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 تقديم
 

 مً وهي بُتز الع اللغت أهشل . ٌعلمىن  لقىم زبُاع القزآن أهشل  الذي هلل الحمد

 ومغفزة رحمت لىُل العزبي رضىله باجباع أمزها حُث منزال، العالم في اللغاث أهم

غفز هللا ًحببكم فاجبعىوي هللا جحبىن  كىخم إن قل" حعالى لقىله هللا مً ورضىان  َو

م هبُِه لطان على لىا شزع والذي" علُم ضمُع وهللا لكم  اللغت هحب أن الكٍز

 عزبي والقزآن عزبي ألوي لثالث العزب أحب" وضلم علُه هللا صلى لقىله العزبُت

 واملزضلين ألاهبُاء أشزف محمد على وبارك وضلم صل اللهم عزبُت، الجىت أهل ولغت

ً وأصحابه املكزمين آله وعلى والعزب ألاعاجم ضُد  .بعد أما الطاهٍز

 اللغت مدرس ي الجحاد ألاضاجذة لجىت قبل مً قبىلها جم البحىث مجمىعت هذه

 العزبُت للغت العاشز العالمي العلمي امللخقى جلطاث في لخقدًمها إهدوهِطُا العزبُت،

 جامعت في املىعقد" الخمظ القاراث عبر واملدارص الجامعاث في العزبُت اللغت" حىل 

 ظأغطط 62-62 بين ما الفترة في إهدوهِطُا -الحكىمُت إلاضالمُت بىهدُاهاك

 -الحكىمُت إلاضالمُت بىهدُاهاك جامعت بين الخعاوهُت للشزاكت وفقا ،م6102

 في املؤجمزاث ًىظم الذي إهدوهِطُا العزبُت اللغت مدرس ي اجحاد وبين إهدوهِطُا

حخىي . إهدوهِطُا في املخخلفت الجامعاث  كخبها التي البحىث مً عدد على الكخاب ٍو

 .دول  شتى مً والباحثىن  جزةوالدكا ألاضاجذة

 العزبُت، باللغت للمهخمين والفىائد باملىافع الكخاب هذا ٌعىد أن وهخمنى هذا

زضاه ًحبه ما إلى جمُعا ًىفقىا أن وطأل وهللا  .ووشزها العزبُت اللغت لخدمت ٍو

 

 .م6102 أغططظ 62 جاكزجا

 اللجىت رئِظ

 

 مجاهدة هُلي. أ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3- 
 املؤمتر الكتاب

 العاشر العاملي العلمي مللتقىا

 اللغة والثقافة العربية يف اجلامعات واملدارس عرب القارات اخلمس



  
 

 

 

 حمتويات

 الكالم مهارة حعليم في املسخخدمت الخعليميت الوسائل
 ألاهدوهيسيت الجامعاث في العزبيت اللغت  والقزاءة

 319 ........................................... (منها والحلول  جواجحها التي مشاكل)
Faisal Hendra 

Dosen Sastra Arab, Fakultas Sastra  

Univeristas Al-Azhar Indonesia, Jakarta 

 جزابطيت جكامليت هظزة العزبيت اللغت حعليم ئدارة
 كاليجاكا سوهان جامعت بين مقارهت دراست)

 موالها وجامعت جوكجاكارجا في الحكوميت إلاسالميت
- ماالهج في الحكوميت الاسالميت ئبزاهيم مالك
 341 ................................................................................. (هيسيااهدو 
 مصطفى تولوط

 املعلمني وتأييل الرتبية علوم كلية العربية اللغة تعليم قصم

 جوكجاكارتا يف احلكومية اإلشالمية كاليجاكا شوناى جامعة

 بأندونيصيا العربية اللغة مدرشى الحتاد العام الرئيض ونائب

 الخطور  وآفاق املاض ي روماوسيت بين: العزبيت اللغت
 369 ................................................................................ املسخقبل في

 درديري أمحد توفيق

 (إندونيصيا-جوغجاكرتا احلكومية اإلشالمية جاغا كالي شوناى جامعة)

 ثاهيت كلغت العزبيت اللغت معلم اعداد حول  مقدمت
 381 ............................................ العمل واحخياجاث الفعاليت طوء في

 الصيد وليد

 (الديواى مراكس إدارة جملض رئيض)

 

 



 
 

 

 اللغويت املهارة جزقيت في املخىوعت الوسائل دور 
 بالجامعت العزبيت اللغت حعليم بقسم بحث) عزبيتال

 331 .................................................. (فوهوروغو الحكوميت إلاسالميت
 احلصهى الباء

 (فونوروغو احلكومية اإلشالمية باجلامعة العربية اللغة معّلمة)

 اللغت حعليم فى الدراسيت للمىاهج البىاء ئعادة
 1111 ..................................... (ئبسديمولوجيت ججديديت رؤيت) العزبيت
Muhajir 

Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Pendidikan Bahasa 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta - Indonesia 

 املعجميت أسس على للخواصل العزبيت كخاب ئعداد
 1199 ................................................................................. والثقافيت

 عقيل بو حمصو عيدروط

 (بهقيل اإلشالمية والدعوة اللغة دار جبامعة العربية اللغة مدرط)

 املسلمين جخاطب في العزبيت افتوالثق اللغت
 1109 ................................................................................باهدوهيسيا

  توفيق تاتا حممد

 (إندونيصيا الغربية جاوى كونهجاى احلديثة اإلشالمية للرتبية اإلخالص معًد)

 1163 ............................... العزبي الىحو في املىطقيت أرسطو فكزة جأثير
 يداية ظريف نهدانج

 (إندونيصيا-وريا بارو باكاى احلكومية اإلشالمية قاشم ظريف شلطاى جامعة)

 

 

 



  2-محتويات الكتاب 
 

 " الخمس القارات عبر والمدارس الجامعات في العربية والثقافة اللغة "
 

 

Vocabulary Learning and Teaching: A Radical 

Linguistic Theory  Approach ............................................................. 1189 
Zaidan Ali Jassem 

Department of English Language and Translation,  

Qassim University, KSA 

 لغير الخذوق  أساس على العزبيت البالغت جدريس
 1110 ..................................................................... بالعزبيت الىاطقين

 يهيئة

 (إندونيصيا-مكصر احلكومية اإلشالمية الديو عالء جامعة)

 أبو إليليا الطالسم قصيدة في ألادبيت العىاصز
 1140 ...................................................................................... ماض ي

 الصحة مـحـليـــة يهـــيء

 (احلكـوميـــة ماالنج جامعــة)

 :بغيرها للىاطقين العزبيت حعليم كخاب محخوى  جحليل
 1189 .............................................. أمزيكا مً العزبيت حعلم في الكخاب

 مسية ليلي

 (احلكومية ماالنج جامعة)

 والكخابت الاصطالحيت كخابتال:  العزبيت الكخابت جىوع
 1119 ................................................................................ العزوطيت

 معصمة

 (إندونيصا-ماالنج احلكومية اإلشالمية إبراييم مالك موالنا جامعة)

 

 :4 محور 
 اللغت العزبيت ألغزاض خاصت في الدول الشزقيت والغزبيت



 
 

 

: وحعلمها العزبيت اللغت حعليم في لفظي أسلوب هحو
 1110 ................................ اللفظيت املصاحبت أهميت عً الوعي حعميم

 طٌ أمحد

 (ميةاحلكو ماالنج جامعة اآلداب كلية العربي األدب قصم)

 عً جحليليت دراست) الكزيم القزآن في املصدر جىوع
 الديييت الشإون وسارة  صدرتها التي جزجمتها

 1190 .............................................................................. (بأهدوهيسيا
 صفياى أشيف

 (الرتبوية إندونيصيا جامعة)

 ............................................................ 1161 
Syarief Hidayat 

Abu Sufyan 
Eka Kurnia 

Universitas Pendidikan Indonesia 

 ............................................ 1190 
Ace Fahrullah 

Prodi Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjajaran Bandung Indonesia 

 ......................................................... 1130 
Hazbini 

Prodi Bahsa dan Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Padjadjaran Bandung – Indonesia 

 لنزار الشعزيت الدراست)الىص ومقاربت الخىاص
 1910 ...................................................................................... (قباوي
 زيدي حليمي

