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مقدمة
إٕ ايًػ ١ايعسبَ ١ٝاد ١َُٗ ٠تُدزٓع يف املدازع ٚاجلاَعاا يف َايٝصٜااَٚ .أ أغاسا
تعً ِٝايًػ ١ايعسبٚ ١ٝتعًُٗا يف َايٝصٜا ،احلص ٍٛعًَ ٢عسف ١دقٝك ١يًد ٜٔاالضالَ;ٞ
ألْٗا يػ ١ايعبادٚ ،٠يػ ١ايعً ّٛاإلضالَ ١ٝاملطتُد َٔ ٠ايكسإٓ ايهسٚ ِٜاحلدٜث ايٓبٟٛ
ايػسٜف ،باإلضاف ١إىل عاملٝتٗا يف ٖرا ايعصس ،عصاس ايعٛملا ١ثٝاث أصابت يػا١
عامل ،١ٝذا ق ١ُٝدبازٚ ١ٜاتٓصايٚ .١ٝعً ٢ذياو ،تطاع ٢احلهَٛا ١املايٝصٜا ١يف تصٜٚاد
ضهاْٗا َٓر ايصػس بٗر ٙايًػٚ ،١ذيو َٔ أجٌ تٛفري ايكادزٚ ٜٔاملتُهآ َأ ٖارٙ
ايًػ ،١يتًب ١ٝاثتٝاجاتٗا املختًف ١املتاث ١يف األضٛام; احملًٚ ١ٓٝايعاملٚ .١ٓٝعًا ٢ذياو،
ٜرٖب ايدنتٛز عبدايسمحٔ بأ غاٝو ) دبسباَ ١ايٝصٜا ١زا٥اد ٠يف تسبٝا ١ايٓاغاJ-( ٦
 -)QAFبسْاَج ج ٞقاف" ،)18 August 2011،إٔٓ احله ١َٛاملايٝص ١ٜقد أجاس دبسبا١
جدٜد ٠يف تسب ١ٝايٓاغ ٦بربْاَج جدٜد ج ٞقاف(ٖٚ ،)JQAFرا ايربْاَج ٜٛجٓا٘ إىل
ايٛالب يف ناف ١املساثٌ ٜٗٚدف إىل بٓا ٤ايػخص ١ٝاملايٝصٚ ،١ٜصاٝاغتٗا عًاٖ ٢اد٣
ايتعاي ِٝاإلضالَٜٚ .١ٝتهٖ ٕٛرا ايربْاَج َٔ أزبع ١أزنإ; :ٖٞٚ
 .1احلسف اجلا( ٟٚنتاب ١ايًػ ١املال" ١ٜٜٛبٗاع َال "ٜٛباحلسٚف ايعسب.(١ٓٝ
 .2تعً ِٝايكسإٓ ايهس.ِٜ
 .3تعً ِٝايًػ ١ايعسب.١ٝ
 .4بسْاَج ايعً ّٛاإلضالَ ١ٝايٛاجب َعسفت٘ (فس ع عً ٢نٌ فسد َطًِ).
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ْٚعسا ألُٖ ١ٝايبالغ ١ايعسب ١ٝيهْٗٛا َاادَُٗ ٠ا ،١ااصا ١يف ايًػا ١ايعسبٝا،١
تدزع ٖر ٙاملاد ٠يف املدازعٚ ،نريو يف اجلاَعاا يف َايٝصٜاا ،عًا ٢ضاب ٌٝامللااٍ:
اجلاَع ١اإلضالَ ١ٝايعامل ١ٝمبايٝصٜا (ٚ ،)IIUMاجلاَع ١ايٛطٓ ١ٝاملايٝص .(UKM) ١ٜأَا تعًِ
ايًػ ١ايعسب َٔ ١ٝاالٍ ايكسإٓ ،فكاٍ ٜٛضف ايعً"( ٟٛٝأثس ايكسإٓ يف انتطاب ايًػا١
ايعسبٚ" :)29 August 2011١ٝقد قسز أٌٖ ايعًِ أُٖ ١ٝثفغ ايكسإٓ ايهسٚ ِٜتالٚتا٘ يف
انتطاب املًه ١ايًطاْٚ ،١ٝتَُٓٗ ١ٝازاتٗاٚ ،ممٔ ذنس ذيو ضاٝا ٤اياد ٜٔابأ األثاري،
ٚايٛاااٛيفٚ ،غاااٗاب اياااد ٜٔاحلًا ا ٚ ،ابااأ األثاااري احلًااا ٚ ،ايكًكػااآد،ٟ
ٜٚرنس ابٔ اًد ٕٚغٛاٖد عً ٢ذيو ،فٝك ٍٛبعد إٔ قسز إٔ ثص ٍٛاملًها ١ايًطااْ١ٝ
بهلس ٠احملفٛظٚ ،جٛدت٘ جبٛدت٘"ٚ .ميهٓٓا َٔ االٍ ايكسإٓ أٜطا دزاض ١ايًػا ١ايعسبٝا،١
ٚايٓتٚ ٛاألضًٛب ٚغري ذيو.)Lubna Abd Rahman et al., 2007( .

البديع يف البالغة العربية
ٚقبٌ أًٜ ِٕٜجَ ايباثلَٛ ٕٛضٛعَ حبلََِٜٔٗ ،ت ٜٛسٖق ٕٛٝبػ َٔ ٕ٤ٞاإلجياش عِٔ َفٗ" ِّٛايبدٜع"
يػ ٚ ١ٟاصٛالثّا عٓد ايبالغ َ ٝثتٜ ٢ه َٕ ٛاألَسُ أَآَا ٚاضتّا جًَٔٝا.ٟ

