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 داءػػػػػػاإله
 إلى ...

 ... إلى ركحيا الطاىرة.  حاضرةالغائبة ال أمي    

 أسكنيا ا فسيح جناتو...

 الغالي أبيإلى     

 بارؾ ا بعمره...
 إلى زكجي العزيز كالمربي الفاضؿ                  

 الذم أفنى الساعات في تذليؿ الصعاب ألجؿ ىذه

 حفظو ا مف كؿ سكء. حظةالم

 عيني.أبنائي كبناتي قرة إلى 

 الغكالي. أخكاتي... إلى  أشقائي األحبةإلى 

 إلى كؿ أقربائي كأنسبائي الطيبيف الذيف

 .ىتماـدكني بالعـز كالصبر كالتحفيز كاالأم

 . إلى كؿ طالب عمـ..إلى جميع الشيداء.

 . دم كجيدىـ جميعان بحثي ىذا ثمرة جيىدم... أ إلييـ جميعان         

 ةالباحث

 أمل الدربي
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 رــــديــكر وتقـــــش
مكات ا كسبلمو الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى خير المرسميف سيدنا محمد ص

 :عميو ... كبعد 

كأبنائي األعزاء كبناتي الحبيبات حفظيـ ا  أتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف إلى زكجي الغالي 
كفقيػا ا كسػدد خطاىػا كحماىػا  دعه   الميندسػةة ركحي ابنتي الحبيية كأخص بالذكر قرنفم جميعان 

الذيف تحممكا معي معانػاة كمشػقة البحػث كاحتممػكا منػي تقصػيرم فػي حقيػـ مػف أجػؿ .  سكءمف كؿ 
 كأف يجمع بيننا في مستقر رحمتو . ئوإتمامو راجيون المكلى عز كجؿ أف يثيبيـ جميعان بحسف عطا

حفظػو ا أخص بالشكر كالتقدير كالدم العزيز الذم ضحى مف أجؿ تربيتنا  أف يسعدنيكما 
 .جميعان كأشقائي األعزاء كأخكاتي الحبيبات كأطاؿ عمره 

خكة أعضاء ىيئة التحكيـ عمػى قبػكليـ تحمػؿ مشػقة ال يفكتني أف أقدـ الشكر الجزيؿ لئلك كما 
 :الػػػػػػػػػػػػدكتكر الفاضػػػػػػػػػػػػؿ ص بالػػػػػػػػػػػػذكركأخػػػػػػػػػػػػكعنػػػػػػػػػػػػاء قػػػػػػػػػػػػراءة الرسػػػػػػػػػػػػالة   كالحضػػػػػػػػػػػػكر لمناقشػػػػػػػػػػػػتيا 

( مشػػرفان كرئيسػػان كفقػػو ا كسػػدد خطػػاه كالػػذم كػػاف لػػي عكنػػان كسػػندان منػػذ حمم  د ا   زقو       )
المحظػػػة األكلػػػى التػػػي باشػػػرت بيػػػا دراسػػػة الماجسػػػتير بالجامعػػػة اإلسػػػبلمية فمػػػـ يبخػػػؿ عمػػػٌي بنصػػػحو 

رئػيس قسػـ اإلشػراؼ  (سقاوق حل   كالػدكتكر الفاضػؿ )كتكجيياتو فمو مني جزيؿ الشكر كاإلمتناف 
( مػػدير مديريػػة شػػرؽ خػػانيكنس مناقشػػان فت   ك ول    كالػػدكتكر الفاضػػؿ) شػػان داخميػػان مناقالتربػكم 
 فجزاىـ ا كؿ خير . خارجيان 

 غػػػزة منيػػػؿ العمػػػـ ممثمػػػة –أتقػػػدـ بجزيػػػؿ الشػػػكر كالعرفػػػاف إلػػػى الجامعػػػة اإلسػػػبلمية  كيسػػػعني أف -
زيؿ إلى نائب رئيس الجامعة لمشئكف اإلدارية األخ ك الشكر الج (ومزلني اعتبرئيسيا الدكتكر)
ك إلػػى نائػػب رئػػيس الجامعػػة لمشػػئكف اإلداريػػة السػػابؽ األخ ( حيي  ا الا   ا  األسػػتاذ الػػدكتكر )
كالشػػكر  .الماجسػتير برنػػامجلتطبيػؽ  لمػػا قدمػو لػػي مػف تسػػييبلت( س  زح حل  ساألسػتاذ الػدكتكر )

حمم  د س س  ا  سػػتاذ الػػدكتكر )ميػػة األخ األاألكاديكالتقػػدير إلػػى نائػػب رئػػيس الجامعػػة لمشػػئكف 

علي ز   الػدكتكر )األسػتاذ كأتقدـ بالشػكر كالتقػدير إلػى عمػادة كميػة التربيػة متمثمػة بعميػدىا ( ابز 

(. حمم     ق الع    زس ق الػػػػدكتكر )األسػػػػتاذ عمػػػػادة كميػػػػة اثداب متمثمػػػػة بعميػػػدىا ك ( احل     لك
  ( ف ااق الع ز    )  العممػي الػدكتكرلبحػث ا االدراسػات العميػ ( كعميػد حممد أب  ا ي  الػدكتكر )ك 

لػى  عميػد الدراسػات العميػػا فػي الشػريعة كالقػػانكف ك  أسػتاذ مشػػارؾ ( ي  زق سي  داقالػدكتكر الفاضػؿ ) كا 
كأتقػػدـ بالشػػكر إلػػى كػػؿ مػػف ( فت ي  ا الل ل    ) ةالفاضػػم ةر لػػدكتك ا سػػتاذةلؤل كشػػكرم الجزيػػؿسػػابقان 
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اثداب كالػذم كػاف  كميػةالمغػة العربيػة قسػـ ب أسػتاذ مشػارؾ (  سز د النع زسك األستاذ الدكتكر ) 
تاحة الفرصة إلنجاز ىذا البحث .  لو الفضؿ الكبير في مساعدتي كا 

كلؤلخػػكة الكػػراـ ر سػػاء أقسػػاـ قسػػـ اإلشػػراؼ التربػػكم ي الكػػراـ فػػ ةاألسػػاتذ كشػػكرم الجزيػػؿ إلػػى
ة فػػػي الجامعػػػة كمػػػا كأشػػػكر عمػػػادة المكتبػػػة المركزيػػػجميعػػػان   المغػػػة العربيػػػة بكميتػػػي اثداب كالتربيػػػة 

لى كؿ العامميف بيااإلسبلمية   .كا 

كالمشػػػاركيف لمػػػا قػػػدمكه مػػػف نصػػػائح  ألدكات الدراسػػػة كتقػػػديرم لؤلسػػػاتذة المحكمػػػيف العميػػػؽ كشػػػكرم
لى األخ الدكتكر عميد كا   ( عزطف األغز) الدكتكر كتكجييات قيمة كأخص بالذكر األستاذ الفاضؿ

 ( لما بذلو مف جيد كنصيحة.الصزققحممد ) الدكتكر ىكمية التربية بجامعة األقص

 كافػةن  اىػفػاف إلػى الجامعػة اإلسػبلمية بم سسػاتيا كدكائر كالعر  كاالمتنافبعظيـ الشكر  أتقدـكما 
مػف  ولمػا بذلػ أسػتاذ لغػة عربيػة بكميػة اثداب (و     ند د   )الػدكتكر الكراـ مأخص بالذكر أساتذك 

سػداء الجامعػة كفػي خدمػةه جيد في رفعػة ىػذ لػى األسػتاذ الفاضػؿ  النصػيحة ليػـ  طػبلب العمػـ كا   كا 
 .ليذا البحث( مدقؽ المغة العربية  ع ضحممد علك )

ىػػذا البحػػث عمػػى صػػكرتو كلكػػؿ مػػف أسػػيـ بجيػػد فػػي إتمػػاـ  لكػػؿ مػػف يزرنػػي كشػػكرم الجزيػػؿ 
ا الكريـ العميـ القدير الذم ال يعجزه  فردان فردان فإنني أدعك كال يمكف ذكرىـ جميعان  التي ىك عمييا 

          .ألشكاؿا كالعكف بأم شكؿ مف ةساعدفي األرض كال في السماء أف يكفؽ كؿ مف قدـ لي الم ءشي

 كيخر دعكانا أف الحمد  رب العالميف .

 تحيات الباحثة

 أمؿ الدربي
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 ممخص الدراسة

ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى معرفػػػة أثػػػر برنػػػامج مقتػػػرح  يكظػػػؼ اإلعجػػػاز الببلغػػػي فػػػي تنميػػػة 
 التفكير الناقد بعمـ البياف لطمبة المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية بغزه. التحصيؿ ك 

حيث قامت الباحثػة بتصػميـ .في ىذه الدراسة المنيج التحميمي التجريبي  الباحثةكقد اتبعت 
( لممجمكعػػػػة التجريبيػػػػة كبرنػػػػامج يخػػػػر  2برنػػػػامج يكظػػػػؼ اإلعجػػػػاز الببلغػػػػي بعمػػػػـ البيػػػػاف )الببلغػػػػة

 لممجمكعة الضابطة . (2بالشعر)الببلغة 

كقامػػت ببنػػاء اختبػػار قبمػػي لمتحصػػيؿ بعمػػـ البيػػاف كاختبػػار بعػػدم .ككػػذلؾ بنػػاء اختبػػار قبمػػي 
 لمتفكير الناقد كاختبار بعدم لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة .

طالبان مف الجنسيف مف طمبة المستكل الثاني بكميتػي اثداب  367 مف كتككنت عينة الدراسة
 .كالتربية

 التالية : طرؽ اإلحصائية تخدمت الباحثة الواس

  ةمعيػػػارم   األكزاف النسػػػبيالمتكسػػػط الحسػػػابي   االنحػػػراؼ ال  Spssالتحميػػػؿ االحصػػػائي  
 "Black  معامؿ ارتباط بيرسكف   كلفاعمية البرنامج معادلة كسب " ببلؾ   T))اختبار

 كقد أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي ما يمي : 

ناقػد ال يصػؿ إلػى المسػتكل المطمػكب  كمػػا لطالبػات فػي التحصػيؿ كالتفكيػر المسػتكل الطػبلب كا -1
 (.5.15ىك مكضح في جدكؿ )

فػي اختبػار التحصػيؿ القبمػي كالتحصػيؿ البعػدم تعػزل  مبػةالط بيف متكسػط درجػات كجكد فركؽ  -2
 إلى البرنامج.

لػى إ بعػدم تعػزلالطمبة في اختبار التفكير الناقد في القيػاس البيف متكسط درجات   فركؽ كجكد -3
 البرنامج.

القبمػػي بعمػػـ البيػػاف تعػػزل لمتغيػػر  بػػيف متكسػػط  درجػػات الطمبػػة فػػي التحصػػيؿكجػػكد فػػركؽ  عػػدـ -4
 لجنس.

بػػيف متكسػػط درجػػات الطمبػػة فػػي اختبػػار التفكيػػر الناقػػد بعمػػـ البيػػاف كفػػي االختبػػار كجػػكد فػػركؽ  -5
 البعدم يعزل إلى متغير الجنس لصالح الطالبات.
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 ت الطمبة في اختبار التفكير الناقد في القياس القبمي .تكسط درجابيف معدـ كجكد فركؽ  -6

بعمػػػـ البيػػػاف لممجمكعػػػة  بػػػيف متكسػػػط درجػػػات الطمبػػػة فػػػي اختبػػػار التحصػػػيؿكجػػػكد فػػػركؽ عػػػدـ  -7
 في القياس القبمي .التجريبية 

في درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ القبمػي فػي عمػـ البيػاف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  -8
 عة التجريبية بيف القياس القبمي كالقياس البعدم .لممجمك 

بالنسبة ألثر البرنامج المقترح الذم يكظؼ اإلعجاز الببلغي في تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقػد  -9
بعمـ البيػاف لطمبػة المغػة العربيػة بالجامعػة اإلسػبلمية أف البرنػامج فعػاؿ بطريقػة جيػدة  كلػو تػأثير 

 مرتفع جدان.

 التالية أوصت الدراسة :وفي ضوء النتائج 

 برامج لتدريب الطبلب عمى استراتيجيات تدريس عمـ البياف. عدادإ -1

 ية .ىتماـ بتكظيؼ اإلعجاز الببلغي في تدريس الببلغة العرباأل -2

الػػػػدنيا فػػػػي  ةى األسػػػػئمة ذات المسػػػػتكيات المعرفيػػػالتركيػػػػز عمػػػ عػػػػدـ تكجيػػػو نظػػػػر المعممػػػػيف إلػػػى -3
 التدريس.

لمعممػػػيف أثنػػػاء الخدمػػػة كأيضػػػان قبػػػؿ التحػػػاقيـ بيػػػا عمػػػى أسػػػاليب األسػػػئمة ذات ضػػػركرة تػػػدريب ا -4
 .المستكيات المعرفية العميا 

 اقد داخؿ الغرفة الصفية.تدريب المعمميف عمى كيفية إثارة التفكير سيما التفكير الن -5

ية العميػا عنػد تكجيو نظر القائميف عمى إعداد المقررات  كالمناىج إلى مراعاة المستكيات المعرف -6
 .كضع تمؾ المقررات الدراسية  المختمفة

 التنكع في استخداـ كسائؿ التقكيـ   التي تسيـ في تنمية التفكير الناقد لدل الطمبة. -7

زيادة عدد الساعات المعتمدة لمدراسة بالجامعات لعمكـ الببلغة إسكة بالساعات المعتمدة لمساؽ  -8
 . كغيره النحك العربي
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Abstract 

The Purpose of this study to know the effect of a proposed program 

employs a miracle rhetorical achievement in the development of critical 

thinking and knowledge of the statement for students of Arabic Islamic 

University in Gaza.  

 The researcher has used in this study, the analytical method experimental 

where the researcher has designed a program employs a miracle, the 

knowledge of rhetorical statement, "Rhetoric 2" for the group pilot 

program and other poetry "Rhetoric 2" for the control group. 

 In addition to , she has built a pre - test of collection of tribal knowledge 

of the statement and then post -test as well as building a pre- test to think 

critically and  post- test for  the experimental and control group. 

The study sample consists of (367) students of both sexes from the second-

level students of the Colleges of Arts and Education. 

The statistical methods the following: - 

Statistical analysis Spss ,The arithmetic mean, standard deviation, the 

relative weights, test T, Pearson's correlation coefficient, and the 

effectiveness of the program earn the equation of "Black."  

The results of statistical analysis showed the following: - 

1- Students level in the development of critical thinking and       knowledge 

of the statement aren't arrive to the suitable level _ look of the schedual 

number  (5.15).        

2- The differences are statistically significant between the average scores of 

students from the experimental group who were taught using a program 

proposal.   

3 - The differences are statistically significant between the  average scores 

of students from the experimental group who  were taught using a 

program proposal.    

4 - There is no statistically significant differences between the  middle-

level collection due to the variable sex "males - females.    

5 - The differences are statistically significant between the  average test 

scores of critical thinking to the variable of sex  " males - females" and 

the differences in favor of females.   



 ط

 

6 - There is no statistically significant differences between the average 

scores of students from the experimental group.    

7 – There is no statistically significant differences in achievement  test 

scores of tribal in the statement of the experimental group  

8 - The existence of statistically significant differences in the critical 

thinking test scores for the experimental group between  pre and 

dimensional measurement .   

9-The effectiveness of the proposed program, which employs rhetorical 

miracle, it became clear that the program is very effective and 

influential in a big way.   

Recommendations of the study: - 

1 - Prepare programes to train students to strategies for teaching          

science statement. 

2 - Miracles employs rhetorical attention in the teaching of Arabic          

rhetoric. 

3 - To draw the attention of teachers to focus on the wrong questions with 

the minimum levels of knowledge in teaching.  

4 – It is necessary to train teachers in-service and also by joining  the 

questions on the methods of higher cognitive levels.        

5 - Training teachers on how to motivate thinking, particularly critical 

thinking within promote the classroom.  

6 – It is necessary  to draw the attention of those involved in the reparation 

of courses and curricula to take into account  higher levels of nowledge 

in the development of the different  courses.   

7 – The effectiveness in the use of the calendar, which contribute  to the 

development of critical thinking among students.  

8 - Increase the number of credit hours of study in universities of Science 

Rhetoric, similar to the credit hours of approved course in the Arabic 

grammar and other...    
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 الفصؿ األوؿ

 خطة الدراسة   

   : الدراسة- 

 افى لسىػ يػفى الكتػاب   كزى  مػو لػرقـً قمى  سػيؼى  مػو البيػاف   كأرىػؼى مى اإلنسػاف كعى  الذم خمػؽى  ً  مدي الحى 
 يا.نى كي زي يا كحى يكلى سي  لؿى   كذى  ياى كنى صي و معاقؿ الببلغة كحي بيانً  ببيافً  الخطاب   كفتحى  سنانو بفصؿً 

ات ثىػػػفى د مػػػف نى قىػػػالعي  كد بحػػػؿٌ قيػػػظػػػـ العي حرىػػػا   كىػػػداه إلػػػى نى بى  ةً ٌجػػػمػػػف لي  ر المكنػػػكفى لػػػو الػػػدٌ  رزى كأبػػػ
ـى د   كألقػى إليػو زً نقٌػؾ المٌحػ عطاه مػف العقػؿً   كأسحرىا ػمػا ػ  كنى  قػدى كالعى  ؿٌ الحى   زالتمييػ عيػارى لػو مً  بى صى
 بيف الخبيث كاإلبريز. ليفصؿى 

 فاء مػػػػكاردي ة كالٌصػػػكبىػػػعذي طابقػػػت فػػػي الي تى  أف ال إلػػػو إال ا كحػػػده ال شػػػريؾ لػػػو شػػػػيادةن  دي كأشػػػيى 
 يا .بلصً نجائب قً  بكؿً ؿ القي يا   كتسابقت إلى منازً إخبلصً 

ـ   كىػكرسػكلو المنتخػب صػمى ا عميػو كسػمـ . كعمػى يلػو مفػاتيح الحً  أف محمدان عبدهي  دي كأشيى 
 .  احً فٌ بيض الصى  تٍ رٌ ماح   كاغبى الرٌ  ري مٍ زت سي ـ   ما اىتٌ صابيح الظمٌ كمى 

ـي ع د : فمما كاف "كبعى   نػةً جى البػديع " فػي كى  المتأخريف " صناعةى  ميو بعضي سٌ الببلغة " الذم يي  م
ثغػػرة  ـ   كفػي ديباجتػو كػالقمـ   كفػيمى كالشىػو ر   كفػي عرنينػكى قمتػو كػالحى   كفػي مي  عمػـ األدب كػالخفرى 

                                  س.كالمعس  كفي مصباحو كالقبى 

ـي    ان   كلسػػػػالكو نجمػػػػان ىاديػػػػان العزيػػػػز مفتاحػػػػ الػػػػذم أصػػػػبح لخػػػػزائف أسػػػػرار القػػػػريفً  كىػػػػك العمػػػػ
 كمصباحان.

 .(1993,14)الثعالبي: بدائع إعجازه   كببلغة إيجازه. الكاضح إلى معرفةً  يؽً كىك الطري 

فػي أنػو كػاف  األدب الػذم ال خػبلؼى  نػكافي العػرب   كعي  شعر الػذم ىػك ديػكافي نقد ال ؾٌ حى كىك مى 
 ىاف.زعكا فييا قصب الرٌ بياف   كتناى كالى  الفصاحةً  مارً ضٍ كا في مً ارى جى ـ إذا تى نيى يداى مى 

 حر .السٌ  ثي في نٍ   كيى  رٌ الدٌ  ظي فً مٍ ى   كيى مٌ الحى  كغي صي يى ك    ىى كشٍ الى  دي كً جٍ يي  لساناي  كلكاله لـ ترى 

يا عمػػػى تفصػػػيمً  تيػػػا   كاسػػػتكلى الخفػػػاءي بأىمٌ  ري راى الٌسػػػ الببلغػػػة   كاسػػػتمرٌ  ت يفػػػاؽي مػػػمى ظٍ ألى  كلػػػكاله
 يا.كجممتً 
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أكػرـي دان   ك ر كً    كأعذبي  نىن ى جى حمى فرعان   كأً  أصبلن   أسبؽي  ما ىك أرسخي  دبً األى  في فنكفً  فميسى 
 سراجان منو . كري تاجان كأني نً 

انػػػو كىجينػػػو   جى ينػػػو   كىى نػػػو كلىجً يٍ و كسػػػمينو كليجى ثٌػػػكغى بػػػيف ضػػػعيؼ الكػػػبلـ كمتينػػػو    يػػػزي مٌ بػػػو يي 
 حو.بى قٍ تى سٍ كمي  وي حى مى مٍ تى سٍ كمن 

كا الراحػة  قػد ألفيػ ا كاف الناسي مٌ تو كلى يياي  رهً كى عمى إعجاز سي  و  كدلتٍ حسناتي  فيك العمـ الذم نمتٍ 
اه   كال سػمٌ ف اسػمو كمي   حتػى أف أكثػرىـ ال يفػرؽ بػي وى كا مراسمى سي مى مو لً اى عى كأطفئكا مصباحو  كدرسكا مى 

                        يقة لفظو كمعناه.بيف حقٌ  يميزٌ 

ػالمعى  نػا يالءى عميً  غى سبى   كأى  ركٍ الفً  بةً ىى كٍ ا بمى منى مى ج    كى  ؿً قٍ ة العى مى عٍ ا نً نى بى ىى الذم كى  ً  الحمدي  ؿ رفػة   لنصى
ػػػ تشػػػؼى كٍ نى ا بمسػػػتقبمو  كى راثنىػػػاضػػػي تي مى  ػػػعم  ػػػ ثػػػران أى  اؿى ا حى ػػػر العي مائفػػػي ضى    مػػػف خػػػبلؿً  ؼٌ ستشػػػكر   كنى صى

 ة كالبياء.كعً بمعاني الرٌ  مان ئ العطاء   مفعى متؤللً  قريبان  حاضرنا   غدان 

بمػا  بً ا نعكذ بؾ مف فتنة القكؿ   كما نعكذ بؾ مف فتنة العمؿ   كنعػكذ بػؾ مػف العيٍجػالميـ إنٌ 
ذكا بػا مػف ا تعػكٌ ٌمػ ان مً ر كقديى صى لحى كا يً عٌ ر كما نعكذ بؾ مف الً ذى طة   كاليى بلى حسف كنعكذ بؾ مف السٌ ني 

 شرىما كتضرعكا إلى ا في السبلمة منيما...

الػػذم خمػؽ اإلنسػػاف عممػو البيػػاف ... الميػػـ بػؾ المعكنػػة كفيػؾ اليدايػػة ربنػا عميػػؾ تككمنػػا  كىػك 
ليػػؾ المصػػير كنصػػم ليػػؾ أنبنػػا كا  كنسػػمـ عمػػى سػػيدنا محمػػد صػػمى ا عميػػة كسػػمـ الػػذم أتػػاه ا  يكا 

مة كفصؿ الخطاب كعصمو مف الزلػؿ كأليمػو الصػكاب كمنحػو فضػيمة البيػاف فكػاف مػف الحجػة الحك
 كالببلغة بمكاف .. الميـ ارزقنا الحكمة كمف أكتي الحكمة فقد أكتي خيران كثيران كبعد ...

ف عظـ في الشػرؼ شػأنيا  كعػبل عمػى أكج الشػمس قػدرىا كمكانيػا  خػبل  إف العمكـ األدبية  كا 
. فمكيا المحػيط الػدائر كقمرىػا السػامر الزاىػر كىػك ىاىك أمير جنكدىا. ككاسطة عقكد أف عمـ البياف

نساف م كلػكاله لػـ تػر لسػاناى يحػكؾ الكشػي مػف  متيا كشعمة مصػباحيا. كياقكتػو كشػاحيافأبك عذرتيا كا 
 .المطمػػػػع عمػػػػى أسػػػػرار اإلعجػػػػاز  اـ  . ككيػػػػؼ ال كىػػػػككينفػػػػث السػػػػحر مفتػػػػر األكمػػػػ. حمػػػػؿ الكػػػػبلـ
  .مى حقائؽ عمـ المجازكالمستكلى ع

كأكؿ مػػف أسػػس مػػف ىػػذا العمػػـ قكاعػػده. كأكضػػح براىينػػو كأظيػػر فكائػػده. كرتػػب أفانينػػو. الشػػيخ 
العػػػالـ عبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني. فمقػػػد فػػػؾ قيػػػد الغرائػػػب بالتقييػػػد. كىػػػد مػػػف سػػػكر المشػػػكبلت بالتسػػػكير 

ا فجػػػزاه ا عػػػف اإلسػػػبلـ المشػػػيد. كفػػػتح أزىػػػاره مػػػف أكماميػػػا كفتػػػؽ أزراره بعػػػد اسػػػتغبلقيا كاسػػػتبيامي
 أفضؿ الجزاء كجعؿ نصيبو مف ثكابو أكفر النصيب كاإلجزاء
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كال أسمـ نفسي عف خطإ كزلؿ. كال اعصـ قكلي عف كىـ كخطػؿ. "فالفاضػؿ مػف تعػد سػقطاتو 
كتحصػػػى غمطاتػػػو" إال بتكفيػػػؽ ا كعصػػػمتو. كالسػػػالـ مػػػف ذلػػػؾ كتػػػاب ا المجيػػػد. الػػػذم "ال يأتيػػػو 

 [42يو كال مف خمفو تنزيؿ مف حكيـ حميد" ]فصمت:الباطؿ مف بيف يد

سػػأؿ ا ف الكػػريـ كأيعجػػاز الببلغػػي فػػي القػػر اإلككػػاف التركيػػز  فػػي بحثػػي ىػػذا بالتمثيػػؿ عمػػى 
تعالى بجكده الػذم ىػك غايػة مطمػب الطػبلب. ككرمػو الكاسػع الػذم ال يحػكؿ دكنػو سػتر كال حجػاب. 

فػػي ميزانػػي عنػػد خفػػة المػػكازيف إنػػو خيػػر  جحػػافى أف يجعمػػو مػػف العمػػـك النافعػػة فػػي إصػػبلح الػػديف. كر 
 نعػػـ المػػكلى كنعػػـ المصػػير إنػوا اإلخػػبلص فػػي القػػكؿ كالعمػػؿ كمػػا كأسػاؿ  مػأمكؿ  كأكػػـر مسػػ كؿ.

 كثيران.اى كصمى ا عمى سيدنا محمد كعمى يلو كصحبة كسمـ تسميم

 الباحثة

 أمؿ الدربي
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 : اإلحساس بالمشكمة

 عمػى التربيػة العمميػة لمطالبػات المعممػات قمػة تػدريب الطالبػاتمػف خػبلؿ إشػرافيا  اتضح لمباحثػة .1
سػتخداميا فػي طػرؽ يات معرفيػة عميػا   كبالتػالي عػدـ االمعممات عمى صياغة أسئمة ذات مسػتك 

 اثناء التربية العممية بمرحمة التعميـ األساسي كالثانكم .أتدريس المغة العربية 

عيػػػة كعػػػدـ كفائيػػػا بمتطمبػػػات اإلعجػػػاز الببلغػػػي قصػػػكر منػػػاىج الببلغػػػة العربيػػػة بالمرحمػػػة الجام .2
ىتماميـ .  لطبلب ىذه المرحمة كا 

لكفػػاء عػدـ كجػػكد بػرامج فػػي اإلعجػاز الببلغػػي لمػػادة الببلغػة العربيػػة سػيما عمػػـ البيػاف تسػػتطيع ا .3
 قسـ األدبي في الجامعات. بمتطمبات ىذا اإلعداد لطمبة

اإلعجػػاز الببلغػػي لعمػػـ البيػػاف كأثػػره كلمػػا كانػػت لػػـ تجػػر دراسػػة تسػػتيدؼ إعػػداد برنػػامج يكظػػؼ  .4
عمػػى تنميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر الناقػػد فقػػد استشػػعرت الباحثػػة الحاجػػة إلػػى إجػػراء الدراسػػة الحاليػػة 

 التي تحاكؿ التصدم ليذه المشكمة.

تمػػؾ الحاجػػة   جػػاءت فكػػرة الدراسػػة الحاليػػة اسػػتجابو لمحاجػػة الممحػػة بضػػركرة اإلىتمػػاـ بالببلغػػة  .5
متطػػػكرات اليائمػػػة كالمتسػػػارعة التػػػي تتعػػػرض ليػػػا المجتمعػػػات العربيػػػة أسػػػكه التػػػي بػػػرزت نتيجػػػو ل

فػػػي بالمجتمعػػػات الغربيػػػة  كضػػػركرة  مكاكبػػػة األنظمػػػة التربكيػػػة بمختمػػػؼ اتجاىاتيػػػا لمتجديػػػدات 
  .عميا في التفكير كمنيا التفكير الناقدبالمستكيات العمقة المجاؿ التربكم كخاصة المت

كنجعمػػػو دائػػػـ التسػػػا ؿ كالبحػػػث كالتقصػػػى كاالكتشػػػاؼ  بػػػدالن مػػػف  لتحقيػػػؽ النمػػػك الػػػذاتي لممػػػتعمـ .6
ىي تعميـ استقباؿ المعمكمات كتخزينيا كاستظيارىا عند الحاجة  كىنا تصبح الغاية في التدريس 

ىج الدراسػػػية صػػػمان االمقػػررات كالمنػػػ اكيعػػالجكف المعمكمػػػات  ال أف يحفظػػػك األفػػراد كيػػػؼ يفكػػػركف 
 دكف فيـ أك تكظيفيا في الحياة.

 : تقصيؾ فإف ىذا الدراسة ىدفت إلى كبناءن عمى ذل

تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد بعمـ البياف لطمبة في أثر برنامج مقترح يكظؼ اإلعجاز الببلغي 
 المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة.
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 شكمة الدراسة :م 
   :السؤاؿ الرئيس
نميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر الناقػػد بعمػػـ تفػػي يكظػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي  برنػػامج مقتػػرح مػػا أثػػر 

 ؟ البياف لطمبة  المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة
 -التالية : ف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعيةوينبثؽ ع

 : السؤاؿ األوؿ
تنميػة التحصػيؿ كالتفكيػر الناقػد بعمػـ فػي يكظؼ اإلعجاز الببلغػي  الذمالمقترح البرنامج  ما 

 غة العربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة.البياف لطمبة  الم
 : ثانيالسؤاؿ ال
غػػػة العربيػػػة بالجامعػػػة مسػػػتكل تحصػػػيؿ طمبػػػة المىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف  

 ختبار التحصيؿ بعمـ البياف.ال العربية فكير الناقد كمستكل طمبة المغةختبار التاإلسبلمية ال
 : الثالسؤاؿ الث

كمتكسػػػط إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة ىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة  
في اختبار التحصيؿ القبمي بعمـ البياف كفي القياس البعدم تعزل درجات طمبة المجمكعة الضابطة 

 .إلى البرنامج 
 : رابعالسؤاؿ ال

كمتكسػػػط ىػػػؿ تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة 
 .القياس البعدم تعزل إلى البرنامجفي  التفكير الناقد في اختبارجمكعة الضابطة درجات طمبة الم

 : خامسالسؤاؿ ال
المغػػة  طمبػػةل القبمػػي فػػي البيػػاف التحصػػيؿبػػيف متكسػػط ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية 

فػػػي القيػػػاس بعمػػػـ البيػػػاف الػػػذم يكظػػػؼ اإلعجػػػاز الببلغػػػي  الػػػذيف درسػػػكا بالبرنػػػامج المقتػػػرح  العربيػػػة
 طالبات(. –تعزل لمتغير الجنس) طبلب البعدم لممجمكعة التجريبية 

 : السؤاؿ السادس
المغػػة  طمبػػةاختبػػار التفكيػػر الناقػػد لتكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػط درجػػات  ىػؿ

مجمكعػػػة التجريبيػػػة لم العربيػػػة الػػػذيف درسػػػكا الػػػذم يكظػػػؼ اإلعجػػػاز الببلغػػػي فػػػي االختبػػػار البعػػػدم
 طالبات(. –لمتغير الجنس )طبلب مبة المجمكعة الضابطة تعزل كمتكسط درجات ط
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 : ؤاؿ السابعالس
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات طمبػة المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػط  ىؿ

 اختبار التفكير الناقد في القياس القبمي.درجات طمبة المجمكعة الضابطة في 
 : السؤاؿ الثامف

داللة إحصائية بيف متكسط درجات طمبػة المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػط تكجد فركؽ ذات  ىؿ
 في القياس القبمي. في البياف التحصيؿ اختبار درجات طمبة المجمكعة الضابطة في

 : السؤاؿ التاسع
القبمػػػي فػػػي البيػػػاف لممجمكعػػػة التحصػػػيؿ  اختبػػػار تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية فػػػي ىػػػؿ

 القياس البعدم.التجريبية بيف القياس القبمي ك 
 السؤاؿ العاشر :

اختبػارالتفكير الناقػػد فػي البيػػاف لممجمكعػة التجريبيػػة  تكجػد فػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية فػي ىػؿ
 بيف القياس القبمي ك القياس البعدم.

 -فروض الدراسة:
 في ضكر تحديد مشكمة الدراسة  تحاكؿ الدراسة الحالية التحقؽ مف صحة الفركض التالية:

بػػيف مسػػتكل تحصػػيؿ طمبػػة المغػػة  (a<0.05ؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل )تكجػػد فػػرك ال  .1
 تحصيؿ بعمـ البياف.الختبار تكل تحصيؿ طمبة المغة العربية الالعربية بالجامعة اإلسبلمية كمس

( بػػػيف متكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػة a<0.05تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل ) ال .2
كمتكسػػػط  القبمػػػي كالبعػػػدم فػػػي البيػػػاف نػػػامج المقتػػػرح عمػػػى التحصػػػيؿالتجريبيػػػة الػػػذيف درسػػػكا بالبر 

 درجات طمبة المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة التقميدية.
( بػػػيف متكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػة a<0.05تكجػػػد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل ) ال .3

كمتكسػط ي كالبعػدم فػي البيػاف القبمػ التفكيػر الناقػد التجريبية الذيف درسكا بالبرنػامج المقتػرح عمػى
 درجات طمبة المجمكعة الضابطة الذيف درسكا بالطريقة التقميدية.

التحصػػيؿ القبمػػي فػػي ( بػػيف متكسػػط a<0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل ) ال .4
بعمػـ الػذم يكظػؼ اإلعجػاز الببلغػي  لطمبة المغػة العربيػة الػذيف درسػكا بالبرنػامج المقتػرح  البياف

 طالبات(. –تعزل لمتغير الجنس) طبلب في القياس البعدم لممجمكعة التجريبية بياف ال
اختبػار التفكيػر ( بيف متكسػط درجػات a<0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) ال .5

 المغػػػة العربيػػػة الػػػذيف درسػػػكا الػػذم يكظػػػؼ اإلعجػػػاز الببلغػػػي فػػػي االختبػػػار البعػػػدم طمبػػػةالناقػػد ل
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        لمتغيػػػػػر الجػػػػػػنسبيػػػػػػة كمتكسػػػػػط درجػػػػػػات طمبػػػػػة المجمكعػػػػػػة الضػػػػػابطة تعػػػػػػزل مجمكعػػػػػة التجريلم
 طالبات(. –)طبلب 

( بيف متكسػط درجػات طمبػة المجمكعػة a<0.05)ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلتكجد فال  .6
اختبػػػار التفكيػػػر الناقػػػد فػػػي القيػػػاس التجريبيػػػة كمتكسػػػط درجػػػات طمبػػػة المجمكعػػػة الضػػػابطة فػػػي 

 القبمي.
( بيف متكسػط درجػات طمبػة المجمكعػة a<0.05)ركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلفتكجد  ال .7

في القياس  في البياف التحصيؿ اختبار التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في
 القبمي.

القبمػػػي فػػػي التحصػػػيؿ  اختبػػػار ( فػػػيa<0.05)ركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكلتكجػػػد فػػػال  .8
 لتجريبية بيف القياس القبمي ك القياس البعدم.البياف لممجمكعة ا

اختبػػارالتفكير الناقػػد فػػي البيػػاف  ( فػػيa<0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل) ال .9
 دم.لممجمكعة التجريبية بيف القياس القبمي ك القياس البع

 -أهداؼ الدراسة:
 بعمػػـ البيػػافلتفكيػػر الناقػػد فػػي تنميػػة التحصػػيؿ كابرنػػامج مقتػػرح يكظػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي  بنػػاء  -1

 .غزةب لطمبة المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية
 بيػػػاف الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػة الضػػػابطة كالمجمكعػػػة التجريبيػػػة فػػػي التحصػػػيؿ   -2

 القبمي بعمـ البياف تعزل إلى البرنامج.
التحصػػػيؿ جريبيػػػة فػػػي بيػػػاف الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػػط درجػػػات المجمكعػػػة الضػػػابطة كالمجمكعػػػة الت  -3

 القبمي بعمـ البياف تعزل إلى متغير الجنس.
 بيػػػػاف الفػػػػركؽ بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات المجمكعػػػػة الضػػػػابطة كالمجمكعػػػػة التجريبيػػػػة فػػػػي التفكيػػػػر   -4

 الناقد بعمـ البياف تعزل إلى متغير الجنس.
 -أهمية الدراسة:

تدريسية حديثة   نيا تدرس مساؽ عمـ البياف بإستخداـ إستراتيجية تكمف أىمية ىذه الدراسة في أ -
تتنػػػػاكؿ عمميػػػػات عقميػػػػة عميػػػػا" التركيػػػػب كالتقػػػػكيـ" كالتػػػػي تسػػػػيـ بشػػػػكؿ كبيػػػػر فػػػػي تعمػػػػـ الطمبػػػػة 

 حصيميـ.كت
تكمف أىمية ىذه الدراسة في أنيا تدرس مساؽ عمـ البياف بإستراتيجية تدريجية   تتناكؿ عمميات  -

 عقمية عميا.. كالتي تسيـ في تعمـ الطمبة كتحصيميـ.
مقترحػػان يكظػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي فػي تنميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر الناقػػد لطمبػػة المغػػة  تقػدـ برنامجػػان  -

 العربية لمجامعة اإلسبلمية.
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المتعمقػة بالدراسػة  إلييا الدراسة في إضافة جديػدة لممعرفػة العمميػة  تكصؿالتي تئج يـ النتاتسقد  -
 كير طرائؽ جديدة لمتدريس الجامعي.تط باإلضافة إلى 

 المغة العربية في الجامعات الفمسطينية. أساتذة قد يستفيد منيا -
 تفيد الدارسيف كالباحثيف التربكييف خاصة في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية. -
تفيػػد مقػػكمي المنػػاىج فػػي بنػػاء اختبػػارات فػػي مػػادة الببلغػػة العربيػػة تقػػيس ميػػارات التفكيػػر الناقػػد  -

 لدل الطبلب .
حػدات دراسػية فػي مػادة الببلغػة العربيػة تيػدؼ إلػى تػدريب تفيد مخططػي المنػاىج فػي تخطػيط ك  -

 الطبلب عمى ميارات التفكير الناقد .
كصػػمة  تنميػػة قػػدرات الطمبػػة عمػػى تكظيػػؼ الببلغػػة العربيػػة فػػي الكشػػؼ عػػف اإلعجػػاز القرينػػي .  -

 ذلؾ بحياتيـ الماثمة كاالستفادة مف الطاقة الببلغية في اإلطار القريني التطبيقي.
 ف متخصصيف في المغة العربية كيدابيا.إعداد معممي -

 -حدود الدراسة :
 -الحد األكاديمي :

  -:ىذه الدراسة عمى  تقتصر ا
 ( لطمبػػػػػة المغػػػػػة العربيػػػػػة فػػػػػي 2الكحػػػػػدة األكلػػػػػى )التشػػػػػبية كأنكاعػػػػػو ( فػػػػػي عمػػػػػـ البيػػػػػاف الببلغػػػػػة ) -1

 .كتدريسيا عف طريؽ برنامج يكظؼ اإلعجاز الببلغي الجامعة اإلسبلمية 
طمبة ل تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد بعمـ البياففي  مقترح يكظؼ اإلعجاز الببلغيبرنامج أثر  -2

 .المغة العربية بكميتي اثداب كالتربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة 
 جبلسر لمتفكير الناقد. –تـ تحديدىا في إختبار كاطسكف  التي ميارات التفكير الناقد -3

التربيػػة بالجامعػػة المغػػة العربيػػة بكميتػػي اثداب ك ى طمبػػة ىػػذه الدراسػػة عمػػ تقتصػػر ا -الحػػد البشػػرم :
 .اإلسبلمية بغزة

 ىذه الدراسة عمى الجامعة اإلسبلمية بغزة.. رتقتصا -الحد الم سساتي :
( 2011 -2010مػػف العػػاـ الدراسػػي ) األكؿ ـ تطبيػػؽ ىػػذه الدراسػػة فػػي الفصػػؿتػػ -الحػػد الزمػػاني :

 .التربية  بالجامعة اإلسبلمية بغزهعمى طمبة  المغة العربية بكميتي اثداب ك 
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 -مصطمحات الدراسة :
بػػيف تحصػيؿ مجمػكعتي الدراسػة التجريبيػة التػي تػػدرس ىػك الفػرؽ ذك الداللػة اإلحصػائية األثػر : -

 (14 :200) الزياف  ا بالطريقة التقميدية.تدرسباإلعجاز الببلغي كالضابطة التي عمـ البياف 
ك قيػػػػاس تحصػػػػيؿ الطػػػػبلب بقيػػػػاس الزيػػػػادة فػػػػي كيعرفػػػػو د.الجػػػػزار   د. الجمػػػػؿ بأنػػػػو ىػػػػ

التحصػػػيؿ الػػػذم حققػػػو الطػػػبلب مػػػف خػػػبلؿ دراسػػػتيـ لمبرنػػػامج  كذلػػػؾ إلظيػػػار أثػػػر كفاعميػػػة 
 (1998:11 )د. الجزار الجمؿ          البرنامج في إكساب الطبلب ميارة التفكير الناقد. 

بػػػيف متكسػػػط درجػػػات  الزيػػػادة المرتفعػػػةبأنػػػو فػػػي ىػػػذه الدراسػػػة تعرفػػػو الباحثػػػة إجرائيػػػان  ك
المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اإلختبػػار القبمػػي كالبعػػدم فػػي 

 .التحصيؿ كالتفكير الناقد في عمـ البياف
 :Programme البرنامج  -

المقػػررات فػػي ك مجمكعػػة مػػف أجنبيػػة بأنػػو " مػػنيج التربكيػػة األ يعػػرؼ البرنػػامج فػػي المعجمػػات
 (170:  2004  ) الجكجك         ( 274 :  1979  ) تكماس  .مجاالت خاصة لمدراسة

كما يعرؼ في المعجمات التربكية العربية بأنػو " المخطػط العػاـ الػذم يكضػع فػي كقػت سػابؽ 
عمػػى عمميتػػي التعمػػيـ كالتػػدريس فػػي مرحمػػة مػػف مراحػػؿ التعمػػيـ   كيمخػػص اإلجػػراءات التػػي تنظميػػا 

كمػػػا يتضػػػمف الخبػػػرات  –ان   أك سػػػتة أشػػػير   أك سػػػنة خػػػبلؿ مػػػدة معينػػػة   قػػػد تكػػػكف شػػػير  جامعػػػةال
  كحاجػػػاتيـ  التعميميػػػة التػػػي يجػػػب أف يكتسػػػبيا المػػػتعمـ مرتبػػػة ترتيبػػػان يتماشػػػى مػػػع سػػػنكات نمػػػكىـ 

 (74 :  2003) المقاني   الجمؿ                                            . كمطالبيـ الخاصة
األنشػطة ة مػف مجمكعػ ة عف برنػامج محكسػب يحتػكم عمػى عبار بأنو  إجرائيان الباحثة  تعرفوك  

الطػػبلب كتسػػاعدىـ عمػػى  كاتجاىػػاتالمنظمػػة كالمخططػػة التػػي تيػػدؼ إلػػى تطػػكير معػػارؼ كميػػارات 
   تكظيؼ اإلعجاز الببلغي في تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد بعمـ البياف .

 -اإلعجاز الببلغي : -
كىك ضده  رؼ: اسـ لمقصكر عف فعؿ الشيءالتعا : إثبات العجز  كالعجز فياإلعجاز

ذا ثبت اإلعجاز ظيرت قدرة المعجز  كالمراد باإلعجاز ىنا إظيار صدؽ النبي  صمى -القدرة كا 
في دعكة الرسالة بإظيار عجز العرب عف معارضتو في معجزتو الخالدة كىي  -ا عميو كسمـ 

فاتو كلـ يقكى  ءجعمو عاجزان  أك الشيمف كممة أعجز  أم  مأخكذكىك القريف كعجز األجياؿ بعدىـ.
  .عميو

 (  64: 2008  مصطفى)                                                                   
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أمر خارؽ لمعادة مقركف بالتحدم سالـ عف المعرضة كالقريف الكريـ تحدل بو :  كالمعجزة
في الفصاحة كالببلغة كمثؿ ىذا ال يككف النبي العرب كقد عجزكا عف معارضتو مع طكؿ باعيـ 

 .إال معجزان كىناؾ اإلعجاز المغكم  اإلعجاز العممي   كاإلعجاز التشريعي
 ( 236: 1998لقطاف ا)                                                           

بمػغ رسػالتو كأف تكػكف المعجزة : "ىػي األمػر الخػارؽ لمعػادة كيظيػره ا تعػالى عمػى يػد مػف اختػاره لي
 (6: 1995) الشعراكم                .المعجزة مما ال يستطيع أحد أف يأتي بو"

بػػالغ  .بػػالغ فػػي الكػػبلـ " زاد فػػي تقػػديره جتيػػد فيػػو "امػػف كممػػة بػػالغ فػػي األمػػر :  مػػأخكذةالببلغػػي : 
 (102:  2008) المعجـ الكسيط                                           بمعنى مدرؾ .

بأف اإلعجاز ىك ما اشتمؿ عميو القريف  الببلغي : تعرفو الباحثة إجرائيان  التعريؼ اإلجرائي لئلعجاز
حيػث  ي سػبلمة ألفاظػة كببلغتػو كفصػاحتوالكريـ مف النظـ الغريب لمقريف الكريـ يتجمى ذلػؾ فػ

 ال يستطيع أحد مف البشر أف يأتي بمثمو .
    -التحصيؿ :

تحصػػيبلن ك)حاصػػؿ( الشػػيء ك)محصػػكلو( بقيتػػو كالحكصػػمة ؿى بمعنػػى الشػػىء مػػف الفعػػؿ حٌصػػ لغػػة :
 (87: 2000 )الرازم                                كاحدة مف حكاصؿ الطير . 

