبت ، أو يف 
إعطاء احلقيقة مصحوبة بدليلها ، وعرض القضية ويف 

 38طيها برهاهنا.
 اَنازها يف تعليم البالغة .ب

، يعد التالميذلكى يثبت تعريف الكناية ىف أذهان 
 فالن امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة السهل, مثله  املدرس

                                                             

 .0099التفسري يف ظالل القرآن, سيد بن قطب, 37 
 .330 ,علم البيانعبد العزيز عتيق، 38 
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الكناية بنصوص ادبية كاملة مثل ُث استمر  .طويلة يده
ختبار إل االنشقاقسورة  ١١ اية منمن اآلايت القرآنية 

فهم تعريف و الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة 
 القرآنية.األسلوب 

 سورة الطارق .7
 }ََيْرُُج م ن َبنْي  الصلب والَتآئب{٧يف االية . ١

   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
اللطيفة, كَّنَّ ابلصلب  الكنايةيف هذه االية اسلوب 

جعل هللا ما بني الصلب يف االية  39.عن البدن كله
والَتائب كناية عن البدن كله, وكان ختصيصهما ابلذكر 
ملا أهنما كالوعاء للقلب الذي هو املضغة العظمى فيه 
وأمر هذه الكناية على ما حكى مكي عن ابن عباس يف 
الَتائب أظهر. وزعم بعضهم جواز كون الصلب والَتائب 

ه فاملراد للرجل أي َيرج من بني صلب كل رجل وترائب
                                                             

 .551ر, التفسرياملينالزهيلى, 39 
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ابملاء الدافق ماء الرجل فقط ، وجعل الكالم إما على 
التغليب أو على أنه ال ماء للمرأة أصال فضال عن املاء 

 40الدافق كما قيل به وال َيفى ما فيه.
 الصلب بني املاء الدافق الذي َيرج من بني

وبني اإلنسان املدرك العاقل املعقد الَتكيب  والَتائب
هذه املسافة اهلائلة  . والنفسي لعقليالعضوي والعصيب وا

اإلنسان الناطق توحي أبن  الدافقإىل اليت يعربها املاء
اإلنسان هي اليت تدفع هبذا  ذات هنالك يدا خارج

 يف الشيء املائع الذي ال قوام له وال إرادة وال قدرة ,
طريق الرحلة الطويلة العجيبة اهلائلة , حَّت تنتهي به إىل 

أبن هنالك حافظا من أمر  وتشي اثلة .هذه النهاية امل
 هللا يرعى هذه النطفة اجملردة من الشكل والعقل , ومن

والقدرة , يف رحلتها الطويلة العجيبة . وهي حتوي  اإلرادة

                                                             

 .98 ,روح املعاىناآللوسى, 40 
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من العجائب  لإلنسان من العجائب أضعاف ما يعرض
 41من مولده إىل مماته

 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
اللطيفة ىف أذهان  الكنايةلكى يثبت تعريف 

االمثلة  منامثلة كثرية. يبدأ   التالميذ، يعد املدرس
ُث  .لسانه يف والبالغة بيانه يف الفصاحة السهل, مثله

الكناية اللطيفة بنصوص ادبية كاملة من مثل استمر 
ختبار فهم إل الطارقسورة  ٧ اية مناآلايت القرآنية 

روعة تعريف و الذوق واحلس الفين والتعجب يف 
 األسلوب القرآنية.

 
 
 
 

                                                             

 .4007التفسري يف ظالل القرآن,سيد بن قطب, 41 



138 
 

 

 سورة الغاشية .0
َعٌة.....ُوُجوٌه يَ ْوَمئ ٍذ  ٢يف االية . ١ )ُوُجوٌه يَ ْوَمئ ٍذ َخاش 

 ََنع َمٌة(
   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

املرسل إب طالق اجلزء  زيف هذه االية اسلوب اجملا
الهنا تطلق عن األجساد )الكل( ابلوجوه . وإرادة الكل

استخدام الوجوه  يف  هذه السورة ألهنا من  42 .)اجلزء(
اخلشوع والتنعم والوجه معيار  أشرف األعضاء وهبا تظهر

 :"التوجه ومداره. قال العالمة السيوطى رمحه اهللا تعاىل
مجيع األجساد ألن التنعم والنصب  عرب ابلوجوه عن

 43حاصل بكلها.