أوال :تعريف البديع
ايبدٜع يػ:ٟ١
ث عا ِٔ
قبٌ أًٜ ِٕٜجَ ايباثلَٛ ٕٛضٛعَ حبلَِٜٔٗ ،ت ٜٛسٖقا ُٕٛبػاَ ٕ٤ٞأ اإلجيااش إىل احلادٔ ٜ
َفٗ" ِّٛايبدٜع" يػ ٚ ١ٟاصٛالثّا عٓد ايبالغ َ ٝثتٜ ٢ه َٕ ٛاألَسُ أَآَا ٚاضتّا جًَٔٝا.ٟ
جا ٤يف َعجِ يطإ ايعاسب ،البأ َٓعاٛز )َ/1 :1968ااد" ٠بادع"(ًُٜٜٞٛ" :الُ
ايبدٜعُ يف ايًػ ٔ١عً ٢إجيادٔ ايػٚ ِ٧اأِتسَا ٔع٘ٔ عً ٢غاريِ َلااٍ ،قااٍ اع تعااىل( :بَادٜٔعُ
طَُاَٚا ٔ َٚاألٜزِ ِ َٚإِذَا قٜطَٜ ٢أَِساٜ ٟفإَُِْٖا َٜكٝا ٍُٛيٜاُ٘ نٝأ فَٜٝهٝا) )ُٕٛضاٛز ٠ايبكاس.(117 :٠
اي ٖ
فُعٓ ٢بدٜعُ ايطُٛا ٔ ٚاألز ِ :اَ ًٞكَٗٝا ٚإِِٜجَادَُٖا عً ٢غريِ َلاٍ ضابلَُٜٚ .فٜص ٌُٚابأ
ػٜأٚ ُٙبَدَٜأٚ ،ُٙابِتَدَعِ ُ ايػ:َ٤ٞ
َٓعٛز تعسٜفَ ايبدٜعِ قا٥ال :ٟبَدَعَ َٜبِدَعُ بَدِعّا ٚابِتَدَعَ٘ :أَ ْٜ
ااَتسَعَِتُ٘ ال عًَ ٢لاٍٚ .ايبدٜعُ َٔٔ أمسا ٤اع تعاىل إلبداعا٘ األغاٝاٚ ٤إثداثا٘ إٖٜاٖاا،
 ٖٛٚايبدٜعُ األ ٍُٖٚقبٌ نٌ غٚ .ٕ٤ٞايبَدٜعُ :اجلدٜدُٚ .زَنٔ ٙٞبدٜعْ :ثدٜل ٝ١احلفسِٚ .ايبدٜعُ
ٚايبٔدعُ :ايػ ٤ُ ٞايرٜ ٟهٜ ُٕٛأٖٚال.ٟ
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ٜبد ٚيًباثل إٖٔ (ايبدٜع) يف املعاجِ ايًػٜ ١ٜٛادٚز َعٓاٖاا ايًػا ٟٛثاٍٛ
اجلدٜادٔٚ ،املٝتِادَ ٚ ،املٝخِتَاسَعِ ٚاإلْػاا( ٔ٤ايصبٝاد ; 1993 ،ٟايفريٚشآبااد;2000 ، ٟ
اجلٖٛس.)1984 ،ٟ
ايبدُ ٜع اصٛالثّا:
ٚملعسفَ ١صًٛح ايبدٜعِ ،ال بدٓ َٔ ايسجٛع إىل ايتعسٜفا ٔ اييت ضٛسٖٖا ايبالغ َٕٛٝثت٢
ٜتٓطحَ أَآَا َفٗا ّٛايبادٜع يف عُاسُفَِِِٔٗٔٚ .أِ أجاٌِ ذياوٜ ،ارنس ايبااثل ٕٛبعاََ
تعسٜفا ٔ ايبدِ ٜع عٓد ايبالغ َ ٝيف ايعصٛز املختًف ;١ايكدميٚ ١احلدٜل.١
ٚيعٌٓ َٔ املِٗ إٔ ْػري ٖٓا ،أ ْٜ٘ٓقد ثد تدااٌ ٚتطازب ٚتػعٗب يف اآلزا٤
ٚااتالفٗا ث ٍٛذبدٜد َفٗ ّٛايبادٜعَٚ .أ املعاسٚف ،إٔٓ ابأ املعتاص ٖا ٛايسٖا٥اد أٚ
املؤضٚظ األ ٍٚيعًِ ايبدٜع ثٝث اضتخدّ ٖرا املصًٛح يف نتاب٘ "ايبادٜع"ٚ .يهاٞ
ْفَِٗ َصًٛح ايبدٜع عٓد ايبالغٚ َ ٝايػعسا ،٤فاال بادٓ َأ ضاسد ايتعسٜفاا عٓاد
ايعًُا ٤ايكداَ ٢قبٌ احملدث َ ،ألٕٖ عً ٢أٜدْ ِٜٗػأ ٖرا املصًٛح.
إِٕٖ أ َٔ ٍٓٚأنلس يف غعسٖ َٔ ٙرا ايفٔٚ ،جس ٣عً ٢يطاْ٘ اضتخداّ ٖرا ايفأ
بػهٌ ٚاضح ٖٛ ،ايػٖاعس َطاًِ بأ ايٛيٝاد ثطاب قا ٍِٛأبا ٞايفاسا األصافٗاْٞ
(ٚ .)1994أغاز ايدنتٛز ٠عا٥ػ ١ثطا فسٜاد ( )0222إٔ ٖارا ايػااعس ٚضاع
َصًٛتا يبعَ ايصاٛز ايبٝاْٝاٚ ١احملطآا ايًفعٝاٚ ١املعٜٓٛاَ ١أ َلاٌ ايٛباام
ٚاجلٓاعٚ .يعًٗا تكصد إٔ ٖر ٙاملصًٛتا جا ٤يف غعسٚ .ٙاملِٗ يف األَس إٔ ابٔ
املعتص ي٘ زأ ٟيف ذيو ْرنس ٙفُٝا بعد.
ٜٚس ٣ايدنتٛز إبساٖ ِٝضالَ )2590( ١إٔ اجلاثغ (ٖ255-150ا)ٖ ،ا ٛأٍٓٚ
َِٔ د ٕٓٚنًُ( ١ايبدٜع) يف ايدزاضا ايبالغٚ ، ١ٝتٛضٖع قًٝال ٟيف ذنسِٖاٚ .يهأ ٜاس٣
ايباثل ٕٛإٔ اجلاثغ يف نتابٔا٘ "ايبٝاإ ٚايتبا ،" ٝمل ٜطاع أ ٖٟتعسٜفاا ٕ عًُٝا ٕ١أٚ
َصًٛتا ٕ يًبدٜعِٚ ،ملِ ُٜدَقلِ يف تٛضٝح ايصاٛز ٚاحملطآا ايًفعٓٝاٚ ١املعٜٓٓٛا ١ايايت
تُعٓ ٢بًفغٔ ايبدٜعِ ،نُا مل ٜطع هلا قٛاعدٖا ،بٌ نإ فكا ُٜكٜا ٚدَّ ايُٓااذاَ ٚاألَلًاٜ١
هلر ٙاحملطٓا ٚ .قد تٛضع اجلاثغ قًٝال يف ذنس ايبدٜع د ٕٚأٜ ِٕٜطعَ يف نتاب٘ "ايبٝإ
ٚايتب " ٝتعسٜفا أَ ٚصًٛتا  ،بٌ بك ٞايبادٜع عٓادٜ ،ٙعال ايصاٛز ٚاحملطآا
ايًفعٚ ١ٓٝاملعَٓ ١ٜٓٛعّا (عا٥ػ ١ثط فسٜد ;2000 ،ذلُٛد أمحد ثطٔ املساغ;1999 ،ٞ
غٛق ٞضٝف .)1965 ،فٝالثغ ايباثل ٕٛأ ُْٖٜ٘غػٌ ْفط٘ بطسدٔ ايُٓاذاِ ٚاألَلً ٔ١هلارٙ
احملطٓا ممَّا أْطاٚ ٙضع َصًٛتا َعٚ ١ٖٓٝذلادٓدٚٚ ٠اضات ١هلارا ايفأ (ايبادٜع)
اير ٟتَه ًََِّٜعٓ٘.
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أغاز اجلاثغ ( )51/1 :1975يف نتاب٘ "ايبََٝإ ٚايتٖبِ "ِٔٝٔٝإىل ٖاؤال ٤ايػاعسا٤
احملدث َ اير ٜٔغهًٛا ادباّٖا اقرتٕ باضِ ايبدٜع ،ثٝث قاٍ َٔٔٚ" :اخلٛٝباا ٤ايػٓاعسا٤
ممِٔ نإ جيُع اخلٜٛابَٚ ١ايػٚعسَ اجلٓٝدَ ٚايسضا ٌَ٥ايفااسَ ٠ع ايبٝإ احلطٔ :نًلا ّٛبأ
عَُس ٚايعَتٖابٚ ٓٞنٝٓٝت٘ أب ٛعُسٚ ،ٚعًَ ٢ٜأيفاظٔ٘ ٚثَرَِٚ ٙٚلاي٘ يف ايبدٜعِ ٜك ٍُٛمجٝا ُع ََأِ
ٜتهًَّف َٔلٌَ ذيو َٔٔ ايػٗعسا ٤ا ٝملَٛيَّدِٔ ،َٜٔنٓتَِٓ ٛصُاِٛز ايَُٖٓاسَٚ ،ٟطاًِ بأ ايٛيٝاد
األْصازٚ ٟٓأغبأُٖٗاٚ .نإ ايعتاب ٗٞحيترٔ ٟثَ ِر َ ٚبػٖااز يف ايبادٜعٚ ،مل ٜهأ أصاٛبُ
بدٜعا َٔ ٟبػٖاز ٚابٔ َٖسَِ َٔٔٚ ."١ايعس ايطابلٜ ،تٖطح يٓا إٖٔ ٖرا ايعاملَ اخلبريَ قاد
ٚضٓح يٓا ايصٛزَ ٚاحملطٓا ٔ ايًفعٚ ٜ١ٝاملعَٓ ٜ١ٜٛعا ٟد ٕٚأٜ ِٕٜعسٚفَ ٖرا ايٓاٛع َأ ايفأٚ
ايبالغ ٚٞبتعسٜفٔ٘ املعسٚف عٓدْا اي ٖٛٚ ّٛٝعًِ ايبدٜع.
ٚعً ٢ايسغِ َٔٔ ذيو ،فكد ذَ ٜنسَ اجلاثغ ٝأَ ٖٕٜصًٛحَ ايبدٜعِ أٜطٜ ًٜ ٞكُ٘ ايسٓٚا ٠عًا٢
املطتٛسف اجلدٜد ََٔٔ اٞيف ُِِٕٛٓٝايػٚعسٚ ٔ١ٜعًا ٢بعاَ ايصاٛز ايبٝاْٝا ١ايايت ٜاأت ٞبٗاا
ايػٗعسا ٤يف أغعازِِٖ فتصٜدٖا ثُطٓاٚ ٟمجاالُٜٚ .ٟتَدٚدُ ٖرا ايعاملُ أٜطّاا ايٓاٛعَ ايبالغاٖٞ
ايرًُٜٛ ٟل عًَ ٘ٝصًٛح (ايبدٜع) ،ث َ ُٜعَكبُ عً ٢ب ٝاألٜغِٗبُ ابٔ ُز َ( ١ًِٜٝأبٛ
ايفسا األصفٗاْ:)185/9 :1994 ،ٞ
َٚا ا ُري نٜفٍّ ال تُٓ ُ٤ٛبٔطَاعٔدٔ

ُُِٖ ضاعٔدُ ايدٖٖ ِس ُٖٜتكٜا ٢بٔا٘ٔ

(تٓ ٤ٛب٘ :تَٓٗ َلكً .١ى بطِ ايالّ ٚفتتٗاٚ .األضاٚد :مجع أضاٛدٖٚ ،ا ٛضاسب َأ احلٝاا
عٓٝف أضٛد ايً)ٕٛ

