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 دراسة يف مفهوم الصورة الفهية

 

 :ملخص
 ،والييئة ،الباحث إلى أفَّ الرؾرة في المغة العخبية تدتخجـ لمجاللة عمى الذكل تؾصل

 ،وغيخ ذلػ ،والتؾىُّؼ ،واإلقباؿ ،والتخيُّل ،والسيل ،فتأتي بسعشى التسثل ،والخياؿ ،والرفة ،والحكيقة
أفَّ مرظمح الفّؽ يدتخجـ لمجاللة عمى االطَّخاد  فيأتي بسعشى و  ،أو الترخيف ،بحدب االشتقاؽ

 ،فيأتي بسعشى التشؾُّع في الكالـ ،وطخقو ،وقج يدتخجـ لمجاللة عمى أجشاس الذيء ،واألغراف ،األلؾاف
 .وأجشاسو ،ليبووأسا

كلٌّ بحدب فيسو  ،أفَّ الشُّقَّاد العخب قج اختمفؾا في تشاوليؼ لسفيؾـ الرؾرة  ويتزح لمباحث
دوا عمى ربط الرؾرة في الجؾانب  ،ووفق ما تسميو عميو أفكاره ،ليا ومحالبو الشَّقجيَّة.إال أفَّ أغمبيؼ قج ركَّ

 تفاعل لمستمقي. وما تحققو ليا االنفعاالت الشفديَّة مؽ ،الحديَّة
: نتاج تفاعمية خياؿ السبجع مع ما يستمكو مؽ ىيالرؾرة الفشيَّة وتؾصل الباحث إلى أف 

مع الكذف عؽ  ،واأللفاظ؛ لتقجيؼ السعشى بذكل مشاسب ،والعاطفة ،تتزافخ فييا الفكخة ،وحجة تخكيبيَّة
ومؽ  ،أو الخمد ،باإليحاء ،وغيخ السحدؾسة ،التي تخبط بيؽ األشياء السحدؾسة ،العالقات السذتخكة

أو  ،مؽ خالؿ التذبيو ،وانفعاالتو ،ُتعبِّخ عؽ تجارب السبجع ،َثؼَّ إعيار العسل األدبي برؾرة كميَّة
 . أو السجاز ،أو الكشاية ،االستعارة

Abstract: 

The researcher concluded that the image in the Arabic language is 

used to denote the form، the form، the truth، the adjective، and the 

imagination، so it comes to the meaning of assimilation، inclination، 
imagination، inclination، delusion، etc. In the sense of colors، and branches، 
and it may be used to denote the genera of a thing، and its methods، so it 

comes to the meaning of diversity in speech، its methods، and its genders. It 

is clear to the researcher that Arab critics have differed in their approach to 

the concept of the image، each according to his understanding of it، and 

according to what his ideas and critical doctrines dictate to him. However، 
most of them focused on linking the image in the physical aspects، and the 

psychological emotions that it achieves in terms of interaction for the 

recipient. The researcher concluded that the artistic image is: the product of 

the interaction of the creator's imagination with his synthetic unity، in which 

the idea، emotion، and words are intertwined. To present the meaning 

appropriately، while revealing the common relationships that link the tangible 

and the imperceptible things with suggestion or symbolism، and then fully 

displaying the literary work، expressing the experiences of the creator and his 

emotions through simile، metaphor، or metaphor، Or a metaphor. 
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 مقذمة :

لرالة والدالـ عمى أشخؼ األنبياء والسخسميؽ سيجنا الحسج هلل رب العالسيؽ وا
 وبعج: ،دمحم وعمى آلو وصحبو أجسعيؽ
الظخيقػػة التػػي مػػػؽ خالليػػا يدػػتظيع الذػػاعخ عػػخ  أفكػػػاره،  الرػػؾرة الفشيػػة ىػػي

وطخح مؾضؾعو عمى الستمقي بأسػمؾب فشػي يحقػق التفاعػل مػع السعشػى السػخاد بذػج انتبػاه 
وتشاولؾا ىحا  الرؾرة الفشيةمفيؾـ  تحجث الجارسؾف فيوقج  ،الدامع، وتقخيب السعشى إليو

الػػػخكؽ األسػػػاس الػػػحي يقػػػـؾ عميػػػو العسػػػل األدبػػػي؛ وقػػػج حغػػػي ىػػػحا  السرػػػظمح باعتبػػػاره 
ػػػاد قػػػجيسا  وحػػػج ثا   كػػػاف وال  ػػػداؿ شػػػاغال لكثيػػػخ مػػػشيؼ، وذلػػػػ . بػػػل  السرػػػظمح باىتسػػػاـ الشقَّ
وألىسيػػػة ىػػػحا  ، يػػػؾـالتػػػي تتقػػػارب معػػػو فػػػي السف ،لتجاخمػػػو مػػػع كثيػػػخ مػػػؽ السرػػػظمحات

 . السؾضؾع وقيستو فقج لفت نغخي وتشاولتو بالتفريل في ىحه الجراسة
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 الصورة الفهية يف اللغة  -  املبحث األول

ف مؽ كمستيؽ ىسا: الرؾرة ،ىي مرظمح مخكَّب الصهرة الفنيَّة:  ،والفؽ ، تكؾَّ
ولشبجأ أوَّال   ،خبيَّةبالخجؾع إلى كتب السعاجؼ الع ،وسؾؼ نقف عمى داللة كلِّ كمسة مشيا

والتي تتكؾف مؽ:  ،والتي كسا في مقا يذ المغة البؽ فارس مذتقَّة مؽ )صؾر( ،بالرؾرة
قؾليؼ: َصَؾَر  ،ويقاس عمييا ،وىي: كمسات متبا شة األصؾؿ ،والخاء ،والؾاو ،الراد
: صؾرة -أيزا    -ومشو  ،إذا أممتو ،وُصْخت الذيء أُصُؾره وأَصْخُتو أي: ماؿ. ،َيْرَؾر

إذا  ،ويقاؿ: رجل صيِّخ   ،وىي ىيئُتو التي خمقو هللا عمييا ،وجسعيا: َصَؾر ،السخمؾؽ 
ويقاؿ:  ،: وعاء السدػأي -بالكدخ أو الزؼ  -ومؽ الِرؾار ،كاف جسيل الرؾرة

 .(ٔ)ريحو

وِصؾارا   أي: وعاؤه. -بالزؼ أو الكدخ -وفي السرباح السشيخ: ُصؾاِر السدػ 
َؾر مشو. مؽ البقخ أي: قظيعا   مذتاؽ بيؽ   -بفتحتيؽ   - ،ويقاؿ: أْصَؾُر بّيُؽ الرَّ

 ،وغخؼ.وترؾَّرت الذيء ،مثل: غخفة   ،ىي التسثاؿ: وجسعيا: ُصؾر  ، والرؾرة ،الذؾؽ 
وابؽ مشغؾر في لداف العخب  ؾرد التراويخ  .(ٕ)وشكمو في الحىؽ ،أي: مثمت صؾرتو
ؾر لي. أي: تؾىَّست صؾرتو ،رت الذيءومشو: أف تقؾؿ ترؾَّ  ،بسعشى التساثيل  فترَّ
 وشاىج ذلػ ما نججه في قؾؿ الفخاء: أي: حدؽ الرؾرة. ،ورجل  َصّيخ  

َََََََََو   َََََََََ      م  َََََََََا ْأُيبم  ى هيكَََََََََ   م 
 
 

َََََََََََب    َََََََََََم ِّب فيَََََََََََو و  ُصَََََََََََو   اهُ ن   ا ار  ص 
 
ومشو: ما جاء في  ،فساؿ ،أي: أمالو ،فانرار ،واصاره ،وصار الذيء َصْؾرا   

 قؾؿ الخشداء :

َََََََََعْ ي   للاُ  َََََََََأ   مُ م  َََََََََا  ِّ َََََََََتِّ ف  م    ت  نَّ  ان 
 
 

 ََََ ََََ م  هْ ي  ََََإِّ  اقِّ ر  الفِّ ََََابِّ ب  حْ ى أ  ل    (3)رُ ه  ا ُصََََن 
 
 

َيْرَؾر  ،َصْؾرا  وَصِؾَر الذيء ،وفي قظخ السحيط لمبدتاني، صار يُرؾر
أي:  ،وُصؾِّر لي عمى السجيؾؿ ،أي: جعل لو صؾرة وشكال   ،وَصؾَّره ترؾيخا   َصَؾرا .
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ؾر الذيء ترُّ  ؾر لو ،تؾىَّؼ صؾرتو ،ؾرا  ُخيِّل لي صؾرتو.وترَّ أي: صارت لو  ،فترَّ
  (ٗ)والريِّخ: الحدؽ الرؾرة. ،صؾرة وشكال  

نحؾ قؾلػ:  ،أي: أقبل ،ويحكخ الدبيجي في تاج العخوس أفَّ الرؾرة مؽ أْصَؾر
وقيل: ىؾ وعاء  ،والرؾار الخائحة الظيبة ،أي: يقبل بو ،ويريخه ،يرؾره ،صار وجيو

 خ.وحيؽ نشغخ إلى قؾؿ الذاعخ:أو ىؾ قظيع البق ،السدػ
َََََََ ا الح  ذ  إِّ  َََََََذ   ارُ ه  الص   ىم َََََََيْ ل   تُ رْ ك 
 
 

َََََََََََا ن  ذ  ا إِّ ى َََََََََََرُ كُ ذْ أ  و    َََََََََََف    ارُ ه  ح الص 
 
 

