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 بالغة االقشاع في عالقات السذابية نثخ الجميخي إنسهذجًا 
 األستاذ السداعج الجكتهر

 ساىخة عجنان وىيب العشبكي 
0202  - 0202  

 الخالصة : 
يةأسس الحظاب البالغي على اسةراتيثية االقساع ، النه أهؼ االهداف الةي يرمي اليها الزرسل    

، ويرغب فيي تجييههيا فيي بظا،يه ، ،يأن مليؾن ملامياا ،االقسياع للزرسيل الييه ، ،زيا ييرا  ميؽ ا يداث 
يةيأتى تغير في الزؾقف الفكري والخلؾكي والعاطفي ، وبةخحير الزحاطب لفعل ميا او تركيه ، فيال 

 ذلػ اال مؽ بالل ،الغة االقساع الةي تعد غامة الجثاج وهدفه البالغي واالقساعي .
إن االشيييلال البال ييييية تةؾقيييف اهزيةهييييا عليييى مييييدا تأايةهيييا لييييدو ها االقسييياعي او الجثييييا ي او    

البرهاني بةسؾعها وعليى  أسيها االسيةعا ة الةيي مذيسفها ا سيظؾ تجي  تخيزية الجثا يية عليى اليرغؼ 
ةيييدااها فيييي نغييير الد اسيييات البال يييية والحظابيييية اليييى الكيييالم الزةيييداول البخيييي  ، فالجا ييية ميييؽ ام

البال ييية للحظيياب هييؾ الةييانير واالقسيياع للثزهييؾ  عييؽ طريييو الذييؾ  البال ييية والجثيي  والعسا يير 
الزةيؾفرة فييي السغريية البال ييية الهدمزية متييل الديؾاهد الةييي تعيد عسذييراا  ثا يياا هييي االبيرا كؾنهييا 

ة للجثييية والبرهيييان واليييدليل وهيييي اعامييية م سييياع الجهيييا و كزيييا و ا عسيييد الثيييا   فيييي البييييان مراافييي
 والةبييؽ اذ كان مدا  قؾله  ؾل الداهد والزتل.

وأمييا عالقييات الزدييابهه والةييي نعسييي بهييا الةدييبيه واالسييةعا ة اللييأان مهؾمييان علييى مبييدأ الزدييابهه    
هأ  العالقات ،لترة مزيا  علهيا مؾعيؾعة البجي  والةفاعل في السص الحظابي البالغي فهد و ات 

والةي  هه  مؽ باللها السذؾص طاقةها االبداعيية فريالا عيؽ االقساعيية كؾنهيا نذؾ ياا تذيف 
وتخرا ما يةعلو ،جياة الجيؾانات وا سافها وطرا و معيدةها و فاتها الدابلية والحا  ية وانؾاعهيا 

ليؾن ،االسياليب والةرابييب ،زيا يتيري اليسص االابيي والؾانها .... الخ ، مزا مثعل تلػ السذيؾص تة
 والحظابي.

 االقساع ، الةدبيه ، االسةعا ة  الكمسات السفتاحية :

The rhetoric of persuasion in similar relations, Damiri prose as a 

model 

                                                           Researcher: Prof.D. Sahira Adnan 

Wahib                                   
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Abstract  :  

   The rhetorical discourse is based on the strategy of persuasion, because 

it is the most important goal that the sender aims to achieve, and he 

wishes to achieve in his speech, to be obligated to persuade the addressee 

of what he sees of the changes in the intellectual, behavioral and 

emotional position, and by harnessing the addressee to do something or 

leave it. Through the rhetoric of persuasion, which is the goal of Al-

Hajjaj and his rhetorical and persuasive goal. 

   Rhetorical forms depend on their importance depends on the extent to 

which they perform their persuasive, pilgrim, or demonstrative role in 

their diversity, on top of which is the metaphor that Aristotle classifies 

under the name of Hajjajia despite its extension in the view of rhetorical 

and rhetorical studies to simple circulated speech. The elements available 

in the ancient rhetorical theory, such as evidence, which is considered an 

argumentative element, are also synonymous with argument, evidence, 

and evidence, and it is a support for establishing facts, as mentioned by 

Al-Jahiz in the statement and the explanation, as his saying was about 

witness and parable. 

   As for the similarity relations, by which we mean the metaphor and 

metaphor, which are based on the principle of likeness and interaction in 

the rhetorical text, these relationships were frequently mentioned, which 

made them the subject of research through which the texts achieved their 

creative energy as well as persuasion as they are texts describing and 

listing what is related to the life of animals, their varieties, ways of life 

and internal characteristics And foreign affairs, its types, colors ... etc. 

Keywords: persuasion, simile, metaphor 
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 السقجمة : 
معيييد اليييسص اليييدميري وا يييداا ميييؽ السذيييؾص الحظابيييية الستريييية الغاييييرة ،الهرييياما االبداعيييية الةيييي    

ف ييييعر ت علييي  اليييسص نريييياا ،ااملانييييات الةركيبيييية والدالليييية ، إذ تهيييؾم هيييأ  الؾ قييية البجتيييية عليييى 
، الزسثييا االقسيياعي ، وتعييدا مخييا ات الحظيياب الجثييا ي ونغرياتييه اللغؾييية والبال ييية والزسظيييية 

الل ويلثياا اليى الرميا ، دفكان الةجديد ،البالغة الجثا ية واالقساعية ، وهأا الةعيدا مخيةدعي االسية
وال سيزا  مؾز اللغة مؽ اون اقذاع الذؾ  ، بل يةحأ مؾقعه في سياق ا ةزياعي ، اقةذيااي ، 

ي فييتهةسياسييي ، وايييديؾلؾ ي ، ومييا نبجتييه اليييؾم فييي الييسص الييدميري هييؾ الزها بيية البال ييية الةييي 
 بظئ بيرلزان  الها زة على اقساع الزةلهي او الرأي العام.

يةزيا السص الستري عسد الدميري ، في كةا،ة  يياة الجييؾان الكبيرا اليأي اشيةهر ،يه كؾنيه كةا،ياا    
مؾنهيياا تا يحييياا وفلخيياياا وا ةزاعييياا وشييرعياا ، إذ تييدبل كييل مييؽ هييأ  الثؾانييب فييي الخييرا الهذذييي 

ظا،يييات  لزيييية او نهدمييية ، او سياسيييية او بوالؾ يييفي للجيؾانيييات  ةيييى تةجيييؾل فيييي معغزهيييا اليييى 
ةزاعية ، او فكرية مبظسة ومغيبة ، بل مؽ الزخلؾت عسها ، بلف السص االبيداعي ، إذ مظيرح ا 

بتيراا مؽ الهراما الدرعية والديسية والفلخاية ، فا بح مؾسؾعة تؾنييية لألا،اع والدعراع والجلزاع 
زاطهييا وعلزيياع الفهييه والدييرعية .. الييخ ، فرييالا عييؽ كتييرة الؾ ييف والخييرا للجيؾانييات واشييلالها وان

واالبداعية ، فا بح مسثااا وانانها ، وألؾانها ، مزا  عل السص  افالا ،الييؼ الفسية  هاوانؾاعها ذكؾ  
ق اليييأي تيييرا  ييييه ، ذيييي الؾ يييف و يييفات الجيؾانيييات ، والخيييياالبا ييي  عليييى ا اسيييةه وتهمجفيييا 

االقسيياع والثؾانييب الفسييية ، فرييالا عييؽ الييدالالت تجيي  بانيية عالقييات الزدييابهة الةييي تجهييو ،الغيية 
 ،جخب الد اسات الجثا ية او البال ية الثديدة.

