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 :المستخمص
نحاكؿ في ىذا البحث دراسة الغزؿ االندلسي مف زاكية حجاجية كالكقكؼ عمى اىمية     

مف دكر ميـ في تشكيؿ الخطاب الحجاجي كتحقيؽ االقناع  .التقنيات البالغية؛ لما تؤديو
بالصكر البيانية المكحية , كلعؿ اىميتيا .كالتأثير عف طريؽ جذب المتمقي كاستمالتو 

نيا االكثر حضكران في بنية الخطاب الشعرم الحجاجي كفي ادائيا الحجاجية تأتي مف كك 
 كايجاز لغرض االقناع ..المعنى المقصكد بكضكح 

 .(خطاب شعرمالحجاج ، تقنيات بالغية، )الكممات المفتاحية: 
 

Argumentation rhetorical techniques in spinning   Andalusian 

poetry 

  Prof. Dr. Sadiq Jaafar Abdul Hussein 

Rehab Fayyad Shannen 

Dhi Qar University / College of Arts 

  Abstract  :  

        This research deals with the study of the Andalusian spinning 

from an argumentative angle and standing on the importance of the role 

of rhetorical techniques. For what you play. From an important role in 

forming the pilgrim discourse and achieving persuasion and influence 
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by attracting the recipient and appealing to him with suggestive graphic 

images, and perhaps its pilgrim significance comes from being the most 

present in the structure of the pilgrim's poetic discourse and in its 

performance of the clearly intended meaning.  

Key words: pilgrims, rhetorical techniques, poetic discourse. 

 
كعممية  تعدُّ التقنيات البالغية مكرد مف مكارد اإلقناع , بؿ أف العممية الحجاجية 

خطابية ال تظير كتتجسـ لغكيان إال بميارات اسمكبية كتأثيرات بالغية, تعمؿ عمى إشباع 
فكر المتمقي كمشاعره معان حتى يتقبؿ القضية أك الفكرة المطركحة عميو, كالسبيؿ الى 
ذلؾ ىك أف ترسـ لمسامػػػع صكران تكظؼ االستعارة الجميمة كالتشبيو المقنع في صكرة 

ييمية تحرؾ عنده القكة االقناعية , إذ ظير مف خالؿ البحث أف االساليب تمثيمية تخ
البالغية كحدىا غير كافية مف دكف أف تككف مؤثرة بالعكاطؼ كالعقكؿ عمى حد السكاء 

كالشاعر حتى تستكلي عمى السامع بقكة االستعارة كحسف التشبيو كجماؿ التمثيؿ , 
كص الشعرية التي ضمت بيف جكانبيا رسـ بريشتو الشعرية اركع النص.االندلسي 

 مف اىـ التقنيات البالغية الحجاجية :ك الخطاب الحجاجي بتقنياتو المختمفة ، 
 -أواًل : االستعارة :

في تحميؿ الخطاب الحجاجي , بكصفيا ..مكانة خاصة احتمت االستعارة الحجاجية   
تحقيؽ أىدافو , فيي تيعد كسيمة .بناء القكؿ الحجاجي كمف ثمة .تقنية لغكية تيسيـ في 
كنفس السامع بقصد تكجيو ذىنو الى ما ..إحداث تغيير في فكر.إقناعية تسعى إلى 

مف معنى الى آخر لما بيف المعنييف مف .الظاىر, ام تنقؿ المخاطب .كراء المعنى 
 .(ٔ) تعمؽ انطالقان مف العالقة التشبييية

كعدَّىا اسمكبان فنيان ميمان , ىك .كع االستعارة كمف اقدـ المفكريف الذيف تناكلكا مكض    
االنفعاالت .كاالستعارة الحجاجية عنده ىي مجمؿ  .الفيمسكؼ اليكناني )ارسطك(

حداث تغيير عاطفي , .التييثيرىا الخطيب في نفكس سامعيو  كالتي تيدؼ إلى إقناع كا 
بيرلماف ., كمف المفيكـ االرسطي نشأة بالغة (ِ )كتغير في سمكؾ المتمقي كفكره
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حجاجية جديدة , فاالستعارة عندىما ليست صكران فنيو .كتيتيكاه في ضكء رؤية بالغية 
قناعيو بامتياز...كجمالية كظيفتيا  , كفي ىذا االطار (ّ)االمتاع , بؿ ىي حجاجية كا 

دا أستعماليا مألكفا تعتبر الصكرة حجاجية ذات منظكر مغاير؛ إذا ب ((يقكؿ بيرلماف 
بالنسبة لكضعيا الجديد المفترض . أما إذا لـ ييدؼ الخطاب إلى استجالب مكافقة 
المستمع ليذه الصيغة الحجاجية , فإف الصكرة ستصبح محسنا بديعيا , ال تعدك أف 

 . (ْ)تغدك مبعث إعجاب أك مصدر استحساف الخطيب ((
كالمغة كعمماء .ىتماـ البالغييف القدماء االستعارة با.كفي التراث العربي , حظيت    

, إال أف أغمبيـ اجمع عمى أف االستعارة إما نكع مف التشبيو ذكر .االدب عمى السكاء
ىػ( ىك اكؿ مف ِٓٓ, كلعؿ الجاحظ )ت(ٓ)احد طرفيو أك ىي نقؿ االسـ عف الشيء
في التراث العربي, فقد كاف يرل في التشبيو  نظر الى االستعارة مف كجية حجاجية

كاالستعارة مجرد صكر ذىنية لمتعبير عف المعنى المراد تكضيحو في االذىاف في قالب 
فاالستعارة عنده  (ٔ)بتشكيمو في صكر المدركات الحسية.يمكف إدراكو بالحس, كذلؾ 

ية ايضان , , بؿ تشكؿ مقاصد حجاج..قد ال تقتصر عمى الشكؿ الجمالي.صكر ذىنية 
كيذىب عبد خالؿ تشكيػػؿ بيػػانػػي مخيػػؿ ,  يريد بيا تكصيؿ رسالة الى المرسؿ اليو مف

ىػ( , إلى أف االستعارة طريقة اثبات اساسيا االدعاء فيقكؿ  ُْٕالقاىر الجرجاني )ت 
إلى شيء , كلكنيا  : )) بياف لمف عقؿ أف ليست )االستعارة ( نقؿ اسـ عف شيء

((ادعاء ي معنى   . (ٕ)االسـ لشيءو
كفي الفكر الحجاجي الحديث ينطمؽ الدكتكر طو عبد الرحمف , مف فكرة )االدعاء(    

عند عبد القاىر الجرجاني , كركز عمى مبدأ المقاربة التعارضية لالستعارة  عف طريؽ 
 : (ٖ)آليات تخاطبية كادكات تداكلية , كانطمؽ فييا مف الفرضيات اآلتية

 رم قكؿ حكارم , كحكاريتو صفة ذاتية لو .أف القكؿ االستعا - أ
أف القكؿ االستعارم قكؿ حجاجي , كحجاجيتو مف الصنؼ التفاعمي  - ب

 نخصو باسـ )التحاج(.
اف القكؿ االستعارم قكؿ عممي , كصفة العممية تهالًزـ ظاىره البياني  - ج

 كالتخييمي .
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اشعار القدماء بشكؿ عاـ كاالندلسييف .إف التقنيات البالغية التي تحفؿ بيا        
برعكا في تزكيؽ اشعارىـ بمختمؼ .بشكؿ خاص , مثمت جانب االبداع الفكرم , فقد 

رم بعدان االساليب كبالغكا في استعماليا , بكصفيا عامالن جماليان يمنح النص الشع.
د االستعارة ؛ لذا تيع (ٗ)عالية , كألف الشعر )) صناعة ذىنية ((جماليان ك قكة حجاجية 

انتاج الداللة الحجاجية , .االساليب البالغية ارتباطان بالعممية الذىنية في .مف اكثر 
؛ كي يككف قادران عمى تحريؾ .البد أف يككف الشاعر عارفان بفف الصناعة كاسرارىا.كىنا 

, بكصفيا النتيجة المطمكبة .ذىف المتمقي كدفعة لمبحث كراء المعاني المقصكدة .
بف الحكـ االكسط ..كالتأثير , كأمثمة ذلؾ كثيرة كمنيا غزؿ االمير عبد الرحمف . لإلقناع

, بجارية طركب كقد آلمة بعضيـ عمى إىدائيا ياقكتو كاف ثمنيا كبيران فيحتج 
 : (َُ)بقكلو

 ) مف الطكيؿ(                                                              
 أَقرَّ لعيٍن  من   ُمَنعََّمٍة    بكرِ  في كِل ما براوىْل َبرََأ  الرحمُن 

ُر بالزىرِ  ترى الورَد فوق الياسميِن بخدّْىا ف الروُض المَنوَّ  كما َفوَّ
 َنَظْمُتيا منيا عمى الجيِد والنحرِ  فمو أني   ُممَّْكُت   قمبي  وناظـري

صاحبو ك تكصيؿ ., قدرتو عمى التعبير عف انفعاالت .إف ما يميز العمؿ الفني      
كيثبت أف  .دعكاه , فالشاعر حتى يقنع خصمو.افكاره الى السامع كأقناعو بصدؽ 

الدليؿ كاثبات .جكىران , استعمؿ االستعارة  المكنية إلقامة .محبكبتو ارفع قدران , كاكـر 
, مدعيا في ذلؾ .الكجوالياسميف , لخدىا كيريد كامؿ .ذلؾ , فاستعار صفة بياض 
لكازميا يدؿ عمييا كىك .الكرد االبيض كابقى الزما مف .دخكؿ لكف بشرتيا في جنس 

