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امللخص
استهدف ىذا البحث على معرفة الصور من اجملاز اظترسل الواردة يف القرآن الكرمي خاصة يف سورة الكهف  ،وأما اظتناىج اليت
استخدمها الدراسة يف ىذا البحث فهي الطريقة الوصفية النوعية  ،و ىي ػتاولة وصف األشياء اليت تريد الكشف عنها ابلبحث
عن بياانت نوعية عن اظتسائل اظتتعلقة ابظتوضوع .و الطريقة التحليلية  ،بعد أن رتعوا الباحثون البياانت و اظتعلومات من الكتب و
الرسائل و اظتصادر اظتتعلقة ابظتوضوع  ،يقوم الباحث ابالستقراء هبا  ،و ىو توضيح اآلايت من سورة الكهف اليت حتتوي فيها
اجملاز اظترسلثم استخراج النتائج اظتوجودة فيها.و ظهرت نتائج البحث على أن الصور من اجملاز اظترسل يف سورة الكهف موجودة يف
مواضع متعددة .و تنوّعت الصور من اجملاز اظترسل الواردة يف سورة الكهف من عالقاتو و اجملاز اظترسل يف ستسة مواضع  ،و أكثره
من عالقتو ىو اصتزئية وىي تسمية الشيء ابسم جزئو .و أىم اآلاثر اليت مت حتقيقها من ىذا البحث ىي أن دراسة اجملاز اظترسل يف
النص القرآين ذات قيمة بالغية و أدبية مهمة و إظهارىا عن االعجاز القرآين ليآايت من اجملال اللووي .فَتجى أن يكون ىذا
البحث دافعا إىل حبوث قادمة يف الكشف عن االعجاز اللووي يف آايت القرآن الكرمي.
الكلمات املفتاحية :اجملاز اظترسل; سورة الكهف; البالغة.
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 .1مقدمة
اللوة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم .وىي رموز و إشارات اليت يستخدم هبا اإلنسان ألجل االتصال و
التواصل مع غَته .وىي أيضا أداة للتعبَت عن مشاعر البشر .و ىي أداة التخاطب و التفاىم بُت الناس .و تعد اللوة إحدى
الوسائل للتفاىم بُت الناس داخل اجملتمع ،و لكل غتتمع لوة خاصة .و نشأ اإلنسان يف اجملتمع العديد فيها اضتضارات و
الثقافا ت ،و يف معاملتو اليومية حيتاج إىل وسيلة ليعرب عما يف ذىنو إىل غَته ،و ىذه الوسائل ىي اللوة .و كانت اللوة عتا دور
عظيم يف حياة اإلنسان ألهنا تربط بُت أفراد و رتاعة .قال أبو الفتح ابن جٌت يف خصائصها أن اللوة ىي أصوات يعرب هبا كل قوم
عن أغراضهم (السيوطي .)7 :
فالعلوم العربية ىي العلوم اليت يتوصل هبا إىل عصمة اللسان والقلم عن اطتطأ .وىي ثالثة عشر علما :الصرف و
اإلعراب (وجيمع هما اسم النحو) و الرسم (العلم أبصول كتابة الكلمات) واظتعاين والبيان والبديع والعروض والقوايف و قرض الشعر
واالنشاء واطتطابة واتريخ األدب و منت اللوة (الوالييٍت.) 8 : 1993 ،و وضع علم الصرف للنظر يف أبنية األلفاظ ،و وضع
علم النحو للنظر يف إعراب ما تركب منها ،و وضع علم البالغة للنظر يف أمر ىذا الًتكيب وىو ينقسم إىل ثالثة علوم  :العلم
األول ما حيًتز بو عن اطتطأ يف أتدية اظتعٌت الذي يريده اظتتكلم إليصالو إىل ذىن السامع و يسمى علم اظتعاين  .و العلم الثاين
ما حيًتز بو عن التعقيد اظتعنوي أي عن أن يكون الكالم غَت واضح الداللة على اظتعٌت اظتراد و يسمى علم البيان  .و العلم