 (ماالنج احلكومية اإلشالمية إبراييم مالك موالنا جامعة وأدبًا العربية اللغة قصم)



  2-محتويات الكتاب 
 

 " الخمس القارات عبر والمدارس الجامعات في العربية والثقافة اللغة "
 

 إلاججاه –البردووي هللا عبد ديوان في الشعز لغت
 1991 ................................................................................... الاسلوبي

Zulfa Purnamawati 
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta-Indonesia 

ū ā

 ....................................................................................................... 1949 
Sangidu 

Universitas Gajah Mada Yogyakarta – Indonesia 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3- املؤمتر كتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

[1125] 

 

 
 

 
 

 

 
هنيئة

 إندونيشيا-مكشر احلكومية اإلسالمية دينال عالء جامعة
haniah@uin-alauddin.ac.id/umiazka@yahoo.co.id 

 
 المقدمة

تهم وحلخبر لوتهم ألنها لللشب باليعبت مهمت اللشبُت اللوت ئن  وشخصُتهم ٍَى

 وهي ؤلاظالمي الذًً لوت ألنها اللشبُت باللوت أًظا يهخمىن  اللشب هحر اإلاعلمحن ولًٕ

م الِشآن ًهم في وظُلت ثحر. الشٍشٍ الىبىي  والخذًث الٍٕش  اإلاعلمحن أبىاء مً ٓو

م الِشآن ًدٌـىن  م مىز الشٍشٍ الىبىي  والخذًث الٍٕش  ًخدذزىن  ال أنهم مم صوَش

 اللشبُت اللوت ًخللمىن  اإلاعلمحن أبىاء مً ٓثحر رلٗ ئلى باإلطاًت. حُذا اللشبُت

خابت ٓالما ًحها ًجُذون  ىن  ٓو خزُو  . أدبها ٍو

ا، للىاػِحن اللشبُت اللوت حللُم كملُت مً ًخجضأ ال حضء الهتوالب  هي بل بوحَر

اكل أصُل كىصش ٔاهذ ظىاء جلٗ الخللُمُت اللملُت أَذاي ٔاهذ أًا ًحها ًو  أ

 أم دًيُت أم الجاملت في واللوت الِشآن كلىم في اإلاخخصصت للذساظت جأَُلُت أَذاًا

 جمثل التي اللشبُت اللوت ًىىن  بحن خمحزةم مٖاهت لها ًالبالهت ظُاظُت، أم اُخصادًت

ت، وألاخادًث الِشآهُت، آلاًاث ًهم في خاصت مترابؼت وخذة َ  الىبٍى  الىصىص وجزو
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   1.ألادبُت

 مً ألادبي الىص في ما ئدساْ ئلى تهذي اللشبُت اللوت ًىىن  مً ًً البالهت

 الٕالم في ألادبي الجما٘ بلىاصش ؤلاخعاط كلى الِذسة جشبُت أي وػشاًت، حما٘

ُم ألادبي  كلى والِذسة الشاُُت، الجمُلت الىصىص ًهم كلى الِذسة وجشبُت الًش

ٔاة  ُذسة مذي وئدساْ والابخٖاس، ؤلابذاق كلى والِذسة الٕالم، ئوشاء في بلظها مدا

 . مىخُت حمُلت بلباساث الجمُلت أًٖاٍس صُاهت كلى ألادًب

بذو  بالجاملاث وخاصت باللشبُت الىاػِحن لوحر اللشبُت البالهت جذَسغ أن ٍو

َ  بدىمُت اإلاذسظىن  يهخم ولم البالهُت ىاكذالِ بُان في ًلم ماصا٘ اهذوهِعُا في  الزو

 أظشاس ٓشٍ كلى الؼلبت ًخلىد ًلم الىصىص، ملالجت في الذاسظحن لذي البالغي

م الِشآن آًاث مً الخلبحر ت وألاخادًث الٍٕش زلٗ الىبٍى  ئوشاء كلى ًخلىد لم ٓو

 دون  ثاإلاصؼلخا بدٌف يهخمىن  وئهما البالهُت، الٌىىن  مشاكاة مم الجمُل الخلبحر

ىا ًلم. الخلبحر في جؼبُِها  آًت في أو الىصىص مً هص في الدشبُه سوكت مثال ًخزُو

 . آلاًاث مً

٘  الذساظت ًهزٍ  بالجاملاث اللشبُت البالهت جذَسغ في مىهجا جِترح أن جداو

ى ى ألاصلي ألاظاس ي َذًه ئلى البالهت جذَسغ ٌلُذ َو َ  جىمُت َو  مافي ئدساْ في الزو

م الِشآن مً الىصىص ت وألاخادًث الٍٕش الم الىبٍى . وػشاًت حما٘ مً اللشب ٓو

َ  جىمُت ٔاهذ ٍُٓ العإا٘ هبم ولًٕ  أنهم مم اللشبُت بوحر الىاػِحن للؼلبت الزو

٘  اللشبُت؟ الىصىص ًٌهمىن  كشبا لِعىا  مالمذ كً اإلاؼلىبت البُاهخاث كلى للخصى

َ  واللشبُت البالهت عها وػش خب البالهُت ببالٕخ الذساظت َزٍ ًدعخلحن جذَس َ  ٓو  ػش

زلٗ الخذَسغ  اظخِشاتي مىهج كلى الذساظت َزٍ حلالج. بها جخللّ التي البدىر ٓو

                                                           
األساليب البالغية الالزمة لطالب المستوى المتقدم من الناطقين بغير الرباء صفوان عبد الغين،   1

 ali.com/-http://azhar، العربية. الواقع والمأمول
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٘  اظخيباػي  مباخث وزالزت مِذمت كلى الذسظت َزٍ وجخٖىن . الىخاةج ئلى للىصى

٘  اإلابدث وخاجمت؛ خ اللشبُت البالهت مالمذ كً ألاو  كً الثاوي واإلابدث جؼىسَا، وجاٍس

 َ  أظاط كلى اللشبُت البالهت جذَسغ كً الثالث واإلابدث وأبلادٍ، البالغي الخزو

 َ  .البالغي الخزو

 

 جطىرها وجاريخ البالغت:  ألاول  املبحث

ا بً ًاسط بً أخمذ الخعحن ألبي اللوت، مِاًِغ معجم في حاء ٍش  ،(ٌ 395) ٓص

٘  :بلى ٘  الص يء، ئلى الىصى  ًمذح التي البالهت ومجها ئلُه، وصلذ ئرا اإلاٖان بلوذ جِى

ذٍ ًبلى الهه اللعان، الٌصُذ بها  . 2ماًٍش

 الىـش أملً ًارا اللوىي، اإلالنى َزا كً جخشج ال ألادباء اصؼالح في والبالهت

ت صلت اللوىي  اإلالنى لهزا ًان والبالهت ألادب ٓخب في  ُا٘.  الاصؼالحي باإلالنى ٍُى

ُل: وآدابت الشلش مداظً في اللمذ ٓخابه في الِحرواوي سشُّ ابً  ما لبلظهم ُو

. 3بالهت ظمُذ ولزلٗ العامم، ئًهام بدعً خاحخه اإلاخٖلم ئبالن: ًِا٘ البالهت؟

: الص ئ ًمبلى ئلحها، وؤلاهتهاء الواًت بلىن بأنها البالهت ٌلشي الصىاكخحن صاخب وكىذ

ْىِهى ألنها ٓزلٗ ظمُذ أنها رٓش زم مىتهاٍ،
ُ
. كِله أو العامم ُلب ئلى اإلالنى ج

 مم هٌعٗ فى ٓخمٕىه هٌعٗ فى ًخمٕىه العامم ُلب اإلالنى به جبلى ما ّٔل  ًالبالهت"

"خعً وملشض مِبىلت صىسة
4. 