بيشسا في  ،نجج أفَّ الذاعخ يعشي بالرؾار في الذظخ األوؿ القظيع مؽ البقخ
ؾرة  ،الذظخ الثاني جاء بيا لمجاللة عمى وعاء السدػ ىي الذكل   -بالزؼ   -والرُّ

وتأتي في كالـ العخب   -ففتح  ،بزؼ  -وجسعيا: ُصَؾر  ،والرفة ،والييئة والحكيقة
فيقاؿ: صؾرة  ،وعمى معشى صفتو ،وعمى معشى حكيقة الذيء وىيئتو ،عمى عاىخىا

ىي التي تسيِّد  ،والرؾرة ،أي: صفتو ،وصؾرة األمخ كحا ،أي: ىيئتو ،وكحا ،كحا ،الفعل
كرؾرة  ،والعامة ، جركو الخاصة ،خب محدؾسوليا ضخباف؛ ض ،اإلنداف عؽ غيخه

 ،دوف العامة ، جركو الخاصة ،وضخب معقؾؿ ،وغيخىا ،والجساد ،والحيؾاف ،اإلنداف
 .(٘)كالخؤيا والسعاني

 ،ويقاؿ: ىؾ جسع ُصْؾرة   ،وجاء في الرحاح لمجؾىخي: أفَّ الُرؾر: ىؾ القْخفُ 
 ،ويقاؿ: أر   ذات شجخ ،اسؼ جبل وصارة: ،والرؾر الشخل السجتسع ،مثل ُبْدَخة  وُبْدخ  

 .(ٙ)لمحي يجيب إذا ُدعي ،ويقاؿ: عرفؾر صؾَّار

ويخمص الباحث مسَّا سبق إلى أفَّ الرؾرة في المغة العخبية تدتخجـ لمجاللة 
 ،والسيل ،فتأتي بسعشى التسثل ،والخياؿ ،والرفة ،والحكيقة ،والييئة ،عمى الذكل

 أو الترخيف. ،بحدب االشتقاؽ ،خ ذلػوغي ،والتؾىُّؼ ،واإلقباؿ ،والتخيُّل

فإّنشا نجج أّنو  ،وحيؽ نقف عمى مؾاطؽ ورود مرظمح الرؾرة في القخآف الكخيؼ
دة؛ لمجاللة عمى معاف  متبا شة فجاءت لمجاللة عمى اسؼ مؽ أسساء  ،قج جاء بأشكاؿ متعجِّ
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ى ائ ائ ەئ  ىۉ ې ې ې ې ):كسا في قؾلو تعالى ،هللا جلَّ جاللو

 .(ٚ)   (ۈئ ۈئ ېئ ېئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

وقج أشار القخآف الكخيؼ إلى لفع الرؾرة السذتق مؽ الفعل ) صؾر ( بأنَّو 
ومؽ ذلػ ما جاء في  ،أو الرفة ،أو الييئة ،أو الخمق ،ُيدتخجـ لمجاللة عمى الذكل

 .(ٛ)   (ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ) قؾلو تعالى:

خ ذلػ ابؽ كثيخ بأفَّ السقرؾد بالترؾي أي: أفَّ  ،: ىؾ الخمق -ىشا   -خ وُيفدِّ
أو  ،أو أنثى ،مؽ ذكخ ،كسا  خيج أو يذاء ،هللا سبحانو وتعالى يخمقكؼ في األرحاـ

أو شكل  خيجه  ،وفي ذلػ داللة عمى أفَّ إيجاد الخمق يكؾف عمى صفة ،أو قبيح ،حدؽ
 هللا تعالى.

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ):ومشػػػػو أيزػػػػا  قؾلػػػػو تعػػػػالى

ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

والسقرػػؾد: ىػػؾ  ،فيشػػا جػػاء الترػػؾيخ بسعشػػى الخمػػق أيزػػا   (ٜ) (ھ ے ے
 خمقكؼ فأحدؽ خمقكؼ.

ثؼ جاء الترؾيخ لمجاللة عمى الذكل أو التذكيل والحي ىؾ مخحمة تالية تأتي 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ):بعج الخمق كسا في قؾلو تعالى

 .(ٓٔ) (ى ى ائ ائ ەئ ەئې ې 

ؽ دالالت السرػػظمح داللتػػو عمػػى ومػػ ،أي: شػػكمشاكؼ (ۋ ۅ   ) ففػػي قؾلػػو
 ،أي الييئة التي خمقػ عمييا (ٔٔ) (ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ) نحؾ قؾلو تعالى: ،الييئة

التػػػي تسيِّػػػده عػػػؽ غيػػػخه مػػػؽ  ،إذ أنػػػو سػػػبحانو وتعػػػالى جعػػػل لكػػػل مخمػػػؾؽ ىيئتػػػو الخاصػػػة
 الخمق.
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ويخى الباحث أفَّ الرؾرة في القخآف لؼ تقترخ عمى الجاللة عمى السعشى 
 ،بل جاءت شاممة لجسيع الجؾانب ،والييئة ،والتخكيب ،والتذكيل ،كالخمق ،االتذكيمي لي
 وغيخىا. ،والخياؿ ،والحخكة ،كالمؾف  ،الجؾانب السعشؾية بسا فييا 

وىؾ في لداف العخب: ِمْؽ  ،أما الجدء الثاني مؽ أجداء السرظمح: فيؾ الفؽُّ 
: العشاء ،إذا أطخده ،فشَّا   ،ُيُفشُّو ،فشَّو وفشَّو  ،مشو: فششُت الخجل أُفُشو فشا  إذا عشّيتوو  ،والفؽُّ

. أي عشَّاه. يُفشُّو فشا: وإذا أردت بيا األغراف  وواحج األفشاف إذا أردت بيا األلؾاف فؽٌّ
. ففي قؾليؼ:  ،والياء زائجة ،وىي: مؽ الَفَشؽ ،عمى وزف َفْيَعاؿ ،ومشو: فيشاف فؾاحجىا فشؽ 
ويترخَّؼ في حالتي  ،وىؾ الغرؽ ،الفشؽنجج أنَّيؼ يأخحوف ذلػ مؽ  ،شعخ فيشاف  

فإنَّو  متحق  ،وىي الؾقت مؽ الدماف ،بيشسا حيؽ  ؤخح مؽ الفيشة ،والسعخفة ،الشكخة
  (ٕٔ)ويترخَّؼ في الشَّكخة دوف السعخفة. ،وفعالنو ،بفعالف

 ،وىسا حخفاف ،ويحكخ ابؽ فارس في مقا يذ المغة أفَّ الفؽَّ مذتقٌّ مؽ فؽَّ 
أي: اطخدتو  ،نحؾ أف يقاؿ: فششتو فّشا   ،واطخاد شج ج ،ليسا عمى تعشِّيو جؿُّ أوَّ  ،صحيحاف
 نحؾ: أف تقؾؿ: ،بيشسا  جؿ اآلخخ عمى ضخب مؽ الزخوب في األشياء كميا ،وعشَّيتو
 .(ٖٔ)وجسعو أفشاف ،وىؾ الغرؽ ،ومشو: الّفشؽ ،وطخقو ،أي: أجشاس الذيء ،األفانيؽ

 ،والفؽُّ الحاؿ ،أي: األنؾاع ،فشؾف وابؽ مشغؾر يذيخ إلى أفَّ الفؽ واحج ال
وفي قؾؿ  ،أي: يذتق مشو فشَّا  بعج فؽّ   ،فيقاؿ: الخجل يفّشُؽ الكالـ ،والزخب مؽ الذيء
 :(ٗٔ) أبي ذؤيب اليحلي

ََََ ََََنَّ ب  ت  ا ْ    ََََت   د  ْع ر ِّ م  ََََهِّ ََََاجِّ ن   امِّ ال  ة  ي 
 

َََََََُد م    َََََََا بِّْكُرىَََََََا أ بِّ َََََََراوة اِّْني َََََََ   اليِّ  ث
 
بسعشى أفتؽَّ الخجل في حج ثو  ،قؾلو: افتؽَّ  حكخ ابؽ مشغؾر تفديخ الجؾىخي ل 

التي  تؾّسع ويترخَّؼ مؽ خالليا الخجل في  ،وىي فشؾف القؾؿ ،وخظبتو فجاء باألفانيؽ
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 ،واألفانيؽ: ىي أساليب الكالـ ،أي: لّؾنو ،أو خرؾمتو.فيقاؿ فشؽَّ فالف رأيو ،كالمو
 .(٘ٔ)وطخقو ،وأجشاسو

 ،نحؾ: تفشَّؽ الذيء تفشَّشا   ،عشى التشؾُّعوفي قظخ السحيط لمبدتاني يأتي الفؽ بس
ومشو:  ،أي: أخح في فشؾف مؽ القؾؿ ،افتؽَّ فالف في حج ثو فيقاؿ: ،أي: تشؾَّعت فشؾنو

 أي: حسمو عمى فشؾف مؽ السذي. ،استفؽَّ فخسو استفشانا  

 ،والعمؼ ،وقج يظمق عمى الرشاعة ،وضخب مؽ ضخوبو ،والفؽُّ ىؾ حاؿ الذيء
أي:  ،ومشو: أفانيؽ الكالـ ،وأفانيؽ ،وأفشاف ،ويجسع عمى فشؾف  ،وقدؼ مؽ السقالة

والجخي السختمف مؽ جخي  ،واألفشؾف: الكالـ السزخب وطخقو. ،وأجشاسو ،أساليبو
ورجل  ،ليدت مؽ جشدو ،أي: أنَّو فيو طخائق ،والشاقة.فيقاؿ التفشيؽ في الثؾب ،الفخس
 .(ٙٔ)ائبأي: يأتي بالعج ،ورجل ِفؽٌّ  أي: ذو فشؾف. ،متفشِّؽ

فيأتي  ،ويخمص الباحث إلى أفَّ مرظمح الفّؽ يدتخجـ لمجاللة عمى االطَّخاد
 ،وطخقو ،وقج يدتخجـ لمجاللة عمى أجشاس الذيء ،والؾقت ،واألغراف ،بسعشى األلؾاف

 وطخقو. ،وأجشاسو ،وأساليبو ،فيأتي بسعشى التشؾُّع في الكالـ
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 يف االصطالح الصورة الفهية  - املبحث الثاني 

الرؾرة الفشِّيَّة: ىي الخكؽ األساس الحي يقؾـ عميو العسل األدبي؛ وقج حغي 
بل كاف وال  داؿ شاغال لكثيخ مشيؼ، وذلػ  ىحا السرظمح باىتساـ الشقَّاد قجيسا  وحج ثا .