الثالث ما يراد بو حتسُت الكالم و يسمى علم البديع ( اعتامشي.) 16 : 1999 ،
و ليعلم طالب العلم أن علوم اللوة  -البالغة بضعة منها – ىي أحد جناحُت حيلق هبما يف فهم الكتاب الذي أنزلو هللا
بلسان عريب مبُت و أيضا يف فهم كالم النيب ﷺ .و اصتناح اآلخر ىو العقل ،فإذا اجتمع العقل الصريح مع الفهم الصحيح
لنصوص الوحي صار حالو قريبا من حال العرب الذين كانوا يسمعون نصوص القرآن الكرمي وكالم النيب ﷺ مباشرة .ويقصد
بعلوم اللوة ما يتعلق إبعراهبا و تراكيبها و داللة ألفاظها و غَت ذلك  .فكم من مسألة وقع فيها النزاع و خطل الرأي بسبب
اصتهل مبعٌت اللفظ وداللتها.
و البالغة مصاحبة للوة العربية ،منذ أن علّم الرزتن البيان .و كل ذي ذوق سليم هتتز نفسو و تتحرك مشاره حُت تقرأ
أو تسمع كل كالم مؤثر .ومل يزل الناس يتمادحون ابلفصاحة و صائب القول و حسنو .و كان العرب يف ذلك ميادين للمفاخرة
و اظتمادحة ابلبيان و جيد الكالم شعرا و نثرا ( اضتريب .) 6 : 2011 ،و البالغة يف اللوة الوصول و االنتهاء  .يقال  :بلغ
فالن مراده  :إذا وصل بو ،و بلغ الركب اظتدينة إذا انتهى إليها .و يف االصطالح وصفا للكالم و اظتتكلم .فبالغة الكالم
ىي مطابقتو ظتقتضى اضتال مع فصاحتو أي أن يكون الكالم مطابقا وموافقا ضتالو و مقامو حينئذ مع إلزام فصاحة كلماتو  ،و أما
بالغة اظتتكلم فهي ملكة يقتدر هبا على التعبَت عن اظتقصود بكالم بليغ يف أي غرض كان (العثيمُت 1434 ،ه .) 34 :
ومن أحد فنون البالغة ىي علم البيان .و البيان معناه يف اللوة  :الكشف واإليضاح  ،و يف اصطالح البلواء  :أصول
و قواعد يعرف هبا إيراد اظتعٌت الواحد بطرق خيتلف بعضها عن بعض يف وضوح الداللة على نفس ذلك اظتعٌت وال بد من اعتبار
اظتطابقة ظتقتضى اضتال دائما .فاظتعٌت الواحد ككرم سعد  ،يدل عليو اترة بطريق التشبيو أبن يقال  :سعد كحامت  ،و مرة بطريق
اجملاز أبن يقال  :رأيت حبرا يف دار سعد  ،واترة بطريق الكناية أبن يقال  :سعد كثَت الرماد .
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و علم البيان لو أقسام و إحدى منها اجملاز اظترسل .و اجملاز اظترسل من أحسن الوسائل البيانية اليت هتدي إليها الطبيعة
إليضاح اظتعٌت ،إذ بو خيرج اظتعٌت متصفا بصفة حسية تكاد تعرضو على عيان السامع ،عتذا شوفت العرب ابستعمال اجملاز ظتيلها
إىل االتساع يف الكالم ،و إىل الداللة على كثرة معاين األلفاظ .وال شك أن االىتمام جبانب من الصور البالغية يف القرآن الكرمي