ثٝث عَكَّبَ اجلاثغ )99/4 :1975( ٝبكٛيُٖ٘( :اُِ ضااعد ايادٖسِ) إمناا ٖاٛ
غ قد أطًالَ
َلٌَْٖٚ ،را اير ٟتطُ ٘ٚٝايسٚا ٠ايبدٜع" .إذٕ ،فُٔٔ ايٛاضح ٖٓا أ ٖٕٜاجلاث ٜ
َصًٛحَ (ايبدٜع) ٖٓا إىل (امللاٌ) ٚايارٜ ٟعالَٔ -أِ ااالٍ ايػٖاأٖدٔ ايطٖاابٔلِ-
(االضتعاز.)٠
ٚتَتٖطٔعُ ٖر ٙايفٓ ٕٛعٓد ابٔ املعتص عُٖا ناْ عً ٘ٝعٓد اجلاثغ .فكد قطِٖ ابٔ
املعتص ايبدٜعَ إىل قطُ  :أٖٚهلُا مجع ف ٘ٝأْٛاع مسٖاٖا باضِ ايبدٜع ،عاجل فٗٝا األصاٍٛ
ايهرب ٣يًبدٜع نُا ٜساٖاٖٚ ،ر ٙاخلُط :ٖٞ ١االضتعازٚ ،٠ايتٓجٓٝظٚ ،املٛابكاٚ ،١زدٓ
أعجاش ايهالّ عًَ ٢ا تكدَٓٗاٚ ،املرٖب ايهالَ ٞاير ٟأضٓد تطاُٝت٘ إىل اجلااثغ،
إذ ٜكٖٚ " : ٍٛرا باب َا أٜعًِ ُِٜأْٚاٚ ٞجادِ ُ يف ايكاسإٓ َٓا٘ غاّ٦ٝاٖٚ ،آٜ ٛطاب إىل
ايتهًُّفٔ ،تعاىل اع عٔ ذيو عً٘ٛا نبريا( "ٟابن امعتزن  ،د.ت .)95 :نُاا أغااز إىل
زغب َ٘ٓ ١يف أ ِٕٜتهلسَ فٛا٥د يًُتاأدب َ ،اتٖبَاعَ ابأ املعتاص ٖار ٙايفٓا ٕٛاخلُطا ١ايايت
اعتُدٖا أصٛال يعًِ ايبدٜع برنس ثالث ١عػس فّٓا بدٜعّٝا يف ايكطِ ايلاْ َِٔٔ ٞنتابا٘،
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أطًل عً ٘ٝاضِ (ذلاضٔ ايهالّ)  :ٖٞٚااليتفاا  ،االعارتا ٚ ،ايسجاٛعٚ ،ثطأ
اخلسٚا َٔ َعٓ ٢إىل َعٓ( ٢مسا ٙأب ٛمتاّ االضتٛساد) ،تانٝد املاد مباا ٜػاب٘ ايارّ،
دباٌٖ ايعازف (َا أمسا ٙاملتأاس ٕٚايتػهٝو)ٖ ،صٍ ٜساد ب٘ اجلد ،ثطأ ايتطاُ ،
ايتعسٚ َٜايهٓا ،١ٜاإلفساط يف ايصف ٖٞٚ ١املبايػ ،١ثطٔ ايتػاب ،٘ٝإعٓاا ايػااعس
ْفط٘ يف ايكٛايفٚ ،تهًُّف٘ َٔ ذيو َا يٝظ ي٘ ٚمسٓا ٙاملتأاس ٕٚيصَ ّٚا ال ًٜاصّ ،ثطأ
االبتدا٤ا ٚ .قد ْصٓ ابٔ املعتص عً ٢نلسٖ ٠ر ٙاحملاضٔٚ ،أْا٘ ال ٜٓبػا ٞألثاد ادٚعاا٤
اإلثاط ١بٗا فٝكٚ" :ٍٛسلٔ اآلٕ ْرنسُ بعََ ذلاضِٔ ايهالِّ ٚايػٚعسِٚ ،ذلاضٓٗا نلري ٠ال
ٜٓبػ ٞيًعاملِ أَٜ ِٕٜدٖعٔ َٞاإلثاط ٜ١بٗا ثتٜ ٢تربأ َٔ ٜغرٚذ بعطاٗا عأ عًُا٘ ٚذناس"ٙ
(ابٔ املعتص ،دَ .)58 : .عٓ ٢ذيو أ ٖٕٜابٔ املعتص قاد ااارتع مثاْٝا ١عػاس ْٛعّاا َأ
أْٛاع ايبدٜعِ.
ٜبد ٚيًباثل أ ٖٕٜابٔ املعتصٓ َا شاٍ ِ ُٜدأٌُ عًَِ ايبٝإِ َِٔٔ ضُِٔ عًاِِ ايبادٜعِ
اير ٟادٓعاٖٚ ،ٙرا ٚاضح َٔ االٍ ضسد ٙألْاٛاع ايبادٜع ايار ٟأِ ٜداَاٌَ فٗٝاا ثطأَ
ايتػبٚ ،ٔ٘ٝاالضتعاز( ٠عًِ ايبٝإ) .فُعٖٓ ٢را أَ ٖٕٜصًٛحَ ايبدٜع عٓاد ٙنأمناا ٜعال
جَُاعَ ايكطاُ ِ األٍٖٚ
"عًِ ايبالغ ."١نُا ٜس ٣ايباثل ٕٛأٜطّا َٔأ األفطاٌ أ ِٕٜال ِ ُٜ
(ايبدٜع) ٚايلاْ( ٞذلاضٔ ايهالّ) ذبا اضاِ ٚاثاد ،ألْٖاُ٘ ال فاسمَ بُٗٓٝااَٚ .أ
اجلدٜس بايرنس ٖٓا ،إٔ َصًٛح ايبدٜع قد َسٓ مبساثاٌ طًٜٛا ١عٓاد عًُاا ٤ايبالغا،١
َِٓٗ أبٖ ٛالٍ ايعطهسٚ ،ٟأضاَ ١بٔ َٓكرٚ ،ابٔ زغاٝل ايكريٚاْا ٚ ،ٞعباد ايكااٖس
اجلسجاْٚ ،ٞايباقالْٚ ،ٞبدز ايد ٜٔبأ َاياوٚ .ايكاصٜٚل (د.ت )68 :عسٓفا٘ بأْا٘:
"ٖ ٛعًِ ٜعسف ب٘ ٚج ٙٛذبط ايهالّ بعد زعا ١ٜاملٛابكٚٚ ١ض ٛايدٚاليٚ .١أٖ ٖٕٜارٙ
ب َِ ٜسجٔعُ إىل املعٓٚ ٢ضسب ٜسجع إىل ايًفغ".
ضسِ ْ
ايٛج ٙٛضسبإ; َ
أَا يف ايعصساحلدٜث ،تهلسُ ايدزاضاا ُ ايبالغٝا ٝ١يف ايعصاس احلادٜث ثاٍٛ
دزاض ١ايبدٜع ممَّا ٜؤد ٟإىل صعٛب ٔ ١يد ٣ايباثل يف ضسدٔ مجٝع َفاٖ ِٝايبادٜع يف ٖارا
ايعصسٚ .يف اخلالص ١ميهٔ ايك ٍٛبإٖٔ ٖر ٙايدزاضا يف أنلسٖا تدٚز ث ٍٛايدزاضا
ايتعً ١ُٝٝجباْب ايطسد ايتازخي َٔٚ .ٞثِٖ ال جدٜاد فٗٝاا باٌ دلاسد ايػاس ٚايتهاساز
(مج ٌٝعبد اجملٝد َِٔٔ ٚ .)1998 ،ايدزاضا ايبالغٝا ١يف فأ ٚايبادٜعِ نتااب "ايصابؼ
ايبدٜع ٞيف ايًػ ١ايعسب "١ٝيًدٓنتٛز أمحد إبساَٖٛ ِٝضا )471-470 :1969( ،٢ثٝاث
أعًَٔ يف ٖرا ايهتاب عدّ زضا ٙعٔ تعسٜف املتأاس َٜٔيًبدٜع بٛصفِٗ يا٘ بأْٖا٘ ذٜاالٟ
َٔٔ ذ ٍِٜٛايبالغاٚ ،ٔ١إْكااذَ ٙأ عطافِٗ ،بٛضاع٘ يف َهاْا٘ ايالَّٔ٥ال با٘ با عًاِّٛ
ايبالغٜٚ ."ٔ١ؤنّد ايدٓنتٛز أمحد إبساَٖٛ ِٝض ٢أٜطّا بإٖٔ ايبدٜعَ أصبح َُتطّٓا ذاتّٝاا ال
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عسضّٝاٜٚ .ك ٍٛايدٓنتٛز أمحد َصٛف ٢املساغ )318 :1993( ٞيف تعسٜف ايبدٜع" :عًا ِْ
تُعسف ب٘ ايُٛج ُٙٛأ ٚاملصاَٜا ايايت تُهٞطٔابُ ايهاالَّ ثُطِآّا ٚقباٛال ٟبعاد زعاٜا ١املٛابكا١
ملكتط ٢احلاٍ اييت ٜٛزد فٗٝا ٚٚض ٛايدٚالي ١عًَ ٢ا عسف يف ايعًُِ ِٔٝايطابكِ .ِٔٝأٟ
املطتفاد َٔ عًِ ايبدٜع احلطٔ ايعس ٚ ،املطاتفاد َأ ايعًُا ايطاايف احلطأ
ايراتٚ ."ٞأْٛاع ايبدٜع تٓكطِ إىل قطُ :
 .1ايباادا٥ع املػااتًُ ١عًاا ٢ذلطاآا مجايٝااَ ١عٜٓٛااَٗٓ ،١ااا; املكابًااٚ ،١املٛابكاا،١
ٚاملبايػٚ ،١اإلٜػاٍٚ ،ايتتُ ،ِٝايتٛز ،١ٜايتكطٚ ،ِٝااليتفا ٚ ،اجلُعٚ ،ايتفسٜل،
ٚاجلُع َع ايتكطٚ ،ِٝاجلُع َع ايتفسٜلٚ ،اجلُع َع ايتكطٚ ِٝايتفسٜلٚ ،تأنٝد
املد مبا ٜػب٘ ايرّٚ ،تأنٝد ايرّ مبا ٜػاب٘ املاد ٚ ،املارٖب ايهالَاٚ ،ٞايًاف
ٚايٓػسَٚ ،ساعا ٠ايٓعري ٚ ،أضًٛب احله.ِٝ
 .2ايبدا٥ع املػتًُ ١عً ٢ذلطٓا مجايٝا ١يفعٝاَٗٓ ،١اا; اجلٓااعٚ ،ايطاجعٚ ،زد
األعجاش عً ٢ايصدزٚ ،يصَ ّٚا ال ًٜصّ.
ٚجيب اإلغازٖٓ ٠ا أْ٘ قد أٝيّف دزاضا رلتًف ١ث ٍٛبالغ ١ايكسإٓ ايهسَٓ ِٜار
ايعصس ايكدٚ ،ِٜغػٌ ايبالغ ٕٛٝفٗٝا خلدَ ١ايكسإٓ َِٓٗ أب ٛعبٝدَ ٠عُس بأ امللٓا٢
ٚنتاب٘ "دلاش ايكسإٓ"ٜ .عترب ٖرا ايهتاب أ ٍٚنتاب يف احلادٜث عأ بالغا ١ايكاسإٓ،
فكد ذبسٓ ٣اجملاشا يف ضٛز ايكسإٓٚ ،مساٖا َطُٝا قد ته ٕٛرلتًف ١عٔ َطُٝا َأ
جا ٤بعدٚ ،ٙيريو داٌ يف ٖر ٙاجملاشا اييت جا ٤بٗا أب ٛعبٝد ،٠أْاٛاع َأ ايبادٜع
مس ٝبعد ذيو بأمسا ٤رلتًفٚ .١جا ٤بعد ٙابٔ قتٝب ١ايدٜٛٓزٚ ،ٟنتاب٘ "تأٜٚاٌ َػاهٌ
ايكسإٓ"ٚ ،ابٔ املعتص "نتاب ايبدٜع" ٖٛٚ-أ ٍٚنتاب يف عًاِ ايبادٜعٚ ،اجلسجااْ،ٞ
"أضساز ايبالغٚ ،"١ايصرلػس" ٟايهػااف عأ ثكاا٥ل ايتٓصٜاٌ ٚعٝا ٕٛايلقاٜٚاٌ يف
ٚج ٙٛايتأٚ ،"ٌٜٚاخلٝٛب ايكصٜٚل" ،اإلٜطا يف عً ّٛايبالغٚ "١غريِٖ .أَٓا ايدنتٛز
َصٛف ٢ايصٓا ٟٚاجلٜٛل ( ،)13-12 :1993فكد ذنس بإٔٓ ايدزاضا يف بدٜع ايكاسإٓ
هلا َصدزإ يد ،ٜ٘ثٝث ٜكٚ" :ٍٛيدٜٓا َصدزإ يف ٖرا اجلاْب أٚهلا يهاتب غاٝعٞ
يف ايكسٕ اخلاَظ اهلجس ٖٛ ٟابٔ ٖٚبٚ ،ايهتاب َٛبٛع يف ايعاسامَٓٚ ،ار ضآٛا
َط طبع ٖرا ايهتاب أْ ٚكٌ جصَٓ ٤ا٘ يف َصاس بعٓاٛإ "ْكاد ايٓلاس يكداَا ١بأ
جعفس"ٚ ،قد أثب بعَ ايعًُا ٤إٔ ٖرا اجلص َٔ ٤ايهتاب ياٝظ يكداَاٚ ١إمناا ٖاٛ
البٔ ٖٚب نُا جا ٤يف َكدَ ١ذبكٝل ايهتاب يف ايعسام يًدنتٛز أمحد ًَٛٛب ٚادجي١
احلدٜلٚ .ٞيهٔ أَلً ١ايبدٜع ايكسآْ ٞيف نتاب ابٔ ٖٚب يٝطا عًاٚ ٢فاسٚ ٠اتطااع
نُا يف ْصٛص ايػاعس ٚايٓاقد املصس ٟابٔ أب ٞاإلصابع َأ زجااٍ ايكاسٕ ايطاابع
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اهلجسٚ ،ٟصاثب نتاب "بدٜع ايكسإٓ"ٚ ،يف دزاضت٘ يًبدٜع ميصا ابأ أبا ٞاإلصابع
ب ايبالغٚ ١ايٓكدٜٚ .عجب ايبااثل ٕٛيعادّ االٖتُااّ ايهاايف َأ قباٌ ايبالغاٝ
ٚايٓكاد ايعسب بإشا ٤فٔٓ املكاَٚ ،١ايرٜ ٟك ّٛأضاضّا عً ٢أيٛإ ايبادٜع ٚ ...عًا ٢ناٌ
ثاٍ فايػعس ثع ٢أنلس َٔ ايٓلس َٔ دزاض ١ايبدٜع".
ٚيف ايعصس احلدٜث ،جيد ايبااثل ٕٛدزاضاا أااس ٣يف بادٜع ايكاسإٖٓٚ ،اٞ
ايدزاضا اييت نتبٗا ايدنتٛز إبساٖ ِٝذلُٛد عالٕ ( )2002بعٓٛإ "ايبدٜع يف ايكسإٓ
أْٛاع٘ ٚٚظا٥ف٘" ،نُا ٚجدٚا عدٓ ٠نتب تتعًل بٗرا املٛضٛع مما ضٝطاعدِٖ يف ٖارا
ايبتثَٗٓ ،ا; "ايصبؼ ايبدٜع ٞيف ايًػ ١ايعسب "١ٝألمحد إباساَٖٛ ِٝضا"ٚ ،٢دزاضا١
بالغ ١ٝيف ايطجع ٚايفاصً ١ايكسآْ "١ٝيًدنتٛز عبد اجلٛاد ذلُد طبال"ٚ ،ايطاجع يف
ايكسإٓ ايهس ِٜب ايٓفٚ ٞاإلثباا " يلضاتاذ ذلُاد عُااز األبا"ٚ ،َٝاملكابًا ١يف
ايكسإٓ ايهس ،"ِٜيًدنتٛز بٔ عٝط ٢باطاٖسٚ ،عبد ايفتا الغا " ،ايبادٜع يف ضا٤ٛ
أضايٝب ايكسإٓ"َٚ ،صاٛف ٢ايصااٜٚاجلٜٛل" ،ايبادٜع يػا ١املٛضاٝكٚ ٢ايصااسف"،
باإلضاف ١إىل املؤيفا ايبالغ ١ٝاييت مجع إىل جاْب ايبادٜع فٓا ٕٛأااس" ;٣ايبٝاإ
ايعسب "ٞيًدنتٛز بد ٟٚطباْا"ٚ ،١ايبالغا ١تٛاٛز ٚتااز " ٜيًادنتٛز غاٛق ٞضاٝف،
"ٚبالغ ١ايكسإٓ ب ايفٔ ٚايتااز " ٜيًادنتٛز فتتا ٞأمحاد عااَسٚ" ،جا ٙٛاإلعجااش
األضًٛبٚ ٞاملعاسيف يًكاسإٓ ايهاس ،"ِٜيًادنتٛز ْصاس اياد ٜٔإباساٖ ِٝأمحاد ثطا
( ،)2005ايرٜ ٟهػف عٔ بالغ ١ايكاسإٓ ايهاسٚ ،ِٜايدٓاليا ١ايبالغٝا ١فٗٝااٚ ،غاري
ذيو.