 بال الِاسب  أو العامم ُلب اإلالنى لُبلى وئجِاهه، اللٌف جدبحر" هى البالهت ئرن

"اللٌف مً صىسة أخعً فى الِلب ئلى اإلالنى ئَذاء أنها ٓما حجاص،
لشي. 5  َو

 في ألادًب ًدبلها أن ًيبغي والتي ألادب، جدٕم التي الِىاهحن ًدذد كلم بأنها البلع

                                                           
 مادة )بلغ(معجم مقاييس اللغة أبو احلسٌن أمحد بن فارس بن زكريا، 2

3
، حتقيق : حممد حميي الدين عبد العمدة في محاسن الشعر وآدابوأبو على احلسن بن رشيق القًنواين،   

 (1891ًنوت : دار اجليل، ؛ )ب 5احلميد، ط
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 وجِذم. ملحن صىحي وعّ في بُجها والخألٍُ ٔلماجه اخخُاس وفي وجشجُبها، أًٖاٍس جىـُم

 .6ألادبي اللمل ئخشاج كىذ مشاكاتها ًيبغي تيال اإلالاًحر مً حملت البالهت

شي  ، ًىضج أدبي ًً البالهت أن الؼاتي ظامي ٍو  الللىم مً لِعذ ًهي الزَو

 ولِعذ والخِاةّ، اثاإلاللىم مً حى باطاًت اللِل، جصِل أو الٌٕش، حصخز التي

٘  التي اإلاىاد مً آرلٗ  ًالؼبم اإلاىؼِي، الُِاط أو اللِلي بالخصىس  معاةلها جدىاو

 صلت باألدب صلتها أجذ َىا ومً الٌني، الىحذاوي الؼابم َى البالهت في  الوالب

 وجبرص وأدًب، أدًب بحن اإلاٌاطلت أو وحلبحر، حلبحر بحن اإلاٌاطلت جبرص ًٌحها  وزُِت،

 داةشة ججاوص  أن ًدعً البالهُت ًالذساظت .الجما٘ أو بالِبذ جِض ي ىُتً أخٖام

 ًهي هثر أو شلش مً ألادبُت للِؼلت الصىسة وهي  أوظم، داةشة ئلى والجملت اللٌف

 .7ًصاخخه مم الخا٘ إلاِخض ى الٕالم مؼابِت

م كبذ وظلاد الذًلمي خعحن كلى ػه وأٓذ  وهي الٌٕشة َزٍ كلى الىاةلي الٍٕش

ٌاث وأخٖاما ُظاًا لِعذ وهي آلالُت، الللىم مً كلما لِعذ ًً البالهت أن  وحلٍش

ىاكذ،  وحما٘ الٌٕشة، حما٘ مً ألادبُت الىصىص في إلاا ًنى ئدساْ هي وئهما ُو

ٔا ألاظلىب ا، وجٌصُل وجدلُلها، ًهمها كلى ًِىم ئدسا ت كىاصَش  بىاكثها، وملًش

ا، واظدشلاس َ  جأزحَر  .8حمالها وجزو

 في ؤلاظالمُت الللىم في الخألٍُ مشخلت بذاًت مم البالهت كلىم في الخألٍُ بذأو 

ذ ، للهجشة الثاوي الِشن  مىخصٍ لت سخلتها كبر البالهت مشث ُو  في هلخصها الؼٍى

9مشاخل زالر
: 

                                                           
 998(، ص 1838، )القاهرة : مكتبة النهضة ادلصرية، طرق تعليم اللغة العربيةحممد عبد القادر أمحد، 6
  topic-www.ta5atub.com/t884 ، على ادلوقع االنرتنتالبالغة وأساليب تدريسهاسامي الطائي، 7

 .9117فرباير  91حتميل يف 
دن: ، )األر اتجاىات حديثة في تدريس اللغة العربيةطه على حسٌن الديلمي وسعاد عبد الكرمي الوائلي، 8

 113(، ص 9118عامل الكتب احلديث، 
المختصر في ( ؛ عبد القادر حسٌن، ، )القاهرة: دار ادلعارف، د.تالبالغة تطور وتاريخشوقي ضيف، 9

، تاريخ علوم البالغة والتعريف برجالها( ؛ أمحد مصطفى ادلراغي، 1899، )د.ط(، تاريخ البالغة
( ؛ احملمدي احلناوي، "حملات عن مسات النقد والبالغة 1851)القاهرة: مكتبة مصطفى البايب احلليب، 
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 . والىمى اليشأة مشخلت:  ألاولى اإلاشخلت

 ٘ م الِشآن هض  أُىم هي للتي يهذي خُاة ودظخىس  َذاًت ٓخاب لُٖىن  الٍٕش

  لللاإلاحن معجضة ولُٖىن 
ا
ٔان. وظلم كلُه هللا صلى مدمذ بىةه صذَ كلى ودلُال  و

ت في ألاصُل ػبلهم كلى ٌلخمذون  ؤلاظالم صذس كصش في اإلاعلمىن   وئدساْ ملًش

هم ػبلهم كلى ٌلخمذون  ٔاهىا ٓما الِشآن، ئعجاص ت في العلُم ورُو  طشوب ملًش

 .آخش كلى شاكش وجٌظُل الٕالم

لت واحعلذ ؤلاظالم اهدشش زم ثر ؤلاظالمُت الذولت ُس  في الذاخلحن كذد ٓو

  امتزاحا باللشب جمتزج اللىاصش َزٍ أخزث ؤلاظالم
ا
ا  كلى الٕبحر أزٍش له ٔان ٍُى

َ  أخز خُث اللشبُت اللوت  وؤلاخعاط جظلٍ اإلالٖاث وبذأث ًىدشي اللشبي الزو

شا. ًِل الٕالم ببالهت  بىطم ًِامىا الللماء ؿهش خُيئز. ألالعىت كلى اللخً ًو

م الِشآن لوت كلى خشصهم رلٗ ئلى ًذًلهم والصشي، الىدى ُىاكذ  الٍٕش

 بلع ئلى ؤلاشاسة ئلى باإلطاًت باللشبُت، اَخمذ كذًذة ٓخب لزلٗ ًـهشث

 البالهت بذأث وبزلٗ الٕخب َزٍ جظاكٍُ في مبثىزت ٔاهذ التي البالهُت اإلاالخـاث

 اإلاخىفى اإلاثنى بً ملمش كبُذة ألبي الِشآن مجاص ٓخاب: الٕخب َزٍ أَم ومً سخلتها،

ذ. 208ٌ ىتظ   البصشة أَل أوظم مً كبُذة أبى ٔان ُو
ا
 والىدى وألادب باللوت كلما

ا   لِغ كبُذة أبي ًٕخاب. 10وأًامها وأخباَس
ا
  ٓخابا

ا
 الخٌعحر في ٓخاب َى وئهما بالهُا

 جٌعحٍر ملشض وفي اللشب، ٓالم في مثلها وسد بما الِشآهُت ألالٌاؾ ًُه ًعش خُث

م الِشآن آلًاث  ٔاإلًجاص معاةلها بلع ئلى وأشاس البالهُت، اإلاالخـاث بلع هثر الٍٕش

 ألاظالُب بلع خشوج ئلى أشاس ٓما لها، حعمُت دون  والخأخحر والخِذًم وؤلاػىاب

 جدذر ٓما والىهي، وألامش ٔاالظخٌهام اإلالاوي بلع ئلى ألاصلُت داللتها كً ؤلاوشاةُت

                                                                                                                                   
، )ادلملكة العربية لعربية والعلوم االجتماعيةبحوث ودراسات في اللغة ايف عصورها ادلختلفة"يف 

 .98-99(، ص 1887السعودية: جامعة ادللك إمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
10

 37، ص مرجع سابقأمحد مصطفى ادلراغي،  
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 ئلى أشاس وئهما له حعمُت هحر مً اللِلي للمجاص وحلشض دشبُهوال الالخٌاث، كً

 .11بلذ ًُما البالهُىن  مجها أًاد التي شىاَذٍ بلع

 َى والٌشاء الِشآن، ملاوي ٓخابه ووطم َـ 207 ظىت اإلاخىفى الٌشاء بلذٍ حاء زم

اص  أبى اد بً ًديى ٍٓش ٔان ٍص ت أَل أكلم مً الٌشاء، ىىن  واللوت بالىدى الًٖى . ألادب ًو