                                                             

 .551ر, التفسرياملينالزهيلى, 42 
)القاهرة : اهليئة املصرية  االتقان يف علوم القرانجالل الدين السيوط, 43 

  494. ,(3971العامة للكتاب, 
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ليس مبعَّن  اإلحسان ذات، و أن الوجه هو
إمنا من حيث جُممل فعاليات اإلحسان، اهليكل العام، 

السمع والبصر   :اخلمس موجودة يف الوجه فاحلواس
مع تلك  والشم والذوق واللمس، واليشَتك ابقي اجلسد

اللمسوكل مايعتمل يف قلب  احلواس إال يف حاسة
عن هفس إال من خالل  اإلهسان ويف هفس اليفصح

 الوجه.
املالمح احلالة اإلهساهية يف  فالوجه َيتصر

التعبريية اليت تظهرعلي ، فكان يف وصف وجوه الضالني 
 عاملة هاصبة تلخيصًا لكل ماتلقاه بنهها خاشعة

خلشوع مظهر تعبريي  .هياكلهم اإلهساهية يوم القيامة
 يبدو على الوجه، ويكون ترمجة حلالة خمصوصة قد

خالطت النفس وهذه احلالة قد تكون حممودة، وقد 
  44فشاهدها. احلالة احملمودةتكون مذمومة، أما 

                                                             

 .599 الزهيلى, التفسرياملنري,44 
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 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
إب طالق اجلزء  املرسل زاجملالكى يثبت تعريف 

امثلة كثرية.   وإرادة الكل ىف أذهان التالميذ، يعد املدرس
ُث استمر  .املؤمن اإلنسان يبدأ من االمثلة السهل, مثله

اجملار املرسل إب طالق اجلزء وإرادة الكل بنصوص مثل 
 الغاشيةسورة  ٢ اية منادبية كاملة من اآلايت القرآنية 

ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس الفين والتعجب يف إل
 روعة األسلوب القرآنية.

 سورة الفجر .9
 ) َربَُّك َسْوَط َعَذابٍ  َفَصبَّ َعَلْيه مْ ( ١٠ االيةيف . ١
   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

يف هذه االية اسلوب االستعارة التصرحيية التبعية 
هذه االستعارة معقول ملعقول الن كل  45جبامع الكثرة.

                                                             

 .310,التحرير والتنويرابن عاشور, 45 
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منهما )املستعار منه و املستعار له( من األشياء الَّت 
 التدرك إبحدى احلواس اخلمسة بل ابلعقل. 

ومن املزااي البالغية ىف أسلوب االستعارة ىف هذه 
استعارة الصب لإلنزال إشارة إىل أن العذاب  اآلية, ىف 

وىف  .وهو يستلزم الكثرة والشدة كان َنزال دفعة واحدة
إضافة العذاب إىل السوط إشارة إىل اإليالم ألن الغرض 

السوط هو إيالم املضروب ويَتشح منه قهر  من استخدام
صاحب التفسري املنري":استعارة  قال اهللا تعاىل وغضبه.

لشديد النازل هبم ابلسوط املؤَل واستعمل شبه العذاب ا
  .46الصب لإلنزال

 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
لكى يثبت تعريف االستعارة اللطيفة الفائقة ىف 

امثلة كثرية. يبدأ من   أذهان التالميذ، يعد املدرس
ُث استمر  .مبجيئك األنوار أشرقت االمثلة السهل, مثله

                                                             

 .333الزهيلى, التفسرياملنري, 46 
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االستعارة اللطيفة الفائقة بنصوص ادبية كاملة من مثل 
ختبار فهم إل الفجرسورة  ١٠ اية مناآلايت القرآنية 

تعريف و الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة 
 األسلوب القرآنية.

 سورة البلد .33
 }َوَهَديْ َناُه النجدين{١١  االيةيف . ١
   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

شبه  النجد ،  االستعارة يف هذه االية اسلوب 
)املستعار له( ابلطريق املرتفع )املستعار منه( أي طريقي 

ارتباط بصفة مشَتكة وهي ألهنما   47اخلري والشر.
صعوبة, فطريق اخلري صعوبته يف سلوكه ، وطريق الشر 

هذه االستعارة حمسوس ملعقول 48صعوبته يف عواقبه.

                                                             

 .900, التفسرياملنريالزهيلى,   47 
 .900, التفسرياملنريالزهيلى,   48 
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واملستعار منه من فيكون املستعارله من األشياء املعقولة 
 األشياء الَّت تدرك إبحدى احلواس اخلمسة.

اهلداية  استعار يف هذا االسلوب  عاشورشرح ابن 
هنا لإلهلام الذي جعله هللا يف اإلنسان يدرك به الضاّر 
والنافع وهو أصل التمدن اإلنساين وأصل العلوم واهلداية 

واستعري النجدان للخري  بدين اإلسالم إىل ما فيه الفوز.
والشر ، وجعال َندين لصعوبة اتباع أحدمها وهو اخلري 
فغّلب على الطريقني ، أو ألن كل واحد صعب ابعتبار 
، فطريق اخلري صعوبته يف سلوكه ، وطريق الشر صعوبته 

  49.(اْلَعَقَبةَ )يف عواقبه ، ولذلك عرب عنه بعد هذا ب 
 . اَنازها يف تعليم البالغة .ب