مكممة لالستعارة االكلى, فاستعار صفة ., ثـ اتى الشاعر باستعارة ثانية .)الياسميف(
و بأف جماؿ محبكبت.لكاـز النيار, يريد بذلؾ أف يقنع المتمقي .النكر لمكرد كىي الـز مف 

, يقاس بجماؿ الكرد في نكره كنصاعة بياضو , فمجأ الشاعر الى كصؼ بياض حبيبتو 
عمى خصمو , )) كألف الكماؿ إمكاني دائمان, فإف البياض يصبح .كمعيار لمكماؿ ليحتج 

         (ُُ)ممٌران إلى ما تمثمو المرأة مف لكجكد الماىكم لكعي الشاعر((
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تعدَّ الطبيعة عنصر مف عناصر الجماؿ التي ارتكز عمييا الشاعر في استعاراتو     
لتككف دالة عمى جماؿ محبكبتو , كمف استعارات الطبيعة غزؿ الشاعر االندلسي يحيى 

 :  (ُِ)بف الغزاؿ بقكاـ محبكبتو كرقتيا
 طكيؿ(                                                                                                           ) مف ال                                                           

 و َقّبْمُت  َثغرًا  ريٌقو  ريُق  ُسكَّرِ  وعانقُت غصنًا فيو ُرّماُن ِفّضةٍ 
 وضّمي , وُنقمي نظُم ُدرٍّ وجوىرِ  أأْنسى ؟ وال أنسى ِعناقك خالياً 

كلكي يثبت الشاعر أف جماؿ محبكبتو ليس مف النكع الذم يمكف نسيانو عمد الى    
تكثيؼ المعنى بصكرة استعارية ؛ ألنيا اقدر التقنيات البالغية عمى االخبار كااليحاء , 
فحذؼ المشبو , كابقى عمى المشبو بو كىك الغصف ؛ لتمكينو في ذىف السامع , عمى 

استعار لفظة , غصنا ؛ لمداللة عمى جسدىا الممشكؽ سبيؿ االستعارة التصريحية , ف
كرقتو , مف باب المشابو بينيما في صفة الرقة كاالعتداؿ , كيؤسس لكاقعة الجديد بحجة 

 كصؿ اساسيا التخييؿ كصكال الى مقصده بإثبات صفة الجماؿ .     
ممتقى اما كالدة بنت المستكفي , فتدعي أف ظالـ الميؿ  ىك مالذ االحباب , ك     

 :  (ُّ)العشاؽ فتقكؿ
 

 )مف الطكيؿ(                                                            
 فإّني  رأيُت  الميـَل  اكتَـّم  لمسـرِ  ترّقْب  إذا  َجنَّ  الّظالُم     زيارتي
 وبالِبدر لم يطمْع وبالنجِم لم َيسرِ  وبي منك ما لو كان بالشمِس لم تمحْ 

يكشؼ القكؿ االستعارم عف المطابقة الكاقعية التي مف شأنيا أف تكجب التصديؽ ,     
فمف المتداكؿ أف الميؿ كاتـ االسرار كىي الحجة التي اسست كبنت عمييا الكاقع , حجة 

المخاطبيف )) كىك , إلنيا حجة محؿ اجماع مف قبؿ  ال ابطاؿ في سياقيا أك تعارض 
, (ُْ)كظ في عبكره مف الحجة الى النتيجة متانو كتماسكا ((ما مف شأنو أف يزيد الممف

كعمى سبيؿ االستعارة المكنية , شبيت الستر بالظالـ , كالميؿ باإلنساف في كتـ السر , 
كالشيء نفسو بالنسبة الستعارة صفة كتـ السر , إذ أف حجاجية االستعارة )) تتجمى في 

أدعت أف الميؿ يخفي االفعاؿ كيتكتـ , ف(ُٓ)... إعطاء صفة الفعؿ لمف ال يفعؿ ((
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يتحممو احد , .لمقاء المحبكب كما تحممو مف شكؽ ما ال  .عمييا كػ البشر, فيي تتشكؽ.
بمثابة .ما زارىا المعشكؽ , فكانت ىذه االستعارة .كترل في الميؿ ستر ككتماف, إذ 

 الدليؿ كالحجة القاطعة  .
كقد اسيب الشاعر االندلسي , في االحتجاج بالصكر الحسية المستعارة مف جماؿ    

الطبيعة , كلعؿ الصكر المحسكسة ىي اكثر حضكران في ذىف المتمقي مف الصكر التي 
ـٌ منو الى العقميات ؛ كذلؾ لزيادة  يقؿ كركدىا  , فػميؿ ))النفكس الى المحسكسات ات

لشاعر ابف الحداد عمى اظيار ىذا الجانب في , لذلؾ حرص ا(ُٔبيا (( )الفيا 
 : (ُٕ)قكلو

 )مف الطكيؿ(                                                              
ُبر َقْمبوُ  ْن ُتْسِعدا من َأْسَمَم الصَّ  ُيَعرّْْس َبدْوِح الَباِن من َعَرَصاِتيا وا 
 َجَنْيُت الَغرَاَم الَبْرَح  من  َثَمرَاِتيا َفَباَنُتيا  الَغْيناُء  َمألُف   َبانــــةٍ 
 َتَبختُر في الَمْوشّي من  َحَبراِتيا وَرْوضُتيا الَغنَّاُء َمْسَرُح روضةٍ 

عمى تحريؾ نفكس السامعيف , كلما كاف معركض .تكمف القكة الحجاجية في قدرتيا     
االحرل بو أف يككف دقيقا في .االلـ كالحرماف , فأف مف .الشاعر ىنا تصكير حالة 

تنقؿ بيف , ., كحتى يقنع المتمقي بفكرتو .تخدـ ما يريد مف النتائج .اختيار صكره التي 
كتكجيو خطابو , ., لمكصكؿ الى أىدافو الحجاجية , .االستعارة التصريحية كالمكنية

تجنى بعد   قكلو : )جنيت الغراـ البرح مف ثمراتيا ( , فالثمار.باالستعارة المكنية في 
كبما أف محسكسات المتمقي بكاقع طبيعة الشجر في طرح الثمار أمر .طكؿ العمؿ , 

الصكرة كاقناع السامع كالتي مف ...مسمـ بو عمد الشاعر إلى المخيالت في تقريب 
الغيناء إال  ثمار  مف محبكبة  البانة.التصديؽ , فالشاعر لـ يجني .شأنيا أف تكجب 

 المكعة كالحرماف كىنا تكمف حجاجية االستعارة .
تمثؿ أعمى درجات االقناع بما تتمتع بو مف .كالحجة الناجمة عف االستعارة تحديدان    

الكاقعي كالعالـ المجازم , بؿ لعميا تمحي الحد الفاصؿ بيف .امكانية التقارب بيف العالـ 
, كىذا ما نطقت بو استعارة .لذم جاءت تسد مسده حقيقي ا.ما ىك افتراضي كما ىك

 :  (ُٖ)الشاعر ابف زمرؾ االندلسي
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 )مف الخفيؼ(                                                            
 َفاِتناٍت   اْلمَّْحاِظ   ُخوٍد   َرَداحِ  َواْقَتِنْص  في  الُقُصوِر ُكلَّ َمَياةٍ 

َياحِ  قـــــــدَّ    َرِطيـــبٍ   الِعَباٍت   ِبُكــــلَّ   َلِعَب  الُغْصِن  في  َمَيبّْ  الرّْ
 َباِبميّْ    المَّْحاِظ   َعْذِب   الِمزَاحِ  َواْقَتِنْص  في  الِقَفاِر  ُكلَّ  َغزَالٍ 
َحاحِ  َيْرجُع المَّْحَظ عن  َسِقيِم   ُجُفونٍ   َتْنِفُث السّْْحَر في الُقُموِب الصَّ

كبحجة شبو منطقية يتدرج ابف زمرؾ في كصؼ محبكبتو في سمسمة اكصاؼ عبر    
عنيا باالستعارة التصريحية , ليصؿ الى كاقع فني جمالي يقترب مف الكاقع المباشر بيف 
)المعشكقة كالمياة( , كىي كفعؿ حجاجي يستكجب ادخاؿ المستعار لو في جنس 

التشابو الى درجة التطابؽ بيف صفات المستعار منو عمى كجو الحقيقة فتصؿ درجة 
)الميا( كصفات محبكبتو ذات العيكف الفاتنة , كالقد الممشكؽ ؛ فالغاية الحجاجية مف 

كتحدث ىذه ة كتقكية حضكرىا في ذىف المتمقي االستعارة ىي إبراز صفاتيا الجمالي
عطيات العممية فعميا عندما ))تستدعي خبرات المتمقي المختزنة , كالمتجانسة مع م

الصكر المخيمة , فيتـ الربط... بيف الخبرات المختزنة كالصكر المخيمة , فتحدث االثارة 
 .(ُٗ)المقصكدة , كيمج المتمقي عالـ االيياـ المرجك , فيستجيب لغاية مقصكدة سمفا((

كقدرتيا الحجاجية العالية , لمتأكيد عمى فكرة . كقد يستثمر المحاجج بالغة االستعارة  
جياشة , كيصؼ مدل . عما يجكؿ في نفسو مف عاطفة.بر مف خالليا الشاعرما , يع

الشاعر . , كىذا التكرار دليؿ أف.الموي ككلعوي بمحبكبتًو ؛ لذلؾ قد يعتمد مبدأ التكرار
كيبرىف لو عف طريؽ . مف خاللو إلى أف ييثير المتمقي.متمسؾ برأم ما , يسعى 

 :  (َِ)مبتغاه , يقكؿ الشاعر ابف خفاجةاستعارات متكررة في كؿ بيت , عمو يناؿ 
 )مف الطكيؿ(                                                           