خاب ت زِاًخه أن هحر كبُذة أبى كالجها التي اإلاشأل ٌلالج الِشآن ملاوي ٓو  الىدٍى

 ألاظالُب وبلع الِشآن ألٌاؾ بلع ٌششح ًهى بىطىح، ٓخابه في ؿهشث ُذ

شد ؤلاكشابُت والترآُب البُاهُت ذ اللشب، مزاَب ئلى رلٗ ٔل ٍو  جظاكٍُ في هثر ُو

 صىس  بلع ئلى وأشاس ؤلاًجاص، ئلى أشاس ًِذ البالهُت اإلاالخـاث بلع الٕخاب َزا

 خشوج والخف والخأخحر، الخِذًم كً وجدذر مجها، البالغي الوشض وبّحن ؤلاػىاب

 صىس  كىذ ووٍُ بالهُت، ملان ئلى ألاصلُت داللتها كً والىهي ألامش و الاظخٌهام

 كشي ٓما له، حعمُت دون  اللشب ٓالم ومً الِشآن مً له ومثل اللِلي اإلاجاص

ٔاهه وبّحن الدشبُه  للمشألت وكشض الشبه، ووحه وألاداة به واإلاشبه اإلاشبه مً أس

 .12لها حعمُت دون 

َ  ًٕثرث للهجشة الثالث الِشن  حاء زم  بُجها، ًُما الخالي واشخذ ؤلاظالمُت الٌش

زلٗ ؤلاظالم وأخز  الؼاكىحن أهـاس واججهذ وػلً، حشُٕٗ بدملت ًىاحه اللشب ٓو

عاد باللخً جشمُه الِشآن هدى  اللشب كً ًذاًلىن  الللماء ًاهبري  الىـم، ًو

 ٓخابه ألٍ الزي ٌ،255 ظىت اإلاخىفي الجاخف اإلاذاًلحن َإالء بحن ومً وؤلاظالم،

 ئلى أشاس الٕخاب َزا وفي. الشلىبُحن طذ اللشب كً ًُه داًم الزي والخبُحن البُان

 وكّشي. وؤلاػىاب وؤلاًجاص والٕخابت والدشبُه ٔاالظخلاسة البالهُت الٌىىن  بلع

خٗ اإلالنى ُىاق لٗ ٓشٍ ش يء لٖل حامم اظم: " بِىله البُان  دون  الدجب َو

 والدشبُه الاظخلاسة ومىه ،14اللشب خىاص مً البذٌم أن ئلى أشاس ٓما. 13"الظمحر

                                                           
11

 .، )القاهرة : مكتبة اخلاجني، د.ت(مجاز القرآنأبو عبيدة معمر بن ادلثىن،  
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13
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14
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 والاُخباط والسجم واإلاِؼم اإلاؼلم ٓبراكت أخشي  مىطىكاث رٓش ٓما والٕىاًت،

 .رلٗ وهحر

زٍ ا يالت البالهُت الٌىىن  َو  الجىحذ الٕخاب جظاكٍُ في مبثىزت الجاخف رَٓش

ل بالخأمل ئال  صُاهت أو اإلاصؼلخاث بىطم ٌلنى ًًٕ لم ًهى. الٕثحر والخصٌذ الؼٍى

ٌاث للّ الىصىص ٌششح وئهما والخذود، الخلٍش ذ٘ كلحها َو  مً ًحها ما كلى ٍو

 جلٗ في البالهت أظغ وطم في أظهمىا الزًً مً ًالجاخف خا٘ أًت وكلى. 15الجما٘

 .الٌترة

ى ُخِبت ابً بلذٍ حاء زم  َـ،276 الذًىىسي ُخِبت بً هللا كبذ مدمذ أبى َو

ً الجاخف جالمُز مً ل  ٓخابه ألٍ له، واإلالاصٍش  كلى ًُه سد الِشآن، مشٖل جأٍو

ذ. وأظلىبه الِشآن لوت في الؼاكىحن  مً به هللا خصهم وما اللشب كً ًُه جدذر ُو

 والاظخلاسة اإلاجاص ئلى أشاس ٓما الِشآن، ئعجاص وحٍى كً وجدذر البُان، ُىة

ادة الٕالم في والاخخصاس والِلب . ملىاٍ اللٌف ؿاَش ومخالٌت والٕىاًت، ًُه، والٍض

خمحز  با ألالىان َزٍ مً لىن  لٖل وطم ُذ بأهه ظابُِه كً ُخِبت ابً ٍو
ا
 ، ًخصه با

دثه  .16اإلاصؼلخاث وجدذًذ الخِعُم ًُه لِغ أدبي بدث رلٗ في ٍو

ذ بً مدمذ اللباط أبى َى: اإلابرد بلذٍ حاء زم  َـ،285 ظىت اإلاخىفي اإلابرد ًٍض

ذ. وألادب اللوت في الٖامل ٓخابه  ألٍ   ًُه هثر ُو
ا
 وكِذ البالهت، معاةل مً ٓثحرا

  للدشبُه ًُه
ا
عم اللشب، شلش في الشاتلت الدشبحهاث مً ٓثحر بلشض ًُه بذأ بابا  ُو

 جدذر ٓما.  17بلُذ مِاسب، مصِب، مٌشغ، حشبُه هي أُعام أسبلت ئلى الدشبُه

 . 18رلٗ وهحر وؤلاػىاب وؤلاًجاص والالخٌاث والٕىاًت الاظخلاسة كً

                                                           
 31د.ت(، ص ، )د.ط : دار الفكر، الموجز في تاريخ البالغة مازن ادلبارك، 15

16
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 البذٌم الٕخاب رلٗ ومً الخخصص، ئلى جمُل الٕخب َزٍ أخزث رلٗ بلذ

خاب. َـ296 ظىت اإلاخىفى اإلالتز بً هللا كبذ اللباط الخلٌُت للشاكش  له البذٌم ٓو

خ في ٓبحرة ُُمت  مُذان في وبخاصت وجِذمها جؼىسَا في خؼىة ٔان ئر البالهت جاٍس

ىىهه، أهىاكه بزٓش اظخِل ًِذ. البذٌم كلم  كشي ما كً ًخخلٍ كىذٍ والبذٌم ًو

ً لذي  ٔان وئهما الٕالم جدعحن وحٍى به ٌلشي كلم بأهه البالهت كلماء مً اإلاخأخٍش

  كىذٍ البذٌم
ا
٘ ً كاما   دىاو

ا
 والدشبُه والٕىاًت ٔاالظخلاسة البالهت ًىىن  مً ٓثحرا

ذ والجىاط، واإلاؼابِت ٌه الٕخاب َزا جألٍُ ئلى دكاٍ ُو  لم اإلادذزحن أن الىاط حلٍش

ذ. البذٌم أهىاق مً ش يء ئلى اإلاخِذمحن ٌعبِىا ٘ : ُعمحن ئلى ٓخابه ُعم ُو  ألاو

 أعجاص وسد اإلاؼابِت، ،الخجىِغ الاظخلاسة،: هي ًىىن  خمعت في وخصٍش البذٌم

 أنها ورٓش والشلش، الٕالم مداظً الثاوي. الٕالمي واإلازَب جِذمها، ما كلى الٕالم

ا بها، ؤلاخاػت للالم ًيبغي ال ٓثحرة   كشش زالزت في وخصَش
ا
 الالخٌاث مجها ًىا

 .رلٗ هحر ئلى وؤلاًشاغ واإلابالوت اللاسي وججاَل والدشبُه والٕىاًت والخلٍشع

 هِذ ٓخابه ألٍ الزي َـ 337 ظىت اإلاخىفى حلٌش بً ُذامت بلذٍ حاء زم

لىدَم الللماء جِصحر َى الٕخاب َزا جألٍُ ئلى دًله الزي أن ًُه وبّحن الشلش  ُو

 . 19باللىاًت وأوالَا الشلش كلىم أَم أهه مم ًُه ٓخاب ووطم الىِذ في الخألٍُ كً

٘  الللماء بحن الىِذًت الخصىمت اشخذث إلاا زم  ؿهشث اللشبُت شلشاء بلع خى

 بً الخعً الِاظم ألبي اإلاىاصهت ٓخاب رلٗ مً الشلشاء َإالء بحن جىاصن  هِذًت ٓخب

خاب جمام، وأبي البدتري  شلش بحن ًُه وصان آلامذي بشش  اإلاخىبي بحن الىظاػت ٓو

ض كبذ بً كلى للِاض ي وخصىمه  الٕخابحن َزًً وفي(. 366ٌ ث) الجشحاوي اللٍض

 والخجىِغ والٕىاًت والدشبُه ٔاالظخلاسة  البالهُت الٌىىن  بلع ئلى ٓثحرة ئشاساث

 .واإلاؼابِت

 مجها أًاد ضخمت بالهُت مادة زىاًاَا في جدمل التي واإلاإلٌاث الٕخب جىالذ زم

 مجها. صشخها وبىاء البالهت ُىاكذ ئسظاء في بلذٍ مً والبالهُىن  الِاَش كبذ ؤلامام
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 الِشآن مجاصاث في البُان وجلخُص الخٌاجي، ظىان البً الٌصاخت ظش ٓخاب

