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 الفصل األول
 

 أساسية البحث
 مقدمة .أ

كل علم و  ،تنثبق عنهاو  ،تتفرع منها ،تنتسب إليها ،اللغة العربية ذات علـو كثَتة
 فائدتووكل علم لو دوره الذي يقـو بو و  ،الداعية إليو ،اضتاجة اظتاسةو  ،وشأنلو شانو و 

مع أف لكل علم أغراضو اطتاصة بو إال أف ىذ و  .تستفاد منواصتمالية اليت اإلصطالحية و 
 ،متولدة كلها ،هنا منبقة رتيعهاألرحم فبينها صلة و  ،العلـو رتيعا يكمل بعضها بعضا

منت اللغة العربية و  ،الصرؼصلة وثيقة بُت علم النحو و  ،فآلغة القر ،من ابنة عدناف
غاية األمهية ألهنا لغة  ة يفلغة العربيال. أصبحت 1البالغةو  ،علم البيافو  ،فقو اللغةو 

اظتصادر اإلسالمية األخرى. يعد بعض الناس الكرًن والسنة النبوية و ف آلغة القرالدين و 
 أف اللغة العربية ىي من إحدى اللغات اليت يصعب تعلمها.

شريعتهم وىو اظتنار للمسلمُت بأنو يهديهم إىل  ةمهمّ  ةف الكرًن لو مكانآالقر
نّزؿ باألسلوب ف الكرًن ىو اساس اضتياة للناس و آالقرو  ،الميةيستضاء بو العلـو اإلس

البالغة ىي تأدية اظتعٌت اصتليل واضحا و  ،فآكاف علم البالغة ظتعرفة بديعة القر.البديع
أشرفها فاظترتبة ر البالغة ىي مرتقى علـو اللغة و خآيف قوؿ و  ،2بعبارة صحيحة فصيحة

رج حىت تصل الدنيا من الكالـ ىي اليت تبدأ باأللفاظ تدؿ على معانيها احملددة ٍّب تتد
البياف  علم ثالثة أشياء وىي إىلالبالغة تنقسم . 3العبارة البليغةإىل الكلمة الفصيحة و 

علم  علم البديع. علم البياف يبحث عن كيفية تراكيب الكالـ اظتتنوعة،وعلم  اظتعاين و 
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 ،لة عليوبالزيادة يف وضوح الدال ،لواحد يف طرؽ ؼتتلفةالبياف فهو معرفة إيراد اظتعٌت ا
 .4بالنقصاف ليحًتز بالوقوؼ على ذلك عن اطتطأ يف مطابقة الكالـ لتماـ اظتراد منوو 

ألوائل بوصفو شتة قد التفت البالغيوف او  ،علم البياف يف اجملاز أحد أىّم أبواب
ولكن مفهـو ىذا اظتصطالح مل يكن  ،من شتات األسلوب يف األعماؿ األدبية الراقية

قسم إىل اربعة تن.5ف الكرًنآالقرلنصوص األدبية من الشعر العريب و بقدر وضوحو يف ا
غتاز مركب وغتاز مفرد باإلستعارة وغتاز مركب مرسل و  ،از مفرد مرسلىي غتأقساـ و 

 .6باإلستعارة
 سورة األعراؼ من أطوؿ السور اظتكية، وىي أوؿ سورة عرضت للتفصيل يف

قصص األنبياء، ومهمتها كمهمة اظتكية تقرير أصوؿ الدعوة اإلسالمية من توحيد اهلل 
شتيت ىذه  .2٠6وعدد آياهتا  جل وعال، وتقرير البعث واصتزء، وتقرير الوحي والرسالة،

السورة بسورة األعراؼ لورود ذكر اسم األعراؼ فيها وىي سور مضروب بُت اصتنة والنار 
ـو استوت حسناهتم وسيئاهتم، فقعدت هبم سيئاهتم عن اصتنة، حيوؿ بُت أىلها ىم ق

 .7وخلفت هبم حسناهتم عن النار، فوقفوا ىناؾ على السور حىت يقضي اهلل فيهم
، اجملاز اظترسل يف القرآف يعٍت سورة األعراؼ، وأرادت إختارت الباحثة يف ىذا البحث

الباحثة أف معرفة الفن سيهلنا يف فهم معاين آيات القرآف العظيم. وأخذت الباحثة حتت 
تنضمن على األشياء اظتهمة وأفضل اظتوضوع "اجملاز اظترسل يف سورة األعراؼ" ألف فيها 