وكحلػ  ،مثل: التؾىُّؼ ،التي تتقارب معو في السفيؾـ ،لتجاخمو مع كثيخ مؽ السرظمحات
 الحي تشاولو الشُّقَّاد مشح العرؾر األولى لشذأة الشقج األدبي. السرظمح ،مرظمح: الخياؿ

بل ترؾروىا نؾعا  مؽ  ،وقخنؾىا بالذيظاف ،فقج اعتخؼ العخب قجيسا  بؾجؾد قؾَّة الخياؿ
مؽ أفَّ الخياؿ نؾع  مؽ  ،وىؼ في ذلػ  تؾافقؾف مع ما ذىب إليو فالسفة اليؾناف اإللياـ.

  (ٚٔ)الحي  تمقَّاه الذاعخ مؽ ربة الذعخ. ،الشاتج عؽ اإللياـ ،الجشؾف العمؾي 

في حيؽ  خى البعض: أفَّ الخياؿ ال يخػخج عػؽ كؾنػو مؾّلػجا  لسػا يسػخ فػي الحػّذِ 
وتقػػـؾ عمػػى  ،أو مكّؾنػػا  لمرػػؾر التػػي تدػػتسج عشاصػػخىا مػػؽ مخئيػػات سػػابقة ،مػػؽ مخئيػػات  

شػػػػػػياء ومػػػػػػؽ ثَػػػػػػّؼ التػػػػػػأليف بػػػػػػيؽ األ ،والتحميػػػػػػل ،والتسييػػػػػػد ،والتخكيػػػػػػب ،أسػػػػػػاس السقارنػػػػػػة
 (ٛٔ)وتذكيميا.

 ،إلػػػػى مرػػػػظمَحي: التخييػػػػل والتػػػػؾىؼ ،الفيمدػػػػؾؼ السعػػػػخوؼ ،وقػػػػج أشػػػػار الكشػػػػجي
يدتخجماف لمجاللة عمى القػؾة الشفدػانيَّة السجرِكػة لمرػؾر  ،باعتبارىسا مرظمحيؽ متخاِدفيؽ

 (ٜٔ)الحديَّة لألشياء الغائبة.

أو  ،تعغػػيؼ أو ،فيسػػا ذىػػب ابػػؽ سػػيشا إلػػى أفَّ التخييػػل: انفعػػاؿ نػػاتج مػػؽ تعجػػب
فيعخِّفػو بقؾلػو:) إفَّ الكػالـ السخيَّػل: ىػؾ الػحي  ،أو اعتقػاد ،ال  يػجؼ إلػى ترػج ق ،تيؾيؽ

وإف كػاف متػيقَّؽ الكػحب، وأفَّ القػؾؿ الرػادؽ  ،غيخ فكػخيّ   ، شفعل بو السخء انفعاال  نفدانيَّا  
 ،التخييػلو  ،فخبسا أفػاد الترػج ق ،إذا ُحّخؼ عؽ العادة وألحق بو شيء تدتأنذ الشفذ بو

 (ٕٓ)(.وربسا شغل التخييل عؽ االلتفات بو

مثػػل:  ،وبػال شػػػ فإنَّػػو قػػج اسػتحؾذ مرػػظمح الرػػؾرة عمػػى اىتسػاـ فالسػػفة الغػػخب
وأفَّ  ،والتذػػػػػػابو ،الػػػػػحي  ػػػػػػخى أفَّ الرػػػػػػؾرة تعشػػػػػي: التساثػػػػػػل ،وكػػػػػػحلػ أرسػػػػػػظؾ ،أفالطػػػػػؾف 
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مع مخاعػاة وجػو  ،السرؾِّريؽ البارعيؽ ىؼ الح ؽ يدتظيعؾف ترؾيخ األشياء بجقة متشالية
ؿ مؽ أشار إلى مرظمح الرؾرة مؽ  عجُّ ويُ   (ٕٔ)والرؾرة. ،الذبو بيؽ الحكيقة الجاحع أوُّ

في مقؾلتو الذييخة:) والسعاني مظخوحة في  ،وذلػ باستخجاـ لفع الترؾيخ ،الشُّقَّاد العخب
امػػة وإّنسػػا الذػػأف فػػي إق ،والسػػجني ،والقػػخوي  ،والبػػجوي  ،والعخبػػي ،يعخفيػػا العجسػػي ،الظخيػػق
وجػػػػػؾدة  ،وفػػػػػي صػػػػػحة الظبػػػػػع ،وكثػػػػػخة السػػػػػاء ،وسػػػػػيؾلة السخػػػػػخج ،وتخيَّػػػػػخ المفػػػػػع ،الػػػػػؾزف 

 (ٕٕ)وجشذ مؽ الترؾيخ (. ،وضخب مؽ الشدج ،الدبػ.فإّنسا الذعخ صشاعة

 ،:  ػػػخى أفَّ جػػػؾدة العسػػػل الفشِّػػػي تكسػػػؽ فػػػي انتقػػػاء األلفػػػاظ -ىشػػػا   -والجػػػاحع 
كسػػػا ىػػػي  ،فػػػي ترػػػؾيخه لألشػػػياء ،التػػػي يعتسػػػج عمييػػػا الذػػػاعخ ،فالكمسػػػة عشػػػجه ىػػػي األداة 

فػي حػيؽ أفَّ الجػامع السذػتخؾ بػػيؽ كػلّ  مشيسػا ىػي: القػجرة الخياليػة عمػػى  ،الفخشػاة لمخسػاـ
ػػي لمسعشػػػى  -كػػحلػ   -ويذػػػيخ الجػػػاحع  ،اإلبػػجاع ومػػػا يسشحػػػو  ،إلػػػى أىسيػػػة التقػػػجيؼ الحدِّ

الػحي  ػخى و  ،التجديؼ مؽ قيسة فشية لمذعخ.ويتؾافق معو فيسا ذىػب إليػو قجامػة بػؽ جعفػخ
فيػػػػخبط بػػػػيؽ السعشػػػػى  ،ولمذػػػػاعخ أف يأخػػػػح مشيػػػػا مػػػػا  خيػػػػج ،أفَّ السعػػػػاني معخَّضػػػػة لمجسيػػػػع

كسػا ال تدػتكيؼ  ،أو صػؾرة ،فالذػعخ عشػجه ال يدػتكيؼ بػال مػادة ،في بشائو لمرؾرة ،والذكل
أو صػياغة بػال فزػة أو ذىػب؛ فيقػؾؿ فػي ذلػػ:) ومّسػا  ؾجػب تقجمتػو  ،نجارة بال خذب

ولػو أف  ػتكمؼ  ،أفَّ السعاني كمَّيا معخَّضة  لمذػاعخ –ريج أف أتكمؼ فيو قبل ما أ -وتؾسيجه 
وإذا كانػػت  ، ػػخـو الكػػالـ فيػػو ،مػػؽ غيػػخ أف يحزػػخ عميػػو معشػػى ،مشيػػا فيسػػا أحػػب وآثػػخ

والذػػػعخ فييػػػا كالرػػػؾرة.كسا  ؾجػػػج فػػػي كػػػل  ،السعػػػاني لمذػػػعخ بسشدلػػػة السػػػادة السؾضػػػؾعة
مثػػل: الخذػػب  ،يقبػػل تػػأثيخ الرػػؾر مشيػػاصػػشاعة مػػؽ أنَّػػو الُبػػجَّ فييػػا مػػؽ شػػيء مؾضػػؾع 

 ،والفزػػػػة لمرػػػػياغة.وعمى الذػػػػاعخ إذا شػػػػخع فػػػػي أي معشػػػػى كػػػػاف مػػػػؽ الخِّفعػػػػة ،لمشجػػػػارة
 ،وغيػخ ذلػػ مػؽ السعػاني الحسيػجة ،والسػجح ،والقشاعػة ،والبػحخ ،والشداىة ،والخَّفث ،والزعة

 (ٖٕ)(. ج في ذلػ إلى الغاية السظمؾبةأف  تؾخَّى البمؾغ مؽ التجؾي ،أو الحميسة

وحػػػيؽ نقػػػف عشػػػج قػػػؾؿ أبػػػي ىػػػالؿ العدػػػكخي:) والبالغػػػة كػػػل مػػػا تبمػػػ  بػػػو قمػػػب 
ومعػخ  حدػؽ، وإنَّسػا  ،مػع صػؾرة مقبؾلػة ،فتسكِّشو فػي نفدػو؛ لتسكشػو فػي نفدػػ ،الدامع
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 ،جعمشػػا السعػػخ  وقبػػؾؿ الرػػؾرة شػػخطا  فػػي البالغػػة؛ ألف الكػػالـ إذا كانػػت  بارتػػو رثّػػة
 (ٕٗ)(.مكذؾؼ السغدى  ،وإف كاف مفيـؾ السعشى ،ومعخضو خِمَقا  لؼ يدؼَّ بميغا  