 يقدم البحث في محهرين ىسا : 
 بةعريف ،الغة االقساع في الد اسات البال ية الثديدة ىويعساالول : 

 والتاني : عالقات الزدابهة ) الةدبيه واالسةعا ة(
 السحهر االول : في بالغة االقشاع 

س  ييؾل تجليييل الةهسيييات الجثا ييية الةييي تغهيير فييي بسيةيييؽ غيية الثديييدة ،دييلل اسيياالتةزفذييل الب
االوليييى : بسيييية الحظييياب نفخيييه اليييأي مخيييةحدمه ، والتييياني : بسيييية الةيييأنير اي انييير الحظييياب عليييى 
الثزهؾ  ، اذ يهدف في االول اليى تيد يس الجثي  وتذيسيفها ، وفيي التانيية الييات الةؾا يل الةيي 

البالغية الثدييدة ، ميع الزسظيو البرهياني ، ومفهيؾم تسدئ فعل الجثاج ، ومؽ نؼ قظع الظريو في 
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البداهييية الدملا تيييية ليفيييةح الظرييييو اميييام ) الزسظيييو الجثيييا ي االقسييياعي ( اليييأي مجهيييو ميييؽ بيييالل 
ملاسيييب الهبييييؾل والةغيييييير فييييي االفكييييا  والزعةهيييدات وتذييييدمهها ... الييييخ ، فهسيييياك بظيييياب الحيييييال 

العهل والزسظو ، فرالا عؽ الكيالم الزثيازي والعاطفة واالعثاب واالغؾاع او الةالعب ، وبظاب 
ةاويهيي ، فالبال يية هيي فيؽ االقسياع واالسلؾبي او الزؤسلب اي االابي واالبداعي الفسي ، وليس ال

بؾاسظة الحظاب ، والبالغة الثديدة هي تلػ البالغة الجثا ية الةي تةعيا   ميع ،الغية الذيؾ  
ؼ الكياييية الةييي يييةؼ بهييا ا ييدا  ا لييام الييزيية كزييا الفسييية والزجخييسات البدمعييية ، كؾنهييا مجاوليية فهيي

فالغاميية مييؽ  (1)وعييعها بيرلزييان ، وقييراعة السذييؾص علييى اسيياس الجييؾا  ، وليييس الغييؽ والةحزيييؽ
 الجثاج هؾ االقساع والةأنير والةداول والةؾا ل.

الغاميية اذا ،ييالو واالمذييال ، فالبالغيية )) مييؽ قييؾلهؼ بلغيي  وتفيييد البالغيية ،أنهييا الغاميية والزسهييى واال
  اليهييا وبلغيي  غيييري ، ومبلي  الديييع مسةهييا  ، والزبالغيية  فيي الديييع االنةهيياع الييى غايةييه ، ييانةه

، فاالفهييام شييرب البالغيية االول  (2)(( هييي الزعسييى الييى قلييب الخييامع  يفهزييهتسفخييزي  ،الغيية النهييا 
الزهيال للزهيام ومظا،هةيه  واعالها في الؾعيفة الةؾا لية والةداولية لها ، واميا الزساسيبة فهيي مساسيبة

، اي افهيام الهيؾم ،زهيدا  طاقياتهؼ ومسيازلهؼ فريالا عيؽ الةجخييؽ فيي اللفي  ، وهيؾ الجيال  ىلزةهر
اعلييى  تييب البالغيية ، فيلةهييي االقسيياع ،البالغيية فييي هييأ  الزعيياني كلهييا مييؽ افهييام الزةلهييي واقساعيية 

ير  يييييه ،  يلييييؾن االقسيييياع ،زعسييييا  ،ييييالجث  الهؾييييية واالسيييياليب الزساسييييبة للزهييييام ، واسييييةزالةه والةييييأن
 (3)غة في  ؾهرها  ثا اا بظابياا الحظابي اساس البالغة ومراافها ، وتكؾن البال

 
والهذد مؽ االقساع هؾ اقساع الزةلهي ، وتؾ يه ذهسه وعزله وتغيير سلؾكه مؽ بالل  دد االالة 

ل الزةلهي على االقساع واالذعان لها ، وافعه الى الفعل زوالجث  والبراهيؽ واالسةدالل بها ، و 
يزةي عالقات الزدابهة ) الةدبيه ناو الةرك ، او االنيياا والةخليؼ ، وهؾ ما سسثد  في 

 ة(.  واالسةعا
وأمييييا االقسيييياع ،زعسييييا  الحيييياص ، اي الجثيييياج البالغييييي والحظييييابي فييييي الييييسص ، فهييييؾ شييييلل ابيييير 

ني واالسيييةالل الثيييدلي الهيييا ؼ عليييى الظيييا،ع الجيييؾا ي ، إذ ان اسيييةداللي محيييالف لالسيييةدالل البرهيييا

                                                           
 .29:  2014ٌنظر : من الحجاج الى البالغة الجدٌدة ، د. جمٌل حمداوي ، افرٌقٌا الشرق ، المغرب ،  ((1
 6الصناعتٌن ألبً هالل العسكري :  ((2
 .19ٌنظر : بالغة االقناع ، دراسة نظرٌة وتطبٌقٌة ، د. عبد العالً قادا ، كنوز المعرفة :  ((3
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الزهاييس الحظابية تبدأ ،أقؾال مهسعة ، بيسزا البرهانية تبدأ ،زهدمات مهيسية ، والثدلية تبد ،زهدمات 
، ومؽ نؼ تزركا االهةزيام ،البالغية الجثا يية ميؽ  (1)ذا عة ومدهؾ ة ، ولألػ مثب الفذل بيسهزا

المتل لالناياح الأي مدلل  زيؼ نغرية الذيؾ ة البال يية وال سييزا فيي  هيل مسظلو انها الدلل ا
االسيييةعا ة ، عليييى اليييرغؼ ميييؽ نغرييييات الديييلالنييؽ الةيييي  ذيييرتها فيييي االابيييية االبداعيييية ، اال ان 

ت الحظابيية زلكياعلى االقساع ،اعةزياا ال سبسيالبالغة الثديدة وافه  بيؽ الزفهؾم اال سظي الأي ي
بي اليأي مثعيل الحظياب هيؾ الهيدف االمتيل فيي  يؾ ة االسيلؾب ، فالبالغية الثدييدة والزفهؾم االا