تدريس البديع القرآين دلى الطلبة املالزييني
 َٔٚاجلدٜس بايرنس ٖٓا ،إٔ ايٓاع ٜتفهس ٕٚيف صعٛب ١دزاض ١ايًػ ١ايعسبَ ١ٝاع أْا٘ ال
بدٓ َٔ تعًُّٗا َٔ أجاٌ فٗاِ ايادٚ .ٜٔعًا ٢ذياوٜ ،كا ٍٛذلُاد أَا ذلُاد أَاإ
(" :)1:1998ال بدٓ يًُطًِ إٔ ٜعسف أضاايٝب ٖار ٙايًػاٚ ١اضاتخداَاتٗا املتٓٛعا١
فُٗا عُٝكاٚ ،ذيو َٔ أجٌ ذبط ايتعاٌَ َع ايكسإٓ ٚايطٓٚ."١حلٌ ٖر ٙاملػاهً،١
قد اقرتث ْٛزفاا٥ص ٠ثاَٝاد )2007( ٜٔدزاضا ١ايٓتا ٛباالعتُااد عًا ٢ايٓصاٛص
ايكسآْ ١ٝباعتباز أْٗا أفطٌ ٚاري ايٓصٛص يف تعًِ ٖر ٙايًػاٚ ،١إٕ ناْا اجلاَعا١
اإلضالَ ١ٓٝايعامل ١ٓٝمبايٝصٜا قد ضبك يف ٖرا املطُازٚ ،قدَٓ َٛاد يف ايٓت ٛايكسآْ،ٞ
ٚايصسفٚ .يػسع ثب ايًٛب ١يًػ ١ايعسبٚ ١ٝآدابٗاٜ ،س ٣ايبااثل ٕٛأُٖٝا ١االعتُااد
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عً ٢ايٓصٛص ايكسآْ ١ٝيف مجٝع املٗازا  ،النتطاب ايلاس ٠ٚايًػٜٛا ١عًُاا باأِْٗ يف
احلكٝك ،١قد تعٓٛدٚا عً ٢اضتخداَٗا يف َاد ٠ايبالغ ١ايكسآْ.١ٝ