ػػؽ سػػبقو فػػي الحػػج ث عػػؽ الرػػؾرة إذ  ػػخى أنَّيػػا ىػػي:  ،فإنَّشػػا نجػػج أنَّػػو قػػج أفػػاد مسَّ
مػؽ ميػارة  ،وذلػ مؽ خالؿ ما يستمكو السبػجع ،في أحدؽ حممو ،الؾسيمة إلعيار السعشى

 عمى اإلبجاع. وقجرتو ،بسا  جؿُّ عمى ذكاء الستكمؼ ،تسكّ شو مؽ استخجاـ األلفاظ

ؽ لمجسػػػاؿ فػػػي تؾجيػػػو  ،أمػػػا القاضػػػي الجخجػػػاني: فيػػػؾ  بػػػخز دور الستمقػػػي الستػػػحوِّ
وذلػػ  ،وتحبِّبيا إليو ،حيث إنَّو  خبط الرؾرة بخوابط ترميا بشفذ الستمقي ،إبجاع الذاعخ

 ،محميا مؽ األسساع محّل الشؾاعخ مػؽ األبرػار ،مؽ خالؿ قؾلو:) وإّنسا الكالـ أصؾات
وتػػحىب فػػي  ،وتدػػتؾفي أوصػػاؼ الكسػػاؿ ،الرػػؾرة تدػػتكسل شػػخائط الحدػػؽ وأنػػت قػػج تػػخى 

ثػػػؼ تجػػػج أخػػػخى دونيػػػا فػػػي انتغػػػاـ  ،وتقػػػف مػػػؽ التسػػػاـ بكػػػل طخيػػػق ،األنفػػػذ كػػػل مػػػحىب
 ،وىػػػي أحغػػػى بػػػالحالوة ،وتقابػػػل األقدػػػاـ ،وتشاصػػػف األجػػػداء ،والتئػػػاـ الخمقػػػة ،السحاسػػػؽ

 (ٕ٘)وأسخع مسازجة لمقمب(. ،وأعمق بالشفذ ،وأدنى إلى القبؾؿ

وأخح ىحا السرظمح  تظؾَّر عشج الشُّقَّاد القجماء شيئا  فذيئا  حتى جاء عبػج القػاىخ 
فيػػؾ  شغػػخ إلييػػا عمػػى أنَّيػػا عسػػل فشِّػػيٌّ  ،الجخجػػاني؛ ليتحػػجث عػػؽ الرػػؾرة بخؤيػػة جج ػػجة

.وقػػج تشاوليػػا وأّف أحػػجىسا اليغشػػي عػػؽ اآلخخ ،يقػػـؾ عمػػى أسػػاس المفػػع والسعشػػى ،متكامػػل
حيػػػث  ػػػخى أفَّ لألثػػػخ الشفدػػػي أىسيتػػػو الكبيػػػخة فػػػي  ،ختمػػػف عّسػػػؽ سػػػبقوت ،بظخيقػػػة مسيَّػػػدة

 ،والسجػاز ،والتجخبػة ،والحكيقػة ،والخمػد ،والخيػاؿ ،فيجخل فييا الحػذُّ  ،وتذكيميا ،تكؾيشيا
عمػػى  ،وقيػػاس لسػا نعمسػو بعقؾلشػا ،واعمػؼ أفَّ قؾلشػا لالرػػؾرةل إنَّسػا ىػؾ تسثيػل وذلػػ بقؾلػو:)

ف مػؽ جيػة الرػؾرةفمّسا رأ ،الحي نخاه بأبرارنا فكػاف  ، شا البيشؾنة بيؽ آحاد األجشاس تكػؾَّ
وليدػػت  ،بخرؾصػػية تكػػؾف فػػي صػػؾرة ذاؾ ،وفػػخس مػػؽ فػػخس ،بػػيؽ إندػػاف مػػؽ إندػػاف

بػػل ىػػؾ مدػػتعسل فػػي كػػالـ  ،نحػػؽ ابتػػجئشاه فيشكػػخه مشكػػخ ،العبػػارة عػػؽ ذلػػػ بالرػػؾرة شػػيئا  
 (ٕٙ)العمساء (.
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قػػا  فػػي تشاولػػو لمرػػؾرةوُيَعػػجُّ الجخجػػاني أكثػػخ الشُّقَّػػاد القػػجماء ت وذلػػػ مػػؽ خػػالؿ  ،عسُّ
إذ  ػخى أفَّ التسثيػػل إذا  ،فػي غيػػخ مؾضػع مػؽ كتابػػو أسػخار البالغػػة ،حج ثػو عػؽ أنساطيػػا

فػػإفَّ  ،ونقمػػت عػػؽ صػػؾرىا األصػػمية ،أو بػػخزت ىػػي مػػؽ خاللػػو ،جػػاء فػػي أعقػػاب السعػػاني
حبِّػػػب الشفػػػؾس وي ،ويقػػػخِّب القمػػػؾب إلييػػػا ،ويخفػػػع مػػػؽ قػػػجرىا ،ذلػػػػ  ديػػػجىا جسػػػاال  وحدػػػشا  

 (ٕٚ)فييا.

 ،وتخفػػع مػػؽ شػػأنو ،وأنَّيػػا تبػػخز السعشػػى ،وكػػحلػ فقػػج أشػػار إلػػى فزػػل االسػػتعارة
تديػج  ،في صػؾرة مدػتججة ،فيقؾؿ فييا:) ومؽ الفزيمة الجامعة فييا أنَّيا تبخز ىحا البياف

 (ٕٛ)وتؾجب لو بعج الفزل فزال  (. ،قجره نبال  

 ،رة باعتبارىػػػا أىػػػؼ أنسػػػا  الرػػػؾرةليقػػػف عشػػػج االسػػػتعا ،ثػػػؼ جػػػاء بعػػػجه الدػػػكاكي
وتخيػػػج بػػػو الظػػػخؼ  ،فيعخِّفيػػػا بقؾلػػػو:) ىػػػي أف تػػػحكخ أحػػػج طخفػػػي التذػػػبيو ،وأكثخىػػػا جسػػػاال  

ػ لمسذػػبَّو مػػا داال  عمػػى ذلػػػ بإثباتػػ ،اآلخػػخ مػػّج يا  دخػػؾؿ السذػػبَّو فػػي جػػشذ السذػػبَّو بػػو
 (ٜٕ)(.يخصُّ السذبَّو بو

فسػا ىػي عشػجه  ،مح مخادؼ لمسعػانيأمَّا القخطاجشي فيحىب إلى أفَّ الرؾرة مرظ
ره العقػل ،إال انعكاس لمسؾجؾدات في األ يػاف  ،التػي تختدػؼ فػي األذىػاف، وكػلُّ مػا  ترػؾَّ

 ،يرػؾِّرىا كيفسػا  خيػج ،مؽ خػالؿ تذػكيمو بألفػاظ مشاسػبة ،يسكؽ لمسبجع أف يخخجو لمعامَّة
تو لحاصػمة فػي األذىػاف فيقػؾؿ:) إفَّ السعػاني ىػي الرػؾر ا ،وذوقػو ،ووفق ما تسكِّشو حاسَّ

وأنَّػػو إذا أدرؾ  ،فكػػلُّ شػػيء لػػو وجػػؾد خػػارج الػػحىؽ  ،عػػؽ األشػػياء السؾجػػؾدة فػػي األ يػػاف
فػإذا عبَّػخ عػؽ تمػػ الرػؾرة الحىشيػة  ،تظػابق لسػا أدرؾ مشػو ،حرمت لو صؾرة في الحىؽ

الحاصػػػمة عػػػؽ اإلدراؾ، أقػػػاـ المفػػػع السعبَّػػػخ بػػػو ىيئػػػة تمػػػػ الرػػػؾرة فػػػي أفيػػػاـ الدػػػامعيؽ 
 (ٖٓ)يؼ (.وأذىان

ويتَّزح لمباحث مسا سبق أفَّ الشُّقَّاد العخب قج اختمفؾا في تشاوليؼ لسفيـؾ 
إال أفَّ  ومحالبو الشَّقجيَّة. ،ووفق ما تسميو عميو أفكاره ،كلٌّ بحدب فيسو ليا ،الرؾرة
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وما تحققو ليا االنفعاالت  ،أغمبيؼ قج ركَّدوا عمى ربط الرؾرة في الجؾانب الحديَّة
 مؽ تفاعل لمستمقي.الشفديَّة 

فإفَّ الشُّقَّاد العخب في العرخ الحج ث قج  ،وامتجادا  لتظؾر داللة ىحا السرظمح
ف األىؼَّ مؽ مكؾنات الرؾرة الفشيَّة ،وقفؾا كثيخا  عشج مرظمح الخياؿ  ،باعتباره السكؾِّ

 ،والحي  خى بأنَّو السَمكة التي تداعج عمى استحزار الرؾر ،ومؽ بيشيؼ: العقَّاد
بسا يحقِّق تفاعل  ،وتسكِّؽ السبجع مؽ اإلحاطة بالؾاقع مؽ جسيع نؾاحيو ،األحاسيذو 

 ،والقخيبة ،وذلػ مؽ خالؿ ما يدتحزخه مؽ األماكؽ البعيجة ،الستمقِّي مع العسل الفشي
    (ٖٔ)والساضية. ،وما يدتؾحيو مؽ الرؾر الحاضخة

ؿ دراستو لمرؾرة مؽ خال ،ويخبط الجكتؾر مرظفى ناصف الرؾرة بالخياؿ
التي جعمت مؽ ىحا  ،والتي ُتَعجُّ مؽ أوائل الجراسات الشقجيَّة الستخررة ،األدبيَّة

السرظمح داللة ليحا السفيؾـ فيقؾؿ:) ليذ الخياؿ مجخد ترؾر أشياء غائبة عؽ 
 (ٕٖ)يزيف تجارب جج جة (.  ،ذو عشاصخ كثيخة ،إنَّسا َحَجث  معقَّج   ،الحذ

باعتبارىا الؾسيمة الجؾىخيَّة  ، غشيسي ىالؿ الرؾرة الفشيَّةوقج تشاوؿ الجكتؾر دمحم
  (ٖٖ)لشقل التجخبة الذعخيَّة. 

