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 الباب األول

 املقدمة
 

 ية البحثخلف -أ
مة ز اللغة ظاهرة بسيكولوجية اجتماعية، ثقافية، مكتسبة، ال صفة بيلوجية مال

 1"ل.الصويت، تستطيع مجاعة ما أن تتفاهم وتتفاع رموز"للفرد، تتأّلف من جمموعة 
يت يعرب الكلمات ال"ومن إحدى اللغة يف هذا العامل يعين اللغة اللعربية، هي 

غراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن العرب عن أهبا 
الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب ومن منثور العرب 

 2"ومنظومهم.
ولقد أنزل هللا عز وجل القرآن الكرمي بالعربية، ألهنا أفصح املعات وأغناها 

املباركة   غةوهبذا أصبحت هذه الل عليو وملم، ألعظم املعجزات لنبينا حممد صلى هللا
من الدين وصار تعلمها والتكلم فيها من شعائر اإلمالم. كما قال هللا تعاىل يف 

َر ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َُّقْوَن﴾ )مورة الزمر:    3.(28مورة الزمر: ﴿قُ ْرءانًا َعَربِيًّا َغي ْ
كما عرفنا أن القرآن الكرمي مصدر العلوم، كعلوم اللغة العربية والعقيدة وشعائر 

ليت تتعلق العربية والعلوم ااألمالم وغريها، لذلك جيب علينا أن يستويل على اللغة 
ثالثة عشر  يوه هبا، يعين العلوم اليت يتوصل إىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ،

ذه العلومه علما: الصرف، واإلعراب، والرمم، واملعاين، والبيان، والبديع )وتسمى

                                                           

 .13( ص -)بريوت: دار الثفافة اإلمالمية،، فقه اللغة العربية وخصائصهااميل بديع يعقوب،  1 

 .7(، ص 2007)بريوت: دار الكتب العلمية،  ،جامع الدروس العربية ، مصطفي الغالييين 2 

 .7( ص 2007، )بريوت: دار الكتب العلمية، األتقان يف علوم القرآنجالل الدين السيوطي،  3 
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الثالثة األخرية باالمم "بالغة"(، والعروض، والقوايف، وقرض العشر، واإلنشاء،  
 4طابة، وتاري  األدب وم ن اللغة.واخل

أما البالغة فهي تأوية املعىن  5"تنيبء عن الوصول واالنتهاء."البالغة لغة هي 
اجلليل واضحا يعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف الفس أثر خالب، مع مالئمة كل  

ويف تقدمي كتاب مفتاح  6كالم للموطن الذي يقال فيو، واألشخاص الذين خياطبون.
تأخري تدوين علوم البالغة، شأن معظم العلوم العربية واالمالمية ولكنها  "العلوم: 

  7"كانت حمفوظة يف صدور الرواة واحملدثني.
هبذا التعريف السابق أن علوم العربية هي كل األحوال بالعلم العربية، وعلوم 

 البالغة ينقسم على ثالثة أقسام هي علم البديع والبيان واملعاين.
علم يعرف بو الوجوه والزايا اليت يزيد الكالم حسنا وطالوة "و علم البديع ه

 8"وتكسوه هباء ورونقا بعد مطابقتو لقتقضى احلال ووضوح داللتو على املراد.
لم يستطيع ع"علم البيان هو  وينقسم إىل احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية.

 مبعرفتو إيراد املعىن الواحد، بطرق خيتلف بعضها عن بعض، يف وضوح الداللة العقلية
ز، وهي التشبيو، واجملا وينقسم إىل ثالثة البحوث:على نفس ذلك املعىن. 

 9"والكناية.

                                                           

 .7مصطفي الغالييين، املرجع السابق، ص  4 

الكتب  ، الطبعة الثالة، )بريوت: دارعلوم البالغة )البيان واملعاين والبديع(أمحد مصطفى املراغي،  5 
 . 13م( ص  1993-ه 1414العلمية، 

م( ص  2007ه  /  1427خاكرتا: روضة فريس، ، البالغة الواضحةعلى جارم ومصطفى أمني،  6 
10. 