 لقد  ىاجَني  َوْجٌد   َأناَخ , فَخّيَما َأَما  وَخياٍل  قد  َأطاَف  وَسّمَما,
 ِإلى الِحَمى وَعصرًا َخال َبيَن الَكثيبِ  وأْذَكَرِني  َعيدًا  تقاَدَم   بالمّْوى,
بِر, والّميُل عاِكفٌ   فأفَصَح َدمٌع كاَن  باألْمِس أعَجَما وَحطَّ ِقناَع الصَّ
 َطميٍق , إذا ما  َأنَجَد  الرَّكُب َأْتَيَما وِبتُّ , وِسرّْي راِكٌب  َظيَر َمدَمعٍ 
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نجد أف الشاعر يحاكؿ تغيير كاقع اليجر كالتعبير عما يجكؿ في نفسو مف الـ    
بيت , كىذا . استعارات مكينة تكررت في كؿ.العشؽ , في شكؿ حجج تمثمت في

, فاستعار لخياؿ محبكبتو .الصبابة مف قمب الشاعر.التكرار دليؿ عمى مدل تمكف
ككلعو .لنتيجة ىي استمرار معاناتوكدكاميا كىي حجة  .اإلقامة كاالناخة في ثباتيا

الشاعر يستعير صفة إزالة قناع الصبر ., كىذه النتيجة كانت سببان لجعؿ.بمحبكبتو
عاكفان , ., كاستعار لميؿ صفة الثبات فجعمو.كيريد تأكيد مشاعر االلـ كالفراؽ

االفصاح عنو , كؿ ىذه االستعارات الحجاجية .الدمع مفصح عما ال يقكل عمى.كجعؿ
قناع .ظمت لمتركيز عمى الفكرة التيانت كاف يقصدىا الشاعر كيحرص عمى ايصاليا كا 

 المتمقي بيا.
ليذا يمكننا القكؿ أف التقنيات البالغية ىي االكثر قدرة عمى التعبير عف كجداف     

ظيار مشاعر الحب , السيما تقنية االستعارة , كحتى يجعميا اكثر حجاجية ك  الشاعر كا 
تأثير, عميو أف يثير عكاطؼ المتمقي كييييئاىا , كىذا ال يعني اكثر قكة عمى ال

استعطاؼ المتمقي , بؿ أف تأتي استعارت الشاعر الحجاجية بما يستدعيو السياؽ 
كبأسمكب منطقي يدفع المتمقي إلى أف يتفاعؿ إيجابان مع الحجة المقدمة , يقكؿ ابف 

 : (ُِ)جابر االندلسي
 )مف الخفيؼ(                                                                

 وانثنْت َوْىَي  بين تيٍو  ومنعِ  َخجَمْت عندما نظرُت إلييا
 حين مروا فكيف ُأحَرُم زرعي إنَّما َوْرُد خدَّاه زرُع  طرفي

نرل أف الشاعر يبني حجتو السببية بأسمكب منطقي , لجذب المتمقي كالكصكؿ الى    
ىدفو عبر استعارة لكف الكرد  , إذ جعؿ احمرار خدكد محبكبتو نتيجة لخجميا كىي 

 استعارة تالئـ السياؽ كتستدعيو .
نعة كاراد المعتمد ابف عباد أف يرسؿ احساسو إلى محبكبتو بشكؿ ال تكمؼ فيو كال ص   

 :(ِِ)مستعينان باالستعارة التصريحية , في قكلو
 )مف الرمؿ(                                                        

 وابتالَنا   بيواُه   ُثمَّ   َصدْ  حرّم   الّنوَم   عمينا   َوَرَقدْ 
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 ُغْنَج لحٍظ , يا قضيَبا ِلِيَن َقدْ  يا ىالاًل ُحْسَن  َخّد , يا َرَشا
 في فؤادي , ال َتَدعني  ِلمكَمد بودادي لك , بالشوق اّلِذي

قناعو      كقد عمد إلييا الشاعر لبياف حالو كرسـ صكرة لمحبكبتو في ذىف المتمقي كا 
بجماليا عف طريؽ التصريح بصكرة المحبكبة دكف ذكر اسميا لتككف اكثر تأثيران كجذب 

 فال يشؾ المتمقي بما يدعيو .
 التشبيو :ثانيا :    
الفنية , ففيو تتشكؿ .الحجاج البالغية كباب مف ابكابو.ييعدَّ التشبيو تقنية مف تقنيات    

المتمقي كتجسيده حيان ., ميمتو تقريب المعنى الى ذىف.الصكر كالمشاىد الحسيو كالعقمية
ثبات ك قدرة عمى .االقناع , كما يكسىب النص ركعة كفيـ.كمف ثـ يتحقؽ إقامة الدليؿ كا 

, كلـ يكف التشبيو أقؿ  حضكران مف االستعارة ( ِّ)الحجة عف طريؽ تشابو العالقات
النقاد كالبالغينكف القدامى كالمحدثكف , .الدارسيف كالنقاد , فقد طرؽ بابو.في بحكث

ىػ(:  ّْٖك تكضيح اقسامو , كمف ذلؾ: ما قالو الرماني )ت.فاجتيدكا في بياف حده 
أحد الشيئيف يسد مسٌد اآلخر في حٌس أك عقؿ , كال يخمك  )) التشبيو ىك العقد عمى أف

حٌدهي .ق( ,ِٔٔ, أما السكاكي )ت( ِْ)التشبيو مف أف يككف في القكؿ أك في النفس((
,  (ِٓ)في قكلو: )) تشبيو الشيء ال يككف اال كصفا لو بمشاركتو المشبو بو في أمر ((

الغييف في تفصيؿ حد التشبيو إذف صفة المشاركة بيف شيئيف ىك ما ذىب اليو جؿ الب
)) كالمعنى الجامع لكؿ ىذه التعريفات ىك اف التشبيو , إخبار بكجكد الشبو , كىذا 
االخبار...أمر يرتٌد الى االشكاؿ كالييئات الخارجية كيقكـ عمى مالحظة نكع مف النسبة 

 .( ِٔالمنطقية بيف االطراؼ المقارنة (( )
لى التشبيو عمى انو عالقة لغكيةن تقكـ عمى كعمى ىذا االساس , نحف ننظر ا   

إال أف المعنى ال ينقؿ إلى غيره , بؿ يقاس  المقارنة , شأنيا في ذلؾ شأف االستعارة
فالشاعر يقارف .بيف المعنى المزعـك  كالمعنى الظاىر, .بغيره  عمى اساس مف التشابو

ا متحداف , كلكف ألنيما بنكع مف التناسب المنطقي  ال النيم..كيقيس المشبو بالمشبو بو
الطرفيف ىك ما يظير جمالية النص , ., كالمعنى الجامع الذم يربط.متشابياف 

اما الغاية مف التشبيو , فيصنفيا ,  قكة حجاجية قادرة عمى االقناع كالتأثير.كيمنحو
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غرقاف الى غايتاف , االكلى ذاتية ؛ ألف المتكمـ اضمر المعنى , .الدكتكر رحمف
كغاية , كالثانية : خاصة بكعي كفاعمية المتمقي في تأمؿ التشبيو  كقصدان .كعيان 

المستيدؼ مف عممية التشبيو ىك المتمقي ككنو ىك المقصد ., كلما كاف (ِٕ)كايحاءاتيا
في الحجاج عف طريؽ تقريب الصكرة  كالغاية عند الشاعر, فالتشبيو يمعب دكرا ميمان 
كىك غاية كؿ خطاب حجاجي,  ,كالتسميـ كتكضيحيا في الذىف, لتمقي في نفسو القبكؿ

 :(ِٖ)لذلؾ نجد ابف عبد ربو يتغزؿ بمفاتف محبكبتو قائالن 
 )مف المنسرح(                                                          

 تنقّد  عن  َنْيِدىا  َقـرِاِطُيا بيضاُء مضمومٌة مَقْرطقةٌ 
 َجّنِة الُخمِد من ُيعاِنـُقيافي  كأّنما  باَت  ناِعمــًا  َجِذالً 
 نالْتُو   معشوقٌة  وعاِشُقيا وأيُّ شيٍء الــذُّ  من  أملٍ 

كبحجة شبو منطقية اساسيا التشبيو يحتج الشاعر لجماؿ محبكبتو كيصؼ جماؿ     
جسدىا الممشكؽ كحسف مفاتنيا , كيرل أف معانقتيا كاالقتراب منيا ىي سعادة كفرح     

بمشبو بو ذىني كىك دخكؿ جنة الخمد ؛ لكي يثير فضكؿ المتمقي فكاف  فشبو معانقتيا ,
المتمقي ...اقرَّ المعنى عند .التشبيو ضرب مف القياس بيف تشبيو محسكس كتشبيو عقمي

كاكده , فالشاعر يقكؿ : إف فرحتي بًكصاؿ مف أيحب ىي كػ دخكؿ الجنة, كالحجة 
ميو بقكلو : كام شيء اكبر مف ىذه تستدعي حجة مؤيده ليا , فيرد عمى مف يستنكر ع

 الفرحة .
إف النص الغزلي نص حجاجي تكاصمي مميء بالمشاعر الجياشة كالعكاطؼ المؤثرة     

, كذلؾ بكصؼ الحجاج عممية تفاعمية اساسيا االقناع كالتأثير في النفكس ك )) أنس 
كاف التشبيو , ال سيما إذا (ِٗ)النفكس مكقكؼ عمى أف تخرجيا مف خفي الى جمٌي ((

عبد  مف المحسكسات الكاضحة كالمعركؼ عند المتمقي تقرب لو غايو القكؿ, كمنو قكؿ
              : (َّ)الرحمف بف ىشاـ المستظير