وىؾ بحلػ  تؾافق مع ما ذىب إليو العقاد في قؾلو:)ىي نقل األشياء السؾجؾدة 
  (ٖٗ)والخياؿ (. ،والذعؾر ،كسا تقع في الحّذِ 

رؾرة: ىي نتاج والحي  خى أفَّ ال ،ويخالفو في ذلػ الجكتؾر جابخ عرفؾر
وإنَّسا ُتْعَشى باكتذاؼ  ،التي ال تقف عشج نقل السؾجؾدات فحدب ،لفاعمية الخياؿ

بسا يداعج عمى تقجيؼ السعشى بذكل  ،وإعادة تذكيميا ،العالقات الكامشة بيشيا
   (ٖ٘)مشاسب.

وقج أشار كحلػ إلى أفَّ الرؾرة الفشيَّة تسثِّل طخيقة خاصة مؽ طخؽ التعبيخ 
 (ٖٙ)وتقجيسو لمستمقِّي برؾرة مسيدة. ،الفاعل في إعيار السعشى ،ذات األثخ
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ويخى أنَّو ىؾ الحي  ؾضح  ،حيث إنَّو  خبط الرؾرة بالخياؿ ،وذلػ ما  خاه عمي صبح
ويسدجيا بالجؾانب الفكخية  ،أسخار العالقات بيؽ أجداء األشياء السحدؾسة في الظبيعة

 (ٖٚ)الؾججانية الشابعة عؽ العؾاطف.

ب الػػػػػجكتؾر عبػػػػػج القػػػػػادر الخبػػػػػاعي إلػػػػػى أفَّ الرػػػػػؾرة ىػػػػػي: السغيػػػػػخ فيسػػػػػا  ػػػػػحى
الػػحي يعبِّػػخ فيػػو الذػػاعخ عػػؽ دوافعػػو وانفعاالتػػو، فيػػي التػػي تعسػػل عمػػى تشغػػيؼ  ،الخػػارجي

 (ٖٛ)وتؾضيح معاني األشياء الجقيقة بظخيقة إيحائيَّة جسيمة. ،تجخبتو اإلندانية

وحػػجة تخكيبيػػة معقَّػػجة تذػػتسل  وقخيػػب مػػؽ ذلػػػ مػػا  ػػخاه الػػجكتؾر نعػػيؼ اليػػافي: أنَّيػػا
لتذػػكل العسػػل الفشػػي برػػؾرتو  ،تتحػػج مػػع بعزػػيا الػػبعض ،عمػػى وحػػجات داخميػػة متعػػجدة

 (ٜٖ)وانفعاالتو. ،التي ُتعبِّخ عؽ تجارب السبجع ،الكميَّة

وكحلػ ما  خاه الجكتؾر أحسج دىساف في قؾلو:) إفَّ الرؾرة الذػعخيَّة ىػي: تخكيبػة 
وتعػػيؽ عمػػى  ،وتدػػتؾعب أحاسيدػػو ،عبِّػػخ عػػؽ نفدػػيَّة الذػػاعختُ  ،معقَّػػجة ،وعاطفيػػة ،عقميػػة

 ،عػؽ طخيػق مّيػدة اإليحػاء والخمػد فييػا ،كذف معشى أعسق مؽ السعشى الغػاىخ لمقرػيجة
ذلػػػ ألفَّ كػػل صػػؾرة داخميػػا تػػؤدي وعيفػػة  ،والرػػؾرة ىػػي: عزػػؾية فػػي التجخبػػة الذػػعخيَّة

 (ٓٗ)ومدا خة لمفكخة العامة (. ،متآزرة مع غيخىا ،محجدة

ويعخؼ الجكتؾر عبج القادر القط الرؾرة بقؾلو:)الرؾرة في الذعخ: ىي الذكل 
 ،بعج أف  شغسيا الذاعخ في سياؽ بياني خاص ،الحي تتخحه األلفاظ والعبارات ،الفشي

مدتخجما  طاقات  ،ليعبِّخ عؽ جانب مؽ جؾانب التجخبة الذعخيَّة الكاممة في القريجة
 ،والتخادؼ،والسجاز ،والحكيقة ،واإليقاع ،والتخكيب ،في الجاللة ،وإمكاناتيا ،المغة

 (ٔٗ)(.وغيخىا مؽ وسائل التعبيخ الفشي ،والتجانذ ،والسقابمة ،والتزاد

وعشاصخىا  ،وطاقاتيا ،تذكمو المغة بأساليبيا ،فيي عشجه  بارة عؽ نديج فشي
ة إنَّسا ىي إذ  خى: أفَّ الرؾرة الفشيَّ  ،السختمفة.ويتؾافق معو في ذلػ الجكتؾر عمي البظل

ف مؽ خياؿ السبجع ،تذكيل لغؾي   ،في استحزاره لمرؾر الحديَّة والشفديَّة ، تكؾَّ
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ليسثل السذيج الخارجي  ،وغيخ ذلػ ،وتقابل ،ومجاز ،وما  جخل فييا مؽ تذبيو ،والعقميَّة
 (ٕٗ)والسؾجؾدات. ،لألشياء

ة تدتحزخ وقج عخَّؼ عبج اإللو الرائ  الرؾرة الفشية بقؾلو:) ىي ندخة جسالي
برياغة جج جة  ،أو السعاني ،أو الذعؾرية لألجداـ ،فييا لغة اإلبجاع الييئة الحدية

 ،والحكيقة ،ىسا: السجاز ،وفق تعادلية فشيَّة بيؽ طخفيؽ ،وتجخبتو ،ُتسمييا قجرة الذاعخ
 (ٖٗ)دوف أف يدتبجَّ طخؼ بآخخ (.

يؽ عشاصخىا وقجرتو عمى الجسع ب ،ويخبط أحسج الذا ب الرؾرة بعقل السبجع
وما يستمكو مؽ خياؿ ومقؾمات  ،وحدؽ التعميل ،والكشائيَّة ،واالستعارية ،التذبيييَّة
 (ٗٗ)ومؾسيكية؛ تداعجه عمى ذلػ. ،لغؾية

ويخى الجكتؾر عبج الفتاح صالح نافع  أفَّ الرؾرة  الفشية: ىي التي  ُتعشى  
بأسمؾب فشي  ،وأفكاره ،خبتولمتعبيخ عؽ  تج  ،التي يذكِّميا  األد ب ،بالرياغة  المفغية
 (٘ٗ)والخمد. ،والسجاز ،يعتسج عمى التذبيو

والحي  خى أنَّو ليذ ىشاؾ  ،وىؾ  ؾافق في ذلػ ما ذىب إليو الجكتؾر دمحم مشجور
سؾى األساليب البيانيَّة: مؽ  ،واألفكار األدبية ،ما يالئؼ التعبيخ عؽ التجخبة الذعخيَّة

ة آراء عبج  ،مؾقف الشُّقَّاد القجماء حؾؿ ذلػ مذيخا  إلى ،ومجاز ،وكشاية ،تذبيو وبخاصَّ
 (ٙٗ)ودالئل اإلعجاز. ،والتي ضسَّشيا كتابيو: أسخار البالغة ،القاىخ الجخجاني

والحي يفرل بيؽ الرؾرة والبالغة بقؾلو:) فالرؾرة تحسل في  ،أما نرخت عبج الخحسؽ
وعؽ  ،وؽ األصباغوعؽ صشج ،تشأى بيا عؽ الدخخؼ الذعخي  ،خباياىا حقائق شعخية

 (ٚٗ)البالغة (.