 للشماوي الِشآن ئعجاص في والىٕذ للباُالوي، الِشآن وئعجاص الشض ي، للشٍشٍ

 .رلٗ وهحر الِحرواوي سشُّ البً وآدابه الشلش مداظً في واللمذة

 واكخمالها تالبالغ هضج: الثاهيت املزحلت

تي وطم الزي الجشحاوي الِاَش كبذ ؤلامام ًذي كلى البالهت صشح آخمل  هـٍش

 الِاَش ًللبذ. البالهت وأظشاس ؤلاعجاص دالةل ٓخابُه في البُان وكلم اإلالاوي كلم

خ في كـُمت مٖاهت  كً به امخاص إلاا ورلٗ آلاًاَ في  شهشجه دوهذ خُث البالهت جاٍس

ٔاةه واظخؼاق البالهت، كلىم مً ُبله َ جٌش  ما حمم بأهه ظابُِه  هـٍش وزاُب بز

٘  مً مخحن أظاط كلى صشخها وبىاء البالهت ُىاكذ وطم  التي والِىاهحن ألاصى

  شامل، ئػاس وفي مخٖامل بشٖل اظخِشث
ا
 التي الٕثحرة وألامثلت بالشىاَذ رلٗ مذكما

 بخِلُذ ٓخابُه في الِاَش كبذ ًٕخٍ ًلم بلُى، وأظلىب كزب بُان في ظاُها

 البالهت ًىىن  جخضح ختى ألامثلت طشب كلى رلٗ مم خشص بل وجِىُجها، الِىاكذ

 الزي البالهت مإظغ َى الِاَش ًلبذ. جمثُل خحر ألارَان في وجخمثل الىطىح خّ

 والبُان اإلالاوي كلم في ًزٓش حوُحر أي بلذٍ ًدذر ولم ُىاكذَا وأسس ى أصىلها وطم

. ًحهما البالهُت الِىاكذ ٔل ُبله البالهُحن ثمالخـا مً ٌعخيبؽ أن اظخؼاق ألهه

ش وكلمه الِاَش بلبذ البالهُىن  ًتن ولِذ ٌِىن  ٓالمه ًشددون  ًشاخىا الوٍض  كىذٍ ٍو

ت مٖاهت لٕخابُه وأصبذ ًخجاوصوهه، وال  كلحها ٌلخمذ بلذٍ حاء مً ٔل حللذ مشمُى

ِخبغ ذوس  معاةلها مً ٍو  الِاَش كبذ بآخا ٌلذ ٔل وكلى. كجها ًدُذ ال ًلٕها في ٍو

 ٔاهذ أن بلذ خاص، ُٓان راث ًحهما البالهت ًىىن  أصبدذ خُث كـُمحن ٓخابحن

ذ الِشآن، وئعجاص والىِذ وألادب اللوت ٓخب في مبلثرة ُبلها  مإلٌهما طمجهما ُو

 
ا
  كلما

ا
  دُُِا

ا
شا   للبالهت بهما بنى ، هٍض

ا
، صشخا

ا
  بعببهما وأصبذ كالُا

ا
  ئماما

ا
 .كـُما

( ٌ 538 ث) الضمخششي  كمش بً مدمىد هللا حاس ِاَشال كبذ بلذ حاء زم

 البالهت وأظشاس ؤلاعجاص دالةل ٓخابُه في الِاَش كبذ ٓخبه ما بذساظت ُام الزي
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خمثلهما ًحهما، ما يهظم أن واظخؼاق  ٓخابه في ٔله رلٗ ًؼبّ وأن جمثُل، خحر ٍو

ل خِاةّ كً الٕشاي ل وكُىن  الخجًز ل، وحٍى في ألاُاٍو  بُان ًُه خماَ الزي الخأٍو

ّ كً ئعجاٍص وباؿهاس الِشآن، في البالهُت ألاظشاس اء بُان ػٍش  مم اإلاشاد كلى داللخه ًو

ٕشٍ ألاخىا٘، مِخظُاث مشاكاجه ش خصاةص مً ًُه ما ٍو  الخلبحر ولؼاةٍ الخصٍى

 ٌلذ ًاهه الخٌعحر ٓخب مً ٌلذ الٕخاب َزا أن مً الشهم وكلى. الِشآوي البُان في

ذ في   . ولؼاةٌها بمعاةلها مليء ألهه البالهت ٓخب مً راجه الُى

 والخِلُذ الخِىحن مشخلت:  الثالثت اإلاشخلت

 الزي َـ626 ظىت اإلاخىفى العٖأي ًىظٍ ٌلِىب أبي بـهىس  اإلاشخلت َزٍ جبذأ

  البالهت ُىاكذ بخِىحن ًِام واإلاىؼّ، بالٌلعٌت اَخم
ا
 بِذساجه رلٗ في معخلُىا

م والخلٍشٍ الخللُل كلى اإلاىؼُِت  كلى البالهت جدىلذ وبزلٗ والخِعُم، والخٌَش

ىاهحن ُىاكذ مجشد ئلى ًذًه  وبحن بُجها باكذث حاًت مىؼُِت ُىالب في صُوذ ُو

اي مً وؿٌُتها َ  وجشبُت الىٌغ وئمخاق الخغ ئَس  .اإلالٖاث وجىمُت الزو

بل ٔي ُو  الاخخصاس ئلى اججهىا مً أواةل مً ًهى الشاصي  الذًً ًخش ؿهش العٖا

 كلىم في والٌلعٌت اإلاىؼّ بادخا٘ اَخم خُث اهخِالُت، مشخلت ٌلذ ًهى والخخلُص

 دساًت في ؤلاًجاص نهاًت ٓخابه في الِاَش كبذ ٓخابي بخلخُص ُام خُث البالهت،

 .ؤلاعجاص

 حلله الزي 20الللىم مٌخاح ٓخابه مً الثالث الِعم ئلى حلىد العٖأي وشهشة

 اللٌـُت واإلادعىاث والبالهت، الٌصاخت مً وملخِاتها البُان وكلم اإلالاوي لللم

ت، ذ واإلالىٍى  الللماء به ًتن خُث البالهت مُذان في ًاةِت شهشة الٕخاب َزا ها٘ ُو

ىٕشون أهٌعهم ًيعىن  حللهم خذ ئلي   ؿلىا ولهزا ملٖاتهم، ٍو
ا
 ابخذاء- كذًذة ُشوها

 وششخه دساظخه كلى كآٌحن -كشش الثالث الِشن  وئلى الهجشي  العابم الِشن  مً

  البالهت في ًإلٍ لم ٓأهه ختى وجلخُصه
ا
، ٓخابا  وكىاًتهم، باَخمامهم ًاظخأزش هحٍر
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ذ ا اإلاذسظت َزٍ سحا٘ أخز ُو اث كلى البالهُت دساظاتهم في ٌلمذون  وكلماَؤ  الىـٍش