 )مف اليزج(                                         
 وانتَظْمنا  نظَم  ِعْقدِ  واجتمعْنا في وشاحٍ   

 وَقّدانــا    كَقـــدّْ ِن    وتعانقنا    كغصنيـ
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 َذَىبًا   في   الزَوْردِ  ونجوِم  المَّْيِل تحكى
يتدرج الشاعر في كصؼ ليمتو كلحظات المقاء التي عبر عنيا بتشبيو ضمني, فشبو    

ىذا االجتماع بػ )الكشاح , المؤلؤ بعضو فكؽ بعض , ك كغصنيف التفا كنما معان ( 
ىنا احتج الشاعر فكميا صكر تشبييية تقكد إلى لتعضيد حضكر الشبو المنطقي , كمف 

نتيجة كاحدة , كىي صفك المقاء الذم ال يعكره شيء, كيشبو اجتماعو كػ )ترتيب المؤلؤ 
بعضو فكؽ بعض في القالدة ( , كيمح الشاعر فيأتي بالتشبيو تمك التشبيو لمتكضيح 

حتى صارا كتمو معان اقيما كػ غصنيف التفا كنما كتقريب الغاية لممتمقي ,  فيشبو عن
كاحدة , ككما ابتدأ بتشبيو مجمؿ , ينتيي, بتشبيو صفك ليمتو بحجر )الالزكرد( كىك 

 بت في ذىف المتمقي لالقتناع بيا.حجر معركؼ بنقائو, لتتضح الصكرة بشكؿ ابرز كاث
تعدُّ تقنية التشبيو ذات طاقة حجاجية عالية ,ال سيما في غرض الغزؿ , إذ      

شاعر في تصكير مشاعر الحب كاالنفعاؿ العاطفي , فيي اقدر التقنيات يعتمدىا ال
الحجاجية عمى تحقيؽ التقارب بيف طرفيف تجمعيما عالقة تشابو أك عالقة مقارنة فقط 

, كىذا بالفعؿ ما نجده في قكؿ حفصة الرككنية  (ُّ)كليست عالقة اتحاد أك تفاعؿ
 :(ِّ)كىي تتغزؿ بمف تحب

 )مف الخفيؼ(                                                         
 ُمْطِمٌع تحَت ُجْنِحِو لْمِياللِ  زائٌر قد َأَتى   بجيِد   الَغزَالِ 
 َوُرَضاٍب َيُفوُق بنَت الدوالي بِمحاٍظ ِمن ِسْحِر باِبَل ِصيَغتْ 
ِلي يفَضُح الورَد ما َحَوى منُو َخدٌ   وكذا الثَّغُر َفاِضٌح الَّلَّ

المحتج عندما ربط بيف طرفي التشبيو , عمؿ اكال عمى قمب طرفي التشبيو ))فإذا      
كاف التشبيو مقمكبان إزدادت الطاقة الحجاجية كتأكدت قدرة الصكرة عمى االستدالؿ 

لكرد كلكنو , فشبو الكرد بالخد ككجو الشبو الحمرة , كترل أف جماؿ ا (ّّ)كاالقناع ((
انما ىك مف جماؿ خدهي , ثـ حذفت اداة التشبيو في إشارة إلى التقارب الداللي بيف 
الطرفيف أك بيف الصكرتيف مسبقان في ذىف المتمقي , ثـ حذؼ كجو الشبو ؛ كذلؾ لتحقؽ 
نكع مف المتعة لممتمقي في تأكيؿ العالقة بيف الكرد كخدىا كالنتيجة التي تخدميا الحجة 
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, ىي إقناع السامع كاستمالتو في صفيا, فالطاقة الحجاجية في النص الغزلي المضمرة 
زت عبر التشبيو الحجاجي كقدرتو عمى عقد العالقات  برَّ

أف يقدمو لمنص مف دعـ حجاجي, ذلؾ أف لمتشبيو .إال أف احسف التشبيو ىك ما يمكف  
الحجة قكة ))فالتشبيو أداة بالغية تبدك أقرب إلى الشرح  يزيد.اسمكبو الخاص الذم
كيدرؾ السامع أف  (ّْاالقناع الذم ىك غاية كؿ حجاج (()كالتكضيح , كمف ثـ 

ابف سيؿ الطرح الذم يحاكؿ إقناعو بو , لذا يحتج .المحاجج كاثؽ مف قكلو كمف
 :(ّٓ)االندلسي كيشكك مرارة الحب قائالن 
 )مف الطكيؿ(                                                             

 فيطيبُ  *واذكُر من فيو الممى أذوُق اليوى مرَّ المطاعِم عمقما
 كانَّ عيوَن الناِس فيِو قموبُ  تحن وتصبو  كُل  عيٍن  لحسنوِ       

, كالشاعر كي يقنع مخاطبيو بمرارة  بنية التشبيو تصب في غايو النص الحجاجية    
العشؽ, ماثؿ ضمنيان في عجز البيت بيف المحسكس كغيره فسحب , عمييما تبعان لذلؾ 
الحكـ نفسو كىي حجة تحتكـ الى مبدأ منطقي , فمف يذكؽ طعـ اليكل , فقد ذاؽ 
العمقـ ككالىما مر, كىي عالقة تبادلية , بؿ يضع طرفي التشبيو, في كفتي ميزاف 

عادليما , مستندان الى ما تكفره صكرة التشبيو مف حضكر ذىني ييسيـ في تدعيـ في
الطاقة الحجاجية لمنص كمف ثـ افحاـ السامع كاقراره بمدل مرارة العشؽ كقسكتو إال أنو 

تطيب كتحمك بمجرد أف يتذكر لكف ... يعكد كيناقض نفسو , إذ يرل اف مرارة اليكل 
ا حجة تبرر صبره كتيكف عميو مرارة الفراؽ , كىي حجة الشفاه كمكطف التقبيؿ , عمَّي

مقبكلة لدل العاشؽ الذم اعتاد تيكيف مصاعب العشؽ , ككيؼ ال كىي محط انظار 
الجميع , كامؿ كؿ آمؿ , كالطريؼ في ىذه االبيات ىذه الدقة في اختيار مجمكعة مف 

طعـ القبؿ ( كميا كجيت .مضمكف )طعـ اليكل , طعـ العمقـ ,الدكاؿ التي يتكرر بيا ال
ذىف السامع نحك غاية الخطاب الحجاجية , كيقكؿ ابف سيؿ االندلسي في مكضع آخر 

 :(ّٔ)لو
 )مف الطكيؿ(                                                             

                                                           
 



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد  

 
 

 
 

287 

 أيطمُع في التقبيِل مْن يعشُق البدرا يقولوَن : لو قبَّمتُو الشتفى الجوى
كاف بمقدكر الشاعر الرد بشكؿ مباشر عمى مف يزعـ أف التقرب مف الحبيب يخفؼ    

مف شدة الكجد كما يكرثو مف الـ ,إال أنو اختار تقنية التشبيو التمثيمي لما ينتج عنو مف 
قكة حجاجية في تغيير المعايير, كيرل أف كؿ بعيد المناؿ مرغكب فيو , كىي حجة 

إلى ىدؼ المتكمـ, فقػد ييقدـ المتكػمـ حجة تخػدمنتيجة ما , اكثر قناعة كتقكد المتمقي 
, فتككف ىي الحجة الغالبة تاركا الحكـ ( ّٕ)كيقدـ خصمو حجة مضادة اقكل بكثير

ذات المتمقي كيفتح المجاؿ امامو لمتأكيؿ كمف ثـ .كما تحدثو مف اثر في.لفاعمية التشبيو
 االقتناع.

ينو كبيف المتمقي , عميو شد انتباه السامع كحتى يخمؽ الشاعر عنصر التفاعؿ ب   
بتشبييات حجاجية تشغؿ ذىنو , كتغير مف مسار تفكيره , عف طريؽ تكضيح سبب 
كصفو لمحبكبتو كربطيا بالنتيجة , كىذا ما نجده كاضحان في غزؿ الحكـ بف ابي 

 :                           (ّٖ)الصمت إذ اكتكل بنار الحب في قكلو
 )مف الرمؿ(                                                     

 ِمْثمما َتْفَعل  بالمِب  المدامُ  رشأ   تفعُل   عِيناُه   ِبنا
 حمرة في كبدي منيا ِضرامُ  َشابيْت وجنتو ِمن صبِغيا
 أتراه انعكسْت  فيو  السيامُ  ورمى قمبي فأدمى   خدَّه

نجد أف الشاعر يشبو محبكبتو بالرشا كيشبو ما تفعمو عيناىا عندما تنظر اليو بما    
تفعمو الخمر مف اضطراب كعدـ اتزاف , فكاف بيذا الربط اكثر حجاجية كتأثيران عمى 
المتمقي , كحتى يؤكد ما قالو في البيت االكؿ اتبعو بتشبيو آخر يعزز مف حجاجية 

اتو فيشبو الحمرة التي في كجنتييا بالنار التي تضـر في كبده اقكالو كيقنع المتمقي بمعان
 المشتعؿ كىك بيذا التشبيو الجميؿ يضمف اقتناع المتمقي .