 -فقد تعددت تعريفاتو: اصطبلحان 
كيقػاس بالعبلمػة التػي يحصػؿ عمييػا الطالػب فػي   ىك ناتج ما يتعممو الطالب بعد الػتعمـ مباشػرة -

 (196:  2008)مصطفى    الذم أعده الباحث ألغراض الدراسة.  التحصيؿ اختبار
 ةصػغير  كيعرفو محمد حمداف : إف التحصيؿ الدراسي ىك سمكؾ أك استجابة عمػى شػكؿ معمكمػة -

 (8: 1996 ) حمداف.كبيرة ةمة أك رقـ محدد أك مس كلية متحضر مثؿ حرؼ أك كم
ققيػػا الفػػرد أك مسػػتكل النجػػاح الػػذم يحػػرزه كيعرفػػو صػػبلح عػػبلـ : أنػػو درجػػة االكتسػػاب التػػي يح -

 (1:  2003 ) غنيـ         .في مادة دراسية أك مجاؿ تعميمي والفرد أك يصؿ إلي
عرفو الباحثة بأنو مدل تحصيؿ الطالب لممعارؼ كالميارات في المجاالت األكاديمية لمعمـك كت

التػػي  كىػػك الدرجػػة النيائيػػة معينػػوكقيػػاس المعرفػػة التػػي يكتسػػبيا المػػتعمـ بعػػد مػػركره بخبػػرات تربكيػػة 
 .يحصميا الطالب في نياية االمتحاف في كؿ مبحث مف المباحث التعميمية المختمفة

يجاد معنى. التفكير لغةن:  مف فعؿ فكر كىك نشاط ذىني معرفي ي دم فيـ كا 
 .خرج الزيؼ منيابمعنى ميز الدراىـ كأ (لساف العرب) كرد الفعؿ نقد في الناقد :

 (425منظكر: )ابف     
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عمػى أسػس مكضػكعية  رات كأحكػاـ قائمػةعػف عمميػة تبنػي قػرا ةىػك عبػار  التفكير الناقد إصطبلحان:
عػػػف التحيػػػز أك المػػػ ثرات  كالتػػػي يػػػتـ مناقشػػػتيا بإسػػػمكب عممػػػي بعيػػػدان  تتفػػػؽ مػػػع الكقػػػائع كالمبلحظػػػة

 تجنبيا بدقة . الخارجية التي تفسر تمؾ الكقائع أك
ىك اإلنتقاؿ مػف أنمػكذج التعمػيـ التقميػدم إلػى أنمػكذج تعمػيـ التفكيػر سػيما  :كتعرفو الباحثو إجرائيان 

يقكـ بيا المتعمـ بالبحث عف المعرفة كالسػعي إلييػا مػع تقػدـ  د منو كاعتبار التعميـ عممية نشطةالناق
يكػكف لػدييـ مسػتكل مػػف الػكعي يمكػنيـ مػف بمػػكغ  فػة فػإنيـ يطػكركف إسػػتراتجيات فعالػةالطمبػة بالمعر 

ستر اليدؼ   جاعيا.مف خبلؿ تفكيرىـ بعيدان عف حفظ المعمكمات كا 
 -طمبة قسـ المغة العربية : -

بالجامعػة كىـ الطمبة كتشمؿ )طبلب كطالبػات( قسػـ المغػة العربيػة فػي كميتػي اثداب كالتربيػة 
 ( عمـ البياف.2لذيف يدرسكف الببلغة )اإلسبلمية بغزه ا

 -الببلغة: -
 بلغان   إذا كصؿ كانتيي إلى غايتة .: بمغ الشيء يبمغ بمكغان كب لغة

  عرؼ الببلغيكف "الببلغة العربيػة" بأنيػا مطابقػة الكػبلـ لمقتضػى الحػاؿ مػع فصػاحتو:  ان إصطبلح
كتعني المطابقة فيما تعنيو مكافقة أحكاؿ المتمقيف كتحتػاج ىػذه المكافقػة كالمكاءمػة إلػى فنػكف التعبيػر 

تسػاعد عمػى  ةمعاني النفسية بكسػاطة أشػكاؿ قكليػصكير الكالر ية الببلغية كيستدعي ىذا ت  البياني
 ( 2003-2005  كأبك عمي  )بركات                                  الكصكؿ إلى المتمقي.

كالببلغػة صػفة لمكػبلـ كالػتكمـ فيقػػاؿ كػبلـ بميػغ كمػتكمـ بميػغ كال يقػػاؿ كممػة بميغػة لخمكىػا مػف المعنػػى 
 (13   2005)عمكاف                                 المفيد الذم ينتظـ كبلمان.

ف عمػػـ البيػػػاف ىػػك "كسػػػيمة إلػػى تأديػػػة المعنػػػى أ( 8-1984رل )الجػػػاـر كأمػػػيف  يػػ -عمػػـ البيػػػاف : -
بأساليب عدة مف تشبيو كمجػاز مػع كفائػو بغػرض ببلغػي يفيػـ ضػمنان مػف سػياقو كمػا يحػيط بػو مػف 

 قرائف".
 

 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 الفصؿ الثاني
 طزن النظ  .اإل
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التفكير الناقد .  رابعور الالمح : 
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 وؿالمحور األ 

 العربية الببلغة

 -الببلغة : مفهـو

ع فتمكنػػو فػػي نفسػػو كتمكنػػو فػػي كػػؿ مػػا تبمػػغ بػػو المعنػػى قمػػب السػػام: عرفػػت الببلغػػة بأنيػػا 
  مع صكرة مقبكلة كمعرض حسف كأصؿ مادة الكممة في المغة تدكر حكؿ كصكؿ الشيء إلى نفسؾ

 .ك إيصاؿ الشيء إلى غايتو كنيايتوغايتو كنيايتو أ
ايتػو . كنقػكؿ أبمغػت الشػيء يبمػغ بمكغػا كببلغػان   إذا كصػؿ كانتيػى إلػى غ لغة : بمغ الشيءالببلغة 
إذا أكصػػمتو إلػػى غايتػػو كنيايتػػو   كاألمػػر البػػالغ ىػػك األمػػر الػػذم كصػػؿ  كبمغتػػو تبميغػػان  كببلغػػان  إببلغػػان 

 (123 : 2003 )د.عاشكر  د. الحكامدة                                 إلى غايتو ككاف نافذان.
ما تقدـ نيدؼ إلى إعبلف مفيـك قائـ في أنفسنا كىػك أف الببلغػة العربيػة مػف العمػـك  كمف كؿ

  كمػاداـ عجػاز القرينػي كالجمػاؿ األدبػي   لـ تحترؽ ألنيا أحد مفاتيح اإلالتي لـ تحترؽ كلـ تنضج 
  ما فإف الحاجة لمببلغة قائمة كماسة قريف يتمى   كمسممكف ي منكف بو عقيدة كسمككان يتعبدكف بو  

 بقيت لغة العرب.
أما ة إلى إتقاف ىذا المعيار الببلغي  فالعرب كغيرىـ مف دارسي المغة العربية   كيدابيا بحاج
  جديػد كثقافػة العصػر الػذم يشػيع فيػوأنيا لـ تنضج   فؤلف الكسػائؿ التػي تعػرض بيػا بحاجػة إلػى ت

  ي ليا   مسمـ كاف أك غيػر مسػمـ.ب  لحاجة اإلنساف العربي كغير العر ككنا قد أشرنا أنيا لـ تحترؽ 
 (8:  1983  )د. أبك عمي                                                                  

 المصطمح : )ببلغة( 
نستطيع أف نكجز المقصكد بمفظ الببلغة بأنو يدكر في ثبلثػة محػاكر عمػى كجػو العمػـك كىػي 

ؼ إلػػػى ىػػػذا ضػػػا  كقػػػد يعمػػػى إيصػػػاؿ المعنػػػى  ةأك القػػػدر كؿ   أك الجمػػػاؿ الفنػػػي   اإليجػػػاز فػػػي القػػػ
 ضاؼ الجماؿ . اإليصاؿ اإليجاز كقد ي

 المحكر األكؿ : اإليجاز 
ذيف يػػػركف الببلغػػػة إيجػػػازان " خمػػػؼ األحمػػػر " الػػػذم يعرفيػػػا بأنيػػػا " لمحػػػة دالػػػة " مػػػف ىػػػ الء الػػػ

ياه كمثمػو " إبػف األعرابػي" ككذلؾ " الخميؿ بف أحمد"  الذم يعرفيا بأنيا " ما قرب طرفاه   كبعد منت
الذم يعرفيا بأنيا التقرب مف البغية كداللة قميؿ عمى كثير" كمثمو"  إبف المعتز " الذم يعرفيػا بأنيػا 
" البمكغ إلى المعنى كلـ يطؿ سفر الكبلـ " كمػف اثراء تتبػع ىػذا المحػكر مػا جمعػو " إبػف رشػيؽ " " 

 كأبك ىبلؿ " مف تعريفات يخرل. 



16 

 

 ي : الجماؿ الفني  المحور الثان
مف ى الء الذيف يركف الببلغة ىي " الجماؿ الفني "   " الحسف بف كىب " الذم يعرفيا بأنيػا 
" القػػكؿ المحػػيط بػػالمعنى المقصػػكد مػػع اختيػػار الكػػبلـ كحسػػف النظػػاـ كفصػػاحة المسػػاف" كمثمػػو " أبػػك 

ع فتمكنػو فػي نفسػو لتمكنػو ىبلؿ العسكرم " الػذم يعرفيػا بأنيػا " كػؿ مػا تبمػغ بػو المعنػى قمػب السػام
كمعػػرض حسػػف .. إف مػػف شػػرط الببلغػػة أف يكػػكف المعنػػى مفيكمػػان مقبكلػػة  صػػكرة فػػي نفسػػؾ   مػػع

حػػػدان لػػػو كالمفػػػظ مقبػػػكالن " كمثمػػػو " الكسػػػائي " الػػػذم يعرفيػػػا بأنيػػػا " بمػػػكغ المػػػتكمـ فػػػي تأديػػػة المعػػػاني 
يػراد ختصاص بتك ا   كمػف از كالكنايػة عمػى كجييػاشػبيو كالمجػنػكاع التأفية خكاص التراكيػب كحقيػا كا 

 اثراء التي تتبع ىذا المحكر ما جمعو ابف رشيؽ كأبك ىبلؿ أيضان.
 ى   المحكر الثالث : المعن

ذيف يركف الببلغة ىي المعنى كالقدرة عمى إيصالو لممتمقى " خالد بف صفكاف " مف ى الء ال
دثنا عنيـ في المحكر الثاني نمحظ الذم يعرفيا بأنيا " إجابة المعنى كالقصد إلى الحجة   كمف تح

  .قمنا مف محاكالت إضفاء جماؿ فني لدييـ ىذا الحرص عمى فكرة المعنى مع شرائط تقترب بما
 (19:  1997  )عيد                                                                      

دراؾ الغػػرض بألفػػاظ سػػيمة عذبػػة سػػميمة مػػف  كتػػرل الباحثػػة أف الببلغػػة ىػػي إصػػابة المعنػػى المػػراد كا 
كبيا يزيد الكػبلـ بيػاءان التكٌمؼ   ال تبمغ القدر الزائد عمى الحاجة كال تنقص نقصان يقؼ بدكف الغاية 

  كىي كذلؾ إيضاح المعنى كتحسيف المفظ فالببلغة بيذا المفيػـك معنيػة بالمعػاني كصػيغيا كجماالن 
  التي تسكف القمكب بأحسف صكرة.

 -لببلغة :تدريس ا
الببلغػػػػة ىػػػػي قػػػػكاـ األدب كعنصػػػػر تككينػػػػة األىػػػػـ   إذ أنيػػػػا تػػػػدكر فػػػػي فمػػػػؾ المفػػػػظ كالمعنػػػػى 

دبػػي كمرجعػػو   فػػاألدب ال يسػػمى أدبػػان إال إذا اتسػػـ خػػرل مركػػز النقػػد األأكىػػي مػػف ناحيػػة كاألسػػمكب 
ر بالببلغػػة  كلػػـ يػػنيض عمػػـ الببلغػػة إال بالكشػػؼ عػػف مكنػػكف األدب شػػعره كنثػػره كالكقػػكؼ عمػػى سػػ

لدراسػػات األدبيػػو فالببلغػػة عنصػػر أصػػيؿ فػػي اكعميػػو لمعكاطػػؼ كالمشػػاعر.  كمبعػػث تحريكػػو  جمالػػو
ة فػػف أدبػػي ينمػػي الػػذكؽ كيػػذكي   إف الببلغػػةىػػداؼ كالغايػػات المرسػػكمدب فػػي األفيػػي تمتقػػى مػػع األ

قؿ العقػػػؿ بزيػػػادة الجديػػػد مػػػف المعمكمػػػات صػػػمػػػف العمػػػكـ التػػػي تشػػػحد الفكػػر أك ت   فيػػػي ليسػػػتالحػػس
نمػػا كالح قػػائؽ  كىػػي ليسػػت مػػف المػػكاد التػػي تتنػػاكؿ مسػػائميا بالتصػػكر العقمػػي كالقيػػاس المنطقػػي   كا 

رىػاؼ الحػسالطابع الغالب عميو ىػك الطػابع الفنػي الكجػداني . فيػي المسػ    كلة عػف تنميػة الػذكؽ كا 
سائؿ لدل الطمبة . ألنيا تمكنيـ مف إمتبلؾ الك كىي مف الجانب التعميمي تنمي الذكؽ الفني لؤلدب 

 (240 :  2003الكائمي   د.الدليمي   د.) .نة ليـ  عمى اإلبداع إف ىـ قصدكهالمعي
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أف الببلغػػة ىػػي العمػػـ الػػذم يسػػاعد عمػػى كمدرسػػة كمشػػرفة تربكيػػة مػػف خػػبلؿ عمميػػا كتػػرل الباحثػػة 
ف تػدريس الببلغػ ةر ك ينتجو إذا تكافرت لمفرد القدأتذكؽ العمؿ األدبي  ة الفنيػة التػي تييػأت لؤلديػب كا 

ف تكػػكف أان عمػػى تنفيػػذىا   كمػػف ىػػذه األسػػس يعتمػػد عمػػى أسػػس يجػػب عمػػى المعمػػـ أف يكػػكف حريصػػ
كمػػف كالنقػػد كمػػف الخطػػأ فصػػؿ الببلغػػة عػػف األدب .  ةدبيػػذات صػػمة كثيقػػة بالنصػػكص األالببلغػػة 

فيمػان جيػدان فالطالػب  ةعػد فيػـ النصػكص األدبيػاألسس أيضاى أف يتـ الكصكؿ إلى الظاىره الببلغية ب
 و كصكره الفنية . نييدرؾ أسرار الجماؿ في  النص إال بعد فيـ دقيؽ لمعا ال

 :مقدمة في معرفة الفصاحة والببلغة
قػػدـ مػػف تػػاريخ عمػػـك الببلغػػة أتػػاريخ فػػي التػػراث العربػػي لمصػػطمح )الفصػػاحة (  :الفصػػاحة

لكػبلـ( ك ) فصػاحة كا عف ) فصػاحة المفػظ( ك ) فصػاحة اػػػػػظ كتكممػػػفمقد عرؼ أكائؿ النحاة ىذا المف
بفصاحة المفظ في عرؼ النحاة أنػو ينتمػي إلػى كػبلـ  فكاف المقصكدالمتكمـ ( ك ) فصاحة القبيمة ( 

إحػػدل قبائػػؿ الفصػػاحة  ثػػـ ال يكصػػؼ بأنػػو حكشػػي كال غريػػب كال دخيػػؿ   أمػػا فصػػاحة الكػػبلـ فقػػد 
ـ القبائػؿ التػي تمثػؿ فػي كانت تستدعي إلى الذىف معنى جغرافيان يػرتبط بػالجزيرة العربيػة   حيػث تقػي

كبلميػػا النقػػاء المغػػكم   الػػذم كػػاف مػػف المطالػػب   كىػػي قػػيس كتمػػيـ كأسػػد كىػػذيؿ ككػػذلؾ تسػػتدعي 
فصاحة الكبلـ معنى إجتماعيان ىك إنقطاع ىذه القبائؿ عف مخالطة األمػـ المجػاكرة لجزيػرة العػرب . 

نتمػاء بالػدـ أك   سػكاء كػاف االييػافصػيحة كنشػاتو فه الحدل القبائػؿ ال  أما فصاحة المتكمـ فيي إنتما
 (149 :  2007  حسافد. )                                                           ء.الكال

َوأ ِخييسػ { كثيػػرة   منيػػا البيػػاف كالظيػػكر   قػػاؿ ا تعػػالى : فو تيطمػػؽ فػػي المغػػة عمػػى معػػا الفصػػاحة :
 أم أبيف مني منطقان كأظير مني قكالن .  )  34القصص : )   }َعفُروُنػُعَوػأ ْسَصُحػِطظٌِسػِضَدفًظف

أف مكسػػى عميػػو السػػبلـ كػػاف فػػي لسػػانو لثغػػة بسػػبب تنػػاكؿ تمػػؾ الجمػػرة فحصػػؿ فيػػو شػػدة فػػي  ؾكذلػػ
 .(27)طو :     }ِطْنػِضَدفِظس ُرْػَدًة َواْحُضْل  {التعبير كليذا قاؿ تعالى 

 . كيقاؿ : أفصح الصبي في منطقو   إذا باف كظير كبلمو
يكػػف  مػػف المكنػة فػػي كبلمػػو ك أبػاف بعػػد أف لػػـ تػػوانطمػػؽ لسػانو كخمصػػت لغ األعجمػػيكأفصػح 
 ييفصح كيبيف.

 كفصح المساف   إذا عبر عما في نفسو كأظيره عمى كجو الصكاب دكف الخطأ.
ألف ف الفصاحة ىػي الظيػكر كالبيػاف مػف غيػر تفصػيؿ إابف األثير اعتراضان عمى مف قاؿ كقد ذكر 

الظيكر كالبياف في أصؿ الكضع المغكم . كقالت العرب : أفصح الصبح   إذا أضاء الفصاحة ىي 
 (1: 1987  عمكافد.)                                                          .كفصح أيضان 
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 :صكصيتيا المعجمية    كاإلصطبلحيةخ
عمػػى خمػػكص فػػي شػػيء  أصػػؿ يػػدؿ –إلػػى أف " الفػػاء كالصػػاد كالحػػاء  )ق395) فػػارس بػػفاذىػػب -

: صػح الرجػؿ : تكمػـ بالعربيػة   كفصػحكاألصػؿ أفصػح المػبف : سػكنت رغكتو.كأف شػكب كنقاء مػف ال
 جادت لغتو حتى ال يمحف".

:" الفصػح : خمػكص الشػيء ممػا يشػكبو كأصػمو مػف المػبف يقػاؿ )ق502) األصػفهاني الراغػبكقاؿ -
 فصح المبف   كأفصح   فيك مفصح : إذا تعرل مف الرغكة.

 و . كالفصيح الذم ينطؽ . كاألعجمي الذم ال ينطؽ .تت لغ: كفصح الرجؿ : جادكقد ركم  -
 " . وأخي هاروف هو أفصح مني لساناً قاؿ تعالى : " 

 ضك ه.كأفصح الصبح : إذا بدا 
 نقطع لب ىا   كخمص لبنيا .".( : " كأفصحت الشاة : إذا اػى399) الجوهريكقاؿ  -
   هبػػسػػقاىـ لبنػػان فصػػيحان كىػػك الػػذم أخػػذت رغكتػػو   اك ذىػػب ل( : " ػىػػ538) الزمخشػػريكسػػجؿ  -

 كخمص منو ".
 كؿ المبف   ثـ الذم يميو المفصح   يقاؿ : أفصح المبف إذا ذىب عنو المبأ.المبأ ىك أ

  عيػػكب الكػػبلـ   كىػػي مرادفػػة لمصػػفاءخمػػكص النػػاطؽ   المنطػػكؽ مػػف  –إذف الفصػػاحة لغػػة 
 قاء.كالن

جزالػة المفػظ   كحسػف –(ػىػ321ك مما ذىب إلية أبك ىاشـ الجيػاني )كى –كالفصاحة في االصطبلح 
: فصػػح حة خمػػكص الكػػبلـ مػػف التعقيػػد كيقػػاؿ( أف الفصػػاػىػػ(606المعنػػى كيسػػجؿ فخػػر الػػديف الػػرازم 

 (25-24 :2002  د.عبد الجميؿ) .تو مف المكنةفيك فصيح إذا خمصت لغاألعجمي فصاحة 
 كالغرابة كمخالفة القياس المغكم. حركؼأما فصاحة المفرد فيي خمكصو مف تنافر ال

فالتنافر : منو ما تككف الكممػة بسػببو متناىيػة فػي الثقػؿ عمػى المسػاف كعسػر النطػؽ بيػا   كمػا ركل 
  شػػػجرة مػػػف شػػػجر الصػػػحراء اسػػػـكىػػػي أف أعرابيػػػان سػػػئؿ عػػػف ناقتػػػو فقػػػااؿ : تركتيػػػا ترعػػػى اليعخػػػع 

 أصؿ ليا في المغة.كتنطؽ الكممة بصكر كثيرة كقيؿ إنيا كممة معاياة ال 
ف تككف الكممة كحشية ال تظير معناىا فيحتاج فػي معرفتػو إلػى أف ينقػر عنيػا فػي كتػب أكالغرابة : 

جتمع عمية الناس نو سقط عف حماره   فاأعمر النحكم المغة المبسكطو   كما ركم عف عيسى إبف 
 معتـ تنحكا.فقاؿ : مالكـ تكاكأتـ عمى تكأك كـ عمى ذم جنة افرنقعكا عني   أم اجت

ينقػػر: أم يػػنقش   كالكممػػة الكحشػػية ىػػي التػػي ال تكػػكف مأنكسػػة االسػػتعماؿ عنػػد العػػرب مػػف سػػكاف 
 .البادية كقكلو ذم جنة  أم صاحب جنكف 

مخالفة القياس : ىي خمكصيـ مما ذكر كمف الكراىو في السمع بأف تمج الكممة كيتبرأ مف سػماعيا 
 ( 25-21 :  1993  ) القزكيني                 كما يتبرأ مف سماع األصكات المنكره.
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اد منػػػو كتتحقػػػؽ : سػػػبلمتو بعػػػد فصػػػاحة مفرداتػػػو ممػػػا يػػػبيـ معنػػػاه كيحػػػكؿ دكف المػػػر  فصػػػاحة الكػػػبلـ
 -التعقيػػد المفظػػي   -ضػػعؼ التػػأليؼ  -ة عيػػكب : تنػػافر الكممػػات مجتمعػػو فصػػاحتو بخمػػكه مػػف سػػت

 .تتابع اإلضافات  -كثرة التكرار -التعقيد المعنكم
ف تكػكف الكممػات ثقيمػة مػف تركيبيػا مػع بعضػيا عمػى السػمع . عسػرة أ :تنافر الكممات مجتمعػ  -1

 النطؽ بيا مجتمعو عمى المساف . كالتنافر نكعاف  : شديد الثقؿ   كخفيؼ الثقؿ . 
: أف يككف الكبلـ جاريان عمػى خػبلؼ مػا اشػتير مػف قػكانيف النحػك المعتبػره عنػد  التأليؼ ضعؼ -2

 يا عمى األعرؼ مع أنو يجب الفصؿ.اء ككصؿ الضميريف   كتقديـ غير األعرؼ منجميكر العمم
لفػاظ غيػر : ىك ككف الكبلـ خفي الداللة عمى المعنػى المػراد بػو حيػث تكػكف األ التعقيد المفظي -3

كينشػػػأ ذلػػػؾ الخفػػػاء مػػػف تقػػػديـ أك تػػػأخير أك فصػػػؿ بػػػأجنبي بػػػيف عمػػػى كفػػػؽ ترتيػػػب المعػػػاني . مرتبػػػة
ب أف تتجػػاكز كيتصػػؿ بعضػػيا بػػبعض كىػػك مػػذمـك ألنػػو يكجػػب اخػػتبلؿ المعنػػى الكممػػات التػػي يجػػ

 كاضطرابو . 
: كىػك كػكف التركيػب خفػي الداللػة عمػى المعنػى المػراد لخمػؿ فػي انتقػاؿ الػذىف  التعقيد المعنوي -4

 .مع عدـ ظيكر القرائف الدالة عمى المقصكد .مف المعنى األصمي إلى المعنى المقصكد 
اإلسـ ظػاىران أك ضػميران  سمان كاف أك فعبلن أك حرفان كسكاء كافإ: ككف المفظ الكاحد  كثرة التكرار -5

 خرل بغير فائدة .بعد أ تعدد مرة
 (23 -18 :1978 .)الياشمي متداخمة غالبان  سـ مضافان إضافة: ككف اإل تتابع اإلضافات -6

رة   المتبػػادرة إلػػى الفيػػـ   الظػػاى البينػػةأىػػؿ المعػػاني : عبػػارة عػػف ألفػػاظ  صػػطبلحاكالفصػػاحة : فػػي 
 بيف الكتاب كالشيعراء لمكاف حسنيا . االستعماؿكالمأنكسة 

كىي تقع كصفان لمكممة   كالكبلـ   كالمتكمـ   حسبما يعتبر الكاتػب المفظػة كحػدىا   أك مسػبككة مػع 
 (7 : 1990  )الياشمي                                                              أخكاتيا.

إف الفصاحة خمكص الكبلـ مف التعقيد كأصمو :   -ا تعالى ورحم -قاؿ فخر الديف الرازم 
كنػو مػا فػي قمبػو  بعبارتػوكأف الببلغػة بمػكغ الرجػؿ  .عنػو الرغػكة  أخػذتمف الفصيح كىك المبف الػذم 

ببلغػة فػي مختصػة بػالمفظ كال عػف اإليجػاز المخػؿ كالتطكيػؿ الممػؿ .قميػؿ أف الفصػاحة االحتػرازمع 
 : الشاعركاستشيدكا عمى قكؿ ذلؾ بقكؿ المعنى 

 نا.صُ غُ  قؼِ ؿ حِ تت في ك  أنبَ          ُ زنَ سف فيهـ مُ عت لمحُ طمَ 
. عػاؽي كالغيػثن فالمزنة ىي الماء النازؿ مػف السػماء .كمػف جممػة أسػماء المػاء النػازؿ مػف السػماء : البي 

 ( 34:  1987 د. سبلـ )                 .                                 كالقطر كغير ذلؾ
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سػػػػػميف لببلغػػػػػة بػػػػػؿ يسػػػػػتعممكنيا اسػػػػػتعماؿ االإف أكثػػػػػر العممػػػػػاء ال يفرقػػػػػكف بػػػػػيف الفصػػػػػاحة كا
المتػػػرادفيف عمػػػى معنػػػى كاحػػػد كمػػػنيـ الجػػػكىرم   فإنػػػو سػػػكل فػػػي الصػػػحاح بػػػيف الببلغػػػة كالفصػػػاحة 

 الببلغة : حسف معاني الكبلـ . كالبياف   كجعؿ الكبلـ الكجيز ىك البميغ   كقاؿ بعض البمغاء .
 كعذكبتيا . وحسف ألفاظ كالفصاحو :

 : ؿ فيو ااألربعة كبلـ طكيؿ ك أحسف ما يق كلمعمماء في الفرؽ بيف ىذه األلفاظ
 وتحت الرغوة المبف الفصيح *:  الشاعركقاؿ 

كليسػػت الفصػػاحة عنػػد المحققػػيف مػػف أربابيػػا   كمػػف المػػدققيف مػػف أصػػاحبيا اسػػتعماؿ المفػػظ 
 يفهـ والغريب الذي ال يعمـ . *الشاذ الذم ال 

 .أك إطالة مف غير إمبلؿالببلغة : أف يبمغ الرجؿ بعبارتو حقيقة ما في قمبة مف إيجاز ببل إخبلؿ 
ركاه  إف مػف البيػاف لسػحرا " كالبياف : قريب مف الفصاحة كمنو قكلة صمى ا عمية كسػمـ : "

 ( 18 – 17:  1993  ) الثعالبي                            .عباس ابفأحمد كأبك داكد عف 
ثر أعبارة صحيحة فصيحة ليا في النفس : ىي تأدية المعنى الجميؿ كاضحان ب الببلغة

خبلب  مع مبلءمة كؿ كبلـ الذم يقاؿ فيو الذيف يخاطبكف   فميست الببلغة قبؿ كؿ شي إال فنان 
فية بيف ة إدراؾ الجماؿ كتبيف الفركؽ الخستعداد الفطرم كدقمف الفنكف يعتمد عمى صفاء اال

كليس يد ال تجحد في تككيف الذكؽ الفني   كتنشيط المكاىب الفاترة    ةصنكؼ األساليب  ك لممران
 ىناؾ مف فرؽ بيف البميغ كالرساـ إال أف ىذا يتناكؿ المسمكع مف الكبلـ   كذلؾ يشاكؿ بيف المرئي

باأللكاف  ةفكر  ةسكاء   فالرساـ إذا ىـ برسـ صكر  مافيشكاؿ   أما في غير ذلؾ مف األلكاف كاأل
مة ليا   ثـ في تأليؼ ىذه األلكاف بحيث تختمب األبصار كتثير الكجداف   كالبميغ إذا أراد أف ئالمبل

أحقيا عمى  ينشىء قصيدة أك مقالة أك خطبة فكر في أجزائيا ثـ دعا إلييا مف األلفاظ كاألساليب
كأركعيا جماالن فعناصر الببلغة  وو ثـ أقكاىا أثران في نفكس سامعيبمكضكع تصاالن ا  كأكثرىا  السمع
عمى ختيار الكممات كاألساليب اا قكة كتأثيران كحسنأ ثـ دقو في لفظ كمعنى كتاليؼ لؤللفاظ يمنحي إذان 

التي تتممكيـ كتسيطر  ةالنفسي ةكحاؿ السامعيف كالنزعحسب مكاطف الكبلـ كمكاقعو كمكضكعاتو 
 .في غيره ةنت في مكطف ثـ كانت نابيو مستكرىكممة حسي  كسيـ   فرب  عمى نف

 (9-8: 1985  كأميفالجاـر  )
"الظيكر كالبياف    كالفرؽ بينيا كبيف الببلغة أف الفصاحة مقصػكرة  سناف بفاالفصاحة عند 

ال  ةحػدعمى كصؼ األلفاظ كالببلغػة ال تكػكف إال كصػفان لؤللفػاظ مػع المعػاني   ال يقػاؿ فػي كممػة كا
ف قيؿ فييا   فصيحة   ككؿ كبلـ بميػغ فصػيح كلػيس  تدؿ عمى معنى يفضؿ عف مثميا : بميغة   كا 

 (29 :  2005 )د.عباس                                                    .كؿ فصيح بميغ"
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فػػي تحقيػػؽ القػػكؿ عمػػى فػػي تحقيػػؽ القػػكؿ عمػػى الببلغػػة كالفصػػاحة   كالبيػػاف كالبراعػػة : 
بلغػػة كالفصػػاحة   كالبيػػاف كالبراعػػة ككػػؿ مػػا شػػاكؿ ذلػػؾ ممػػا يعبػػر بػػو عػػف فضػػؿ بعػػض القػػائميف الب

غػػػراض كالمقاصػػػد ك كرامػػػػكا أف كتكممػػػػكا كأخبػػػركا السػػػامعيف عػػػػف األ اعمػػػى بعػػػض مػػػػف حيػػػث نطقػػػك 
 .يـ كيكشفكا ليـ عف ضمائر قمكبيـيعممكىـ ما في نفكس

ْرُضػاْبض ِطسػَطفَءِكػَوَغفػَدَطفءػأ ْشِضِطيسػَوِزيغَضػػػَوِشغَلػَغفػأ  {تعالى :  واإلعجاز في قكلكمظاىر 
 ).44) ىكد :   } اْضَطفءػَوُشِضَسػاأل ْطُرػَواْدَتَوْتػَرض زػاْضُجوِديؼػَوِشغَلػُبْطّداػضِّْضػ ْوَمػاضِظفِضِطغَن

اسػػػتكت عمػػػى الجػػػكدم : اقمعػػػي : امسػػػكي عػػػف إنػػػزاؿ المطػػػر. نقػػػص كذىػػػب فػػػي األرض . 
لسػػػابقة يتجمػػػى لػػػؾ منيػػػا لمكصػػػؿ . بعػػػدان: ىبلكػػػا كسػػػحقان    فػػػي اثيػػػة اسػػػتقرت عمػػػى جبػػػؿ قػػػرب اا

يرؾ الذم ترل كتسمع   إف شككت فتأمؿ ! ىؿ ترل لفظو منيا بحيػث لػك أخػذت مػف يباإلعجاز  ك 
 .ما ت ديو كىي في مكانيا مف اثية  ةأخكاتيا   كأفردت ألدت مف الفصاحبيف 

رض النػػداء ىنػػا فػػي"  لفظػػة يػػاء " دكف أم مػػو ىنػػا فػػي أف نكديػػت األظالع "يػػا أرض" :  قيػػؿ
ثػـ  كنػداء السػماء كأمرىػا كػذلؾ بمػا يخصػيا بمعػي " اثػـ أمػرت فػي لفظػة "   يا أيتيا األرض  نحك :

أمػػر   كقػػدرة الدالػػة عمػػى أنػػو لػػـ يغػػظ بػػأمر أف قيػػؿ : كغػػيض المػػاء فجػػاء الفعػػؿ عمػػى صػػيغة فعػػؿ 
كر  كىػك ىػذه األمػ ةاألمر " . ثـ ذكر ما ىك فائػدقضي تعالى : "  وـ تأكيد ذلؾ كتقريره بقكل  ثقادر
كالداللػػة عمػػى قبػػؿ الػػذكر كمػػا ىػػك شػػرط الفخامػػة . سػػتكت عمػػى الجػػكدم "   ثػػـ إضػػمار السػػفينة ا" 

كمػف ىػذه الخصػائص التػي تممػ ؾ . ثـ مقابمة قيؿ " في الخاتمة بقيؿ فػي الفاتحػة " . عظمة الشأف 
حيػث ىػك  يط بالنفس مف أقطارىػا تعمقػان بػالمفظ مػفرؾ عف تصكرىا ىيبة تححذ  كت ةباإلعجاز ركع

                                                     .تسػاؽ العجيػبذلؾ لما بػيف معػاني األلفػاظ مػف االأف كؿ  بالنطؽ ىصكت مسمكع   كحركؼ تتكال
 (45 -55   2005  )الجرجاني                                                               

 -تعريؼ الببلغة :
كالببلغة لغة مف ) بمغ( الباء كالبلـ كالغيف أصؿ كاحد كىك الكصكؿ إلػى الشػيء نقػكؿ بمغػت 

َإَذاػَبض ْعيَنػأ َجض ُؼين ػػػ {المكاف   إذا كصمت كقد تسمى المشارفة بمكغػان بحػؽ المقاربػة قػاؿ ا تعػالى : 
 ).228) البقرة : } س ؾ ْطِدُصوُعن ػِبَطْطُروٍف

كمف ىذا الباب قكليـ ىك أحمؽ ًبمغ كبىمغ   أم أنو مع حماقتػو بمػغ مػا يريػده كالبيمػغ مػا يتبمػغ  
ه   كلػػي فػػي ىػػذا بػػبلغ أم فصػػيح المسػػاف ألنػػو يبمػػغ بيػػا مػػا يريػػدو ككػػذلؾ الببلغػػة التػػي يمػػدح بيػػا بػػ

 (302  - 301:  ق 395 بف زكريا  ا)                                                  .كفاية
 سـ مف اإلببلغ كالتبميغ كىك اإليصاؿ ( كالببلغ )اال -

بياف كاًؼ كقكلو  : أم ىذا القريف ذك ببلغ أم  (52)ابراىيـ : }َعيَذاػَبال ًغػضِّضِظفَس {:كقكلو تعالى
قاؿ في ىذا تبمغ اإلببلغ   كي :أم  (35) النحؿ :   }اْضَبالُغػاْضُطِبغُن َإلٌ  َرض زػاضرٌُُدَل س َؼْل {:تعالي



22 

 

كتبمغ المنزؿ إذا )تكمؼ إليو البمكغ حتى بمغ  كتبمغت بو العمة أم اشتدت ( كمما يستدرؾ  اأم بمغك 
 (5:    بدكف) الزبيدم   .ء كبمغ فبلف مبمغتو أم انتيى فيوعميو الببلغ الكصكؿ إلى الشي

 الثمر : نضج . بمغ -1بمغ : 
  بمغ الغبلـ : أدرؾ . كالبالغ : المدرؾ . -
 "  ةغبلـ بالغ" ك " جارية بالغ كبالغيقاؿ "  -
شػتدت كيقػاؿ " بمػغ منػي كبلمػؾ " أم أثػر فػٌي تػأثيرأ ا:  ةبمغػت بمكغػان العمػؿ بمػغ جيػده بيمغى الرجػ -2

 جتيد فيو كلـ يقصر" " تبالغ فيو المرض : تناىى كاشتد"اشديدان " " بالغ في األمر : 
 .بميغ : الفصيح يبمغ بعبارتة كينو ضميرهبمغ : البميغ : البىبلغي كالبيبلغي ال -3
: د فػي جريػو . كأبمػغ إليػوبعنػاف فرسػو ليزيػ هيػد دؿ إليو .   بمػغ الفػارس .. مػبمكغان.. كص –بمغ  -4

 أكصمو  . كيقاؿ بمغ عنو الرسالة إلى القـك  : أكصميا إلييـ .
الكصػػكؿ إلػػى الشػػىء . سػػـ مػػف اإلبػػبلغ كالتبميػػغ أم اإليصػػاؿ : الػػببلغ الجمػػع ببلغػػات : اال      

كالمبمغ جمع مبالغ .. حد الشيء كنيايتو . كيقاؿ )أمر ا بمغ ( أم بػالغ نافػذ ك ) أمػر بػالغ 
 .:  النياية في الحمؽةذ ( كالبمغأم ناف

الكافيػػػة كمنػػػو تبمػػػغ بالشػػػيء : اكتفػػػى كقنػػػع . كالػػػببلغ الكافيػػػة منػػػو . كالػػػببلغ جمػػػع ببلغػػػات :  -5
 لقـك عابديف : أم كفاية .  ان لببلغ الحديث : إف في ىذا

المبمػػػػػغ جمػػػػػع مبػػػػػالغ : الكميػػػػػة مػػػػػف الػػػػػدراىـ . كالببلغػػػػػات : الكشػػػػػايات يقػػػػػاؿ )ال يفمػػػػػح أىػػػػػؿ   -6
 (49 – 48 :  بدكفاألزكم)                                           الببلغات(.

كصػػؿ كانتيػػى  كبمغػػت بأنيػػا الكصػػكؿ االنتيػػاء  يقػػاؿ :" بمػػغ الشػػيء يبمػػغ بمكغػػان كببلغػػان : أم  -7
 المكاف بمكغان: كصمت إليو ".

يػت إلييػا   كبمػغ الببلغة في المغة أيضان ىي الكصكؿ كاالنتياء   يقاؿ : " بمغػت الغايػة إذا إنتي -8
" كبمػػغ   (95" ) المائػػدة :َعييْدّغفػَبييفِضَذػاْضَصْطَبييظِػػػ   قػػاؿ تعػػالى "  نتيػػىاالشػػيء ... كصػػؿ ك 

كتبػػالغ فػػي كبلمػػو.. تعػػاطى الببلغػػة   كلػػيس مػػف قػػكؿ بميػػغ  الرجػػؿ ببلغػػة فيػػك بميػػغ "   كىػػذا
لكػبلـ منتياه ككفايتو   كالببلغة يكصؼ فييػا اأىميا كما ىك بيمغ كلكف يتبالغ   فمبمغ الشيء 

صػفة لمكػبلـ كليسػت مػف صػفة المػتكمـ   كشػممتة مػف ليػا اكثػر أحك أكالمتكمـ   كيبدك أنيػا فػي 
بقػػاء لمصػػفة مكانػػو قػػاؿ بػػاب التكسػػع فػػي المعنػػى فحقيقػػة الكػػبلـ  بميػػغ   حػػذؼ لممكصػػكؼ   كا 

  فالبارم عز كجؿ جعؿ الببلغة صػفة لمحكمػة كلػـ ينسػبيا (5)القمر:" ِحْصَطٌظػَبفِضع ٌظتعالى: "
 يبمػػغ بعبػػارة لسػػانو وكالببلغػػة الفصػػاحة ... كرجػػؿ بميػػغ كبمػػغ .. حسػػف الكػػبلـ فصػػيح"لمحكػػيـ 
.  كالجمع بمغاء كقد بميغ بال وفي قمب كنو ما  ضـ   ببلغة أم صار بميغا"ن

ف اختمؼ جدرىما المغكم ألف كؿ كاحد   فالببلغة كالفصاحة ترجعاف إلى معنى كاحد   كا 
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عػػف المعنػػى كاإلظيػػار لػػو فسػػميت الببلغػػة ببلغػػة ألنيػػا تنيػػي المعنػػى إلػػى  اإلبانػػةمنيمػػا ىػػك 
 (11 :2007  ) ثكيني                                                   قمب السامع فيفيمو.

عمػػى إذا أظيػػر كالشػػاىد ) وعمػػا فػػي نفسػػ يػػا مػػف قػػكليـ أفصػػح فػػبلفإنأمػػا الفصػػاحة فقػػد قػػاؿ  
مػػت عنػػو رغكتػػو فظيػػػر ( قػػكؿ العػػرب أفصػػػح الصػػبح إذا أضػػاء كأفصػػح المػػػبف إذا إنجأنيػػا االظيػػار

فػػي عجمػػي إذا أبػػاف بعػػد أف لػػـ يكػػف يفصػػح كيبػػيف كفصػػح المحػػاف إذا عبػػر عمػػا كفصػػح كأفصػػح األ
 (16: 1989  د. قميحة)                        عمى جية الصكاب دكف الخطأ. انفسو كأظيرك 

( أك 420 419 8بأنيػػا الفصػػاحة كحسػػف الكػػبلـ ) ابػػف منظػػكر  ب  ت  مجمػػد ؼ أيضػػان عػػرٌ كتي 
 .كحسف بيانو ىي حسف البياف  كقكة التأثير   كيقاؿ : بمغ ببلغة :أم فصح
 70)  69 1980 )مجمع المغة العربية 

 غ بعبارة لسانو كنو ما في قمبو".كرجؿ بميغ أم حسف الكبلـ فصيحة يبم"
  ( 420 8)ابف منظكر  ب  ت   مجمد

: سػبلمتو بعػد فصػاحة مفرداتػو ممػا يػبيـ معنػاه   كيحػكؿ دكف المػراد منػو كقػد  فصاحة الكبلـ
كضػػعؼ الحػػركؼ   اشػػترط عممػػاء الببلغػػة لفصػػاحة الكػػبلـ أف يسػػمـ مػػف ثبلثػػة عيػػكب ىػػي " تنػػافر 

 (46-45:  2007  ) أبك العدكس                      التعقيب المفظي كالمعنكم ".التأليؼ   
 كثيقػان  فقد أكرد المتخصصكف تعريفات عدة لمببلغة   كىػي فػي مجمميػا تػرتبط ارتباطػان :اً اصطبلحأما 

 مف ىذه التعريفات ما يأتي :بالمعاني المغكية لتمؾ الكممة   كتستمد منيا الكثير مف مدلكالتيا   ك 
   ليا في النفس أثر خبلب صيحوبعبارة صحيحة   ف كاضحان  ىي "تأدية المعنى الجميؿ الببلغة -1

     كؿ كبلـ لممكطف الذم يقاؿ فيو   كاألشخاص الذيف يخاطبكف بو".  مةءمبلمع 
قبكلػػػة تبمػػػغ بػػػو المعنػػػي قمػػػب السػػػامع  فتمكنػػػو فػػػي نفسػػػؾ   مػػػع صػػػكرة م ىػػػي "كػػػؿ مػػػا الببلغػػػة -2

                                                            كمعرض حسف ".
 (40–31: 1978 الياشػػمي) "مػػع فصػػاحة عباراتػػو  لحػػاؿىػػي "مطابقػػة الكػػبلـ لمقتضػػى ا الببلغػػة -3

يجػػاز  كتأديػػة المعنػػي أداء كاضػػحان  الببلغػػة بعبػػارة  ىػػي" كضػػع الكػػبلـ فػػي مكضػػعو مػػف طػػكؿ كا 
كػؿ كػبلـ لممقػاـ الػذم يقػاؿ فيػو  كلممخػاطبيف  مػةءمبلس أثػر خػبلب   مػع فصيحة  ليا في الػنف

 (10: 1974)عتيؽ                                                                  بو".
ىػي "عمػـ يحػدد القػكانيف التػي تحكػـ األدب   كالتػي ينبغػي أف يتبعيػا األديػب فػي تنظػيـ  الببلغة -4

         ."كالتػػػػػػػػأليؼ بينيػػػػػػػػا فػػػػػػػػي نسػػػػػػػػؽ صػػػػػػػػكتي معػػػػػػػػيفاختيػػػػػػػػار كمماتػػػػػػػػو    أفكػػػػػػػػاره كترتيبيػػػػػػػػا   كفػػػػػػػػي
 (1979:289د )أحم                                                                    

ىػػي :العمػػـ أك الفػػف الػػذم يعممنػػا كيػػؼ ننشػػئ الكػػبلـ الجميػػؿ  المػػ ثر فػػي النفػػكس أك  ةغػػالببل
 (190 :1996)الجمببلطي كالتكانسي                       يعممنا كيؼ ننشئ القكؿ األجمؿ .
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ىػػػي : "العمػػػـ الػػػذم يحػػػاكؿ الكشػػػؼ عػػػف القػػػكانيف العامػػػة التػػػي تػػػتحكـ فػػػي االتصػػػاؿ  الببلغػػػة
 (150 :  1989)خاطر كيخركف                               المغكم ليأتي عمى نمط خاص".