منوذج التحليل
املوضوع :اجلناس
 .1تعسٜف اجلٓاع ٖٛٚ" :إٔ ٜتػابَ٘ ايًفعإ يف ايٓٛلِ ٚخيتًفا يف املعْٓٛ ٖٛٚ،٢عإ:
أ .تاَّْ ٖٛٚ :ا اتفل ف ٘ٝايًفعإ يف أَٛز أزبع ْٕٛ :ٖٞ ١عُ احلاسٚفٚ ،غاهًٗٝا،
ٚعددُٖاٚ ،تستٝبُٗا.
ب .غريُ تاَّ ٖٛٚ :ا ااتًفَ ف ٘ٝايًفعإ يف ٚاثدٕ َٔٔ األَٛز املٝتَكدَٚا( "ٔ١عًاٞ
اجلازّ َٚصٛف ٢أَ  ،د.)265 : .
َٚ .2لاي٘:
ج ِسَََُ َٕٛايٜبٔلُٛا غِٜٝاسَ ضَاا َع ()ٕ١ضاٛز٠
 .1قٛي٘ تعاىلَ َِّٛ ََٜٚ( :تك ُّٛٝايطٖا َعُٜ ٝ١كٞطُِٔ اٞيُُ ِ
ايس)55 : ّٚ
اجلد2 ٍٚ
ايػاٖد
ايطاع١
ضاع١

ْٛع اجلٓاع

املعٓ ٢املساد

ايهًُ ١املرتادف١

ايًتع َٔ ١ايصَٔ  /ايكٛع َٔ ١ايصَٔ
(إبساٖ ِٝذلُٛد عالٕ)2002،
اجلٓاع ايتاّ
 ّٜٛاحلطاب ّٜٛ ،اجلصا٤
 ّٜٛايكٝاَ١
ايطاعا ايصَاْ١ٝ

أ َ -عٓ ٢اآل ّٜٛ" :١ٜتك ّٛايكٝاَُٜٚ ،ٝ١بعث ايٓاعُ يًتطاب َٜتًٔافُ اجملسَا ٕٛباأِْٗ
َا َهلٛا يف ايدْٝا أ ٚيف ايكبٛز ،أ ٚيف َا ب فٓا ٔ٤ايدْٝا ٚايبعاثٔ ،غاريَ ضااع"ٕ١
(ايصاب.) 331-330 :1998 ،ْٞٛ
ب  -آزا ٤ايبالغ: ٝ
ٚذنس ايدنتٛز عبد ايفتا الغ ( )2006إٔ ٖر ٙاآل ١ٜتصف ثاٍ ايهفااز ٜاّٛ
ايكٝاَٜٚ .١سَ ٣عٗد رلتاز (" )35-34 :2000إٔ (ايطاعٚ )١إٕ ناْا عٓاد اع
تعاىل نايطاع ١ايٛاثدٚ ،٠يهٔ يف احلكٝك ١إْ٘ فعال ٟيٝا ّْٛععاٚ ،ِْٝيػادٓ ٠دٖػٔا٘
ٖرا ايٜ ،ّٛٝػعس اجملسَ ٕٛأِْٗ َا َهلٛا يف ايدْٝا إال ملد ٠قصاريٚ ،ٕ٠املاساد بٗارا
اجلٓاع ايتاّ إٔ ٜرنّسْا إٔ ْطتعٌُ ٖار ٙاملاد ٠ايكصاري ٠يف ايادْٝا باإٔ ْعُاٌ
أعُا ٟال صاحلا تص٘ٚدا ٟيريو  ّٜٛايكٝاَ."١
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ٚذنس أب ٛعبٝد( ٠د ،)120/2: .فكد فطٓاس اآلٜا ١ايلاْٝا ١عػاسَ ٠أ ٖارٙ
ايطاٛز ٠ايايت تصاٛز أثاٛاٍ اجملاسَ ٜا ّٛايكٝاَاََٜٚ( ١ا َِ َّٛتكٝا ُّٛايطٖاا َعُٜ ٝ١ابًِٔظُ
ج ِسَُ( )َٕٛضٛز ٠ايس ،)12 :ّٚأٜ" ٟتٓدَٜٚ ٕٛهتت٦بٜٝٚ ٕٛأض."ٕٛ
اٞيُُ ِ
إذْٕ ،الثغ ٖٓاَ ،ا أمجٌ ٖرا األضاًٛب ايكسآْاَٚ ،ٞاا أُٖٝا ١اضاتخداّ
احملطٓا ايبدٜع َٔ ١ٝثٝث ااتٝاز ايًفغ يتٛنٝد املعٓا ٢املاسادٚ ،ايتهاَاٌ با
ايًفغ ٚاملعَٓٚ ،٢ا حيد يْ ٛطع نًُ ١أاس ٣يف ٖارا اآلٜا١ف فااْعس زأ ٟعباد
ايفتا الغ ( )171 :2006يف ذيوٜ ،فطٓس اآل ،١ٜفكاٍٜٚ(" :ا ّٛتكا ّٛايكٝاَا١
ٜكطِ اجملسََ ٕٛا يبلٛا غري ٚق قصري) ،أيٝظ يف ٖرا ايتػاٝري َاا ٜفا ٛعًا٢
ايطاَع ايطسٓ يف بالغ ١اجلٓاعٚ ،حيسّ ايطُع َٔ ٖص أٚتاز ايٛسبٚ ،ميٓع ايكًاب
َٔ املخاتًٚ ١عٓصس املفاجأف".
ا -زأ ٟايباثل ٚ ،ذبً ًِٗٝيآل:١ٜ
ٜٚس ٣ايباثل ٕٛإٔ اضتخداّ ايكسإٓ نًُٜ( ١كطِ) داليٚ ١اضت ١عًا ٢اطاسإ
ٚغدْ ٠دّ ايهفاز يف  ّٜٛايكٝاَ ،١نُا ٜالثع ٕٛأٜطا إٔ تهساز نًُا( ١ضااع)١
َسٓتَ ٜفٝد ايتأنٝد ٚاالْتبا .ٙإٕ اع تعاىل ٜسٜد إٔ خيربْا ٖٓا عأ أُٖٝا ١احملافعا١
عً ٢ايٛق ٚ ،إٔ ال ْطٝع أٚقاتٓا ايلُ ١ٓٝيف ايدْٝا ،نُا ٜٓبٓٗٓاا باإٔ ْهاَ ٕٛأ
املطتعد ٜٔداُ٥ا ي ّٛٝايكٝاَ ،١فعً ٢ذياو ٜكا ٍٛاع تعااىلَٚ( :ايٞعَصِاسِ( )1إِٕٖ
اٞيإِْطَإَ ٜيفٔ ٞاُطِس ( )2إِيَّا ايَّرٔ َٜٔآ َُٓاٛا َ َٚعًُٔٝاٛا ايصٖاائتَا ٔ َ َٚتَٛاصَاِٛا بٔاايٞتَلٚ
صِٛا بٔايصِٖبسِ(( ))3ضٛز ٠ايعصس.)3-1 :
َ َٚتَٛا َ
ٚ .2قاٍ تعاىلٜ ( :فٜأَٖاايَٝٞتٔ َِٝفًٜٜا َتكَٗ ٞسِ)(َٜٚأَٖا ايطٖا ٌَٔ٥فًٜٜا تَِٓ َٗسِ) (سىرة الضحى :
)9-8
(اجلد)3 ٍٚ
ايػاٖد