، ميؽ بيالل ( 2) ا دها الةأنير والةفعيل ، يسذهر فيها الدعري ) العديرية ( والةيداولي ) الحظابيية (
تؾسييييع نخيييو البالغييية ومفهؾمهيييا بييييؽ الجثييياج واالسيييلؾب فةجرييير العسا ييير التالنييية ميييؽ الزةعييية 

ومدعزييية ،االقسييياع او الجثييياج والةيييأنير ، وميييؽ نيييؼ لييييؼ واالنيييا ة مثةزعييية ومةعاعيييد  والةييياييؽ والةع
الةخليؼ ،اسةجرا  الزةلهيي فيي تجدييد الييزية البال يية لليسغؼ وابيراز الؾعيايية الةداوليية واالقساعيية 

 لالسةعا ة متالا.
 السحهر الثاني : ) عالقات الستذابية (

يؽ بييييؽ فسيييؾن البالغييية ، كزيييا مظؾييييه ميييؽ قيييؾة الثزيييع بيييمجةييل الةديييبيه ملانيييه عاليييية وا  ييية   يعييية 
الهييؾل نييراعا االلييياا مييؽ طريييو ،الغيية االنةيياج  بالزةساقرييات والةهريييب بيييؽ الزةباعييدات ، مزييا ملخيي

ي الزةلهييي ، الييأي مهييع عليييه هييالييى طريييو ،الغيية الةأويييل ، والجلهيية الةييي تذييل بيييؽ الزةباعييديؽ 
لثزييع بيييؽ هييأيؽ الزةساقريييؽ  امعيياا عهلييياا او وهزييياا ، او بيالييياا ، فسؾعييية الزةلهييي محةلفيية  ةييى ا
جهو سالمة العالقات بيؽ و دات الحظاب وكألػ الداللة الةي تسظؾي تج  هأ  العالقات الةيي ةت

مييؽ ع بيسهزييا اميسديياها الزرسييل ويجهههييا الزةلهييي عييؽ طريييو امثيياا الظريييو بيييؽ الزةساقريييؽ والثيي
بالل الة الفهؼ الةي تيدبل فيهيا التهافية الزديةركة بييؽ الزرسيل والزرسيل الييه البةسيا  شيفرة الحيروج 

 لؼ الؾاقع الى عالؼ الحيال.امؽ ع
ويعييد الثييامع الحيييالي االنزييؾذج الفريييد مييؽ نؾعييه الييأي يةثلييى  يييه الةدييبيه علييى ابييةالف البياييات 

ؾة الزرسييلة مييؽ الزرسييل الييى الزةلهييي ااعييياا امييا  والتهافييات ، فالسغرييية الجثا ييية قا زيية علييى الييدع
ليخيييةييؼ ويسخيييثؼ ،زيييا مجهيييو الةؾا يييل ، ومسيييه الةديييبيه الةزتيليييي ،  بلحظيييااد عيييزسي ملزيييل لةعاقييي

والةدبيه الرزسي الأي مرزؽ سياق الكالم ، والةدبيه البلي  ، فذفة الزدةبه ،ه هي الدليل على 
                                                           

 25المصدر نفسه :  ((1
 77:  2005ٌنظر : البالغة الجدٌدة بٌن التخٌٌل والتداول ، د. دمحم العمري ، الدار البٌضاء ،  ((2
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ه ، وال تكزييؽ ميزيية الزدييابهة الجثا ييية فييي الييية الييدعؾا الةييي مجيية  بهييا فييي انبييات الذييفة للزدييب
الزةباعييديؽ ، وانزييا فييي مجاوليية الةييأنير فييي سييلؾك الزحاطييب عييؽ طريييو الييزيية الةهريييب فهيي  بيييؽ 

 (1)الفكرية الةي مجزلها ، والةي يؤاي الى االقةساع ،زرزؾن الهؾل عزالا او كفاا عسه. 

محيييرج الةديييبيه لغاميييات مسهيييا الؾ يييف والةؾعييييح ، وتبييييان الذيييفة فيييي الزديييبه ،يييه ،  ييييأتي فيييي   
االقساع وتتبي  الزعلؾمة عسد الزةلهي كهؾليه فيي اال عية : )) اويبية  اانخاق تعبيرية مباشرة غايةه

، وكهؾلييه فييي اال قييؼ :  (2) ييغيرة كسذييف العدسيية تأبييل الحدييب ، وهييي الةييي مهييال لهييا الخييرفة ((
لجيييية فيهيييا بييييا  وسيييؾاا كأنيييه  قيييؼ ، وقييييل )) اال قيييؼ الجيييية الةيييي فيهيييا  زيييرة وسيييؾاا (( ، ومسيييه ا

ؾليه فيي اال نيب : )) وا يدة اال انيب ، وهيؾ  ييؾان مديبه قاسةعزال اسزاع الةدبيه او االفعيال متيل 
نييييس : طيييا ر  ييياا البذييير ، مديييبه  يييؾته لييييديؽ طؾييييل الييير ليؽ (( ، ومسيييه امالعسييياق ، قذيييير ا

الثزل ، ومأوا  قرب االنها  (( ، ومسه االنؾق : )) الربزة طيا ر اسيؾا ليه شييع كيالعرف  ؾت 
 (3)، او ا لع الرأس ا غر الزسها  ((. 

وال سيزا في الثانب االسةعا ي والةدبيه الرزسي ، وقد انزازت عالقات الزةدا،ه ببالغة الةأويل 
نص على نص ، الن فعل الةأويل يةراوح  يه لكةا،ة لي والبلي  ، كؾنه مجاولة واعية وكألػ الةزتي

لزاا للزسة  وباععاا لخلظةه ، ومرة مةزرااا عؽ خالزؤول بيؽ وععيات نالنة ، فزر  الزؤول مخة
ما يريد ، ومر  نالتة نثد الزؤول معةدالا مةؾازياا بيؽ قذد   قذد  ،اسظاا يدُ  على السص ليهؾل

، فالهدف مؽ البالغة هؾ امذال  (4)ؾناتهسؽ ملوقذد  ا ب السص كاشفاا عؽ بباما  ،ا تاا ع
الزهذؾا واقساع الزحاطب ،ه في اوعح وابهى  ؾ ة ، وهؾ ما تروم اليه الةأويلية البليغة على 
الرغؼ مؽ كؾن الزعسى في ،الغة االنةاج ملػ للزسة  ، أما في ،الغة الةأويل فهؾ معسى مجذل 

ل ان يبةكر مؽ الزعاني اال ما مؽ السص الزؤول اي معسى مهيد ،زا يةيجه السص ، وليس للزؤو 
بأ  مؽ يسابيع السص ، ومؽ نؼ ،  بالغة الةأويل قا زة على شهيؽ ، ،الغة الفهؼ ، وبالغة أ
قساع ،  بالغة الفهؼ قا زة على الزؾهبة البجتية اللغؾية والبال ية والذر ية الزةرابزة ، اما اال

                                                           
وتجدٌد علم الكالم ، طه عبد الرحمن ، المركز الثقافً العربً ، الدار البٌضاء ،  الحوارٌنظر : فً اصول  ((1

 444، 4000،  4المغرب ، ط
هـ ( تصنٌف اسعد فارس ، دار طالس للدراسات والنشر 808حٌاة الحٌوان الكبرى ، كمال الدٌن الدمٌري ) ((2

 44:  4444، دمشق ، 
 44،  44المصدر نفسه :  ((3
ٌنظر : التأوٌلٌة العربٌة ، نحو نموذج تساندي فً فهم النصوص والخطابات ، منشورات االختالف ،  ((4

 450: 4040،  4الجزائر ، ط
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الجث  و زل الزحاطب على الةذديو ،الغة االقساع فها زة على الةبرير والةعريد ،امالة و 
 (1)والةخليؼ واالذغان. 