اما ابف الحداد فيشبو حالو بحب نكيرة كمدل تمكف حبيا مف قمبو بالقس الذم      
 :                               (ّٗ)يصمي بالناس كىـ منصتكف قائالن 

 مف السريع() 
خباتٍ  وكلّْ َقٍس ُمْظيٍر لمَُّتقى  بآي   إْنَصاٍت   وا 
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 كالذّْئب َيْبغي َفْرَس َنْعجاتِ  وعيُنُو َتْسَرُح في ِعينِيمْ 
 وقد  رأى   تمك   الظُّبيَّاتِ  وأيُّ َمْرٍء سالٌم ِمْن َىوىَّ 

نجد أف التشبيو الحجاجي خدـ غرض الشاعر كمكنو مف بمكغ ىدفو , فبالرغـ مف     
أف القس كاف في مكضع خشكع كعبادة إال انو شاح بنظرة الى تمؾ الفتيات الجميالت 
ككاف كذئب يبغي فىٍرس نعاج القطيع , كتشبيو القس بالذئب حجة يبرر بيا الشاعر حبو 

ي فتاة نصرانية , فال يمكف ألحد ميما كاف أف يقاـك لنكيرة دكف غيرىا مف النساء كى
 مدل جماليا كحسنيا الذم يخطؼ المب .

أكقد يكظؼ الشاعر التشبيو الحجاجي لينقؿ لممتمقي صكرة عف كاقعة اليكمي ككيؼ ...
 (َْ)يقضي اكقاتو الجميمة بصحبة مف يحب كيقنعو بيا , نحك قكؿ ابف خفاجة متغزالن 

                   :                                                                                  
 )مف الطكيؿ(

 َحديٌث كما ىّب الّنسيُم عمى الَوردِ  وَليٍل َتعاَطينا الُمداَم وَبيَننا
 وأطَيُب  منُو  ما  ُنعيُد  وما ُنبدي ُنعاِوُدُه والكاُس َيعبُق َنفَحةً 

يحاكؿ الشاعر أف يصؼ مجمس أنسو كليكه مع محبكبتو عبر التشبيو الحجاجي ,      
إذ يشبو الحديث مع محبكبتو كيبكب النسيـ الذم يالطؼ الكرد فيتمايؿ كىي حجة ال 
تبدك ضعيفة ألنو ال يريد سكل البقاء معيا كقضاء الميؿ كالتمتع بمحادثتيا كما اطيب 

 مف احاديث الحبيب ؟
الحجج المقدمة عبر تقنية التشبيو اكثر إقناعان كجذبان لممتمقي الذم ال يجد  كتعدَّ    

مجاالن لمشؾ أك تفنيد فكرة الخطاب الحجاجي التي يسعى الييا المحاجج , كلقدرة تقنية 
التشبيو عمى منح النص حيكية كحركة ترفع مف حجاجية النص؛ اعتمدىا الشاعر في 

 :                                                (ُْ)لحب كما في قكؿ ابف حمديسغزلو ليصؼ بيا عكاطفو المفعمة با
 )مف الطكيؿ(                                                           

 نحولي وتّبرِيحي ِمْن الحّب ما عندي ولما  تالقينا    وأْثبَت   عندىا
 كأّن   لنا  روحيَن  في  َجسٍد   َفْردِ  َخّمعنا عمى األجِياِد أطواَق أذرعٍ 
 بريٍح  وناٍر  ِمْن  زفيري وِمْن وجدي كأّن  ِعناَق الوصل الَحَم  بيَنَنا
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يحتج الشاعر بتشبيو مرسؿ ليصؼ لحظات المقاء بمحبكبتو , فيشبو عناقيما     
ككأنيما .كالتفاؼ اذرعيما في تالحـ ليرسخ في ذىف المتمقي مدل سعادتو بمقاء محبكبتو

ركحيف في جسد كاحد , فالتشبيو الحجاجي ساعد الشاعر عمى ايصاؿ غايتو كتبميغيا 
لممتمقي كربطيا بالنتيجة كىي مدل حرارة الشكؽ كصدؽ المشاعر التي جذبت السامع 

 كدفعتو لمتسميـ باقكالو .
ة كقد يمجأ الشاعر االندلسي إلى التشبييات البميغة ؛ لالستدالؿ عمى قكة الصف    

 :                             (ِْ)الحجاجية في المشبو نحك قكؿ ابف زيدكف يشكك اليكل
 )مف المجتث(                                                         

َة     الُمَتَصاِبي َيا   ِفْتَنَة     الُمَتَقّري ,  َو ُحجَّ
 بالِحَجاِب  َعن َناِظِري , الّشمُس أنِت ,  َتواَرْت ,
 َعَمى   َرقيِق   الّسَحابِ  ما الَبْدُر  , َشّف  َسَناهُ 
 أضاء   تْحَت   الّنَقابِ  إاّل   َكَوْجِيِك   ,  لّما

يحتج ابف زيدكف بتشبيو محبكبتو بالشمس التي تضيء بنكرىا الظممات , فكذلؾ كجو    
مباالتيا بمعاناتو كىي حجة محبكبتو تضيء بنكرىا قمبو الذم يكابد مف الـ فراقيا كعدـ 

طالما اعتمدىا الشعراء في اظيار جانب التسميـ كالخضكع لتقمبات المعشكقة كما 
يضمف فعالية الحجة كتأكيد خضكع المتمقي ليا يتبعيا بتشبيو مقمكب إذ نرل أف 
الشاعر يشبو ظيكر البدر مف خمؼ السحاب الرقيؽ بجماؿ كجو محبكبتو خمؼ النقاب 

قكة حجاجية عالية لدرجة أف المتمقي ال يستطيع تفنيدىا أك التشكيؾ كىي حجة ذات 
 بجماؿ محبكبتو .

لذلؾ نجد أف الشاعر االندلسي اعتمد في بناء نصو الحجاجي بشكؿ كبير عمى    
اسمكب التشبيو ؛ لما لو مف قدرة عمى اقناع المتمقي كالتأثير فيو بحجج تدؿ عمى ذكقو 

 : (ّْ)شبييات كمنيا قكؿ ابف عبد ربو االندلسيكاحساسو الرفيع عمى عقد الت
                                                        

 )مف الطكيؿ( 
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 فُدرّّ  ولكّن    الُخدوَد   َعقيقُ  كاآلراِم   أّما   وجوُىيا   َ⃰عطابيلُ 
 مصابيُح ابواِب الّسماِء تروقُ  سفْرَن قناَع الُحسِن عنيا فأشرقتْ 
 ولو  سبٌب مْن وصمكنَّ َدقيقُ  أشبَو نعاِج  الرمِل ىْل  من  بقّيةٍ 

استدعت منو عدة تشبييات بميغة متتابعة تقطع عمى  إف غاية الشاعر الحجاجية  
المتمقي طريؽ االعتراض ككميا حجج سببيا حبو ككلعو بمحبكبتو , فشبو طكؿ عنقيا 
بالضياء البيض , كشبو كجييا بالدر , كخدكدىا بالعقيؽ االحمر كىي تشبييات في 

 كصفيا. تتابعيا جعمت المتمقي يقتنع بتفرد محبكبتو كيعذره عمى مبالغتو في
 ثالثا : التمثيل :

يعدُّ التمثيؿ تقنية خاصة في العممية الحجاجية ككسيمة تمتمؾ طاقة إقناعية عالية ؛     
ككنيا اكثر تأثير عمى نفس المتمقي , فيي ترسـ لو صكران ذىنية يأنس بيا كينجذب 
ر نحكىا , كارتبط التمثيؿ عند ارسطك بالمحاكاة , إال أنو ال يقتصر عمى نقؿ صك 

الطبيعة أك الكقكؼ عمى حدكد التشابو الخارجي , بؿ ىك محاكاة لجكىر الطبيعة 
ية الحجاج كقصده القناعي ,كقد خص , فتتحقؽ غا(ْْ)إلكماليا كجالء اغراضيا

قدماء البالغة ىذا المكضكع بحديث مستفيض تطرقكا فيو الى مكاضعو كخصائصو 
شعراء لتضمينو اشعارىـ ككسيمة جمب كمزياه كغايتو في التأثير كاالقناع مما دفع ال

ىػ( : )) ْٕكاخضاع لحجة كاقعية ال يمكف تفنيدىا , يقكؿ عبد القاىر الجرجاني )ت 
كرىا األصمية إلى  كاعمـ...أف التمثيؿ إذا جاء في أعقاب المعاني...كنيقمت عف صي

إلييا... صكرتو , كساىا أبيةن ...كضاعؼ قيكاىا في تحريؾ النُّفكس ليا , كدعا القمكب 
, كىذا أسمى (ْٓ) فاف كاف حجاجا , كاف بيرىانو انكر , كسمطانو اقير , كبيانو ابير((

غايات الحجاج كأىدافو في كسب الجميكر , فيستدؿ بالمشاىدة عمى المعنى المقصكد , 
إذ يتمذذ بيا كتكػكف بمثابة الحجة المنطقية الداعمة عمى  صحػة االدعاء )) إف األنس 

ىػ(  ّٕٔ, كيعرؼ ابف االثير )ت  (ْٔ)..إنما يككف لزكاؿ الريب كالشؾ((بالمشاىدة .
التمثيؿ بقكلو : ))ىك ضرب مف االستعارة , ككالىما مف التشبيو إال أنيما بغير آلتو , 
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فيك إذف ممارسو استداللية , قياسية تربط بيف المقيس ,   (ْٕ)كعمى غير أسمكبو ((
بكصفو  , كالتمثيؿ عالقة تجانس بيف الطرفيف كالمقيس عميو , ضمف عالقة مغايرة ال

تقنية استداللية حجاجية تدعـ الحجة بدرجات متفاكتة كبحسب مكقعة , فيك أما في 
مفتتح الكالـ , فيككف قياسان مكضحان , كبرىانان مصاحبان , كيرسؿ المعنى الى النفس 

؛ كذلؾ إليضاحيا بكضكح كجالء مؤيد بالحجة المقنعة, أك أف يأتي بعد تماـ المعاني
دعاء , فتأكد المعنى المشكؾ كتقريرىا في نفس السامع , فتككف ىي الحجة عمى اال

, كتمنح النص سمطة  كقكة جذب عالية , كقد كظؼ  (ْٖ), كتؤيد المعنى الثابتفيو
ابف حمديس التمثيؿ الذم مف شأنو ايضاح المعنى كتككيده في نفس السامع في 

 :       (ْٗ)قكلو
                        

 )مف السريع(                                                          
 كظبيٍة   ُرّوعت   بذيبِ  زارْت عمى الخوِف من رقيبٍ 
 ومسكٌة  في  ذّكِي طيب كافـورٌة  في  بيـاِض  لـونٍ 

ماثؿ الشاعر بيف حاؿ محبكبتو كحاؿ الظبية المركعة الخائفة , ليجعؿ منو مشيدان    
حيان , يقارف فيو السامع كيستنتج كيعيش معو الصكرة ككأنو يشاىد ما يقكؿ, فمحبكبتوي 
كىي تيسرع بيف االزقة خائفة مف أعيف الرقباء كػالظبية يالحقيا ذئب الفتراسيا, كالقكة 

تمثيؿ عالية ؛ ألنو قرب المعنى لدل المتمقي كجعمو ماثالن امامو فال الحجاجية ليذا ال
 يدع لو مجاالن لالعتراض .