 : " إنيا مػأخكذة مػف قػكليـ بمغػت الغايػة إذا ىي كما يعرفيا أبك ىبلؿ العسكرم قائبلن  الببلغة
انتييت إلييا فيي ما تبمغ بو المعنى قمب السامع فتمكنو في نفسو   لتمكنو في نفسؾ   عمى صكرة 
مقبكلػة كذلػؾ أف الفصػػاحة تمػاـ يلػة البيػػاف   فيػي مقصػكرة عمػػى المفػظ   كالببلغػة إنمػػا ىػي المعنػػى 

 ى.إلى القمب   فكأنما مقصكرة عمى المعن
يحدد القكانيف التي تحكـ األدب كالتي ينبغي أما المحدثكف عرفكا الببلغة بأنيا عبارة عف عمـ 

أف يتبعيا األديب في تنظيـ أفكاره كترتيبو في اختيار كمماتو كالتػأليؼ بينيػا فػي نسػؽ صػكتي معػيف 
عػػرض   كم  فتمكنػػو فػػي نفسػػؾ مػػع صػػكرة مقبكلػػةأك ىػػي كػػؿ مػػا تبمػػغ بػػو المعنػػى فػػي قمػػب السػػامع

 (153 : 2003 )د.عاشكر  د. الحكامدة                                       حسف.
: ىي مطابقة الكػبلـ لمقتضػى حػاؿ السػامعيف مػع فصػاحتو   مقتضػى الحػاؿ  ببلغةالتككف ك 

فػػي االعتبػػار  وـ فػػي الحسػػف كالقبػػكؿ يكػػكف بمطابقتػػلتفػػاكت مقامػػات الكػػبلـ  فإرتفػػاع شػػأف الكػػبل تبعػان 
كبلـ الرصيف الجزؿ يككف محمكدان في مقاـ الشدة الكانحطاط شأف الكبلـ يككف بعدـ ذلؾ فالمناسب 

 (9: 1987  عمكاف)كالجزالة كما أف الميف السيؿ يككف محمكدان في مقاـ الميف كالسيكلة.
بيػذه الصػكرة مػف التحديػد حقػان كػاف لمجػاحظ فضػؿ عمى تكضيح مفيػكـ الببلغػة  الرمانيحرص  -
كتػػاب   بيػػد أف منيجػػو تمثػػؿ فػػي عػػرض يراء السػػابقيف مػػف الث عػػف معنػػى الببلغػػةلسػػبؽ إلػػى الحػػديا

ف يخمص إلػى تصػكر محػدد  أ  دكف كالشعراء كذكم البصر باألدب  سكاء مف العرب أك مف غيرىـ
  ألنػو ببلغة إفياـ المعنػىعمى حيف قصد الرماني إلى ىذا التصكر المحدد   كقد رفض أف تككف ال

مفظ عمػى   كذلؾ رفض أف تككف الببلغة بتحقيؽ المان أحدىما بميغ كاثخر عيىٌ متكمقد يفيـ المعنى 
عنى كىك غث مستكره  كنافر متكمؼ. كالمفيمـك الػذم يرتضػيو ى ألنو قد يحقؽ المفظ عمى المالمعن

 (51:  1996  )د.السيد      ظ.مف المف ةإلى القمب في أحسف صكر  أف الببلغة إيصاؿ المعنى
 ما الببلغة ؟ 

 : ما الببلغة ؟ قاؿ : معرفة الفصؿ مف الكصؿ .  يؿ لمفارسيّ ق
 : ما الببلغة ؟ قاؿ : تصحيح األقساـ . كاختبار الكبلـ . وقيؿ لميونانيّ 
 يـك اإلطالة . ة. كالغزار  ةتضاب عند البداىقحسف اال: ما الببلغة ؟ قاؿ :  وقيؿ لمروميّ 
 .نتياز الفرصو كحسف اإلشارةاك كضكح الداللة   : ما الببلغة؟ قاؿ: وقيؿ لمهنديّ 

 (4 : 1996  )د.عبد ا                                                                  
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 مبلحظة ما يأتي : ابينيا  أمكني المتعريفات السابقة كمقارنتي الباحثةمف خبلؿ دراسة 
 جـ المغػة لكممػةالتػي جػاءت فػي معػا ترتبط تمؾ التعريفػات بشػكؿ أك بػ خر بالمػدلكالت كالمعػاني -  

 "ببلغة ".
لكصػػكؿ بػػو إلػػى تمتقػػي تمػػؾ التعريفػػات فػػي ربطيػػا لمفيػػكـ الببلغػػة بفػػف القػػكؿ كالتعبير ككيفيػػة ا   -

 حسف البياف كقكة التأثير . أقصى درجة ممكنة مف
 التعريفات مف األكؿ إلى السادس تركز عمى مفيكـ الببلغة مف حيث كظيفتيػا بالنسػبة لؤلديػب  -

لػى كيفيػة إنشػاء عمػؿ أدبػي بميػغ كمػ ثر  كلكنيػا ال تشػتمؿ عمػى مػا يشػير إكالمتمثمة في إرشاده 
إلى كظيفة الببلغة بالنسبة لمنقاد كدارسػي األدب كالمتمثمػة فػي تنميتيػا لقػدرتيـ عمػى تػذكؽ كنقػد 

 .كتقكيـ األعماؿ األدبية 
 تتضمف ما يشير إلى ارتباط الببلغة ال -باستثناء التعريفيف الثالث كالسابع –التعريفات السابقة  -

بالقريف الكريـ   ككظيفتيا في كشؼ أسرار اإلعجاز الببلغي لمنص القريني  مع أف ىذه العبلقة 
ببلغػة قيمتيػا كأىميتيػا كجعمتيػا فػي نظػر الكثيػر مػف الببلغيػيف "أحػؽ العمػـك الأعطػت ىي التػي 

 ( 1983:9عتيؽ د.)          .بالتعمـ كأكالىا بالتحفظ بعد المعرفة با جؿ ثنا ه
حيػػػث  فػػي الداللػػػة عمػػػى مفيػػـك الببلغػػػة  ف كػػاف مػػػف أكثػػػر التعريفػػات شػػػمكليةا  التعريػػؼ السػػػابع ك  -

ييػػتـ بالكشػػؼ عػػف القػػكانيف العامػػة التػػي تػػتحكـ فػػي فنػػكف كأنػػكاع االتصػػاؿ المغػػكم  يعتبرىػػا عممػػان 
يشػمؿ األدب كالنصػكص ليجعميا تأتي عمى نمط خاص دكف غيره  مما يكسع مجاؿ ىذا العمػـ ل

 الدينية كالقريف الكريـ كالحديث النبكم الشريؼ باعتبارىا مف أرقى صكر الجماؿ فييا. 
 متقدمػػة فػػي سػػبيؿ الكصػػكؿ إلػػى   عتبػػر أف تمػػؾ التعريفػػات تمثػػؿ جيػػكدان ت الباحثػػةف إكمػػع ذلػػؾ فػػ   
 تعريؼ دقيؽ كشامؿ لمفيكـ الببلغة.   
و أنػرل ا تػبيػ خاصػان  سػتنبط تعريفػان تؾ التعريفػات كغيرىػا أف ف خبلؿ تمػم ةالباحث تكقد استطاع    

الببلغػة بأنيػا:العمـ  ةعػرؼ الباحثػتمى مفيكـ الببلغة ككظائفيا  حيث كدقة في الداللة ع أكثر شمكالن 
الذم يعنى بالبحث في القكاعد كالقكانيف كالنظـ التي تكجو االتصاؿ المغكم ليػأتي عمػى نمػط خػاص 

ف كيػػػ ثر فػػييـ  كمػػػا يعنػػى بتنميػػػة قػػدرة اإلنسػػػاف عمػػى التعبيػػػر عػػف أفكػػػاره ك يبلئػػـ أحػػػكاؿ المخػػاطبي
أحاسيسو كعكاطفو بأسمكب أدبػي رفيػع  باإلضػافة إلػى عنايتػو بتنميػة القػدرة عمػى تػذكؽ كنقػد كتقػكيـ 

 األعماؿ األدبية المختمفة  كالمفاضمة بينيما .
يقصػد بدراسػتو تثقيػؼ العقػؿ كنضػكج  ان رأييا فػي الببلغػة بأنيػا ليسػت عممػ الباحثةككذلؾ تبدم      

الفكر كتكسيع المعمكمات كىي ليست مف المكاد التي يعتمد في درسيا عمى القياس العقمي كالتصكر 
كتقػػـك عمػػى أسػػاس التػػذكؽ األدبػػي الفنػػي كتنميتػػو  المنطقػػي كلكنيػػا فػػف متصػػؿ بػػاألدب اتصػػاالن كثيقػػان 

 كصقمو كتيذيبو .
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 -:نشأة  الببلغة وتطورها
تقاف المغة كتعميم أت الببلغة كغيرىا مف عمـك العربيةنش  - يا كالكقكؼ عمى لخدمة القريف الكريـ كا 

أساليبيا كمرت بأطكار مختمفػة   كشػيدت تجػارب متعػددة ككػاف المصػطمح الببلغػي يأخػذ معنػاه 
العممػػي الػػدقيؽ كممػػا ظيػػر عػػالـ ألمعػػٌي لػػو قػػدرة عمػػى كضػػع الحػػدكد كصػػياغة التعريفػػات . كلعػػؿ 

( كػػػاف مػػػف اكثػػػر الببلغيػػػيف دقػػػة فػػػي المصػػػطمح  ػىػػػ474( أك ) ػىػػػ471لقػػػاىر الجرجػػػاني )عبػػػد ا
 ) دالئػؿ اإلعجػاز(وتابي  فقد استطاع بعبقريتو الفذه أف ي لؼ ك كضبطان لمقاعدة كرسمان لؤلصكؿ

تشػػيد نمػػكان حتػػى القػػرف الثػػاني كظمػػت الببلغػػة  )كأسػػرار الببلغػػة( المػػذيف كانػػا عمػػدة الببلغيػػيف  
رة كلكنيا تكقفت عند رسـك المتأخريف كلـ يضؼ إلييا فػي ىػذا العصػر إال مػا ييػدؼ عشر لميج

لمرحػـك أمػيف ا فف القكؿ(  إلية المنيج الحديث في تصنيؼ المكضكعات كىك منيج اتضح في)
 (7:  2003 ) د. مطمكب                    .كلـ يشد الدرس الببلغي الجديدالخكلي   

تتػػػبعيـ لنشػػػأة الببلغػػة كمراحػػػؿ تطكرىػػػا  فمػػػنيـ مػػػف اعتمػػػد طريقػػػة   تعػػددت طػػػرؽ المػػػ رخيف فػػػي -
فصنؼ تمؾ المراحؿ إلى عصكر تحاكى عصكر األدب  حيث تتبع الببلغة  التاريخية  العصكر

في العصر الجاىمي  ثـ في صػدر اإلسػبلـ كالعصػر األمػكم   ثػـ فػي العصػر العباسػي بقسػميو 
 في العصر الحديث. تركي  كأخيران األكؿ كالثاني  ثـ في العصر المممككي كال

عمييػػا الببلغػػة فػػي كػػؿ مرحمػػة  فتتبعيػػا فػػي التػػي كمػػنيـ مػػف صػػنؼ تمػػؾ المراحػػؿ حسػػب الحالػػة   
 ثـ مرحمة الجمكد.  ضكج كاالزدىار  ثـ مرحمة التعقيدثـ مرحمة الن مرحمة النشأة 

ا جعػؿ كػؿ قػرف ىجػرم فالببلغػة حتػى نيايػة القػرف الثػاني اليجرم كىكػذ  القرف األكؿ اليجرمفي   
 مرحمة مستقمة يتتبع خبلليا تطكر الببلغة.

رات حيػاتيـ  فيتنػاكؿ كمنيـ  مف تتبع الببلغة مف خبلؿ األشخاص ك مجيكداتيـ الببلغيػة فػي فتػ  
ة أك الجرجػػػاني كمنجزاتػػػو فػػػي عمػػػـ الببلغػػػأك عبػػػد القػػاىر   ك مجيكداتػػػو الببلغيػػػة مػػثبل الجػػػاحظ

 ىكذا.كم لفاتو الببلغية ك  ياكالسكٌ 
 طريقة العصػكر التاريخيػة فػي تتبعػو المػكجز لنشػأة الببلغػة كمراحػؿ تطكرىػا  الباحثة تكقد اختار   

 ذلؾ لؤلسباب التالية:
أثر برنامج يكظػؼ اإلعجػاز الببلغػي فػي تنميػة التحصػيؿ كالتفكيػر  الدراسة الحالية تتمحكر حكؿ -

 الناقد بعمـ البياف.
لكفة كمشيكرة في التأريخ لمراح تطكر األدب  كاالرتبػاط كثيػؽ طريقة العصكر التاريخية طريقة مأ -

 بيف األدب كالببلغة.
 طريقة العصكر تعرض التسمسؿ التاريخي لتطكر الببلغة بشكؿ مبسط ككاضح. -
   (38: 2001 )الحشاش         يمكف ليذه الطريقة أف تستكعب في خبلليا الطرؽ األخرل.  -
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دكره الفعاؿ  الببلغة العربية مصدر عظيـ الخطر كاف لو  في نشأة ةكمف المصادر المتميز 
في تشكيؿ مسار البحث الببلغي كىك القريف الكريـ   فقد جاء بمغة العرب   كتألؼ مف جنس 

 ولخطباء   لكنو فاقيما ببراعة نظمالحركؼ كالكممات التي تألؼ منيا شعر الشعراء   كنثر ا
حكاـ تراكيبو كظير ذلؾ في عجز أفصح ف بؿ صحائيـ عف اإلتياف بمثؿ أقصر صكره منو   كا 

 .كانت نماذج المحاكاة القميمة التي حاكليا بعضيـ مدعاة لمسخرية   كأكضح داللة عمى العجز
 (15_14 :1996  )د.السيد                                                                

 -:الببلغة في العصر الجاهمي-
البدايات في مبلحظات ىمي البدايات األكلى لمببلغة العربية كقد تمثمت تمؾ شيد العصر الجا

يعبر فييػا عػف رأيػو إزاء  تصدر عف ىذا األديب أك ذاؾ في ىذه المناسبة أك تمؾ  ة قتضيببلغية م
ؾ المبلحظػػات عمػػى بسػػاطتيا تصػػدر عػػف كقػػد كانػػت تمػػ ك جممػػة  أك بيػػت شػػعر  أ أك معنػػى  فكػػرة 

حساس مر  كمػف أمثمػة ذلػؾ مػا جػاء  كتمكػف فػي فػف القػكؿ كالتعبيػر  ىػؼ  كر يػة ثاقبػة  ذكؽ رفيع كا 
   بػو طػارت شػيرتوفي أخبار النابغة الذبياني مف أف أشػعار الناشػئيف كػانكا يحتكمػكف إليػو فمف نػكه 

نػػو فضػػؿ أكيػػركل  عراء كأسػػاليبيـ ككػػاف فػػي أثنػػاء ذلػػؾ يبػػدل بعػػض المبلحظػػات عمػػى معػػاني الشػػ
 ( 11: 1965ضيؼ د.)     ".ابت كفضؿ الخنساء عمى بنات جنسيااألعشى عؿ حساف بف ث

يقضػػى  بػػيف شػػعراء عصػػره  ككػػذا كػػاف الشػػاعر المشػػيكر زىيػػر بػػف أبػػي سػػممى ينصػػب حكمػػان 
  ككػػػاف ذلػػػؾ نتيجػػػة ببلغيػػػةأحكامػػػو عبػػػارة عػػػف مبلحظػػػات ككانػػػت  بػػػالتفكؽ  ؾكلػػػذا ليػػػذا باإلجػػػادة 

تقدـ حياتيـ العقمية كالفكريػة  كشػيكع المجػادالت لتحضر العرب كاستقرارىـ في المدف كاألمصار   ك 
كالمناظرات فيما بينيـ في األمػكر السياسػية كالعقائديػة  كظيػكر الفػرؽ كالطكائػؼ المختمفػة كػالخكارج 
كالشػػيعة  كالمعتزلػػة كغيػػرىـ  كتشػػجيع الخمفػػاء كالػػكالة كاىتمػػاميـ بالشػػعر كالشػػعراء كتقػػديميـ الجػػكائز 

ذكػاء االكناسة في الككفػة دكر كبيػر فػي  سكؽ المربد في البصرة  كسكؽلممبدعيف منيـ   كما كاف ل
المنافسػات الشػعرية بػػيف الشػعراء ذلػؾ العصػػر  كالمنافسػات بػػيف جريػر كالفػرزدؽ كالتػػي عرفػت باسػػـ 
النقائص  حيث كاف كؿ شاعر منيـ يحرص عمى أف يتفكؽ عمى خصمو فيما ينظمو مف أشػعار   

بعػػػض المبلحظػػػات  يػػػات أك القصػػػائد الشػػػعرية التػػػي ينظميػػػا مبػػػديان كيتتبػػػع كػػػؿ مػػػنيـ اثخػػػر فػػػي األب
 ذلؾ دكره فػػي تطػػكيرلػػ  كقػػد كػػاف قديػػة كالببلغيػػة الرائعػػة حػػكؿ كممػػة  أك جممػػة  أك فكػػرة أك معنػػىالن

 .الدراسات الببلغية في ذلؾ العصر
بمعنػػى  جػػد النقػػد الػػذم ىػػكنجػػد أنػػو لػػـ يكػػف فصػػؿ بػػيف النقػػد كالببلغػػة فػػي العصػػر الجػػاىمي لػػذا كي  -

لمشػعر العربػي نفسػو   الببلغة فػي الجاىميػة كلكنػو كجػد ىينػان يسػيران  مبلئمػان لػركح العصػر مبلئمػان 
نفعػاؿ كالتػأثر ... عمػى اال ئـذلؾ   كبلىمػا قػافالشعر الجاىمي إحساس محض أك يكاد  كالنقد ك
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  مػػف لشػػعر . يفطػػف إلييػػا الشػػعراء فػػي افمػا كػػاف النقػػد الجػػاىمي كمعػػو الببلغػػة أكثػػر  مػف مأخػػذ 
 .الخياؿىنا كانت الببلغة في حياتيا كتاريخيا تنظر إلى عنصر 

 (28 :  1986  ) أبك عمي  .كنجد أف النقد الذم ىك بمعنى الببلغة في الجاىمية   -
 -الببلغة في العصر العباسي : 

ر تطػػكر مػػا أف يبػػدأ العصػػر العباسػػي األكؿ حتػػى تتسػػع المبلحظػػات الببلغيػػة كتتطػػكر بتػػأثي
  جنبيػػة مػػف فارسػػية كىنديػػة كيكنانيػػة  كانفتػػاح المسػػمميف عمػػى الثقافػػات األالعقميػػة كالحضػػارية الحيػػاة

  ر معاكدخكؿ كثير مف المكالى غير العرب اإلسبلـ   ما كاكب ذلؾ كمو مف تطكر في الشعر كالنث
ييػػا   يػػكرد فىػػػ( ي لػػؼ كيتػػرجـ الكثيػػر مػػف الكتػػب 143فيػػذا ىػػك عبػػد ا بػػف المقفػػع المتػػكفى سػػنة )

  : في الصمتية  فيجعميا)أم الببلغة( أقسامان   ك" يعمد فييا إلى القسمة العقمبعض اثراء الببلغية
  كالجػػدؿ  حتجػػاج أك المنػػاظرة  ثػػـ يقسػػـ الكػػبلـ إلػػى أنػػكاع منيػػا : االكاالسػػتماع كاإلشػػارة   كالكػػبلـ

 المعمميف كىما:كالجكاب في الحديث  كالشعر  كالكبلـ تميز ىذا العصر بظيكر طائفتيف مف 
 طائفة المتكمميف الذيف كانكا يعنكف بتعميـ فف الخطابة كالمناظرة . -
ك طائفة المغكييف كالنحكييف الذيف كانكا يحترفكف تعميـ المغة كمقاييسيا في االشتقاؽ كاإلعراب    -

بػػػراز  مضػػػيفيف إلػػػى ذلػػػؾ ركايػػػة كاسػػػعة لمشػػػعر القػػػديـ مػػػع عنػػػايتيـ بشػػػرح مػػػا يػػػرككف كدرسػػػو كا 
ىػػ(   حيػث ألػؼ 207التعبيرية كاألسمكبية   كمف ى الء المغكييف الفراء المتكفى سنة )خصائصو 

بسػػط فيػػو الكػػبلـ فػػي  ف الكػػريـ شػػرحان يف " عنػػي فيػػو بشػػرح ييػػات القػػر يسػػماه " معػػاني القػػر أ كتابػػان 
التراكيب   كتأكيؿ العبارات   كتحدث فيو عف التقديـ كالتػأخير   كاإليجػاز   كاإلطنػاب   كأشػار 

راء عالـ يخر ىك أبك قلم ى بعض الصكر البيانية كالتشبيو كالكناية كاالستعارة   ككاف معاصران إل
ف " يكتػػاب مشػػيكر األسػػماء " مجػػاز القػػر  ىػػػ (  كلػػو208عبيػػدة معمػػر بػػف المثنػػي المتػػكفى سػػنة )

 .كناية كغيرىاتناكؿ فيو بعض الجكانب الببلغية في اثيات القرينية كاالستعارة كالتشبيو كال
 (29 :1965ضيؼ    د.)

  حؽ م سس الببلغة العربية األكؿ"ىػ(  كالذم " يعتبر ب255ثـ جاء الجاحظ المتكفى سنة ) 
 (19 :1983عتيؽ  )                                                                      
 حيث ألؼ مجمكعة مف الكتب كاف مف أشيرىا كتابو " البياف كالتبييف.

كقد أكد فيو  ىػ(   كألؼ كتابو " البديع "  296عيد الجاحظ جاء عبد ا بف المعتز المتكفى سنة )كب
 نو " صنفو ليدؿ داللة قاطعة عمى أف ما يكثر منو المحدثكف مما يسمى بديعان أمنذ السطكر األكلى 

 "ف كاإلسبلمييفيف   كالحديث   ككبلـ الجاىمييمكجكد مف قديـ في القر 
 (67 :1965  ضيؼد.)
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  ي كتابػػو خمسػة ىػي: االسػػتعارة   كالتجنػيس  كالمطابقػػةكقػد جعػؿ ابػػف المعتػز فنػكف البػػديع فػ
التػػي يػػػدكر   كقػػد كانػػت ىػػذه الفنػػػكف الخمسػػة ىػػي از عمػػى الصػػدكر  كالمػػذىب الكبلمػػػيكرد اإلعجػػ

عشر ثبلثة سماه محاسف الكبلـ   كتناكؿ فييا أ  كما تحدث في كتابو عما حكليا الحديث في زمانو
  كتأكيػػػد المػػػدح بمػػػا يشػػػبو الػػػذـ   كحسػػػف التضػػػميف   كالتعػػػريض   كحسػػػف   منيػػػا االلتفػػػات محسػػػنان 

 ( 13 :1983عتيؽ   د.)                             . التشبيو  كحسف االبتداءات كغيرىا
مػػف صػنؼ فػػي البػػديع   كرسػػـ فنكنػػو   ككشػػؼ عػػف  أكؿكىػذا يكضػػح أف ابػػف المعتػػز كػػاف "  

دكدىا بالػػدالالت العينيػػة   كالشػػكاىد الناطقػػة بحيػػث أصػػبح إمامػػا لكػػؿ مػػف صػػنفكا فػػي ناسػػيا كحػػأج
 (1969:75ضيؼ     د.)                                                   .البديع بعده "
سػماه " نقػد الشػعر " تنػاكؿ فيػو أ ىػػ( فقػد كضػع كتابػان 337بػف جعفػر المتػكفى سػنة )  قداموأما 

ت الببلغيػػػػػة كمنيػػػػػا التشػػػػػبيو   كالترصػػػػػيع   كالتتمػػػػػيـ   كالمبالغػػػػػة   كااللتفػػػػػات   بعػػػػػض المكضػػػػػكعا
 أف ىذه مف خصائص الشعر الجيد. ان يح   كغيرىا   معتبر كالمطابقة كالمجانسة   كالتك ش
 (1983:16 )عتيؽ                                                      

ىػ(   حيث 386عمي بف عيسى الرماني المتكفى سنة ) كممف كتب في الببلغة في ىذا العصر  
ف " تحدث فييا عف الببلغة حيث قسميا إلى عشرة يعجاز القر إسماىا " النكت في أرسالة كتب 

أقساـ ىي : اإلعجاز   كالتشبيو   كاالستعارة   كالتبلـ    كالفكاصؿ   كالتجانس   كالتصريؼ   
كقد أضاؼ في حديثو عف الببلغة إضافات جديدة إلى مف كالتضميف   كالمبالغة   كحسف البياف   

                                                  .  دقيقان  رسمان  كرسـ ليا أقسامان  نيائيان  سبقكه   فقد بعض فنكنيا تحديدان 
 ( 107 :1965ضيؼ    د.)                                                                 

ف " تحػدث يسػماه " إعجػاز القػر أ قػد ألػؼ كتابػان ىػػ( ف403أما أبك بكر البػاقبلني المتػكفى سػنة ) 
ضػػافة إلػػى شػػرحو ألقسػػاـ الببلغػػة العشػػرة يفيػػو عػػف كجػػكه إعجػػاز القػػر  ف   كعػػف ألػػكاف مػػف البػػديع   كا 

 ( 114 -108 :1965ضيؼ  د.)                     التي تحدث عنيا الرماني مف قبؿ .
محمػػد بػػف طباطبػػا المتػػكفى  فػػي النقػػد كالببلغػػة فػػي ذلػػؾ العصػػر أيضػػان  ممػػف ألػػؼ كتابػػان ككػػاف 

في النقد كالببلغة اسماه " عيار الشعر "   تحدث فيو عػف صػناعة  ىػ(   حيث ألؼ كتابان 322سنة )
إيػػاه  ان ف التشػػبيو بكجكىػػو المتعػػددة معتبػػر الشػػعر كالميػػزاف الػػذم تقػػاس بػػو ببلغتػػو   كمػػا تحػػدث فيػػو عػػ

 (127-1965:124ضيؼ   د.)                                       ر الشعر كلبو .جكى
كقد تكاصؿ تطػكر الدراسػات الببلغيػة فػي العصػر العباسػي الثػاني   حيػث ظيػرت فيػو العديػد 

المكازنة بيف أبي تماـ كالبحترم " لمحسػف  ة المباشرة بالببلغة   مثؿ كتاب مف الم لفات ذات العبلق
ان أبي تمػاـ كشػعر البحتػرم   معتبػر  ىػ(   حيث فاضؿ فيو شعر371مدم المتكفى سنة ) ثبف بشر ا
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لػػػػبعض النمػػػػاذج مػػػػف االسػػػػتعارات كالطباقػػػػات  األكؿ مػػػػف أصػػػػحاب الصػػػػنعة ) البػػػػديع(   كعارضػػػػان 
 .عمى المألكؼ مف كجية نظره كخركجان  كالجناسات التي ترم فييا تكمفان 

نظريػة عمػـ البيػاف  عمػـ المعػاني فقػد " كضػع أيضػان  نظريػة د القػاهر الجرجػانيبعككما كضع 
ببلغيكف بالبحث لكنيـ لـ تاريخ العربية  كمع أف كؿ الفصكؿ التي بحثيا سبقو إلييا الألكؿ مرة في 

  كلػـ يبحثػكا دقائقيػا عمػى نحػك مػا بحثيػػا كحررىػا عبػد القػاىر فػي كتابػو " أسػرار الببلغػػة " يحرركىػا
 ( 190 :1965 ضيؼ د.)                 ." بارعان  مؿ أمثمتيا تحميبلن فقد ميز أقساميا   كفركعيا كح

  كقد اشتمؿ ذلؾ الكتاب عمى بحكث في الجناس  كالسجع   كالتشبيو   كاالستعارة  كالمجػاز 
ؼ أقسػػػاـ كػػػؿ فػػػف كصػػػكرة مػػػف تمػػػؾ الفنػػػكف   كصػػػنٌ كافيػػػان  ؿ فييػػػا القػػػكؿ تفصػػػيبلن   حيػػػث فٌصػػػكغيرىػػػا

ذ كاف  ليػا  عػف دقػائؽ الصػكر البيانيػة مػتخمبلن  مف الميـ بالنسبة لو " أف يكشؼكالصكر البيانية   كا 
 . ضع قكانيف البياف في العربيةبنظرات نفسية كذكقية جمالية رائعة مما يجعمو بحؽ كا

 (1965:218 ضيؼ  د.)      
فػػي ازدىػػار الببلغػػة فػػي ذلػػػؾ  عػػالـ ببلغػػي يخػػر كػػاف لػػو دكره أيضػػان  د القػػاهرعبػػكقػػد جػػاء 

(   كقػػد ألػػؼ كتابػػو ىػػػ538المتػػكفى سػػنة )  الزمخشػػري عمػػر بػػف محمػػودذا العػػالـ ىػػك العصػػر   ىػػ
حيػػث عػػرض فيػػو صػػكرة رائعػػة    "كعيػػكف األقاكيػػؿ فػػي كجػػكه التأكيػػؿ التنزيػػؿحقػػائؽ لكشػػاؼ عػػف "ا

فػي مػا أكرده  عمػى الجانػب الببلغػي   كمتمػثبلن  لتفسير القراف الكريـ   كالكشػؼ عػف إعجػازه   مركػزان 
ا ييمػػ  خاصػػة مػػا يتعمػػؽ ف "رار الببلغػػةأسػػ"  ك "دالئػػؿ اإلعجػػاز "فػػي كتابيػػو السػػابقيف :عبػػد القػػاىر 

لنفس المكضكعات التػي  بعممي المعاني كالبياف  حتى أف ما جاء في الكشاؼ يكاد أف يككف تطبيقان 
 تناكليا عبد القاىر مف قبؿ  مع بعض اإلضافات مف جانب الزمخشرم .

كميػز بينيمػا  بدقة بيف عممي المعاني  كالبياف صؿكاف أكؿ مف فى زمخشرم في أنو لمكيرجع الفضؿ 
 (222:1965ضيؼ د.)           .يشخصوم يما مباحثو الخاصة كاستقبللو الذكجعؿ لكؿ من

 ليمػا  كلػـ يتعامػؿ    فػي حػيف أنػو اعتبػر البػديع تابعػان  فأخذا صكرتييما المعركفتيف لدينا حاليػان 
 معو كعمـ مستقؿ .

مػػف خبلليػػا إعجػػاز  ث عمػػـ المعػػاني التػػي تناكليػػا الزمخشػػرم فػػي كشػػافة مبينػػان كمػػف أىػػـ مباحػػ
القػػػػريف الكػػػػػريـ: اإلسػػػػػناد   كالتقػػػػديـ كالتػػػػػأخير   كالتعريػػػػػؼ كالتنكيػػػػر   كالػػػػػذكر كالحػػػػػذؼ   كالفصػػػػػؿ 

 كالكصؿ  كالتككيد كالقصر.
أمػا البػديع  كمف مباحث عمـ البياف تناكؿ الزمخشػرم الكنايػة   كاالسػتعارة   كالتشػبيو كالمجػاز

  ككػػاف ممػػا تحػػدث عنػػو مػػف  ف الكػػريـ إال عرضػػان يزمخشػػرم بمػػا جػػاء منػػو فػػي ييػػات القػػر عػػف الفمػػـ يي 
 أبكاب البديع : المؼ كالنشر   كتأكيد المدح بما يشبو الذـ   كاالستطراد  كااللتفات.
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ار فػي كيعتبر الببلغيكف كالنقاد أف عبد القاىر الجرجػاني ك الزمخشػرم يمػثبلف مرحمػة االزدىػ
يد كالجمكد  كاقتصرت جيػكد قالببلغة العربية   إذا أف الدراسات الببلغية بعدىا قد اتجيت نحك التع

 (272:1965ضيؼ د.)                      .فييا عمى تمخيص ما كتبو مف قبميـالببلغييف 
 -:*الببلغة في عصر الجمود والضعؼ 

  فػػإف  مػػف لجمػػكدقػد اتجيػػت نحػػك التقعيػد كاالزمخشػػرم ك إذا كانػت الببلغػػة بعػػد عبػد القػػاىر   
أكائػػػػؿ الػػػػذيف سػػػػاركا بالدراسػػػػات الببلغيػػػػة فػػػػي ىػػػػذا االتجػػػػاه كػػػػاف فخػػػػر الػػػػديف الػػػػرازم المتػػػػكفى سػػػػنة 

  كقد ركز فيو عمى تمخػيص كاختصػار مػا ابو "اإليجاز في دراية اإلعجاز "ىػ(  حيث ألؼ كت606)
لمكضػكعات التػي أركاء الزمخشػرم   كمػف ا  مػع بعػض مػف عبد القاىر في كتابيو المشيكريف أكرده

عمػػى المعنػػي  كالمجػػاز  كالتشػػبيو  كاالسػػتعارة  كالكنايػػة  كالػػنظـ  : داللػػة المفػػظ تضػػمنيا ذلػػؾ الكتػػاب
  كمما يبلحظ عمى كتػاب الػرازم كالبديع  كالفصؿ كالكصؿ  كالحذؼ كاإلضمار  كاإليجاز  كالقصر

حكػػاـ الممكػػة األدبيػػة "إلػػى أنػػو "مػػؤله باألقسػػاـ   فخرجػػت عػػف كظيفتيػػا األصػػ مية مػػف تربيػػة الػػذكؽ كا 
 (286: 1965ضيؼ د. ).لقكانيف الصارمة بأسمكب عممي صرؼمجمكعة مف القكاعد الجافة كا

فػػػي الكتػػػاب الػػػذم ألفػػػو سػػػراج الػػػديف  ةكتجمػػػت مظػػػاىر الجمػػػكد كالتقعيػػػد فػػػي الببلغػػػة العربيػػػ
كـ "حيػث خصػص الجػزء الثالػث منػو لعمػـ كالػذم أسػماه "مفتػاح العمػ ىػػ(626سػنة ) ىتكف  السكاكي المي 

الببلغػػة   كقػػد تحػػدث فيػػو عػػف المعػػاني   كالبيػػاف   كالمحسػػنات البديعيػػة   كلػػـ يخػػرج أغمػػب مػػا كرد 
قكاؿ مف سبقكه مف الببلغييف أمثاؿ عبد القػاىر الجرجػاني   ك أل في ذلؾ الكتاب عف ككنو تمخيصان 
 الزمخشرم   ك الباقبلني كغيرىـ. 

ث المعاني عنده عمى نفػس المكضػكعات التػي طرقيػا مػف قبمػو   حيػث تنػاكؿ فقد اشتمؿ مبح
فيػػػو  مكضػػػكعات :الخبػػػر   كالطمػػػب   كاإلسػػػناد   كالػػػذكر كالحػػػذؼ   كالتعريػػػؼ كالتنكيػػػر   كالتقػػػديـ 
كالتأخير كالجممة الفعمية ك االسػمية   كالفصػؿ كالكصػؿ   كاإليجػاز كاإلطنػاب   كالتككيػد كالقصػر   

 ستفياـ   كاألمر كالنيي   كالنداء .كالتمني   كاال
 أمػػا عمػػـ البيػػاف فقػػد اشػػتمؿ عمػػى مكضػػكعات :التشػػبيو كأنكاعػػو   كالمجػػاز كأغراضػػو كأنكاعػػو 

 .كاالستعارة كأقساميا   كالكناية كأغراضيا الببلغية
   كقسميا   إلى نكعيف : كما تناكؿ المحسنات البديعية أيضان 

 سجع   كالترصيع   كرد األعجاز عمى الصدكر.المحسنات المفظية مثؿ الجناس   كال
 ر المزاكجػػػة   كالمػػػؼ كالنشػػػكالمحسػػػنات المعنكيػػػة مثػػػؿ المطابقػػػة   كالمقابمػػػة   كالمشػػػاكمة   ك 

 كمراعاة النظير   كالجمع كالتفريؽ كالتقسيـ   كغيرىا .
ة التػػػي تناكليػػػا السػػػكاكي فػػػي كتابػػػو "مفتػػػاح يػػػكيتضػػػح مػػػف خػػػبلؿ عػػػرض المكضػػػكعات الببلغ

 كـ "أنيا كانت مجرد تكرار لمكضكعات سبؽ ذكرىا كاستعراضيا في م لفات لببلغييف سابقيف  مالع
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دكر السػػػكاكي فييػػػػا مجػػػػرد التمخػػػيص   كالتفريػػػػع كالتقسػػػػيـ ألجزائيػػػا   كصػػػػياغة قكاعػػػػدىا يكػػػػف كلػػػـ 
صػػياغة عمميػػة جافػػة   خرجػػت بالببلغػػة مػػف حيكيتيػػا كنضػػرتيا القديمػػة إلػػى مجمكعػػة مػػف القكاعػػد 

ب الجامػػدة التػػي أدخمتيػػا فػي مرحمػػة الجمػػكد التػػي سػػادت ذلػؾ العصػػر   حيػػث تركػػزت  جيػػكد كالقكالػ
ف قميمػة ص مػا كتبػو مػف قػبميـ   أك شػرحو   كفػي أحيػايالميتميف بالببلغية في ذلؾ الكقت عمى تمخ

بعض اإلضافات   كمف أمثمة ى الء عبد الكاحد الدمشػقي المتػكفى  اتيـيمحقكف بشركحيـ أك تمخيص
ىػػ( 686ىػػ( فػي كتابػو " التبيػاف فػي عمػـ البيػاف "   كبػدر الػديف األندلسػي المتػكفى سػنة )651سنة ) 

ىػ( في 751في كتابة " المصباح في عمكـ المعاني كالبياف كالبديع"  كابف قيـ الجكزية المتكفى سنة )
 .كتابو " الفكائد المشكؽ إلى عمـك البياف"

 -*الببلغة في العصر الحديث :
ة العربية عمى حاليػا مػف الجمػكد كالتخمػؼ الػذم يلػت إليػو فػي أكاخػر العصػر غلببللقد بقيت ا

اكي كحتى مطمع العصر الحػديث حػيف بػدأ "محمػد عبػده " بالتصػدم العباسي الثاني كمنذ عيد السكٌ 
لذلؾ المنيج الجامد في التعامػؿ مػع الببلغػة  كحػاكؿ إعػادة اكتشػاؼ عبػد القػاىر مػف جديػد   كذلػؾ 

  "  فحققػو كصػححوو تدريس الببلغة في األزىر   حيػث اختػار كتػاب "أسػرار الببلغػة حيف أسند إلي
كعمؿ عمى نشره   كمػا فعػبل الشػيء  نفسػو مػع كتػاب "دالئػؿ اإلعجػاز"كلـ يرحػؿ "محمػد عبػده سػنو 

 .دائرة الضكء بعد إىماليما قركنان ـ( إال كقد أعيد كتابا عبد القاىر إلى 1905)
 ( 110-109:1996)عبد ا   

كتمثػػؿ محاكلػػة "محمػػد عبػػده "بدايػػة نيضػػة الببلغػػة العربيػػة فػػي العصػػر الحػػديث   كبعػػده قػػاـ 
ـ(   حيث تناكؿ فيو 1944ؼ كتابو الشامؿ :"النقد المنيجي عند العرب " سنة )ي"محمد مندكر " بتأل

بلغػػة قػػد ف أف البعبػػد القػػاىر كجيػػكده الببلغيػػة   كقػػد بػػيٌ  تطػػكر الببلغػػة كالنقػػد عنػػد العػػرب ممتػػدحان 
أحمػػػد حسػػػف الزيػػػات "فقػػػد ألػػػؼ كتابػػػو " دفػػػاع عػػػف  أمػػػؿ" ده بالنقػػػد فػػػي بنػػػاء متكامػػػؿ . امتزجػػػت عنػػػ

جػػػب تكافرىػػػا فػػػي ىػػػـ الشػػػركط الكافيػػػو مفيػػػـك الببلغػػػة  ككظيفتيػػػا  كأ ـ(  مبينػػػا1945الببلغػػة " سػػػنة)
 .الكبلـ البميغ

التعريػػؼ برجاليػػا " حمػػد مصػػطفى المراغػػي " في لػػؼ كتابػػو " تػػاريخ عمػػـك الببلغػػة ك أكيػػأتي " 
إلى تقسيـ السكاكي لمببلغة إلى ثبلثة أقساـ   "كلكنػو لػـ يممػؾ  ان ـ(   كيكجو فيو انتقاد1950)   سنة

يخػػػر  أك حثػػػي يطالػػػب بػػػالعكدة إلػػػى عبػػػد  الجػػػرأة الفكريػػػة كالر يػػػة الناقػػػدة التػػػي تجعمػػػو يقتػػػرح تصػػػكران 
 (124 1996:) عبد ا                                                      القاىر كمنيجو "

يحػاكؿ المراغػي " أف يقػدـ قػيـ الببلغػة غة : البياف ك المعػاني كالبػديع كفي كتابو " عمكـ الببل
حاطة   بؿ كيتصدل لممشكبلت كالخبلفات حكؿ القضػايا الببلغيػة تصػديان  يكشػؼ عػف  في شمكؿ كا 

فيو مف محاكلة التيسير  ر الحديث اتصاالن   كيحاكؿ االتصاؿ بالكاقع كالعص رغبة في إبراز عصريان 
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الكثيػػػر   كفيػػػو مػػػف إبػػػداء الػػػرأم ككجيػػػة النظػػػر مػػػا يكشػػػؼ عػػػف فيػػػـ لمتػػػراث كطػػػكؿ  يءكالبسػػػط الشػػػ
 ( 179 1984 :) أبك الرضا                                      " معايشة لو   كسبر ألغكاره 

سػػماه " فػػف القػػكؿ " دعػػا إلػػى مػػنيج أـ( 1947عػػاـ )  ثػػـ يػػأتي " أمػػيف الخػػكلي " كيصػػدر كتابػػان 
ببلغػي جديػػد يحمػؿ نفػػس االسػػـ الػذم أطمقػػو عمػى كتابػػو   كيقػػكـ عمػى أسػػاس االسػتفادة مػػف منػػاىج 
الدراسة األدبية األكربية الحديثة   كىك " يحاكؿ أف يرفد الببلغة العربية بقضايا عمـ النفس كالجماؿ 

جديػدة تجعميػا قػادرة عمػى أداة دكرىػا فػي النيػكض كغيرىا مف العمػكـ الحديثػة كػي يخصػبيا بنظػرات 
 ( 180 :1984 ) أبك الرضا                                  .بفنكف القكؿ كتكجيييا كرعايتيا "

كيػػأتي " بػػدكم الجنػػدم " فػػي كتابػػو "عمػػـ المعػػاني " كيحػػاكؿ فيػػو أف يقػػدـ قضػػايا عمػػـ الببلغػػة 
  خمص مف التكرار.يتميز بالشمكؿ كيسعى فيو إلى الت تقديمان 

كتسػػػتمر محػػػاكالت تجديػػػد الببلغػػػة العربيػػػة   فيػػػأتي " عبػػػد العزيػػػز عتيػػػؽ " فػػػي كتبػػػو " عمػػػـ 
نمػاذج الببلغيػة المػأخكذة مػف المعاني " " كعمػـ البيػاف " ك " عمػـ البػديع " فيكثػر فييػا مػف األمثمػة كال

ة كالتأكيد عمى قيميػا غة العربيفي ذلؾ زيادة بسط قضايا الببل ف الكريـ كالشعر العربي مستيدفان يالقر 
 ( 181 1984: ) أبك الرضا                                                            . الفنية

" أف يػػدعـ اتجػػاه عبػػد القػػاىر كمػػا حػػاكؿ " محمػػد أبػػك مكسػػى " فػػي كتابػػو " دالالت التراكيػػب
  ال سػيما كىػك يحمػؿ  كالمعػاني الثانكيػة اني فػي البحػث كراء الػدالالت كمسػتكياتيا التعبيريػة  جالجر 

 ( 182 :1984أبك الرضا    .)ف الكريـ أك أبيات مف عيكف الشعر العربييالقر  اتييبعض 
ف الكػػريـ " قػػد يقػػر ل" كربمػػا كانػػت محاكلػػة " عفػػت الشػػرقاكم " فػػي كتابػػو " ببلغػػة العطػػؼ فػػي ا

عػف  ف الكريـ باحثان أطؼ في القر يتناكؿ بعض أساليب العسعت إلى االقتراب مف ىذا اليدؼ   كىك 
و لػـ يحػاكؿ أف ف انتقػد عبػد القػاىر لككنػا    ك ان كمنيجػ مف عبد القاىر فكران  جكانبيا الداللية   مستفيدان 

 حسب رأيو . -كمية هينظر إلى النص نظر 
" فػػي كتابػػو جػػكاىر الببلغػة فانػػو " لػػـ يتجػاكز جمػػع األصػػكؿ كصػػياغة  الهاشػػمي حمػػدأإمػا " 

 ( 183 :1984أبك الرضا   ). يا أك يدؿ عمييا فقطئة قاعدة كمثاؿ يكضحالببلغة عمى ىي
 وكتعػػد محاكلػػة " شػػفيع السػػيد " فػػي كتابػػو " التعبيػػر البيػػاني ر يػػة ببلغيػػة نقديػػة " مػػف محاكالتػػ

أمثمتػو الكثيػرة مػف  مػف خػبلؿ عصػريان    حيػث حػاكؿ أف يكظػؼ قػيـ الببلغػة تكظيفػان المخمصة لمتػراث
يقرنيػا بغيرىػا مػف الشػعر الجيػد القػديـ بعػد أف يقػدـ مػف أم القػراف الكػريـ مػا    عنػدماالشعر الحػديث

ف أف التقسػيمات الببلغيػة المممػة  ك يكضح الظاىرة الببلغية   كما اسػتطاع فػي كتابػو أف يػتخمص مػ
 (185 :1984) أبك الرضا                    .ى التكظيؼ الفني لمقيمة الببلغيةيركز عم

ف فػػػي تطػػػكير الببلغػػة كذلػػػؾ فػػي كتابيػػػو " فػػػي يف جػػادتيف لػػو محػػػاكلتإ" فػػػ عيػػػد رجػػػاء. دأمػػا 
الببلغػػػة العربيػػػة " كفمسػػػفة الببلغػػػة العربيػػػة " حيػػػث عػػػرض فييمػػػا قضػػػايا الببلغػػػة العربيػػػة   كحػػػاكؿ 
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مدت تقكيميا في ضكء ما سادىا مف منطؽ كأصكؿ كفمسفة   كمف ثـ انتقاد ىذه االتجاىات التي جٌ 
 الببلغة.

كتابػو " المػذىب البػديعي فػػي األدب كالنقػد "  حيػث حػاكؿ فيػو تقػديـ الصػػالح  ككػذلؾ فعػؿ فػي
براز األثر الفني لمقيـ الببلغية مبتعدان  عصريان  مف التراث الببلغي تقديمان  المعياريػة في ذلػؾ عػف    كا 
 ( 186 :1984) أبك الرضا                                           .كالتجرد المنطقي الجاؼ

ف الببلغػػػة العربيػػػة قػػػد بػػػدأت تػػػنيض فػػػي العصػػػر الحػػػديث مػػػف سػػػباتيا إكػػػذا يمكػػػف القػػػكؿ كى
كجمكدىػػا الػػذم أصػػػيبت بػػو بعػػػد عيػػد السػػػكاكي   كقػػد بػػذلت جيػػػكد كبيػػرة لتطػػػكير الببلغػػة العربيػػػة 

 نفا إال حمقةيما النماذج التي عرضناىا ك  كتمكينيا مف مكاكبة التطكرات الببلغية كالنقدية الحديثة   
 .مسمة متكاصمة مف ىذه الجيكدفي س

كلعؿ بركز اتجاه األسمكبية في الببلغة العربية الحديثة   كاالىتماـ بمكضكعات الكحدة الفنية 
ديػد كالتطػكير فػي تكاصػؿ محػاكالت التجقصػيدة العربيػة ىػي خيػر دليػؿ عمػى كالتجربة الشػعرية فػي ال

 (44 – 38: 2001  ) الحشاش                                               .الببلغة العربية
 الببلغة العربية بيف األمس واليـو : 

تدرجت الببلغة العربيػة مػف لػدف الجاىميػة   إلػى أيامنػا الماثمػة كاختمػؼ فػي طرائقيػا كأسػاليبيا 
حسػػب المكػػاف كالزمػػاف   كتنػػكع الثقافػػة   كمسػػػتكل المتمقػػيف   كالسياسػػات التػػي كانػػت ترسػػـ مسػػػار 

 .ترات الحكـ كالنفكذفي كؿ فترة مف فالحياة كاألدب 
ارتبطػػػػت النظػػػػرات  –كأعنػػػػي الفتػػػػره التػػػػي كصػػػػمتنا منيػػػػا نصػػػػكص مكثكقػػػػة -ففػػػػي الجاىميػػػػة 

الببلغية  بجيكد أصحابيا  إذ لـ يكف ىناؾ فرؽ بيف التكجػو الببلغػي أك األدبػي أك النقػدم   كذلػؾ 
 ألف بداية العمـك كالفنكف ال تعرؼ الفصؿ بيف الفركع.