فيؾ  حىب: إلى أفَّ الرؾرة مؽ السرظمحات الشقجيَّة الؾافجة التي لؼ تكؽ  
وذلػ ما يدتثيخ وقؾفشا عمى مفيؾـ ىحا السرظمح عشج نقاد  ،معخوفة عشج الشُّقَّاد العخب
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لشجج أنَّو وإف كانت قج تجاخمت بعض السرظمحات  (ٛٗ)الغخب في العرخ الحج ث.
إاّل أفَّ مؽ ُنقَّاد الغخب مؽ ميَّد  ،والخياؿ ،مثل: الؾىؼ ،جيَّة مع بعزيا البعضالشق

وُيَسثِّل ذلػ الشاقج اإلنجميدي  ،باعتبار كلّ  مشيسا لو ارتباطو الخاص بالرؾرة ،بيشيسا
 ،والحي  خى بأفَّ الؾىؼ: ىؾ الجانب الدمبي الحي يغتخُّ بسغاىخ الرؾر ،وردز وورث

خىا لسذاعخ التي  خى  ،بيشسا الخياؿ عشجه: ىؾ تمػ العجسة الحىبيَّة ،فخدية عخضيَّة ويدخِّ
 (ٜٗ)أصيمة في شكميا ولؾنيا. ،مؽ خالليا الذاعخ مؾضؾعات ما يرؾِّره مؽ األشياء

سو إلى  ،ومسَّؽ تشاوؿ مفيؾـ الخياؿ مؽ ُنقَّاد الغخب صسؾئيل كؾلخدج  وقج قدَّ
اؿ الحي ال يقؾـ عمى استقراء الرفات وىؾ الخي ،خياؿ أولي يستمكو عامَّة الشاس

 وإنَّسا يقترخ عمى ما ىؾ عاىخ مشيا. ،التي  تخكَّب مشيا الذيء السجرؾ ،والجدئيات

مؽ  ،وىؾ الخياؿ الحي  تظمَّب التعسُّق في األشياء ،وقدؼ آخخ يعخِّفو: بالخياؿ الثانؾي 
 ،مكو سؾى السؾىؾبيؽة ليا.وىحا الشؾع مؽ الخياؿ ال يستأجل إدراؾ الحكيقة الجؾىخيَّ 

 (ٓ٘)الح ؽ لج يؼ القجرة عمى ربط األجداء الجقيقة مع بعزيا البعض. ،والسبجعيؽ

  -أو ثانؾيَّا ، فالخياؿ األولي  ،فيقؾؿ كؾلخدج في الخياؿ :) إنَّشي أعتبخ الخياؿ إمَّا أوليَّا  
ني مسكشا .وىؾ التي تجعل اإلدراؾ اإلندا ،أو األوليَّة ،: ىؾ القؾة الحيؾيَّة -في رأ ي 

لعسمية الخمق الخالجة في األنا السظمق، أما الخياؿ الثانؾي:  ،تكخار في العقل الستشاىي
ولكشَّو يختمف عشو  ،في نؾع الؾعيفة التي  ؤدِّ يا ،صجى لمخياؿ األولي ،فيؾ في عخفي

 (ٔ٘)ويحظؼ لكي يخمق مؽ جج ج(. ،ويتالشى ،إنَّو ُ ح ب ،وفي طخيقة نذاطو ،في الجرجة

إذ إفَّ كثيخا  مؽ الشُّقَّاد  ،ويتَّزح مسَّا سبق أفَّ الخياؿ لو عالقتو الؾثيقة بالرؾرة 
باعتبارىا نتاج ما يستمكو  ،قج أشاروا في معخ  حج ثيؼ عؽ الخياؿ إلى لفع الرؾرة

بيؽ العشاصخ الستزادة التي تتذكَّل  ،والتأليف  ،مؽ خياؿ يسكشو مؽ االبتكار ،السبجع
 مؽ خالليا.
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وبيؽ تجميَّاتيا  ،ميَّد نقَّاد الغخب في العرخ الحج ث بيؽ السعخفة ومادتَّيا وقج
فخخج مرظمح الرؾرة عشجىؼ مؽ الفمدفة القجيسة إلى صسيؼ التفكيخ  ،الرؾريَّة
والسيسا في جؾانبيا الجالليَّة  ،ووجج اىتساما  بارزا  في محتؾى الجراسات األدبية ،السعخفي
والحي  خى:  ،اد الح ؽ تشاولؾا مرظمح الرؾرة الفشيَّة: سي دي لؾسفسؽ الشُّقَّ  ،والبشائيَّة

 (ٕ٘)قؾامو الكمسات السذحؾنة باألحاسيذ والعؾاطف. ،بأنَّيا رسؼ  

حيث  خى أنَّيا الكالـ السذحؾف الحي  ،ويتؾافق معو فيسا ذىب إليو وليؼ فاف 
ف مؽ عشاصخ محدؾسة أو  ،عبيخ عؽ فكخةوذلػ لمت ،وغيخىا ،والحخكة ،كاأللؾاف ، تكؾَّ

 (ٖ٘)بأكثخ مؽ السعشى الغاىخ ليا. ،عاطفة

ـ عقجة فكخية  أو عاطفية في بخىة مؽ  ،أمَّا إزرا باونج فيقؾؿ:) ىي تمػ التي تقجِّ
 (ٗ٘)الدمؽ (.

 ،ويخى تذارلتؾف أفَّ الرؾرة ىي االندجاـ الحاصل لسجسؾعة مؽ العشاصخ 
الرؾرة الفشيَّة الجج جة تشذأ مؽ ائتالؼ ) :فيعخِّفيا بقؾلو ،التي قج تكؾف مختمفة فيسا قبل

واندجاـ لكشَّيا ال تكؾف عشج مؾلجىا  ،ثؼ اتَّرمت في تؾافخ ،عشاصخ كانت قبُل مختمفة
ماتيا ،حاصل جسع عشاصخىا ويكؾف  ،وحياة جج جة ،إنَّسا تتخح ليا طبيعة جج جة ،ومقؾِّ
 (٘٘)وقجرة جج جة عمى التعبيخ (. ،ليا كياف عزؾي جج ج

أشار بخوتؾف إلى مرظمح الرؾرة الفشيةَّ بقؾلو:) إفَّ الرؾرة إبجاع خالص وقج  
إنَّيا نتاج التقخيب بيؽ واقعتيؽ  ،وال يسكؽ أف تشتج عؽ مجخد السقارنة ل التذبيو ل ،لمحىؽ

وصادقة  ،وبقجر ما تكؾف عالقات الؾاقعتيؽ السقخَّبتيؽ بعيجة ،أو كثيخا   ،متباعجتيؽ قميال
وقج  (ٙ٘)(.ومحقِّقة الذعخ ،تأثيخ االنفعاليوقادرة عمى ال ،ؾرة قؾيَّةبقجر ما تكؾف الر
 ،إذ  خى أنَّيا نتاج لالنفعاؿ الشفدي عشج الذاعخ ،الرؾرة الفشيَّةمفيؾـ طؾَّر بخوتؾف مؽ 
 أو كشاية. ،أو استعارة ،فيكؾف إمَّا تذبييا
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لكي يذسل  ،فيقؾؿ عشو بييخ كاميشاد:) لقج طؾَّر بخوتؾف ووسع مفيـؾ الرؾرة 
 (ٚ٘)لمكذف عؽ السذابيات (. ،وكل األنسا  السعتسجة ،والتذبيو ،االستعارة

وأشسل  ،ومؽ ُنقَّاد الغخب مؽ يسيل إلى األخح بسرظمح االستعارة عمى أنَّو أعؼ 
والحي يقؾؿ:) كلُّ ما ُيقاؿ عؽ الرؾرة  ،ومؽ ىؤالء جؾف مجلتؾف  ،مؽ مرظمح الرؾرة

 (ٛ٘)تعارة (.في الذعخ يسكؽ أف يرب في االس

إلى أف تكؾف أقؾى آلة  ،وىؾ بحلػ يخخج بالكمسة مؽ داللتيا البرخيَّة السحجودة 
أمَّا كاروال ؽ سبيخجؽ فتخى أفَّ الرؾرة مرظمح عاـ يذتسل عمى  ترؾيخ عشج السبجع.

   -إنَّشي أستعسل مرظمح الرؾرة  فتقؾؿ:) ،والسجاز ،والكشاية ،واالستعارة ،التذبيو
 وأقرج بو االستعارة. ،والتذبيو السزغؾ  السخكَّد ،كال مؽ التذبيو بحيث يذسل  -ىشا 

يعبِّخ عشيا  ،إفَّ مرظمح صؾرة يجب أف نفيسو عمى أنَّو  تزسؽ كلَّ صؾرة خيالية
 ،أـ استعارة ،سؾاء أكانت ىحه الرؾرة الخياليَّة تذبييا   ،وتفكيخه ،الذاعخ بؾاسظة انفعالو

 (ٜ٘).بسا تحسمو الكمسات مؽ معشى رحيب (

ويعخؼ الباحث الرؾرة الفشيَّة أنيا: نتاج تفاعمية خياؿ السبجع مع ما يستمكو  
واأللفاظ؛ لتقجيؼ السعشى بذكل  ،والعاطفة ،تتزافخ فييا الفكخة ،مؽ وحجة تخكيبيَّة

وغيخ  ،التي تخبط بيؽ األشياء السحدؾسة ،مع الكذف عؽ العالقات السذتخكة ،مشاسب
ُتعبِّخ عؽ  ،ومؽ َثؼَّ إعيار العسل األدبي برؾرة كميَّة ،لخمدأو ا ،باإليحاء ،السحدؾسة

 أو السجاز. ،أو الكشاية ،أو االستعارة ،مؽ خالؿ التذبيو ،وانفعاالتو ،تجارب السبجع
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، ٕ، مكتبة مرظفى الحمبي، مرخ،  تحقيق : عبجالدالـ ىاروف  ،ابؽ فارس ،مقا يذ المغة (ٔ)
 . ٕٖٓص ،ٕج ،ـٜٓٚٔ