إف إقناع المتمقي مف اىـ الغايات التي يسعى النص الغزلي إلى بمكغيا , كيعٌد    
التمثيؿ احد الكسائؿ الكفيمة بتحقيقيا , كالتي تمكف الشاعر مف أف يبث مشاعره المغمقة 

ستطيع البكح بو بأسمكب استداللي مؤثر كمقنع تستدرج المتمقي عبَّر عقد كما ال ي
العالقات المنتزعة مف متعدد كذلؾ مف اجؿ تحقيؽ الكظيفة الحجاجية , ففي قكؿ 

 : (َٓ)الشاعر سعيد بف جكدم ابك عثماف
 )مف البسيط(                                                           

 ىذا  َوَلم  أَرىا  َيومًا  َوَلم  َترِني اَن روحي َعن َتذكُّرِىاأعطيُت جيج
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 من ُمقَمتي  راىٌب صّمى إلى َوَثنِ  كأنَّني  واسُميا  والدَُّمُع   منسكبٌ 
نجد أف كجو الشبو بيف حاؿ الشاعر كحاؿ الراىب ىك البكاء , إال أف التمثيؿ يبتعد    

النص في التأثير عمى المتكمـ عمى ايجاد  عف التشبيو الصريح , كىنا تكمف حجاجية
كجو الشبو كاستنباطو مف فكرة مقبكلة كمعركفة عنده , كقصو الراىب معركفو في 
الكسط االندلسي كالذم قيؿ أنو أحب فتاة مف غير دينو فغرؽ في لذات الدنيا حتى انتبو 

ييا السامع , كاستغفر ربو كبكى حتى غيًفر لو كبرئ مف حبيا , كىي نتيجة استيدرج إل
كمكنو التمثيؿ مف اقرارىا في ذىنو , إنما أراد أف يقكؿ أف البكاء ازاؿ الرغبة في حبيا 

 حتى خفت في قمبو كىي غاية الشاعر كمقصدة . 
كفي عيكف المرأة يكمف سحرىا كقكة جماليا كتأثيرىا , حتى أصبحت بكؿ الكانيا ,     

اني بيا الئحة كالشكاىد بيا كاضحة كمنو ايقكنة الجماؿ لمشاعر االندلسي ؛ الف المع
 :  (ُٓ)قكؿ الشاعر االندلسي مكسى بف محمد بف سعيد يتغزؿ بعيكف حبيبتو

 )من الرمل(     
 من ِشغاف القمِب بالمحِظ األَكلْ  ليت شعري كيف َيْغرى لحُظوُ 
 كم  صحيٍح  قد   رماه   فقَتلْ  َطْرُفو  ساٍج  , وفيو   مرٌض 

 إنما   ُتذكرني   وقَع    األَسلْ  رشًا ألحاُظوَمن ُمجيري من 
يأتي التمثيؿ مرتبط بالمبالغة في كصؼ فعؿ عيكنيا بو ,ك يضفي عمى قكلو قكة     

حجاجية بالغة التأثير, ليذا احتاج الشاعر التمثيؿ الحجاجي لما ىك مشترؾ بيف )الرشا 
المعنى كيبرىف عمى انيا  في كثافة رمكشيا( ك)كقع االسؿ في كثافة السياـ ( , فيؤكد

 امرأة ال ينجك مف سحرىا احد فيقتنع السامع كيعذره .
كحتى يستطيع الشاعر أف يقنع المتمقي مف خالؿ خطابة الشعرم عميو أف يركز     

عمى القدرة االقناعية لمتمثيؿ , بكصفو اسمكب ينطمؽ مف التجربة الكاقعية لممتكمـ كىك 
في تمثيالتو , لتأتي عف تجارب كاقعية كمف قصص ما حرص عمية الشاعر االندلسي 

 :  (ِٓ)سمعيا كعاشيا في الحب , يقكؿ ابف حـز االندلسي
 )مف البسيط(                                                          

 قضيُب نرجسًة في الروِض مياس كأنَّيا حين َتخطو في تَأوِدىا
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 ففيو من  وقعيا  خطٌر   وسواس كأنَّما خطوىا في قمِب عاِشِقَيا
 كَد  ُيعاب وال  بطَء    ِبو   باس كأنَّما مِشُييا مشُي الَحمامِة ال

ماثؿ ابف حـز في ثالث صكر متتالية , مثمت كؿ كاحدة منيا حجة اثبات لحقيقة    
كاحدة كىي أنو عاشؽ كمتيـ حتى النخاع , فيذه المرأة لـ تتركو يشعر بتمكنيا منو حتى 
حالت بينو كبيف قمبو كامسى صريع جماليا كحسنيا , كيستدؿ عمى ذلؾ بػتمثيميا بػ 

بيدكء تزينو رقتيا , كتاره مثؿ الحمامة في مشييا(,  في)النرجس المياس , بالطيؼ الخ
كجماليا , كىي تتمايؿ بجسدىا الممشكؽ , كتتسمؿ الى قمبو بخطكاتيا الخافتة 
كالكسكاس دكف أف يشعر حتى صار يتكسؿ أف تجكد بكصميا فما زادتو  إال  ظمأ, 

 فكانت ىذه المشاىد التمثيمة المتتابعة بمثابة الحجج المقنعة . 
كتبرز جمالية التمثيؿ كحجاجيتة بما يحممو مف معنى االختصار , فتقدـ لمشاعر    

معاني جاىزة تختصر عميو الطريؽ الى قمكب سامعيو , فال يمؿ السامع أك ييعرض عف 
,كليذا عمى  (ّٓ)االستماع , كمف ثـ تيضَّعؼ حجاجية النص كقدرتوي عمى التكاصؿ

رة خطابو كخمؽ التفاعؿ االيجابي  مع النص الشاعر أف يككف قادران عمى ايصاؿ فك
 لجذب المتمقي كدفعو لتغيير مسار تفكيره . 

كالتمثيؿ بالتضميف مف الكسائؿ التي اعتمدىا الشاعر االندلسي لتكصيؿ غاية خطابو   
بحجج جاىزة تختصر عميو الطريؽ كما في ابيات حفصو بنت حمدكف الحجازية كالتي 

قناعو بقسكة الشكؽ كمرارتو بقكليا تحاكؿ التأثير عمى المتمقي  :                        (ْٓ)كا 
 )مف مجزكء الكامؿ(                                                                                             

 يا وحشًة ُمْتَماديةْ  يا وْحشِتي أِلَحّبتي
 لِيمـــًة   ماِىيةْ يا   يا  ليمـــًة  َودَّْعُتيم

نجد أف الغرض مف تمثيؿ فراؽ المحبكب بالنار المشتعمة , ىك التكضيح لممتمقي     
صعكبة العيش بدكف األحبة كدعـ الخطاب بحجة ال تترؾ مجاالن لمشؾ أك التفنيد 
كتختصر بدقو متناىية فكرة الخطاب كتستدعي حجة مألكفة عند السامع فال احد 

 جيـ كما أنيا ال يمكنيا العيش بدكف حبيبيا. يستطيع احتماؿ نار
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كلما كانت الغاية مف التمثيؿ ىك ايجاد عالقات جديدة لـ تكف مكجكدة بيف الخطاب    
كالكاقع , فقد سار الشاعر ابف الحداد االندلسي بحججو باتجاه يجمع بيف التمثيؿ بقيـ 

يصؿ الى قمب السامع مادية ليفصح عف عكاطفو المعنكية كبيف االسمكب الفني الذم 
 : (ٓٓ)بسيكلة كيسر, يقكؿ في حب نكيرة

 )مف الكامؿ(                                                    
 غيُر اَلُمِحبَّ بما ُيداُن يدينُ  ال َغْرو أْن أِصَل الَغرَاَم ِبُمْعِرضٍ 
 ِلِحرَاَكِو  َتْسْكيُن ؟قْمِبي , أما   يا  َربََّة  الُقْرِط  الُمِعْير  ُخُفْوَقوُ 

يماثؿ الشاعر في البيت االكؿ بيف محبكبتو نكيرة كالميٍعًرض الذم يأخذ الديف كال     
يبالي بإعادتو , كيريد القكؿ : إف نكيرة ال تفي بكعكدىا كال ترحـ العاشقيف كىي حجة 