لقد وجدت الباحثة استعماؿ اجملاز  سورة من سورة القرآف الكرًن والفضائل لقرائها،
 ف الكرًن وباطتصوص يف سورة األعراؼ.آاظترسل يف القر
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 أما أسئلة البحث اليت سوؼ حتاوؿ الباحثة اإلجابة عليها فهي:
 عالقاتو يف سورة األعراؼ؟يات اليت فيها اجملاز اظترسل و آلا. ما 1
 عراؼ؟اجملاز اظترسل يف سورة األ فوائد ما. 2

 أىداف البحثج. 
 سعى ىذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي:يأما األىداؼ اليت 

 عالقاتو يف سورة األعراؼ.يات اليت فيها اجملاز اظترسل و آلا.  ظتعرفة 1
 . ظتعرفة فوائد من اجملاز اظترسل يف سورة األعراؼ.2

 د. أىّمية البحث
ف الكرًن"، كانت آسورة األعراؼ من القرفوائده يف ختيار اظتوضوع " اجملاز اظترسل و يف ا

 للباحثة حجج منها:
األمهية النظرية: اجملاز أحد أىّم أبواب يف علم البياف إما أف تكوف ستؤدي إىل . 1

 اكتشاؼ ومعرفة ما فبها من الفن واألدب وعالقة اجملاز اظترسل يف علم البالغة والقرآف.
من القرآف الكرًن  راؼعاز اظترسل يف سورة األاألمهية التطبيقية: دراسة بالغية عن اجمل. 2 

  سوؼ تساعد وتسهل الطالب يف شعبة اللغة العربية وأدهبا يف تعّلم البالغة.
 توضيح المصطلحاته. 

 ىي:و  ،عنواف ىذا البحث صياغةتوضح الباحثة فيما يلي اظتصطلحات اليت تتكّوف منها 
ما وضعت لو لعالقة غَت اظتشاهبة بُت  . اجملاز اظترسل: ىو الكلمة اظتستعملة يف غَت1

شتي مرسال ألنو أرسل عن دعوى اإلحتاد اظتعتربة يف اإلستعارة إذ ليست العالقة و  ،اظتعنيُت
 .8بُت اظتعنيُت ظتشاهبة حىّت يدعى احتادمها أو ألنو أرسل أطلق عن التقيد بعالقة واحدة

سور القراف الكرًن ومن سورة مكية وىي اىل مائتُت . سورة األعراؼ: ىي بعض من 2
 ىي سورة السابعة يف اصتزء التاسعة.و  ،ياتآسّت و 
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ى اهلل عليو و سلم اظتكتوب يف . القرآف الكرًن: الكالـ اظتعجز اظتنزؿ على ػتمد صل3
 .9اظتصاحف اظتنقوؿ إلينا بالتواتر اظتتعبد بتالوتو

 تحديد البحثو. 
ف الكرًن على دراسة آفوائده يف سورة األعراؼ من القرسل و يتحدد البحث يف اجملاز اظتر 

 يف علم البياف وىي:
ف آ. اّف موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىو اجملاز اظترسل يف سورة األعراؼ من القر1  

 .2٠6إىل  1الكرًن اليت تنصو األية 
از اظترسل ياف و اظتبحث عن اجملدراسة البالغية يف علم البالأف ىذا البحث يركز يف . و 2
 ،اصتزئيةو  ،اظتسببيةو  ،عالقاتو: السببيةف تبحث عن فوائد اجملاز اظترسل و ىنا تريد الباحثة أو 
 اعتبار ما يكوف.و  ،اعتبار ما كافو  ،اضتاليةو  ،احملليةو  ،الكليةو 
 الدراسة السابقة. ز

 بية. لذلك البّد للباحثة أف تدرس الكتبة دراسة مكتيكانت ىذه الرسالة اصتامع  
وجدت  دابآلة يف كلية ايعندما قرأت الباحثة الرسالة اصتامع. و أو اظتراجع السابقة

 فهي:  ،الباحثة اظتوضوعات اليت تتعلق هبذا اظتوضوع
اصتامعية . أفئ إصالحة " القصر يف سورة األعراؼ " حبث تكميلي قدمو لنيل شهادة 1

داب جامعة آلابية و أدهبا كلية أدهبا يف شعبة اللغة العر يف اللغة العربية و ( S1األوىل )
ىذ البحث يتضّمن على و  ،ـ 2٠٠٠سنة  ،سونن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا

 مواقعو يف سورة األعراؼ.حيث تعريفو وأقسامو وأدواتو و  القصر من
األعراؼ"  حبث تكميلي قدمو لنيل ة الروىرة " حرؼ إف يف سورة يس واألنعاـ و . قانع2