  فػي أقكالػو   كحكػـ الرسػكؿ الكػريـمػكمسػبلمي  كاألتجاه الببلغػي  فػي العصػر اإلاال تبل ذلؾ
قراره  كأحاديثو  كجػو مػف كجػكه الببلغػة العربيػة  التػي مػا خػبل عصػر مػف باحػث أك دارس كأفعالو  كا 

كجػػو إلػػى ببلغػػة الرسػػكؿ صػػمى ا عميػػة كسػػمـ . كيتبػػع ذلػػؾ أحكػػاـ تمػػف غيػػر أف ي ةلمببلغػػة العربيػػ
س أف يبلحػػظ حتػػى نيايػػة العصػػر األمػػكم أنػػو ار   كيسػػتطيع الػػدالخطػػاب رضػػى ا عنػػو  عمػػر بػػف

يغمب عمى الببلغة العربية الناحية التطبيقية   أما فػي بدايػة العصػر العباسػي فػيبلحظ أف العمػـك قػد 
  كبػركز   كترسيخ األصػكؿ  كالكثرة  في المادة كاألعبلـ  كترسية األسسأخذت في التميز كالنضكج

  كالببلغػة العربيػة منشػط مػف مناشػط ىػذه المنػاطؽ كبػذلؾ بػدأت الببلغػة طكائػؼال  ك فركؽ  كالممؿال
 : تجاىات  كأبرز ىذه المظاىرا  ك في ظكاىر  م لفات  كأعبلـ العربية تتشكؿ

 الببلغة العربية التي نشأت في أحضاف القريف الكريـ كخدمتو . -1
 اء كالشعراء .تجيت إلى دراسة األدباالببلغة العربية التي  -2
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 الببلغة العربية التي تأثرت بالتيار غير الغربي   مف فارسي   أك ىندم   أك يكناني كلكنيا مع  -3
 ذلؾ ما انمحت صكرتيا   كال تغيرت قسماتيا .     
ثػػػـ ببلغػػػة ثػػػـ كػػػاف فػػػي تػػػاريخ الببلغػػػة العربيػػػة   مػػػا سػػػمي بببلغػػػة األدبػػػاء كالشػػػعراء كالنقػػػاد .    

القريني مػف كجيػة النظػر  لفمسفية   كقبؿ ىذا كذاؾ ظيكر دراسات اإلعجازابلغة المتفمسفة   أك الب
 (14-12:  2004 )أ.د أبكعمي                                              .البيانية

  -العمـو التقميدية لمببلغة العربية : 
يدية الثبلثػة لمببلغػة تركزت اىتمامات الببلغييف حتى بداية العصر الحديث عمى العمـك التقم 

 العربية  كىي: المعاني  كالبياف   كالبديع.
 عمـ المعاني :  -1

كيعرؼ عمـ المعػاني بأنػو " أصػكؿ كقكاعػد يعػرؼ بيػا أحػكاؿ الكػبلـ العربػي التػي يكػكف بيػا 
 (246 :1978. ) الياشمي  يث يككف كفؽ الغرض الذم سيؽ لو "لمقتضى الحاؿ   بح مطابقان 

 التي يشتمؿ عمييا عمـ المعاني ما يمي: كمف أىـ المكضكعات 
 . اإلسناد 
  . مكاضع المسند كالمسند إليو 
 . نشاء  تقسيـ الكبلـ إلى خبر كا 
 . حقيقة الخبر 
 . أنكاع الخبر 
 . تقسيـ الخبر إلى جممة فعمية كجممة اسمية 
 . أدكات تككيد الخبر 
 . حقيقة اإلنشاء 
 . تقسيـ اإلنشاء إلى طمبي كغير طمبي 
 النداء . –التمني  –االستفياـ  –النيي  –نشاء ألطمبي : األمر أنكاع اإل 
  : أحكاؿ المسند إليو كتشمؿ 

 ذكر المسند إليو كحذفو . -
 تعريؼ المسند إليو أك تنكيره . -
 تقديـ المسند إليو أك تأخيره . -

 : أحكاؿ المسند كتشمؿ- 
 ذكر المسند أك حذفو . -
 تعريؼ المسند أك تنكيره . -
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 أخيره .تقديـ المسند أك ت -
 و اإلطبلؽ والتقييد ويشمؿ : 

التقييػػػد بالنعػػػت   أك التككيػػػد   أك البػػػدؿ   أك الشػػػرط   أك النفػػػي   أك النكاسػػػخ   أك ضػػػمير 
 الفصؿ.

 . القصر : طرقو : كأقسامو   كأغراضو الببلغية 
 . الفصؿ كالكصؿ كمكاضعيما 
 . اإليجاز كأقسامو 
 . اإلطناب كأقسامو 
 .المساكاة كأقساميا 
 -البديع :  عمـ-2

كطػػبلكة   كتكسػػكه بيػػاء  كيعػػرؼ بأنػػو " عمػػـ تعػػرؼ بػػو الكجػػكه كالمزايػػا التػػي تزيػػد الكػػبلـ حسػػنان 
 (  1978 : 360) الياشمي                       بعد مطابقتو لمقتضى الحاؿ ". كركنقان 

لداللة مطابقة الحاؿ   كرعاية كضكح اقصد بو تحسيف الكبلـ بعد رعاية أك ىك " العمـ الذم ي
 (  65 :1983 ) عتيؽ                               بخمكىا مف التعقيد المعنكم " .

 ما يمي : بديع كمف أىـ المكضكعات التي يشتمؿ عمييا عمـ ال
    المحسػػػػنات المعنكيػػػػة : كمػػػػف أىميػػػػا : المطابقػػػػة   المقابمػػػػة   المبالغػػػػة   اإلغػػػػراؽ   الغمػػػػك

التفريؽ    معاللتفات   الجمع   التفريؽ   الجمع مع التقسيـ   الجمع ا   اإليغاؿ   التتميـ   التكرية
 .ح   المؼ كالنشر ك مراعاة النظيرتأكيد المدح بما يشبو الذـ   تأكيد الذـ بما يشبو المد

  المحسنات المفظية : كمف أىميا   الجناس ك السجع   رد اإلعجاز عمى  الصدكر   لػزكـ مػا
 كاربة   التشريع   الترصيع .ال يمـز   المكازنة   الم

 عمـ البياف:.3
 تعريفة:   

كيعرؼ بأنو " أصكؿ كقكاعد يعرؼ بيا إيراد المعنى الكاحد يطرؽ يختمؼ بعضيا عف بعػض 
 ( 245 :1978 الياشمي   )     في كضكح الداللة العقمية عمى النفس ذلؾ المعنى " . 

 المكضكعات التالية :  كيشمؿ عمـ المعاني 
 مفيكمو   أركانو   أقسامو   أدكاتو   أغراضو الببلغية . التشبيو : 
 . المجاز : مفيكمو   أقسامو   أغراضو الببلغية 
 . االستعارة : مفيكميا   أقساميا   أغراضيا الببلغية 
 الكناية : مفيكميا   أقساميا   أغراضيا الببلغية. 
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 سموبية في الببلغة العربية:األ
كف المحػػدثكف مػػف ة فػػي الببلغػػة العربيػػة تكجيػػان جديػػدان سػػعى الببلغيػػىتمػػاـ باألسػػمكبييعتبػػر اال

 تجاىات الحديثة في عمـ الببلغة .ببلغة العربية كتحديثيا كفقان لبلتطكير الكرائو إلى 
كأسػػاس األسػػمكبية كمسػػتندىا أف الحقيقػػة المجػػردة ألم عمػػؿ أدبػػي أنػػو بنيػػة لغكيػػة   كأف ىػػذه 

األصػكات كالمقػاطع التػي تتشػكؿ فػي كممػات   كأشػباه جمػؿ   البنية ىي تركيب مف كحدات صػغيرة 
كف األسػػمكب   كىػػذه البنيػػة ذات نظػػاـ خػػاص كعبلقػػات   كأداكت ربػػط بػػيف الجمػػؿ   كىػػي التػػي تٌكػػ

مفػػة فػػي يحكػػـ كحػػداتيا كأم اخػػتبلؼ فػػي شػػكميا يػػ دم إلػػى اخػػتبلؼ فػػي معناىػػا   فالعبػػارات المخت
نػػا فػػإف األسػػمكب فػػي مصػػطمح الببلغيػػيف يعنػػي : تمػػؾ مختمفػػأ كمػػف ى نظاميػػا تقػػكؿ كػػؿ منيػػا شػػيئان 

 الكسائؿ التي يحاكؿ بيا األديب نقؿ فكرتو كعاطفتو معان إلى قرائو .
 كأىـ العناصر التي يتككف منيا األسمكب ىي :

  القػػكة   صػػفات رئيسػػية ىػػي :الكضػػكح  بلثالفكػػرة   العاطفػػة   المفػػظ   كمػػا أف لؤلسػػمكب ثػػ
 خضع ليا كؿ أسمكب . ي الجماؿ   كىي صفات عامة

كقػػد كجػػدت األسػػمكبية قبػػكأل ليػػا لػػدل الببلغيػػيف العػػرب نظػػران لمػػا كػػاف ليػػا مػػف المرجعيػػة فػػي 
التراث الببلغػي كالعربػي متمػثبلن فيمػا قدمػو عبػد القػاىر الجرجػاني فػي كتابػو" دالئػؿ اإلعجػاز ". مػف 

لنسػيج المغػكم كتعقبيػا فػي أسس نظرية النظـ   كمف أمثمة تطبيقية عمييا تقضي إلػى تمييػز خيػكط ا
مػا عبلقاتيػا   ككيػؼ يتكلػد الجمػاؿ الفنػي عبػر ىػذه العبلقػات   ككيػؼ تتفاضػؿ مسػتكيات الحسػف في

بأىداؼ األسمكبية كمجاؿ عمميا مما عجؿ في اإلقتناع بيا كإتجاه بينيـ   ككؿ ذلؾ يعتبر ذا صمة 
 (51 :2001   )الحشاش                                           ببلغي حديث كناضج .

 الببلغة العربية في ضوء األسموبية ونظرية السياؽ :
مػػف ثمػػار ىػػذا الػػدرس الببلغػػي  سػػياؽ كليسػػت نظريػػة السػػياؽ إال ثمػػرةىنػػاؾ الببلغػػة كنظريػػة ال

اإلسػػمكبي الػػذم كلػػد كمػػا يسػػمى بػػالنظـ عنػػد بعػػد القػػاىر الجرجػػاني كيتػػدرج األمػػر ليصػػبح السػػياؽ مػػف 
غػي كيبػدك ىػذا كاضػحان فػي كتػاب منيػاج البمغػاء كسػراج األدبػاء لحػاـز القرطػاجني أصكؿ التذكؽ الببل

ق( كتتكارد الدراسات الببلغية التي تدكر في فمػؾ األسػمكبية فػي نظػر السػياؽ   كمػف ذلػؾ كتػاب 684)
كبػدت دراسػات الببلغيػيف العػرب فػي  (سي)لعبد الرحيـ العبا "شكاىد التمخيصمعاىد التنصيص عمى "

لمتعددة في ضكء األسمكبية العربية   كنظريات السياؽ العربية   كال نعني باألسػمكبية التأصػيؿ كتبيـ ا
الفمسػػفي ليػػا عمػػى رأم المحػػدثيف عمػػى مفيػػكـ األجانػػب المعاصػػريف   كلكننػػا حػػددنا أطػػراؼ مكضػػكعنا 

ؽ العربيػة التػي بالببلغة العربية   كباألسمكبية العربية في الحديث عف الكممة كالجممة   كبنظرية السيا
تيتـ بالتركيب كاإلسناد كفف اإلختيار كفي كحدة التطبيؽ الببلغي في النص الكاحد مف خبلؿ المشػيد 

 (8 :  2003  ) أبك عمي  إلية تحت ىذا المنحى.اإلصطبلحي الببلغي كي كد ما ذىبنا 
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أفكػػػاره عػػػف بأنػػػو يمكػػػف تحديػػػد مفيػػػـك األسػػػمكب بأنػػػو طريقػػػة األديػػػب فػػػي التعبيػػػر   الباحثػػػةكتػػػرل 
لتفكيػػر سػػمكبو الػػذم يتميػػز بػػو فػػي التعبيػػر عػػف نفسػػو   كطريقتػػو فػػي اكعكاطفػػو حيػػث أف لكػػؿ أديػػب أ

ختيػػػار ألفاظػػػو كصػػػياغة عباراتػػػو   كمػػػا أف لكػػػؿ أديػػػب شخصػػػيتو كبنيتػػػو   كثقافتػػػو   كالتصػػػكير   كا
األسمكب يختمؼ  سمكبان يبلئمو مكضكعان كىدفان مما يجعؿأ كعصره كلكؿ فف مف الفنكف األدبية أيضان 

 مف أديب ثخر كمف فف ثخر.
 -التجربة الشعرية :

ر كتسػػمى أحيانػػان التجربػػة الفنيػػة أك الشػػعكرية كىػػي حالػػة كجدانيػػة يتػػأثر بيػػا األديػػب أك الشػػاع
  فتتكلػػػد فػػػي نفسػػػو المشػػػاعر كالمعػػػاني جميػػػع دقائقيػػػا كمككناتيػػػا كيعيشػػػيا بعمػػػؽ حتػػػى تسػػػتبيف لػػػو ب

يايتيػػا فػػي تػػكازف قية كتنبثػػؽ فػػي كحػػدة تجمعيػػا مػػف بدايػػة التجربػػة إلػػى نكاأللفػػاظ كاإليقاعػػات المكسػػي
 (1976:145  ضيؼ د.)                                                .دقيؽ كسياؽ محكـ

يطرة لمشاعر أك األديب حيف يقع تحػت سػ ة النفسيةكىذا يعني أف التجربة الشعرية تمثؿ الخبر 
نفعػاؿ منػو حتػى يممػؾ عميػو كػؿ كقؼ أك مشيد معيف   كتمكف ىذا االبم لوم ثرىا نتيجة تأثره كانفعا

خراجػػو فػػػي  عقمػػو   فينػػدمج فيػػو بفكػػره ككجدانػػو مسػػتغرقان متػػأمبلن ليجػػد نفسػػو مػػدفكعان لمتعبيػػر عنػػو كا 
 األسمكب كاإلطار المناسب .

ـ ىػذه الشػعرية كمػف أىػ اصػر التػي تكػٌكف فػي مجمكعيػا التجربػةكقػد حػدد النقػاد عػددان مػف العن
 -العناصر ما يمي :

 عنصر الكجداف أك العاطفة   كبدكنو تتحكؿ ىذه التجربة إلى نظـ دكف شعكر . -
حكاـ صر الفكر   فالفكر ىك الذم يحقؽ ليا الدقة   كيساعد عمى نع - تنسيؽ الخكاطر كالصكر كا 

 كابط بيف أجزائيا في خمؽ مكتمؿ   إذا ىي نتاج الفكر كالكجداف معان.الر 
األلفاظ كالعبارات فميس ىناؾ لغة خاصػو بالشػعر بػؿ كػؿ لفظػو يسػتخدميا الشػاعر تعنػي  عنصر -

 في مكقعيا ماال تعني لفظو يخرل.
عػػف طريػػؽ   فػػي صػػكرة جزئيػػة تبػػرز فكػػرة صػػغيرةعنصػػر الخيػػاؿ   قػػد يكػػكف ىػػذا الخيػػاؿ متمػػثبلن  -

سػػـ اإلطػػار الفنػػي لتجربػػة التشػػبية أك اإلسػػتعاره أك الكنايػػة أك المجػػاز   كقػػد يكػػكف ممػػثبلن كميػػة تر 
 الشاعر النفسيو. كأيان كانت ىذه الصكرة فبلبد أف تككف مف كحي الحس النفسي لمشاعر.

نفعاليػا لتجربة لو أثر في تقبػؿ الػنفس ليػا   كاعنصر ىاـ مف عناصر ا عنصر المكسيقى   كىك -
 بيا   كىي نكعاف: 

 مكسيقي تحس بو األذف. مثؿ الكزف كالقافية ككؿ مالو جرس الموسيقى الظاهرة :-
فػػػاظ كالعبػػػارات كالصػػػكر كىػػػي التػػػي تػػػدركيا الػػػنفس مػػػف خػػػبلؿ تفاعػػػؿ األل الموسػػػيقى الخفيػػػة : -

 (139:  1976 ضيؼ  د.)    ثرىا في النفس .كاألخيمة كاتساقيا في كحده نغمية ليا أ



39 

 

عاطفيػة نيػا ليسػت كؿ متكامؿ مف العقؿ كالعاطفة إذ إأف التجربة الشعرية ىي  الباحثةكترل 
فقػط كال عقميػة فقػػط بػؿ ىػي عاطفيػػة عقميػة معػػان تعمػؿ فييػا الػػنفس كيعمػؿ فييػا العقػػؿ   كتعمػؿ فييػػا 

العمػػؿ كمػػو كينصػػير كيتكحػػد فػػي  الخياليػػة كالمكسػػيقية   كيمتػػزج ىػػذاخبػػرة الشػػاعر بكسػػائمو المغكيػػة ك 
 ال تصكر شيئان سكاه . قصيدة
المغػػػة العربيػػػة   كبيػػػذا  أسػػػرةى ـ إلػػػضػػػالشػػػؾ أف الببلغػػػة تن :سػػػاليب تػػػدريس الببلغػػػةأ

فعمػـك المغػة العربيػة متداخمػة كيكمػؿ بعضػيا  ةد األسػرة الكاحػداتتكلد كشاح القربى بيف أفر   االنضماـ
 بعضان   كمف ىنا ينبغي ربط الببلغة بغيرىا مف فركع المغة كاألدب كالنحك كالنقد .

ارتباطا كثيقان   ألف مادتيما تقترب الببلغة مف األدب كترتبط بو قة الببلغة باألدب : عبل
الذكؽ األدبي لدل الطالب   فالببلغة تضع  إنضاجكاحدة كغايتيما مشتركة   كىذه الغاية مقصدىا 

 لؤلديب القكانيف التي تساعده عمى التعبير كتأليؼ الكبلـ الكاضح الجميؿ.
 (137: 1987 مية)مركز األبحاث اإلسبل                                                  

كنثره عبلقة كطيدة ألف القصد مف دراستيا ىك إدراؾ ما في  هأف عبلقة الببلغة باألدب شعر      
األدب مف معاني كأفكار سامية كتذكؽ ما بو مف جماؿ كطرافة كأنيا في مجمميا تككف كحده 

ا ألكانان متكاممة في مقكمات الجماؿ األدبي ككحدات متجانسة العناصر تتضمف كؿ كحده مني
ببلغية متحدة أك متقاربة في الغاية كاالتجاه كالكبلـ في األسمكب كعناصره كأسمكب النثر كأسمكب 
الشعر كالكبلـ في العبارة مف حيث اختيار األلفاظ كما يككف منيا مف انسجاـ صكتي أك معنكم 

كمكضع الكممة مف  كاختيار أنكاع الكممات التي تحدد مكقؼ المتكمـ مف المخاطب إخباران أك طمبان 
الجممة   كمدل االختصار أك اإلطالة كالكبلـ في المعنى أك الفكرة مف حيث التصكير عمى كجو 

الحقيقة أك المجاز كال شؾ أف ىذه األمكر ال تحقؽ إال مف خبلؿ النصكص األدبية كمف ىنا ندرؾ 
 ىـ ىذه الغايات التذكؽ األدبي .أك  ةف لؤلدب كالببلغة غايات مشتركأ
 (155: 2003ة  د.عاشكر  د. الحكامد)                                                       

فالببلغة عمى ىذا األساس ليست قضػايا كأحكامػان كتعريػؼ كقكاعػد   إنمػا ىػي إدراؾ فنػي لمػا 
كجمػاؿ األسػمكب إدراكػان يقػكـ عمػى فيميػا كتحميميػا كتفصػيؿ  ةفي النصكص األدبيػة مػف جمػاؿ الفكػر 

ستشػػػعار تاثيرىػػػا كتػػػذكؽ جماليػػػا كالحكػػػـ عمييػػػا بػػػالقع كة أك الضػػػعؼ ناصػػػرىا   كمعرفػػػة براعتيػػػا كا 
 (795 – 794:  1979  سمؾد.)                                     . كبالكضكح أك اإلبياـ

أف ىنػػاؾ عبلقػػػة كطيػػدة بػػيف الببلغػػة كالنصػػػكص األدبيػػة حيػػث ال يمكػػػف  الباحثػػةكتػػرل     
 لنص األدبي .ا دبي بعيدان عفصقؿ الذكؽ األ

كعند أكثر النقاد أف المراد باألدب ىك أفكار األدباء كمشاعرىـ مكتكبة بأسمكب جميؿ يمتع 
دباء رت في ىذا الفف الجميؿ كأفكار األالقارلء  كىك قكؿ تمتقي عنده مختمؼ اثراء التي نظ
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دبي كما ىك أبرز فف األكمشاعرىـ ىي تمؾ الخصكصية كعمى ىذا فإف الجماؿ أبرز خصائص ال
  ككانت قدرة ت قكاه العقمية في الدرجة العمياخرل " كاألديب األكبر ىك مف كانخصائص الفنكف األ

 ي األديب.البيانية مكازنة ليا   فالتكزاف بيف القكتيف أعظـ شرط لمكماؿ ف
 (384: 1981  )د.خاطر كيخركف                                                          

النحكم ينظر في داللة األلفاظ عمى نحكم يشتركاف في أف كالالببلغي :  عبلقة الببلغة بالنحو
المعاني مف جية الكضع المغكم   في حيف ينظر الببلغي في فضيمة تمؾ الداللة كالنحكم ال 

 .يد مف غير اتكاء عمى ذكؽ الببلغييستطيع تكضيح ما ير 
 (137: 1987  )مركز األبحاث اإلسبلمية

 ككالكاقػػػع أف ىنػػػاؾ ارتباطػػػان كثيقػػػان كمػػػف ىنػػػا يمكػػػف القػػػكؿ بػػػأف الػػػنظـ مجالػػػو النحػػػك الببلغػػػي أ
ساؽ عبد القاىر أمثمة متعددة لجمػاؿ التعبيػر النحػكم كقد  ولعؿ ىذا ما أشار إليالببلغة النحكية   ك 

جػػزاء كغيػػر ذلػػؾ كرأينػػا أف بالتقػػديـ كالتػػأخير كالتعريػػؼ كالتنكيػػؿ   كالمزاكجػػة بػػيف كبلمػػيف بالشػػرط كال
عمػـ أنػو لػيس االنحكم   كيقكؿ عبد القػاىر : "  الببلغة تختمط بالنحك التي تقكـ عمى فيمو لمتركيب

كتعػػرؼ  ى قكانينػة كأصػكلو كتعمػػؿ عمػعمػـ النحػك  و أف تضػع كبلمػؾ الكضػع الػػذم يقتضػيالػنظـ إال
 (305 : 1981  )مصطفى". التي نيجت فبل تزيغ عنيا مناىجو
مف أىداؼ تدريس الببلغة : تنكير عقكؿ الطبلب كبياف األسمكب األفضؿ الببلغة بالنقد :  عبلقة

تقكيمػاي  األدبػي إنتػاجيـكعمػى تقػكيـ  األدبػاءالمفاضمة بيف  إجادةالمقدرة عمى ليـ كتنشئتيـ عمى 
 كبأسم ك فنيان سديدان   كليذا كاف الجيد المبذكؿ في محاضرة الببلغة ىك المفاضمة بيف أسمكب

   كالحكـ في ذلؾ ىك الذكؽ كىذه ىي ميمة النقد األدبي أيضان.
البػػػد أف يضػػػع نفسػػػو مػػػف المخاطػػػب  يعبلقػػػة بػػػالعمـك النفسػػػية   فػػػالببلغككػػػذلؾ لمببلغػػػة     

فػػػي  ىكىػػػذا يراعػػػ ع  يشػػػخص مرضػػػو كيعطيػػػو الػػػدكاء النػػػاجمكضػػػع الطبيػػػب الحػػػاذؽ مػػػف المػػػريض 
 ان بم كػد كاحػد أك بػأكثر مػف م كػد تبعػ لتككيػد أك م كػدان ا مػف الخبػر مجػردان  إليػوى مقػالمخاطب حػيف يي 
  لحالو كاعتقاده.

مػػف خػػبلؿ تشػػبيياتو كتصػػكيره لممعػػاني كمػػف ىػػذا  لؤلديػػبككػػذلؾ الببلغػػة تصػػكر الجػػك النفسػػي 
 بيف ىذه العمـك كالببلغة . والببلغة التنكيالمنطمؽ ينبغي عمى مدرس 
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 الغاية مف تدريس الببلغة العربية:
تكػكف الببلغػة فػي الجامعػات ذات  ت الفنية العمؿ بكؿ الكسائؿ االبتكارية عمى أفمف الكاجبا

فعاؿ يزكد الطبلب بالجديد المفيد   الػذم يحقػؽ الغايػة كاليػدؼ   تتمثػؿ ىػذه الغايػة فػي ر ايجابي أث
 النقاط التالية :

   ريـ ببلغيان الك القريف إعجازشؼ عف أسرار كضعت بمعاييرىا كمقاييسيا   لتك الببلغة العربية -1
ػػػ الفصػػػاحة  ألػػكافمػػػا فيػػو مػػػف  إلػػى إعجػػػازهذاؽ يرجعػػكف فمػػف المعمػػػكـ أف كثيػػران مػػػف العممػػاء كالحي

 . كالبياف كجكدة النظـ
 (مجاز القريف)كىك كتاب  تأليفوكتاب ببلغي تـ  أكؿ إلىكمما يخدـ ىذه الغاية كي كدىا النظر 

ليكشػػؼ عػػف بعػػض أسػػرار  إال ألػػؼ ق   كمػػا 207عبيػػدة معمػػر بػػف المثنػػى المتػػكفي عػػاـ  ألبػػي
 القريف الكريـ. إعجاز

  كذلػؾ بػإبراز مػكاطف الجمػاؿ كالمزايػا الفنيػة  دقيقػان  كفيميػا فيمػان ببلغيػان  األدبيػةتذكؽ النصكص  -2
عمى صير الكممات فػي  كمقدرتو األديبلمنص   كىذا يكشؼ عف الميارة الفنية التي يتمتع بيا 

 قالب ذكقي شفاؼ.
صػحيحة كىػذا مػا التعبير عما في نفكسيـ   أك عما يشاىدكنو بعبارة سػميمة تمكيف الطبلب مف  -3

   كيحرؾ الذكاء فييـ. األدبيلذكؽ ا جينض
 (138 -137: 1987  الم تمر الكطني األكؿ لمتطكير التربكم)

الببلغػػة أكثػػر جمػػكدان مػػف النقػػد ألنػػو متحػػرؾ مػػع إنتػػاج العصػػر بينمػػا الببلغػػة قكاعػػد تثبػػت حينػػان كقػػؿ  -
 ف اكالن . يرتباطيا الثابت بالقر الان ليا جديد أيض
 رتباطيا بالكممة أك الجممة أك الفقرة بينما النقد كمي يتصؿ بالنص ككؿ . اجزئية   -
 النقد طرؽ كأساليب بينما الببلغة إصطبلح . -
 النقد ذاتي بينما الببلغة مكضكعية . -
 يا المنطؽ .النقد في أغمبو يمكنو الفف بينما الببلغة يغمب عمي -
كانػػت غايتػػا الببلغػػة كالنقػػد أكالن متحػػدتيف كىػػي تميػػز الجيػػد مػػف الػػردلء ثػػـ صػػارت غايػػة النقػػد ىػػي  -

كتسػػاب الميػػارة العمميػػة فػػي اإلنتػػاج  كمػػا نجػػد ذلػػؾ فػػي االببلغػػة ىػػي إدراؾ الجيػػد مػػف الػػردلء بينمػػا 
تصػبح غايػة األكلػى أف ك  (البف طباطبػا العمػكم) (عيار الشعر)كفي  (ألبي ىبلؿ)كتاب الصناعتيف 

العمميػة ىػي إكسػاب الميػارة لئلنتػاج  تػونػي بينمػا النقػد غاييصػاليا بػالنص القر اتالببلغة ذكقية لكثػكؽ 
 األدبي .

 سمكبي في النقد . الببلغة ىي المبحث األ -
 (202:  1985  )الجكينية ألنو تشريع كتقنيف.النقد تاريخيان عممي ألنو تطبيؽ بيف الببلغة نظري -
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 غرض مف تدريس الببلغة وفوائدها :ال
ذكاء تػذكقان  تنمية الذكؽ األدبي -1 رىاؼ إحساساتيـ كمشاعرىـ   كا  قػدارىـ عمػى فيػـ  لمطبلب   كا  كا 

يػػاف مػػا فيػػو مػػف جمػػاؿ كمػػدل األدب فيمػػان دقيقػػان   كمعرفػػة خصائصػػو   كمزايػػاه الببلغيػػة . كتب
 في النفكس . تأثيره

دركب الميػػارة الفنيػػة لؤلدبػػاء كالشػػعراء كمػػا يصػػكره  إدراؾ مػػا تػػدؿ عميػػو النصػػكص األدبيػػة مػػف -2
 أدبيـ مف ألكاف عكاطفيـ كحالتيـ النفسية.

كتدريبيـ عمى إنشاء الكبلـ الجيػد  ةدبية الرائعتحصيؿ المتعة كاإلعجاب بما يقرءكف مف اثثاراأل -3
 .بمحاكاتيـ ليا 

 ألدباء .إقدارىـ عمى تخيؿ الركائع مف األدب   كتمكينيـ مف المفاضمة بيف ا -4
الفكرة الكاحدة بطرؽ مختمفة فػي كضػكح الداللػة  لٌ  دتبصيرىـ بأنكاع األساليب المختمفة ككيؼ تي  -5

 عف طريؽ الحقيقة كالمجاز   ككيؼ يككف الكبلـ مطابقان لمقتضى الحاؿ.
سمكب مف حيث الكضكح قكـ عمييا ببلغة الكبلـ كجكدة األمرسيـ باألسس كاألصكؿ التي تت -6

 كركعو التصكير كدقة التفكير كحسف التعبير كبراعة الخياؿ .كالقكة كالجماؿ 
 (805-802: 1979 سمؾد.)

 أهداؼ تدريس الببلغة : 
 تنمية الذكؽ األدبي لدل المتعمميف كتمكينيـ مف فيـ النصكص األدبية . -1
 تمكيف الطمبة مف المفاضمة بيف النصكص األدبية ككذلؾ بيف األدباء . -2
 في األدب ككشؼ أسرارىا.تبياف مكاطف الجماؿ الفني  -3
 إطػػػػػػبلع الطمبػػػػػػة عمػػػػػػى كسػػػػػػائؿ التعبيػػػػػػر المختمفػػػػػػة كأسػػػػػػاليبو كاإلفػػػػػػادة منيػػػػػػا فػػػػػػي تعبيػػػػػػرىـ عػػػػػػف  -4

 أفكارىـ.
 فيػػػـ مػػػا يشػػػتمؿ عميػػػو الػػػنص مػػػف ميػػػارات األديػػػب الفنيػػػة التػػػي يعبػػػر بيػػػا عػػػف نفسػػػو كعكاطفػػػو  -5

 كأحاسيسو.
ستغبلؿ أكقات الفراغ  -6  . تحقيؽ المتعة الشخصية عند المتعمميف كا 
 المتعمميف عمى إدراؾ العبلقة بيف المفظ كالمعنى . لتنمية القدرة لد -7

 (315:  2007  ) د. عطية
كتساعد عمى تبياف مكاطف الجماؿ في األدب كذلؾ  أف أىداؼ الببلغة كاضحة الباحثةكترل 

كالمفاضػػػمة بينيػػػا تسػػػاىـ فػػػي تنميػػػة الػػػذكؽ األدبػػػي لممتعممػػػيف كتمكػػػنيـ مػػػف فيػػػـ النصػػػكص األدبيػػػة 
 عرفة الجيد كالردمء منيا.كم
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 انيالمحور الث
 عمـ البياف

 : في المغة  تعريؼ البياف
التيانكم : إف البياف لغةن الفصاحة يقاؿ : فبلف ذك بياف أم فصيح   كىذا أبػيف مػف فػبلف .. 

 أم أفصح كأكضح كبلمان .
تكضػػيح   كالبيػاف ىػػك المنطػػؽ الفصػػيح المعبػػر عمػػا فػػي الضػػمير .. كالبيػػاف أيضػػان الكشػػؼ كال

كقد يستعمؿ بمعنى اإلثبات في الدليؿ كىك مصدر )باف( كىػك الـز كمعنػاه : الظيػكر كقيػؿ مصػدر 
) بيف ( ىك قد يكػكف الزمػان كقػكليـ فػي المثػؿ ) قػد بػيف الصػبح لػذل عينػيف( كمعنػاه الظيػكر . كقػد 

 .(19القيامة :  ) } ُثم ػَإن ػَرض ْغظ فػَبَغفظ ُر{ متعديان بمعنى اإلظيار . قاؿ عز شأنو : 
 في بعض الكتب .أم إظيار معانية كشرائعو عمى ما كقع 

كجػػاء بػػائف عمػػى األصػػؿ   كأبػػاف إبانػػو   فيػػك بػػيف  (األمػػر)بػػاب  :كجػػاء فػػي المصػػباح المنيػػر
 سـ البياف.نكشاؼ ..كاالكاستباف ..كميا بمعنى الكضكح كاالكبيف   كتبيف   

تضػػح ايػػر فيػػك بػػيف   كبػػيف الشػػيء بػػالرفع تضػػح كظا كجػػاء فػػي المنجػػد : بػػاف بيانػػان كتبيانػػان  
كظيػػر ..كالشػػيء بالنصػػب أكضػػحو   كالشػػجر بػػدا كرقػػو   كأبػػاف الشػػيء فيػػك مبػػيف   كيقػػاؿ ضػػربو 

 ستكضحو كعرفو بينان . اكالشيء بالنصب فأباف رأسو مف جسده   أم فصمو . 
 كالبياف مصدر ما يتبيف بو الشيء مف الداللة كالفصاحة كغيرىا .. 

 ( 13 :  1997  )د. سعد             منطؽ الفصيح المعبر عما في الضمير .كال
 الفف األوؿ مف عمـو الكتاب

 :في ذكر المقدمات كىي خمس المقدمة األكلى في تفسير عمـ البياف كبياف ماىيتو
لػػـ يكػػف بػػد مػػف بيػػاف معقكلػػو  كمعرفػػة ماىيتػػو فػػإذا تميػػدت ىػػذه القاعػػدة فمنػػذكر معنػػاه كبيػػاف 

 كمنزلتو مف العمـك األدبية. كثمرتو ككيفية الكصكؿ إليو فيذه مطالب خمسة:  مكضكعو
 المطمب األوؿ

 :بياف ماهيت تفسير عمـ البياف و 
فإنما يتخصص باإلضافة  فيقاؿ فيو عمـ المعاني  كيقاؿ عمػـ البيػاف  كيقػاؿ لػو عمػـ المعػاني 

لمحػػاكرة. فػػي االسػػتعماؿ فػػي أثنػػاء امػػى ألسػػنة عممائػػو ع  فكػػؿ ىػػذه اإلضػػافات جاريػػة كالبيػػاف جميعػػان 
  :كعمى الجممة فمو مجرياف

نػى كمضػارب كمقاتػؿ. ع  فإذا قيػؿ عمػـ المعػاني  فالمعػاني جمػع مكمٌ المجرل األكؿ منيما لغ
كالمعنى مفعؿ كاشتقاقو مف قكليـ عناه أمر كذا إذا أىمو كقيؿ لما نفيـ مف الكبلـ معنى ألنو يعنػى 
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ذا قيؿ عمـ البياف فالبياف اسـ القمب كي لمو. كىك اسـ المص در منو عناية يقاؿ عناه األمر عناية. كا 
 كدركاه أحمد كأبك دا الفصاحة. كفي الحديث "إف مف البياف لسحرا"

كالمصػػػدر منػػػو تبيػػػاف بالكسػػػر فػػػي التػػػاء كىػػػك جػػػار عمػػػى غيػػػر قياسػػػو. كالقيػػػاس فيػػػو فتحيػػػا  
 ئيف: تبياف كتمقاء.كالتيذار كالتمعاب كالترداد. كلـ يجئ كسره إال في بنا

فإذا قمنا عمـ المعاني فالمقصكد عمـ الببلغة عمى أساليبيا كتقاسيميا. كالمفيـك مف قكلنا عمـ 
 المفردة دكف المركبة.  ةالبياف ىك الفصاحة  كىي غير مقصكرة عمى الكمم

 التصرؼ الثاني
ؿ المركبػة ال مػف جيػة : أف يقاؿ ىك العمـ بجكاىر الكمـ المفردة كالمركبة كدالئالتعريؼ األوؿ

عرابيا. فقكلنا العمـ بجكاىر الكمم المفػردة كالمركبػة يشػير عمػـ البيػاف  ألنػو ىػك المػراد بػو  ةكضعيا كا 
كما أشرنا إليػو مػف قبػؿ كقكلنػا كدالئػؿ األلفػاظ المركبػة  كنرمػز بػو عمػـ المعػاني  ألف المقصػكد منػو 

ر  المعػػاني ال يحصػػؿ ليػػا االتصػػاؼ ىػػك الببلغػػة  كىػػي غيػػر حاصػػمة إال مػػف جيػػة التركيػػب ال غيػػ
بالببلغة كال ترتقي إلى مرتبتيا إال باإلفادة كىي متكقفة عمى التركيػب ال محالػة. كقكلنػا ال مػف جيػة 
عرابيا  فيذا قيد ال بػد مػف مراعاتػو  ليخػرج مػف عمػـ المغػة كعمػـ اإلعػراب ألف حاصػؿ مػا  كضعيا كا 

لمفػػردة  كداللػػة عمػػـ اإلعػػراب إنمػػا يكػػكف مػػف جيػػة يػػدؿ عميػػو عمػػـ المغػػة  ىػػك إحػػراز معػػاني األلفػػاظ ا
عػاني الػذم ىػك اإلسناد كالتركيب كداللػة األلفػاظ عمػى عمػـ البيػاف الػذم ىػك الفصػاحة كعمػى عمػـ الم

ذلػػؾ مػػع ككنػػو متػػكفر عمييمػػا كىمػػا أمػػراف يخالفانػػو فػػي مقصػػكد الداللػػة كمػػا  ءالببلغػػة ىػػك أمػػر كري
 سنكضحو مف بعد بمعكنة ا تعالي. 

أف يقػػػاؿ فيػػػو ىػػػك العمػػػـ بمػػػا يعػػػرض لمكمػػػـ المفػػػردة كالمركبػػػة مػػػف الفصػػػاحة  ريػػػؼ الثػػػاني:التع
كيعػػرض لمكمػػـ المركبػػة مػػف الببلغػػة عمػػى الخصػػكص. فقكلنػػا مػػا يعػػرض لمكمػػـ المفػػردة كالمركبػػة مػػف 
الفصػػاحة  نشػػير بػػو إلػػى عمػػـ البيػػاف كقكلنػػا كمػػا يعػػرض لمكمػػـ المركبػػة مػػف الببلغػػة  نرمػػز األلفػػاظ 

مف عمـ البياف كما أسمفنا تقريره في  المركبة ال مف جية ىاتيف الداللتيف فإنو ليس مقصكدان المفردة ك 
 الحد األكؿ. 

: أف يقاؿ فيو ىك العمـ الذم يمكف معو الكقكؼ عمى معرفة أحكاؿ اإلعجػاز  التعريؼ الثالث
حقػػػائؽ  ألف اإلجمػػاع منعقػػد مػػػف جيػػة أىػػؿ التحقيػػػؽ عمػػى أنػػو ال سػػػبيؿ إلػػى االطػػبلع عمػػػى معرفػػة

حكاـ أساسو فظير بمػا قررنػاه  اإلعجاز كتقرير قكاعده مف الفصاحة كالببلغة إال بإدراؾ ىذا العمـ كا 
مػف غيػره مػف سػائر  فيـ ماىيتػو كأف كػؿ كاحػد مػف ىػذه التعريفػات مرشػد إلػى تعريػؼ حقيقتػو كمميػزان 

.  (7: 1995  )اليمني                                               العمـك
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 لمطمب الثانيا
 :في بياف موضوع عمـ البياف

كعمى ىذا يككف مكضكع عمـ البياف ىك عمـ الفصاحة كالببلغة. كليذا فإف المػاىر فيػو يسػأؿ 
عػػػػف أحكاليمػػػػا كحقائقيمػػػػا المفظيػػػػة كالمعنكيػػػػة  فيحصػػػػؿ لػػػػو مػػػػف النظػػػػر فػػػػي األلفػػػػاظ المفػػػػردة إدراؾ 

 كاؿ الببلغة كما قررناه.الفصاحة  كيحصؿ لو مف النظر في المعاني المركبة أح
 ( 10:  1995 ) اليمني 

 مطمب الثالثال
 :في بياف منزلت  مف العموـ وموقع  منها

اعمػػـ أف الكػػبلـ فػػي منزلػػة الشػػئ مػػف غيػػره  إنمػػا يكػػكف فيمػػا يظيػػر فيػػو التقػػارب فػػي الجنسػػية. 
ف الحيػكاف  كال يقػاؿ فأما مع تباعد الحقائؽ  كتباينيا فبل يقاؿ ذلؾ. كليذا يقاؿ أيف منزلة اإلنساف م

أيف منزلتو مف اإلعجاز. فنحف إنما نذكر منزلة عمـ البياف مف العمـك األدبية دكف غيرىػا مػف سػائر 
 العمكـ. فإذا تقرر ىذا فنقكؿ  العمـك األدبية عمى أربعة أنكاع: 

ادة فالنكع األكؿ منيا  عمـ المغة العربية كىك عمـ بمعػاني األلفػاظ المجػردة. فػإف حاصػمة اسػتف
المعػػاني المفػػػردة مػػػف األكضػػػاع المغكيػػػة. فػػػالعمـ بػػأف اإلنسػػػاف كالفػػػرس كالحػػػدار كغيرىػػػا مػػػف األلفػػػاظ 
مػػػػا بالمكاضػػػػعة  اك يكػػػػكف بعضػػػػيا بػػػػالتكقيؼ   مكضػػػػكعة ليػػػػذه الحقػػػػائؽ المفػػػػردة  إمػػػػا بػػػػالتكقيؼ  كا 

إلى كبعضيا بالمكاضعة  أك الكقؼ في ذلؾ. كتجكيز ىذه االحتماالت مف غير قطع في كاحد منيا 
 غير ذلؾ مف الخبلؼ فييا. ليس مف ىمنا ذكره لخركجو عف مقصدنا.

النػػكع الثػػػاني  عمػػـ اإلعػػػراب. كىػػك عمػػػـ بالمعػػاني اإلعرابيػػػة الحاصػػمة عنػػػد العقػػد  كالتركيػػػب. 
كقكلنػػا قػػاـ زيػػد فػػإف اإلعػػراب ال يحصػػؿ إال لمجمكعيػػا. فالتركيػػب أقمػػو مػػف جػػزئيف. كالعقػػد  إسػػػناد 

صؿ أحػدىما كتعػذر اثخػر  لفػات المعنػى  كلبطػؿ اإلعػراب. فصػار عمػـ أحدىما إلى اثخر. فمك ح
فائػػدة غيػػر مػػا يعطيػػو عمػػـ المغػػة ألجػػؿ  عػػف عمػػـ المغػػة العربيػػة بمػػا ذكرنػػاه  معطيػػان  اإلعػػراب متميػػزان 

 اإلفراد كالتركيب. 
حكػاـ قكالبيػا  النكع الثالػث  عمػـ التصػريؼ. ىػك عمػـ يتعمػؽ بتصػحيح أبنيػة األلفػاظ المفػردة  كا 

ى األقيسػػة المطػػردة فػػي لسػػاف العػػرب بالقمػػب  كمػػا فػػي قػػاؿ كرمػػي  كالحػػذؼ كمػػا فػػي قكلنػػا  قػػؿ  عمػػ
 كبع  كاإلبداؿ كما في قكلنا  ميعاد  كصراط  كغير ذلؾ. 