ْٛع اجلٓاع

تَكَٗٞسِ

اجلٓاع غري
ايتاّ /جٓاع
ْاقص (يتػري
احلسف ايلاْٞ
َٔ ايهًُ)١
مٕ-

تََِٓٗسِ

املعٓ ٢املساد
تطتري٘ ٚتطتطعف٘ بأار َاي٘ أٚ
بتطخريٚ ٙسل ٛذيو (ٖٚب ١ايصث:ًٞٝ
) 283 /29 ،1998
تصجس ٙيفكسٖٚ( ٙب ١ايصث،1998 :ًٞٝ) 283 /29
ٚاْتٗس ايطا :ٌَ٥شَجَسَٙٚشَجَسَٚ ٙأٜشِدَجَسَٜ :ُٙط َس َدُ ٙصا٥تا ب٘
)(Ahmad Warson Munawwir, 1984
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أ َ -عٓ ٢اآل:١ٜ
( ٜفٜأَٖا ايَٝٞتٔ َِٝفًٜٜا َتكَٗ ٞسِ))ٚ (8قد فطٓس ايصاب ،)373/3 :1981( ْٞٛفكااٍ" :فأَٓاا
ايٝت ِٝفال ذبتكسٚ ٙال تػًب٘ عًَ ٢اي٘ ،قاٍ دلاٖد :أ ٟال ذبتكاسٚ ،ٙقااٍ ضافٝإ :ال
تعًُ٘ بتطٝٝع َاٍٚ ،املساد :نٔ يًٝت ِٝناألبٓ ايسث ،ِٝفكاد نٓا ٜتُٝاا ٟفا ٚاى
اع" .وفسّري الفخر الرازي ( )223 /33 :1983قائال" :وقرئ فال تكهر ،أي ال تعحس
وجهك إليً ،واملعىن عاملً مبثل ما عاملك بً ،ووظريي مه وجهحً" ،كمحا قحات تعحا :
{ َوَأحِسِه كَمَا َأحِسَهَ اللًَُّ ِإلَيِكَ} (سىرة القصص .)77 :وقذ أورد األلىسح (:2331
 )383-382 /13يف تفسري "روح املعاين" ،أن املراد ب(ال تقهر) ٌىا :ال تسحذللً ،وال
حتذقري ،وال تعس يف وجهً .وأيّا ما كان ،فف اآلية داللة عل االعذىاء بشأن اليذيم".
(َٜٚأَٖا ايطٖا ٌَٔ٥فًٜٜا تَِٓ َٗسِ) أٚ :ٟأَٓا ايطا ٌ٥املطتجد ٟايرٜ ٟطأٍ عٔ ثاجا١
ٚفكس ،فال تصجس ٙإذا ضأيو ٚال تُػًغ يا٘ ايكا ٍٛباٌ أعٛا٘ أ ٚزدٖ ٙزد٘ا مجاٝال ٟقااٍ
قتاد :٠زدٓ املطاه بسفال ٚيا (ايصااب ;573 /3 : 1981،ْٞٛاأليٛضا: 2001 ،ٞ
ٚ .)383 /10فطس ٙايفخاس اياساش )221-220/30:1985( ٟقاا٥الٜ" :كااٍ ْٗاسٙ
ٚاْتٗس ٙإذا اضتكبً٘ بهالّ ٜصجسٚ ،ٙيف املساد َٔ ايطا ٌ٥قاٛالٕ (أثادُٖا) ٖٚاٛ
ااتٝاز احلطٔ إٔ املساد َٓ٘ َٔ ٜطأٍ ايعًِ ْٚعريٚ َٔ ٙج٘ (عَبَظَ َٚتَاَٛيَّ)1( )٢
(أٜزلٜا ُٙ٤اٞيأِ ٜعَُ( .)2( )٢ضٛز ٠عبظٚ .)1:ث٦ٓٝر حيصٌ ايرتتٝب ألْ٘ تعاىل قااٍ
ي٘ أٓٚال (أٜيَٜ ِِٜجٔدِىَٜ ٜتُّٔٝا ٜف َٚ َٚ ( )6( )٣َٚجَدَى ٜضَاايِّا فَٜٗادََٚ َٚ ()7( )٣جَادَىٜ
عَأًٟ٥ا ٜفأٜغ( )8( )٢َٓٞضٛز ٠ايطات ،)8-6 :٢ثاِ اعتارب ٖارا ايرتتٝاب فأٚصااٙ
بسعا ١ٜثل ايٝت ،ِٝثِ بسعا ١ٜثل َٔ ٜطأٍ عٔ ايعًِ ٚاهلدا ،١ٜثِ أٚصا ٙبػاهس
ْعِ اع عً."٘ٝ
ٚقد ذٖب ايدنتٛز اايد قاضاِ بال دَٚا )114-113 :2006( ٞإىل إٔٓ نًُا١
(ايطا(ٚ )ٌ٥ايٝت )ِٝتدالٕ عً ٢دالي ١ااص ١تبصز صفتُٗا احلكٝك .١إٕ املدٓ حلل
نًُ( ١ايطا )ٌ٥متلٌ ٚاقع ٖرا ايطاٚ ،ٌ٥تسصد ثسنت٘ ،إذ َٔ عاد ٠ايطاا ٌ٥إٔ
جيٛب ايػٛازعٜٓٚ ،تكٌ َٔ ايبٜٚ ، ٛٝطتعٛف ٜٚتٛٛع ٜٚهلس ايطاٛأٍ يًتصاٍٛ
عًَ ٢ا ٜطد جٛع٘ .أَا (ايٝت )ِٝي٘ ٚقع آاس ،فًريو ال حيتاا إىل َلٌ ٖرا املدٓ.
ب  -أزآ ٤ايبالغ: ٝ
ٚفطٓس ايدنتٛز عباد ايكاادز ثطا (" :)118 :ّ1998ال ذبكاس ايٝتا ِٝفكاد نٓا
ٜتُٝاٚ ،ال تصجس ايطا ٌ٥عٓأَٛز د ،ٜ٘ٓأٚدْٝا ،ٙفكدنٓ غافال عٔ ذيو .فال تٓٗاسٙ
ٚالتػًغ ي٘ يف ايك ،"ٍٛنُا ٜاس ٣إٔ تكااد( ِٜايٝتا( ٚ )ِٝايطاا )ٌ٥يهُْٗٛاا
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َفعٛال ب٘ يالٖتُاّ بػإٔ نٌ َُٓٗاٚ ،زعا ١ٜألَسٚ ،ٙعدّ ايتخً ٢عٓا٘ َٚعاْٚتا٘
(عبد ايكادز ثط  ;1998:ذلُد ثط ضالَ ;2006 ،١ابٔ عاغٛز ،د.) .
ٚقد ٚضٓح يٓا ابٔ عاغٛز (د )402/30 : .نًُ( ١ايكٗس) ،فكااٍ" :ايػًبا١
ٚاإلذٍ  ٖٛٚاملٓاضب ٖٓاٚ ،تهٖ ٕٛر ٙاملعاْ ٞبايفعاٌ نايادٖعٓ ٚاياتتكري بايفعاٌ
ٚته ٕٛبايك ،ٍٛقاٍ تعاىلَٚ( :قٛٝيٛٝاٞيٜ ُِِٜٗقِٛالَّٖ ِعسُٚفٟا) (ضٛز ٠ايٓطاٚ ،)5 :٤تهإٛ
باإلغازَ ٠لٌ عبٛع ايٛج٘ ،فايكٗس املٓٗ ٞعٓ٘ ٖ ٛايكٗس ايار ٟال ٜعاَاٌ با٘ غاري
ايٝت ِٝيف َلٌ ذيو فأَا ايكٗس ألجٌ االضتصال نطسب ايتأدٜب فٗ َٔ ٛثكاٛم
.
ايرتب١ٝ
ا -زأ ٟايباثل ٚ ،ذبً ًِٗٝيآل:١ٜ
ٜس ٣ايباثل ٕٛإٔ تكدَ ِٜفع ٍٛب٘ (ايطاٚ ٌ٥ايٝت )ِٝالٖتُاّ غإٔ يهاٌ َُٓٗاا،
ٚإٔ تكد ِٜاحلدٜث عٔ (ايٝت )ِٝيف اآلَ ،8 ١ٜأ (ايطاا )ٌ٥يف األٜا ،9 ١داليا١
أاس( ٖٞٚ ٣ايٝت )ِٝأٚىل باالعتٓا( َٔ ٤ايطاٚ ،)ٌ٥ذيو ألٕ املااٍ َايا٘ (َأ
أب ،)ٜ٘ٛفٓتٔ فك أٚصٝا ٤عً ،٘ٝإذٕ ،جيب عًٓٝا إٔ ْؤد ٟاألَاْ ،١أَٓا ايطا،ٌ٥
فاملاٍ َايٓاٚ ،يٝظ َاي٘ ،فًٓا احلس ١ٜيف إٔ ْع ٞٛايصدق ١ملٔ ْسٜد.ٙ
ٚيف ٖر ٙايطٛزْٛ ٠ع آاس َٔ ايبدٜع ٖٛٚ ،ايٛبام (ابٔ عاغٛز ،دٚ ) .ذيو ب :
(أٜيَٜ ِِٜجٔدِىَٜ ٜتُّٔٝا ٜف َٚ َٚ ( )6( )٣َٚجَدَى ٜضَايِّافََٖدَ)7( )٣
( ٜفٜأَٖا ايَٝٞتٔ َِٝفًٜٜا َتكَٗ ٞسِ) (َٜٚ( )8أَٖا ايطٖا ٌَٔ٥فًٜٜا تَِٓ َٗسِ ) ()9

*  َٔٚاملطتت ٌٝإٔ ْٛزد ايُٓاٛذا يهاٌ أْاٛاع ايبادٜع يف ٖار ٙايصافتا احملادد،٠
ٚميهٓهِ ايتٛبٝل َلٌ ٖر ٜٔايُٓٛذج ايطابك يبك ١ٝاألْٛاع.