وترا نزاذج كتيرة في كةاب )  ياة الجيؾان الكبرا( فهساك كتير مؽ الةدبيهات ، وترا االسباب 
والسةا   الةي ال تجةاج الى اليل او نةيثة او برهان ، اذ ليس كل اقساع  ثاج ، ومتل هأا 

ر مؾنهاا اعر البازي ، وهؾ مؽ الذهؾ  الثؾا ح مهؾل كزا قال شالزتال كتير ، ففي اعثا،ه ،الظا 
 :  قؾله

 َفِعْمُم اْلِفْقِو َأْوَلى ِباْعِتدَازِ  ... إَذا َما اْعَتدَّ ُذو ِعْمٍم ِبِعْممٍ 
 (2) َوَكْم َطْيٍخ َيِطيُخ َواَل َكَبازِ  ... َفَكْم ِطيٍب َيُفهُح َواَل َكِسْدكٍ 

والةأبييد عليى  يفاته وتؾنييو كالميه ،امبييات الديعرية لالقسياع ،الذيؾ ة إذ يؾعح اعثا،ه ،البازي 
الةدييبيهية الزبالغيية فيهييا كزييا محييةؼ كالمييه عييؽ البيياز ،جرميية انؾاعهييا كؾنهييا ذات محلييب مييؽ الظييير 
وهييأ  تؾنيهييات االلييية مهزيية تجهييو  ؾانبهييا االقساعييية ، وقييد مغييأا الةدييبيه بلييؾن ابيير مييؽ الزثيياز 

اللة وهؾ الكسامة الةي تةعاعد معه في تكؾيؽ الخياق االقساعي فرالا عيؽ ليعرد ،ه الؾ ف والد
 :ؾ  بعالثزالي ، إذ مهؾل في و ف ال

 (3)مثل الّدفاة دائسا طشيشيا     رّكب في خخطهميا سّكيشيا

ففييي الزهظييع االول  ييؾ ة للةدييبيه ، وفييي الزهظييع التيياني  ييؾ ة اسييةعا ية ،  خييدت معسييى االذا 
عسيياق اال    يييؾان مييؽ الييى الةفيية أو وقييد اشييا   الزتسيياةوااللييؼ ، وكييألػ فييي قؾلييه فييي ،يياب الةيياع 

 ابيات :  فيالتدمات ، وعرد  ،هؾل الساشئ اليالا عليه 
 ألديم ىزيم الكذح مسدهدُ حمه الذسائل في أجفانو وطف     صافي ا

 فيو من البجر أسساء تهافقــــــــــــو     مشيا لو سفع في وجيو ســــــــــــــــــــــهدُ            
 لو من الميث ناباه و مخمبـــــــــــو      و من غخيخ الظباء الشحخ و الجيــــجُ            

انيرت اليسص ،الذيؾ  واليدالالت فيي  يؾ  لؾنييية فهيد تؾالي  مثزؾعية ميؽ الةديبيهات البليغية الةيي 
ابهثيييي  اليييييسص ،الجركييييية والؾ يييييف الجخيييييي بييييييؽ الهييييؾة والرشييييياقة والثزيييييال والحفييييية وغيرهيييييا ميييييؽ 
الزؾ ؾفات ، وتعد الذؾ ة الةدبيهية فيي ميا و ا ميؽ اهيؼ الخيبل االقساعيية ، وتأتي  هيأ  االهزيية 

                                                           
ٌنظر : من بالغة االنتاج الى بالغة التأوٌل ، دراسة فً بالغة االقناع ، أ. البشٌر عزوري ، مجلة المقري  ((1

 44النظرٌة والتطبٌقٌة ، جامعة دمحم بو ضٌاف ، الجزائر :  ، مختبر الدراسات اللغوٌة 4ع
 42حٌاة الحٌوان الكبرى ، الدمٌري :  ((2
 44المصدر نفسه :  ((3
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، النهيييا تةثييياوز الؾعيفييية الثزاليييية  فيييي طريهةهيييا الحا ييية فيييي تهيييدمؼ الزعسيييى وتأنيرهيييا فيييي الزةلهيييي
الةيي تثخييد االفكيا  وتهييرب اليرنا ، كؾنهييا تثعيل غييير  يييةاالمةاعيية اليى الؾعيفيية االمجا يية الةأنير 

الزجخييؾس مجخؾسيياا وبييالعلس ، إذ ان الذييؾ ة مبسييية علييى وفييو الييية تهؾيزييية عاهرهييا االمريياح 
 فةحةفي مها د مجؾ ية تلام الزةلهي الى تبسي  أي أو تغييير  أي ميؽ اون فير  وباطسها االقساع 

اابيييرا  فيييي قبيييؾل الزعلؾمييية ، بيييل االنخيييثام ميييع بذؾ يييية الزةلهيييي ، فعيييالؼ الةحاطيييب والةؾا يييل 
مخييزح لزةلهييي الحاطييب ،ابةسييا  الهييؾل الزرييزر غييير الذييريح فييي عيياهر الةدييبيه ، وهييأا الةبييايؽ 

هييراا مييؽ مغاهرهييا ،ييأن تؾ ييد نهافيية مثةزييع ترييغ  علييى الفييرا لةغيييير الجا ييل مدييلل سييلؾكاا مغ
سيييلؾكه أو اندييياع معييياني  دييييدة فيييي الجاعيييرة العربيييية مد كييية  خيييياا لةديييلل مسظلهيييات  دييييدة فيييي 

 (1)الةعامل االنخاني وهي الؾعيفة االساسية لالقساع. 
 هؾلييه تعييالى فييي الثييان، ؾنيييو الذييؾ ة واعزهييا اقساعييياا ،  يجيية وقييد يؾعييف االسييةدالل الهرانييي لة
في ،اب الثيؼ في  ديته عؽ ) الثان ( وهيي  يية   و اأ ّلى مدبراا () فلزا  اها تهةا كأنها  ان و 

، ومسه قؾله في  با ب )  ديرة مريياة ( كهداهيد :  ييؾان ليه  (2)لذغيرة ابيراع ، وقيل الجية 
 سا ان كالأ،اب مريع ،اللييل كأنيه نيا  ، وقيد عيرب العيرب ،يه الزتيل فهيالؾا : اعيعف ميؽ نيا  

 (3)الجبا ب. 
ونثد  ييغة افعيل قيد وعفهيا فيي الةركييب ، وو واهيا مهزية وبذيذية اسيلؾبية فيي االمتيال الةيي 