النػػػكع الرابػػػع  مػػػف عمػػػـك األدب  عمػػػـ الببلغػػػة كالفصػػػاحة كىمػػػا يأخػػػذاف مػػػف العمػػػـك األدبيػػػة 
فػإذا تميػدت ىػذه القاعػدة فنقػكؿ: العمػـ المعبػر عنػو صفكىا  كيقعاف منيا مكاف الكاسطة مػف عقػدىا 

بعمـ البياف. ىك عمـ الفصاحة. كعمـ المعاني ىك المعبر عنو بعمـ الببلغة. كىك أجؿ العمـك األدبية 
ألنػػػو عمػػػـ يسػػػتكلى عمػػػى اسػػػتخراج أسػػػرار الببلغػػػة مػػػف  . كأعبلىػػػا منزلػػػة كأكبرىػػػا شػػػأنان   كمكانػػػان قػػػدران 



46 

 

نكػت المكدعػة فػي أصػدافيا كمكامنيػا. كىػك الغايػة التػي ينتيػي إلييػا معادنيا. كىػذه تكجػد محاسػف ال
اإلعجاز  فكر النظار  كالضالة التي يطمبيا غاصة البحار. كعميو التعكيؿ في االطبلع عمى حقائؽ

ليو اإلسػناد عنػد اليفي القر  ر المعػاني الدقيقػة عمػى مػ مسػابقة فػي الخصػؿ كالرىػاف. كمنػو تشػمؿف  كا 
اف فظير بما ذكرنػاه أف مكقػع عمػـ البيػاف مػف العمػـك األدبيػة مكقػع اإلنسػاف مػف الدىكر كتخـر األزم

حراز أسراره إال كاف سباق  .ان سكاد األحداؽ. كمف ثـ لـ يستقؿ يدركو كا 
  (12: 1995  )اليمني

 المطمب الرابع
 :لي إفي بياف الطرؽ 

كلمػا كػاف المقصػكد ىػك ليػو مػف العمػـك األدبيػة  إ إحػراز أنمػا يكػكف بػإحراز مػا يحتػاجاعمـ أف 
فػي معرفػة    كاإلحاطة بعمـ الفصاحة  كالببلغػة فمػا كػاف أصػبلن االطبلع عمى حقائؽ عمكـ اإلعجازو 

ىػػذه األشػػياء فيػػك مفتقػػر إليػػو. فصػػارت العمػػـك باإلضػػافة إلػػى مػػا تفتقػػر إلييػػا كتسػػتغني عمػػى ثػػبلث 
 مراتب: 

العقميػة  كػالعمـ بالمباحػث الكبلميػة  لييا بكػؿ حػاؿ. كىػذا نحػك العمػكـإ  ال فتقر المرتبة األكلى
كالطب. كالفمسػفة كأحكػاـ الحسػاب كغيػر ذلػؾ مػف عمػكـ العقػؿ. فمػا ىػذا حالػو مػف العمػـك فػاؿ سػتمد 

 إليو. منيا كال تككف طريقان 
ا كال يمكػف الكصػكؿ إليػو إال بيػا كبإحرازىػا كىػي يلػة فيػو. يػيإل   ما يكػكف مفتقػران المرتبة الثانية

  أنكاع ثبلثة:كذلؾ 
ف أل األلسػػػنة ككثػػػر اسػػػتعمالو كصػػػار مألكفػػػان  تداكلتػػػو: منيػػػا  معرفػػػة المغػػػة ممػػػا النػػػوع األوؿ

مف المغة  مكضكعو ىك الببلغة كالفصاحة كىما مف عكارض  األلفاظ كالمعاني. فمف لـ يعرؼ شيئان 
ال يمكنػػػو أف يخػػػكض فػػػي عػػػارض مػػػف عكارضػػػيا فيحصػػػؿ لػػػو مػػػف األلفػػػاظ المفػػػردة معرفػػػة معانييػػػا 

 ة ليا. المكضكع
عمـ العربية  كىػك مػف جممػة مكضػكعات ىػذا العمػـ العظيمػة  التػي ال سػبيؿ إليػو  النوع الثاني

حكاـ أصكلو نعػـ لػيس  إال بإحرازىا  كىك منو بمنزلة أبي جاد لمخط العربي. كبو يحصؿ قكاـ أمره كا 
نػػى لػػو عػػف بيػػذا العمػػـ كحػػده بػػؿ ينبغػػي معرفتػػو لكػػؿ مػػف ينطػػؽ بالمسػػاف العربػػي فإنػػو ال غ مختصػػان 

معرفتػػػو  ليػػػأمف مػػػف زلػػػؿ المحػػػف كسػػػقطو كيسػػػتفيد بمعرفتػػػو االطػػػبلع عمػػػى المعػػػاني المفيػػػدة كالجمػػػؿ 
المركبة مف الفاعؿ مع فعمو  كالمبتدأ مػع خبػره إلػى غيػر ذلػؾ مػف أفػانيف الكػبلـ كأنكاعػو. ككػؿ ذلػؾ 

تقانيا.  ال يحصؿ إال بالكقكؼ عمى حقائؽ اإلعراب كلكازمو. فميذا لـ يكف بد مف تحصيميا  كا 
الفكائػد. كىػك يخػتص بتصػحيح أبنيػة  زيػرفإنػو عمػـ جميػؿ القػدر غ عمـ التصريؼ النوع الثالث

األلفاظ المفردة كمعرفػة صػحيحيا كمعتميػا كزائػدىا كأصػيميا كمبػدليا مػف أصػمييا إلػى غيػر ذلػؾ مػف 
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فإنػو ال يػأمف أنكاع التصريؼ عمى قكانيف جارية عمى أقيسػة كػبلـ العػرب كأسػاليبيا. كمػف لػـ يحػرزه 
كر الكبلـ كمكركىو  فإنو ال فرؽ في المحػف بػيف تغييػر بنػاء الكممػة كتصػريفيا عمػى ظالكقكع في مح

 (14- 13:  1995  ) اليمني                         خبلؼ ما يقتضيو قياسيا.
 المطمب الخامس

 :في بياف ثمرت 
االطػبلع عمػى معرفػة إعجػاز  عمـ أنو يراد لمقصػديف المقصػد األكؿ منيػا مقصػد دينػي كىػكأك 

كتاب ا  كمعرفة معجزة رسكؿ ا صمي ا عميو كسمـ إذ ال يمكف الكقػكؼ عمػى ذلػؾ إال بػإحراز 
لمػف أشػرؼ العمػـك فػي المنقبػة كأعبلىػا فػي المرتبػة   كره فإف ىذا العمـ عمـ البياف كاالطبلع عمى غ

أحكاىػػػا لممحامػػػد كمػػػع مػػػا اشػػػتمؿ عميػػػو مػػػف   كأجمعيػػػا لمفكائػػػد  ك منياجػػػان  اكأكضػػػحي كأنكرىػػػا سػػػراجان 
 دالف عمى غيرىما مف سائر فضائمو.الفضائؿ نخص ىذا المكضع بذكر فضيمتيف ت

: أف الرسكؿ صمى ا عميو كعمى يلو  مع مػا أعطػاه ا مػف العمػـك الدينيػة  الفضيمة األولى
أفقػو النػاس  كال أنػا  أعمػـ فمػـ يقػؿ  أنػا   كخصو بالحكـ كاثداب الدنيكيػة  فمػـ يفتخػر بشػئ مػف ذلػؾ

الخمؼ بالحساب  كالطب  بؿ افتخر بما أعطػاه ا مػف عمػـ الفصػاحة كالببلغػة  فقػاؿ عميػو السػبلـ 
لػػـ يعطيػػف قبمػػي أحػػد كػػاف كػػؿ نبػػي  أنػػا أفصػػح مػػف نطػػؽ بالضػػاد  كقػػاؿ عميػػو السػػبلـ أكتيػػت خمسػػان 

 مػػػت لػػػي األرض مسػػػجدان يبعػػػث إلػػػى قكمػػػو  كبعثػػػت إلػػػى كػػػؿ أحمػػػر كأسػػػكد  كأحمػػػت لػػػي الغنػػػائـ كجع
   كنصرت بالرعب بيف يدم مسيرة شير  كأكتيت جكامع الكمـ. كطيكران 

الفضيمة الثانية: أنو لكال عمك شػأنو  كارتفػاع قػدره لمػا كػاف خيػر كتػب ا المنػزؿ عمػى أفضػؿ 
عميػػو مػػف أنبػػاء الغيػػب كال مػػف الحكػػـ كالمػػكاعظ كغيرىػػا مػػف األكجػػو كمػػا اشػػتمؿ أنبيائػػو إعجػػازه مػػا 

قرر المختػػار فػػي إعجػػازه فػػي الفػػف الثالػػث بمعكنػػة ا تعػػالي فيػػذا مقصػػد عظػػيـ يػػراد ألجمػػو ىػػذا سػػت
 العمـ.

مقصػػد عػػاـ ال يتعمػػؽ بػػو غػػرض دينػػي كىػػك االطػػبلع عمػػى أسػػرار الببلغػػة  المقصػػد الثػػاني:
كالفصاحة في غير القريف  في منثكر كبلـ العرب كمنظكمو  فإف كؿ مف الحظ لو في ىذا العمػـ ال 

كنو معرفة الفصيح مف الكػبلـ كاألفصػح  كال يػدرؾ التفرقػة بػيف البميػغ كاألبمػغ  كالمنثػكر مػف كػبلـ يم
فػؤلف اإلعجػاز إنمػا كرد فػي القػريف بنظمػو كببلغتػو كلػـ  أكالن أمػا :العرب أشرؼ مف المنظكـ ألمػريف 

ظمػػو كأعطػػاه فػػؤلف ا تعػػالي شػػرفو عػػف قػػكؿ الشػػعر كن يػػرد بطريقػػة نظػػـ الشػػعر أسػػمكبو كأمػػا ثانيػػان 
الببلغو في المنثكر مف الكبلـ كما ذاؾ إال بفضؿ المنثكر عمى المنظـك فيذا ما أردنا ذكره مف ىذه 

 المقدمة. 
انتقؿ الذىف مف المسمى إلى الزمو  ثـ المكجكدات  .الببلغةالحقيقة في كضع  الحكـ الثاني:

 (18:  1995 ي )اليمن    زاـ.عنو فيك االلت الخارجية. كالبرىاف عمى ما قمناه إف كاف خارجان 
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 مختمفة:صر البياف العربي مزيج مف عنا
العنصػر  " يقرر الدكتكر طو حسيف أف البياف العربي كاف مزيجان مف ثبلثة عناصر مختمفػة :

إلى البراعة كالظرؼ كالقكؿ العربي   كىك كاضح شديد الكضكح   ثـ العنصر الفارسي   الذم يميؿ 
كنػاني الػذم يتصػؿ بالمعػاني خاصػة مػف حيػث دقتيػا   كالعبلقػة بينيػا كبػيف ة   ثـ العنصر الييئكالي

األلفػػاظ أم : مػػف حيػػث المبػػدأ الػػذم يػػدعك إليػػة أرسػػطك   مبػػدأ كجػػكب المبلءمػػة بػػيف الخطبػػة كبػػيف 
 "السامعيف ليا 

مػـ مػا عنػد األ اقك ذحػ فا نشػأ فػي حجػر المتكممػيف  الػذيكؿ مأكمع ىذا  إف البياف العربي نشأ 
 . "البياف كالتبيف"كيستدؿ لذلؾ بما ذكره الجاحظ في كتابو   مف تراث

 (178- 177: 2002  عباسد.)
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 ثالثالمحور ال
 ففي القرآ اإلعجاز الببلغي

 :- 

كفي تاثير  و  كفي عمكمو كحكم وسمكبو كنظمأي جز لمخمؽ فمعالقريف الكريـ كبلـ ا ال
محمد رسكؿ ا النبي  كقد تحدل   ةمستقبمضية كالما  كفي كشفو الحجب عف الغيكب ال توىداي

مي العرب بإعجازه   كحكى ليـ عف ربو القطع بعجزىـ عف اإلتياف بصكره مف مثمو   العربي األ
كاجتثات نبتتو   كنقؿ جميع المسمميف فظير عجزىـ عمى شدة حرص بمغائيـ عمى إبطاؿ دعكتو   

ىؿ التصانيؼ عف بعض أكقد نقؿ بعض فظير عجزىا أيضان ك ىذا التحدم إلى جميع األمـ   
لمعارضة القريف في ببلغتو كمحاكاتو في فصاحتو دكف  االمكصكفيف بالببلغة فالقكؿ أنيـ تصدك 

 (12 : 2000  الرافعي)                                                ىدايتو .

- 1 - 
ة  كالقػريف خػاتـ الكتػب السػماكية كمعجزة القريف الكريـ ىػي معجػزة خالػدة باقيػة إلػى يػـك القيامػ
ية كميػػا .. كىػػك لػػـ يػػأًت ككتػػاب لػػيس لػػو عصػػر معػػيف فػػي إعجػػازه كال زمػػف محػػدد فػػي تحديػػو لمبشػػر 

ىذه حقيقة يجب أف نضعيا في أذىاننا.. كلكنو في نفس الكقت  كمعجزة خالدة باقية .. كمف  عمـ..
عجػػازان  عجػػازان لمػػف عاشػػكا قبمنػػاىنػػا فػػإف فيػػو إعجػػاز لكػػؿ العصػػكر .. إ عجػػازان لمػػف سػػيأتكف  كا  ىػػذا كا 

 بعدنا حتى تنتيي الدنيا كما فييا .
كالقريف جاء لينذر مف كاف حيان .. كمف ىنػا فإنػو مكجػو إلػى األحيػاء .. كتحديػو ىػك بالنسػبة  

لمف يقيمكف عمى ىذه االرض كليس لمف انتقمكا منيا إلى العالـ اثخر فأكلئؾ يػركف عػيف اليقػيف .. 
 (3: 1994  )الشعركام            بعد مغادرتيـ الدنيا.              كيعرفكف الحؽ 
ريـ كػبلـ ا عزكجػؿ   أنزلػو الػركح القػدس مػف لػدف ا عمػى النبػي صػمى ا عميػة كالقريف ال

كسمـ بممفظ كالمعنى كقد تحدل ا الراسخيف في العمـ مف النػاس : أف يػأتكا بمثمػة   أك بعشػر سػكرة 
الجػف ليػـ  ةمسػاعد ارة كاحدة كبيف أف الراسخيف في العمـ لف يستطيعكا حتى كلػك طمبػك منو : أك بسك 

ُشلػِضِئَنػاْجَتَطَطِتػاإَلظُسػَواْضِجنُّػَرض زػأ نػَغْؾُتوْاػِبِطْثَلػَعَذاػاْضُػْرآَنػل ػَغيْؾُتوَنػِبِطْثِضيِرػػػػ {تعػالى :  يقكؿ
 .)88سراء : ) اإل  } َوض ْوػَصفَنػَبْطُضُؼْمػِضَبْطُضػظ ِؼغّرا

أ ْمػَغُػوُضوَنػاْسَتيَراُهػُشيْلػس يْؾُتوْاػِبَطْذيَرػُديَوُرػطؼْثِضيِرػُطْغَتَرَغيفٍتػَواْدُريوْاػَطيَنػػػػػػػػػػ {كقكلة تعػالى :
 .)13) ىكد :   } اْدَتط ْطُتمػطؼنػُدوَنػاضِضِرػَإنػُصظُتْمػَصفِدِشغَن
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وَرٍةػطؼْثِضيِرػَواْدُريوْاػَطيَنػاْديَتط ْطُتمػطؼينػػػػػػأ ْمػَغُػوُضوَنػاْسَتَراُهػُشيْلػس يْؾُتوْاػِبُديػػػ { كقكلة تعالى:
 .) 38يكنس : )  }ُدوَنػاضِضِرػَإنػُصظُتْمػَصفِدِشغَن

األدلػػة معجػػز لئلنػػس كالجػػف . فمػػا كجػػو اإلعجػػاز ؟ كمػػا اليػػدؼ مػػف كراه  الكػػريـ ليػػذهكالقػػريف 
 ىذا اإلعجاز ؟

حػدث عػف عمػـك كمعػارؼ كسػمـ ت وصػمى ا عميػىػك أف الرسػكؿ ختصار اعجاز بإف كجو اإل
َوَطفػُصظَتػَتْتُضوػِطينػش ْبِضيِرػِطينػِصَتيفٍبػَويلػَتُخّطيُرػػػػػػػ{ :ػما كاف يستطيع معرفتيا بغير ا  قاؿ تعالى 

 .) 48) العنكبكت :  }ِبَغِطغِظَكػَإّذاػٍضفْرَتفَبػاْضُطْبِطُضوَن
لػػو فػػي الممػػؾ    احػػد ال شػػريؾكاليػػدؼ مػػف كراء اإلعجػػاز ىػػك : أف يػػ مف النػػاس بػػا إليػػان ك 

 بشريعة ا التي فرضيا عمييـ عف طريؽ ىذا النبي األمي الكريـ .  ممكاكيع
القريف معجز في ألفاظػو كعمكمػو   سػكاء مػا كػاف  -كنفصؿ األمر عف كجة اإلعجاز فنقكؿ :

مػػف ىػػػذه العمػػكـ قبػػػؿ اإلسػػبلـ أك مػػػف عمػػػكـ سػػتظير مسػػػتقببلن   كنكتفػػي ىنػػػا بالحػػديث عػػػف األلفػػػاظ 
ي األعجمية   إف في القريف الكريـ ألفاظػان غيػر عربيػة أكحاىػا ا إلػى النبػي صػمى ا عميػو كالمعان

  -كسمـ   كالغرض منيا : 
 وقكلػػػػ إنيػػػػا تػػػػدؿ عمػػػػى معػػػػاف بحسػػػػب أصػػػػؿ كضػػػػعيا فػػػػي غيػػػػر العربيػػػػة مثػػػػؿ) سػػػػجيؿ ( فػػػػي - أ

 .)4) الفيؿ :  } َتْرِطغِؼمػِبِحَجفَرٍةػطٌِنػِدجٌِغل {تعالى:
 الصػنؼ ة مف عذاب شديد   أعده ا ليػذامكا بحجار أف أصحاب الفيؿ ري  فإنة لفظ فارسي أم

س ض ط فػَجفَءػأ ْطُرظ فػَجَطْضظ فػَرفِضَغَؼيفػػ {تعػالى :  وكقكلػ  مف الجاحديف : مثميـ في ذلؾ مثؿ قرية قـك لكط
 .) 83 – 82) ىكد :  } َربؼَكػَدفِسض َؼفػَوأ ْطط ْرظ فػَرض ْغَؼفػِحَجفَرًةػطؼنػِدجؼغُلػط ظُضوٍد*طَدو َطًظػِرظَد

مثبلن  فإنيا ال تعمػؿ صؿ كضعيا في غير العربية كاألسماء أبحسب  نيا ال تدؿ عمى معافو إ  - ب
بػو فػي العػرب كأف  ىسػـ ال يسػمسـ عيسى بالذات ىنا ألف ىذا االاكقد اخترت )عيسى (  مثؿ

ع( كنصػػػارل نجػػػراف سػػػـ يكنػػػاني   كالييػػػكد فػػػي المدينػػػة ينطقكنػػػو ) يشػػػكع( أك ) إيشػػػك اعيسػػػى 
المغػات الشػائعة فػي عصػر النبػي  انػتكقػد ك .) إيسػكع( يرىـ في العرب ينطقكنو )يسػكع( أككغ

في  ةليكنانية كالحبشية كالقبطية حديثرامية كالفارسية كاىي ليجة مف اثالتي  العبرية كالسريانية
 ( 9-8:  1976  ) السقا                   .كقديمة لـ تتغير عف أصميا األكؿ زمف بابؿ

إف القػػريف العظػػيـ ىػػك المعجػػزة العظمػػى الخالػػدة عبػػر التػػاريخ كاألزمػػاف كنػػكر إعجػػازه سػػاطع 
 ؿ لمعرفػة لغػة العػرب نحػكان لذكم األبصار كالبصائر كىذا النكر ال يتػأتى إال لمػف أكرمػو ا عػز كجػ

رئيسػػي حػػبلكة تمػػؾ فػػالنحك ىػػك المقدمػػة األكلػػى لفيػػـ اإلعجػػاز   كالببلغػػة ىػػي المتطمػػب ال  كببلغػػة
 المعجزة كما بيا مف إيجاز. 
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فػػي لغػػة العػػرب كدقػػة فػػي  كالكتابػػة فػػي ببلغػػة القػػريف العزيػػز تتطمػػب مسػػمكان كعػػران يتطمػػب عمقػػان 
   كحظران في التحميؿ كتريثان في االستنتاج .الفيـ

فقيػػر الكتقػػكؿ الباحثػػة لقػػد ألفيػػت نفسػػي كجيػػان لكجػػو أمػػاـ الكتابػػة فػػي ىػػذا المكضػػكع كأنػػا العبػػد 
ج كربػي خاصػة بمعاقد العػز مػف عرشػو أف يفػرٌ  –عز كجؿ  –ؿ ا أأس جاؿقميؿ المتاع في ىذا الم

ككرب المسمميف عامة برفع الظمـ عف المسمميف  لترتاح نفكسيـ كقمكبيـ   كتنطمؽ ألسنتيـ صادعة 
ران حتػػى تعمػػر حياتنػػا كتنػػكيران صػغيران ككبيػػ بػالحؽ صػػادحة بببلغػػة القػػريف العظػيـ تػػرتيبلن كتفسػػيران تنػػكران 
 بيذا النكر المبيف في العالـ كمو كال سيما في فمسطيف .

 كأكؿ ما نبدأ بو ىك اثتي: البداية كمف ىنا كانت 
إف الببلغة في القريف الكريـ ىي ما بمغ اإلنساف الجنة   كعدؿ بو عػف النػار كبصػر اإلنسػاف 

كالخمػكد  –عػز كجػؿ  –كىػي رضػى ا  برشده كعكاقب غيو ... كىكػذا تصػبح الببلغػة كسػيمة لغايػة
ك جامعػػة كتطػػكل فػػي ذاكػػرة النسػػياف   أفػػي مدرسػػة  فػػي جنتػػو   كليسػػت الببلغػػة مػػادة عمميػػة تػػدرس

نكار العمـ يقذؼ في  القمب كيكلد فيو حاسة الػذكؽ لينطمػؽ أأثران بعد عيف .الببلغة نكر مف  كتصبح
لفيـ إلى العمـ كمػف العمػـ إلػى السػمكؾ كالنػزكع مف التذكؽ إلى اإلدراؾ كمف اإلدراؾ إلى الفيـ كمف ا

 إلى الخير ...
حاطػة  أما الببلغة بالنسبة إلى البميغ : فيػي سػبلمة طبػع   كصػحة صػنع  كسػطكع حجػة   كا 

ببلغػان ؟  –عػز كجػؿ  –إلظيػار كػؿ أسػراره. كمػف أعظػـ مػف ا  هجميع أقطار مف  بالمعنى ببلغػة كا 
 !!! ال أحد !! . 

ؽ بػيف مسػػتكييف مػػف الببلغػة   ببلغػػة القػػريف العظػيـ : فػػالقريف بميػػغ معجػػز كىنػا عمينػػا أف نفػػر 
نطػبلؽ  نسػاف فػي ببلغػة   كمػف ىنػا مػف اال  كيسػتطيع اإل ةة البشػر ممكنػة فيػي ليسػت معجػز كببلغ

مػف بػيف ثنايػا عظمػة القػػريف العظػيـ البميػغ المعجػز ككػبلـ البشػػر البميػغ الممكػف تقميػده   نمضػي فػػي 
ف العظػػيـ   مكضػػحيف أف ىػػذا التػػذكؽ ىػػك ثمػػرة تجربػػة كلػػيس كىػػك ببلغػػة القػػريف تػػذكؽ ببلغػػة القػػري

فكػػاف نػػزكؿ  –عػػز كجػػؿ  –العظػيـ فػػي شػػكمو النيػػائي فػػبل يعمػػـ منتيػػى تمػػؾ الببلغػػة المعجػػزه إال ا 
ثػػار فػػي تمػػؾ العقػػكؿ التفكػػر فػػي أيف كاحػػد   أثػػرل عقػػكؿ العػػالميف ك  القػػريف العظػػيـ ثػػركة كثػػكرة فػػي

فيػا دينػان كدكلػو كبتمػؾ الثػكرة التػي أحيػت  بتمػؾ الثػركة الخالػدة -عز كجػؿ-. نفعنا ا  إعجازه المبيف
 (48-47 :1418  ) الدراكيش             ددان.  كعزان كسمطانان كس

-1- 
حػث لػدل المفكػريف ىػك قضػية معركضػة عمػى بسػاط البفي القريف الكػريـ  العممي إف اإلعجاز
فػػػي تفسػػػيره   -رحمػػػة ا –د أثارىػػػا الشػػػيخ طنطػػػاكم جػػػكىرم جيػػػاؿ طكيمػػػة . كقػػػاإلسػػػبلمييف منػػػذ أ

تػػو    كمػػف قبػػؿ كتػػب محمػػكد ثارىػػا اليػػـك الػػدكتكر زغمػػكؿ النجػػار فػػي إذاعاتػػو كمقاالأالجميػػؿ  كمػػا 
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لو الشيخ أحمد حسف  صديران صالح الفمكي " العمـ يدعك لئليماف " الذم طبع منذ فترة طكيمة ككتب ت
 .-رحميما ا  – الباقكرم

-2- 
ف   اليجػرم بػؿ منػذ نػزكؿ القػريكؿ األذ القػرف اإلعجاز الببلغي في كتاب ا فيك حديث العمماء منػ

 كبديع تركيبة " تأليفوكقد ألؼ الجاحظ فيو كتابو " نظـ القريف" أك " االحتجاج" لنظـ القريف كغريب 
ظ لػػـ يػػأت فيػػو كمػػا ذكػػر فػػي مقدمػػة كتػػاب " الحيػػكاف" : كقػػد نقػػده البػػاقبلني كقػػاؿ : إف الجػػاح

في كتابو  –ق  626ت –بجديد   كلـ يخرج فيو عما قالو المتكممكف قبمو   كيسمى ياقكت الحمكم 
 "فيكتاب الجاحظ " نظـ القر  –باء " معجـ األد

 – ق306ت  –نما ىك في النظـ   كتبله الكاسطي المعتزليإعجاز كيقرر الجاحظ فيو أف اإل
 –ق  471ت  –. كقػػد شػػرحو عبػػد القػػادر الجرجػػاني  "نظمػػوإعجػػاز القػػريف فػػي  "فػػألؼ كتابػػان سػػماه

 داف.ك أصغر منو كىما مفق المعتضد" كشرحان كبيران أسماه "  شرحان 
عض المعتزلة الػذيف ككاف الباعث لكثير مف العمماء عمى الكتابة في اإلعجاز ىك الرد عمى ب

أم أف ا  –ق 235ت  –كينسػب ذلػؾ لنظػاـ المعتزلػي  الصػرفةبب اإلعجػاز ىػك سػذىبكا إلػى أف 
عػػػز كجػػػؿ قػػػد صػػػرؼ العػػػرب عػػػف معارضػػػة القػػػريف   بػػػأف سػػػمبيـ القػػػدرة عمػػػى مضػػػاىاتو.. ك"كتػػػاب 

لئلمػاـ البػاقبلني فػي جممتػو شػرح لقضػية " اإلعجػاز الببلغػي فػي كتػاب ا كيجعػؿ إعجاز القػريف " 
 الباقبلني كجكه الببلغة في كتاب ا عشرة أقساـ : 

 –الػػػتبلئـ  –الفكاصػػؿ  –التجػػانس  –حسػػف البيػػػاف  –بنكعييػػاتعارة االسػػػ -التشػػبيو –اإليجػػاز 
قػػػػد سػػػػبؽ بػػػػذكر ىػػػػذه الكجػػػػكه كينقػػػػد  –ق 384ت  –مػػػػاني ف كػػػػاف الر ف   كا  يالتضػػػػم –التصػػػػريؼ 

 إعجاز القريف". "في كتابو : - 1937ت  –مصطفى صادؽ الرافعي 
اختػارت الباحثػة كحػدة  في القريف الكريـ حيػث كترل الباحثة أف ىذه األقساـ العشرة ميمة جدان 

( لتككف مكضكع ىذه الدراسة كقد أتت بالعديد مف المشاىد 2التشبيو مف مساؽ عمـ البياف الببلغة )
 .لقرينية التي تحتكم عمى التشبيوا

-3- 
ب حػػديث   كىػػك مػػف كتػػب اككتػػاب اإليجػػاز الببلغػػي " لمػػدكتكر محمػػد محمػػد أبػػك مكسػػى كتػػ

أقرب كأشبو لػذلؾ جػاز لنػا أف نتحػدث عنػو ىنػا فػي بػاب "  – ال التراث اإلسبلمي–الفكر اإلسبلمي 
 التراث اإلسبلمي " .

كالكتػػاب دراسػػة جػػادة لقضػػية " اإلعجػػاز القرينػػي " عنػػد عممػػاء الببلغػػة كاإلعجػػاز حتػػى نيايػػة 
القرف الرابع اليجرم   أم حتى عبد القاىر الجرجاني كعمماء القرف الخامس   كلػذلؾ بسػط الم لػؼ 
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  كىػػػـ ركاد  "مػػػاني كالبػػػاقبلنيالقػػػريف الكػػػريـ عنػػػد الخطػػػابي كالر  عجػػػاز الببلغػػػي فػػػياإل "فػػػي كتابػػػة 
 ث في ىذه القضية في القرف الرابع .لبحا

 –كيقكؿ الم لؼ فػي مقدمػة كتابػة ىػذه الدراسػة تحػاكؿ أف تػتفيـ كػبلـ القػدماء فػي ىػذا البػاب 
ات حقػائؽ المعرفػة  مػف كػبلـ كي كد الم لؼ أف يمح في ىذه الدراسة عمى ضركرة عمى إثب اإلعجاز

ق 388 –ق 319القػػػدماء كقػػػػد تنػػػاكؿ الم لػػػػؼ فػػػػي الفصػػػؿ األكؿ مػػػػف الكتػػػاب اإلمػػػػاـ الخطػػػػابي " 
كقضية اإلعجاز عنده " أما الفصؿ الثاني مػف الكتػاب فيػك خػاص بقضػايا اإلعجػاز عنػد الرمػاني " 

ق " فػػي  403 –ق 330كتحػػدث عػػف قضػػايا اإلعجػػاز عنػػد اإلمػػاـ البػػاقبلني " ق "384-ق 276
 كتابة " إعجاز القريف " مف الفصؿ الثالث حتى نياية الفصؿ السابع.

فالفصػػؿ الثالػػث قػػراءة فػػي مقدمػػة كتػػاب "إعجػػاز القػػريف " كالفصػػؿ الرابػػع يػػدكر حػػكؿ اإلعجػػاز 
 عند الباقبلني .

 كالفصؿ الخامس كالسادس كالسابع عند الباقبلني كنقد الشعر .
 "ق 235 – 160اـ شيخ المعتزلة  " التي نادل بيا النظٌ كالفصؿ الثامف عف قضية الصرفة 

-4- 
 ابي عف عمماء اإلعجاز الببلغة قبؿ نظريتيف ..كلقد كرث اإلماـ الخطٌ 

حدل ىاتيف النظريتيف  في نظريػة أف اإلعجػاز القرينػي كػاف بالصػرفة  –الم لؼ  كما يذكر-كا 
كىػي التػي   عجاز بػالنظـ ف اإلإ  – كما يقكؿ الم لؼ - كىي التي كاف ينادم بيا النظاـ كاثخرل

 كاف يقكؿ بيا الجاحظ .
عجػػاز القرينػػي ىػػك مػػا اشػػتمؿ عميػػو ف سػػبب اإلأديػػد يػػذىب إلػػى ابي فكػػر جكقػػد عاصػػر الخطٌػػ

ه ىػػك مػػف جيػػة الببلغػػة ابي : كزعػػـ يخػػركف أف إعجػاز كتػاب ا مػػف اإلخبػػار بالغيػػب   كيقػكؿ الخطٌػػ
بي إلػػى البحػػث عػػف أسػػرار ىػػذه الببلغػػة التػػي تخػػتص امػػف عممػػاء الػػنظـ   كدعػػا الخطٌػػ ركىػػك األكثػػ

 بالقريف الكريـ في كتابة " النكت في إعجاز القريف" أف القريف معجز مف سبع جيات ىي :
األخبػػػار الصػػػادقة عػػػف األمػػػكر  –الببلغػػػة  –الصػػػرفة  –التحػػػدم لمطاقػػػة  –تػػػرؾ المعارضػػػة 

 بكؿ معجزة. قيامو –العادة  نقض –المستقبمة 
 الرماني ثبلث طبقات : كالببلغة عند 

 طبقة عميا   كىي طبقة ببلغة القريف. -1
 طبقة دنيا   كىي أدنى منزلة في كبلـ الناس . -2
 طبقة بينيما   كفييا تتفاكت منازؿ البمغاء كالشعراء . -3

 كأبكاب الببلغة عند الرماني كثيرة   منيا :
. –الفكاصؿ  –التجانس  –اإلستعاره  –التشبيو  –اإليجاز   التبلـ 
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-5- 
عجاز عند الباقبلني كما يذكر الم لؼ ىي مػف عمػـ الشػعر كاألدب كالتعػرؼ عمػى اإلكقضية 

فػي   -كمػا يػذكر الم لػؼ –طرائؽ الكبلـ   ككيفية تمقبو في كجكه الفصاحة كالببلغة   كقد عالجيا 
بيػة كلـ يداخميا مف باب عمـك الكبلـ كأصكؿ الديف   إال ما يمس جكىرىا   فظمػت أدىذه الحدكد   

 خالصة   كقد دخؿ بيا أدؽ المسالؾ في ىذا الباب كترؾ بيا أغمض جياتو . 
   كيذكر الم لؼ أف دراسة الباقبلني تدكر عمى محكريف أساسييف:

 األكؿ : تحديد العناصر األدبية الخاصة بكتاب ا العزيز.
مػة   جممػة ف فقػرة   فقػرةف كالثاني : إمعاف النظر في اثيات القرينية كمدارستيا   كممػة   كممػة   جم

 كسكرة   سكرة.
اـ   كالػػذم نػػافس بػػو مػػذىب الجػػاحظ فػػي أمػػا عػػف دراسػػة مػػذىب الصػػرفة الػػذم نػػادل بػػو النظٌػػ

عز كجؿ -النظـ   فيي دراسة عميقة شرح فييا الم لؼ معنى "الصرفة " كأنيا يراد بيا  صرؼ ا 
تبارؾ كتعػالى   كىػي تعنػي  ةعند رب العز ؿ مف لمعرب عف اإلتياف بمثؿ ىذا الكتاب العظيـ المنزٌ -
عػػدـ إعطػػاء ا عػػز كجػػؿ ليػػـ القػػدرة كاألسػػباب التػػي تعيػػنيـ عمػػى محاكلػػة  –كمػػا فيػػـ الرمػػاني  –

 اإلتياف بمثؿ القريف الكريـ   إف كاف في مقدكرىـ ذلؾ .
كاًه ؿ اإلعجاز " كيرل أنػو مػذىب كينقد اإلماـ عبد القاىر " مذىب الصرفة " في كتابة " دالئ

 ضعيؼ.
-6- 

يخػػرل مػػف مثػػؿ الببلغػػي فػػي القػػريف فكػػره فػػي كتػػب  كيػػ ازر فكػػر الم لػػؼ فػػي كتابػػة اإلعجػػاز
كغيرىػا ف فػي نظريػة اإلعجػاز  –مف أسرار التعبير القرينػي  –الببلغة القرينية في تفسير الزمخشرم 

 في كتاب ا .
حتػػى العصػػر الحػػديث   لػػـ يسػػر بقضػػية اإلعجػػاز إلػػى مػػا بعػػد القػػرف الرابػػع عمػػى أف الم لػػؼ 

 ة يضيؽ عنيا حجـ كتاب كاحد . يألف ذلؾ يقتضي دراسات كاع
فػػي اإلعجػػاز التػػي أشػػار إلييػػا فػػي كتابػػة  (ق 471 – ق410كيراء عبػػد القػػاىر الجرجػػاني )

فػػي  أيػػوكر عمميػػة كبيػػرة تشػػرح فكػػر عبػػد القػػاىر النقػػدم كالببلغػػي  مكسػػكعة"دالئػػؿ اإلعجػػاز" تتطمػػب 
 اإلعجاز .

الببلغي في كتاب ا ال ينتيي الحديث فيػو عنػد فصػؿ أك بػاب مػف كتػاب   كال  إف اإلعجاز
نػػو بحاجػػو إلػػى مكسػػكعة كبيػػرة تشػػرح لنػػا مػػذاىب عممػػاء القػػرف الخػػامس كمػػا إاحػػد   بػػؿ عنػػد كتػػاب ك 

 بعده في الببلغة كالنقد كاإلعجاز.
 القركف مف جديد ... كا كلي التكفيؽ . ىذا كفيما يتى بو العمماء في

 (27-23 :  2003 خفاجيد.  )
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تػػػى قػػػاؿ "بعضػػػيـ أجػػػاز ح ةا فػػػي اإلعجػػػاز بإجتيػػػاداتيـ العقميػػػقػػػد تكممػػػك فأمػػػا أصػػػحاب الفػػػرؽ 
فػظ كقػاؿ يخػركف بػؿ معجػاز لماإل" اما بعضيـ فقػد جعمػكا اإلعجػاز لممعنػى كجعػؿ بعضػيـ  ةبالصرف
قػريف فػي ىػذيف فكؽ اللتصحاب المفظ يكشفكف عف مظاىر أىب أصحاب المعنى ك ذ. ثـ لممعنىليـ 

بػػػي عبيػػػده ثػػػـ تبلىػػػـ إعجػػػاز القػػػريف أل (مجػػػاز القػػػريف) المجػػػاليف . كأكؿ مػػػف كػػػاف مػػػف ذلػػػؾ كتػػػاب
فقان كأعمى كعبان كأرىؼ ذكقان مػف أبػي عبيػده حتػى لمجاحظ   ككاف الحاجظ أكسع أ (يفيالبياف كالتب)ك

 (469:  2007  ف) د . حسا       .عمو الم سس الحقيقي لعمـ الببلغةىـ بعض الدارسيف أف يج
شػػتمؿ عميػػو مػػف الػػنظـ أإف كجػػو اإلعجػػاز فػػي القػػريف ىػػك مػػا كبعػػض الفػػرؽ   فػػإنيـ يقكلػػكف : 

الغريػػب المخػػالؼ لػػنظـ العػػرب كنثػػرىـ فػػي مطالعػػو كمقاطعػػو كفكاصػػمو ف أم فكأنػػو بػػدع مػػف ترتيػػب 
 الكبلـ ال أكثر .

سػتكراه كالتعقيػد كاالكبعضيـ يقػكؿ : إف كجػو اإلعجػاز فػي سػبلمة ألفاظػة ممػا يشػيف المفػظ : 
صػناعة  اكنحكىما مما عرفػو عممػاء البيػاف    كىػك رأم سػخيؼ يػدؿ عمػى أف القػائميف بػو لػـ يبلبسػك 

شتمالو عمى المعاني الدقيقة   .المعاني كيخركف يقكلكف: بؿ ذلؾ في خمكه مف التناقض كا 
صػػػاحب  ر الجرجػػػانيىعبػػػد القػػػا والبيػػػاني الػػػذم ذىػػػب إليػػػ أمػػػا الػػػرأم المشػػػيكر فػػػي اإلعجػػػاز

جمػػو أكؿ مػػف صػػنؼ فيػػو ككضػػع مػػف أمػػف المتكسػػميف بػػاألدب يظنػػكف أنػػو  فكثيػػر (دالئػػؿ اإلعجػػاز)
ؼ فيػو   أبػك عبػدا د الكػبلـ فػي ىػذا المػذىب كصػنٌ كؿ مف جكٌ أ  كذلؾ كىـ   فإف كتابو المعركؼ 

ثػـ عبػد ق 332سػنة  ىتكفٌ ق   ثـ أبك عيسى الرماني المي  306سنة  ىتكفٌ محمد بف يزيد الكاسطي المي 
 .  ر   كىذا الرأم كاف السبب في كضع عمـ البيافىالقا

المزايػػا كمػػذىب يخػػر لطائفػػة مػػف المتػػأخريف : كىػػك أف كجػػو اإلعجػػاز مػػا تضػػمنو القػػريف مػػف 
كفػي مبػادلء اثيػات كفكاصػميا  ةتح كالمقاصد كالخكاتيـ في كػؿ سػكر في الفكا ةالظاىرة كالبدائع الرائق

 ص : كقالكا كالمعكؿ عمى ثبلث خكا
 الفصاحو في ألفاظة كأنيا السمساؿ. -1
باإلضػػػافة إلػػػى مضػػػرب كػػػؿ مثػػػؿ كمسػػػاؽ كػػػؿ قصػػػة كخبػػػر فػػػي األكامػػػر الببلغػػػة فػػػي المعػػػاني  -2

 ةممػػا اشػػتمؿ عميػػو ف فإنيػػا مسػػكقكالنػػكاىي كأنػػكاع الكعيػػد كمحاسػػف المػػكاعظ كاألمثػػاؿ كغيرىػػا . 
 عمى أبمغ سياؽ .

كأكممو   كمحصػؿ  وكؽ عمى أتـ نظاـ كأحسنالعمـك مس صكرة النظـ   فإف كؿ ما ذكره مف ىذه -3
        .كىػػك معجػػز ألنػػو معجػػز ىػػذا المػػذىب أف اإلعجػػاز فػػي القػػريف كمػػو ألف القػػريف كمػػو معجػػز ..

 (13:  1973  د. الرافعي)                        
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 مفهـو النظـ القرآني :
ظػـ القػريف كمػف ىػذا عجػاز فػي نالػنظـ القرينػي   مػف المفػت إلػى اإليشكؿ الحديث عف مفيكـ 

كسػػبلمة  أسػػمكبوفػػبل يتػػذكؽ معنػػى القػػريف كحبلكتػػو   كال يحػػس ببلغتػػو كفصػػاحتو كال يشػػعر بمتانػػة 
كحسػػف تركيبػػة كسػػبلمة بنيانػػو إال مػػف حػػذؽ المغػػة العربيػػة كدرس أسػػرار الببلغػػة كالفصػػاحة بيانػػو   

حتػػػػؿ أرفػػػػع مناصػػػػب   فمػػػػف ذا درايػػػػة كعمػػػػـ بكػػػػؿ ذاؾ أدرؾ أف القػػػػريف قػػػػد أكعػػػػرؼ أسػػػػاليب الكػػػػبلـ 
 ( 17:  1990  ) الديب                                           اإلعجاز .

 في اإلعجاز القريني نبلحظ أنيا تدكر حكؿ فكرة كاحدة ىي :  اكتبك  الذيفكمف يراء 
البػػػديع   الػػػذم ىػػػك فػػػكؽ طاقػػػة البشػػػر   إذف فيػػػذا  كنظمػػػوف القػػػريف معجػػػز بأسػػػمكبو الفريػػػد إ

القريف الكػريـ يتعػرؼ  أسمكبالبد لمباحث في ىذا المجاؿ مف نظرة في  ادة اإلعجاز األسمكب ىك م
 .كمميزاتو  األسمكببيا عمى خصائص ىذا 
أم  بنظمػوأف القػريف الكػريـ معجػز  لالجرجػاني اإلعجػاز بػالنظـ فقػد رأ رىكلقد ربط عبػد القػا

فػي مجػاؿ كف ىػذا الػنظـ القرينػي مجرد فكرة ال محالػة كال يكػكأف النظـ  كأحكاموتكخي معاني النحك 
القػػريف الكػػريـ ىػػك الحجػػة البالغػػة   كالمعجػػزة الخالػػدة لؤلسػػمكب العربػػي فػػي  ذإالحقيقػة دكف المجػػاز   

 فصاحتو كببلغتو كقد زخر بالحقائؽ المفظية كعبر بيا بكثير مف اثيات. 
لتػي ال تنفػؾ تػ ثر فػي   الصكر البيانيػة اكمف كجكه التطبيؽ لمنظـ القريني ليذا النظـ القريني 

 .السمكؾ النفس كتعدؿ مف
ـْ  {:تعالى وكمف ذلؾ قكل ـْ تَػرَاُه ُمَحمٌَّد َرُسوُؿ المَِّ  َوالَِّذيَف َمَعُ  َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء َبْيَنُه

ـْ ِفي ُوُجوِههِ  ًدا َيْبَتُغوَف َفْضبًل ِمَف المَِّ  َوِرْضَواًنا ِسيَماُه ـْ ِفػي ُركًَّعا ُسجَّ ـْ ِمْف َأَثِر السُّػُجوِد َذِلػَؾ َمػَثُمُه
ُُ َفػََزَرُُ َفاْسػَتْغَمَظ َفاْسػَتَوى َعَمػى ُسػوِقِ  ُيْعِجػ ْنِجيِؿ َكَزْرٍع َأْخَرَج َشػْطَأ ـْ ِفي اإلِْ رَّاَع التَّْورَاِة َوَمَثُمُه ُب الػزُّ

ـُ اْلُكفَّاَر َوَعَد المَُّ  الَِّذيَف آَمُنوا َوَعمِ  ـْ َمْغِفَرًة َوَأْجرًا َعِظيًماِلَيِغيَظ ِبِه اِلَحاِت ِمْنُه   (.29الفتح :( }ُموا الصَّ
 وما تقدـ قائبلن : أصحاب محمد عمي  الصكرة البيانية في عبد القادر حسيفكيكضح الدكتكر 

السبلـ فييـ غمظة كشدة عمى أعداء الديف   كليف كرحمة مع إخكانيـ الم منيف   فييـ خشكع 
تعالى . كقد كصفيـ ا  ىكتعال وفضم ابتغاءجكد   يبتيمكف بالدعاء إلى ا كخضكع   كرككع كس

ا فترقى أمرىـ يكمان كاستحكمك  كثركااإلسبلـ قمة   ثـ  ءفي بد فكانكاكاإلنجيؿ  بالتكراةبيذه الصفات 
  فصار في أبير صكرة ستكل كاستقاـ  اد كاستغمظ ثـ تشإفصاركا مثؿ زرع أثمر كأينع   ثـ فيكما 

 ع فيك أدعى بأف يعجب العامة مف الناس . تعجب خاصة أىؿ الزراع   فإذا أعجب أىؿ الزرٌ 
 (57:  1975  )حسيف
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از القػػريف الكػػريـ عػػف إعجػػ ق( أف مػػف البرىػػاف الكاشػػؼ651) الزممكػػاني الواحػػد عبػػدكيػػرل 
نػو األركع ف لمنظـ كالتأليؼ مف التأثير مف المعاني ما يعجز عنػو الكاصػؼ كيقػؼ دك إالنظـ فيقكؿ: 

  كمػف أغفػؿ فػي مراعػاة ذلػؾ أغفػؿ أصػبلن عظيمػان   كلقد ينتقؿ بالتقػديـ كالتػأخير المعنػى إلػى ضػده 
عىميػػػػكا ًلم ػػػػًو شيػػػػرىكىاءى اٍلًجػػػػف   {تعػػػػالى :  ومػػػػف القػػػػريف فمػػػػف ذلػػػػؾ قكلػػػػفػػػي عمػػػػـ البيػػػػاف كجيػػػػؿ جمػػػػبلن   .}كىجى

ال مػف الجػف  ينبغي أف يكػكف  شػريؾ  كذلؾ أف تقديـ الشركاء يفيد أنو ما كاف  ( 100) األنعاـ :  
ذا تػػػػػأخر لفػػػػػظ الشػػػػػركاء كلػػػػػيس بخػػػػػاؼو أف )( فػػػػػي مكضػػػػػع المفعػػػػػكؿ إبخػػػػػبلؼ كال مػػػػػف غيػػػػػرىـ . 

فمػػػف جعمػػػكا ) :كأنػػػو قيػػػؿ  الثاني)لجعػػػؿ ( كشػػػركاء مفعػػػكؿ أكؿ كيكػػػكف الجػػػف فػػػي كػػػبلـ ثػػػافو بتقػػػدير
شػركاء عمػى اإلطػبلؽ   فيػدخؿ  يكػكف اإلنكػار جعميػـ  أف   كىذا يكجػبالجف (  قيؿ:شركاء ؟ ..