التدريبات عىل النص
األ :ٍٚاالضتٝعاب ٚايفِٗ:
أجب عٔ األض ١ً٦اآلت ١ٝبااتصاز.
 .1عسٓف اجلٓاع ف َٚا ايفسم ب اجلٓاع ايتاّ ٚاجلٓاع غري ايتاّف
 .2اغس َا املساد بايطااع ١األٚىل يف قٛيا٘ تعااىلََٜٚ( :ا َِ َّٛتكٝا ُّٛايطٖاا َعُٜ ٝ١كٞطٔاُِ
ج ِسَََُ َٕٛايٜبٔلُٛا غِٜٝسَ ضَا َع)ٕ١ف (ضٛز ٠ايس)55 : ّٚ
اٞيُُ ِ
َ .3ا فا٥د ٠اجلٓاعف َٚا املساد ب(ايطاع )١ايلاْ ،١ٝيف زأٜوف
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َ .4ا زأ ٟابٔ عاغٛز يف نًُ( ١ايكٗس)ف ٚضح ذيو.
 ٌٖ .5جيٛش يٓا إٔ ْكٗس ايٝتْٗٓٚ ،ِٝس ايطاٌ٥ف ٚملاذا (ٚضح ذيو بأضًٛبو)
ايلاْ:ٞ
ٖ .1ا مخظ َرتادفا يهًُ( ١تكٗس)ٚٚ ،ضح ق ٍٛايعًُا ٤فٗٝا.
ٖ .2ا مخظ َتطادا يهًُ( ١تٓٗس)َٚ ،لٌ نٌ ٚاثد يف مجًَ ١فٝد.٠
ٖ .3ا َٔ ايكسإٓ ايهس ِٜمخظ نًُا أاس ٣تسادف" ّٜٛايكٝاَ."١
ايلايث:
تأٌَٓ ايآلٜا ايكسآْ ١ٝاآلت ،١ٝثِ اضتخسا اجلٓاع ايٛازد فٗٝاٚ ،اذنس ْٛع٘.
 ََِٕٛٗ َِٜٓ َُِِٖٚ( .1عَُِٓ٘ ََِٜٜٓٚأ َِٕٚعَُِٓ٘) (ضٛز ٠األْعاّ)26 :
ٜ ( .2فَُٔ َت ٖٜٛٛعَ اَِٝسّا ف َُٛٗ ٜاَِٝسْ يَُّ٘ َٚأْٜتَصَُُٛٛا ٞاَِٝسْ يَّه ِِٝإِٕ نٓٝتُِِ تَعِ ( )ًَُُٕٜٛضٛز٠
ايبكس)184 :٠
َٚ( .3ايٞعَادَٜٔا ٔ ضَبِتّا} .فٜاٞيُُٛزَِٜا ٔ قِ ٜدثّا)(ضٛز ٠ايعادٜا )2-1 :
ػفٔ ِ) (ضاٛز ٠ايػاعسا:٤
طكٔ ِ)( َٚإِذَا َسِضِ ُ فِ َٜ َُٛٗ ٜ
َٚ( .4ايَّرٔٔ ُٜٞٛ َُٖٛ ٟعُُِٓٔ ََٜٚ ٞ
)80-79
طَُا َٔٔ ٤جٔبَاٍ فَٔٗٝا َٔٔ َبسَدٕ)(ضٛز ٠ايٓٛز)43 :
ََُٜٓٚ( .5ص ََٔٔ ٍُٚاي ٖ

اخلامتة
إٕ ايكسإٓ ايهسَ ِٜعجص ٠ايٓ صً ٢اع عًٚ ٘ٝضًِ ،املٓصي ١بايًػ ١ايعسبٝا .١متٓ ااتٝااز
ايًػ ١ايعسب ١ٝيػ ٟ١ي٘ ،ألْٗا ناْ يػْ ١اضاجَ ١هتًُا٦ًَٝ ،١ا ١باملعااْٚ ،ٞاأليفااظ،
ٚايرتانٝبٚ ،يف ْفظ ايٛق حبسٚف قً ١ًٝيف ايهتابَٚ .١ع إٔ ايكاسإٓ ْاصٍ بايعسبٝا،١
َاشاٍ ايعسب أْفطِٗ عاجص ٜٔعٔ االتٝإ مبلً٘ٚ .يف ْصٚيا٘ أٜطاا أثاس نابري يف ايًػا١
ايعسب ١ٝضٛا ٤يف أيفاظٗاَٚ ،عاْٗٝاٚ ،أضايٝبٗا ،ألْا٘ ايكاسإٓ ايهاس ِٜأفصاح ناالّ،
ٚأبًػ٘ يفعا ٚأضًٛبا َٚعٓٚ .٢قد أغاز أمحد زاتب ايٓفا ( )1980إٔٓ ٖٓاى عدد نبري
َٔ اآلٜا ايكسآْ 157 ( ١ٝآ )١ٜاثتجٓ بٗا ضٝب ٜ٘ٛيف نتاب٘ "ايهتاب"ٚ ،غاٛاٖد َأ
ايػعس  َٔٚ ،234احلدٜث ايٓب ٟٛفك .5
 َٔٚاالٍ تدزٜظ ايبدٜع ايكسآْ ،ٞميهٔ يًًٛبَ ١عسف ١ايلس ٠ٚايًػ ١ٜٛايهلري،٠
ال بالغّٝا.
ٚذيو َٔ االٍ ذبً ًِٗٝيًٓصٛص ايكسآْ ١ٝذبًٟ ٝ
ومه مث خيلص الساحثىن إ الذىصيات الذالية:
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.1
.2
.3
.4
.5

البدٓ َٔ إْػا ٤دلاَع عسب ١ٓٝتُعٓ ٢بعًِ ايبالغَٚ ١صًٛتات٘ٚ ،فٓ.ْ٘ٛ
إٔ تػٌُ ايٓعِ ايتعً ١ُٝٝيًػ ١ايعسب ،١ٝيًٓاطك بػريٖا تعً ِٝايبالغ ١ايعسب.١ٝ
إٔ ٜه ٕٛاملؤمتس ايكادّ َسنصا عً ٢عً ّٛايبالغ ١يف فٗاِ َعااْٚ ٞدالال ايكاسإٓ
ايهس.ِٜ
إٔ تااداٌ ايٓصااٛص ايكسآْٝاا ١يف َااٛاد ايًػاا ١ايعسبٝاا ١آاااس ٣نُٗاااز ٠احملادثاا١
ٚايهتاب.١
إٔ ميازع يف ايفصاٌ  student centered learningيتادزٜب ايًٛبا ١عًا ٢اجلاسأ ٠يف
ايهالّ ٚابدا ٤ايسأ.ٟ

املراجع
ايكسإٓ ايهسِٜ
إبساٖ ِٝذلُٛد عالٕ ،)ّ2002( ،ايبدٜع يف ايكسإٓ أْٛاع٘ ٚٚظا٥ف٘ ،اصدازا دا٥اس٠
ايلكافٚ ١اإلعالّ ،اإلَازا ايعسب ١ٝاملتتد ،٠ط.1
إبساٖ ِٝضالَ ،)ّ1952( ،١بالغ ١أزضٛٛب ايعسب ٚايْٛٝإَ ،هتب ١األزلً ٛاملصس،١ٜ
ط.2
ابٔ عاغٛز ،ايػ ٝذلُد طاٖس( ،د ،) .تفطاري ايتتسٜاس ٚايتٓاٜٛس ،داز ايطاتٕٓٛ
يًٓػس ٚايتٛشٜع ،تْٛظ ،ا.30
ابٔ املعتص ،عباد اع( ،د،) .نتااب ايبادٜع[ ،تاح] اغٓااطٛٝع نساتػكٛفطاه،ٞ
َٓػٛزا داز احلهُ ،١ثًب.ْٞٛ
ابٔ َٓعٛز ،ذلُد بٔ َهسّ ،)ّ1968( ،يطإ ايعسب ،داز املصس ،١ٜد ،ّ.ا .1
أب ٛعبٝدَ ٠عُس بٔ امللٓ( ،٢د ،) .دلاش ايكسإٓ[ ،تح] د .ذلُد فؤاد ضصن َ ،هتبا١
اخلازلَ ،ٞصس ،ا.2
أب ٛايفسا األصفٗاْٖ1415 /ّ1994( ،ٞا) ،األغاْ ،ٞداز إثٝاا ٤ايتٓاسا ايعسبا،ٞ
بري ، ٚط.1
أمحد إبساَٖٛ ِٝضٖ1377( ،٢ا ،)ّ1969/ايصابؼ ايبادٜع ٞيف ايًػا ١ايعسبٝا ،١داز
ايهاتب ايعسب ٞيًٛباعٚ ١ايٓػس ،ايكاٖس،٠
أمحد زاتب ايٓفا  ،)ّ1980( ،فٗسع غاٛاٖد ضاٝب ،ٜ٘ٛغاٛاٖد ايكاسإٓ -غاٛاٖد
ثدٜث -غٛاٖد ايػعس ،داز االزغاد.
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أمحد َصٛف ٢املساغٖ1414( ،ٞا ،)ّ1993 /عً ّٛايبالغ ١ايبٝإ ٚاملعاْٚ ٞايبادٜع،
داز ايهتب ايعًُ ،١ٝبري. ٚ
األيٛض ،ٞأب ٛايفطٌ غٗاب ايد ٜٔايطاٝد ذلُاٛد األيٛضاٖ1422( ،ٞاا،)ّ2001 /
ز  ٚاملعاْ ٞيف تفطري ايكسإٓ ايععٚ ِٝايطبع امللاْ ،ٞعً ٞعباد ايبااز ٟعَٓٝٛا١
[تح] ،داز ايهتب ايعًُ ،١ٝبري ، ٚط ،1ا .10
اجلاثغ ،ايبٝإ ٚايتب[،)ّ1975( ، ٝتح] عبد ايطٖالّ ٖاز ،ٕٚط َ ،4هتب ١اخلازل،ٞ
د ،ّ.ا .1
مج ٌٝعبد اجملٝد ،ايبدٜعُ ب ايبالغ ٔ١ايعسبٝاٚ ٔ١ايًطااْٝا ٔ ايٓٓصا ،ٔ١ٝاهل٦ٝا ١املصاس١ٜ
ايعآَ ١يًهتٓاب ،د.ّ1998 ،ّ.
اجلٖٛس ،ٟإمساع ٌٝبٔ محّادٖ1404( ،ا ،)ّ1984 /ايصٓتا (ايصتا تااا ايًػا١
ٚصتا ايعسب[ ،)١ٝتح] أمحد عبد ايػفٛز عّٛاز ،داز ايعًِ يًُالٜا َ ،باري، ٚ
ط .3
اايد قاضِ بل د ،)ّ2006( ،َٞٚدالال ايعاٖس ٠ايصٛت ١ٝيف ايكسإٓ ايهس ،ِٜعاامل
ايهتب احلدٜثٚ ،جداز ايهتاب ايعامل ،ٞعُإ ،األزدٕ،ط.1
ايساش ،ٟذلُد ايساش ٟفخس ايد ٜٔابٔ ايعالَ ١ضٝا ٤ايد ٜٔعُس املػتٗس خبٝٛاب اياسٓ٣
ْفعَ اع بٔ املطًُ ٖ1405( ،اا ،)ّ1985 /تفطاري ايفخاس اياساشَ( ٟفااتٝح
ايػٝب) ،داز ايفهس ،بري ، ٚط  ،3ا .30
ايصبٝد ،ٟتااا ايعاسٚعٖ1413( ،اا[ ،)ّ1993 /تاح] د .ذلُاٛد ذلُاد ايٓٛااث،ٞ
[زاجع٘] عبد ايطٖالّ ٖازٚ ٕٚجلٓ ١فٓٓٚ َٔٔ ١ٝشاز ٠اإلعالُّٚ ،شاز ٠اإلعالّ ،ن. ٜٛ
ض ٜٔٛٝعً ٞإمساع ،ٌٝيبٓ ٢عبد ايسمحٔ & ٚإ أشٚزا ٚإ أمحدٖ1428 ( ،ا،)ّ2007 /
"اياادٚافع احلطاااز ١ٜيااتعًِ ايًػا ١ايعسبٝاا ١عٓااد طااالب قطااِ ايًػاا ١ايعسبٝاا١
ٚاالتصاال جباَع ١ايعً ّٛاإلضالَ ١ٝاملايٝص( ١ٜأٚض ،")ِٝيف أ.د أمحد غ ٝعبد
ايطالّ ٚآاس ،ٕٚإضٗاَا ايًػٚ ١األدب يف ايبٓا ٤احلطاز ٟيلَ ١اإلضاالَ،١ٝ
قطِ ايًػ ١ايعسب ١ٝايعسبٚ ١ٝآدابٗاا ،نًٝاَ ١عاازف اياٛثٚ ٞايعًا ّٛاإلْطااْ،١ٝ
اجلاَع ١اإلضالَ ١ٝايعامل ١ٝمبايٝصٜاَ ،ايٝصٜا.
غٛق ٞضٝف ،)ّ1965( ،ايبالغ ١تٛٛز ٚتاز ، ٜداز املعازف ،ط  ،9اإلضهٓدز.١ٜ
ايصاب ،ْٞٛذلُد عًٖ1402( ،ٞا ،)ّ1981 /صف ٠ٛايتفاضاري ،داز ايكاسإٓ ايهاس،ِٜ
بري ، ٚط  ،3ا.3
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عا٥ػ ١ثط فسٜادٚ ،)ّ2000( ،غا ٢ايسبٝاع باأيٛإ ايبادٜع يف ضا ٤ٛاألضاايٝب
ايعسب ،١ٝداز قبا ،٤ايكاٖس.٠
عبد ايسمحٔ غٝو" ،دبسبَ ١ايٝص ١ٜزا٥د ٠يف تسب ١ٝايٓاغ ،" ٦عسب تاميص (-)J-QAF
بسْاَج ج ٞقاف،
http://www.arabtimes.com/portal/article_display.cfm?Action=&preview=No&Arti
)cleID=22582 (18 August 2011