أدهبا كلية و أدهبا يف شعبة اللغة العربية و يف اللغة العربية  (S1األوىل )اصتامعية  شهادة
يف ىذ و   ،ـ2٠٠5سنة  ،داب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سوراباياآلا
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جو "إّف" يف سورة يس و األنعاـ أو الباحثة ظتعرفة عدد حرؼ  "إّف" و البحث أرادت 
 األعراؼ.و 
هاـ و وظيفتها يف سورة األعراؼ " حبث تكميلي قدمو . نور فيديانيت " حروؼ اإلستف3

أدهبا  يف اللغة العربية وأدهبا يف شعبة اللغة العربية و  (S1) اصتامعية األوىللنيل شهادة 
يف و  ،ـ2٠٠4سنة  ،كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا

أنواع حروؼ اإلستفهاـ  كم و لفهم اإلستفهاـ يف حنو العريبّ ىذ البحث أرادت الباحثة 
 ما وظيفتها يف سورة األعراؼ.وعددىا و 

. سيت استفاعية " تغيَت اظتعٌت يف األفعاؿ اظتزيدة يف سورة األعراؼ" حبث تكميلي قدمو 4
أدهبا  يف اللغة العربية وأدهبا يف شعبة اللغة العربية و  (S1اصتامعية األوىل )لنيل شهادة 

 ـ. 2٠11سنة  ،بيل اإلسالمية اضتكومية سوراباياداب جامعة سونن أمآلاكلية 
. دوى ألفة السلمة النافعة" اجملاز اظترسل يف شعر بشاربن برد"  حبث تكميلي قدمو 5

يف اللغة العربية يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية  (S1اصتامعية األوىل )لنيل شهادة 
 ـ.2٠12سنة  ،ا إندونيسياداب جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايآلا
اظتقابلة يف سورة األعراؼ " حبث تكميلي قدمو لنيل الطباؽ و دية حنيفة الّرزتة، ". 6

يف اللغة العربية وأدهبا يف قسم اللغة العربية وأدهبا كلية ( S1)اصتامعية األوىل شهادة
كتبها سنة سالمّية  اضتكومّية سورابايا إندونيسيا، اليت  إلمبيل اأاآلداب جامعة سونن 

عن عناصر البالغية يف سورة طو  ـ ) أّما يف دراسة السابقة األوىل يبحث2٠13
رة اظتقابلة فقط يف سو حبثت دية حنيفة الّرزتة الطباؽ و لكن يف ىذه الرسالة و 

 (.األعراؼ
اصتامعية . سيت نور عزيزة " كاف يف سورة األعراؼ " حبث تكميلي قدمو لنيل شهادة 7

داب جامعة سوناف آلالغة العربية يف شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية يف ال(S1) األوىل
أردت الباحثة أف ـ. و  2٠14سنة  ،أمبيل اإلسالمية اضتكومية سورابايا إندونيسيا

 تبحث من ناحية أقساـ و معانيها تركيزا و بسيطا.
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الحظت الباحثة أّف ىذه البحوث السادسة تناولت اجملاز اظترسل من جوانب 
حيث تناوعتا البحث األوؿ من ناحية القصر يف سورة  ،ة مع أنّو يف نفس السورةؼتتلف

ين من ناحية حرؼ إف يف الثاو  ،مواقعوواتو و أدأقسامو و ألعراؼ من حيث تعريفو و ا
وظيفتها يف سورة الثة من ناحية حروؼ اإلستفهاـ  و الثو  ،األعراؼسورة يس واألنعاـ و 

اطتامسة و  ،اظتعٌت يف األفعاؿ اظتزيدة يف سورة األعراؼ الرابعة من ناحية تغيَتو  ،األعراؼ
ؽ واظتقابلة يف والسادسة من ناحية الطبا ،من ناحية اجملاز اظترسل يف شعر بشار بن برد

ىذه البحوث السادسة من ناحية كاف يف سورة األعراؼ و  السابعة.و سورة األعراؼ
خَت تناولت سورة األعراؼ البحث الذي تقـو بو الباحثة حيث أّف األ اختتلف عن ىذ

 فوائده.ن ناحية اجملاز اظترسل و م
 
 
 
 
 

 
 

 الثاني الفصل

 اإلطار النظري

 المجاز المرسلوعالقتو ومكانتو وفوائده: المبحث األول
 . مفهوم المجاز المرسلأ

اجملاز مشتق من جاز الشيئ جيوز إذا تعداه شتّوا بو اللفظ الذي يعدؿ بو عّما  
اجملاز من أحسن الوسائل البيانية و  ،الوضع ألهنم جازوا بو موضعو األصلى بوجبو أصل

إذ بو خيرج اظتعٌت متصفا بصفة حسية تكاد  ،اليت هتدى إليها الطبيعة إليضاح اظتعٌت

 