 (229:  1974  ) الزممكاني             .مف الجف اتخاذهدخكؿ شركة غير الجف في اإلنكار . 
 اإلعجاز القرآني :  ةالصمة بيف الببلغة ودراس

 اإلعجاز القريني .  ةف لفيـ الصمة بيف الببلغة كدراسىناؾ طريقا
ك مصػػػطمحاتيا اسػػػتقرئت مػػػف خػػػبلؿ الػػػنص    كأصػػػكليا: أف الببلغػػػة فػػػي حػػػدكدىا  األولػػػى

كىي بيذا ذات صمة بالنص العربي   ككأف الببلغة قبؿ نػزكؿ القػريف الكػريـ   كانػت ببلغػة العربي 
 شعر   كنثر .  األدبية ف مف: تطبيقية   في النصكص

 وصمى ا عمي - ؿفكأف الرسكٌ  كأحكاموالناس إلى فيـ يياتو  حتاجاكبعد نزكؿ القريف الكريـ 
قراران .  حما يستغمؽ   كيكض -كسمـ   ليـ الغامض كيعينيـ عمى فيـ الحكـ القريني قكالن كفعبلن كا 

عميو كسمـ في بياف صمى ا كسار الخمفاء الراشدكف كالصحابة الماجدة عمى نيج رسكؿ ا 
فػي الجزيػرة   إذ امتدت الفتكح اإلسبلمية لتشمؿ مناطؽ كشعكبان غير العرب المسػمميف  القريف الكريـ

العربية  كدخؿ الناس في ديػف ا أفكاجػاى   تطمػب المكقػؼ مػع ىػذا الكاقػع الجديػد عمكمػان تعػيف عمػى 
الببلغػة بياف القريف الكريـ   فنيض العمماء تأليفان كتكضيحان لمبياف القريني فنشػأت كترعرعػت عمػكـ  

 خدمة لمقريف الكريـ .العربية 
عمػػػى التفسػػػير البيػػػاني لمقػػػريف الكػػػريـ كمػػػا برحػػػت فػػػي  كلػػػذا فػػػإف الببلغػػػة فػػػي نشػػػأتيا حرصػػػت

. فالببلغػة العربيػة تكشػؼ عػف جماليػات فػف القػكؿ العربػي   فركعيا كتكاليفيا تخرج عف ىذه الغاية 
كمػػا أنيػػػا تجمػػػي اإلعجػػػاز البيػػػاني فػػػي الحػػرؼ   كالكممػػػة   اثيػػػة   كالصػػػكرة   القػػػريف الكػػػريـ كيياتػػػو 

 كسكره كحركفو كألفاظو . 
ف كاف كجييا التطبيقي أبرز في الداللة كال مج مف اؿ لشاؾ أف يشؾ في ىذه الصمة   كا 

في إبراز بياف المغة العربية كسيمة مف كسائؿ تربي اإلنساف عمى الذكؽ صكرتيا النظرية  كالببلغة 
 (96-95:  1991  بك عمي)أ           العربي   الذم يقكده بالتالي إلى فيـ البياف القريني.
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عجاز القرآف البيانيبي األصبع بف أا  : وا 
( إال أف ىػػذه صػبع أبػػي اإل إبػف)إف فكػرة إعجػاز القػػريف البيػاني   تناكليػػا عممػاء كثيػركف قبػػؿ 

ذيف حرصػػكا عمػػى أف المتكممػػيف كالمفسػػريف كاألدبػػاء الػػالدراسػػة كػػاف بعضػػيا بحكثػػان متنػػاثرة فػػي كتػػب 
كأبػرز  –صػمى ا عميػو كسػمـ  –عمى رسالة محمد يبينكا إعجاز القريف الكريـ الذم جعمو ا دليبلن 

عػػف االسػػبلـ كظيػػر بظيػػكرىـ أكؿ كػػبلـ ع الػػدفا ىـ فػػي   ىػػذه) الطكائػػؼ المعتزلػػة( الػػذيف ثبػػت عممػػا
ق كقػػد ألػػؼ كتابػػان عػػف 255سػػنة  ىفكٌ الجػػاحظ ( المتػػ )أس ىػػذه الطائفػػةمػػنظـ عػػف القػػريف   كعمػػى ر 

قريف في مقدكر البشر األتياف بمثمو   كلكػف ا صػرفيـ نظـ القريف كأسمكبو لمرد عمى القائميف بأف ال
 .عف ذلؾ كبيف أف القريف معجز لمعرب بنظمو كأسمكبو   كغريب تأليفو كبديع تركيبة 

ق يتسع في دراسة القريف كتفكيػره   كيرجػع إعجػازه إلػى بػديع نظمػو 310 ىفأما الطبرم المتكٌ 
ـ كلفظػػػو كمفظيػػػـ   كاستشػػػيد بعػػػض األلػػػكاف كتػػػأليؼ الغريػػػب الػػػذم أعجػػػز العػػػرب   مػػػع أنػػػو بمغػػػتي

ى ىػذا الػنيج سػار عمػ ئوكب القريف ككبلـ العرب   كمف كراالبديعية في القريف عمى التفاكت بيف إسم
ك)إبػػف عطيػػة ( فػػي الجػػامع المحػػرر كأغمػػب ( ق فػػي )الكشػػاؼ 538سػػنة  ى) الزمخشػػرم ( المتػػكف

عجػاز  ه البيػاني عمػى يػد) أبػي ىػبلؿ العكسػرم ( ى الء المفسريف كيتسع الحػديث عػف ببلغػة القػريف كا 
عجػازه  فقد أكجب معرفة الببلغة كدراسػتيا   ألنيػا ىػي الطريػؽ المكصػؿ إلػى معرفػة ببلغػة القػريف كا 

جػػؿ -أف أحػؽ العمػكـ بػػالتعمـ كأكالىػا بػالحفظ بعػد المعرفػة بػا  –عممػؾ ا الخيػر  –إعمػـ فيقػكؿ : 
 ذم بو يعرؼ إعجاز القريف كتاب ا تعالى .   عمـ الببلغة   معرفة الفصاحة ال -ثنا ه

كفصاحة ألفاظو كمعانية  كصحة مبانية   وكاكي أيضان يرل أف القريف بميغ بنظمو كأسمكبكالسٌ 
كينقػؿ عنػو السػيكطي يقكده إلى ذلؾ الكشؼ عف بديع القريف كجمالو   كجكد الفنػكف الببلغيػة فيػو   

 قكلو : 
سػتقامة الػكزف تػدرؾ كال يمكػف كصػفيا   اك يمكػف كصػفو   درؾ كال) أعمـ إف إعجػاز القػريف ييػ

ػػػدرؾ تحصػػػيمو لغيػػػر ذكم الفطػػػرة إال بإتقػػػاف كمػػػا يػػػدرؾ طيػػػب الػػػنغـ العػػػارض لمصػػػكت كال ييػػػ  يٍ عممى
 ( 38 – 37 : 1995  )المصرم                              .المعاني كالبياف كالحدؽ بيما
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 رابعلمحور الا
 :التفكيػػػػػػػرأواًل : 
 مفيـك التفكير بشكؿ عاـ كالتفكير الناقد بشكؿ خاص. لمحكرا اذيتناكؿ ى 

فػػي األرض كميػػزه بالعقػػؿ عػػف بقيػػة المخمكقػػات كجعػػؿ عقمػػو مػػدار  وجعػػؿ ا تعػػالي  اإلنسػػاف خميفتػػ
قػاؿ  ؟تػدبركتػو بػالتفكير كأعمػاؿ العقػؿ كالالتكميؼ كتحمؿ أعباء المس كلية كحثو عمي النظر في ممك

َوُهػَو الَّػِذي َمػدَّ اأْلَْرَض َوَجَعػَؿ ِفيَهػا َرَواِسػَي َوَأْنَهػارًا َوِمػْف ُكػؿ  الثََّمػرَاِت َجَعػَؿ  )كرة الرعػدفي س :ىعالت
 .( 3سكرة الرعد:) (ِفيَها َزْوَجْيِف اْثَنْيِف ُيْغِشي المَّْيَؿ النََّهاَر ِإفَّ ِفي َذِلَؾ ََلَياٍت ِلَقْوـٍ يفكروف

ـ فيػػو تكنكلكجيػػا االتصػػاالت كالمعمكمػػات كتتعقػػد المشػػكبلت فػػي كفػػي عػػالـ سػػريع التغيػػر تػػتحك
مختمؼ جكانب الحياة االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالحضػارية يكاجػو المربػكف كالساسػة كقػادة 

عػػداد أجيػػاؿ اليػػكـ لمكاجيػػة تحػػديات إمشػػكبلت غيػػر مسػػبكقة تتعمػػؽ بكيفيػػة المجتمػػع كأكليػػاء األمػػكر 
يككنػػػكا قػػػادريف عمػػػي النجػػػاح فػػػي مينػػػة المسػػػتقبؿ  ىتػػػح أف يتعممػػػكه  جػػػبعػػػالـ الغػػػد. كمػػػا الػػػذم ي

 كالمساىمة في خطط تنمية المجتمع المستقبمية.
( 1999)جركاف  ثبلث إلي خمس سنكات مفيشير العمماء إلي أف معارؼ البشرية تتضاعؼ 

ذا صح ذلؾ فإك  ف إف ثـ فكم ليخر  دراسية البد أف تتناقص مف سنة إلىالمناىج ال لف أىمية محتك ا 
بػػػرز الػػػداعيف إلػػػي تعمػػػيـ التفكيػػػر أحػػػد ألؾ ىػػػي زيػػػادة االىتمػػػاـ بمػػػا يطمػػػؽ عميػػػو النتيجػػػة الحتميػػػة لػػػذ

 "ميارات التفكير"أك ما يطمؽ عميو غيره مف الباحثيف  "أدكات التفكير"( DEBONO  الباحث ديبكنك)
كالسػػيطرة عمييػػا  ف إتقانيػػاإال أنيػػا عػػ كانػػت تعمػػـ مػػف خػػبلؿ محتػػكم دراسػػي معػػيف  إف  ألنيػػا حتػػى
 المتعمـ بمثابة الزاد الذم ينفعو رغـ تغير الزماف كالمكاف كالمحتكم. تبقى لدل

يػػػارات التفكيػػػر ىػػػدؼ ميػػػـ أف التعمػػػيـ مػػػف أجػػػؿ التفكيػػػر أك تعمػػػيـ م ىيتفػػػؽ معظػػػـ النػػػاس عمػػػ
ف أجػػػؿ تػػػكفير فػػػرص التفكيػػػر لطمبتيػػػا ك أف المػػػدارس يجػػػب أف تفعػػػؿ كػػػؿ مػػػا تسػػػتطيع مػػػف ألمتربيػػػة ك 

مػػنيـ يعتبػػركف ميمػػة تطػػكير قػػدرة كػػؿ طالػػب  كثيػػريفف أيريػػدكف لطمبػػتيـ التقػػدـ كالنجػػاح ك مػػيف المعم
افيـ التعميميػة تجػدىـ كعنػد صػياغتيـ ألىػد  يضعكنو في مقدمػة أكلكيػاتيـ  تربكيان  عمي التفكير ىدفان 

ؿ مػػػاليـ كتكقعػػػاتيـ فػػػي تنميػػػة اسػػػتعدادات طمبػػػتيـ كػػػي يصػػػبحكا قػػػادريف عمػػػي التعامػػػييعبػػػركف عػػػف 
 ( 4:  1999 جركاف  )    .              كمستقببلن  دة حاضران عقبفاعمية مع مشكبلت الحياة الم

تتجمى يف ذىائمة مف الطمبة ال عدادان أتشير البيانات كالكقائع أف مدارسنا كجامعاتنا تخرج 
ة عمي قركف بشكؿ ممحكظ إلي القدر تبصكرة أساسية في تذكر كاستدعاء المعمكمات بينما يف  خبراتيـ

صمب في ف التإ  قرارات مستنيرة أك اختيارات أك بدائؿ ىاستخداـ تمؾ المعمكمات في التكصؿ إل
كاإللحاح عمي إعطاء   حجة أك منطؽ ىال يستند إل خطأ أك كاىنان الرأم حتى لك كاف الرأم 
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تعامؿ مع كالعجز عند ال  كالسعي كراء حالة اليقيف كاإلجابة القاطعة  إجابات سيمة ألسئمة معقدة 
 .في التفكير ةمشكبلت جديدة ىي في كاقع األمر نتاجات نظاـ تربكم ال يكفر خبرات كافي
 (10:  1999  )جركاف                                                                      

كيكاجػػػو اإلنسػػػاف منػػػذ بػػػدء الحيػػػاة اإلنسػػػانية عمػػػى األرض كحتػػػى كقتنػػػا الحاضػػػر الكثيػػػر مػػػف 
المشػػكبلت التػػي تتحػػدل قدراتػػو كتعيػػؽ تحقيػػؽ يمالػػو كطمكحاتػػو   فمػػـ يجػػد سػػبيبلى لمكاجيػػة ذلػػؾ إال 

مػف القيػاـ بعمميػات التفكيػر  وعف طريق إياه كميزه كاصطفاه بو ليتمكف استخداـ العقؿ الذم كىبو ا
 .كاىر كاتقاء ما يحدؽ بو مف أخطارلحؿ مشكبلتو كتفسير ما يحيط بو مف ظ

ف اكتسػبيا الفػرد   أك ىػك االسػتنتاج أصػكره تطبيػؽ لممعمكمػات التػي سػبؽ  في أبسػطكالتفكير 
كتحميػػػؿ المعمكمػػػات كمعالجتيػػػا   كيحػػػدث التفكيػػػر عنػػػدما يحصػػػؿ الفػػػرد عمػػػى معمكمػػػات جديػػػدة ثػػػـ 

إلػى اليػدؼ أك اإلجابػة المحتممػة  يخزنيا في الذاكرة ثـ تترابط كترتب ثـ تقكـ ىذه المعمكمات كصكالن 
 (  23: 2000) شحاتة                                                 .محير المشكؿلممكقؼ ال

كيختمػػؼ التفكيػػر عػػف اإلدراؾ فػػي أف عمميػػة التفكيػػر عمميػػات مسػػتقمة عػػف المثيػػرات الحاضػػرة  
بينما يككف اإلدراؾ عممية تسجيؿ كتفسير ليذه المثيرات كيعتمد  التفكير عمى اإلدراؾ فيػك يبػدأ مػف 

رات حسية ثـ يتحكؿ إلى عممية داخمية كفكػرة تقػكد إلػى فكػرة حتػى يصػؿ إلػى حػؿ المشػكمة التػي مثي
 ( 25 : 1995) غانـ                                                                 .تكاجيو

 حد األىداؼ الميمة لعممية التربية حيث يساعد الفرد عمػى مكاجيػة المكاقػؼأكتدريس التفكير 
التػػي تحتػػاج إلػػى اتخػػاذ قػػرار   كمػػا أنػػو يسػػيـ فػػي مسػػاعدة التبلميػػذ لمكاجيػػة صػػعكبات الػػتعمـ حتػػى 

 (32 : 2000) شحاتة                                                .يصبحكا مفكريف جيديف 
ف مف أىداؼ التربية أف يصبح الطالب في نياية مراحؿ التعميـ مكاطنان قادران عمى التف كير كا 
قدرة النقدم المكضكعي  كالبحث كحؿ المشكبلت  كضركرة تكجيو العممية التربكية نحك تطكير ال

 . بداع كالحكار االيجابي ة كاإلدر عمى التحميؿ كالنقد كالمبا
 (10-9: 1999)كزارة التربية كالتعميـ 

 1987ـ قد في عماف عػاككرد في تكصيات الم تمر الكطني األكؿ لمتطكير التربكم الذم عي  
 .عبارات صريحة تدعك إلى تطكير قدرات التفكير المختمفة

 ( 63:  1988 ) كزارة التربية كالتعميـ 
إلسػػبلمي الحنيػػؼ كال بػػد مػػف اإلشػػارة فػػي ىػػذا المجػػاؿ إلػػى االىتمػػاـ الكبيػػر الػػذم يكليػػو ديننػػا ا

عمييػػا امػػت   بػػؿ إف ىػػذا األمػػر مػػف األمػػكر الرئيسػػة التػػي قبػػالتفكير كحضػػو عمػػى اسػػتخداـ العقػػؿ 
  14):2001  )خريشة                                             .الدعكة اإلسبلمية
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كبر دليؿ عمى ذلؾ ما كرد في القريف الكريـ المصدر األكؿ كالرئيسي لمشريعة اإلسبلمية أك 
 .مف ييات كريمة تدعك إلى التفكير كعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 . (2:)يكسؼ  اثية    ﴾  َزْضظ فُهػُشْرآًظفػَرَرِبغٌّفػض َطضٌ ُصْمػَتْطِػُضوَنَإظٌ فػأ ْظ ﴿ قكلو تعالى: 
 . (3﴾ ) الزخرؼ اثية: ػ َإظٌ فػَجَطْضظ فُهػُشْرآًظفػَرَرِبغٌّفػض َطضٌ ُصْمػَتْطِػُضوَن ﴿  كقكلو تعالى: 
  . (50األنعاـ  اثية:﴾ ) ص ُروَنُشْلػَعْلػَغْدَتَويػاأل ْرَطزػَواْضَبِصغُرػأ س ال ػَتَتغ : ﴿ كقكلو تعالى  

َوض ْمػَغَتغ ص ُرواػِسسػأ ظُغِديِؼْمػَطيفػَخض يَقػاضِضيُرػاضد يَطفَواِتػَوايأل ْرَضػَوَطيفػَبْغظ ُؼَطيفػَإيِلػػػػػػػػػػكقكلو تعالى: ﴿  
 . (8﴾ )الركـ  اثية : ِبفْضَحقؼػَوأ َجُلػطَُّدطًّز

﴾  َواأل ْرَضػَواْخِتال ِفػاضِضْغَلػَواضِظَؼفَرػآلَغيفٍتػضِّيُؾْوِضسػاألْضَبيفبِػػػَإن ػِسسػَخْضَقػاضد َطفَواِتػكقكلػو تعػالى: ﴿  
 .( 190)يؿ عمراف اثية:
اِضِذغَنػَغْذُصُروَنػاضٍضَرػِشَغفّطفػَوُشُطوّداػَوَرض َزػُجُظوِبِؼْمػَوَغَتغ ص ُروَنػِسسػَخْضَقػكقكلو تعالى: ﴿ 

 . (191:)يؿ عمراف﴾  ْػَتػَعذاػَبفِطاًلػُدْبَحفظ َكػس ِػظ فػَرَذاَبػاضِظفَراضد َطفَواِتػَواأل ْرَضػَرب ظ فػَطفػَخض 
تتضمف العديد مف العمميات العقمية أف التفكير عممية معقدة  (28:1979 )كيرل المقاني

بعضيا يمثؿ مستكل منخفضان مف التفكير مثؿ تذكر المعمكمات كبعضيا اثخر يمثؿ مستكل أرقى 
 .كض   كالتأكد مف صحتيا كالتقكيـالتحميؿ كالتركيب كالتفسير كفرض الفر  كثر تعقيدان مثؿأك 

 (97:2001  )خريشة                 

 -:تعريؼ التفكير
كي يتـ فيـ التفكير كظاىرة ال بد مف تحميميا مفيكميا ن   كيمكف أف يتـ لمسيا عف طريؽ 

ماط كأساليب تفكير األفراد   كقد نتائجيا   كقد كاجو عمماء النفس المعرفيكف صعكبة في فيـ أن
نو مكجكد في أعمى مستكيات النشاط إالسمكؾ اإلنساني   إذ عقد نكع مف أشكاؿ أمثؿ التفكير 

ف يتميز عف الحيكانات كذلؾ أالعقمي كىك أم التفكير . مف أىـ الخصائص التي تميز اإلنساف 
 بقدرتو عمى تحديد ىدؼ سمككو.

عمميػػػة عقميػػػة معرفيػػػة كجدانيػػػة عميػػػا تبنػػػى كت سػػػس عمػػػى نػػػو أب )1995  حبيػػػبفقػػػد عرفػػػو ) 
كالتخيػؿ ككػذلؾ العمميػات العقميػة كالتػذكير كالتجريػد  كاإلحسػاسكػاإلدراؾ  األخػرل العممياتمحصمة 

كالتعمػػيـ . كالتمييػػز كالمقارنػػة كاالسػػتدالؿ فكممػػا اتجينػػا فػػي تفكيرنػػا مػػف المحسػػكس إلػػى المجػػرد كممػػا 
 (2011  ) قطاميأكثر تعقيدان كاف 

. لذكاء نشاطو اعتمادان عمى الخبرةميارة عممية يمارس بيا ا بأنو( DeBonoكيعده دم بكنك )
 (DeBono,1986)جؿ التكصؿ إلى اليدؼألمخبرة مف  متأفو  أكىك اكتشاؼ متبصر  أك
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ـ افتراضي يشير إلى عممية    تعريفو لمتفكير باثتي: مفيك (1996) عبد الحميـ أجمؿكقد 
اتخاذ  أكنشاط ذىني معرفي تفاعمي استقصائي قصدم مكجو نحك حؿ مشكمة ما تعزل إلى  ةداخمي

 إجابة لس اؿ ما . أكإيجاد معنى  أكرغبة في الفيـ  إشباع أكقرار معيف 
بسط تعريؼ لو عبارة عف سمسمة مف النشاطات العقمية التي يقكـ بيا الدماغ عندما أتفكير ال

:الممس كالبصر كالسمع  كتر مف الحكاس الخمسأأك  يتـ استقبالو عف طريؽ كاحدة يتعرض لمثير
 كالشـ كالذكؽ.

 ( Barell,1999person1)ة الخبر  كالتفكير بمعناه الكاسع عممية بحث عف معني في المكقؼ أك
عدالة كالظمـ كالكـر كالشجاعة كما نشاىده كنممسو في الكاقع ليس إال نكاتج الكالتفكير مفيكـ مجرد ك
 انت صكرة مكتكبة أك منطكقة أـ حركية.فعؿ التفكير سكاء أك

ابكو تعكػػس الطبيعػػة المعقػػدة لمػػدماغ تشػػمعقػػد ينطػػكم عمػػي إبعػػاد كمككنػػات م إف التفكيػػر مفيػػكـ
 البشرم.

( ىػػػي: عمميػػػات معرفيػػػة 1999 جػػػروافإف التفكيػػػر مفيػػػكـ معقػػػد يتػػػألؼ مػػػف ثبلثػػػة مككنػػػات ) 
 مثؿ: معقدة 

( كعمميػػػات تكجيػػػو كتحكػػػـ  تطبيػػػؽ كاالسػػػتدالؿكاالسػػػتيعاب كال )حػػػؿ المشػػػكبلت( كأقػػػؿ تعقيػػػدان)
ك المكضػػػػػػػكع اسػػػػػػػتعدادات كعكامػػػػػػػؿ المػػػػػػػادة أ لمعرفػػػػػػػة خاصػػػػػػػة بمحتػػػػػػػك (Metacognition)معرفيػػػػػػػة
  )اتجاىات مكضكعية  ميكؿ(.ةشخصي

عػف  ةخػرل ىػك عبػار أ ةاط يحػدث فػي عقػؿ اإلنسػاف   كبعبػار التفكير ىك : " أم عميمػة اك نشػ
مػف أجػؿ تشػكيؿ األفكػار   كمػف ثػـ إدراؾ األمػكر كالحكػـ عمييػا لممدخبلت الحسػية  ةالمعالجة العقمي

تخاذ القرارت كحؿ المشكبلت  (3 :  2010 ) أبك شعباف                  . "بصكرة منطقية كا 
فػػي دكؿ مختمفػػة قػػد أدركػػكا فػػي السػػنكات األخيػػرة أف  يفأف الكثيػػر مػػف التربػػكي )كي كػػد )نبيػػاف 

عػدد مػف الكتػب كالمقػاالت  كبشكؿ ناقد كما ينبغػي   كقػد أظيػررة الطمبة في المدارس ال يفكركف بميا
فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ   إف منظمػػات بػػارزة كالمجنػػة التربكيػػة فػػي    كالتقػػارير دعمػػان لحركػػة تعمػػيـ التفكيػػر

 , College Boardات يػكمجمػس الكم  Education ommission the stateالكاليػات المتحػده األمريكيػة 
  أشػػارت إلػػى مػػكاطف الضػػعؼ فػػي عمميػػات  Nation at Riskمػػة فػػي خطػػر ( ككتػػاب ) أ(  (1983

 (2:  2001 ) نبياف   .التفكير العميا في اعتبار ذلؾ أحد أبرز النقائص في التربية األمريكية
في فئتيف رئيستيف ىما : ميارات التفكيػر الػدنيا كميػارات التفكيػر العميػا (   New manكيصنؼ)

الػدنيا التطبيػؽ الركتينػي كاثلػي لممعمكمػات   كاإلسػتخداـ المحػدد لمعقػؿ فيػي    كتعنى ميارات التفكيػر
تػذكر المعمكمػات التػي تػـ تعمميػا سػػابقان أمػا ميػارات التفكيػر العميػا فتعنػي التحػدم كاإلسػػتخداـ تتضػمف 

 الكاسع لمعقؿ كيحدث ىذا عندما يقـك الفرد بتحميؿ المعمكمات كمعالجتيا.
 (15 :  2001  )خريشة
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أف ا سػػػبحانو كتعػػػالى خمػػػؽ الػػػدنيا كسػػػخر فييػػػا لممسػػػتخمؼ فييػػػا يال كىػػػك اإلنسػػػاف  الباحثػػػةل كتػػػر 
ػَواضِظِخغييَلػَواضز ْغُتيونَػػاضيز ْرعَػُغْظِبيُتػض ُصيْمػِبييِرػػػ {ليبحػث كينقػب كيػدرس كيتفكػر فيقػكؿ سػبحانو كتعػػالى : 

 . (11) النحؿ :  }َغَتغ ص ُروَنػِضػ ْوُمػض ؽَغًظَإن ػِسسػَذِضَكػػػاضث َطَراِتَوِطْنػُصلؼػػَواْضؾ ْرظ فَب
ػِضػ يْومُػػض ؽَغيفتٍػِطْظيُرػػَإن ػِسيسػَذِضيَكػػػػػَجِطغّطيفػػاْضيؾ ْرضَػَوَطيفػِسيسػػػػاضد يَطفَواتِػَوَدخ َرػض ُصيْمػَطيفػِسيسػػػػ {تعالى :  كقكلو 

  . (13) الجاثية : }َغَتغ ص ُروَن
ُجُظيوِبِؼْمػَوَغَتغ ص يُروَنػِسيسػَخْضيَقػػػػػػ*ّطيفػَوُشُطيوّداػَوَرض يزػػػاِضيِذغَنػَغيْذُصُروَنػاضِضيَرػِشَغفػػػ {كقكلو تعالى : 

   . (191) يؿ عمراف : } اضد َطفَواِتػَواْضؾ ْرَضػَرب ظ فػَطفػَخض ْػَتػَعَذاػَبفِطًضفػُدْبَحفظ َكػس ِػظ فػَرَذاَبػاضِظفَر
  سبحانو كتعالى.لذلؾ يجب عمينا أف نحمد ا عمى نعمة العقؿ كالفكر التي كىبنا إياىا ا 

 التفكير كمفهـو ومهارات التفكير والفرؽ بينها :
لممػدخبلت الحسػية كالمعمكمػات المسػترجعة  قميػوقػكـ عػف طريقيػا بمعالجػة عن ةإف التفكير عممية كمي

دراؾ تمامػػػان كتتضػػػمف اإل ةلتكػػػكيف األفكػػػار أك اسػػػتدالليا أك الحكػػػـ عمييػػػا كىػػػي عمميػػػة غيػػػر مفيكمػػػ
مػػا أة الكاعيػػة كاالحتضػػاف كالحػػدس كعػػف طريقيػػا تكتسػػب الخبػػرة معنػػى . لجػػكالمعا كالخبػػرة السػػابقة .

ميارات التفكير فيي عمميات محددة نمارسيا كنستخدميا عػف قصػد فػي معالجػة المعمكمػات " ميػارة 
 دعاء.ة في النص أك تقييـ الدليؿ أك اإلتحديد المشكمة "   إيجاد االفتراضات غير المذككر 

 تصنيؼ التفكير :
 :  التفكير مف حيث الفاعمية إلى  (1999   جروافيصنؼ ) 

 تفكير فعاؿ : وهو الذي يتحقؽ في  شرطاف : - أ
 تتبع فيو أساليب كمنيجية سميمة بشكؿ معقكؿ . -1
 تستخدـ فيو أفضؿ المعمكمات المتكافرة مف حيث دقتيا ككفايتيا . -2

 تفكير غير فعاؿ.  - ب
  دقيقػة كيبنػى عمػى مغالطػات أك افتراضػات باطمػة أك ىك التفكير الذم ال يتبع منيجية كاضػحة 

 متناقضة أك ادعاءات كحجج غير متصمة بالمكضكع أك التكصؿ إلى استنتاجات ليست مبررة.
 كترتبط السمككيات غير المنطقية التالية بالتفكير غير الفعاؿ:

 إساءة استخداـ الدعابة لتغيير سير النقاش. -
 ك الجماعي.أي لمجكء إلى القكة كالتيجـ الشخصا -

 إساءة استخداـ المغة بقصد أك بغير قصد لبلبتعاد عف المكضكع . -
 التردد في اتخاذ القرارات. -
 كضع فرضيات مخالفة لمكاقع. -
 التبسيط غير المبرر لممشكبلت المعقدة. -
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 -تعميـ التفكير:
فكانػت حصػيمة   (  (De Bonoلقػد اسػتحكذ ىػذا السػ اؿ عمػى م لػؼ الكتػاب إدكارد دم بكنػك 

ىذا االستحكاذ أكثر  مػف عشػريف  كتابػان    قػاـ الم لػؼ بتأليفيػا   كتػدكر فػي مجمميػا حػكؿ اإلجابػة 
ف كاف   دم  الممحة عف ىذا الس اؿ الذم  استعصى   كال يزاؿ   عمى الباحثيف في ىذا الحقؿ   كا 

 بكنك قد فتح لنا ككة نطؿ منيا عمى عالـ التفكير الرحب .
الػػػذم  دعكنػػػاه التفكيػػػر  (  (Lateral Thinkingصػػػطمح كػػػاف دم بكنػػػك أكؿ مػػػف كضػػػع م

اإلحاطي) أكؿ الجكانبي ( إذ تجرأنا أف ننسب إلى الجمع كىك ذلؾ النكع التفكير   الذم يسعى إلػى 
ذلػؾ التفكيػر الػذم يسػعى إلػى   ونإي يجابييا في البحث عف حمكليا . اإلحاطة بجكانب المشكمة الت

يتجاكز بيذا التفكيػر العػادم   ذلؾ الستيفاء متطمباتالمشكمة   ك تكليد المعمكمات غير المتاحة عف 
ذلؾ أف التفكيريف   المنطقي كالرياضي يكلياف اىتمامػان خاصػان لمبحػث عػف اإلجابػة " بػنعـ أك ال "   

لػػػػدفاع فيمػػػػا يعتمػػػػداف معيػػػػار القيمتػػػػيف . بػػػػؿ لعميمػػػػا يحكمػػػػاف أسػػػػمكب تفكيرنػػػػا الػػػػذم يػػػػتمخص فػػػػي ا
نؾ عمى خطػأ   كبالتػالي فػإني عمػى صػكاب   مػف ىنػا كػاف قصػكر ىػذا أت كاليجـك  فغايتي أف أثب

داف التطػكر العممػي النكع في رأم دم بكنك . إنو ال ينتقص مف أىميػة ىػذيف التفكيػريف   المػذيف يقػك 
ال أنيمػػا أعجػػز مػػف أف يعالجػػا مشػػكبلت الحيػػاة   فميسػػت لػػدينا القػػدرة عمػػى صػػياغة  إالتكنكلػػكجي   

ض كالجيػػؿ   كجنػػكح األحػػداث   كمعانػػاة الريػػؼ   بمعػػدالت رياضػػية   كتمػػؾ مشػػكبلت الفقػػر كالمػػر 
  "لى الحاجة إلى البحث عف " تفكيػرالتي تحكـ سفف الفضاء مثبلن. كمف ثـ فإننا في أمس الحاجة إ

يتجػػاكز ىػػذيف التفكيػػريف لمحػػدكديتيما   كذلػػؾ لمعالجػػة مثػػؿ تمػػؾ المشػػكبلت . إنػػو تفكيػػر اإلمكانػػات 
ائؿ كالمكاقؼ المترتبة   فبل عجب أف نرل الم لؼ يقد أحد كتبو بعنكاف " ما كراء نعػـ المختمفة كالبد

 كال " !!
سػػـ " التفكيػػر الجػػانبي " أك " التفكيػػر غيػػػر ا" بLateral Thinkingتػػرجـ بعضػػيـ مصػػطمح " 

رأينػػا " المػألكؼ "   كمػػا كرد فػػي كتػػاب عػالـ المعرفػػة " التفكيػػر المسػػتقيـ كالتفكيػر األعػػكج" . إال أننػػا 
كممػػة " جػػانبي " تػػدؿ ألكؿ كىمػػة  إف" أكثػػر اتصػػاالن بػػالمفيكـ   إذ  التفكيػػر اإلحػػاطي" أك " الجػػكانبي

عمى " أمر ثانكم ال قيمة لو "   كمػا أف " غيػر مػألكؼ " ال تفػي بالحاجػة  فػي رأينػا . كلػيس غريبػان 
حاجاتو   فيعد بالبحث عف أف تضيؽ المغة بنا   فإف دم بكنك تبـر بدكره مف عجز المغة عف تمبية 

حيػػث األخيػػرة  ( (perception(   ك " اإلدراؾ "Lateral Thinkingكممػات تكػػكف أفضػؿ تعبيػػران مػف )
 ىي محكر كتابو ىذا .

يرل دم بكنك أ يككف " تعميـ التفكير " مكضػكعان لمقػرر أسػاس بػيف المكضػكعات المدرسػية   
ف ىػذا يقػكد ا يقكد إلى تطكير مجتمعي   ذلؾ ألبمؿ المتعمـ عقذ سيطكر ىذا المقرر عقؿ المعمـ ك إ

 األمـ المتخمفة . وء عقمي منيجي   طالما افتقرت إليإلى بنا
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كليست كرىا فكرية   كتتمحكراف حكؿ المنيجية كالبلمنيجية   ذيات جاإف التقدـ كالتخمؼ قض
عقؿ المنيجي . إنو العقؿ ك مستحيبلن عمى أم شعب إذا ما أتيح لو تربية الأالتكنكلكجيا عمبلن خارقان 

الػذم تعمػػـ كيػؼ يفكػػر . فالتكنكلكجيػػا ىػي العمميػػة اإلبداعيػػة لمثػؿ ىػػذا العقػػؿ المنيجػي . كلػػيس ىػػذا 
العقػػػؿ كليػػػد المصػػػادفة   بػػػؿ إف التربيػػػة مجػػػاؿ بنائػػػو. فػػػإذا أفػػػادت التربيػػػة مػػػف أسػػػاليب تربيػػػة ىػػػذه 

دـ   كال نريػػد أف يتبػػادر إلػػى الػػذىف المنيجيػػة   كػػاف ليػػذه دكر فػػي تقمػػيص الفجػػكة بػػيف التخمػػؼ كالتقػػ
نيػػا كاحػػدة مػػف عنقػػكؿ أننػػا نػػذىب إلػػى القػػكؿ بػػأف التكنكلكجيػػا ىػػي التقػػدـ فحسػػب   بقػػدر مػػا نػػكد أف 

ف العمـ في القكة كالرفاىية   أما التقدـ الحقيقي فيقاس بمدل احتراـ أتدرؾ ش ةعقمي ةم شرات منيجي
 ف م شراف لمصعكد كلك جزئيان.اإلنساف في حد ذاتو   فاحتراـ العقؿ كاإلنسا

كيتميز كتاب " تعميـ التفكير " بككنػو ال ينقػد كاقعػان تربكيػان   بػؿ يضػع برنامجػان عمميػان مدركسػان 
 لتطكير التربية   صار تطبيقو عمى نطاؽ كاسع خارج مجتمعنا.

إف " تعمػػػيـ التفكيػػػر " يحػػػض عمػػػى العمػػػؿ الجمػػػاعي أك " عمػػػؿ الفريػػػؽ " كمػػػف ثػػػـ كػػػاف ىػػػذا 
ألننػػػي قمػػػت  كنظػػػران اب حصػػػيمة " عمػػػؿ الفريػػػؽ" إذ اقتسػػػمنا نحػػػف الثبلثػػػة ترجمػػػة ىػػػذا الكتػػػاب . الكتػػػ

زمػػيبلم ك كذلػػؾ لتكحيػػد ركح الترجمػػة كانسػػجاـ قالبيػػا   فػػإني أكػػكف مػػف يتحمػػؿ  وبمراجعػػة مػػا ترجمػػ
 المكـ األساسي ألم نقد يمكف تكجييػو إلػى ىػذا العمػؿ المتػرجـ . إمػا بكػؿ تكاضػع   ال نػزعـ الكمػاؿ

 (14-10:  2001 دم بكنك )           .  فيما قدمناه   فالكماؿ  كحده 
 -التفكير كمفهـو ومهارات التفكير والفرؽ بينها :

قػػػكـ عػػػف طريقيػػػا بمعالجػػػة عقميػػػة لممػػػدخبلت الحسػػػية كالمعمكمػػػات نإف التفكيػػػر عمميػػػة كميػػػو 
ة غيػر مفيكمػو تمامػان كتتضػػمف المسػترجعة لتكػكيف األفكػار أك اسػتدالليا أك الحكػـ عمييػػا كىػي عمميػ

 اإلدراؾ كالخبرة السابقة . كالمعاجمة الكاعية كاالحتضاف كالحدس كعف طريقيا تكتسب الخبرة معنى.
أمػػػػا ميػػػػارات التفكيػػػػر فيػػػػي عمميػػػػات محػػػػددة نمارسػػػػيا كنسػػػػتخدميا عػػػػف قصػػػػد فػػػػي معالجػػػػة  

في النص أك تقييـ الدليؿ أك المعمكمات " ميارة تحديد المشكمة "   إيجاد االفتراضات غير المذككرة 
 االدعاء.

 
 



66 

 

 ف لمتفكير ستة أنماط وهي :أ( 268-1978:225ويرى عثماف وأبو حطب )
 التداعي المقيد ) المركنة ( -2التداعي الحر ) الطبلقة ( .                       -1
 التفكير اإلستداللي. -4التفكير الحدسي.                                  -3
 التفكير الناقد. -6التفكير اإلبتكارم .                                -5

 ( ثبلثة أنماط لمتفكير هي :24:  1990كما يبرز شطناوي )
 .التفكير المتعمؽ بحؿ المسألة -3       التفكير اإلبتكارم -2          التفكير الناقد -1

لمتقػػارب كالمتباعػػد   التفكيػػر الناقػػد   التفكيػػر كيأخػػذ التفكيػػر أشػػكاالن متعػػددة منيػػا : التفكيػػر ا
 (.169 :1994) السامرائي كيخركف   اإلبداعي   التفكير التاممي   التفكير التحميمي .

إف أسػػػػمكب أك نمػػػػط التفكيػػػػر لمفػػػػرد يتمثػػػػؿ فػػػػي الطريقػػػػة التػػػػي يسػػػػتقبؿ بيػػػػا المعرفػػػػة كالخبػػػػرة 
لتػػػالي فػػػالفرد يسػػػترجعيا بطريقتػػػو فػػػي كالمعمكمػػػات كيسػػػجميا كبرمزىػػػا كيخزنيػػػا فػػػي ىػػػـر خبراتػػػو كبا

  )1990) قطامي                                                                 .التعبير
( أنكاعان مف أنماط التفكير مرتكزاى عمى العمميات الفعمية المكصػمة إلػى Mayarكقد قدـ ) ماير 

 (1999) جركاف                                          النتيجة كىذه األنماط ىي: 
 التفكير بالمحاولة والخطأ.

 التفكير بإعادة بناء المكقؼ ) سمكؾ حؿ المشكبلت(. -1
 التفكير االستقرائي. -2
 التفكير االستنباطي. -3

 إلى العمميات الذهنية المستخدمة ومنها . وهناؾ أنماط تفكير تـ صياغتها اعتماداً 
 (2001) قطامي . 

 التفكير الخرافي . -2كالخطأ.                     التفكير بالمحاكلة -1
 التفكير العممي . -4التفكير بعقكؿ الغير .                       -3 

عمػى  ف التفكيػر فػي أنمػاط أنمػا يػتـ تصػنيفاً إ( 2001فػي قطػامي )  وقد ذكػر حبيػب المشػار إليػ
 المتناظرة ما يمي :  أساسيف هما األزواج والموضوعية والعقبلنية , ومف هذُ األزواج

 .Covergentالتفكير التقاربي  Divergentالتفكير التباعدم  .1
 . Declectiueالتفكير االستنباطي Inductivceالتفكير االستقرائي  .2
 .Cirticalالناقد   Creativeالتفكير اإلبداعي  .3
  Analyticalالتحميمي  Exploratoryالتفكير االستكشافي  .4

 نماذج التفكير عمى النحك التالي : (1999كقد حدد ) جركاف   
 التفكير الرأسي.-التفكير المجرد-التفكير الشامؿ -التفكير المنتج  -التفكير الفعاؿ -
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إضػػػافة لمػػػا تقػػػدـ فػػػإف مجمكعػػػة األنمػػػاط كالنمػػػاذج التفكيريػػػة تتكامػػػؿ لػػػك أننػػػا كضػػػعناىا فػػػي 
 .مجمكعة مف سبعة أنماط عامة تندرج تحتيا كؿ أك معظـ نماذج التفكير

 
 التفكير( أنماط 2. 1شكؿ )

 
 كفيما يمي شرحان مكجزان لكؿ نمط مف األنماط السبعة.

 (Scientific Thinkingوال: التفكير العممي )أ
يقصد بو ذلؾ التفكير المنظـ الذم يمكف أف يستخدمو الفرد في حياتػو اليكميػة أك فػي النشػاط 

( كقػد 2000مع العػالـ المحػيط بػو)حمكده  الذم يبذلو حيث يمارس أعمالو  المعتادة أك في عبلقاتو
 .حدكثيا عمى ىذا النحك ىة بالكشؼ عف األسباب التي أدت إلاعتمد عميو في تفسير أم ظاىر 

 (2001) قطامي                                :كيمتاز ىذا النكع مف التفكير بما يمي
 . الدقة كالتجريد.5مكلية     . الش4. البحث عف األسباب   3. التنظيـ   2. التراكمية   1

 :Logical Thinkingانيًا : التفكير المنطقي : ث
ىك التفكير الذم يمارس عند محاكلة بياف األسباب كالعمػؿ التػي تكمػف كراء األشػياء كمحاكلػة 

ك النتػائج   إنػة يعنػي الحصػكؿ عمػى أكثػر مػف مجػرد تجديػد لؤلسػباب أمعرفة نتائج األعماؿ   لكنو 
 )2001) قطامي                                 .ك تثبت كجية النظر أك تنفييا أدلة ت يد أ

 : أف التفكير المنطقي إعطاء تبريرات معقكلة .(  Ennisإنيس) كيرل
 (51:  2000  )د.صقر 

 ف التفكير المنطقي يتضمف: أ( إلى Soso  ,1998شار سكسك )أكقد 
 حداث.األ كأالبحث عف األسباب الكامنة كراء األشياء  -1
 عماؿ قبؿ أدائيا مف الفرد .دراسة  نتائج األ -2
 نسجاـ فيما بينيا .تحميؿ المقدمات كتفسيرىا ثـ تكحيدىا مع تحقيؽ اإل -3

 أنماط التفكير

 التفكير العممي التفكير المنطقي التفكير الناقد التفكير اإلبداعي التفكير التوفيقي التفكير الخرافي التفكير التسمطي
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 ف التفكير المنطقي يتأثر بالثقافة التي يعيش ضمنيا الفرد.إ -4
 : التفكير اإلبداعي :  ثالثاً 

يء غيػػر مػػألكؼ . أمػػا التفكيػػر مألكفػػان مػػف شػػيء مػػف غيػػر مػػألكؼ إلػػى شػػ كىػػك أف تكجػػد شػػيئان 
نو يمكف القكؿ بأنو محاكلة البحث عف طرؽ غير مألكفة لحؿ أاإلبداعي فتعددت تعريفاتو أيضان إال 

عمػػى تطػػكير حمػػكؿ  ةقػػة الفكػر كمركنتػػو كأصػػالتو كالقػػدر أك قديمػػة . كيتطمػػب ذلػػؾ طبل ةجديػػدلمشػكمة 
 (Turner , 1994 , p.145 )                        .   لممشكبلت كتفصيميا أك تكسيعيا

كيتضح مف ذلؾ أف اإلنساف في محاكلتة لحؿ مشكبلتو يحتاج إلى التفكير الناقد حاجتػو الػى 
فإذا كاف األخير يقػدـ حمػكالن فرضػيو لممشػكبلت فػإف التفكيػر الناقػد يسػاعد عمػى  التفكير اإلبداعي   

 (30 -29 : 1979  ) المقاني                                 إختبار صحة ىذه الحمكؿ .
كالشخص المبدع يستطيع ر ية الكثير مف المشػكبلت فػي المكقػؼ الكاحػد فيػك يعػي األخطػاء 

كىػػك ذك  Sensitivity to problemsكنػػكاحي الػػنقص كالقصػػكر كيحػػس بالمشػػكبلت إحساسػػان مرىفػػان 
حطػػػيف بػػػو   فتكػػػكف أم أنػػػو ال يكػػػرر أفكػػػار الم Originalityتفكيػػػر عمػػػى درجػػػة عاليػػػة مػػػف األصػػػالة 

األفكار التي يكلدىا جديدة إذ ما حكمنا عمييا في ضكء األفكار التي تبرز عند األشخاص اثخػريف 
 باألصالة إذا كانت متميزة كال تكرر األفكار الشائعة . ة.. كيمكف الحكـ عمى الفكر 

مػف كترل الباحثة أف الشخص صاحب التفكير األصيؿ بيذا المعنى ىك الشػخص الػذم ينفػر 
 (26 :  2004   )د.إبراىيـ                .خريف كحمكليـ التقميدية لممشكبلتتكرار أفكار اث

 : التفكير التوفيقي :  رابعاً 
كىك التفكير الذم يتصؼ صاحب بالمركنة كعػدـ الجمػكد كالقػدرة عمػى اسػتيعاب الطػرؽ التػي 

فػي  تػود طريقان كسيطان يجمع بػيف طريقيجيفكر بيا اثخركف فيظير تقببلن ألفكارىـ كغير مف أفكاره ل
سمكب اثخريف فييا  .المعاجمة كا 

 ًا : التفكير الخرافي :خامس
يف الطػػػػبلب مػػػػف صػػػػدؼ تحكاليػػػدؼ مػػػػف اسػػػػتعراض ىػػػذا الػػػػنمط مػػػػف التفكيػػػر ىػػػػك فيمػػػػو  بيػػػ

 ( 40:  2009  ) عسقكؿ                       استخدامو كتقميؿ مناسبات كطريؽ حدكثو . 
 كير التسمطي :ًا : التفسادس

كييػػػدؼ مػػػف عرضػػػو إلػػػى فيمػػػو بيػػػدؼ تحصػػػيف الطػػػبلب مػػػف اسػػػتخدامو ألف ىػػػذا النػػػكع مػػػف 
 ( 34:  1999  ) جركاف          التفكير إذا شاع فإنو تفكير يقتؿ التمقائية كالنقد كاإلبداع .