اللطيفة ىف أذهان  االستعارةبت تعريف لكى يث
امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة   التالميذ، يعد املدرس

االستعارة مثل ُث استمر  .الزمان كشِّر السهل, مثله
                                                             

 .901,التحرير والتنويرابن عاشور, 49 
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 اية مناللطيفة بنصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 
ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس إل البلدسورة  ١١

 األسلوب القرآنية.الفين والتعجب يف روعة 
 َفال أقتحم العقبة() ١١ االيةيف  .٢

   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
, ألن االستعارة التبعيةاالية اسلوب  هذهيف 

الوعر يف اجلبل، واستعريت هنا  أصل العقبة الطريق
 .50ألهنا ال تصعب وتشق على النفوس الصاحلةلألعمال 

حتقيقية لفك  استعارها أي لفظة العقبة استعارة مصرحة
رقبة اخل وجه الشبه العلو والرفعة عند هللا يف املشبه والعلو 

املشبه به كون املشبه به الطريق" يف الطريق يف  احلسي يف
موصاًل إىل اجلنان  اجلبل دون اجلبل لكونه املشبه طريقاً 
 والرضوان واالقتحام ترشيح لالستعارة.

                                                             

 .563صفوة التفاسري,  ,حممد علي الصابوين50 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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ي ما والعقبة الطريق الوعر يف اجلبل ويف البحر ه
صعب منه وكان صعودا ، واجلمع عقب وعقاب وهي 
َر به من األعمال الشاقة املرتفعة القدر  هنا استعارة ملا ُفسّ 
عند هللا تعاىل والقرينة ظاهرة وإثبات االقتحام املراد به 

 51الفعل والكسب ترشيح.
وجيوز أن يكون قد جعل فعل ما ذكر اقتحاما  

عل االستعارة يف وصعودا شاقا وذكره بعد النجدين ج
الذروة العليا من البالغة واملراد ذم احملدث عنه أبنه مقصر 
مع ما أنعم هللا تعاىل به عليه من النعم العظام واألايدي 
اجلليلة اجلسام كأنه قيل فقصر وَل يشكر تلك النعم 
العظيمة واألايدي اجلسيمة بفعل األعمال الصاحلة بل 

 52وى نفسه.غمط النعمة وكفر ابملنعم واتبع ه

                                                             

 .309, روح املعاىناآللوسى, 51 
 .137نفس املراجع, 52 
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يتضح املعَّن غري الواضح ألن فيها  االسلوبهبذا 
من الشيئ املعروف احملسوس بتلك  الكلمةتكون استعارة 

املعَّن إىل الشيئ  املعقول و غري املعروف. فبذلك يكون 
 املعَّن أو الفكرة حيا ومتحركا.

 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
ىف أذهان  التبعية االستعارةلكى يثبت تعريف 

امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة   التالميذ، يعد املدرس
ُث استمر  .نورها على نسري جنمة املعلمة السهل, مثله

االستعارة اللطيفة بنصوص ادبية كاملة من اآلايت مثل 
ختبار فهم تعريف و إل البلدسورة  ١١ اية منالقرآنية 

الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة األسلوب 
 القرآنية.
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 الشَّرح سورة .33
}َوَوَضْعَنا َعنَك و ْزَرَك الذي أَنَقَض ٢ االية يف. ١

 َظْهَرَك{
   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

, ما  التمثيلية االستعارةيف هذه االية اسلوب 
كان املستعار فيها تركيبا. يف هذه االية شبَّه الذنوب 

يرهق كاهل  ,ارتباط بصفة مشَتكةألهنما  حبمل ثقيل
نسان. هذه االستعارة حمسوس ملعقول فيكون  53اإل 

املستعارله من األشياء املعقولة واملستعارمنه من 
 األشياء الَّت تدرك إبحدى احلواس اخلمسة.

إىل الوزر جماز عقلي  (َأنْ َقضَ ) إسناد  االية يف
، وتعديته إىل الظهر تبع لتشبيه املشقة ابحلمل ، 
فالَتكيب متثيل ملتجشم املشاق الشديدة ، ابحلمولة 
املثقلة ابإلمجال تثقيال شديدا حَّت يسمع لعظام 
                                                             

 .680 ,املراجعنفس 53 
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ظهرها فرقعة وصرير. وهو متثيل بديع ألنه تشبيه 
ووصف الوزر  على أجزائه. التشبيهمركب قابل لتفريق 

  54ذا الوصف تكميل للتمثيل أبنه وزر عظيم.هب
من وجود ذنوب ومعاص  االسلوب تتصور

أثقلت كاهلك ، وأتعبت نفسك ، سواء قبل النبوة أم 
ووضع االسلوب السامع بشرح صدر  .بعدها مما فعله