مية، ، الطبعة الثانية، )بريوت: دار الكتب العلمفتاح العلوممراج امللو والدين أيب يعقوب يسوف،  7 
 م(، ص أ. 1987 -ه 1407

 .255على جارم ومصطفى أمني، املرجع السابق، ص  8 

هلداية، الطبعة الثانية عشرة، )مورابايا: ا جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،مشي، أمحد اهلا 9 
 .245م( ص  1960-ه 1379
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 10"علم يعلم بو أحوال اللفظ اليت هبا يطابق مقتضى احلال."علم املعاين هو 
 القصر،و  الذكر واحلذف، والتقدمي والتأخري،إىل متة حبوث: وهي  م علم املعاينوينقس

 واملخصوص نشاء.، واخلرب واإلواإلجياز واإلطناب واملساواة  والوصل والفصل،
 تبحث الباحثة خاصة عن اإلنشاء )االمتفهام(.م

اإلنشاء إما طليب أو غري طليب. فالطليب ما يستدعى مطلوبا غري حاصل وقت 
طليب ما ليس كذلك واألول يكون خبمسة أشياء: األمر والناهى الطلب. وغري ال

 واالمتفهام والتمىن والنداء.
و أما االمتفهام فهو طلب العلم بشيء وأدواتو اهلمزة و هل و من و مىت و 

 11أيان و كيف وأين و أىن و كم و أي.
حرف  امتفهام منها االمتفهام أدوات من كثرية توجد القرآن عرفنا، يف كما

 يعين هل حرف امتفهام من آخر معىن الباحثة وجدت قد تناقشو بعد ولكن هل،
 .قد ومعىن معىن نافية
كلمة  الباحثة وجدت قد االمتفهام، أدوات من "هل" يكون ذلك، على بناء
 َشْيًئا مَلْ َيُكنْ  الدَّْهرِ  ِحنْيٌ مِّنَ  اإِلْنَسنِ  َعَلى أََتى اإلنسان: ﴿َهلْ  مورة يف االمتفهام

 (1مَّْذُكْورًا﴾ )اإلنسان:
 ،على باهبا متفهاما هي :والثاين قد، مبعىن هي :أحدمها :وجهان هل يف

 .وللتوبي  للتقرير هنا واالمتفهام
رغُب يف ثة تحفالبا ،القرآن الكرمي كثريا ما وجدْت اجلملة االمتفهام يف أماو 

 أنواعب يتعّلق ما تبحث أن الباحثة أرادت ذلك البحث ،وخاّصا يف صورة األنعام.
االمتفهام يف مورة األنعام. ألن الباحثة مل جتد الطالب الذين يأخذون و يبحثون 

رغبت يف البحث العلمى ، و  عن أنواع االمتفهام يف مورة األنعام من القرآن الكرمي
                                                           

 .31منقافورة: احلرمني، دون منة(، ص  اجلوهر املكنون،عبد الرمحن األحضرى،  10

بة: إندونيسيا، املكت -) موراباياكتاب قواعد اللغة العربية، حضرات حفىن بك ناصف وأخرون، 11 
 .108-107اهلداية، بدون منة( ص 
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كثريا يف   اماالمتفه نواعالباحثة البحث يف مورة األنعام، ألن الباحثة وجدت من األ
 الباحثة أرادت فلذلكمورة األنعام، ومورة األنعام من مور مبع الطوال من القرآن. 

 ما على مورة األنعام. نظرا يف أنواع االمتفهام املوجود عن حبثا عميقا تبحثو أن
: عنوان حتت رمالة علمية الباحثة فقّدمت املشكالت، خلفية هذه فكرة يف كان

 األنعام )دراسة حتليلية بالغية(". "أنواع االستفهام يف سورة
 

 أسئلة البحث -ب
 األمئلة من هذا البحث هي:

 ما اآليات اليت تتضمن أدوات االمتفهام يف مورة األنعام؟ -1
 ما أنواع االمتفهام يف مورة األنعام؟ -2

 
 التحديد اإلجرائي -ج

أنواع "ومن هذه التفكرة تريد الباحثة أن تكتب البحث العلمي حتت املوضوع: 
 االستفهام يف سورة األنعام )دراسة حتليلية بالغية("

 من موضوع السابق تعطي الباحثة عن التحديد اإلجرئي، كما يلى:
 التحديد املوضوع .أ

 شكل نظرا إىل بأنواع الكاتب؛ أو املتكلم نية كليمة النوع، من مجع : أنواع -1
أشكال اللغة. واصطالحا أنواع هي انقسام معىن من مجلة االمتفهام  من

هام متفوأنواعو يعىن: ا خيرج عن غرضو األصلي إىل أغراض أخرى.الذي 
، امتفهام النفي ،امتفهام التعجب ،امتفهام األنكار ،امتفهام التوبي  ،التقرير

 .امتفهام التكثري، خبارامتفهام اإل
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أين كيف و و  مابشيء وأدواتو اهلمزة وهل ومن و هو طلب العلم االمتفهام:  -2
الغرض األصلي لالمتفهام هو طلب معرفة أمر مل يكن 12وأىن وكم وأي.