ٌاث والِىاكذ والخِعُماث  الششوح مً مصىٌاتهم في شاتلت حشاَذ ٓما والخلٍش

ش والخىاش ي ا 21والخِاٍس  ًمً. والِضوٍني العٖأي ٓخاب َذي كلى صىٌذ التي وهدَى

 الذًً ُؼب مجهم الللماء مً ٓبحر كذد للعٖأي الللىم مٌخاح بششح ُامىا الزًً

( َـ 745 ث) الخلخالي ومـٌش ، اإلاٌخاح مٌخاح ظماٍ ٓخاب في( 710ٌ ث) الشحراصي 

 ث) باشا ٓما٘ وابً( َـ 816 ث) الجشحاوي الشٍشٍ والعُذ ، اإلاٌخاح ششح ٓخابه في

 .اإلاٌخاح ششح ألٍ( َـ940

 اإلاصباح ٓخاب في أخخصٍش( َـ668 ث) مالٗ الذًً بذس : بخلخُصه كىىا وممً

 ث) الِضوٍني الشخمً كبذ بً مدمذ الذًً ٘وحال ، والبذٌم والبُان اإلالاوي في

 الٌىاةذ ٓخابه في( َـ 756 ث) الشحراصي  الشخمً وكبذ اإلاٌخاح، جلخُص ظماٍ( َـ739

َ   في الللماء بحن شهشة وأوظلها الششوح َزٍ أشهش وللل الوُازُت،  ٓخاب اإلاشش

زا للِضوٍني، اإلاٌخاح جلخُص  لى،با باَخمام الللماء لذي خـي بذوسٍ الٕخاب َو

 .هـمه مً ومجهم لخصه، مً ومجهم ششخه مً ًمجهم

 جلخُص ششج في ألاًشاح كشوط ٓخابه في العبٖي الذًً بهاء ششخه ًممً

 جلخُص ششح في الٌخاح مىاَب ٓخابه في  1110 اإلاوشبي ٌلِىب وابً اإلاٌخاح،

 هل وطم الخٌخاصاوي الذًً وظلذ اإلاٌخاح، جلخُص مٌخاح ٓخابه في والخلخالي اإلاٌخاح،

، اإلاخخصش ششخحن   هـمه وممً  واإلاؼ٘ى
ا
 ظىت اإلاخىفي العُىػي الذًً حال٘ شلشا

ش هـمه ظمي ألاخظشي  الشخمً وكبذ الجمان، كِىد ٓخابه  في َـ 911  الجَى

م ًىىن، الثالزت في اإلإىىن   في جظم واإلاخؼىػاث الٕخب خضاةً والجضا٘ ٓثحر، وهحَر

  حىباتها
ا
  كذدا

ا
٘ خ داسث التي الٕخب مً ٓبحرا ٘  أو الللىم مٌخاح ششح ى  ٓخاب خى

ٔي بلذ حاء مً ًٖل. للِضوٍني الخلخُص  مىىاله كلى ووسج ههجه كلى ظاس العٖا

  جشدًذا ٔىنها كً الجخشج ألنها
ا
 ؤلاًظاح بها ُصذ مداوالث ًهي إلاادجه، وجٕشاسا

                                                           
21

 91-75، ص مرجع سابقأمحد مصطفٍن ادلراغي،   



2247 
 

 

ّ كً والخبعُؽ  صادث ُذ أصابها ًذسي  ال خُث مً هي وئرا والخلخُص، ؤلاًجاص ػٍش

 .صلىبت كلى صلىبت اإلاٌخاح

 أصخابها كىاًت كلى جذ٘ واإلاىـىماث والخلخُصاث الششوح َزٍ أن شٗ وال

 اللىاًت دون  اللٌـُت واإلاماخٖاث الللمُت باإلاىاُشاث بلذٍ وما العٖأي كصش مىز

َ  بتربُت  .الشةِس ي َذًها بزلٗ البالهت ًٌِذث الزو

 والىِذ البالهت خذمت ابه أسادوا الللماء صىٌها التي الٕخب َزٍ خا٘ أًت وكلى

  حللم أن كً عجضث أنها ئال
ا
 أصخابها كىاًت كلى دالت شٗ بال وهي بالهت، أو هِذا

٘  وجىظُم الللم بمعاةل ذ في ٔاهىا وئن ًُه، الِى ً هٌعه الُى   الِذسة كلى كاحٍض

 الضاَُت كصىسَا في اللشبُت البالهت كلُه ٔاهذ ما ُىسن وئرا. والابخٖاس الخجذًذ كلى

 أن ًشي  اإلاخأخشة اللصىس   في ئلُه صاسث ما وبحن الِاَش كبذ كصش في وخاصت

 ألاواةل كلمائها أًذي كلى شللتها وجىهجذ صشخها وآخملذ اصدَشث ُذ البالهت

 كلى شللتها وخبذ وربلذ حٌذ ٍُٓ هشي  زم ملاإلاها، وئسظاء باخُائها ُامىا الزًً

ً البالهت كلماء أًذي . خزٍو واخخزي ههجه كلى ظاس ومً العٖأي ًذ كلى اإلاخأخٍش

ذ   ألاًام مم جضداد البالهت خا٘ َزا ؿل ُو
ا
 ختى اإلايشىد َذًها كً وبلذا طلٌا

 وحهها للبالهت ًأكاد باخُائها ُام مً الخذًث اللصش في اللشب كلماء مً لها ُُع

 .الىاطش الىاصم

  وأبعاده البالغي الخذوق :  الثاوي املبحث

َ الخ مٌهىم اللشب لعان في حاء َ  مادة جدذ زو َ :  ًِا٘ رو  راَ مصذس الزو

ه الص يء ا ًزُو َ  22.الص يء ػلم واإلازاَ ومزاُا، ورواُا رُو  اللوىي  بمذلىله ًالزو

 . رلٗ ئلى وما وألاششبت ألاػلمت بها جذْس خاظت

 ئلى ىي اللو للملنى الذاللي الاهخِا٘ ًُه ًىجذ الللماء اصؼالح في أما

 هدُجت العامم أو الِاسب  ئخعاط في ًـهش ئًجابي وشاغ بأهه ًُلشي الاصؼالحي
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َ  اللوىي  ًاإلالنى 23.ألادبي الىص مم والىحذاوي اللِلي الخٌاكل  واإلالنى لعاوي رو

َ  الاصؼالحي لشي. وحذاوي هٌس ي رو َ  خلذون  ابً َو  بأهه ػلُمت هِله ٓما الزو

ا أو اللشب ههج كلى هاػِا لعاهه في جـهش اإلاشء في ساسخت ملٕت شي . للٕالم مخزُو  ٍو

 لخىاص والخٌؼً العمم كلى شسٍوجٕ اللشب ٓالم بمماسظت جدصل اإلالٕت َزٍ أن

ُبه ت جدصل ولِعذ جٓش َ . 24رلٗ في الللمُت الِىاهحن بملًش  بها ًِذس ُىة والزو

 الجما٘ جِذًش كلى به جِذس الزي اإلإدعب الٌؼشي  الاظخلذاد َى أو الٌني ألازش

ٔاجه به والاظخمخاق ى. 25ومدا  .26العُاُُت الـىاَش أظاط َو

٘ " العاةش اإلاثل" ٓخابه في ألازحر ابً ٔان اإلاثلوب  كلى البُان كلم مذاس ئن:  ًِى

َ  خآم َ  مً أهٌم َى الزي العلُم الزو زا الخللُم رو  ًُما ٔان وئن الٕخاب َو

 الذسبت ًان َزا لٗ ُُل ًىه في به ًيخٌم كما ظألذ وئرا أظخارا ئلُٗ ًلُِه

ما وظملا بصشا وأَذي هٌلا كلُٗ أحذي وؤلادمان اهٗ َو جلالن كُاها الخبر ًٍش  ٍو

٘  مً كعْش ل ئمٖاها الِى ان أمشان َما ئرن. 27ولعاها ُلبا مىٗ حاسخت ٔو  طشوٍس

 َ َ : الىصىص لخزو ٍ رو  وألٌت اللشب ٓالم مماسظت ُىامها واظلت وزِاًت مَش

 .له الِاسب 

َ  الجشحاوي الِاَش كبذ ؤلامام البالغي والشاةذ َ  بحن ًٌش َ  الزو شي . والخزو  أن ٍو

 َ ا الىص جزو ً ًخؼلب حُذا جزُو ا: أمٍش ٔاء خعاظا رُو َ  إلااخا، ور  الخعاط ًالزو

لشي الجما٘ أظشاس ًذْس ٔاء أظبابه، َو  مً اللباساث بحن ما ًذْس اللماح والز

 َ الزو  أن ًشي  لزلٗ. اإلالاوي وجخخلٍ اللباساث بها جمخاص التي الذُُِت الٌشوَ
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ٍ الٌني ؤلاخعاط( 1: دكامخحن كلى ًِىم البالغي  الخالصت الشوخاهُت والىٌغ اإلاَش