 .ٖٔ٘-ٖٓ٘، صٔج ،بيخوت ،السكتبة العمسية ،الفيؾمي ،السرباح السشيخ (ٕ)
 . ٗٚٗص  ،ٗالسجمج  ،بيخوت ،دار صادر ،ابؽ مشغؾر ،لداف العخب (ٖ)
 .ٜٙٔٔص  ٔج ،بيخوت ،مكتبة لبشاف ،السعمؼ بظخس البدتاني ،قظخ السحيط (ٗ)
 .ٖٗٗ-ٖٖٗص ،ٖج ،دمحم مختزى الدبيجي ،تاج العخوس (٘)
 ،ٕج ،بيخوت ،دار العمؼ لمسال يؽ ،تحقيق : أحسج عبجالغفؾر عظار ،الجؾىخي  ،الرحاح (ٙ)

 .ٚٔٚ-ٙٔٚص
 .ٕٗاآلية  ،سؾرة الحذخ (ٚ)
 .ٙاآلية  ،سؾرة آؿ عسخاف (ٛ)
 .ٗٙاآلية  ،ة غافخسؾر  (ٜ)
 .ٔٔاآلية  ،سؾرة األعخاؼ (ٓٔ)
 .ٛاآلية  ،سؾرة االنفظار  (ٔٔ)
 . ٜٕٖ-ٕٖٚص ،ٖٔج ،مخجع سابق ،لداف العخب (ٕٔ)
 . ٖ٘ٗص  ،ٗج ،مخجع سابق ،مقا يذ المغة (ٖٔ)
 .  ٕ٘ٔـ، صٜٜ٘ٔ ،ٕ  ،القاىخة ،دار الكتب السرخية ،د ؾاف اليحلييؽ  (ٗٔ)
 .ٕٖٙص  ،ٖٔج ،مخجع سابق ،لداف العخب  (٘ٔ)
 .ٕٓٙٔص  ،مخجع سابق ،قظخ السحيط (ٙٔ)
 .ٔٗٔص ،ـٜٜ٘ٔ، ٕ  ،بيخوت ،فؽ الذعخ، إحداف  باس، دار الثقافة (ٚٔ)
 ،مرخ ،مؤسدة حؾرس لمشذخ والتؾزيع ،اوي الجكتؾر خالج الدو  ،تظؾر الرؾرة في الذعخ الجاىمي (ٛٔ)

 .ٛٔص ،ـٕ٘ٓٓ
 .ٕٔص ،السخجع الدابق (ٜٔ)
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 . ٜٔص ،خ الجاىميتظؾر الرؾرة في الذع (ٕٓ)
 .ٖٙص ،األنجمؾ السرخية ،تخجسة إحداف  باس ،أرسظؾ ،فؽ الذعخ (ٕٔ)
 ،مرخ ،مظبعة مرظفى الحمبي ،تحقيق : عبجالدالـ ىاروف  ،عسخو بؽ بحخ الجاحع ،الحيؾاف (ٕٕ)

 .ٖٖٔ -ٕٖٔص ،ٖج ،ـٜ٘ٙٔ
 ،دت ،بيخوت ،لعمسيةدار الكتب ا ،تحقيق : دمحم عبج السشعؼ خفاجي ،قجامة بؽ جعفخ ،نقج الذعخ  (ٖٕ)

 .ٙٙ -٘ٙص
مظبعة  ،تحقيق عمي دمحم البجاوي ودمحم أبؾ الفزل إبخاليؼ ،أبؾ ىالؿ العدكخي  ،كتاب الرشاعتيؽ (ٕٗ)

 .ٜٔص ،د ت ، يذ الحمبي
تحقيق عمي دمحم البجاوي  ،القاضي عمي بؽ عبجالعديد الجخجاني ،الؾساطة بيؽ الستشبي وخرؾمو (ٕ٘)

 .ٕٔٗص ،د ت ،ودمحم أبؾ الفزل إبخاليؼ
 ،ـٕٜٜٔ ،القاىخة ،مظبعة السجني ،تحقيق : محسؾد شاكخ ،عبجالقاىخ الجخجاني ،دالئل اإلعجاز (ٕٙ)

 .ٛٓ٘ص
 ،ـٜٜٔٔ ،ٔ  ،ججة ،دار السجني ،تحقيق : محسؾد شاكخ ،عبجالقاىخ الجخجاني ،أسخار البالغة (ٕٚ)

 .٘ٔٔص
 .ٕٗص ،السخجع الدابق  (ٕٛ)
 ،ـٕٓٓٓ ،بيخوت ،دار الكتب العمسية ،ٔ  ،: عبجالحسيج ىشجاوي تحقيق ،الدكاكي ،مفتاح العمـؾ (ٜٕ)

 .ٜٖٙص
 ،دار الغخب اإلسالمي ،تحقيق : ابؽ الخؾجو ،حاـز القخطاجشي ،مشياج البمغاء وسخاج األدباء (ٖٓ)

 .ٛٔص ،ٖ  ،ـٜٙٛٔ ،بيخوت
 .٘ص ،ـٜٖٜٔ ،القاىخة ،، الدشة األولىٕٕالعجد ،العقاد ،مجمة الثقافة (ٖٔ)
 .ٛٔص ،مرخ ،دار مرخ لمظباعة ،مرظفى ناصف ،ألدبيةالرؾرة ا (ٕٖ)
 .ٕٗٗص ،ـٕٚٓٓ ،ٚ  ،القاىخة ،نيزة مرخ ،الجكتؾر دمحم غشيسي ىالؿ ،الشقج األدبي الحج ث (ٖٖ)
 ،ـٜٛٙٔ ،ٚ  ،بيخوت ،دار الكتاب العخبي ، باس محسؾد العقاد ،بؽ الخومي حياتو مؽ شعخه (ٖٗ)

 .ٕٛ٘ص
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 ،القاىخة ،دار الثقافة لمظباعة والشذخ ،جابخ عرفؾر ،جي والبالغيالرؾرة الفشية في التخاث الشق (ٖ٘)
 .ٖٕٔص ،ـٜٗٚٔ

 .ٕٜٖص ،السخجع الدابق (ٖٙ)
 .ٗ٘ٔص ،دت ،القاىخة ،دار إحياء الكتب ،عمي عمي صبح ،الرؾرة األدبية تاريخ ونقج (ٖٚ)
 ،بيخوت ،ات والشذخالسؤسدة العخبية لمجراس ،عبجالقادر الخباعي ،الرؾرة الفشية في شعخ أبي تساـ (ٖٛ)

 .ٗٔ،٘ٔص ،ـٜٜٜٔ ،ٕ 
 .ٓٗ-ٜٖص ،ـٕٜٛٔ ،دمذق ،مشذؾرات وزارة الثقافة ،نعيؼ اليافي ،مقجمة لجراسة الرؾرة الفشية (ٜٖ)
 .ٖٓص ،ـٜٙٛٔ ،دار طالس ،دمذق ،أحسج دىساف ،الرؾرة البالغية عشج عبجالقاىخ الجخجاني (ٓٗ)
 ،بيخوت ،دار الشيزة العخبية ،عبجالقادر القط ،االتجاه الؾججاني في الذعخ العخبي السعاصخ (ٔٗ)

 .ٖ٘ٗص ،ـٜٛٚٔ
 .ٖٓص ،ـٖٜٛٔ ،عمي البظل ،الرؾرة في الذعخ العخبي حتى آخخ القخف الثاني اليجخي  (ٕٗ)
 .ٖٚٔص ،د ت ،ليبيا ،دار القائجي ،عبجاإللو الرائ  ،الرؾرة الفشية معيارا نقجيا (ٖٗ)
 .ٕٛٗص ،ـٖٜٚٔ، ٕ  ،القاىخة ،الشيزة السرخية مكتبة ،أحسج الذا ب ،أصؾؿ الشقج األدبي (ٗٗ)
 ،ـٖٜٛٔ ،عّساف ،دار الفكخ لمشذخ والتؾزيع ،عبجالفتاح صالح نافع ،الرؾرة في شعخ بذار (٘ٗ)

 .ٖٛص
 .ٖٙص ،ـٜٗٚٔ ،القاىخة ،مرخ ،دار الشيزة ،دمحم مشجور ،األدب وفشؾنو (ٙٗ)
 ،مكتبة األقرى ،نرخت عبجالخحسؽ ،الرؾرة الفشية في الذعخ الجاىمي في ضؾء الشقج الحج ث (ٚٗ)

 .٘ص ،ـٕٜٛٔ ،ٕ  ،عّساف
 .ٛص ،السخجع الدابق (ٛٗ)
 .ٕٛص ،ـٕٜٜٔ ،٘  ،عّساف ،دار الذخوؽ  ،فؽ الذعخ، إحداف  باس (ٜٗ)
 .ٖٕص ،مخجع سابق ،تظؾر الرؾرة في الذعخ الجاىمي (ٓ٘)
 ، ـٜٗٛٔ ،تبيػػػػػػػػخو  ،دار الشيزػػػػػػػة العخبيػػػػػػػػة ،الدػػػػػػػػعيج الػػػػػػػػؾرقي ،لغػػػػػػػة الذػػػػػػػػعخ العخبػػػػػػػػي الحػػػػػػػج ث (ٔ٘)

 .ٜٛ -ٛٛص
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دار الخشيج  ،وسمساف حدؽ ،ومالػ ميخي  ،تخجسة : أحسج ناصف ،سي دي لؾس ،الرؾرة الذعخية (ٕ٘)
 .ٖٕص ،ـٕٜٛٔ ،بغجاد ،لمشذخ

 .ٕٜٔص ،ـٜٔٚٔ، ٔ  ،بيخوت ،روز غخيب ،تسييج في الشقج الحج ث (ٖ٘)
 .ٔٗٔص ،ـٕٜٛٔ ،ٕ  ،بيدار الفكخ العخ  ،شفيع الديج ،التعبيخ البياني رؤية بالغية نقجية (ٗ٘)
 ،ـٖٜٜٔ ،الخيا  ،مكتبة التؾبة ،صالح عبجهللا الخزيخي  ،الرؾرة الفشية في الذعخ اإلسالمي (٘٘)