معلوما عند الطلب، وهذا املقصود يف هذا البحث يعين االمتفهام خيرج عن 
 غرضو األصلي إىل أغراض أخرى نعرفها من خالل مياق الكالم.

العقيدة »كية الطويلة اليت يدور حمورها حول : أحدى من السور املمورة األنعام -3
 آيات. 165، وهو «وأصول اإلميان

درامة بالغية: هي درامة حتتوي على النظريات واملواد املتصلة مبيل تقدمي  -4
ها قيمة التعبري البالغية. علم البالغة هو فرع من العلوم يف اللغة العربية اليت لدي

 والبديع.ثالثة فروع، هو علم املعاين والبيان 

 التحديد الزمان .ب
فرباير  28-2018ينانر  1حتديد الزمان هذا البحث العلمي عن التارخ 

2018 
 التحديد املكان .ج

 حتديد املكان هذا البحث العلمى يعىن يف املكتيب ويف البيت.
 ومن البيانات السابقة فرتيد الباحثة أن تبحث موضوعا هو البحث املكتيب

 االمتفهام يف مورة األنعام.عن اآليات اليت توجد فيها 
 

 أهداف البحث -د
 ف هذا البحث، فهو كما يلي:اهدأفأما 

 ملعرفة اآليات اليت تتضمن فيها أدوات االمتفهام يف مورة األنعام. -1
 ملعرفة أنواع االمتفهام يف مورة األنعام. -2

 
                                                           

 .196الدزويش، املرجع السابق، ص  حمى الدين 12 
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 أمهية البحث -ه
 ترجو الباحثو أن نتيجة هذا البحث فوائد، كما يلي:

 األمهية النظرية: -1
باحثة خاصة وللقارئ عامة عن أنواع االمتفهام يف مورة لللزيادة املعلومات  (أ

 األنعام.
المية ملعلمي للمكتبة جبامعة أنتساري اإللزيادة املرجع يف البحث ا (ب

 احلكومية بنجرمامني.
 األمهية التطبيقية:  -2

 مساعدة يف حتليل الكلمة، ويف فهم النصوص العربية ويف ترمجتها صحيحا.
 

 اختيار املوضوعأسباب  -و
 أما األمباب اليت تسبب الباحثة إىل اختيار هذا املوضوع، كما يلي:

 ألن معرفة االمتفهام مهمة جدا يف علم البالغة -1
وم اإلمالم اليت ألن القرآن الكرمي هو املصدر األمامي من مصادر عن عل -2

يات ألادقيقا وعميقا. فبوامطة حبثو ودرامتو ميكن معرفة ينبغي لنا فهمو 
لعميقة اليت تتضمن عن أدوات االمتفهام وأنواعها. حيت ميكن لنا القرآنية ا

 عتبار عنو.امتنباطو واال
نعام، االمتفهام يف مورة األ احثة باختبار موضوع البحث عن أنواعقامت الب -3

المتفهام يف مورة ا من البحوث السابقة املتعلقة بأنواعألن الباحثة مل جتد حبثا 
 نفس الباحثة رغبة يف اختبار هذا املوضوع.األنعام، فنمت يف 

 

 الدراسات السابقة -ز
وقبل أن تقدم الباحثة البحث العلمي هبذا املوضوع املختار، قد فتشت الباحثة 

 املراجع واملصادر تتعلق هبذه الرمالة العلمية وهي: ةعد
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م حتت  2015يف منة  البحث العلمي اليت كتبها احلاجة شريفة زينب
 رف "ه"" يف القرآن الكر"م".حبستفهام اال" املوضوع: 

فهام يف االست "أنواعحبثا عميقا حتت املوضوع:  أرادت الباحثة أن تبحث
آلن يف اوأما البحث الذي متقدمتو الباحثة  سورة األنعام )دراسة حتليلية بالغية("

 ي مهمة جدا عند زعمت الباحثة.حتليل اآليات القرآنية فه
 

 منهج البحث -ح
 نوع البحث -1

 Library نوع البحث الذي تقوم بو الباحثة هو البحث املكتيب )

research:الذي يتكون من اخلطوات اآلتية ) 
 مجع العديد من الكتب املتعلقة هبذا املوضوع (1
تقدمي األمس العامة عن "أنواع االمتفهام يف مورة األنعام" بامتخدام   (2

 كتب قواعد اللغة العربية
 م اليت تتضمن االمتفهام بامتخدام حتليلحتليل األيات من مورة األنعا (3

 البالغة.
 