 فخف وهان . وبتوفيق  وتيسري السامع للدعوة
القلوب. االسلوب يكشف ايل السامع  ومداخل
يسر  يف ويعني على التسلل هبا إىل النفوساحلقيقة 

فإنه يشق عليه فيكون مشاهبًا ابحلمل  وهوادة ولني 
الثقيل تشبيهًا ابملعقول ابحملسوس يف الثقلة بل هذا 
أصعب من ذلك وكون إصرارهم على األذى محالً 

 .55ثقيالً ظاهر

                                                             

 .119, التحرير والتنويرابن عاشور, 54 
 .373 ,روح املعاىناآللوسى,  55 
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 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
ىف  االستعارة التمثيليةلكى يثبت تعريف 
امثلة كثرية. يبدأ من   أذهان التالميذ، يعد املدرس

ُث  . اخلنازير أمام الدرِّ  تنثر ال االمثلة السهل, مثله
االستعارة التمثيلية بنصوص ادبية كاملة مثل استمر 

ختبار إل الشَّرحسورة  ٢ اية منمن اآلايت القرآنية 
فهم تعريف و الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة 

 القرآنية. األسلوب
 التّ ني  سورة .33

 )َوالتّ ني  َوالزَّيْ ُتون  ) ١  االية يف. ١
   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

إب طالق احلال  اجملاز العقلييف هذه االية اسلوب 
املقدس على  أراد موضعهما الشام وبيت  وإ رادة احملل,

املشهورة هبذا االسم  الثمرةوالتني ظاهرة  56القول الراجح.
                                                             

 .690 ,نفس املراجع56 
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، وهي مثرة يشبه شكلها شكل الكمثرى ذات قشر لونه 
والزيتون أيضا ظاهرة الثمرة املشهورة   .أزرق إىل السواد

ذات الزيت الذي يعتصر منها فيطعمه الناس 
ين نيَ )مناسبة ذكر هذين مع  ويستصبحون به.  (ُطور  س 

تقتضي أن يكون هلما حممل أوفق  (اْلبَ َلد  اأْلَم ني  )ومع 
ولعل تسمية هذا اجلبل التني لكثرته فيه إذ قد  ابملناسبة

 57تسمى األرض ابسم ما يكثر فيها من الشجر.
التِّ ني  )القسم ب  يكونوجيوز عندي أن 

معنيا هبما شجر هاتني الثمرتني ، أي اكتسب  (َوالزَّيْ ُتون  
نوعامها شرفا من بني األشجار يكون كثري منه َنبتا يف 

  األقرب  والزيتون ذكر التني .هذين املكانني املقدسني
إشارة إىل أماكن أو ذكرايت ذات عالقة  عند العربية و

 58ابلدين واإلميان.
                                                             

 .420, التحرير والتنويرابن عاشور, 57 
 .133اجع, ر نفس امل58 
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 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
إب طالق احلال  اجملاز العقليلكى يثبت تعريف 

امثلة كثرية.   وإ رادة احملل ىف أذهان التالميذ، يعد املدرس
 .مشرب عذب جلسنا إىل يبدأ من االمثلة السهل, مثله

اجملاز العقلي إب طالق احلال وإ رادة احملل مثل ُث استمر 
سورة  ١ اية منبنصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 

فهم تعريف و الذوق واحلس الفين ختبار إل التِّ ني
 والتعجب يف روعة األسلوب القرآنية.

 العلقسورة  .30
 }أََرأَْيَت الذي ينهى َعْبداً إ َذا َصلَّى{ ٩ االية يف. ١

   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
, كَّنَّ ابلعبد عن الكناية االية اسلوب هذهيف 

وهذا االسلوب  59رسول هللا َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيه  َوَسلَّم.
يف  الكناية املوصوف الن يطلب هبا نفس املوصوف

                                                             

  .101صفوة التفاسري, ,حممد علي الصابوين59 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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الناهي هو أبو جهل ، والعبد  هو هذه االية لفظ 
 60.وسلمعليه هللاصلىالنيب النيب 

يف تقبيح النهي, إذ  للمبالغةولفظ العبد تكريه 
العبد شأنه اطاعة مواله أبنواع القرابت والصالة 
جامع العبادات وأم الطاعات وأن العبد أشرف أمسائه 

 .حَّت من النيب والرسول ولذا َل يقل رسواًل أو نبياً 
قوله: )والداللة على كمال عبودية املنهي( َنظر إىل 

اق هو تنكري العبد ألنه للتعظيم وتعظيم مأخذ االشتق
 .61بيان كماهلا والكالم لف ونشر مرتب

 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
ىف أذهان التالميذ،  الكنايةلكى يثبت تعريف 

امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة السهل,   يعد املدرس
الكناية بنصوص مثل ُث استمر  .اجملد بني ثيابك مثله

                                                             

 .733, املنري التفسريالزهيلى, 60 
 .183,روح املعاىناآللوسى, 61 
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سورة  ١ اية منادبية كاملة من اآلايت القرآنية 
ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس الفين إل العلق

 والتعجب يف روعة األسلوب القرآنية.
َيٍة َكاذ بٍَة ) ١٦ االية يف .٢  (َخاط َئةٍ ََنص 

   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
أي كاذب  اجملاز العقلييف هذه االية اسلوب 

ويسمى  .صاحبها خاطىء فأسند الكذب إ ليها جمازاً 
  62" اجملاز العقلي " ألنه يدرك ابلعقل.