االبيير وتزلييؽ الذييفة فييي  ةعريييد اليسص وتجهيييو االقسياع ، واسييةثالبيراهيا مةاامسيية ميع أقؾالييه ل
 عانه وتخليزه.قلبه واذ

إن و وا هأ  الةدبيهات بهأ  الذفة مؽ الةؾكيد ،يأن تةيرااف ميع الكياف فيي  يرف ) كيأن ( الةيي 
تيدل علييى تتبييي  وتؾكيييد الذييفة فييي الزؾ ييؾف مزييا مثعلهييا ابتيير اقساعيياا ،خييبب مييؽ زيييااة الزبسييى 

زيييااة الزعسييى ، ففييي قؾلييه عييؽ الجربيياع او العغاميية تزعييؽ فييي و ييفها الييدقيو ) فحلييو  يييدلل علييى
عيسه تدو  الى كل  هة مؽ الثهات  ةى تيد ك  ييد  ميؽ غيير  ركية يدميه ، ويبهيى كأنيه  اميد 
أو كأنه ليس مؽ الجيؾان .... يةدلل بلؾن الدثرة الةي ملؾن عليها  ةى ملاا محةل  لؾنه بلؾنها 

                                                           
 2:  2011،  2ٌنظر : استراتٌجٌة االقناع فً الصورة التشبٌهٌة ، مجلة كلٌة التربٌة ع  ((1
 34حٌاة الحٌوان الكبرى :  ((2
  37المصدر نفسه :  ((3
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مسه ما مذظاا  مؽ ذ،اب ابرج لخانه ويحظف ذلػ ،خيرعة كلجيؾق البيرق نيؼ معيؾا  ، نؼ اذا قرب
 (1)الى  اله كانه  اع مؽ الدثرة..(

 د وهؾ طا ر ليؽ الريش والثزع سبدان ، قال الرا ا :ب  وكهؾله في الخُ 
 حتى تخى السئدر ذا الفزهل              أكل يهم عخشيا مقيمي
 ج الغديلبَ مثل جشاح الدُ  

، وميؽ نيؼ عيد  (2)والعرب تدبه الفرس ،ه إذ اعرق قال طفيل العامري ) كأنه سبد ،الزاع مغخؾل (
الةديبيه بذيذيية اقساعييية مجهييو ميؽ باللهييا الزرسييل االقسيياع للزةلهيي وسييرا اال ييداث واالو يياف 
ل واالسةزرا  ،الخرا اابل تركييب الةديبيه ، ففيي قؾليه ميؽ الةديبيه البليي   يؾل الريربان مؾنهياا قيؾ 

 الداعر ومخةدهداا ،ه : 
 أال أبمغا قيدًا وجشجب أنشي       ضخبت كثيخًا مزخب الظخبان

ففيي العثيا  ييؾ ة تديبيهية بليغية ، أي فرقيي  االعيداع تفريهياا كالغربييان مفيرق االبيل ان تؾسييظها ، 
 .(3)،الا العرب يفؾسزةه العرب ،زفرق السعؼ ، وهؾ كتير ف

وللةدبيه البلي  ،عد اقساعي مغهر في تؾعيح الزعسى الزيراا تبيانيه وتأبييد  ونهليه ميؽ الةثرييد اليى 
الةثخيييد ، و عييل الزدييبه هييؾ الزدييبه ،ييه نفخييه ، فرييالا عييؽ الهييد ة الةذييؾيرية وتهييدمزها الجخييي 

ياا ويبهيى للزعسى ، فؾ ه الدبه ال يرا ذكر  على اعةبا   انه بؤ ة االقساع والجثاج ، إذ مجيأف شيلل
عزسياا للكدف عسه مؽ  هة الزةلهي للحظاب  يلفل للذؾ ة طاقةهيا االقساعيية وقيد تها الجثا يية 
، كيييؾن الزعييياني الةيييي ترسيييؼ ،ذيييؾ ة  خيييية تعيييد ابتييير تيييأنيراا فيييي السفيييؾس ، فهيييي تحاطيييب الجيييس 

 . ، فيةجهو االقساع الأي تةدلل  يه الذؾ ة كأسلؾب مؽ اساليبه والؾ دان
ة البيانيييية الزةألفييية ميييؽ الةديييبيه واالسيييةعا ة والكسامييية فيييي لؾ يييه مةكاملييية مزيييا مثعيييل وتةييأز  الذيييؾ   

الذؾ ة مترية ،الدالالت االقساعيية الةيي يبجي  عسهيا اليد س البالغيي الثدييد كزيا فيي قؾليه مذيف 
ؽ  وا يية بيالخيسؾنؾ وهيؾ نيؾع ميؽ الحظيياطيف او العذيفؾ يات فيي  يؾ ة  مايية عييؽ  زيال اليديؽ 

 (4) :وقد اسةدهد قؾله

 ت الى وكخىــــــــــــــــا       فأتت إليو في الدمان السقبلِ وغخيبة جشّ       
                                                           

 39حٌاة الحٌوان الكبرى :  ((1
 81المصدر نفسه :  ((2
 114ٌنظر : المصر نفسه :  ((3
 91حٌاة الحٌوان الكبرى :  ((4
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 قيقيت بالرشجلِ تبالعاج ثم     بشهس وصفقت    اآلفخشت جشاح     
عسهيا ، اذ تكتيف الداللية فيي ،عيدها االمجيا ي ، فةحليو  يؾاا  يسفالغريبة في الحظاف يرما بها ويل

مؽ الةفاعل يسخثؼ مع سياقات الكالم الةي اسةدعةها ، والخياق الأي اسيةدعاها هيؾ االقسياع اليأي 
تةدييلل  يييه الذييؾ ة كأ ييد اسيياليبه ، فةييرا بسييية الزدييابهة كزهزيييؽ اقسيياعي علييى  ييعيد الةدييبيه او 

االبسيييؾس و يييفه  ( وهيييأا الزهييييزؽ مهيييا ب  ييييه بييييؽ الجييييؾان  حاالسيييةعا ة كزيييا فيييي ) فرشييي   سيييا
بر مؽ نا ية الؾزن الذرفي له ، أو ابؾله فيي مثزؾعية مةديابهة ميؽ انيؾاع الظييؾ  او او يؾان 

ؾلييه فييي الدييبؾب : كخييفؾا عييرب مييؽ الخييزػ ، والزها بيية هسييا فييي البسييية الذيير ية ، هالاوا ييف، ك
لػ فييي قؾليه ،الدييجرو  : كخييجسؾن ، طييا ر اسييؾا فييؾق والسيؾع الجيييؾان ) الخييزػ ( وا ييسافه ، وكييأ

يؽ ) اليزييام ( ، وعرييد  ييؾ ته الةدييبيهية ،أبيييات سيؽ : كالبدييسالعذييؾ  ، ومتلييه قؾلييه امريياا الدييف
 شعرية و ا فيها قؾله : 

 لو في خّجه الهردي خال    يجور بو بشفدج عارضيو
 (1) كذحخور تخبأ في سياج    مخافة جارح من مقمتيو