كتػػػرل الباحثػػػة أف التفكيػػػر نشػػػاط عقمػػػي يقػػػكـ بػػػو اإلنسػػػاف عنػػػدما يكاجػػػو مكقػػػؼ مػػػا مػػػف أجػػػؿ 
 اليدؼ المنشكد مستخدمأ خبرتو في مكاقؼ سابقة مشابيو ثبتت صحتيا. إلىؿ الكصك 

 لماذا يتـ تعميـ التفكير ؟
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 لتعميـ ميارات التفكير المذككرة أعبله كالتدريب عمييا مسكغات أىميا:
التفجر المعرفػي : كمالػو مػف تػداعيات أدت إلػى زيػادة مسػ كلية المػتعمـ كتحسػيف قدراتػو لمتفاعػؿ  -1

 كالخبرات الجديدة.مع المكاد 
سػاب كميػارات زيادة الضغط التربكم العػالمي فػي العػكدة إلػى تعمػيـ ميػارات القػراءة كالكتابػة كالح -2

 العممية كالتكنكلكجية . ك ةيحؿ المشكبلت الثقاف
إف فيػػػـ العػػػالـ التكنكلػػػكجي مػػػف حكلنػػػا يتطمػػػب التػػػدريب عمػػػى التفكيػػػر كيجعػػػؿ ذلػػػؾ مػػػف أىػػػداؼ  -3

 .التربية كالتعميـ 
ميػػػػػؿ كالتقػػػػػكيـ كميػػػػػارا ت حف الحػػػػػادم كالعشػػػػػريف   كميػػػػػارات التميػػػػػارات األساسػػػػػية لمقػػػػػر كمػػػػػف ال -4

  ة القػػػراراتاسػػػتراتيجيات حػػػؿ المشػػػاكؿ   ككػػػذلؾ ميػػػارات التركيػػػب كالتطبيػػػؽ كاإلبػػػداع كصػػػياغ
 كيمكف أف تتحقؽ ىذه بالتدريب.

عنػد األفػراد ذلػؾ  إف مبدأ التعميـ الػذاتي مػف األسػاليب كاألمػكر التػي يجػب العنايػة بيػا كتطكيرىػا -5
فػي كػؿ المجػاالت. كال يتػأتي فيػـ  لمكاجية الكـ اليائؿ مف المعمكمات كالمعرفة التي تنػتج يكميػان 

 .تدريب عمى أساليب التعمـ الذاتيإال باستخداـ الميارات ذات العبلقة بالتفكير كال توذلؾ كمتابع
المعرفػة  عميػارات التفكيػر لجمػ عمػى إف مبدأ التعمـ المستمر كالذم ال يمكف تحقيقػو إال بالتػدرب -6

كالكصػػػكؿ إلييػػػا   كتحػػػػديث الػػػتعمـ عنػػػػد اإلفػػػراد ال يتػػػػأتي إال بالتػػػدريب عمػػػػى التفكيػػػر كمياراتػػػػو 
 المتنكعة كالفاعمة.

مشػػكبلت المجتمػػع الكثيػػرة فػػي ضػػكء التطػػكر المعرفػػي الكبيػػر ال يتػػأتي إال بػػالتعمـ كالتػػدرب حػػؿ  -7
ة  ئيػػػػمشػػػػكبلت البيالاد بتفكيػػػػرىـ كعمميػػػػات حػػػػؿ األفػػػػر  عمػػػػى ميػػػػارات التفكيػػػػر البنػػػػاء كمسػػػػاىمة

كاالزدحاـ اليائؿ لممعرفة كالتكديس المستمر لمماؿ كالطاقػة   جميعيػا مشػكبلت بحاجػة إلػى حػؿ 
 لنفع المجتمع كتطكيره .

ب أف يػػتـ بمعػػزؿ عػػف المػػكاد الدراسػػية إف التفكيػػر كالتػػدرب عميػػو يجػػ: ىنػػاؾ فيػػـ خػػاطئ يقػػكؿ  -8
ف يػتـ إعػادة النظػر فيػو   إذ أت التفكير دكف غيرىا   فيذا يجػب ايمكف أف تسيـ في تعميـ ميار 

يػر كلػيس صػحيحان فكريب الطمبة فييا عمى ميارات التف المكضكعات المنيجية يمكف أف يتـ تدإ
ف الرياضػػيات كحػػدىا التػػي يمكػػف أف يسػػتخدـ فييػػا تعمػػيـ ميػػارات التفكيػػر   بػػؿ يمكػػف أف يػػتـ أبػػ

األحياء كالكيميػاء كالعمػكـ العامػة كاالجتماعيػات ككػذلؾ  ذلؾ في سياؽ كؿ مكضكع منيجي مثؿ
المغة كعاء الفكر . كىذا يتطمب إعادة النظر في تػدريب المعمػـ كفػي مفػردات المنػاىج عمػى قػدـ 

                               المساكاة.    
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 ور المعمـ في تعميـ التفكير :د
رات التفكيػػر مػػف خػػبلؿ المكضػػكع الػػذم يجػػب أف يكػػكف قػػادران عمػػى ممارسػػة الطمبػػة عمػػى ميػػا

 تي :ف يككف عمى كعي تاـ باثأمطالب ب أكثر فإف المعمـ يعممو   كلمتحديد 
إف لئلنساف قيمة كلو دكر حيكم كفاعمية في السيطرة عمى البيئة التػي تكجػد حكلػو بمعنػى أف  .1

 ي ثر في ىذه البيئة المحيطة بو .
ا يعنػي أف تكػكف نظػرة المعمػـ نحػكه إيجابيػة كالمػتعمـ إف  لممتعمـ قػدرة عمػى التفكيػر أيضػان كىػذ .2

 يستفيد مف التدرب عمى التفكير كيكتسب الميارات المطمكبة .
ف ف احتػػراـ الػػرأم اثخػػر كمناقشػػة اثخػػريف فيػػو مبػػدأ تربػػكم حضػػارم يإ .3 جػػب التمسػػؾ بػػو   كا 

 تثير التسا ؿ كالتفكير ضركرة ال بد منيا . التي المكاقؼ 
 ك غير منظمة.أبالتدريب المنظـ في مكاقؼ منظمة تنمك كتزداد إف ميارة التفكير  .4
 بيػا رحمػة النمائيػة التػي يمػرإف احتراـ تفكير الطمبة كمبدأ التمسػؾ بػو ضػركرة ألنػو يعكػس الم .5

 .المتعمـ
 إف االنتماء لممجتمع لو عبلقة إيجابية بميارات التفكير التي يمتمكيا المتعمـ. .6
يػػػػ دم عمػػػػى نتاجػػػػات مختمفػػػػة  مػػػػف صػػػػكر التفكيػػػػر  عمػػػػاؿ الػػػػذىف فػػػػي كػػػػؿ مػػػػا يكاجيػػػػوإإف  .7

 يتفاعؿ المتعممكف مع ىذه المكاقؼ المختمفة .  كخصكصاى عندما 
 ؿ المعمـ سمككو الصفيكلممعمـ الدكر الرئيس في تطكير ميارات التفكير عند الطمبة  فإذا عدٌ 

ادراى عمػػػى تنميػػػة قػػػ ؿ مسػػػ كلياتو الجديػػػدة فػػػي تعمػػػيـ الطمبػػػة ميػػػارات التفكيػػػر فإنػػػو يكػػػكف معممػػػان كتحٌمػػػ
الػذم يتطمػب كػؿ جيػد  ىداؼ التربية الكبيرة ذات األىميػة الكاضػحة فػي ىػذا الػزمفأالتفكير كتحقيؽ 
ىػػػػػذا العصػػػػػر المعرفػػػػػي  فػػػػػراد فػػػػػي المجتمػػػػػع قػػػػػادريف عمػػػػػى التعامػػػػػؿ مػػػػػع متطمبػػػػػاتأممكػػػػػف إلنتػػػػػاج 

 (  21 – 18: 2003  غبايفد.)                                               .كالتكنكلكجي
 ف يمعب ىذا الدكر مستنداى إلى المعطيات كالميارات التعميمية التالية :أيستطيع المعمـ ك 
يزيد مف إثارة الطمبة  إف إثارة المعمـ لمس اؿ المثير لمتفكير كاستخدامو في حيثيات العممية التربكية -

العصؼ كاالسترجاع كالمبلحظة  :يايات الذىنية العميا كمنممـ المميز كالمرتبط بالعدائيأكيحسف مف 
 كاالختبار كتعريؼ األشياء كالمقابمة كالمقارنة كالعد كالترتيب.

 تزكيد الطمبة بالتغذية الراجعة عف أدائيـ كالبيانات المتعمقة بذلؾ. -
 عمى أداء الطمبة . ود الطمبة بتعميقات مناسبة عف رأيتزكي -
 إعطاء الفرص الكافية لمطمبة لمتفكير . -
 تكفير الطرؽ المناسبة لمحصكؿ عمى المعمكمات كالمعرفة. -
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كبعامػػة فػػػإف  عصػػر التغيػػػرات المتسػػارعة يفػػػرض عمػػػى المػػربيف التعامػػػؿ مػػع التربيػػػة كالتعمػػػيـ 
ك مكػػػػاف   كتسػػػػتمر مػػػػع االنسػػػػاف كحاجػػػػة ضػػػػركرية لتسػػػػييؿ تكيفػػػػو مػػػػع أة ال يحػػػػدىا زمػػػػاف كعمميػػػػ

ىميػػة أر فكػػب كيػػؼ يػػتعمـ   كيػػؼ ييـ الطالػػالمسػػتجدات فػػي بيئتػػو . كمػػف ىنػػا تكتسػػب شػػعارات تعمػػ
تعمػـ  يف التكيػؼ مػع المسػتجدات يسػتدعكالت مستقبمية فػي غايػة األىميػة ألنيا تحمؿ مدلخاصة أل

 ميارات جديدة كاستخداـ المعرفة في مكاقؼ جديدة.
فضػػؿ كجػػو ممكػػف   كىنػػاؾ أسػػباب أة المشػػكبلت عمػػى لجػػمعمكمػػات فػػي معاكاسػػتخداـ ىػػذه ال

مدارسػػنا كجامعاتنػػػا االىتمػػػاـ المسػػتمر بتػػػكفير الفػػػرص المبلئمػػة البلزمػػػة لتطػػػكير  عديػػدة تحػػػتـ عمػػػى
كتحسػػيف ميػػارات التفكيػػر لػػدل الطمبػػة بصػػكرة منظمػػة كىادفػػة   إذا كانػػت تسػػعى بالفعػػؿ لمسػػاعدتيـ 

 عمى التكيؼ مع متطمبات عصرىـ بعد تخرجيـ .
التػي تبقػى صػالحة متجػددة مػف  كأمػاـ ىػذا الكاقػع تبػرز أىميػة تعمػيـ ميػارات التفكيػر كعممياتػو
 حيث فائدتيا كاستخداماتيا في معالجة المعمكمات ميما كاف نكعيا .

كلكنيػػا غالبػػاى مػػا  إف المعػػارؼ ميمػػة بػػالطبع ( 1985Sternbergسػػتيرنبرج )كيقػػكؿ الباحػػث 
يا لما ميارات التفكير فتبقى جديدة أبداى   كىػي تمكننػا مػف اكتسػاب المعرفػة كاسػتدالأتصبح قديمة   

 نكاع المعرفة التي تستخدـ ميارات التفكير في التعامؿ معيا .أك أبغض النظر عف المكاف كالزماف 
دكات التػي يحتاجيػا حتػى يػتمكف تفكيػر ىػك بمثابػة تزكيػد الفػرد بػاألفإف تعميـ ميػارات ال وكعمي

  كمػػف ىنػػا  قبؿتي بيػػا المسػػتأالمتغيػػرات التػػي يػػ أكبفاعميػػة مػػع أم نػػكع مػػف المعمكمػػات مػػف التعامػػؿ 
ىميػة متزايػدة كممحػة النجػاح الفػرد كتطػكر أيـ ميػارات التفكيػر جػؿ التفكيػر كتعمػأيكتسب التعميـ مػف 

 )2001  قطػػػامي    1999) جػػػركاف                                              المجتمػػػع .
 -صائص التفكير:خ

 يتميز التفكير بخصائص يمكف إجمالها فيما يمي :
ال يحػػدث فػػي فػػراغ أك بػػبل ىػػدؼ كالتفكيػػر سػػمكؾ –عمػػي كجػػو العمػػـك –ؾ ىػػادؼ التفكيػػر سػػمك 
سػتند إلػي مع نمػك الفػرد كتػراكـ خبراتػو كالتفكيػر الفعػاؿ ىػك التفكيػر الػذم ي كحدقان  طكرم يزداد تعقيدان 

األساليب كاالستراتيجيات الصحيحة كالكماؿ في التفكير بتكافرىا كيسترشد أفضؿ المعمكمات الممكف 
 .خؿ عناصر المحيط التي تضـ الزماففي تدايتشكؿ 

)فترة التفكير ( المكقؼ كالمناسبة كالمكضكع الذم يجرم حكلو التفكير يحدث التفكير بأشػكاؿ 
) لفظيػػة كرمزيػػة كميػػة مكانيػػة شػػكمية ( لكػػؿ منيػػا خصكصػػيتو كيتطػػكر التفكيػػر عنػػد  كأنمػػاط مختمفػػة

 .(1991  شاىيف )األطفاؿ بتأثير العكامؿ البيئية كالكراثية
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ذا عممتػػو سػػمكة فسػػكؼ يأكػػؿ يكمػػان  يقػػكؿ المثػػؿ الصػػيني )إذا أعطيػػت رجػػبلن  صػػيد السػػمؾ   كا 
                                                                          اف( التفكيػػػػػػر بعمميػػػػػػة التػػػػػػنفس لئلنسػػػػػػMaclureيشػػػػػػبو العػػػػػػالـ مكميػػػػػػر)  فسػػػػػػكؼ يأكػػػػػػؿ طيمػػػػػػة حياتػػػػػػو

 .(1999 جركاف )
نػػا نحتػػاج التفكيػػر فػػي البحػػث عػػف مصػػادر المعمكمػػات كمػػا نحتاجػػو فػػي اختيػػار المعمكمػػػات إن 

البلزمػػة لممكقػػؼ كاسػػتخداـ ىػػده المعمكمػػات فػػي معالجػػة المشػػكبلت عمػػي أفضػػؿ كجػػو ممكػػف كىنػػاؾ 
طػػػكير كفير الفػػػرص المبلئمػػػة لتتػػػأسػػػباب عديػػػدة تحػػػتـ عمػػػي مدارسػػػنا كجامعاتنػػػا االىتمػػػاـ المسػػػتمر ب

الطمبة بصػكرة منظمػة كىادفػة إذا كانػت تسػعي فعػبلن لمسػاعدتيـ عمػي  لت التفكير لدكتحسيف ميارا
 التكيؼ مع متطمبات عصرىـ بعد تخرجيـ.

        .فالتفكير ضركرة حيكية لئليماف كاكتشاؼ نكاميس الحياة
كة تفكير دكر ميػـ فػي النجػاح الدراسػي كالحيػاتي كالتفكيػر قػلمك  تفكير الحاذؽ ال ينمك تمقائيان الك 

فػػػي عػػػالـ اليػػػـك كالغػػػد  كيفيػػػد تعمػػػيـ ميػػػارات التفكيػػػر المعممػػػيف  متجػػػددة لبقػػػاء الفػػػرد كالمجتمػػػع معػػػان 
ف اإلنسػاف فػي ىػذه الحيػاة إتعػزز ثقػة اإلنسػاف بنفسػو إذ  . كالقدرة عمػي التفكيػر غالبػان كالمتعمميف معان 

ة تمػػػؾ المكاقػػػؼ معػػػرض لمكثيػػػر مػػػف المكاقػػػؼ تسػػػتدعي امػػػتبلؾ القػػػدرة عمػػػي التفكيػػػر الجيػػػد لمكاجيػػػ
 (1998 فخر 1998بكار   1993) إسماعيؿ                            كالتكيؼ معيا.

 -قائمة أساليب التفكير :
 :Thinking styleأسموب التفكير 

( أف أسمكب التفكير يشير إلى الطريقة التػي يكجػو Stemberg ,  1988  :202يرل سترنبرج )
ر لػػيس مسػػتكل الػػذكاء كلكنػػو طريقػػة اسػػتخداـ الػػذكاء   كمػػا يػػرل بيػػا الفػػرد ذكػػاءه   فأسػػمكب التفكيػػ

كثػر منيػا أ propensities( أف أساليب التفكير ىػي نزعػات  Stemberg    1997   366سترنبرج ) 
. مة فػػي اسػػتغبلؿ أك تكظيػػؼ الػػذكاءقػػدرات   فيػػي طريقػػة الفػػرد فػػي تكجيػػو العقػػؿ أك الطػػرؽ المفضػػ

نفس المعنى حيف يرل أف أسمكب التفكير يشير إلى  ( Stemberg    1997   79كي كد سترنبرج ) 
  .  هأك ذكاء ويستخدـ أك يكظؼ بيا الفرد قدرات الطريقة المفضمة التي

 Executive styleاألسمكب التنفيذم  -Legislatve style    2سمكب التشريعي األ -1
 Monarchic styleاألسمكب الممكي  -Judical style          4سمكب الحكمي األ -3
 Anarchic Styleاألسمكب الفكضكم  -Oligarchic Style        6األسمكب األقمي  -5
 Local style سمكب المحمياأل -Global style             8سمكب الكمي األ -7
 External style سمكب الخارجي األ -Internal style         10األسمكب الداخمي  -9

 Progressive styleسمكب التقدمي األ -Conservative style 11حافظ سمكب المألا -11
 (9 – 4: 1999 )عجكة   كأبك سريع 
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 -معوقات تعميـ التفكير:
ال يػػػػزاؿ الطػػػػابع العػػػػاـ السػػػػائد فػػػػي كضػػػػع المنػػػػاىج الدراسػػػػية كالكتػػػػب المدرسػػػػية المقػػػػررة متػػػػأثران  -1

ة لكػػـ ىائػػؿ مػػف المعمكمػػات كالحقػػائؽ بػػاالفتراض الكاسػػع االنتشػػار الػػذم مفػػاده أف عمميػػة متراكمػػ
 ضركرية ككافية لتنمية ميارات التفكير لدل الطمبة.

ال تزاؿ الفمسفة العامة لممدرسة كدكرىا في المجتمع كأىداؼ التربية كالتعميـ كرسالة المعمـ تركز  -2
 عممية نقؿ كتكصيؿ المعمكمات بدؿ التركيز عمي تكليدىا أك استعماليا. عمي

يئػػػات التعميميػػػة كاإلداريػػػة مشػػػكمة كبيػػػرة فػػػي تعريػػػؼ التفكيػػػر كتحديػػػد مككناتػػػو بصػػػكرة كاجػػػو الي -3
 كاضحة تسييؿ عمميو تطكير نشاطات كاستراتيجيات فعالة في تعميمو.

عيػة فػي كميػة التربيػة عمػي افتػراض تقكـ برامج تدريب المعمميف كتػأىيميـ ككػذلؾ المقػررات الجام -4
حػػكؿ أسػػاليب التعمػػيـ نظريػػات الػػتعمـ كغيرىػػا يػػ دم بصػػكرة  يدرسػػو المعممػػكف المتػػدربكف ف مػػا أ

 كم الصؼ.تمس ىيـ النظرية إلي ممارسات عممية عمتمقائية إلي خبرات
  يعتمد النظاـ التربكم بصكرة متزايدة عمي امتحانات مدرسية كعامة قكاميا أسػئمة تتطمػب ميػارات-5

 معرفية متدنية.
 -برامج تعميـ مهارات التفكير:

التػػػػي تناكلػػػػت  امج تعمػػػػيـ التفكيػػػػر كمياراتػػػػو بحسػػػػب االتجاىػػػػات النظريػػػػة كالتجريبيػػػػةتتنػػػػكع بػػػػر 
كمياراتو  برز االتجاىات النظرية التي بنيت عمي أساسيا برامج تعميـ التفكيرأ مكضكع التفكير كمف

  ما يمي: 
 ( تركػز ىػذه البػرامج عمػي العمميػات أك   (Cognitive operationsبػرامج العمميػات المعرفيػة 

الميػػارات المعرفيػػة لمتفكيػػػر مثػػؿ المقارنػػة كالتصػػػنيؼ كاالسػػتنتاج نظػػران لككنيػػػا أساسػػية فػػي اكتسػػػاب 
 المعرفة كمعالجة المعمكمات. كمف األمثمة عمي ىذا النكع برنامج البناء العقمي لجيمفكرد.

(  تركػػز ىػػذه البػػرامج عمػػي Met cognitive Operations) المعرفيػػة  بػػرامج العمميػػات فػػكؽ
كير كمكضكع قائـ بذاتو كعمي تعميـ ميػارات التفكيػر فػكؽ المعرفيػة التػي تسػيطر عمػي العمميػات التف

 ديرىا كمف أىميا التخطيط كالمراقبة كالتقييـ .تالمعرفية ك 
ا االتجػاه ذبػرز البػرامج الممثمػة ليػأبة عمي التفكير حكؿ تفكيرىـ كمػف تيدؼ إلي تشجيع الطم"

 ( . Lipman1991برنامج الفمسفة لؤلطفاؿ")
( تركز ىده البرامج    Lang and Symbol Manipulation) برامج المعالجة المغكية كالرمزية

ىده  ى. كتعنعمي األنظمة المغكية كالرمزية ككسائؿ لمتفكير كالتعبير عف نتاجات التفكير معان 
ف أشير األمثمة البرامج بصكرة خاصة بنتاجات التفكير المعقدة كالكتابة األدبية كبرامج الحاسكب كم

 (.    Caillot,1991)  برامج الحاسكب المغكية كالرياضيةعمييا 
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( ت كػد ىػػده البػرامج عمػي أىميػػة Heuristic Oriented Learningبػرامج التعمػيـ باالكتشػاؼ ) 
ه االسػػػتراتيجيات التخطػػػيط ذحػػػددة لمتعامػػػؿ مػػػع المشػػػكبلت كتضػػػـ ىػػػتعمػػػيـ أسػػػاليب كاسػػػتراتيجيات م

عادة بناء المشك  مة بالرمكز أك الصكر أك الرسـ البياني كالبرىاف عمي صحة الحؿ.كا 
)  وبياجيػػ ى( تبنػي ىػػده البػػرامج منحػػForml Tankingكمػف البػػرامج تعمػػيـ التفكيػػر المنيجػي ) 

Piaget فػػػي التطػػػكير المعرفػػػي. كتيػػػدؼ إلػػػي تزكيػػػد الطمبػػػة بػػػالخبرات كالتػػػدريبات التػػػي تػػػنقميـ مػػػف )
رحمػػة العمميػػات المجػػردة  كتركػػز عمػػي االستكشػػاؼ كميػػارات التفكيػػر مرحمػػة العمميػػات الماديػػة إلػػى م

 كاالستدالؿ كالتعرؼ عمي العبلقات ضمف محتكم المكاد الدراسية التقميدية.
 

 (2.1جدوؿ )
 -(:1999ومف أشهر برامج تعميـ التفكير ومهارات ) جرواف 

 Osborn's Creative Problem Solving الحؿ اإلبداعي لممشكبلت الكسبكرف-1

 Taba's Thinking Skills ميارات التفكير لتابا-2

 Guliford's Structure of Intellect Sol البناء العقمي لجيمفكرد-3

 DeBono's Cognitive Research Trust برنامج ككرت لديبكنك -4
(CORT) 

 Lpiman's Philosophy for Children برنامج الفمسفة لؤلطفاؿ لمبماف-5
 

 -تعميـ مهارات التفكير:أساليب 
 يف أف يككف تعميـ ميارات التفكير كعممياتو بصكرة مباشرة بغض النظر عفثبعض الباح لير 
 له الميػارات كالعمميػات ضػمف محتػك ذىػيخػركف أنػو يمكػف إدمػاج  لالمػكاد الدراسػية بينمػا يػر  لمحتك 
ضػػكع تخصصػػو الدراسػػية ككجػػزء مػػف خطػػط الػػدركس التػػي يحضػػرىا المعممػػكف كػػؿ حسػػب مك  المػػكاد

 كيمكف تمخيص أىـ الفركؽ بيف االتجاىيف في الجدكؿ التالي:
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 أساليب تعميـ مهارات التفكير (.22جدوؿ )
 

 أسموب الدمج والتكامؿ األسموب المباشر
عمي شػكؿ ميػارات  تعميـ ميارات التفكير يككف

 المكاد الدراسية. لمحتك  ىمستقمة عم
لمصطمح يتـ تحديد الميارة أك العممية كيعطي ا

 في بداية الحصة.
الػػػػػػػدرس بالمنيػػػػػػػاج  لال تكجػػػػػػػد عبلقػػػػػػػة لمحتػػػػػػػك 

 العادم.
حتػى ال  الػدرس بسػيطان  ليككف محتك  يراعي أف

 يتداخؿ أك يعقد تعمـ ميارة التفكير .
تعمػػيـ ميػػارات التفكيػػر يػػتـ االنتيػػاء مػػف برنػػامج 

 معينة. ةمنيز خبلؿ فترة 

تعمػػػـ ميػػػارات التفكيػػػر يمثػػػؿ جػػػزء مػػػف الػػػدركس 
 المعتادة.الصفية 

ال يػػػػػػػتـ إفػػػػػػػراد حصػػػػػػػة كال يػػػػػػػتـ التركيػػػػػػػز عمػػػػػػػي 
 المصطمح بصكرة مباشرة.

الػدرس الػذم تعمػـ فيػو الميػارة جػزء مػف  لك محت
 المنياج المعتاد.

ممنيػػػػػػاج المعتػػػػػػاد ل يضػػػػػػـ المعمػػػػػػـ الػػػػػػدرس كفقػػػػػػان 
 كيضمنو الميارة التي يريدىا.

 لإدمػػاج ميػػارات التفكيػػر مػػع المحتػػك  ال يتكقػػؼ
 الدراسية.الدراسي طيمة السنكات 

 
تصػػػميـ  إلػػػي الػػػدمج النػػػاجح لبلسػػػتراتيجيات فػػػي المنػػػاىج كىػػػي مد  كىنػػػاؾ ثبلثػػػة عناصػػػر تػػػ

مكػػػػػػاف المعمػػػػػـ كبكػػػػػؿ سػػػػػػيكلة إدراج االسػػػػػتراتيجيات بصػػػػػكرة مبسػػػػػطة لتسػػػػػػييؿ تعمميػػػػػا أف يكػػػػػكف بإ
خػػػر سػػػكاء فػػػي المدرسػػػة أك ف انتقػػػاؿ اإلسػػػتراتيجية مػػػف سػػػياؽ ثسػػػتراتيجية فػػػي المنػػػاىج باإلمكػػػااال

 ا.خارجي
 Effective)ؿ( منيػػا التفكيػػر الفعػػا98 :  1999 بػػدككىنػػاؾ أنػػكاع مختمفػػة لمتفكيػػر أكرد) ع

thinking  )   ( كالتفكيػػػػػر الناقػػػػػػدCritical )  ( كالتفكيػػػػػػر االسػػػػػػتقرائيInductive )  كالتفكيػػػػػػر التػػػػػػأممي
((Reflective   (كالتفكيرالمعرفػػػػػيCognitive ) (كالتفكيراإلبػػػػػداعيCreative  )  رالتحميمػػػػػي كالتفكي
(Analytical)    (1994) النجار 

 -العبلقة بيف التفكير كالذكاء :
ر الذكاء بأنو القدرة الكمية العامة عمي القياـ بفعؿ مقصكد كالتفكير بشكؿ عقبلني معرؼ ككس

لمذكاء عمي قدرة  ان ثر أ( كجد 1992) ( كفي دراسة لمتح1988كالتفاعؿ مع البيئة بكفاية )خميؿ عمياف 
 (.1992كمة كالتي تعتبر ميارات التفكير )التح حؿ المش

مػف التعػارؼ عميػو أك اإلحسػاس بػاف الفػرد ذا  أ( لقد بد1986دكارد دم بكنك )إكيقكؿ الدكتكر 
لة ليسػت كػذلؾ فينػاؾ بعػض كيبػدك أف المسػأ فػاعبلن  ان كػكف بالضػركرة مفكػر يقػد  مرتفعةال درجة الذكاء

ىػػـ أقػػؿ  أنيػػـ مفكػػركف غيػػر فػػاعميف كمػػا أف غيػػرىـ ممػػفكم درجػػات الػػذكاء العاليػػة يبػػدكف ذاألفػػراد 
ر فاعمية  لقد عرفت التفكير بأنو ميػارة التشػغيؿ الػذم يعمػؿ فييػا الػذكاء ثدرجة مف الذكاء يبدكف أك
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ف ميػارة التفكيػر إالداخميػة لمسػيارة فػ ت درجػة الػذكاء ىػي القػكة فكؽ الخبرة كيضيؼ دم بكنك إذا كان
 (.DEBONO 1986ارة القيادة )تعتبر مساكية أك مكافئة لمي

  "Emotional Lutelligenseكىناؾ نكع ميـ مف الذكاء يسمى الذكاء الكجداني"
بأنػو نػكع مػف الػذكاء االجتمػاعي  (Salovey & Mayer   1993 )كقػد عرفػو مػايمرر  كسػالكفي

كمػػػات الػػذم يتضػػمف القػػدرة عمػػى ضػػبط انفعػػاالت الػػذات كاثخػػريف   التمييػػز بيػػنيـ كاسػػتخداـ المعم
 لتكجة تفكير الفرد كأفعالة.

كيتفػؽ ىػذا المفيػـك بػإدراؾ الفػرد بيػذا ( Loucs of control )كىػذا ال بػد لػو مػف مركػز الػتحكـ
العالـ لمعالـ المحيط بو كعبلقتة بالسمكؾ كما يحصؿ عميو مف تدعيمات إجابية كسمبية كىذا التحكـ 

 (13: 2003  )د.سركر                     نكعاف : تحكـ داخمي كتحكـ خارجي.             
 -أخطاء ومشاكؿ التفكير:

 -ىناؾ بعض األخطاء كالمشاكؿ التي يقع فييا الكثير عندما يقكمكف بعممية التفكير:
لة مػػف أحيػػت إف المفكػػر ال ينطػػكم إلػػي المسػػفػػي التفكيػػر  : تعتبػػر الجزئيػػة خطػػأ رئيسػػان الجزئيػػة -1

 صد بالجزئية النظرية الضيقة لؤلمكر.جميع األكجو كلكف مف كجو كاحد حيث يق
حػد ألػؾ: ى ذجاىػؿ النظػرة المسػتقبمية كمثػاؿ عمػ: كيقصد بذلؾ النظريػة القريبػة كت الوقت مقياس-2

مػا لػك فكػر بإكمػاؿ تعميمػو أصحابو ترككا المدرسة كاشتغمكا بػالنقكد بين الطبلب ترؾ المدرسة ألف
ف إكمػػاؿ التعمػػيـ سػػيعزز ثقتػػو بنفسػػو إر بسػػبب الم ىػػؿ العممػػي ككػػذلؾ فػػثػػأكنقػػكد  ىلحصػػؿ عمػػ

 ككذلؾ سيكتسب احتراـ الجميع.
في العادة عمي  بنيان تفكير المحدكد لدم التبلميذ م: ككف الر ية الضيقة أك الالذات عمي التركيز -3

ف كػاف ا    ك التركيز عمي الذات حيث أنيـ ينظركف إلي المكقؼ فقط حسب تأثيره عمػييـ شخصػيان 
اليدؼ الشخصي لمتفكير ىك فائدة الشخص حتػى يػتمكف مػف التعامػؿ  فأيبرر مف جية يخرم ب
 مع العالـ بصكرة فاعمة.

ا النػػكع مػػف الخطػػأ عنػػدما يكػػكف ىنػػاؾ تفسػػير منطقػػي لشػػيء مػػا  ذكينشػػأ ىػػ :الغػػرور والغطرسػػة -4
لتفسػػير با رضػػاا ذا الخطػػأ فػػي حقيقػػة إف ىػػذف ىػػكمػػعمػػي أنػػو التفسػػير الصػػحيح  ي كمػػف ثػػـ ي خػػذ

 (.(DEBONO لتكضيحات أخر يمنع أم بحث ل
ال شػػؾ أف تقييػػد البيئػػة يحػػد كيعيػػؽ عمميػػة التفكيػػر بعكػػس البيئػػة  العمومػػة مقابػػؿ تقييػػد البيئػػة: -5

العديػدة لئلنسػاف حيث تتيح البيئة المفتكحة الخبرات   المفتكحة التي تشجع كتدعـ عممية التفكير
  .(Nicker 1985,)  ة المقيدة العكسبيئبينما تفعؿ ال
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 التفكير؟ تعميـ مكف هؿ ي
يػػػة كلكػػػف الخبػػػرة كالتجػػػارب ف التفكيػػػر عمميػػػة عقميػػػة فرديػػػة ذاتإإذ :ىػػػذا السػػػ اؿ  فاإلجابػػػة عػػػ

شػػارات إلػػى أف األفػػراد الػػذيف يتميػػزكف بػػالتفكير العميػػؽ يمتمكػػكف ميػػارات معينػػة يمكػػف ث كاإلكالبحػػ
ك عمػؽ بنػكع النشػاط الػذم ي ديػو يف يتس نتائجيا كىناؾ اتفاؽ بيف المػربسابيا كقياتتعميميا كتعمميا كا 

ا النشاط يمكف كصفو كاالستدالؿ عميو مف خبلؿ نكعيف مػف ذنجاز ميمة ما. ىإقؿ عندما يقكـ بالع
كتتضػمف اسػتراتيجيات   كتكليػده  ى( :عمميات تستخدـ الشتقاؽ المعنػ1999العمميات ىما ) شاىيف 

عمميػات تكجػو   الناقػد كالتفكيػر اإلبػداعيمنيا: اتخاذ القرار كحؿ المشكمة كتشكيؿ المفاىيـ كالتفكير 
كتتكػكف  كتعػرؼ بمػا فػكؽ المعرفػة   كتشكيمو كتكليػده  ىقكميا إليجاد المعنتجيكد الفرد كتضبطيا ك 

العمميتػػػيف تتضػػػمناف ميػػػارات  تػػػاالتخطػػػيط كالمراقبػػػة كالتقػػػكيـ ككم مػػػف ثػػػبلث عمميػػػات رئيسػػػية ىػػػي :
حظػػة. كلقػػد أشػػار يػػؿ كالتركيػػب كالمقارنػػة كالمبلمحكريػػة تػػأتي متضػػمنة فػػي تمػػؾ العمميػػات مثػػؿ التحم

مػا يمػي: إف ميػارات التفكيػر ذات أىميػة فػي تنميػة التفكيػر عنػد المتعممػيف   إف  ىالبحث التربكم إلػ
 ميارات التفكير يمكف تعميميا كقياسيا مف خبلؿ التعميـ الصفي.

( فئػػات 8فػػي ) ( ميػػارة تفكيػػر جػػاءتMarzano( )21   1987كلقػػد حػػدد  مػػارزينك كزمػػبل ه )
ميػارات جمػع   النحك التالي: ميارات التركيز تتضػمف المبلحظػة كالمشػاىدة كصػياغة األسػئمة  ىعم

) ميػػػػارات  كميػػػػارات التفكيػػػػر )االسػػػتدعاء كالترميػػػػز(   المعمكمػػػات ) المبلحظػػػػة كصػػػػياغة األسػػػئمة(
  األفكػػػار الرئيسػػػػة(كميػػػارات التحميػػػؿ ) بيػػػاف   كالتمثيػػػػؿ (ترتيػػػب المقارنػػػة كالتصػػػنيؼ كال)التنظػػػيـ( 

عػػػػادة كالبنػػػػاء مخػػػػ) التكميػػػػارات التكامػػػػؿ  كميػػػػارات التكليػػػػد ) االسػػػػتدالؿ كالتنبػػػػ  كاإلضػػػػافة(  يص كا 
 كالتركيب( كميارات التقكيـ ) كضع المعايير كالبرىنة(.

 Teaching forجػػػؿ التفكيػػػر)أ( فػػػي كتػػػابيـ التعمػػػيـ مػػػف Raths,1991) كأمػػػا رثػػػز كزمػػػبل ه
Thinking   قائمػػة بميػػارات التفكيػػر عمػػي النحػػك التػػالي: ميػػارة التمخػػيص كالمقارنػػة ( فقػػد كضػػعكا  
ات كتعػرؼ االفتراضػ  كجمع البيانات كالمعمكمات  كالتخيؿ  كالنقد  فسيرتكال كالتصنيؼ  كالمبلحظة

كطػػػرح   ككضػػػع الفرضػػػيات كفحصػػػيا  كالتنبػػػ  فػػػي ضػػػكء المعطيػػػات  كتصػػػميـ البحػػػث كالمشػػػركع 
 كالحفظ . األسئمة كتكليدىا كالتذكر

التػػي اسػػتندت إلػػى تصػػنيؼ بمػػـك لؤلىػػداؼ التعميميػػة فػػي تمػػؾ إف أكتػػر قػػكائـ التفكيػػر شػػيكعان 
 .المجاؿ المعرفي
كالتمخػػػيص   ميػػػارات الفيػػػـ كاالسػػػتيعاب  ( كىػػػي : ميػػػارات التػػػذكر كالحفػػػظ1999  ) شػػػاىيف

ر السػػػتقراء كتفسػػػيميػػػارات التحميػػػؿ المتضػػػمنة االسػػػتدالؿ كا  ميػػػارات التطبيػػػؽ   كالترجمػػػة كالتأكيػػػؿ
المتضػػمنة كيـ ميػػارات التقػػ  األفكػػار  تكليػػدالمتضػػمنة التنبػػ ات ك  تركيػػباألدلػػة كالبيانػػات ميػػارات ال
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بػػداء الػػرأم كميػػارة   مفػػكرد لقػػدرات التفكيػػركىنػػاؾ ميػػارات مشػػتقة مػػف تصػػنيؼ جي إصػػدار األحكػػاـ كا 
 .شعبي كميارات التقكيـالتذكر كالفيـ كالتفكير التجميعي كالت

 ا المجاؿ.ذصة أف ليس ىناؾ نظرية مكحدة في ىكالخبل
أف ىنػػاؾ ميػػارات إف دراسػػة كاعيػػة لقػػكائـ الميػػارات السػػابقة نجػػد  (Beyer  1987) بػػاير كيػػرل

كأف ميػػارات التفكيػػر المحكريػػة تػػأتي متضػػمنة كمتداخمػػة فػػي كػػؿ عمميػػة   ا بينيػػايمػػأساسػػية مشػػتركة ف
سػػتراتيجية تفكيػػر إذ يجػػب أف ي خػػذ بعػػيف االعتبػػار   فػػي اختيارىػػا لكػػف المعيػػار األساسػػي يبقػػي   كا 

أيضػا إلػي متطمبػات   كجػو االختيػاريتف أك   مدم مبلءمتيػا لمميػارات المحػددة فػي المحتػكم الدراسػي
فيك بحاجة إلي ميارات   فإف كاف المطمكب مف المتعمـ مثبلن كتابة مقاؿ أك بحث   المادة الدراسية 

 (36 :  2003  كد) دا                     التسا ؿ  .جمع المعمكمات كالتمخيص كالمبلحظة ك 
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 ثانيًا : التفكير الناقد

 :- 

يكاجػػػو اإلنسػػػاف منػػػذ بػػػدء الحيػػػاة اإلنسػػػانية عمػػػى األرض كحتػػػى كقتنػػػا الحاضػػػر الكثيػػػر مػػػف 
المشػػكبلت التػػي تتحػػدل قدراتػػو كتعيػػؽ تحقيػػؽ يمالػػو كطمكحاتػػو   فمػػـ يجػػد سػػبيبلى لمكاجيػػة ذلػػؾ إال 

مف القياـ بعمميات التفكير  ولعقؿ الذم كىبو ا إياه كميزه كاصطفاه بو ليتمكف  عف طريقاستخداـ ا
 لحؿ مشكبلتو كتفسير ما يحيط بو مف ظكاىر كاتقاء ما يحدؽ بو مف أخطار .

حد األىداؼ الميمة لعممية التربية حيث يساعد الفرد عمػى مكاجيػة المكاقػؼ أكتدريس التفكير 
ذ قػػرار   كمػػا أنػػو يسػػيـ فػػي مسػػاعدة التبلميػػذ لمكاجيػػة صػػعكبات الػػتعمـ حتػػى التػػي تحتػػاج إلػػى اتخػػا
 (32 : 2000) شحاتة                      .يصبحكا مفكريف جيديف

يرجػػع التفكيػػر الناقػػد فػػي أصػػكلو إلػػي أيػػاـ سػػقراط الػػذم عػػرؼ معنػػي غػػرس التفكيػػر العقبلنػػي ك 
ف التفكيػر الناقػد يعتبػر أساسػان أ( إلػي Goodlad 1984بيدؼ تكجيو السمكؾ . كقد تكصػؿ جػكدالد )

 في المكاطنة كالديمقراطية كيعتبره مف أىداؼ التربية في الكاليات المتحدة.
( فػػي أعمػػاؿ جػػكف ديػػكم 1930_1910كقػػد بػػدأ االىتمػػاـ بػػالتفكير الناقػػد فػػي الفتػػرة مػػا بػػيف)

(Dewey( الػػػػذم اسػػػػتعمؿ فييػػػػا مصػػػػطمحات مػػػػف نػػػػكع التفكيػػػػر التػػػػأممي )Reflective thinking )
-1940( كالتي اعتمدىا في أسمكبو العممي ثـ جاء ادكارد جميسر كيخركف ) Inquiryكاالستقصاء )

1961  Glaser ىليشػػػمؿ فحػػػص العبػػػارات ثػػػـ يضػػػيؽ معنػػػ ( كأعطػػػكا معنػػػي أكسػػػع لمتفكيػػػر الناقػػػد 
مشكبلت ( كزمبلئو ليتسني التفكير بأسمكب حؿ ال Ennisالمصطمح التفكير الناقد أثناء عمؿ أنيس )

( ثػـ اتسػع 1979_1962لػؾ فػي الفتػرة مػا بػيف )ذمي كليتضمف فقط تقييـ العبػارات ك كاألسمكب العم
المصطمح التفكير الناقد ليشمؿ جكانب التفكير بأسمكب حؿ المشكبلت مف خبلؿ جيكد أنيس  ىمعن

 ( Streib_ 1993(.)1992_1980)كزمبلئو كدلؾ في الفترة ما بيف
نػػػو عمػػػؿ إنسػػػاني نقػػػكـ بػػػو أيبنػػػي عمييػػػا التفكيػػػر الناقػػػد كىػػػي  اتقضػػػايا كمسػػػممكتكجػػػد ىنػػػاؾ 

بالفطرة عنػد اإلنسػاف فمياراتػو  لنكع الميمة التي ي دييا كليس مكجكدان  باستمرار كلو نكاتج تتنكع تبعان 
 حسب متعممة كتحتاج إلي مراف كتدريب ال يرتبط بمرحمة عمرية معينة فكؿ فرد قادر عمي القياـ بو

خػػػػرل تػػػػأتي باسػػػػتخداـ ميػػػػارات التفكيػػػػر األلعقميػػػػة كالحسػػػػية كالتصػػػػكرية كالمجػػػػردة كيقدراتػػػػو ا لمسػػػتك 
كالمنطؽ االستداللي كاالستقرائي كالتحميمػي كمػف الصػعب انشػغاؿ الػذىف بػو دكف دعػـ مػف عمميػات 

 (1999  نركا) معيد التربية/األ.                                            لخر األالتفكير 
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مفيػكـ مركػب لػو ارتباطػات بعػد غيػر محػدكد مػف السػمككيات فػي عػدد غيػر الناقد : كالتفكير  
ع مفػػاىيـ أخػػرل كػػالمنطؽ كحػػؿ المشػػكمة كالعمػػـ مػػالمكاقػػؼ كاألكضػػاع   كىػػك متػػداخؿ  محػػدكد مػػف

 كنظرية المعرفة   كىك يتألؼ مف ثبلثة مككنات :
 صياغة التعميمات بحذر. -1
 .النظر كالتفكير في االحتماالت كالبدائؿ  -2
 تعميؽ الحكـ عمى الشيء أك المكقؼ لحيف تكافر معمكمات كأدلة كافية. -3

إصػػدار األحكػاـ . كفػػي عػالـ الكاقػػع بسػػاطو : القػدرة عمػػى التمييػز أك تعنػي ب  Criticalككممػة 
لناقد بالكشؼ عف العيكب كاألخطار كالشؾ في كؿ شيء كالتفكير التحميمػي   كالتفكيػر افإف التفكير 

. التأممي كالتفكير  الكاضح ككؿ ميارات التفكير العميا عند بمـك
التربيػػة كالتعمػػيـ كالمعػػارؼ العػػرب الػػذم عقػػد فػػي ليبيػػا عػػاـ  كصػػى المػػ تمر األكؿ لػػكزارءأكمػػا 

ي ف يفكػركا فػيستطيعكا عمى ضكئيا كبكاسطتيا  أ بضركرة تربية القكة الناقدة عند الناس لكي 1998
الناقػػد ىػػك السػػبلح الكحيػػد الػػذم يمكػػف الطمبػػة مػػف  ف التفكيػػربنػػى اجتماعيػػة أفضػػؿ كيػػرل بعضػػيـ أ

  لػػػذا بػػػدأ تػػػي يحمميػػػا القػػػرف الحػػػادم كالعشػػػركفإقػػػرارات الثػػػكرة المعرفيػػػة كالتقنيػػػة اليائمػػػة ال مجابيػػػة
العشػريف  كأصػبح بػذلؾ  كف يعطكف األكليػة ليػذا الػنمط مػف التفكيػر منػذ الثمانينػات مػف القػرفالتربكي

 حقيقيا الم سسات التعميمية كمختمؼ مراحميا.ىداؼ التي تسعى إلى تمف أىـ األ
تعطػػي مقػػررات خاصػػة فػػي التفكيػػر  1984مريكيػػة منػػذ عػػاـكعمميػػان بػػدأت بعػػض الجامعػػات األ

 (274: 2001  إبراىيـ )                      الناقد لمطمبة لدل إلتحاقيـ بالدراسة الجامعية .
 -عريفات التفكير الناقد:ت

 حسف.  أك يٌ فييا مف عى أظير ما  ىفي)المعجـ الكسيط( بمعن ر"كنقد النثد الشعر كرد تعبير"نق    
 كالناقد الفني كاتب عممو تمييز الفني :جيده مف رديئة كصحيحة مف زيفو.