لفظ الناصية مقّدم شعر الرأس ،   يف االية
واألخذ من الناصية أخذ من ال يَتك له متّكن من 

 وفيهة عن أخذه إىل العذاب ، االنفالت فهو كناي
إذالل ألهنم كانوا ال يقبضون على شعر رأس أحد إاّل 

لباء املزيدة أو جرّه. وأكد ذلك السفع اب لضربه
وحمّسن هذا  الداخلة على املفعول لتأكيد اللصوق.

                                                             

  .101 ,نفس املراجع62 
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اجملاز أّن فيه ختييال أبن الكذب واخلطء ابداين من 
 63الناصية جديرة ابلسفع. َنصيته فكانت

 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
ىف أذهان  اجملاز العقليلكى يثبت تعريف 

االمثلة امثلة كثرية. يبدأ من   التالميذ، يعد املدرس
مثل ُث استمر  .جتري األهنار إىل البحر السهل, مثله

اجملاز العقلي بنصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 
ختبار فهم تعريف و إل العلقسورة  ١٦ اية من

الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة األسلوب 
 القرآنية.
 
 
 
 

                                                             

  .451,التحرير والتنويرابن عاشور, 63 
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 سورة البيّ نة .31
ُلو ُصُحفاً مَُّطهََّرًة {}َرُسوٌل مّ َن اَّللَّ   ٢ االية يف .١  يَ ت ْ

 اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
ألنه يكون  ,االستعارةى التصرحييةفيه 

املشبه به مذكورا وَل يذكر املشبه. لفظ مطهرة فيها 
استعارة حيث شبه تنزه الصحف عن الباطل 

 64.بطهارهتا عن االَناس
 ذكرستعارة يدل على ان اال اسلوبهبذ 

هذه الرسالة ال  جاءتُث  ومناملشبه ملحوظ فيه , 
ريب فيه, وجاء هذا الرسول يف وقته , وجاءت هذه 

فيها من كتب وحقائق وموضوعات  وما الصحف
لتحدث يف األرض كلها حداث ال تصلح األرض إال 

كيف كانت األرض يف حاجة إىل هذه  فأما به .

                                                             

 .109, نفس املراجع64 
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 ابقتطاف الرسالة وإىل هذا الرسول فنكتفي يف بيانه
 65الكتاب املطهرة. حملات كاشفة من

 اَنازها يف تعليم البالغ .ب
ىف  االستعارة التصرحييةلكى يثبت تعريف 

امثلة كثرية. يبدأ من   أذهان التالميذ، يعد املدرس
 .رأيُت غزااًل جيري يف امللعب االمثلة السهل, مثله

االستعارة التصرحيية بنصوص ادبية  مثل ُث استمر 
 البي ِّنة سورة ٢ اية منكاملة من اآلايت القرآنية 

ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس الفين إل
 .القرآنية والتعجب يف روعة األسلوب

 
 
 
 

                                                             

 .0910التفسري يف ظالل القرآن, سيد بن قطب, 65 
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 سورة القارعة .31
 }يَ ْوَم َيُكوُن الناس كالفراش املبثوث{٤ االية يف .١

   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
اجململ, التشبيه املرسل يف هذه االية اسلوب 

يف هذه االية  66وجه الشبه. وحذفذكرت أداة التشبيه 
 ارتباط بصفة مشَتكةألهنما تشبيه الناس ابلفراش املبثوث 

يف هذا  67واالنتشار والضعف واهلوان. وهي الكثرة
مفرد مطلق واملشبه به مفرد مقيد  االسلوب املشبه
 وكالمها حسيان. 