عيييد اليييسص الحظييابي نذييياا اقساعيييياا ) لكسيييه لييييس نذيياا  ثا يييياا ،الريييرو ة النيييه ال معبييير ومييؽ نيييؼ م
، وليييس كييل نييص  اا اقساعييي اا ن كييل نييص  ثييا ي نذييأ،الرييرو ة عييؽ قرييية بال ييية ، معسييي هييأا 

، علييى الييرغؼ مييؽ  عييل الكفاميية االاا ييية عسييد الزييةكلؼ اقييؾا فييي  عييل ( 2)اقسيياعي نذيياا  ثا ييياا (
لييرأي واالعةهيياا ،  يخييةسد الزييةكلؼ علييى االزةلهييي معةهييد ،اعةهيياا  ويخييلؼ لييه كتيييراا لرغبةييه ،زدييا كةه 

وغايةه افيع الزةلهيي اليى اقةفياع انير  ، او الةحليي عسيه ، او مغياير  سيلؾك وسا له االقساعية اللغؾية 
عيد اسياليب االقسياع ميع اسياليب االمةياع الةيي تكةخيب قؾتهيا فيي تثخييد االشيياع فيي ومؽ نيؼ تةعا

ذهؽ الزةلهي ، فاالايب مذؾو الدعؾا ،زا مخةجخسه الزةلهي ويةزةع ،ه  يهبله مؽ غير تراا ، وال 
سيييزا فييي الثؾانييب الةعرياييية او الدييرعية الةييي تخييةلام  لزييا شييرعياا ، ،الجلييية او الجرميية كزييا و ا 

 ييير مييؽ السذييؾص ، فسذييف كييالم الذييؾ ة الزذييرح ،ييه مييؽ  ييسع الزييةكلؼ ، ونذييف كييالمفييي كت
الزجييل الديياغر مييؽ بييالل الزفهييؾم الزسيياب ،االقسيياع ، وهييأا  الذييؾ ة مييؽ  ييسع الزةلهييي الييأي مزييأل

، الن الةديبيهات تةيرك للزةلهيي  (3)الؾعع هيؾ اليأي ملفيل للذيؾ ة قيد تها الجثا يية واالبداعيية ، 
                                                           

 94المصدر نفسه :  ((1
، القاهرة ،  1، االكادٌمٌة الحدٌثة للكتاب الجامعً ، ط 192النص والخطاب واالتصال ، د. دمحم العبد :  ((2
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 642:  2صوله ، ج خصائصه االسلوبٌة ، د. عبد هللا ٌنظر : الحجاج فً القرآن الكرٌم من خالل أهم ((3
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مجزله على االسهام في  سع الكالم الرزسي  يخير في طريو االقساع كؾن و ه فراعا عزسياا ، 
وهؾ الكالم الرزسي الساشئ عيؽ مفهيؾم اوليي للذيؾ ة الةيي ملؾنهيا ذهيؽ : لدبه هؾ بؤ ة الجثاج ا

الزةلهييي مييؽ بييياالت الذييؾ  الزديياهدة ليها نهييا ،ذييؾ ة مد كيية  خييياا فييال مزلييؽ انكا هييا ،  يييزلؽ 
لؾباا مييييؽ اسيييياليب االقسيييياع ، وال سيييييزا ان كانيييي   ييييااقة للجييييس والؾ ييييدان للذييييؾ ة ان تكييييؾن اسيييي

ومجابييية للزديياهد الذييااقة ،ذييرياا ، اذ اغلييب الخييرا الهذذييي فييي نتيير الييدميري اعةزييد الزديياهد 
 الجركية والبذرية والجخية االبرا للجيؾانات وو فها.

هييي ابليي  اتليييات اللغؾييية بييل وتعييد االسييةعا ة ذات فاعلييية فييي الةساسييب مييع مييا مهةريييه الخييياق ، ف
اقؾاها ، عليى اليرغؼ ميؽ ا ةيؾاع الخيياق عليى كتيير ميؽ العسا ير ، لكيؽ مغهير الزرتكيا لالسيةعا ة 
فيييي الزخيييةعا  مسيييه ، فهيييي ااعيييى ميييؽ الجييهييية لةجرييييػ الزهزييية ليييدا الزحاطيييب اليييى االقسييياع ، اذ 

بييؾل والةخييليؼ ، وليييس زييدها الزحاطييب ليلييؾن الخييبب فييي الهةيهييدف الييى تغيييير الزهيياييس الةييي مع
 (1). الةحييل والذسعة اللفغية

بزا ان االسةظراا الهذذيي ميؽ الحذيا ص الةيي اأب عليهيا اليدميري فيي اقساعيه الزحاطيب ميؽ 
بييالل سييرا الهذيية و واميية اال ييداث وتهذييي الؾ ييف للدييلل الحييا  ي او الييدابلي للجيييؾان مهييؾل 
مؽ مسثا  الستري وقد عزسه ابياتياا شيعرية تعيد الييالا  ثا يياا وعيجاا فيي سيرا الهذيص مسيه قؾليه 

ووس : ) وهيييؾ ميييؽ الظيييير كيييالفرس فيييي اليييدواب عيييااا و خيييساا ( ويلهيييى  يديييه فيييي فيييي و يييف الظيييا
 (2)الحريب كزا يلهي الدثرة و قه ويهؾل : 

 سبحان من من خمقو الطاووس      طيخ عمى أشكالــــو رئيـــــــذ  
 ـــهسكــأّنــــــــو في نقذــــــــو عـــــــخوس       في الّخير مشو رّكبت فم               
 تذخق فــــــي داراتـــــو شســـــــــهس       في الّخأس مشو شجخ مغخوس               
 حــــخم يبيذ زىــــــخ كــــــــــأّنــــــو بشفدــــــــج يسيـــــــــــذ        أو ىــــــه               

فالعفييية والاهيييؾ  والجخيييؽ والحييييالع فةغهييير عالقيييات الزديييابهة فيييي  يييؾ ة ميييؽ الةفحييييؼ والةعغييييؼ ، 
ا  الييه و ليؼ الظياووس : نتيظياق وال سييزا عسيد نغير اواالعثاب ،الريش  فاته ، وعهد  لأنبيه كال

االبير ، ومييؽ نيؼ كاني  االسييةعا ة الزلسيية الةييي  هؼالجيل عسيد ،عييض العلزياع ، والجرمية عسييد ،عري

                                                           
ٌنظررر : االبعرراد الحجاجٌررة للصررورة البٌانٌررة فررً الخطرراب النبرروي الشرررٌل ، علررً بعرردا  ، مجلررة العلرروم  ((1

 155:  2017جوان ، الجزئر ،  24االجتماعٌة ، العدد 
 109حٌاة الحٌوان الكبرى :  ((2
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،يه ميع تيرك  يفة ميؽ  يفاته ، ةدبيه ، ذكر فيها الزدبه و يأف الزديبه لغأت السص مع و ؾا ا
او الزمة مؽ لؾازمه واعااتها للزدبه مع و ؾا الهرنية الزانعة مؽ ا ااة الزعسى الجييهي ، كزا و ا 