يو بحالو , تتناسب كحالة الشاعر العاطفية فمحبكبتو تأخذ كال تعيد ما تأخذه غير مبال
كإلضاح ىذه النتيجة كدعميا يماثؿ في البيت الثاني بيف حركة القرط ك خفقاف قمبو 
المتيـ المضطرب ككأف حجة كاحدة ال تكفي إلقناع المتمقي كالداللة عمى شدة تعمقو 

 بمحبكبتو فيكثؼ الحجج حتى يقنع المتمقي كيصؿ الى غايتو الحجاجية .
ف عبد ربو االندلسي كجمالية تكظيفو لتقنية التمثيؿ التي كتستكقفنا ابيات الشاعر اب    

يبرز دكرىا في اثراء النص كجذب المتمقي لقبكؿ الحجة, كالسيما تمؾ المستمدة مف 
 :(ٔٓ)الكاقع الحسي كصكالن الى نتائج اإلقناع , فنراه يتغزؿ بجماؿ معشكقتو قائالن 

 )مف الطكيؿ(                                                             
 وطرٌف إذا ما فاَه ينطُق بالسَّْحرِ  َجماٌل يفوُت الوىَم في غايِة الفكرِ 
 فمنو الذي يسودُّ في صفحِة الَبْدرِ  ووجٌو   أعاَر  البدَر ُحّمة  حاسدٍ 

استعاف الشاعر بالبدر في سطكعو كجماؿ اشراقو لييمثؿ بو جماؿ كاشراؽ كجو    
محبكبتو كىي حجة ال تخالؼ ما اعتدنا عميو في الغزؿ , إال أنيا دعمت خطابو بشكؿ 

ال يمنع محبكبتو الذم فاؽ الخياؿ , كىذا  كاضح  كأف بالغ الشاعر في كصؼ جماؿ
الى التفاعؿ مع قكؿ الشاعر , ليتصكر مدل  مف ككنيا حجة اثرت في المتمقي كدفعتو

جماؿ محبكبتو الفاتف عبر التمثيؿ كعقد الصمة بيف كجو الشبو في الصكرتيف لمكصكؿ 
 الى النتيجة التي يسعى الييا .
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كمف الشعراء مف يحتج عبر التمثيؿ بالرمز لمتعبير عف ىيجاف انفعالو العاطفي     
:                                       (ٕٓ)ي حياف االندلسيكقسكة فراؽ المحبكب , كما في قكؿ اب

 )مف الطكيؿ(
 فقد َقَدَحْت في القمِب ناُر ِزنادِ  أُقوَل ألَصحابي أال  ماٌء  باردٌ 
 وحافاُتُو    مطميٌِّة      ِبَسوادِ  فجاُءوا بُكوٍز أحمِر الموِن قانيءٍ 
 حبيٍب  باخٍل   بِمدادِ عيون   فقمُت: ُعيوُن الكوِز ُسوٌد لذكرتْ 

اكجد الشاعر عالقة تمثيؿ عبر المكف االحمر كحرارة الشكؽ الممتيبة في قمبو , فبدأ    
االحتجاج بالنار كبالككز االحمر دليالن عمى شدة اشتياقو لمحبكبتو ثـ اتجو بالمتمقي 

 نحك القبكؿ بحجتو كااللتزاـ بيا.  
 كمما تقدـ نستنتج ماياتي :

إف صدؽ العاطفة كقكة التخييؿ التي اتسـ بو النص الغزلي , جعمتو ذك  -1
ـٍ يترؾ النص الغزلي , عنصر مف عناصر الجماؿ , إال  حجاجية عالية , كل

قناعو  .  كاتخذهي كسيمة حجاجية لجذب المتمقي كا 
إف نضج التجربة الشعرية لدل الشاعر االندلسي , كشفت عف قدرتو الحجاجية  -2

ستعارة أك التشبيو أك التمثيؿ , بكصفيا تقنيات , تعبيرية في تكظيفوي لال
كتصكيرية , تؤثر في السامع كتشحف النص بشحنات ترفع مف قدرتو , عمى 

ايصاؿ المعمكمة لممتمقي , كىذا ما ال تفعمو الحقيقة , لذلؾ تعد ىذه التقنيات , 
العممية  ادكات ميمة ال يخمك منيا أم نص غزلي , فيي الـز مف لكاـز إتماـ

 الحجاجية .
اثبت النص الغزلي أنو نص حجاجي بأمتياز , فيك يمتمؾ خصائص كمقكمات  -3

الخطاب الحجاجي , كالشاعر يعترض كيبرىف كيستدؿ عمى عكاطفو , 
كمكابدتو العشؽ كلييب الحب , كىي معطيات  تالمس كجداف المتمقي , كمف 

 ثـ اقرارىا كاالقتداء بيا  .
ف لـ يتحرر النص ال -4 غزلي مف قيكد االتجاه التقميدم القديـ , إال انو ال يخمك كا 

 مف ابتكارات جديدة كصكر فنية دقيقة , تدعـ النص كتزيد مف حجاجيتو.
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 اليكامش :
 ُُّ-ُُِينظر : عندما نتكاصؿ نغير , عبد السالـ عشير:  .ٔ
  ُّٓٓينظر : فف الخطابة :  .ٕ
 ُّينظر : مف الحجاج الى البالغة الجديدة :  .ٖ
 ُّنفسو :المصدر  .ٗ
ينظر : مفيـك االستعارة في بحكث المغكييف كالنقاد كالبالغييف , احمد عبد   .٘

 ٕالسيد الصاكم : 
 .ُِّ /ّينظر : كتاب الحيكاف :   .ٙ
  ّْْدالئؿ االعجاز:   .ٚ
 َُّينظر : المساف كالميزاف أك التككثر العقمي :   .ٛ
 َِٔالصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب :  .ٜ
  ُُٕ /ُالحمة السيراء :   .ٓٔ
 ِٔٗجماليات الشعر العربي, الدكتكر ىالؿ الجياد :   .ٔٔ
 ٓٓديكاف  يحيى بف الغزاؿ :   .ٕٔ
 َِٔ/ ْنفح الطيب :   .ٖٔ
 ّْ /ُالحجاج مفيكمة كمجاالتو , مجمكعة مؤلفيف :  .ٗٔ
اصكؿ البياف العربي , في ضكء القرآف الكريـ , محمد حسيف عمي الصغير :   .٘ٔ

ُُٖ 
 ُِّة , عيسى باطاىر: البالغة العربي  .ٙٔ
 ُّٔديكاف ابف الحداد :   .ٚٔ
 ِٗٗديكاف ابف زمرؾ :   .ٛٔ
   ِٓٓبالغة الخطاب االقناعي :  .ٜٔ
 ُِٕديكاف ابف خفاجة :   .ٕٓ
 ْٗشعر ابف جابر االندلسي :   .ٕٔ
 ٔديكاف المعتمد ابف عباد :   .ٕٕ
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, دراسة نقدية كبالغية , محمد حسيف عمي  ينظر : الصكرة في المثؿ القراني  .ٖٕ
 ُٕٔالصغير : 

 َٖالنكت ثالث رسائؿ في اعجاز القرآف :  .ٕٗ
 ِّّمفتاح العمكـ :   .ٕ٘
 ُّٕالصكرة الفنية في التراث النقدم كالبالغي عند العرب :  .ٕٙ
 ِِٓينظر : نظرية البياف العربي , رحمف غركاف :  .ٕٚ
 ُِّديكاف بف عبد ربو االندلسي :  .ٕٛ
  َُٖغة  :اسرار البال  .ٜٕ
مَّة السيراء :  .ٖٓ  ُٔ /ِالحي
  ُِٕينظر : الصكرة الفنية في التراث البالغي:   .ٖٔ
   ُّٗ /ِالميغرب في حمى المغرب , البف سعيد المغربي :  .ٕٖ
 ِٗٓالحجاج في الشعر العربي بنيتو كاساليبو :   .ٖٖ
 ٕٔفي حجاج النص الشعرم :  .ٖٗ
 ُٔديكاف ابف سيؿ االندلسي :   .ٖ٘
 ّٗالمصدر نفسو :   .ٖٙ
 ُٗينظر : المغة كالحجاج :  .ٖٚ
 ِِْديكاف الحكـ بف ابي الصمت :   .ٖٛ
 ُٗٓ -ُٖٓديكاف ابف الحداد االندلسي :   .ٜٖ
 ٔٗديكاف ابف خفاجة :   .ٓٗ
 ُِّديكاف ابف حمديس :   .ٔٗ
 َّديكاف ابف زيدكف :   .ٕٗ
 ُُْديكاف ابف عبد ربو :   .ٖٗ
 ْٖينظر : النقد االدبي الحديث , محمد غنيمي ىالؿ :   .ٗٗ
  ٖٔ-ٖٓاسرار البالغة:   .٘ٗ
  ْٗينظر : المصدر نفسو :   .ٙٗ
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 َُٔكفاية الطالب في نقد كالـ الشاعر كالكاتب :  .ٚٗ
 -ِْٔينظر : جكاىر البالغة , في المعاني كالبياف كالبديع , احمد الياشمي :  .ٛٗ

ِٔٓ 
 ٔديكاف ابف حمديس :   .ٜٗ
 ُٖٓ-ُٕٓ /ُالحمة السيراء :  .ٓ٘
 ِّٕ-ِّٔ /ُالمصدر نفسو :   .ٔ٘
 َٗديكاف ابف حـز :   .ٕ٘
 َُٔكفاية الطالب في نقد كالـ الشاعر كالكاتب :ينظر :  .ٖ٘
 ِٖٔ /ْنفح الطيب :   .ٗ٘
 ِٖٔديكاف ابف الحداد االندلسي :   .٘٘
 ٗٔديكاف ابف عبد ربو :   .ٙ٘
 ُٕٓديكاف ابي حياف االندلسي :   .ٚ٘