دت ٔاء الىٌارة والٍِش ت( 2. اللماح والز َ . 28الىاظلت اإلالًش  كبذ كىذ البالغي ًالزو

ٔاء ألادبي الؼبم صاخب ُذسة َى الِاَش دت اللماح والز  بُان كلى الىٌارة والٍِش

 ٓالم بحن جٖىن  التي والىحٍى الٌشوَ بعبب الىـم في جدذر التي البالهُت اإلاضاًا

الم  . 29وهِذٍ جألٌُه في الشداءة وأظباب الجىدة أظباب كلى ًٍُِ ، ٓو

َ  مىطىق َى الجما٘ ئن مًٕ. البالغي الزو  ال اللشبُت البالهت ئن ًِا٘ أن ٍو

ت ملاهحهما جذوس  خُث وػُذة كالُت بُجهما جٖىن  بل الجما٘ كً ًىٌٗ ٘  اللوٍى  خى

 ألن الجما٘ مً أوظم اللشبي اإلاعجم في البالهت مٌهىم أن ئال الخام والخعً الجىدة

 .30الجمالي الدشُٕل مٌهىم الجما٘ ًخلذي ال بِىما زحروالخأ الجمالي الدشُٕل حلنى البالهت

 التي الخعُت الصىسة البالهت أن في والجما٘ البالهت بحن اللالُت ًخـهش

ا جخىاًّ ٌي، العُاَ مم بُجها ًُما أحضاَؤ  خُِِت وأن ي،اإلاخلِ في الخأزحر لظمان اإلاُى

 طبؽ وفي الخعُت، الصىسة كىاصش كالُاث ئدساْ هي اللشبُت البالهت في الجما٘

 ًاليشاغ. 31الخأزحر مىابم ججلُت كلى بُجها ًُما جخلاون  بالهُت بُِم الجمالي ؤلاخعاط

 .والًٌ بالجما٘ ٌلني مجهما ٓال ألن الجما٘، ًلعٌت مم ًخِاػم البالغي

 َ  التي العلُمت الٌؼشة أصخاب بها ًخمخم التي خاظت أو ملٕت َى ًالخزو

ى 32.كلُه ألاخٖام ئصذاس زم به والاظخمخاق الجما٘ جِذًش مً جمٕجهم  في اللملُت َو

 مٌشداث مً ألادبي اللمل في داللتها اللباسة وحعخمذ. وحمالها اللباساث داللت ئدساْ

ت الذالالث ت الذاللت ومً لؤللٌاؾ، اللوٍى  في وجشجُبها ألالٌاؾ احخماق كىذ اإلالىٍى
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 مخىاهما ألالٌاؾ ئًِاكاث مجمىكت مً الىاش ئ اإلاىظُِى ؤلاًِاق مً زم ملحن، وعّ

 .33اللباسة في مخىاظِت ألالٌاؾ حشلها التي والـال٘ الصىس  مً زم بلع، بلظها

 َ َ  الزو  وملاٌشت التربُت خال٘ مً ًىمى بل لىخذٍ ًىمى ال البالغي والخزو

بذو ألادبي الىص َ  كً الباسي  كبذ دساظت مً الشأي َزا ٍو ى ألادبي الخزو ٘  َو :  ًِى

َ  مً ٓال ئن َ  الزو  وئهما كشطا ًأجُان ال ًهما التربُت مً هىق ئلى ًدخاحان والخزو

دخاحان ألادبي الىص ملاٌشت ئلى ًدخاحان  ألن وزِاًت، وخبرة اػالق ئلى ٓزلٗ ٍو

 َ  34.والتربُت والشكاًت بالخلهذ ًىمى ًاهه ملٕت ٔان وئن الخزو

 َ  اإلالشفي اللِلي البلذ:  وهي البىاتي جدلُله في أبلاد أسبلت البالغي وللخزو

شخمل شخمل الجمالي والبلذ واإلاِاسهت؛ والٌهم الاظخذال٘ كملُاث كلى َو  كلى َو

؛ وؤلاًِاق الخٌظُل مالخٍِى كملُاث لبر الىحذاوي والبلذ واإلاُ٘ى  الشطا دسحت كً َو

ى والثِافي الاحخماعي والبلذ الٌني؛ اللمل في ألاًلا٘ ئلى اإلاُل أو  اللامت الِىاكذ َو

ع        35.ُبىله أو الٌني اللمل لًش

     الخذوق  أضاص على العزبيت البالغت جذريظ:  الثالث املبحث

 خٌف في الؼلبت بخٖلٍُ مهخما ماصا٘ اهذوهِعُا في البالهت جذَسغ أن ًبذو

 وألاخادًث الِشآهُت آلاًاث مً الىصىص ُٓان في ًبدش أن دون  البالهُت اإلاصؼلخاث

ت  جذَسغ أَمُت أن مم. وسوكت وػشاًت حما٘ مً ًحها بما ألادبُت والىصىص الىبٍى

ً في ئظهامه ئلى جشحم البالهت َ  جٍٖى  ئلى والخلشي الؼلبت لذي وجىمُخه ألادبي الزو

ت وألاخادًث الِشآهُت آلاًاث مً البالغي ؤلاعجاص أظشاس  ُذساث ًصِل مما الىبٍى

ت الؼلبت  . والبالهُت اللوٍى

                                                           
33

 .98(، ص 9117؛ )القاهرة : دار الشروق، 9، ط النقد األدبي؛ أصولو ومناىجو سيد قطب،  
34

؛ )األردن : 1ط  قياسو،-معاييره-مقوماتو-نظرياتو-التذوق األدبي طبيعتواري، ماهر شعبان عبد الب  
  .98(، ص 9118دار الفكر، 

35
 53، ص مرجع سابقنوار ياسٌن صبح،   



2251 
 

 

 َ  البالهت حللم كىذ الؼلبت ًماسظها أن ًيبغي التي اللملُت هي البالغي الخزو

عها أَذاي مً ئر الىصىص، وملاٌشت اللشبُت َ  جشبُت َى جذَس  ألادبي البالغي الزو

 :36هي البالهت جذَسغ أَذاي ًمً. الؼلبت لذي

م هِل في اللوت اظخلما٘ مً الخالمُز جمٕحن (أ م ئلى أًٖاَس ِت هحَر  بؼٍش

 .وجمثلها ئدسآها كلحهم حعهل

 وئدساْ ألادبُت، آلازاس كلحها اشخملذ التي ألاًٖاس ًهم كلى ُذستهم جىمُت (ب

 .الجما٘ صىس  مً ًحها ما

هم جشبُت في حعهم (ج  جأخز ولم هٌعه، باألدب مشجبؼت دسظذ ئرا ألادبي رُو

 .اإلاصبىبت والِىاكذ الِىالب شٖل

ىي ووحذانهم خعهم جشقي (د  .الٖلم سواتم مً ألاظالُب في ما كلى بالُى

 .الشاتلت ألادبُت لآلزاس ُشاءتهم كىذ الٌىُت اإلاخلت جدصُل مً جمٕجهم (ه

 .ٌعخجُذونها التي البالهُت لؤلهماغ مدٖاة الجُذ الٕالم ئوشاء ًخللمىن  (و

ت مً جمٕجهم (ط  ألادباء، كلى والخٕم ألادبي، لئلهخاج الٌني اإلاعخىي  ملًش

م بُجهم، واإلاٌاطلت ما ئهخاحهم وجٍِى  .ظذًذا ًىُا جٍِى

٘  ًمًٕ َ  َى ألاهشاض َزٍ مً وشضال أَم ئن الِى همه ألادب جزو  ًهما ًو

ت ئلى ًخجاوصٍ بل ألادبي للىص اللام اإلالنى جصىس  كىذ ًٍِ ال دُُِا  ملًش

 .للىص الٌىُت واإلاضاًا الخصاةص

ىاْ ها أن ًيبغي التي اللامت ألاظغ بلع َو دشص اللشبُت اللوت مللم ًذٓس  ٍو

 كلى البالهت جذَسغ ئلى لعبلا جالمُزٍ وكلى هٌعه كلى ًِعش ختى جىٌُزَا، كلى

َ  أظاط  :ًلي ما ألاظغ َزٍ ومً. الخزو

ت البالهت ئن (أ  وألىانها صىسَا هلمذ - ؤلاهذوهِعُت اللوت في ختى – الٕالم في ًؼٍش

ل  اللادًت، ألاخادًث في عمم ًىؼّ مىا ٔو  الترآُب، مً كششاث ًىم ٔل في َو

حها والٕىاًت، والاظخلاسة الدشبُه ًحها  كً خاسحت والاظخٌهام والىهي شألام ًو
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 ٘ حها اظخلماالتها، أصى  ألىان مً رلٗ وهحر والخِذًم والخزي الِصش ًو