 تصميم البحث -2
 أما اخلطوات اليت تسلكها الباحثة يف عملية البحث، وهي:

مجع الكتب املتعلقة هبذا البحث لتكون مصادر للبيانات مثل القرآن أوال: 
الكرمي، والبالغة، وكتب التفسري، والقاموس العريب والكتب اليت تدعم 

 املتصلة بالبحث، مواء من املكتبة العامة أو املكتبة اجلامعة.األخرى 
ثانيا: قراءة كتب التفسري والبالغة والقاموس العريب، وحتليل آية بعد آية يف 

 القرآن الكرمي لتحديد اآليات اليت تتضمن االمتفهام.
 ثالثا: االمتشارة عن البيانات إىل املرشد.
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 البحث العلمي. رابعا: تقدمي البيانات بكتابتها يف
 

 البيانات ومصادرها -3
 بيانات البحث (1

البيانات اليت حيتاج إليها البحث هي اآليات من مورة األنعام اليت 
 تتضمن أنواع االمتفهام.

 مصادر البيانات (2
وجد يعين بو اآليات ت القرآن الكرمي مصادر البيانات األمامية هي

 فيها أنواع االمتفهام فيها ومصادر للنظريات هي:
 الكتب من التفسري:

 اإلتقان يف علوم القرآ، جالل الدين السيوطي -1
 الدرويش الدين حمي القرآن، ب إعرا -2
 صفوة التفامري )تفسري للقرآن الكرمي(، حممد علي الصابوين -3
ن حملمد بن يومف الشهيد بأيب حيا، تفسري البحر احمليط -4

 األندلسي
 الكتب من قواعد اللغة العربية، منها:

بد إعرابو، ع-االمتفهام يف الفرآن الكرمي غرضواملوب  -1
 الكرمي حممود يومف

 فقو اللغة العربية وخصائصها، أميل يديع يعقوب -2
 جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييىن -3
 علوم البالغة )البيان واملعاىن والبديع(، أمحد مصطفى املراغي -4
 البالغة الواضحة، علي جارم ومصطفى أمني -5
 اج امللو الدين أيب يعقوب يسوفمفتاح العلوم، مر  -6
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 اجلواهر املكنون، عبد الرمحن األحضري -7
 جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، أمحد اهلاشيمي -8
درس البالغة العربية، الدكتوراندوس احلج أمحد بامحيد  -9

 لسانس اداب
 كتاب قواعد اللغة العربية، حضرات حفىن بك ناصف -10
 اللغة، حممد القوجنياملعجم املفصل يف علوم  -11
 املعجم املفصل يف اإلعراب، طاهر يومف اخلطيب -12
 مدخل إىل البالغة العربية، يومف مسلم أبو العدوس -13

 
 أساليب مجع البيانات -4

د اآليات يحدتب والطريقة اليت ملكتها الباحثة جلمع هذه البيانات، هي
 ليت فيهااحيلل أنواعها بامتخدام مث  يف مورة األنعام اليت تتضمن االمتفهام،

بأنواع االمتفهام بامتخدام قواعد اللغة  مث حتلل أنواع االمتفهام وعداده.
ذا العربية وكتب التفامري املتعلف بو عند املفسرين وكتب أخرى اليت تتعلق هب

 البحث العلمي.
 

 أسلوب حتلي" البيانات -5
لبالغية اتقدمي الباحثة جمموعة البيانات بأملوب الدرامة التحليلية 

 اخلطوات اآلتية: والتفسريية وحتلبلها تشمل
أوال: التحليل التفسريي، بالرجوع إيل معاين التفسري اليت قدمها املفسون يف  

 كتبهم.
 ثانيا: التحليل البالغي، بالرجوع إىل كتب البالغة اليت تبحث االمتفهام

 ثالثا: حتليل اية فأية يف مورة األنعام اليت ببضمن األنواع االمتفهام.
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 هيك" البحث -ط
 هيكل البحث هلذا البحث العلمي يشتمل على أربعة أبواب، وهي:

: املقدمة وهي تتكون من خلفية البحث، وأمئلة البحث، والتحديد  الباب األول
السابقة، اإلجرائي، وأهداف البحث، وأمهية البحث، والدرامات 

 ومنهج البحث، وهيكل البحث.
خلاص العم اىل اتكون من مفهوم البالغة من اإلطار النظري وهو ي:  الباب الثاين

 ومفهوم مورة األنعام.م االمتفهاوأنواع 
األنعام يف  يات مورةاآلتقدمي البيانات وحتليلها وهي تتكون من : الباب الثالث

 وحتليلها.القرأن الكرمي اليت تتضمن االمتفهام 
 اخلامتة وهي تتكون من اخلالصة، والتوصيات، واالقرتاحات، واملراجع.: الباب الرابع

 