) فييي الييريش مسييه  كبيي  فلييؾس ( ، و ) تدييرق فييي اا اتييه شييزؾس ( و ) فييي الييرأس مسييه  هفييي قؾليي
بييس ( الن االسيةعا ة هيي شثر مغروس ( فرالا عؽ االسةعا ة الةذريجية فيي ) هيؾ زهير  يرم ي

ان يأكر ا د طرفي الةدبيه مدعياا ابؾل الزدبه في  سس الزدبه ،ه ، ولزا ذكر الزديبه اعياف 
اليييه مييا هييؾ مييؽ بييؾاص الزدييبه ،ييه ولؾازمييه ، علييى سييبيل الةحييييل والةرشيييح ، الييأي مجزييل طاقيية 

ؽ الريغؾب يهيدف اقساعية مجة  بها على نياعر  ، ،جيي  مزيا س الزحاطيب عليى الزةلهيي نؾعياا مي
الييى  زليييه عليييى الةذيييديو ،زيييدلؾل الحظييياب والةخيييليؼ ،يييه ، والركيييؾن الييييه والثيييامع بييييؽ الزخيييةعا  

شيجها بيأكر الزال يؼ ، وهيؾ ) الديثر الزغيروس (   والزخةعا  مسه هؾ التبات والهيؾة والثزيال الةيي 
 الةحيييييل ، و) فلييؾس ( و ) شيييزؾس ( وكلهيييا المعييية  يييلبة و زيلييية ، فلهيييا الهيييد ة عليييى الةذيييؾير و 

والزعاني الحاية ،اامية رس مبيسة حيجاا واال خام الذ) فإنػ لةرا بها الثزاا  ياا ناطهاا واالعثؼ ف
، فةعظيػ الكتير مؽ الزعاني والدالالت الفسية ،الهلييل واليخيير ميؽ االلفياف ، فزيااة هيأ   (1) لية (

لجييس فهي  بييل مسةاعية مييؽ ساعيية ال تعةزيد االذيؾ ة مخيةزدة مييؽ الزجخيؾس مسظؾييية عليى طاقيية اق
ة ( الزبهثية والزديعة فيي ي الذؾ ة البذرية ) للظاووس  ييهيتثرب الزةلهي الزاامة ، وال سيزا ف

نغر  مااماا ومعسؾياا ، ومؽ نؼ تؾ يف متيل هيأ  االسيةعا ات ،الجثا يية كؾنهيا تهيدف اليى ا يداث 
 تغيير العزلية االبداعية كؾنها مبالغة في الةدبيه مع االمثاز.

ؽ قييد تها فييي الةييأنير علييى الزةلهييي وعؾاطفييه زييوكييألػ هييي الجييال فييي االسييةعا ة االقساعييية الييي تك
ومداعر  و زله على االقةساع بؾساطة االنةهيال مزيا هيؾ مثيرا ومعسيؾي اليى ميا هيؾ  خيي ، فهيي 
مبالغيية فييي الةدييبيه مييع االمثيياز ،وملزييؽ  ثا يةهييا ااعيياع ،هيياع الزميية مييؽ لييؾازم الزدييبه ،ييه وهسييا 

 الزدابهةؽ االقساع مؽ االشا ة الى الزجأوف ، وما يدل عليه ، فثاع تؾعيف اليات عالقات ملز
ييية  ) الةدييبيه واالسييةعا ة ( فييي عييدها مييؽ اليييات االقسيياع البالغييي لزييا تةزةييع ،ييه مييؽ طاقييات  ثا

تخييهؼ فييي الةييأنير علييى الزحاطييب وتؾ يييه نجييؾ السةيثيية ،زييا مثعلييه مهسييعا ومخييلزاا بهييا وهييؾ ملزييؽ 
 لية االقساعية االبداعية الةؾا لية.العز

                                                           
 33اسرار البالغة ، عبد القاهر الجرجانً :  ((1
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ؽ في تعليؼ الفرا معلؾمات  ديدة مهدمها له الزةكلؼ ، فةخهؼ هأ  الزعلؾمات زإن مفةاح االقساع مل
في تغيير البساع السفخي ، مزا يؤاي الى تعديل الخلؾك ، وهأا معيد  يؾهر االسيةراتيثية السفخيية ، 

ذييؾ تان الةدييبيهية واالسييةعا ية ، سييبيالا م ييداث ومييؽ نييؼ اتحييأ الحظيياب الستييري عسييد الييدميري ال
، فييالزةكلؼ مجلييؼ ( 1)نديياع الزعيياني وا،عااهييا االقساعييية ، االةغيييير فييي البسيياع السفخييي واال ةزيياعي و 

على العالؼ الحا  ي ويةبسى سلؾكيات با ة في عؾع الزعاني الدابلية له ، فلغية الةديبيه تثخيد 
هيية االعزييال الزعسؾييية ، فةؾلييد معيياني  ديييدة ، وهييأ  تييسعلس االفعييال الدابلييية للفييراا وتكدييف  يي

على الخلؾك اابل الزثةزعات ، ومؽ نؼ تسكديف و هية االقسياع فيي تغييير الزعياني وتعيديلها عيؽ 
طريييو اللغيية الةييي تجزييل الزعيياني الثديييدة فييي نفييؾس الزةلهيييؽ للحظيياب والةييي مخةدييعرونها كؾنهييا 

فريييالا عيييؽ امجييياعات الظاقييية ؾك الفيييرا الحيييا  ي مجخؾسييية ومد كييية مزيييا مجيييدث االقسييياع فيييي سيييل
 ة والجليييؼ الديييرعي ... اليييخ.عغييياالنثازيييية فيييي كيييؾن السذيييؾص تحيييةؼ فيييي الغاليييب ،الجلزييية والزؾ 

ب او مهؾل ) كتعلب ، وهؾ على شلل الغر الةي نحةؼ بها البج  ، ففي العهع وسسرا ،عض االمتلة
حيانيية والحبيي  ، والعييرب ترييرب ،ييه ، و سا ييا  اببيير مييؽ  سييا ي الجزاميية ، ويؾ ييف ،الخييرقة وال

 الزتل ، قال  يه الداعر :
 ريخ الحنابى طهيل الجشاح      متى ما يجج غفمة يدخق ق

 يقمب عيشيو في راســـــــــــــو      كـــأنيسا قطختا زئبــــــــــــق
  
االمتييال ب الييا ع ، والتيياني مجييرم وهييؾ اال ييح ، وفييي اوفييي  لزيية و هييان : ا ييدهزا يؤكييل كغيير  

قييالؾا: ألييص مييؽ عهعييو وا زييو مييؽ عهعييو   النييه كالسعاميية الةييي ترييع بيرييها وتدييةغل ببيييض 
 . (2) غيرها(

ؾع فيي االالية الزيرتب  ،ثانيب الزتيل والكسامية والرميا عيؽ سيفالذؾ ة واعيجة والةزتييل االقسياعي والة
لكسها مؾ هة في  الظيش وعدم الجلزة والجزو ، والبالهة ، فهأ  الذفات مزا يلةذو ،الجيؾان ،

الحظييياب للثيييسس البديييري، وتؾ يييه لمنخيييان كؾنهيييا مألؾفييية الغييير  مسهيييا الةأاييييب و يييؾن اليييسفس 

                                                           
ٌنظر : استراتٌجٌة االقناع فً الصورة التشبٌهٌة فً الخطاب القرآنً ، د. حازم طار  حاتم ، بحث  ((1

 7:  2017،  2منشور فً مجلة كلٌة التربٌة ، الجامعة المستنصرٌة ، ع
 . 123الدمٌري : حٌاة الحٌوان الكبرى ، (2)
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رهيان ، لزجاولية االقسياع والةؾا يل فيي بألػ اسةعزل  في مؾاطؽ الجثة واللوالكرامة االنخانية ، و 
 الحظاب اذعان وتخليؼ الزةلهي بها وقبؾلها وتغيير سلؾكه وتؾ هاته.