و إبرازىا للناس من أىم ما يصرف عتا اصتهود و اصتد و يتجو إليها العناية التامة  ،و لذلك رأي الباحثون يف االىتمام ابلبحث و
الكشف و التحليل ظتا جاءت يف بعض اآلايت القرآنية  -خاصة يف سورة الكهف  -من انحية علم البيان.
و اختار الباحث سورة الكهف كمادة حبثية  ،ألن سورة الكهف عتا العديد من األحداث ذات اظتوزى والفوائد الكثَتة
حىت يعرفها كثَت من اظتسلمُت حبيث يلفت للباحث إلكماعتا من حيث اظتعٌت اطتفي يف آايت سورة الكهف .و قد وجد الباحث
البحوث عن اجملاز اظترسل يف السور القرآنية و لكن مل يكن ىناك حبث خيتص يف سورة الكهف ،لذلك يركز الباحث حبثو على
الكشف ما ورد يف سورة الكهف من اجملاز اظترسل .وفقا ظتا يف السابقة تكون داعية إىل حتديد اظتشكلة اليت توجد يف ىذا
البحث ليسهل الباحث يف كتابتو و القارئ يف فهم اظتراد فيو .ولذلك حاول الباحثون أن حيددوا ىذا البحث إىل مشكالت ٬
وىي:
 .1ما ىو تعريف اجملاز اظترسل ؟
 .2كيف كان اجملاز اظترسل الواردة يف سورة الكهف ؟
 .3كيف كان حتليل معاين اآلايت يف سورة الكهف من انحية اجملاز اظترسل ؟
 .2منهج البحث
طبعا ،يلزم على كل ابحث يف حبثو أو رسالتو أن يكون لو منهج حىت يتمكن من حتقيق األىداف و النتائج اظترجوة
للباحث  ،و أىم ما سيقوم بو الباحث ىو حتديد اظتنهج الذي سيتم استخدامو قبل أن يقوم بو يف كتابة البحث .ولذلك ينتهج
الباحث ابستخدا م اظترحلتُت يف تنظيم ىذا البحث  ،و مها مرحلة رتع اظتواد و مرحلة حتليل البياانت :
أ .مرحلة رتع البياانت
و ألجل الوصول على البياانت اظتتعلقة هبذا اظتوضوع  ،فالباحث يستخدم طريقة أساسية ىي طريقة اظتكتبة  ،و هبا رتع
البياانت و اظتعلومات بواسطة االستقراء .و سيقوم الباحث جبمع البياانت و اظتعلومات سواء كان من الكتب و الرسائل والواثئق
اليت عتا عالقة و ارتباط عن اجملاز اظترسل اظتوجودة و ما يتعلق بسورة الكهف من أسرارىا و معانيها اظتقصودة و كل ما يتعلق
مبوضوع البحث.
ب .مرحلة تنظيم و حتليل البياانت
و بعد رتع البياانت و اظت علومات اظترتبطة هبذا اظتوضوع يبدأ الباحث يف حتليل البياانت .و ىو طريقة حتليل البياانت ،
يستخدم الباحث يف ىذا البحث ىو حتليل اظتضمون .فاطتطوات اليت يقوم الباحث مبا يلي :
 .1بيان تعريف اجملاز اظترسل
 .2تعيُت اآلايت احملتوية اجملاز اظترسل من سورة الكهف
 .3استخراج اطتالصة و النتائج اظتوجودة يف اآلايت.
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 .3نتائج الدراسة
.3.1