 في به وعخٌُذ أن الىاحب مً ٔان اإلاِشس  اإلاشاَذ مً َزا ٔان وإلاا...  البالهت

 كلُه، هشجٕض أظاظا البالغي اللىن  راث الترآُب َزٍ مً ًىخخز البالهت، دسط

 37.هتالبال  لذسط به وهمهذ

ُلت مجزلتها للؼلبت لُدبحن والىِذ ألادبُت بالىصىص البالهت وصل (ب  ألادب مً الًش

ُا اججاَا داةما بها هخجه أن كلُىا ولِعهل  أو كلم مً شاةبت حشىبه و خالصا رُو

 .لعٌتً

٘  اإلاللم ًخعجل أن البحن الخؼأ مً. ألادبُت الىصىص جٌهُم (ج  الـاَشة ئلى الىصى

ىا وأن حُذا، ًهما الىصىص الؼلبت ًٌهم أن ُبل البالهُت  وأظشاس ملاهحها ًذٔس

ىا وأن ًحها، الٌني الجما٘  مضاًا مً كلُه جدخىي  وما ئبذاق، مً ًحها ما ًخزُو

ذخل. أدبُت ىيال الىص جٌهُم في ٍو ت كىذ ُى شاءة اإلايص ئ، ملًش هم الىص، ُو  ًو

 .الوشض في جخدذ أخشي  هصىص وبحن بِىه اإلاىاصهاث وكِذ وجدلُله، ملىاٍ،

 اإلاىطىكاث مً مجمىكت بالىخذة واإلاِصىد. البالهُت الىخذاث بحن الشبؽ (د

 الاوسجام ئلى ًإدي ًهى والاصدواج والسجم الجىاط مثل وجخِاسب، هاًاتها جخدذ

 والىهي وألامش اإلالىىي، بالجما٘ ًخصالن ًهما والخىسٍت اإلاِابلت ومثل الصىحي،

 لشيئ اظخدظاس ًٌحها والاظخلاسة والدشبُه الؼلب، جدذ ًخذخل والاظخٌهام

 .الخُِِت بجاجب خُالي

 الؼلبت جمشن  ئرا ئال مجها الوشض جدِّ ال البالهت ًذسوط. البالغي الخذٍسب (ه

ىا ا ٔاًُا جمٍش ٍش أو شٌٍى يبغي. دسوظها كِب اجدٍش  جدُِّ كلى مللم ٔل ًدشص أن ٍو

ىاث خل ُبل الخصت جيخهي ال بدُث البالهت دسط خؼىاث مً الخؼىة َزٍ  .الخمٍش

 أن بخٖلٌُهم ورلٗ. بالهُت ؿىاَش مً الىص في ما لخجلُت الؼلبت كلى ٌلخمذ أن (و

خأملىا وبلذٍ، ألادبي الىص ُشاءة كىذ أهٌعهم ًشاُبىا  الاسجُاح مً ٌلشوَم ما ٍو

ٌٕشوا والاظخدعان والؼشب  .ؤلاخعاط َزا مصادس في ٍو
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 ال. لؤلدًب والاحخماعي الىٌس ي والجاهب البالهُت اللالُت ئبشاص كلى الخشص (ز

زالٗ والاحخماعي الىٌس ي الجاهب أن شٗ  ٔل كىذ جخخلٍ واإلاثحراث الذواًم ٓو

 .الخلبحر في ألادباء بحن الٌشوَ ئبشاص مً بذ ال ًاإلاللم آلاخش كً ألادًب مً

 كذم أو الىص ًٕشة مالءمت كً البالهت لذسوط ملالجخه في اإلاللم ًٕشٍ أن (ح

 .ًُه ُُلذ الزي اللصش مم مالءمتها

 في اللشبُت اللوت ألن اللشبُت اللوت ًشوق وبُِت البالهت بحن الشابؼت جىزُّ (ط

ت ًالشابؼت مخماظٕت، وخذة خُِِتها  واخذة هاًتهما نأل  والبالهت ألادب بحن ٍُى

ً وهي َ  جٍٖى  والشابؼت. ألادبُت الىصىص هي مجهما ٔل ووظُلت ألادبي، الزو

ت زلٗ والِشاءة البالهت بحن ٍُى  .38والخلبحر البالهت بحن ٓو

 
 

 خاجمت

َ  أن ظبّ مما ًدبحن   كىه ًىٌٗ ال ومهم الصم طشوسي  أمش ألادبي البالغي الخزو

 ورلٗ. باللشبُت الىاػِحن لوحر اإلاخِذم معخىي  كلى اللشبُت البالهت جذَسغ كملُت في

م الِشآن مً وآلاًاث ألادبُت الىصىص ملاٌشت خال٘ مً ت وألاخادًث الٍٕش  الىبٍى

صِل الؼلبت لذي ؤلاًماوي الجاهب ًِىي  ختى ت ُذساتهم كلي ٍو . والبالهُت اللوٍى

 ٓثحرا ًخٖلٌىا أال باللشبُت الىاػِحن لوحر اللشبُت البالهت مللمي كلى الباخثت وجىص ي

ت في ًدبدشوا أن دون  البالهُت اإلاصؼلخاث خٌف في للؼلبت  ؤلاعجاص أظشاس ملًش

ت وألاخادًث الِشآهُت آلاًاث مً للىصىص البالغي ٌت الىبٍى  أن اإلاللمحن ًللى. الشٍش

َ  جىمُت في ًداولىا ت مً بذءا ىصالىص ملاٌشتهم خال٘ مً الؼلبت رو  ملًش

ِهم ًحها ألاًٖاس ششح زم الىصىص، مٌشداث ت في وحشٍى  ٓزا الخلبحر أظشاس ملًش

 .حعلُما كلُه وظلم اإلاصؼٌى خبُبىا كلى هللا وصلى أكلم وهللا. آخش دون 
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 (بلى) مادة اللغت ملاييظ معجم أخمذ الخعحن أبى ًاسط، ابً

 .1995 صادس، داس:  بحروث ،العزب لطان. مٕشم بً مدمذ مىـىس، ابً

 الجهظت مٕخبت:  الِاَشة ،العزبيت اللغت حعليم طزق . الِادس كبذ مدمذ خمذ،أ

ت،  .1979 اإلاصٍش

 .م1998 الخاهجي، مٕخبت:  الِاَشة ،والخبيين البيان الجاخف،

 .ث.د الٕخب، كالم:  الِاَشة ؛3 غ ،ومبىاها معىاها العزبيت اللغت.  جمام خعان،

 . 1982 غ،.د ،غتالبال  جاريخ في املخخصز. الِادس كبذ خعحن،

 في"اإلاخخلٌت كصىسَا في والبالهت الىِذ ظماث كً إلاداث. "اإلادمذي الخىاوي،

 اللشبُت اإلاملٕت ،الاجخماعيت والعلىم العزبيت اللغت في ودراضاث بحىث

 .1993 ؤلاظالمُت، ظلىد بً مدمذ ئمام اإلالٗ حاملت: العلىدًت

م كبذ وظلاد خعحن كلى ػه الذًلمي،  جذريظ في حذيثت اججاهاث الىاةلي، الٍٕش

 2009 الخذًث، الٕخب كالم: ألاسدن ،العزبيت اللغت

 .1973 الترار، داس:  الِاَشة ؛2غ ،اللزآن مشكل جأويل. ُخِبت ابً الذًىىسي،

 .م1987 الللمُت، الٕخب داس:  بحروث ؛2 غ ،العلىم مفخاح. ٌلِىب أبى العٖأي،
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