ابلفراش وهو مثل ىف الوهن والضعف  الناستشبيه 
 .وضعفهم ىف ذلك اليوم الثقيلالناس  إشارة إىل وهن

حَّت ومن الشيئ  ألن الفراش ال يقدر على اتقاء نفسه

                                                             

 . 597  ,نفس املراجع 66 
)بريت : دار العرِب,  الكشاف عن حقائق عوامض التنزيلالزخمشرى,  67 

 320 .(, ه3137
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الضعيف فكذلك الناس يكونون ضعفاء يوم القيامة 
 68.اليستطيعون أن يفعلوا شيئا ألنفسهم وال لغريهم

الفراش ابلبث إشارة إىل أن حركة الناس  تقييدو 
ألجل اخلوف من دهشة ذلك  تكون بدون أى نظام

والتكون فيه  وم وهوله ألن البث اليكون فيه متاسكالي
فكما التكون للفراش سيطرة على ’سيطرة على النفس 

النفس بل هو َتبع ألمر الغري فكذلك الناس تكون 
تكون بدون أى نظام.  حركتهم غري َتبعة ملشيئتهم بل

ىف تقييد العهن ابملنفوش إشارة إىل عظم قدرة اهللا تعاىل 
والتطاير الذى يراعى ىف هذا التشبيه  التناثر ألن وصف

الثقل ولكن بقدرة اهللا تعاىل  يناىف وصف اجلبال وهو
  69تكون هذه األجسام الثقيلة هبذاالوصف.

                                                             

 .03 ,التصوير البياىنأبوموسى,  68 
 .03نفس املراجع,  69 
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وهذه املشبهة متساوية كيف الناس يف وقت 
القارعة ، ونستطيع أن نزعم و نشهد كيف الفراش 
املبثوث. وهذا يدل على أن األية حمسوسا ومنظورا 

 ك يكون املعَّن أو الفكرة حيا ومتحركا.فبذل
 اَنازها يف تعليم البالغة .ب

اجململ ىف  التشبيه املرسللكى يثبت تعريف 
امثلة كثرية. يبدأ من   أذهان التالميذ، يعد املدرس

مثل ُث استمر  .كبمنزل را كالدنيا   االمثلة السهل, مثله
التشبيه املرسل اجململ بنصوص ادبية كاملة من اآلايت 

ختبار فهم تعريف و إل القارعةسورة  ٦ اية منالقرآنية 
الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة األسلوب 

 القرآنية.
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ُفوش   ٧ االية يف .٢  َوَتُكوُن اجلْ َباُل كاْلع ْهن  اْلَمن ْ
   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ

تشبيه اجلبال يف هذه االية اسلوب التشبيه, 
املنفوش )املشبه به( ىف التطاير وخفة  )املشبه( ابلعهن

وهي  ارتباط بصفة مشَتكةألهنما  .تناثرها )وجه التشبيه(
التشبيه يف هذه االية اسلوب  70التطاير وخفة تناثرها.

واملشبه مفرد .)ك(ألنه ذكرت أداة الشبه  املرسل اجململ
وكالمها حسيان أيضا مثل  واملشبه به مفرد مقيدمطلق 

 املفرد احلسى. التشبيه األول فهما من التشبيه
تقييد العهن ابملنفوش إشارة إىل عظم  االية يف

التناثر والتطاير الذى يراعى  قدرة اهللا تعاىل ألن وصف
الثقل ولكن  ىف هذاالتشبيه يناىف وصف اجلبال وهو

                                                             

 . 597 صفوة التفاسري, ,حممد علي الصابوين70 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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هذه األجسام الثقيلة هبذا بقدرة اهللا تعاىل تكون 
 71الوصف.

وهذه املشبهة متساوية كيف اجلبال يف وقت 
القارعة، ونستطيع أن نزعم و نشهد كيف اْلع ْهن  
اْلَمن ُْفوش  ىف التطاير وخفة تناثرها. وهذا يدل على أن 
األية حمسوسا ومنظورا فبذلك يكون املعَّن أو الفكرة حيا 

 ومتحركا.
 غةاَنازها يف تعليم البال .ب

لكى يثبت تعريف اجملاز العقلي ىف أذهان 
امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة   التالميذ، يعد املدرس

اجملاز مثل ُث استمر  .أهلكنا الليل والنهار السهل, مثله
 اية منالعقلي بنصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 

ختبار فهم تعريف و الذوق واحلس إل القارعة سورة ٧
 والتعجب يف روعة األسلوب القرآنية.الفين 

                                                             

 .03 ,التصوير البياىنأبوموسى,  71 
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 سورة التَّكاثر .31
 }حَّت ُزْرُُتُ املقابر{٢ االية يف .١

   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
,كَّنَّ عن املوت  الكنايةيف هذه االية اسلوب 
هبذ اسلوب الكناية  72بزايرة القبور واملراد حَّت ُمتُّم.

اشارة  أن التكاثر ابألموال واألوالد أمر ممتد يصلح 
للغاية وهي غري داخلة يف املغيا خبالف التكاثر 
ابلعدد كما عرفته وفيه إشارة إىل أن زايرة القبور كناية 
أو جماز عن املوت بقرينة أن التباهي ابألموال واألوالد 

له وقربُت البيان متناه ابملوت والعالقة اللزوم فذك قو 
الواقع دون اإلرادة من اللفظ فإن اجلمع بني احلقيقي 

 73واجملازي خمتلف فيه وإن جوزه املصنف.