حبث عن سورة الكهف

سورة الكهف من السور اظتكية  ،و ىي إحدى سور ستس بدئت بـ ـ (اضتمد هلل) و ىذه السور ىي  :الفاحتة  ،األنعام ،
الكهف  ،سبأ  ،فاطر .و كلها تبتدئ بتحميد هللا عز و جل و تقديسو  ،و االعًتاف لو ابلعظمة و الكربايء  ،و اصتالل و
الكمال .و ىي السورة الثامنة عشرة يف تربيب اظتصحف و أتيت بعد سورة اإلسراء و بعدىا سورة مرمي ،و ىي موجودة يف اصتزء
السادس عشر .و أما ترتيب نزوعتا يف الثامن و ستُت و بعد سورة الواشية و قبل سورة الشورى  .و عدد آايهتا مائة و عشر أية.
و تضمنت سورة الكهف ثالث قصص توجيهية و مثلُت من صمم اضتياة .وأما القصص اظتقصودة فهي:
أ .ىي قصة أىل الكهف اليت تتحدث عن فتية من النصارى الذين آمنوا برهبم و ىجروا ما عليو قومهم من الشرك ابهلل و
عبادة األصنام  ،مث اتفقوا فيما بينهم على الفرار بدينهم من اضطهاد مليكهم  ،و اللجوء إىل كهف يعبدون هللا فيو
مؤثرين ذلك على متاع اضتياة الدنيا .فأانمهم هللا يف الكهف ثالذتائة و تسع سنُت  ،مث أيقظهم هللا من نومهم على
أحسن ما يكونون من الصحة  ،ليكون حاعتم آية على حدوث البعث يف يوم القيامة و أمثولة يف التضحية يف سبيل
الثبات على دين هللا.
ب .ىي قصة نيب هللا موسى عليو السالم مع خادمو  ،وما جرى لو مع اطتضر عليو السالم  ،فهي قصة رحلة يف طلب
العلم و حتمل اظتشقات يف سبيلو و تعلم يف آداب طلب العلم مع أستاذه .و أن علم اإلنسان ػتدود  ،و أن لكل
األحداث اليت يعايشها عدة من اضتكم و األسرار.
ت .قصة ذي القرنُت و قد مكنو هللا يف األرض فبسط نفوذه فيها  ،وآاته من كل شيء مبا يتوصل بو إىل مبتواه  ،فضرب
على أيدي اظتفسدين الذين يعيشون يف األرض فسادا  ،و منهم أيجوج و مأجوج  ،فبٌت ذو القرنُت سدا حيول بينهم
وبُت تعديهم على جَتاهنم  ،و يف ىذا الدرس لألمم القوية للضرب على أيدي اظتفسدين  ،ورفع الظلم عن األمم
اظتقهورة اظتولوبة على أمرىا.
و ىذه القصص الثالث اليت وردت يف ىذه السورة اصتليلة و حنن كطالب العلم أو دارس العلوم الشرعية ديكننا أن أنخذ
الدروس النافعة و اضتكم اظتفيدة اليت ديكن تطبيقها يف حياتنا اليومية.
و أما اظتثالُت اللذين وردا يف ىذه السورة فهما :
أوال  :ىو حال رجلُت  :أحدمها غٍت اغتز بثروتو و كفر بنعم هللا عليو  ،و أنكر البعث .و الثاين كان فقَتا مؤمنا بربو ،
مدركا لطبيعة اضتياة الدنيا اليت ال تدوم أبدا آلحد .وقد تطاول الوٍت على صاحبو الفقَت  ،و افتخر مبا أنعم هللا عليو من األموال.
فكان أرسل هللا يف بستانو جائحة شتاوية قضت على كل ما أنبت و أنتج يف بستانو .و من ىذا اضتال ندرس على أن القرآن
يقدم األخبار ظتن يتمادى يف كفره و يتكرب على اظتستضعفُت من عباد هللا.
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اثنيا  :بيان أن اضتياة الدنيا يف نضرهتا و هبائها و سرعة زواعتا شبيهة مباء أنزلو هللا من السماء  ،فأنبت بو صنوف
جيف و يتكسر وتفرقو الرايح يف اصتو مبددة إايه .و ىذا إرشاد للناس بعدم االطمئنان إىل
البنات  ،مث ال يلبث ىذا البنات أن ّ
ىذه الدنيا ( طباره .) 9 – 10:

و أما فضائل سورة الكهف فقد وردت يف أحاديث نبوية شريفة  ،ومن ذلك :
 .1وعن الرباء بن عازب هنع هللا يضر قال  :قرأ رجل الكهف و يف الدار دابة فجعلت تنفر فسلم فإذا ضبابة أو سحابة غشيتو
فذكره للنيب ﷺ فقال ((:اقرأ فالن فإهنا السكينة نزلت للقرآن)) .أخرجو اضتديث اإلمام البخاري يف كتاب اظتناقب يف
ابب عالمات النبوة يف اإلسالم رقم .3614
 .2قال عبد الرزتن بن يزيد بن قيس  :شتعت ابن مسعود يقول يف بٍت إسرائيل و الكهف و مرمي و طو و األنبياء إهنن من
العتاق األول و ىن من تالدي .أخرجو اضتديث اإلمام البخاري يف فضائل القرآن يف ابب أتليف القرآن رقم .4994
 .3عن أيب الدرداء هنع هللا يضر قال رسول هللا ﷺ  (( :من حفظ عشر آايت من أول سورة الكهف عصم من الدجال )) .
أخرجو اضتديث اإلمام مسلم يف كتاب صالة اظتسافرين و قصرىا يف ابب فضل سورة الكهف رقم .809
 .4عن معاذ هنع هللا يضر قال رسول هللا ﷺ  (( :من قرأ أول سورة الكهف و آخرىا كانت لو نورا من قدمو إىل رأسو و من قرأىا
كلها كانت لو نورا ما بُت السماء إىل األرض )) .أخرجو اضتديث اإلمام أزتد يف مسنده يف كتاب حسن يف الفضائل
رقم 439/3
 .5عن سعيد اطتذري هنع هللا يضر قال رسول هللا ﷺ  (( :من قرأ سورة الكهف ليلة اصتمعة أضاء لو من النور فيما بينو و بُت
البيت العتيق )) .أخرجو اضتديث اإلمام الدارمي يف كتاب فضائل القرآن يف ابب فضائل سورة الكهف رقم .3407
و ىذه الفوائد اصتليلة الواردة يف األحاديث الشريفة النبوية اليت تتعلق بسورة الكهف و ديكن لنا أن نعتصم هبذه الفوائد
يف أداء العبادات اليومية.
.3.2

اجملاز اظترسل

و معٌت البيان يف اللوة ىو الفصاحة و الوضوح و اللسن .و يف االصطالح ىو علم يعرف بو إيراد اظتعٌت الواحد ٍ
بطرق

ؼتتلفة يف وضوح الداللة عليو.
و اجملاز اظترسل ىو كل كلمة مستعملة يف غَت معناىا األصلي لعالقة غَت اظتشاهبة ،مع قرينة لفظية أو حالية مانعة من
ۡ ۡ ُۖ
ِ
ص ۡموُ .فاجملاز يف ىذه اآلية يف لفظة (الشهر) ،و أن
إرادة اظتعٌت األصلي .و اظتثال يف قولو تعاىل :فَ َمن َش ِه َد من ُك ُم ٱلشَّهَر فَـليَ ُ
الشهر ال يشاىد معنا ،وإمنا الذي يشاىد ىو (اعتالل) الذي يظهر يف أول ليلة يف بداية الشهر ،واعتالل سبب يف وجود الشهر،
فإطالق الشهر عليو غتاز مرسل عالقتو السببية.
وللمجاز اظترسل عالقات ،ىي :السببية  ،و اظتسببية  ،و اصتزئية  ،و الكلية  ،و اعتبار ما كان أو ما يكون  ,و احمللية ،
و اضتالية  ،و اآللية  ،و اجملاورة .و يؤدي اجملاز اظترسل دورا ىاما يف التعبَت ألنو يوسع داللتو و يبعث على التدبر الذي خيلص
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العبارة من اظتباشرة اظتملة وينكشف اجملال واسعا يف اطتيال الذي يشكل الصورة أو التعبَت اليت يستسيوها ذوقو .و إنو دتأل األلفاظ
بدالالت جديدة من غَت إماتة للمعٌت اضتقيقي ( أزتد قاسم . ) 231 : 2003 :
و دتكن أمهيتو يف أنو يفضي على الصورة رونقا و يوسع دائرة اإلحياء و يكمل وظيفة اللوة من خالل الرؤاي الفنية
لألشياء .وىو يساعد على الًتكيز لفهم اضتذف اضتاصل يف أوجو اجملاز و عالقاتو .و يف اجملاز اظترسل يتشوق القارئ إىل حتصيل
الصورة كاملة فيشعر بلذة االكتشاف بعد أن أعمل عقلو و خيالو يف اكتشاف العالقات القائمة يف الصورة بُت ضروب اجملاز.
و أما اآلايت اليت تذكر فيها اجملاز اظترسل  ،فسيأيت البيان كما يلي :
ِ
 .1قولو تعاىل يف سورة الكهف اآلية (( : 31 - 30إِ َّن ٱلَّ ِذين ءامنُواْ و َع ِملُواْ ََّّٰ ِ ِ ِ
يع أ َۡجَر َم ۡن أ َۡح َس َن َع َم ًال
ٱلصل ََّٰحت إ َّان َال نُض ُ
َ ََ َ
ۡ
ۡ ِ ۡ ِِ ۡ ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ِ ِۡ
 030أُوَّٰلََٰٓئِ َ ۡ َّٰ
َسا ِوَر ِمن َذ َىبٖ َويـَلبَ ُسو َن ثِيَ ًااب ُخضرٖا ِّمن
ك َعتُم َجنَّ ُ
ت َعدنٖ ََت ِري من َحتته ُم ٱألَنـ ََّٰهُر ُحيَلَّو َن ف َيها من أ َ
ْ
ۡ
ۡ
ِ ِ ِۡ
سندسٖ وإِ ۡستـ ۡبـرقٖ ُّمتَّكئِ ِ
اب َو َح ُسنَت ُم ۡرتَـ َفقٖا ))
ُُ
َ
ُت ف َيها َعلَى ٱألََرآَٰئك نع َم ٱلثـ ََّو ُ
َ ََ