عبد ايفتا الغ ٖ1427( ،ا ،)ّ2006 /ايبدٜع يف ض ٤ٛأضايٝب ايكسإٓ ايهاس،ِٜ
داز ايفهس ايعسب ،ٞايكاٖس.٠
عبد ايكادز ثط  ،)ّ1998( ،ايبالغ ١ايك ١ُٝآلٜا ايكسإٓ ايهاس ِٜجاص ٤عآِ ،داز
غسٜب يًٛباعٚ ١ايٓػس ،ايكاٖس.٠
عً ٞاجلازّ َٚصٛف ٢أَ ( ،د ،) .ايبالغ ١ايٛاضت ،١ايبٝاإ ،املعااْ ،ٞايبادٜع،
داز املعازف ،ايكاٖس.٠
ايفريٚشآباد ،)ّ2000( ،ٟايكاَٛع احمل ، ٝداز إثٝا ٤ايرتا ايعسب ،ٞبري. ٚ
ايكصٜٚل ،جالٍ ايدٓ ٜٔذلُد بٔ عبد ايسمحٔ( ،د ،) .ايتًخٝص يف عً ّٛايبالغا،١
[تح] د .عبد احلُٝد ٖٓدا ،ٟٚداز ايهتب ايعًُ ،١ٝبري. ٚ
ذلُد أَ ذلُد أَإ ،)ّ1998( ،اضتخداّ أضايٝب ايتػب ٘ٝيف تعًِ َٗاز ٠ايكاسا٠٤
يًٓاطك بػري ايًػا ١ايعسبٝا( ١حباث َاجطاتري) ،اجلاَعا ١اإلضاالَ ١ٝايعاملٝا١
مبايٝصٜاَ ،ايٝصٜا.
ذلُد عبد ايكادز أمحد( ،د ،) .طٝسم تعً ِٝايًػ ١ايعسبَ ،١ٝهتب ١ايٓٗط ١املصاس،١ٜ
ايكاٖس ،٠ط .6
ذلُد ثط ضالَٖ1427( ،١ا ،)ّ2006 /إعساب جص ٤عِٓ ،إعساب ٚتفطري ٚبالغا١
ٚأضباب ايٓص ،ٍٚداز آفام ايعسب ،١ٝايكاٖس ،٠ط.1
ذلُٛد أمحد ثطٔ املساغ ،)ّ1999( ،ٞيف ايبالغ ١ايعسب ١ٝعًِ ايبادٜع ،داز ايٓٗطا١
ايعسب ،١ٝبري ، ٚط.2
َصٛف ٢ايصا ٟٚاجلٜٛل ،)ّ1993( ،ايبدٜع يػ ١املٛضاٝكٚ ٢ايصااسف ،داز املعسفا١
اجلاَع ،١ٝاضهٓدز.١ٜ
َعٗااد رلتااازٖ1420 /ّ2000( ،ااا) ،فاأ اجلٓاااع يف ايكااسإٓ ايهااس( ،ِٜزضاااي١
َاجطتري) ،اجلاَع ١األزدْ ،١ٝاألزدٕ.
َٝها ٌٝ٥إبساٖٖ1428( ،ِٝا" ،)ّ2007 /اضرتاتٝج ١ٝتعًِ املفسدا ايعسبٚ ١ٝأثسٖاا
عً ٢انتطاب َٗازت ٞايهتاباٚ ١احملادثا ١ياد ٣طًبا ١جاَعا ١ايعًا ّٛاإلضاالَ١ٝ
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املايٝصٜا :١دزاضاَٝ ١داْٝا ١دبسٜبٝا ،"١يف أ .د .أمحدغا ٝعباد ايطاالّ ٚآااس،ٕٚ
إضٗاَا ايًػٚ ١األدب يف ايبٓا ٤احلطاز ٟيلَ ١اإلضالَ ،١ٝقطِ ايًػ ١ايعسب١ٝ
ايعسبٚ ١ٝآدابٗا ،نًَ ١ٝعاازف اياٛثٚ ٞايعًا ّٛاإلْطااْ ،١ٝاجلاَعا ١اإلضاالَ١ٝ
ايعامل ١ٝمبايٝصٜا.
ْصس ايد ٜٔإبساٖ ِٝأمحاد ثطا ٚ ،)ّ2005( ،جا ٙٛاإلعجااش األضاًٛبٚ ٞاملعاسيف
يًكسإٓ ايهس ،ِٜاجلاَع ١اإلضالَ ١ٝايعامل ،١ٝنٛاالملبٛز ،ط.2
ْٛزفا٥د ٠بٓ ذلُد ثاَدْٜٝٛ َٔ 9-8( ،ٜٔا" ،)ّ2007 ٛدزاضا ١ايٓتاَ ٛأ ااالٍ
ايكسإٔ ايهسٚ ،"ِٜزق ١حبلَ ١ٝكدَ ١يف ْد ٠ٚعٓاصس ايعًُٝا ١ايتعًُٝٝاٚ ١اإلباداع
ايفهس ٟيف ظٌ ثٛز ٠املعًَٛاا ايًػا ١ايعسبٝا ١أداٚ ٤إباداعا ،ٟقاعا ١احملاضاسا
ايهرب ٣جباَع ١ايعً ّٛاإلضالَ ١ٝايعامل ١ٝمبايٝصٜاَ ،ايٝصٜا،ا .2
ٖٚب ١ايصثٖ1418( ،ًٞٝا ،)ّ1998 /ايتفطري املٓري يف ايعكٝدٚ ٠ايػسٜعٚ ١املٓٗج ،داز
ايفهس ،دَػلٚ ،داز ايفهس املعاصس ،بري( ، ٚط ،)1991-1ا.29
ٜٛضاااف ايعًٝااا" ،ٟٛأثاااس تعًاااِ ايكاااسإٓ يف انتطااااب ايًػااا ١ايعسبٝااا،"١
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