                                                             

 .199, التحرير والتنويرابن عاشور,  72 
 .331نفس املراجع,  73 
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هبذ االسلوب أثر ىف نفس السامع من 
التصريح. وإذا كان للكناية مزية على التصريح 
فليست تلك املزية يف املعَّن املكَّن عنه ، وإمنا هي يف 

 ثبت له.إثبات ذلك املعَّن للذي 
 اَنازها يف تعليم البالغة .ب

ىف أذهان التالميذ،  الكنايةلكى يثبت تعريف 
امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة السهل,   يعد املدرس

الكناية  مثلُث استمر  .هذا الرجل نؤوم الضحى مثله
 ٢ اية منبنصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 

الذوق واحلس ختبار فهم تعريف و إل التَّكاثرسورة 
 الفين والتعجب يف روعة األسلوب القرآنية
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 سورة الفيل .39
 ] فجعلهم كعصف مأكول [ ٥االية يف .١ 

   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
شبه الناس  74يف هذه االية اسلوب التشبيه.

ألهنما (.  املهلكني )املشبه( ابلزرع  املأكول)املشبه به
وهي تغيري احلال بعد النضرة ىف   ارتباط بصفة مشَتكة

املزارع كان نضرا وهكذا كان هؤالء  كليهما فالزرع ىف
يف هذا  75والقوة. الناس قبل هذا اهلالك ىف النضرة

مفرد مقيد  مطلق واملشبه به االسلوب املشبه مفرد
من  فهذا) ك (وكالمها حسيان وقد ذكرت أداة الشبه 

 احلسى. املفرد التشبيه  املرسل اجململقبيل 
ومن املزااي البالغية ىف هذا األسلوب إشارة إىل 

بعضه  أكل بعضه ويراث على هواهنم ألن الزرع إذا

                                                             
 .931صفوة التفاسري,  ,حممد علي الصابوين  74
 .113, التحرير والتنويرابن عاشور,  75 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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ويداس كان مها َن عند الناس فهم اليلتفتون إليه 
فكذلك هؤالء الناس أهينوا وسقطوا  واليرجون منه نفعا

 76على األرض ومابقوا حمال لاللتفات والرجاء منهم.
 التشبيه أن هؤالء الناس كانوا ىف القوةوأفاد هذا 

والنضرة والفخر واحلماس قبل هذااهلالك ولكن إذا دارت 
غريت حاهلم وبدلت نضرهتم وفخرهم ىف اهلالك  هبم دائرة

أساليب القرآن أنه أيتى  واهلوان وهذامن حسن
النضرة  ابملتضادات بعد تغيريحال القوم كاخلمود بعد

ار قدرة اهللا تعاىل. وأفاد والضعف بعد القوة.وفيه إظه
أيضا أن هؤالء القوم قد غريت أجسادهم ألن العصف 

ىف الشيء اآلخر متاما فكانوا قد احَتقوا  املأكول يبدل
  77وما كانوا ىف صورهم األوىل.

 

                                                             

 .03, التصوير البياىن, أبو موسى 76 
 .03نفس املراجع,  77 
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 اَنازها يف تعليم البالغة .ب
ىف  التشبيه املرسل اجململلكى يثبت تعريف 

كثرية. يبدأ من امثلة    أذهان التالميذ، يعد املدرس
مثل ُث استمر  .إمنا الناس كالسوائم االمثلة السهل, مثله

التشبيه املرسل اجململ بنصوص ادبية كاملة من اآلايت 
ختبار فهم تعريف و إل الفيلسورة  ٥ اية منالقرآنية 

الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة األسلوب 
 القرآنية.

 اللهب سورة .37
 ) يدا أىب هلب( ١ االية يف .١

   اسرارهو سلوب االحتليل  .أ
ألنه أطلق  اجملاز املرسليف هذه االية اسلوب 

  78اجلزء )يد أىب هلب( وأراد الكل أي هلك أبو هلب.

                                                             
 .939صفوة التفاسري,  ,حممد علي الصابوين 78

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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 أنإسناد التّب إىل اليدين ملا روي من  االية يف 
تبا لك سائر اليوم أهلذا »أاب هلب ملا قال للنيب : 

و ألن عادة  79أخذ بيده حجرا لريميه به.« مجعتنا
  80العرب يف التعبري ببعض الشيء عن كل ومجيعه

إشارة إىل أن معظم األعمال اإلنسانية وغري ذلك 
وافاد هذه االسلوب   81تصدر عن أيدى اإلنسان.