و موضع اجملاز يف ىذه اآلية الكردية يف قولو تعاىل ( األهنار ) .و معٌت النهر غترى اظتاء العذب .و أنو أسند اصتري إىل

األهنار و ىي أمكنة للمياه و ليست ىي اصتارية  ،إمنا اصتاري ىو ماؤىا  .فكلمة ( األهنار ) ىنا غتاز مرسل استعملت و أريد
هبا اظتياه ؽتن كانت األهنار أمكنة للمياه .و عالقة ىذا اجملاز اظتكانية أو احمللية.
اآلية

ۡ ۡ
ٱألَنـ ََّٰهُر

ۡ
َحتتِ ِه ُم

الكلمة
فيها

الواردة

العالقة

اظتعٌت الذي يراد
هبا

األهنار

اظتكانية أي

اظتاء
احمللية

ۡ ۡ
ۡ
ت و ۡٱأل ۡ
ٱلس َّٰم َّٰو ِ
ض وَال خ ۡلق أَن ُف ِس ِه ۡم وما ُكنت مت ِ
ِ
َّخ َذ
َر
ق
ل
َّ
َ َ َ
 .2قولو تعاىل يف سورة الكهف اآلية َّ (( : 51مآَٰ أَش َهدتـ ُ
ََ ُ ُ
ُّهم َخ َ َ َ َ
ضلِ
ۡٱلم ِ
ضدا ))
ّ
ُت َع ُ
ُ َ

و يف ىذه اآلية يف قولو تعاىل ( عضدا ) وىو من اجملاز اظترسل .و أما للكشف عن أسرار الًتكيب يف اجملاز فال بد أن

نعيد ا لًتكيب إىل معٌت أصلو يف اللوة  ،ومن مث ننتقل معو إىل ماصار إليو من معٌت جديد .فالعضد يف األصل وىو يف يد
اإلنسان ما بُت اظترفق و الكتف  ،فهو جزء أساسي يف اليد بل عليو يعتمد اإلنسان يف رتيع العمل و يتقوي بو .فاهلل سبحانو و
تعاىل مل يتخذ أحدا من اظتخلوق ال ملك وال نيب مرسل مساعدا لو ،فكيف يتخذ الضالُت اظتضلُت ذلك ؟ و أمنا وضع ذلك
موضع ضمَتىم ذما عتم و تسجيال عليهم ابإلضالل و أتكيدا ظتا سبق من إنكار اختاذىم أولياء .فالعضد ىو اصتزء القوي من اليد
يف اظتخلوق ،و عالقة العضد و التعاضد و مساعدة بُت اليد و اإلنسان  ،و عالقة اصتزء القوي اظتؤثر بُت العضد مع الكل
(اإلنسان) .
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و ىذا نوع من غتاز مرسل عالقتو اصتزئية.
الكلمة