  الخاتسة :
ان الكبيرا فيي تأامية العياني اعهر البج  الزخا ات الةي محظها الدميري في كةا،ه  ياة الجيؾ  -1

رة ، ولةييي تخييةدعي وعيفيية الحظيياب الها زيية علييى مبييدأ الةؾا ييل لةجهيييو الةفاعييل والةييأنير الزةغيياي
ةغييييير واالقسيياع عسيييد مةلهييي الحظييياب ، فيييسعلس فيييي سيييلؾكه ا زيياالا ،يييالهبؾل والةخييليؼ واالتعييياف وال

 والجف  والركؾن واالسةهرا  ، فرالا عؽ الثزاليات الفسية الةي تذا ب الةحييل.
انب  ان مااة االقساع في الذؾ ة اي ) عالقات الزدابهة ( قيا ؼ عليى ميااة الذيؾ ة والزخيافة  -2

فييي تكؾيسهييا او تحليهييا ففييي الةدييبيه تكييؾيؽ و ييه الدييبه ، وفييي االسييةعا ة تكييؾيؽ الذييؾ ة االقساعييية 
هيل اليى الزديبه ، وشيلل هيأ  الذيؾ ة تسةلجثا ية ، وال سيزا الزلسية كؾنهيا تجةيؾي عليى الالزمية ا

 يؽ الزرسل والزةلهي للحظاب.بهؾ البساع الأي تدلله  يه مااتها اابل عالؼ الةؾا ل 
ان عزلية االقساع قا زة في ا ااييؽ كتيرة على االسةرسال في الؾ ف والخرا الجلا ي اليأي  -3

مؽ بالله مغهر لسا االسةدالل ،الجلؼ الدرعي ، او الدليل العلزي والجييهة العلزية او اال يا ية ، 
 فراعات الزةلهي التها ية.عأ ان تدليل عالقات الذؾ ة  يغ  على وفو 

ان اسييةراتيثية االشييةغال علييى الزفهييؾم التهييافي والزر عييي تكييؾن اابلييية با ييية بيييؽ البجيي   -4
،الزةلهي للحظاب ، وبا  ية با ة ،الزثةزع مؽ بالل ا ساع نهافة  دييدة ، والةيي تؾليد الخيلؾك 
الزييسعلس ، وال سيييزا فييي الخييياقات الجلزييية والؾعغييية او اال لييام الدييرعية ، او االبيييات الدييعرية 

 ي تؾنو كالم  الدميري فةكؾن االة وا لام وبراهيؽ ا ياناا.الةؾعيجية الة
دييابهة اابييل الحظيياب االقسيياعي لهييا ميزةهييا االنرا ييية ، فرييالا عييؽ كؾنهييا وعيفيية عالقييات الز -5

 يييية تال ييؼ ميييع وعيفيية الحظييياب الستييري الؾ يييفي ر بز اقساعييية ، فهييي تحيييرج مييؽ كؾنهيييا تاييسيييه او 
 الزةهذي لجها و علؼ الجيؾان.

ع تؾعيييف عالقييات الزدييابهة فييي الحظيياب الستييري مةعاعييدة مييع اسيياليب ابييرا كالكساميية  ييا  -6
بيييب لغؾييية ابييرا فييي كؾنهييا مييؽ اليييات االقسيياع اميية الهرانييية او تر والرمييا او الهذيية او ترييزيؽ ات

والجثاج ا ياناا كتيرة ، لزا تةزةع ،ه مؽ طاقة ابداعية وطاقة إقساعيه تخهؼ الى  د ما في الةأنير 
 .الزحاطب وتؾ يهه نجؾ االقةساع بها  على

 السرادر والسخاجع : 
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 * القخآن الكخيم 
اسييرا  البالغيية ، عبييد الهيياهر الثر يياني ، شييرح وتعليييو ل عبييد الزييسعؼ الحفييا ي وعبيييد  .1

 .1991،  1العايا شرف ، اا  الثيل ، بيروت ، ب
كسييؾ  الزعرفيية للد اسييات ،الغيية االقسيياع ا اسيية نغرييية وتظبييييية ، ا. عبييد العييالي قييااا ،  .2

 .2116،  1والسدر ، ب
البالغييية الثدييييدة بييييؽ الةحيييييل والةيييداول ، ا. ل العزيييري ، اليييدا  البيرييياع ، الزغيييرب ،  .3

2115. 
الةأويلييييية العربييييية ، نجييييؾ نزييييؾذج تخيييياندي فييييي فهييييؼ السذييييؾص والحظا،ييييات ، مسدييييؾ ات  .4

 .2121،  1االبةالف ، الثاا ر ، ب
ميييؽ بيييالل اهيييؼ بذا ذيييه االسيييلؾبية ، ا. عبيييد    يييؾلة ، الجثييياج فيييي الهيييران الكيييريؼ  .5

 . 2111،  2مسدؾ ات كلية االااب ، مسؾبة ، ج
هيييييي ( ، تهيييييأيب 818 يييييياة الجييييييؾان الكبيييييرا ، كزيييييال اليييييديؽ ل بيييييؽ مؾسيييييى اليييييدميري )  .6

 .1992وتذسيف : اسعد الفا س ، اا  طالس للد اسات والسدر ، امدو ، 
، ابؾ هالل العخلري ، تجهيو : مفيد قزيجه ، اا  الكةب الذساعةيؽ ) الكةا،ة والدعر (  .7

 .1989،  2بالعلزية ، 
في ا ؾل الجؾا  وتثديد علؼ الكالم ، طه عبد الر زؽ ، الزركا التهافي العربي ، اليدا   .8

 .2111،  2البيراع ، الزغرب ، ب
،  1ي ، بالسص والحظاب واالتذال ، ا. ل العبد ، االباامزية الجديتية للكةياب الثيامع .9

 .2115الهاهرة ، 
 :  والجوريات* السجالت 

 .2117،  2مثلة كلية الةربية االساسية ، الثامعة الزخةسذرية ، ع .1
 .2117،  ؾان ،  24مثلة العلؾم اال ةزاعية ، ع  .2

 