 ب العمل لتجنب.السامع الَتكيز ايل العمل ال صاح
 اَنازها يف تعليم البالغة .ب

ىف أذهان  املرسل زاجملالكى يثبت تعريف 
امثلة كثرية. يبدأ من االمثلة   التالميذ، يعد املدرس

ُث استمر  .نشر احلاكم عيونه يف املدينة السهل, مثله
اجملار املرسل بنصوص ادبية كاملة من اآلايت مثل 

                                                             

 .933التحرير والتنوير, ابن عاشور,  79 
 .991, جممع البيان يف تفسري القرآناِب الفضل بن احلسن,  80 
 .993صفوة التفاسري,  ,حممد علي الصابوين 81 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%8A
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ختبار فهم تعريف إل اللهبسورة  ١ اية منالقرآنية 
و الذوق واحلس الفين والتعجب يف روعة األسلوب 

 القرآنية.
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 الباب اخلامس
 اإلختتام

 نتائج البحث .أ﴾﴿
 هذا البحث العلمى حتت املوضوع " اختتم الباحث

ها اسراره يف اجلزء الثالثني واجناز  حتليل اسلوب البيان و
لتحليل اإلستقرائية " مستخدمة الطريقة  م البالغةيعلتيف 

 ابلنتائج األتية: ىالبياانت فأت
 وهي:اسلوب البيان يف اجلزء الثالثني  .1

خيرج األشيآء واسراره  ستة اسالب التشبيه البليغ (1
الظهورو تبّد ل األشيآء غري  اخلفية من اخلفاء إىل

صورها  املألوفة ىف صورها املألوفة واألشيآء املعقولة ىف
 .احملسوسة

يوّلد من واسراره  اسالب التشبيه املرسل اجململ ثالثة (2
خترج و  املبالغة ما ال يوّلد ها األسلوب العادى
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إشارة إىل و  الظهورو األشيآء اخلفية من اخلفاء إىل
 أن للمحكوم له أثرعظيم ىف الشيئ

إشارة إىل أن واسراره  ثالثة اسالب اجملار العقلي (3
 للمحكوم له أثرعظيم ىف الشيئ

تقدمي واسراره  لب االستعارة التصرحييةثالثة اسا (4
إثبات  و األشياء العقلية ىف صورة األشياء احلسية

 املعىن
 إثبات املعىن واسراره ثالثة اسالب االستعارة اللطيفة (5

تقدمي األشياء العقلية ىف مث  اتضاح غري الواضحو 
 صورة األشياء احلسية.

اء تقدمي األشيواسراره  اسلواب االستعارة التمثيلية (6
 العقلية ىف صورة األشياء احلسية.

أثر ىف نفس السامع  واسراره  اسالب الكناية ثالث (7
من التصريح إبثبات شاهده ودليله وما هو علم على 

 وجوده.
ال حتقق دروس البالغة الغرض منها إال اذا مرن الطالب  .2

 واسراره اسلوب البيانة مترينو مواد . عليها مترينا كافيا
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أسلوب حتليل ابستخدام  البالغةالذي يستعمل يف تعليم 
ولكي تكون التمرينات  .يف اجلزء الثالثنيه أسرار  و البيان

ان تدور حول  (1)جيدة مثمرة جيب فيها ما أييت: 
 (2)عبارات او نصوص ادبية كاملة من اآلايت القرآنية 

ان يكون الغرض من التمرين اختبار الذوق واحلس الفين 
ب يف روعة األسلوب القرآنية، ال اإلملام بقواعد والتعج

ان يبدو فيها اجلدة والطرافة والبعد عن  (3)البالغة. 
  الصيغ املألوفة يف التمرينات القدمية.

 اقرتاحات .ب﴾﴿
 للباحث .1

ستطيع الطريقة ييستطيع الباحث  كمل البحث و 
 .البالغة بعلم قالىت تتعل املتنّوعة يف حتليل البحث

 للمدّرسني .2
ينبغى ان يعطوا املدّرسني التدريبات الكثرية عن 

حىت البالغة تعليم اىل الطالب يف  اسلوب البيان
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يزيد فهم الطالب  والبالغة وسع الطالب عن درس ي
الىت تتعلق أبايت القرأن و اجنازها البالغة  عن تدريس

 .البالغة ىف تعليم
 للطالب .3

ابجلد و البالغة ينبغى على الطالب ان يتعلموا 
 .اسلوب البيانالنشاط ابخلصوص يف 

 ءللقار  .4
 ان يكمل البحث أخرى الىت تتعلق ءيستطيع القار 

. و هذا البحث اسلوب البيانابخلصوص لبالغة بعلم ا
 .ءينتفع عن القار 

 االخر للباحث  .5
 البحث إما بدراسة متشاهبة االخر لباحثا أن يكمل

وتعليمه البالغة  أو بدراسة خمتلفة ترتبط بعلم
  .سلوب البيانوابخلصوص ترتبط اب
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