اآلية

الواردة

فيها
نت
َوَما
ُك ُ
ِ ۡ ِِ
ضدا
ُت َع ُ
ُمتَّخ َذ ٱل ُمضلّ َ

اظتعٌت الذي يراد

العالقة

هبا
عضد

اصتزئية

اإلنسان

َّٰت ربِِوۦ فَأ َۡعرض ع ۡنـها ونَ ِ
 .3قولو تعاىل يف سورة الكهف اآلية  (( : 57وم ۡن أ َۡظلَم ِؽتَّن ذُ ّكِ
بٔٔاي ِ
ِ
َّم ۡت يَ َد ُاه
د
ق
ا
م
ي
س
ر
َ
َ
َ
َ َ َّ
َ َ َ َ َ
ََ
َ
َ
ُ
ۡ
ۡ
ُۖ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ِِ ۡ ِ
يف ءَا َذاهنِِم َوقرٖا َوإِن تَد ُع ُهم إِ َىل ٱعتَُد َّٰى فَـلَن يـَهتَ ُدَٰٓواْ إِ ًذا أَبَدا ))
إِ َّان َج َعلنَا َعلَ َّٰى قُـلُوهبم أَكنَّةً أَن يـَف َق ُهوهُ َوِ َٰٓ
و اجملاز يف قولو تعاىل ( يداه ) ىو اجملاز بصورة اضتواس .اعتمد التصوير يف كثَت منو على اضتواس  ،وذلك ظتباشرة

اضتدث و الفكرة احملصلّة من الصورة  ،وإلدراك مضموهنا الفكري  ،استنادا على تلك اضتواس اليت افتقدىا الكفار اظتعرضون عن
ذكر هللا سبحانو و تعاىل و اظتعاصي عن طاعة ما أمره هللا سبحانو و تعاىل وما هناه .و كثَتا ما يشَت التصوير الذي يتداخل مع
جوارح اإلنسان دييل إىل اجملاز بعالقاتو اظتتعددة .فمن اجملاز يف اليد و ىو اظتقصود كامل اإلنسان  ،لعالقتو اليد الفاعلة يف اضتياة
البشرية  ،فقد يكون ماقدم اإلنسان من أي عمل يتعلق ابللسان أو ابلنظر و غَت ذلك من اصتوارح إال أن توليب اليد ظتا عرفت بو
و اشتهرت من أهنا أساس رتيع الفعل.
و ىذا نوع من غتاز مرسل عالقتو اصتزئية.
اآلية
َونَ ِس َي
قد ۡ
َّمت يَ َداهُ
َ َ

الكلمة الواردة
فيها
َما

اظتعٌت

الذي

العالقة

يراد هبا
اإلنسان

اليد

اصتزئية

ۡ
ۡ
ۡ
 .4قولو تعاىل يف سورة الكهف اآلية  (( : 80وأ ََّما ٱلوَُّٰلَم فَ َكا َن أَبـَواهُ ُم ۡؤِمنَـ ۡ ِ
ُت فَ َخ ِشينَآَٰ أَن يـُ ۡرِى َق ُه َما طُويََّٰنا َوُكفرا ))
َ
َ
ُ

و موضع اجملاز يف ىذه اآلية الكردية ىو يف قولو تعاىل ( الوالم ) .و كما عرفنا معٌت الوالم ىو الطفل مل يبلغ سن الرشد

و ىو الصوَت الذي ال يوصف إبديانو و كفره على هللا سبحانو و تعاىل ؛ و لذا يتعجب موسى عليو السالم من إقدام العبد
الصاحل اطتضر عليو السالم على قتلو  ،و ليس بقدرتو وىو على حالو أن يرىق والديو  ،فهو اعتبار ما سيكون اظتستقبل عليو
الوالم من ضالل و إضالل على والديو ،و ىذا ديكن أن يؤثر على ولديو اظتؤمنَُت اللذين أحبّاه حبا شديدا .وأما من حيث عالقة

الوالم مع الفكرة العامة للسورة  ،فإن األبناء من زينة اضتياة الدنيا و التعلق هبم ديكن حالتُت :أن يسعد اإلنسان أبخالقو الكردية و