 المصادر والمراجع :
ىػ( ,  ْْٕاسرار البالغة , في عمـ البياف , عبد القاىر الجرجاني )ت -ُ

,  ُلبناف, ط –الحميد ىنداكم , دار الكتب العالمية , بيركت  تحقيؽ:عبد
 ـ.ََُِ

اصكؿ البياف العربي , في ضكء القرآف الكريـ , محمد حسيف عمي الصغير ,  -ِ
 ـ. ُٗٗٗ, دار المؤرخ العربي , بيركت ,  ُط

بالغة الخطاب االقناعي, نحك تصكر نسقي لبالغة الخطاب, الدكتكر حسف  -ّ
 ـ. َُِْاالردف ,  -, عماف ُلمعرفة , طالمكدف , دار كنكز ا

, دار الكتاب الجديد المتحدة ,  ُالبالغة العربية , د. عيسى باطاىر , ط -ْ
 ـ.ً  ََِٖبيركت ,  

جماليات الشعر العربي , دراسة في فمسفة الجماؿ في الكعي الشعرم الجاىمي   -ٓ
لبناف , –, بيركت  ُ, الدكتكر ىالؿ الجياد, مركز دراسات الكحدة العربية , ط

 ـ. ََِٕ
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جكاىر البالغة , في المعاني كالبياف كالبديع , احمد الياشمي , نشر : مؤسسة  -ٔ
 ـ. َُِٕىنداكم سي آم سي , 

الحجاج في الشعر العربي بنيتو كاساليبو , د. ساميو الدريدم, عالـ الكتب  -ٕ
 ـ . َُُِاالردف ,  –, عماف  ِالحديث , ط

ظرية كتطبيقية في البالغة الجديدة , الحجاج مفيكمة كمجاالتو , دراسات ن -ٖ
الحجاج مدارس كاعالـ , اعداد كتقديـ :حافظ اسماعيؿ عميكم, عالـ الكتب 

 ـ. ََُِعماف ,  –, االردف  ُالحديث , ط
الحمة السيراء , البف االبار , حققو كعمؽ حكاشيو : حسيف مؤنس , دار  -ٗ

 ـ. ُٖٓٗمصر,  –, القاىرة ِالمعارؼ , ط
عثماف عمرك بف بحر الجاحظ , تحقيؽ فكزم عطكم ,نشر مكتبو الحيكاف , ابك  -َُ

 ـ. ُٖٔٗ, دمشؽ ,  ُمحمد حسيف النكرم , ط
دالئؿ االعجاز , عبد القاىر الجرجاني , قرأه كعمؽ عميو :ابك فير محمكد  -ُُ

 ُِٗٗ-, المممكة العربية السعكدية  ّمحمد شاكر , نشر: مطبعة المدني, ط
 ـ.

جمعة كحققو كقدـ لو: د. يكسؼ عمي الطكيؿ , دار  ديكاف ابف حداد االندلسي , -ُِ
 لبناف. –الكتب العممية , بيركت 

ديكاف ابف حداد االندلسي , جمعة كحققو كقدـ لو: د. يكسؼ عمي الطكيؿ , دار  -ُّ
 لبناف. –الكتب العممية , بيركت 

, دار  ُديكاف ابف حـز االندلسي , جمع كتحقيؽ : عبد العزيز ابراىيـ , ط -ُْ
 ـ.  ََُِلبناف ,  –ركت صادر , بي

ديكاف ابف حمديس , صححو كقدـ لو : الدكتكر احساف عباس , دار صادر ,  -ُٓ
 بيركت .

, دار المعرفة لمطباعة كالنشر ,  ُديكاف ابف خفاجة , تحقيؽ عبد اهلل سنده , ط -ُٔ
 ـ. ََِٔلبناف ,  –بيركت 
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عة كالنشر , , دار المعرفة لمطبا ُديكاف ابف خفاجة , تحقيؽ عبد اهلل سنده , ط -ُٕ
 ـ. ََِٔلبناف ,  –بيركت 

ديكاف ابف زمرؾ االندلسي , حقؽ الديكاف كقدـ لو ككضع فيارسو : د. محمد  -ُٖ
 ـ . ُٕٗٗ, دار الغرب االسالمي, بيركت,  ُتكفيؽ النيفر, ط

 –ديكاف ابف زيدكف , شرح يكسؼ فرحات , نشر دار الكتاب العربي , بيركت  -ُٗ
 ـ.  ََِٖلبناف , 

االندلسي , دراسة كتحقيؽ : يسرل عبد الغني عبداهلل , دار  ديكاف ابف سيؿ -َِ
 ـ. ََِّ,  ّلبناف , ط –الكتب العممية , بيركت 

 ُديكاف ابف عبد ربو , جمعو كحققو كشرحو : الدكتكر محمد رضكاف الداية ,ط -ُِ
 ـ ُٕٗٗلبناف ,  -, مؤسسة الرسالة , بيركت

مظمـك كالدكتكرة خديجة  ديكاف ابي حياف االندلسي , تحقيؽ : الدكتكر احمد -ِِ
 ـ. ُٗٔٗ, مطبعة العاني ,  بغداد ,  ُالحديثي ,ط

ديكاف المعتمد بف عباد ممؾ اشبيميو , جمعو كحققو : حامد عبد المجيد كالدكتكر  -ِّ
, دار الكتب المصرية , مصر,  ّاحمد بدكم , راجعو : الدكتكر طو حسيف ,ط

 ـ .َََِ
و كشرحو : محمد رضكاف الداية , ديكاف يحيى بف الحكـ الغزاؿ , جمعو كحقق -ِْ

 ـ.  ُّٗٗلبناف , –, دار الفكر المعاصر , بيركت  ُط
شعر ابف جابر االندلسي, صنعة : الدكتكر أحمد فكزم الييب , طبع كنشر  -ِٓ

 ـ. ََِٕدمشؽ ,  –, سكريا  ُكتكزيع دار سعد الديف , ط
عصفكر ,  الصكرة الفنية , في التراث النقدم كالبالغي عند العرب , د. جابر -ِٔ

 ـ . ُِٗٗلبناف ,  –, المركز الثقافي العربي , بيركت  ّط
الصكرة الفنية في المثؿ القرآني , دراسة نقدية كبالغية , محمد حسيف عمي  -ِٕ

 ـ.ُُٖٗالصغير , دار الرشيد لمنشر , العراؽ , 
عندما نتكاصؿ نغير, مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج , عبد  -ِٖ

 ـ.ََِٔر , المغرب , السالـ عشي
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فف الخطابة , الترجمة العربية القديمة , ارسطك طاليس , حققو كعمؽ عميو :  -ِٗ
لبناف  –الككيت  , كدار القمـ بيركت  –عبد الرحمف بدكم , ككالة المطبكعات 

 ـ .ُٕٗٗ, 
في حجاج النص الشعرم , محمد عبد الباسط عيد , افريقيا الشرؽ ,المغرب ,  -َّ

 ـ. َُِّ
كفاية الطالب في نقد كالـ الشاعر كالكاتب , ضياء الديف ابف االثير , تحقيؽ :  -ُّ

الدكتكر نكرم حمكدم القيسي, كالدكتكر حاتـ صالح الضامف ك االستاذ ىالؿ 
 ـ . ُّٖٗناجي , منشكرات جامعة المكصؿ , 

, نشر المركز  ُالمساف كالميزاف أك التككثر العقمي , د . طو عبد الرحمف , ط -ِّ
 ـ. ُٖٗٗالمغرب ,  -قافي العربي , الدار البيضاء الث

,الدار  ُالمغة كالحجاج , الدكتكر ابك بكر العزاكم , العمدة في الطبع , ط -ّّ
 ـ. ََِٔالمغرب,  –البيضاء 

الميغرب في حمى المغرب , البف سعيد المغربي , حققو كعمؽ عميو : شكقي  -ّْ
 ـ.  ََِٗمصر,  –, دار المعارؼ , القاىرة  ْضيؼ, ط

مفتاح العمـك , ابك يعقكب يكسؼ بف محمد السكاكي , تحقيؽ :عبد الحميد  -ّٓ
 ـ. َََِلبناف , –,دار الكتب العممية , بيركت  ُىنداكم , ط

مفيـك االستعارة في بحكث المغكييف كالنقاد كالبالغييف , دراسة تاريخية فنية ,  -ّٔ
مصر, -الدكتكر احمد عبد السيد الصاكم, منشأة المعارؼ , اإلسكندرية 

 ـ.ُٖٖٗ
مف الحجاج الى البالغة الجديدة , الدكتكر جميؿ حمداكم , طبع كنشر :افريقيا  -ّٕ

 ـ. َُِْالشرؽ , المغرب , 
تنظير –نظرية البياف العربي , خصائص النشأة كمعطيات النزكع التعميمي  -ّٖ

 ـ. ََِٖسكريا , –, دمشؽ  ُتطبيؽ , رحمف غركاف , نشر دار الرائي ,ط
نفح الطيب مف غصف االندلس الرطيب , الشيخ احمد بف محمد المقرم  -ّٗ

 ـ. ُٖٔٗبيركت ,  -التمسماني , تحقيؽ :الدكتكر احساف عباس , دار صادر
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النقد االدبي الحديث , د. محمد غنيمي ىالؿ , دار نيضة مصر , مصر ,  -َْ
 ـ. ُٕٗٗ

لرماني , النكت ثالث رسائؿ في اعجاز القراف , ابك الحسف عمي بف عيسى ا -ُْ
 ـ. ُٕٔٗ,  ّتحقيؽ: محمد خمؼ اهلل احمد , دار المعارؼ , القاىرة , ط

 
 
 
 
 