 .ٕٔص
 ،ـٜٜٓٔ ،السخكد الثقافي العخبي ،دمحم الؾلي ،الرؾرة الذعخية في الخظاب البالغي والشقجي (ٙ٘)

 .ٙٔص
 .ٙٔص ،السخجع الدابق (ٚ٘)
 ،بغجاد ،السجسع العمسي العخاقي ،كامل حدؽ البريخ ،البياف العخبي بشاء الرؾرة الفشية في (ٛ٘)

 .ٗ٘ص ،ـٜٚٛٔ
 ،ـٜٜٚٔ ،دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع ،عبجهللا التظاوي  ،الرؾرة الفشية في شعخ مدمؼ بؽ الؾليج (ٜ٘)

 .ٙ٘-٘٘ص ،ٔج
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 ع ــــــــاملراج

 ـ.ٜٛٙٔ، ٚ  ،بيخوت ،الكتاب العخبيدار  ، باس محسؾد العقاد ،بؽ الخومي حياتو مؽ شعخه (ٔ)
 ،بيخوت ،دار الشيزة العخبية ،عبجالقادر القط ،االتجاه الؾججاني في الذعخ العخبي السعاصخ (ٕ)

 ـ .ٜٛٚٔ
 ـ .ٜٗٚٔ ،القاىخة ،مرخ ،دار الشيزة ،دمحم مشجور ،األدب وفشؾنو (ٖ)
 ـ .ٜٜٔٔ ،ٔ  ،ججة ،السجني دار ،تحقيق : محسؾد شاكخ ،عبجالقاىخ الجخجاني ،أسخار البالغة (ٗ)
 ـ .ٖٜٚٔ، ٕ  ،القاىخة ،مكتبة الشيزة السرخية ،أحسج الذا ب ،أصؾؿ الشقج األدبي (٘)
، بغجاد ،العمسي العخاقيالسجسع  ،كامل حدؽ البريخ ،بشاء الرؾرة الفشية في البياف العخبي (ٙ)

 ـ .ٜٚٛٔ
 . ٖج ،دمحم مختزى الدبيجي ،تاج العخوس (ٚ)
 ،مرخ ،مؤسدة حؾرس لمشذخ والتؾزيع ،الجكتؾر خالج الدواوي  ،ة في الذعخ الجاىميتظؾر الرؾر  (ٛ)

 ـ .ٕ٘ٓٓ
 ـ.ٕٜٛٔ ،ٕ  ،دار الفكخ العخبي ،شفيع الديج ،التعبيخ البياني رؤية بالغية نقجية  (ٜ)
 ـ .ٜٔٚٔ، ٔ  ،بيخوت ،روز غخيب ،تسييج في الشقج الحج ث (ٓٔ)
 ،مرخ ،مظبعة مرظفى الحمبي ،قيق : عبجالدالـ ىاروف تح ،عسخو بؽ بحخ الجاحع ،الحيؾاف (ٔٔ)

  ٖج ،ـٜ٘ٙٔ
 .  ـٜٜ٘ٔ ،ٕ  ،القاىخة ،دار الكتب السرخية ،د ؾاف اليحلييؽ  (ٕٔ)
 ـ.ٕٜٜٔتحقيق: محسؾد شاكخ، مظبعة السجني،القاىخة، ،دالئل اإلعجاز، عبجالقاىخ الجخجاني (ٖٔ)
 . ٕج ،بيخوت ،دار العمؼ لمسال يؽ ،رتحقيق : أحسج عبجالغفؾر عظا ،الجؾىخي  ،الرحاح (ٗٔ)
 مرخ . ،دار مرخ لمظباعة ،مرظفى ناصف ،الرؾرة األدبية (٘ٔ)
 القاىخة . ،دار إحياء الكتب ،عمي عمي صبح ،الرؾرة األدبية تاريخ ونقج (ٙٔ)
 ـ .ٜٙٛٔ ،دار طالس ،دمذق ،أحسج دىساف ،الرؾرة البالغية عشج عبجالقاىخ الجخجاني (ٚٔ)
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 ـ .ٜٜٓٔ ،السخكد الثقافي العخبي ،دمحم الؾلي ،الذعخية في الخظاب البالغي والشقجيالرؾرة  (ٛٔ)
دار الخشيج  ،وسمساف حدؽ ،ومالػ ميخي  ،تخجسة : أحسج ناصف ،سي دي لؾس ،الرؾرة الذعخية (ٜٔ)

 ـ .ٕٜٛٔ ،بغجاد ،لمشذخ
 ـ .ٖٜٛٔ ،عّساف ،دار الفكخ لمشذخ والتؾزيع ،عبجالفتاح صالح نافع ،الرؾرة في شعخ بذار (ٕٓ)
 ـ .ٖٜٛٔ ،عمي البظل ،الرؾرة في الذعخ العخبي حتى آخخ القخف الثاني اليجخي  (ٕٔ)
 ـ.ٖٜٜٔ ،الخيا  ،صالح عبجهللا الخزيخي، مكتبة التؾبة ،الرؾرة الفشية في الذعخ اإلسالمي  (ٕٕ)
 ،بيخوت ،جراسات والشذخالسؤسدة العخبية لم ،عبجالقادر الخباعي ،الرؾرة الفشية في شعخ أبي تساـ (ٖٕ)

 ـ ٜٜٜٔ ،ٕ 
 ،القاىخة ،دار الثقافة لمظباعة والشذخ ،جابخ عرفؾر ،الرؾرة الفشية في التخاث الشقجي والبالغي (ٕٗ)

 ـ .ٜٗٚٔ
 ،مكتبة األقرى ،نرخت عبجالخحسؽ ،الرؾرة الفشية في الذعخ الجاىمي في ضؾء الشقج الحج ث (ٕ٘)

 ـ .ٕٜٛٔ ،ٕ  ،عّساف
 ـ.ٜٜٚٔ ،عبجهللا التظاوي، دار الثقافة لمشذخ والتؾزيع،فشية في شعخ مدمؼ بؽ الؾليجالرؾرة ال (ٕٙ)
 ليبيا . ،دار القائجي ،عبجاإللو الرائ  ،الرؾرة الفشية معيارا نقجيا (٧٢)
 ـ .ٜٜ٘ٔ، ٕ  ،بيخوت ،دار الثقافة ،إحداف  باس ،فؽ الذعخ (ٕٛ)
 ـ .ٕٜٜٔ ،٘  ،عّساف ،دار الذخوؽ  ،فؽ الذعخ، إحداف  باس (ٜٕ)
 األنجمؾ السرخية  . ،تخجسة إحداف  باس ،أرسظؾ ،فؽ الذعخ (ٖٓ)
 . ٔج ،بيخوت ،مكتبة لبشاف ،السعمؼ بظخس البدتاني ،قظخ السحيط (١٣)
مظبعة  ،تحقيق عمي دمحم البجاوي ودمحم أبؾ الفزل إبخاليؼ ،أبؾ ىالؿ العدكخي  ،كتاب الرشاعتيؽ (ٕٖ)

 . يذ الحمبي
 . ٗالسجمج  ،بيخوت ،دار صادر ،ابؽ مشغؾر ،لداف العخب (ٖٖ)
 . ـٜٗٛٔ ،بيخوت ،دار الشيزة العخبية ،الدعيج الؾرقي ،لغة الذعخ العخبي الحج ث (ٖٗ)
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 ـ .ٜٖٜٔ ،القاىخة ،، الدشة األولىٕٕالعجد ،العقاد ،مجمة الثقافة (ٖ٘)
 .ٔج ،بيخوت ،السكتبة العمسية ،الفيؾمي ،السرباح السشيخ (ٖٙ)
 .ـٕٓٓٓ،بيخوت ،دار الكتب العمسية ،ٔ  ،تحقيق : عبجالحسيج ىشجاوي  ،الدكاكي ،العمـؾمفتاح  (ٖٚ)
 ،ٕ  ،مرخ ،مكتبة مرظفى الحمبي ،تحقيق : عبجالدالـ ىاروف  ،ابؽ فارس ،مقا يذ المغة (ٖٛ)

 . ٕج ،ـٜٓٚٔ
 ـ .ٕٜٛٔ ،دمذق ،مشذؾرات وزارة الثقافة ،نعيؼ اليافي ،مقجمة لجراسة الرؾرة الفشية (ٜٖ)
 ،دار الغخب اإلسالمي ،: ابؽ الخؾجوتحقيق ،حاـز القخطاجشي ،مشياج البمغاء وسخاج األدباء (ٓٗ)

 . ٖ  ،ـٜٙٛٔ ،بيخوت
 ـ .ٕٚٓٓ ،ٚ  ،القاىخة ،نيزة مرخ ،الجكتؾر دمحم غشيسي ىالؿ ،الشقج األدبي الحج ث (ٔٗ)
 .ار الكتب العمسية، بيخوت د تحقيق : دمحم عبج السشعؼ خفاجي، ،نقج الذعخ، قجامة بؽ جعفخ  (ٕٗ)
تحقيق عمي دمحم البجاوي  ،القاضي عمي بؽ عبجالعديد الجخجاني ،الؾساطة بيؽ الستشبي وخرؾمو( ٖٗ)

 ودمحم أبؾ الفزل إبخاليؼ .

 
 