أن يهلك اإلنسان أبخالقو السيئة .وإذا ما بلغ الطفل سن الشباب فرح بو أىلو  ،وىذا يتماثل فرح أىل الدنيا بينهم  ،و إن
كانت سبب ىالكهم جيب أن يتخلصوا منها كما خلص العبد الصاحل األبوين من شر ابنهما اظتعلوم.
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و ىذا النوع من اجملاز اظترسل عالقتو اعتبار ماكان.
اآلية
َوأ ََّما
فَ َكا َن أَبـَواهُ ُم ۡؤِمنَـ ۡ ِ
ُت
َ

الكلمة
ۡ
ٱلوَُّٰلَ ُم

الواردة

فيها

العالقة

اظتعٌت الذي يراد
هبا

الوالم

اعتبار ما

الشباب
كان

ۡ
َّ ِ
ين َكانَ ۡت أَ ۡعيُـنُـ ُه ۡم ِيف ِغطَ ٍآَٰء َعن ِذك ِري َوَكانُواْ َال يَ ۡستَ ِط ُيعو َن َ ۡشت ًعا ))
 .5قولو تعاىل يف سورة الكهف اآلية  (( : 101ٱلذ َ
وجدان يف اآلايت القرآنية تعددت من الدعوة إىل استخدام اضتواس عامة للتفكَت و التبصر يف آايت هللا سبحانو و تعاىل
يف الكون و مع وجود ىذه النعم إال أن الكفار ال يريدون التبصر وال غترد التفكَت .و يف قولو تعاىل ( أعُت ) فإذا كانت العُت آلة
للنظر فإهنا مرتبطة ابلفكر و اإلنسان عموما  ،فذكرت اآلية اصتزء ( العُت ) و أريد بو اإلنسان كلو .فالعُت جزء من اإلنسان  ،و
العُت ىو اصتزء األكثر إستخداما و إحساسا يف نقل اضتقيقة و الوصول إىل اليقُت.
و ىذا غتاز مرسل عالقتو اصتزئية.
اآلية
َّ ِ
ين َكانَ ۡت
ٱلذ َ
أَ ۡعيُـنُـ ُه ۡم ِيف ِغطَ ٍآَٰء َعن
ۡ
ِذك ِري

الكلمة

الواردة

فيها

اظتعٌت الذي يراد

العالقة

هبا
اإلنسان

العُت

اصتزئية

وفيما يلي نورد جدولُت مفصلُت :أحدمها يتضمن حاالت اطتطأ اليت ارتكبها كل طالب يف كتابة اعتمزة ،واآلخر
يتضمن اإلجاابت الصحيحة اليت حصل عليها كل طالب من طالب اظتستوى اظتبتدئ.
 .4اخلامتة

و ومعٌت البيان يف اللوة ىو الفصاحة و الوضوح و اللسن .و يف االصطالح ىو علم يعرف بو إيراد اظتعٌت الواحد ٍ
بطرق

ؼتتلفة يف وضوح الداللة عليو.و اجملاز اظترسل ىو كل كلمة مستعملة يف غَت معناىا األصلي لعالقة غَت اظتشاهبة ،مع قرينة لفظية
ۡ ۡ ُۖ
ِ
ص ۡموُ .فاجملاز يف ىذه اآلية يف لفظة
أو حالية مانعة من إرادة اظتعٌت األصلي .و اظتثال يف قولو تعاىل :فَ َمن َش ِه َد من ُك ُم ٱلشَّهَر فَـليَ ُ
(الشهر) ،و أن الشهر ال يشاىد معنا ،وإمنا الذي يشاىد ىو (اعتالل) الذي يظهر يف أول ليلة يف بداية الشهر ،واعتالل سبب يف
وجود الشهر ،فإطالق الشهر عليو غتاز مرسل عالقتو السببية.
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و أظهرت النتيجة من ىذه الدراسة أن اجملاز اظترسل يوجد يف ىذه السورة و يقع يف مواضع متعددة .وأن يكون اجملاز
اظترسل فيها متنوعة من أشكال عالقتو .اتضح من النتائج ،أن اجملاز اظترسل الواردة يف سورة الكهف متنوعة من عالقتو و منها
العالقة احمللية  ،واصتزئية  ،و اعتبار ماكان .و أن األكثر ىو اجملاز اظترسل و عالقتو اصتزئية يف ثالثة مواضع.
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