ذا رجعنا إلي الكممة االنجميزية)   Criticus)( نجػد أنيػا مشػتقة مػف األصػؿ البلتينػي) Criticalكا 
حكػاـ كقػد يفسػر ىػدا ي التمييػز أك إصػدار األببسػاطة القػدرة عمػم يعني ذكال  (Kritikos)أك اليكناني 

قكاعػدىا كتبناىػا الفبلسػفة  ىقميدية القديمة لمتفكير التي أرسالمدلكؿ المغكم لمكممة اليكنانية النظرة الت
ت التحميػؿ كالحكػـ كالمجادلػة كتتمخص تمؾ النظرة فػي أف ميػارا  (سقراط كأفبلطكف كأرسطك ة)الثبلث
 كمػا قػد يكػكف مفيػكـ التفكيػر الناقػد فػي األدب التربػكم المعاصػر متػأثران   ؿ إلي الحقيقػةلمكصك  ةكافي

 ( عمي ذلؾ القكؿ: De Bono 1994بكنك) يعمؽ دم  بيده النظرة التقميدية لمتفكير 
كلكنيػػا  أك التفكيػػر الناقػػد  التفكيػػر  ةؿ كالحكػػـ كالمجادلػػة ميمػػة فػػي عمميػػ" إف ميػػارات التحميػػ

حػػػد ذاتيػػػا الفتقارىػػػا إلػػػي عناصػػػر فػػػي غايػػػة األىميػػػة مػػػف مثػػػؿ :جكانػػػب التفكيػػػر فػػػي ة ليسػػػت كافيػػػ
 كالتصميمية.  اإلنتاجية كاإلبداعية
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تكصػػؿ إلػي الحقيقػػة عػػف طريػػؽ التقػػدـ فػي مجػػاالت العمػػـك كالتكنكلكجيػا بمجػػرد ال كلػيس ممكنػػان 
 لؿ إلػي مرحمػة أخػر الميمة باالنتقا صحة الفرضية أك المعمكمة القائمة كال بد مف استكماؿ لنقد مد

ر أىميػػة بتكليػػد فرضػػيات جديػػدة كأفكػػار إبداعيػػة لمعالجػػة المكقػػؼ أك حػػؿ المشػػكمة ثػػمػػا تكػػكف أكبر 
اىتمػػاـ  ىعمػػذان ( كربمػػا كػػاف التفكيػػر الناقػػد مػػف أكتػر أشػػكاؿ التفكيػػر المركػػب اسػػتحكا1999 )جػركاف 

ف تعبير"التفكيػر الناقػػد" أر كمػا بكتابػاتيـ فػي مجػاؿ التفكيػ البػاحثيف كالمفكػريف التربػكييف الػذيف عرفػكا
ر التعبيػػرات التػػي يسػػاء اسػػتعماليا مػػف قبػػؿ الكثيػػريف فػػي كصػػؼ عمميػػات التفكيػػر كمياراتػػو. ثػػمػػف أك

 عديدة مف أىميا:  فو يستخدـ التعبير لمداللة عمي معا كفي عالـ الكاقع
 حػؿ ي التفكيػر التػأمم التفكيػر التحميمػي  ءالكشػؼ عػف العيػكب كاألخطػاء  الشػؾ فػي كػؿ شػي

ميػػز بػػو  يتيممالتػػالي فكػػؿ مػػا يميػػز التفكيػػر العكب  أم تحقيػػؽ مصػػداقية الفػػرض التحيػػز   المشػػكمة
عايير مكحدة في كػؿ التفكير الناقد مف حيث المكضكعية كضركرة إخضاع المعمكمات كالبيانات كالم

 .استنتاجات صادقة ىكمف ثـ الكصكؿ إل  ة بركيكالحكـ   عمي التفسير مكضكع كالقدرة
 (1991 عنابي 1993 ب)الخطي                                                           

نػػو مػػر كأكتعميقيػػا لحػػيف التحقػػؽ مػػف األالتميػػؿ فػػي إعطػػاء األحكػػاـ  والتفكيػػر الناقػػد يعنػػي :
يستخدـ لمحكـ عمى مكثكقية أك قيمة أك دقة أك مصدقية   أك منطقية فكرة أك أفكػار معينػة. كيمكػف 

أك أكثػر  عريفة بإيجاز عمى أنو : عمميػة تفكيريػة مركبػة عقبلنيػة أك منطقيػة يػتـ فييػا إخضػاع فكػرهت
قامػػػة األدلػػػة كالشػػػكاىد بمكضػػػكعية كتجػػػرد عػػػف مػػػدل صػػػحتيا كمػػػف ثػػػـ لمتحقيػػػؽ كالتقصػػػي كجمػػػع كا

 (27:  2003  )زيتكف        مادان عمى قيـ أك معايير معينة.إصدار حكـ بقبكليا مف عدمو إعت
لػو ارتباطػات بعػدد غيػر محػدكد مػف السػمككيات فػي عػدد غيػر   لتفكير الناقد مفيػكـ مركػب كا

كىػػك متػػداخؿ مػػع مفػػاىيـ يخػػرم كػػالمنطؽ كحػػؿ المشػػكمة كالػػتعمـ   محػػدكد مػػف المكاقػػؼ كاألكضػػاع
)كيػػػؼ  وقػػد فػػي كتابػػعػػف جػػكىر التفكيػػر النا(Dewey 1982,)كنظريػػة المعرفػػة. كيعبػػر جػػكف ديػػكم 

 .و التميؿ في إعطاء األحكاـ كتعميقيا لحيف التحقؽ مف األمرنإنفكر( بالقكؿ: 
 (2003:17)د.غبايف                                                                         

 وقد ورد الكثير مف التعريفات لمتفكير الناقد نورد منها األتي : 
فػػي تصػػنيؼ بمػػـك   كىػػي  وة العميػػا الثبلثػػىػػك التفكيػػر الػػذم يتطمػػب اسػػتخداـ المسػػتكيات المعرفيػػ -

 (Polette  1982التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ ) 
و ذاتيػة كاعتمػاده محركػات يىك تفكير يتصؼ بالحساسية لممكقؼ كاشتمالو عمى ضػكابط تصػحيح -

 لمكصكؿ إلى األحكاـ.
ر نػػػذك )1999( سػػػبع ميػػػارات لمتفكيػػػر الناقػػػد ) جػػػركاف   Beyer  1985كقػػػد حػػػدد ) بػػػاير    

 منيا ما يمي :
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 التمييز بيف الحقائؽ كاالدعاءات. .1
 التمييز بيف المعمكمات ذات العبلقة بالمكقؼ كتمؾ التي ال عبلقة ليا لممكقؼ . .2
 تحديد صدؽ المعمكمات . .3
 التعرؼ عمى االفتراضات غير الظاىرة أك المتضمنة في المكقؼ . .4
 تحرم التمييز أك التحايؿ . .5
 التعرؼ عمى التناقضات . .6
 درجة قكة البرىاف.يحدد  .7

كسابو لمطمبة يعد مف أىـ أىداؼ التربية ك كفي ضكء تعريفات كثيرة  إف تربية التفكير الناقد كا 
أف تحػػدد مػػا يػػأتي فػػي  (2001قطػػامي    )د.تميػػزة مػػف العممػػاء فقػػد اسػػتطاعت لػػو مػػف مجمكعػػة م
                  .                                               تعريفيا لمتفكير الناقد

 االستقبلؿ في التفكير عف اثخريف . .1
 تحديد مصداقية المعمكمات. .2
 تحقيؽ النظرة الشاممة لممكضكع . .3
 تطبيؽ قكاعد المنطؽ . .4
 التمييز بيف المعمكمات كالمبررات . .5
 التمييز بيف الحقائؽ كاإلدعاءات . .6
 تحديد األدلة كالمبررات الكاضحة   كتمييزىا عف الغامضة. .7
 الدقة في العبارات كاأللفاظ المستخدمة.تحديد  .8
 مر الكاحد .البحث عف البدائؿ المناسبة لؤل .9

 تنمية المبلحظة الدقيقة كالمتعمقة . .10
: تكصػػػؼ  ىفكيػػػر الناقػػػد تنظميػػػا صػػػيغتاف األكلػػػكيحفػػػؿ األدب التربػػػكم بتعريفػػػات متعػػػددة لمت

ناقػد كمػا جػاء فػي تعريػؼ كىي تركز عمي اليدؼ الشخصي مف كراء التفكيػر ال بالشخصية كالذاتية 
الفػرد أك ي ديػو حيث ىك تفكير تأممي معقكؿ يركز عمي صنع القرار فيما يفكر فيػو  ( Ennisأنيس )
تػػي يفكػػر فييػػا حتػػى يجعػػؿ تفكيػػر الفػػرد فػػي الطريقػػة النػػو إ جػػؿ تطػػكير تفكيػػره كالسػػيطرة عميػػو أمػػف 

 عنو. كمدافعان  ر صحة ككضكحان ثتفكيره أك
نب االجتماعي مف كراء التفكير الناقد إذ ىك عمميو ذىنية ي دييا الفرد كالثانية تركز عمي الجا

نػػو الحكػػـ عمػػي صػػحة أك  كيـ أك مناقشػػة مكضػػكع أك إجػػراء تقػػ ةقضػػي ىحكػػـ عمػػعنػػدما يطمػػب إليػػو ال
رأم أك اعتقػاد كفاعميتػو عػف طريػػؽ تحميػؿ المعمكمػات كفرزىػا كاختبارىػػا بيػدؼ التمييػز بػيف األفكػػار 

 .االيجابية كالسمبية
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تفكيػػرؾ مػػف أجػػؿ  ةأف تفكػػر فػػي تفكيػػرؾ أثنػػاء عمميػػ ى( فيعرفػػو عمػػ ,Paul 1998) بػػوؿأمػػا 
كلكنػػو تفكيػػر يسػػتمـز بالضػػركرة تحسػػيف كفايػػة   تحسػػيف تفكيػػرؾ.أم أنػػو لػػيس مجػػرد تفكيػػر كحسػػب 

 يـ تفكيره بكاسطتيا.ك ي استخداـ معايير يقـك المرء بتقالتفكير كىك ما يأتي عف الميارة ف
يػػػة نعمػػػي تفكيرنػػػا عػػػف طريػػػؽ معػػػايير ذى ف نفػػػرض انضػػػباطان أريقػػػة سػػػميمة يعنػػػي فػػػالتفكير بط

مف اإلتقاف كالجكدة ال يتكفراف في حالة التفكير التمقػائي  لتفكيرنا إلي مستك بيتمخض عنيا االرتقاء 
يػػـ مسػػتكم فيم ىبتػػدن  تعمػػيـ التفكيػػر الناقػػدبغيػػر المنضػػبط. كيتضػػح ضػػعؼ المعممػػيف فييػػا يتصػػؿ 

ألف معظػػـ المعممػػيف لػػـ  أساسػػية مػػف ركػػائز تعمػػيـ التفكيػػر الناقػػد  ركيػػزةنيػػة التػػي تمثػػؿ لممعػػايير الذى
كغالبان ما يككف تفكير المعمميف أنفسيـ غيػر   يتمقكا تعميمان في كيفية تقكيـ التفكير مف خبلؿ معايير

ذا كنػػا نحػػ أكيػػد ت ال نطمػػب مػػف طمبتنػػاأكؿ تعزيػػز كفايػػة التفكيػػر ينبغػػي امنضػػبط إلػػي درجػػة كبيػػرة. كا 
 األشياء بؿ التكصؿ إلي إجابات عف أسئمتنا عمي أسس مف األدلة كالبراىيف كالمسكغات المقنعة.

تقػػدـ الباحثػػة نمػػاذج منيػػػا   كىنػػاؾ عػػدد كبيػػر مػػف التعريفػػات التػػػي كردت فػػي األدب التربػػكم
 باإلضافة لما ذكر سابقان.

باالسػتناد إلػي معػايير متفػؽ  ىك حؿ المشكبلت أك التحقؽ مف الشيء كتقييمو التفكير الناقد:
 (,Udall and Daniels 1991)عمييا مسبقان 

فػػػي  ةكيات المعرفيػػػة العميػػػا الثبلثػػػتىػػػك التفكيػػػر الػػػذم يتطمػػػب اسػػػتخداـ المسػػػ التفكيػػػر الناقػػػد :
 . ,Polette) 1982التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ ) :كىي  ( بمـوتصنيؼ )

كقؼ كباشتمالو عمي ضكابط تصحيحية ذاتيػة التفكير الناقد: ىك تفكير يتصؼ بالحساسية لمم
 (2003:33)داكد           (.,Lipman 1991محكات في الكصكؿ إلي األحكاـ ) ىعمه كباعتماد 

كع مػػف أنػػكاع التفكيػػر الػػدقيؽ كالحكػػـ المكضػػكعي الخػػالي مػػف التعصػػب : نػػكيعرفػػو السػػامرائي
كيتكصػؿ  ىػذا الحكػـ عػف طريػؽ كالتحيز عمى كؿ ما يكاجو الفرد مػف قضػايا كمشػكبلت كمكاقػؼ   

 (1994:53 )السامرائي                                                    االستدالؿ السميـ . 
)عمميػة ديناميكيػة لمتسػا ؿ كالتعمػيـ  (Moss and koziol 1991,P.19) وكػوزوؿ موسكيعرفو 

تسا ؿ عف التعريفات   كالشكاىد   فعاؿ عف المعرفة أكثر مف التجميع السمبي ليا. أنو   كىك تقص  
 (  274: 2001د.إبراىيـ ) كالمعتقدات ماىي؟ ماذا كانت ؟ ما مرجع أف تككف؟ ( .

  ( " التفكيػػػػر المتأمػػػػؿ المعقػػػػكؿ الػػػػذم يحػػػػكم حكمػػػػاى كاسػػػػتدالالى   3603: 1995) الكيبلنػػػػيتعريػػػػؼ
مشكمة كاختيار لممعمكمات  كيعتمد عمى قاعدة معمكماتية تزف كتقدر كتنتج سمككاى بناء عمى تحديد لم

 كتشكيؿ لفرضيات تبني عمى فحكصيا استنتاجات كأحكاـ".
  ( " الفيػػػػـ كاالسػػػػتدالؿ   كتقػػػػكيـ الحجػػػػج   كفيػػػػـ الحػػػػدث فػػػػي إطػػػػاره 49 : 1985)  السػػػػيدتعريػػػػؼ

 (379:  2001)د. إبراىيـ         الصحيح . مما يسمح بتخميصو مما ال يرتبط بو ".
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( بأنػػو مسػػتكل أعمػػى مػػف مسػػتكيات التفكيػػر ال تػػتـ فيػػو عميمػػة AL-safadi) الصػػفديكيعرفػػو 
صدار األحكاـ عمييا فقط بؿ النظر إلى الشيء كما حكلو كجميع ما يتعمؽ بو .   األشياء كا 

بأنػػو عمميػػة تقكيميػػة يتمثػػؿ فييػػا الجانػػب الحاسػػـ الختػػامي فػػي عمميػػة  حطػػب أبػػو فػػؤادكيعرفػػو 
 (5:1973 ) أبك حطب          كالفيـ كاالستماع .   التفكير كىي بيذا قائمة لعمميات الذاكرة 

بأنػػػو عمميػػػة معقػػػدة تتضػػػمف العديػػػد مػػػف العمميػػػات العقميػػػة بعضػػػيا يمثػػػؿ   المقػػػانيكقػػػد عرفػػػو 
كثػر تعقيػدان كبعضيا اثخر يمثػؿ مسػتكل أرقػى كأ مستكل منخفضان مف التفكير مثؿ تذكر المعمكمات
 كالتأكد مف صحتيا كالتقكيـ . مثؿ التحميؿ كالتركيب كالتفسير كفرض الفركض

 (28:  1979) المقاني   
تيف : ىمػػػا ميػػػارات التفكيػػػر ميػػػارات التفكيػػر فػػػي فئتػػػيف رئيسػػػ(  Newman) نيومػػػافكيصػػنؼ 

  كميارات التفكير العميا   كنعنى بميارات التفكير الدنيا التطبيؽ الركتيني كاثلي لممعمكمات   الدنيا
 ميارات التفكير العميا فتعني التحدم كاإلستخداـ الكاسع لمعقؿ. اإلستخداـ المحدكد لمعقؿ   أماك 

كيشػػػير بػػػاير إلػػػى أف التفكيػػػر الناقػػػد يتضػػػمف ميػػػارات التمييػػػز بػػػيف الحقػػػائؽ كالمعمكمػػػات ذات 
كتحديػػػد االدعػػػاءات  رات   كمصػػػداقية المصػػػدرالصػػػمة مػػػف غيػػػر ذات الصػػػمة كتحديػػػد صػػػحة العبػػػا

كتشاالغامضة   كاال  ييز كالمغالطات المنطقية.حؼ التفتراضات الضعيفة كا 
 (16-15 :  ,2001)خريشة

بأنػػػو عمميػػػة عقميػػػة معرفيػػػة كجدانيػػػة عميػػػا تبنػػػى كت سػػػس عمػػػى  )1995  حبيػػػبفقػػػد عرفػػػو ) 
يات األخػرل كػاإلدراؾ كاإلحسػاس كالتخيػؿ ككػذلؾ العمميػات العقميػة كالتػذكير كالتجريػد مممحصمة الع

 ؿ .كالتعميـ . كالتمييز كالمقارنة كاالستدال
تناع عف إصدار األحكػاـ إال اذا أكممػت األدلػة المأف التفكير الناقد تككيف عادة ا هنداـيعرفو 

الػػذم يقػػـك عمػػى  االسػػتدالؿكعػػدـ إصػػدار األحكػػاـ عمػػى أسػػاس الميػػكؿ الخاصػػة   كتجنػػب أخطػػاء 
فػركض تصاؿ بيف الفرد كالنتيجة   أك السرعة في التعمػيـ   أك التصاؿ البسيط أك عدـ االأساس اال
 (  20: 1982 ىنداـ)                                                              الزائفة.

إلى التفكير عمى أنو أعمى أشكاؿ النشػاط العقمػي لػدل اإلنسػاف فيػك العمميػة  عبلـ أبو كينظر
يف أمػريف أك التي ينظـ بيا العقؿ خبراتو بطريقة جديدة كحؿ مشكمة معينة أك إدراؾ عبلقػة جديػدة بػ

 ( 316:  1993ـ أبك عبل)                                                         عدة أمكر .
 ىما : ات التفكير تعتمد عمى ميارتيف أف ميار  فيرل عودة أبوأما 

 : ميارة التحميؿ بنكعييا الكمي كالنكعي. أوالً 
 (7:  2001  ) أبك عكدة     ة أك كصفية .: ميارة التقكيـ المستندة إلى معايير قياسي ثانياً 
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( نمػػط التفكيػػر بأنػػو طريقػػػة يسػػتخدميا الفػػرد فػػي مػػػا 339: 2000وقطػػػامي قطػػامي )كيعػػرؼ 
 .بقة مشابية كثبت صحتيا كفاعميتياستخدميا في مكاقؼ ساايكاجيو مف مكاقؼ   كمثيرات كاف قد 

يقػـك بأدائػو  اد بػو الفػرد أك مػير تأممي معقكؿ يركز عمػى مػا يعتقػفكعمى أنو " تقطامي يعرفو 
دعػاءات بػيف الحقػائؽ كاالك ز بػيف الفرضػيات كالتعميمػات يػكيتضمف قابميات كقدرات عػف ميػارة التمي

 (45:  2001 قطامي )               كبيف المعمكمات المنقحة كالمعمكمات الغير منقحة " .
ى نتػائج صػحيحة أك أحكػاـ كيعرفو إسماعيؿ عمى أنو " عممية تقكيمية ت دم إلػى الكصػكؿ إلػ

 ". سػػتخداـ األسػػاليب المنطقيػػة كالبعػػد عػػف التػػأثر بػػالنكاحي الذاتيػػة امتميػػزة كلكػػي يتحقػػؽ ذلػػؾ ينبغػػي 
 ( 32 :  1986)إسماعيؿ                                                                

 (.2011كثر تعقيدان ) قطامي فكمما اتجينا في تفكيرنا مف المحسكس إلى المجرد كمما كاف أ
( بأنو ميارة عمميػة يمػارس بيػا الػذكاء نشػاطو اعتمػادان عمػى DeBono,1986) بونو ديكيعده 

 جؿ التكصؿ إلى اليدؼ .أالخبرة. أك ىك اكتشاؼ متبصر أك متأف لمخبرة مف 
الػػذم دعكنػػػاه التفكيػػر اإلحػػػاطي  (Lateral Thinking)ككػػاف  ىػػك أكؿ مػػػف كضػػع مصػػطمح 

سب إلى الجمع كىك ذلؾ النػكع مػف التفكيػر الػذم يسػعى إلػى اإلحاطػة نانبي ( إذ تجرأنا أف نأك)الجك 
سػػػػعى لتكليػػػػد بجكانػػػػب المشػػػػكمة التػػػػي يجابييػػػػا فػػػػي البحػػػػث عػػػػف حمكليػػػػا . إف ذلػػػػؾ التفكيػػػػر الػػػػذم ي

عػػف المشػػكمة  كذلػػؾ السػػتيفاء متطمبػػات أحكامػػو  إنػػو يتجػػاكز بيػػذا التفكيػػر  ةالمعمكمػػات الغيػػر متاحػػ
 (De Bono 2001  : 11)                                                          م .العاد

تعريفػػو لمتفكيػػر بػػاثتي : مفيػػكـ افتراضػػي يشػػير إلػػى عمميػػة   (1996)كقػػد أجمػػؿ عبػػد الحمػػيـ 
تخاذ اتعزل إلى نشاط ذىني معرفي تفاعمي استقصائي قصدم مكجو نحك حؿ مشكمة ما أك  ةداخمي

 أك إشباع رغبة في الفيـ أك إيجاد معنى أك إجابة لس اؿ ما .قرار معيف 
خػػاذ القػػرار فيمػػا اتعمػػى أنػػو تفكيػػر تػػأممي عقبلني كيركػػز عمػػى  Ennis,1985)) كيعرفػػة أنػػيس

  .يفكر فيو الفرد أك ي ديو فعبلن 
د ىػػػػػك العمميػػػػػات كالميػػػػػارات ف التفكيػػػػػر الناقػػػػػإتعريفػػػػػو السػػػػػابؽ بقكلػػػػػو  (1987)كيػػػػػدعـ أنػػػػػيس 

 لؾ نقرر ما نفعمو .  لتي نتبعيا أك نتبناىا كفي ضكء ذفي الفمسفة ا ةالمتضمن
 ال نعتقد. ك ماأنو تصميـ منطقي فمسفي لما نعتقد أ( (Stephen, 1985كيرل ستيفف 

 كستاؿ مع ستاؿSimon and Kapplan ( 1989كيتفؽ كؿ مف سيمكف ككاببلف )
(1991)Stalh and Stalh   كذج االستدالؿ المنطقي الذم نتمسؾ مة نفي أف التفكير الناقد ىك تنمي

 بو .
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" أف ىػػدؼ التفكيػػر الناقػػد لػػيس فقػػط فػػي التكصػػؿ لمفيػػـ   Maiorana( 1992)مايورانػػاكي كػػد 
كلكف ايضان في تقكيـ كجيات النظر كحؿ المشكمة كيتضػمف بػدكره إلقػاء األسػئمة كلػذلؾ يمكػف القػكؿ 

 نستخدمو عندما نبحث عف الفيـ كالتقكيـ.ف التفكير الناقد ىك األسئمة أك االستقصاء الذم إ
أف التفكير الناقد يتضمف أخد كؿ االحتماالت في االعتبار   Kurland 1995))الند كيركيرل 

 كاستخداـ االستدالؿ كتقدير كجيات النظر المختمفة كتفتح العقؿ .
و مػػف نػػأأف  معظػػـ تعريفػػات التفكيػػر الناقػػد تصػػفو عمػػى  Aqngelo( 1995)إنجيمػػو يػػرىبينمػػا 

 العميا مثؿ التحميؿ كالتركيب كالمبلحظة كحؿ المشكمة كالتقكيـ. ةالميارات العقمي
نػػػو اسػػػتخداـ محكػػػات لمحكػػػـ عمػػػى األشػػػياء كتقػػػدير قيمتيػػػا أمػػػى ع Beyer( 1995)بيػػػركي كػػػد 
أف التعامػؿ مػع الغمػكض جػزء ميػـ Strohm and Baukus( 1995)وبػاكوس سػترـومػف  كيقػرر كػؿ  

 ة ذاتيا.عمميكما أف الغمكض كالشؾ يخدماف كظيفتو كأنيما ضركرياف لم مف التفكير الناقد  
أف تعمػيـ التفكيػر الناقػد يمكػف التنبػ  بػو مػف خػبلؿ إفتراضػيف  Halpern (1997)هػالبرفكيرل 

 ىما : 
مف قبؿ سػبؽ تعريفيػا  بكضػكح كىػذه الميػارات يمكػف  ةميارات تفكير محدد : أنو تكجد األوؿ

يزىا كتطبيقيا .الثاني: إذا طبؽ الطمبة ىذه الميارات فإنيا تسػيـ فػي زيػادة يمتعميميا لمطمبة بيدؼ ت
مثػػػؿ الميػػػارات الجسػػػمية فػػػي ككنيػػػا  ةفعػػػاليتيـ كمفكػػػريف حيػػػث ي كػػػد " ىػػػالبرف" أف الميػػػارات العقميػػػ

اسػػتخداـ التغديػػة    كتتطمػػب أيضػػان ةمػػف التػػدريب كالممارسػػة فػي مجػػاالت متعػػدد ةمحػػدد ان نكاعػػأتحتػاج 
 (7: 2000د.رضكاف  )  باإلضافو لمكقت البلـز لتنميتيا كتطكيرىا. الراجعة  

أف تنميػػة التفكيػػر الناقػػد كتشػػجيع إسػػتخدامو فػػي الجامعػػة بجميػػع  محمػػود أحمػػد أمػػافكتػػرل 
عمػػػى مقػػػدار مػػػا لديػػػو مػػػف  ةمسػػػتكياتيا قػػػد يسػػػاعد عمػػػى إنمػػػاء ميػػػارات التفكيػػػر لػػػدل الفػػػرد م سسػػػ

د مجرد ميػارات أك ميػؿ فقػط كال يعتمػد عمػى عكامػؿ عقميػة أك ة   فميس التفكير الناقيمعمكمات معرف
معرفيػػة فقػػط بػػؿ ثمػػة متغيػػرات عديػػدة يتػػأثر بيػػا كيعتمػػد عمييػػا حيػػث تعتبػػر سػػمات شخصػػية لمفػػرد 
كمفيمكمو لذاتو في الدكر اليػاـ فيػو   كىػذا يسػاعد فػي تنميػة قػدراتيـ عمػى التفكيػر الناقػد مػع أنمػاط 

 (236: 1988  )د. محمكد  عمى مستكل مرتفع . التفكير اثخرل كتحقيؽ أىداؼ 
  بأنػػو أحػػد أنمػػاط التفكيػػر الػػذم يمكػػف اإلنسػػاف مػػف التكصػػؿ إلػػى حمػػكؿ  الوسػػيميكيعرفػػو :

اتجػػػاه بعػػػض المكضػػػكعات كالقضػػػايا  ةلتػػػي يكاجييػػػا أك إصػػػدار أحكػػػاـ صػػػحيحمناسػػػبة لممشػػػكبلت ا
لكقػػائع   كتفسػػيرىا   كاسػػتنباط سػػتخداـ قػػدرات معينػػة مثػػؿ تقصػػي الدقػػة فػػي مبلحظػػة المعمكمػػات كااب

تقكيمػػػػان صػػػػحيحان  تقكيميػػػػاالعبلقػػػػات القائمػػػػة بينيػػػػا كالتقيػػػػد بإطػػػػار العبلقػػػػات التػػػػي تنتمػػػػي إلييػػػػا   ك 
ستخبلص الحمكؿ كاألحكاـ السميمة .  (216:  2003  ) الكسيمي                            كا 
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 رد ليحػػػؿ بػػػو المشػػػكمة التػػػي كيعرفػػػو أحمػػػد عػػػزت راجػػػح بأنػػػو " ذلػػػؾ النشػػػاط الػػػذم يبذلػػػو الفػػػ
 تعترضػػػػػػػػو ميمػػػػػػػػا كانػػػػػػػػت طبيعػػػػػػػػة ىػػػػػػػػذا النشػػػػػػػػاط سػػػػػػػػكاء تتطمػػػػػػػػب تفكيػػػػػػػػران أكثػػػػػػػػر أك أقػػػػػػػػؿ إشػػػػػػػػكاالن.

(: أنػػو يقػػكـ عمػػى اسػػتخداـ الرمػػكز كيكػػكف أكثػػر اتسػػاعان كيسػػتخدـ إدراكاتنػػا  وعػػدس تػػوؽكيعرفػػو )
تجػػاكز الحاضػػرة بيػػا كلكنػػو يتصػػرؼ بمعانييػػا بطريقػػة ت ىالت التػػي يعنػػاكنشػػاطاتنا الحاليػػة فػػي المجػػ
عػػف طريػػؽ كػػؿ مػػػف اإلدراؾ  وفكيػػر يزيػػد مػػف تكضػػػيح مػػا نتكصػػؿ إليػػكمػػف ىنػػا يمكػػف القػػكؿ إف الت
تعنػػي أف نشػػاطان بكاسػػطتو أف يفيػػـ مكضػػكعان أك  Thinking Procesكاإلحسػػاس   كعمميػػة التفكيػػر 

 معينان أك عمى األقؿ يفيـ بعض مظاىر ىذا المكقؼ أك ذلؾ المكضكع. مكقفان 
 ( 25-24:  2001 )جمؿ  

مثػؿ فػي خمػؽ تي كالجامعي حد أىـ أىداؼ التعميـ المدرسيأ( أف  Paul, 1998)( بوؿكي كد )
ا يتػػأتي مػػف خػػبلؿ حػػرص كيػػدفع بخيالػػو إلػػي التحميػػؽ كىػػك مػػ  منػػاخ يثيػػر إحسػػاس الطالػػب بالدىشػػة

قػػػي كتم  العميقػػػة األسػػػئمة كرغبتػػػو فػػػي طػػػرح    يقتػػػؿ حػػػب االسػػػتطبلع لػػػدم الطالػػػبأال ىالمعمػػػـ عمػػػ
أف يػػػتـ فػػػي إطػػػار مػػػف  ىك حػػػب االسػػػتطبلع لديػػػو كيتطػػػكر ينبغػػػي ينمػػػتػػػكح  إجابػػػات عميقػػػة عنيػػػا 

 االستقصاء كالتأمؿ المنضبطيف.
مثػؿ  ةمػف أنشػطة معرفيػ أكثػرالتفكير الناقد يتضمف أف  ,Brookfield) 1987) بروكفيمدكيرم 

ات المشػػكمة لعقائػػدنا فتراضػػنػػو يتضػػمف التعػػرؼ عمػػي اأؿ المنطقػػي أك فحػػص المناقشػػات ك االسػػتدال
 reflection)نو يتضمف البعد التأممي )أحكـ عمي مصداقية ىده التبريرات ك كمحاكلة إصدار   كأفعالنا

dimension  قة مف الخبػرة مكاكتشاؼ قضية االىتماـ منط  الذم يعرؼ بأنو عممية الفحص الداخمي
 1987,اىيمي متغيػػػػػر)ي تػػػػػ دم إلػػػػػي منظػػػػػكر مفػػػػػتػػػػػكال  التػػػػػي تخمػػػػػؽ كتكضػػػػػح المعنػػػػػي بمغػػػػػة الػػػػػذات

Bookfield). 
كاسػػػتراتيجيات  ةف التفكيػػػر الناقػػػد ىػػػك عمميػػػات عقميػػػأ ,Sternberg) 1987)  سػػػتيرنبرغكيػػػرم 

 كيتعممكف مفاىيـ جديدة. ك اتخاذ القرارات  المشاكؿ  كتصكرات يستخدميا الناس لحؿ
فو بأنو مزيج مػف ( لمتفكير الناقد الذم يصBlairتعريؼ بمير) عىذا التعريؼ األخير ينسجـ مك 

ف التفكيػػر أ  (,1972ىنػػداـ) وجميسػػر واطسػػوف( كيػػرم  ,Fisher 1988الفضػػائؿ الخمقيػػة كالعقميػػة )
الناقد يتضمف ثبلثة جكانػب أكليػا اتجػاه قكامػة الحاجػة لشػاىد كدليػؿ يػدعـ اثراء كالنتػائج قبػؿ القػكؿ 

يمػة ككزف األنػكاع المختمفػة بصدقيا. كالثاني معرفة طرؽ البحث المنطقي التي تساعد عمػي تحديػد ق
  كأيػػف  كمتػػى  مػػاذا سػػاعد فػػي التكصػػؿ إلػػي نتػػائج مسػػكغة . كالجانػػب الثالػػث:تيػػا نمػػف الشػػكاىد كأ

كالميػارة فػي تقػكيـ مكقػؼ  ىي تساعد فػي تحديػد المشػكمة أك السػ اؿ الػذم يبحػث عػف جػكاب   كمف
ف تتبػػػع أعمػػػؿ التػػػي يمكػػػف كالطػػػرؽ البديمػػػة لمكفحػػػص التفسػػػيرات الممكنػػػة  أك مشػػػكمة معينػػػة   معػػػيف
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تػ دم إلػي اختيػار أفضػؿ طػرؽ  ما كىذه كثيران   كالتكصؿ إلي نتيجة عميقة سميمة  لمكاجية المشكمة
 .كصؿ إلي األىداؼ المرغكب فيياكالت  العمؿ

( مثػػؿ: Dis positionsف التفكيػػر الناقػػد يتضػػمف جممػػة مػػف النزعػػات )أ( Ennis)نػػيسإكيػػرم 
الذىني كمعالجة المكضكع بطريقة منظمة كالبحث عف البدائؿ كتجنػب كالتفتح   البحث عف األسانيد

 ( 32:  2003 )داكد              إصدار الحكـ عندما تككف األدلة غير كافية.
مػػػػب نػػػػػكعيف مػػػػػف الحكػػػػػـ أف القػػػػػرارات حػػػػػكؿ مػػػػػا يجػػػػب اعتقػػػػػاده أك عممػػػػػو تتط نسإيػػػػػكي كػػػػد 

( مػف Inferenceثػاني : يتعمػؽ باالسػتنتاج )األسػس التػي يقػكـ عمييػا االعتقػاد كال واألكؿ:يرتبط بقبكل
ف االسػتدالؿ مػف األسػس أنس إيػ خػذ بػو. كفضػبلن عػف ذلػؾ ي كػداألسس إلي االعتقاد الذم يجب األ
( Deductionمػػػػػػػػػػف األنػػػػػػػػػػكاع الثبلثػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػتنباط ) ان إلػػػػػػػػػي االعتقػػػػػػػػػػاد قػػػػػػػػػػد يأخػػػػػػػػػػذ كاحػػػػػػػػػػد

ف ياف مػػػف الحكػػػـ يػػػكفراف أساسػػػان لتعيػػػكىػػػذاف النكعػػػ Evaluation) ( كالتقػػػكيـ )Induction)ءكاالسػػػتقرا
تربكيػة  ان ىا المربػكف أىػدافخػذف يتأكالتػي تصػمح  لييػا التفكيػر الناقػد إالتي ينظػر   النزعات كالقدرات 

 Criticism( يختمػؼ عػف االنتقػاد ) Critique( كالنقػد ) Sutton 1987تكجو تدريسيـ كتعمػيـ طمبػتيـ )
كػػػاـ كالرغبػػػات الشخصػػػية إزاء المػػػادة المطمػػػكب حف األخيػػػر يشػػػكؿ مجمكعػػػة مػػػف األأ( مػػػف حيػػػث 

 ( .,Norris 1985تقييميا )
عمػى التعريفػات المختمفػة لمتفكيػر الناقػد كمػف مراجعػة الدراسػات كالبحػكث ذات  مما تقدـ كبنػاءن 

صػػػػػمة بالمكضػػػػػكع تتضػػػػػح بعػػػػػض المعػػػػػالـ الرئيسػػػػػة لمتفكيػػػػػر الناقػػػػػد كمػػػػػا يتبػػػػػيف فػػػػػي المبلحظػػػػػات ال
التفكيػػر الناقػػد بخصػػائص معرفيػػة مثػػؿ العقبلنيػػة كالتأمػػؿ باإلضػػافة إلػػي  كاالسػػتنتاجات التاليػػة: يتسػػـ

الخصائص الكجدانية. كتجمع التعريفات المختمفة عمي أف مخرجات التفكير الناقد ىي إما كاحدة أك 
 أكثر مما يمي: أحكاـ حمكؿ قرارات تعميمات اكتساب مفاىيـ.
يػات االسػتدالؿ المنطقػي كالتحميػؿ التقػكيـ ت كد معظـ التعريفات بأف التفكيػر الناقػد يشػمؿ عمم

نػػو تفكيػػر يػػدكر حػػكؿ األسػػئمة أف القػػرارات كالميػػارات كالنزعػػات ك يتضػػمف التفكيػػر الناقػػد مجمكعػػة مػػ
المتعمقة بما يجب اعتقاده أك عممو. كيمزمو قاعدة مف المعرفة حيث أف التفكير الناقػد ال يحػدث مػف 

 (. ,Norris 1985) فراغ
ذكر لعمميات كخصائص كعناصر التفكير الناقد بأنو يختمؼ عف أنكاع  كيتضح مما تقدـ مف

 التفكير العادم كالتفكير اإلبداعي كالتفكير العممي كقدرات التفكير العميا.
فبينمػػػا يتضػػػمف التفكيػػػر العػػػادم عمميػػػػات التخمػػػيف كالتفضػػػيؿ كالتجميػػػع كاالسػػػتنتاج نجػػػػد أف 

ـ كاالسػػتنتاج المنطقػػي كيتصػػؼ التفكيػػر العػػادم بأنػػو التفكيػػر الناقػػد يتضػػمف عمميػػات التقػػدير كالتقػػكي
مػػرتبط المفػػاىيـ كمبلحظػػة العبلقػػات كتقػػديـ أراء بػػدكف أسػػانيد كأحكػػاـ بػػدكف معػػايير كلكػػف التفكيػػر 
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الناقػػد يتصػػؼ بػػالتعمؽ بالمبػػاد  كمبلحظػػة العبلقػػة بػػيف عبلقػػات يخػػرم يقػػدـ أراء مدعكمػػة بأسػػانيد 
 . Lipman)  1988كيصدر أحكامان مبنية عمي معايير )

كيعتبر التفكير الناقد أحد أىـ مميزات التفكير العممي إذ يشكؿ جزءان ىامان مػف كػؿ عمميػة فػي 
سمسػػمة العمميػػات التػػي يتضػػمنيا التفكيػػر العممػػي كالتػػي تبػػدأ بمحاكلػػة فيػػـ الظػػاىرة القائمػػة كتفسػػيرىا 

 عف التحيزات الشخصية .كتقييـ ما تـ التكصؿ إليو في ظؿ األدلة التجريبية التي جمعت بعيدان 
مػػف خػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة  أنػػو يمكػػف اسػػتخبلص أف التفكيػػر الناقػػد يمثػػؿ  الباحثػػةكتػػرل 

حكامػػان كيتخػػد قػػرارات كيعطػػي أت التػػي يسػػتخدميا الفػػرد لكػػي يصػػدر العمميػػات العقميػػة كاالسػػتراتيجيا
 تفسيرات لما يراه في المكاقؼ المختمفة .

 :ناقدالتربوية لمتفكير ال هميةاأل
 :متفكير الناقد في النقاط التاليةتتضح األىمية التربكية ل 

  يعتبر التفكير الناقػد مػف أىػـ أنمػاط التفكيػر التػي تسػاعد الفػرد عمػى نقػد المعمكمػات الناتجػة عػف
ا نفجار المعرفي كالتقدـ العممي اليائؿ   كالتكصؿ إلى المعمكمات الصحيحة كالمفيده كتكظيفياال

 .ىداؼ المجتمع لتحقيؽ أىدافو كأ
 تحميػػؿ المكضػػكعات الخاصػػة  ذيف يمكػػنيـإلعػػداد األفػػراد الػػ ةضػػركرة تربكيػػ تنميػػة التفكيػػر الناقػػد

 . (Ennis , 1985) سميـتحميبلن دقيقان لمتكصؿ إلى استنتاج 
 عمػى نقػػد األفكػار كالحمػػكؿ  تنميػة التفكيػر الناقػػد ضػركرة تربكيػة إلعػػداد األفػراد الػذيف لػػدييـ القػدرة

خضػػاع ىػػذه األفكػػار كالحمػػكؿ لممنطػػؽ لػػذا فػػإف التفكيػػر الناقػػد ىػػك أسػػاس  المقترحػػة لممشػػكبلت كا 
 . فمسفي

 التقػدـ العممػي ة د الػذيف لػدييـ القػدرة عمػى مسػاير تنمية التفكير الناقد ضػركرة تربكيػة إلعػداد األفػرا
 .كمتابعتيـ في جميع المجاالت دكف تكقؼ أك تخمؼ

 المنتشػػرة رة حمايػػة عقػكؿ األفػػراد مػف التػأثيرات الثقافيػػة الضػاتنميػة التفكيػر الناقػػد ضػركرة تربكيػة ل
 . (Travis & Wade ,1997, PP10-11) حياتيـفي المجتمع التي يتعرضكف ليا في 

كنظران ليذه األىمية فقد أصبح تنميػة ميػارات التفكيػر الناقػد لػدل أفػراد المجتمػع أحػد األىػداؼ 
ربكيػة المختمفػة أف تسػعى إلػى تحقيقػة مػف خػبلؿ أم التربكية الميمػة التػي يجػب عمػى الم سسػات الت

 .(Bailian ,1999,P:290 (منيج دراسي يدرس لمطبلب في جميع مراحؿ التعميـ 
 (223 -222: 2003 د. الكسيمي )

نػػػة مػػف خػػػبلؿ طػػػرح لمعػػايير معي ان التفكيػػر الناقػػػد ىػػك القػػػدرة عمػػى الحكػػػـ عمػػى األشػػػياء كفيميػػا طبقػػػ
فكػػػار كالتمييػػػز بينيػػػا   األ ؼة الحقػػػائؽ دراسػػػة دقيقػػػة   كتصػػػنيكدراسػػػمثمػػػة   كعقػػػد المقارنػػػات   األ

اف التفكيػر الناقػد ىػك عمميػة أ الذم ي دم إلى حؿ المشػكمة . كمػا كالكصكؿ إلى االستنتاج الصحيح
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دلة كالبراىيف   كمقارنػة القضػية مكضػكع لفظية أك غير لفظية   كتقييـ األ فحص المادة سكاء كانت
لتقيػػيـ كالمقارنػػة دد   ثػػـ الكصػػكؿ إلػػى إصػػدار حكػػـ سػػميـ فػػي ضػػكء الفحػػص كاالمناقشػػة بمعيػػار محػػ

 .الصحيح لمقضايا
تنتاج   كيقـك ىػذا ككذلؾ التفكير الناقد ىك منيج في التفكير يتميز بالحرص كالحذر في االس

اقػد تيجة   كما يقر التفكير الندلة المناسبة كرفض الخرافات كقبكؿ عبلقة السبب كالنالمنيج عمى األ
  (17 :  2003  غبايفد.) دلة كالبراىيف الجديدة.ف تتغير في ضكء األأف النتائج البد ك أب

 التفكير الناقد هدؼ تربوي :
ف أيعتبػر عممػاء التربيػة المعاصػركف  أىـ األىداؼ التربكية المعاصرة حيػثمف التفكير الناقد 

عبر ف يأف حؽ كؿ طالب لمتربية   ألكلية ىداؼ األعمى ميارة التفكير الناقد مف األ تدريب الطبلب
ف أالطالػػب بالميػػارات التػي تمكنػػو مػػف ف يتػزكد أصػبح مػػف الضػػركرم ألػػذا  عػف نفسػػو بحريػة كاممػػة 

القػرار المناسػب فػي الكقػت المناسػب . كلػف  تخػذف يأطيع حتى يست ويحمؿ المعمكمات التي تصؿ إلي
كثر مف مجاؿ أكالمتعددة في  ةراءاتو الناقدؿ قحقؽ  ميارة التفكير الناقد  لدل الطالب إال مف خبلتت

 (235: 2002)د. مصطفى                جاالت المعرفة البشرية.ممف 
 المعمـ والتفكير الناقد : 

ذا   تفكيػػران  ف نعمػػـ الطػػبلب كيػػؼ يفكػػركفأننػػا يجػػب إا التفكيػػر الناقػػد كيػػدؼ تربػػكم   فعتمػػدناكا 
ف يقكمػكا بتصػميـ المكاقػؼ التعميميػة التػي تعمػؿ أمػيف ؽ ىذا اليدؼ  يتطمب مف المعم  كلتحقي ناقدان 

عمى تنمية ميارة التفكير الناقد كتحميميا إلى خطكاتيا الرئيسية كالتي يرل البػاحثكف كالتربكيػكف عمػى 
عف خطكات حؿ المشكمة   كمشابية فػي نفػس  نيا ال تختمؼ كثيران أاختبلؼ تعريفاتيـ ليذه الميارة  

 ث مثؿ : الكقت لخطكات إعداد البح
 التعرؼ عمى المشكمة .  .1
 صياغة الفركض. .2
 الذم يختبر الفركض.التجريبي كضع التصميـ  .3
 جمع المادة كالمعمكمات . .4
 تحميؿ المادة كالمعمكمات. .5
 الكصكؿ إلى نتيجة . .6

و مػػف أنػبللي لػػدل الطػبلب  حيػث كتتطمػب عمميػة تنميػة التفكيػر الناقػػد كتعزيػز التفكيػر االسػتق
ف يسػتكعبكا أطػرح األسػئمة ألنفسػيـ كلغيػرىـ   ك مػى أف تنمػك لػدييـ ميػارة عالضػركرم حفػز الطػبلب 
ألسػػباب التػػي دعػػت إلػػى كمػػا اك ككيفيػػة طرحيػػا   كلمػػف يػػتـ طرحيػػا      نكعيػػة األسػػئمة المطركحػػة

 طرحيا .
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إجتماعية فبلبد أف  كمعينة حكؿ مسائؿ كقضايا تربكية أ حكاـأكعندما يقكـ الطبلب بإصدار 
  كمػػا المعػػايير الحسػػية كالمعنكيػػة المسػػتخدمة فػػي ذلػػؾ . .إصػػدار ىػػذه األحكػػاـ يػػدرؾ الطػػبلب سػػبب

ؽ اسػتخداميا . كيبلحػظ عمػى اختيػار معػايير مكضػكعية سػب ب ىذا إلى جانػب تحفيػز المعمػـ لمطػبل
ميػػة ميػػارة التفكيػػر ف المكقػػؼ التعميمػػي يقػػـك عمػػى طػػرح األسػػئمة الصػػحيحة بيػػدؼ تنأفػػي كػػؿ ىػػذا 

 الناقد . 
 تنشيط التفكير الناقد لدى الطبلب ما يمي :  عمىتساعد ئمة التي سنواع األومف أبرز أ

 ر حكؿ المبلحظة كالمشاىدة.سئمة التي تدك األ -1
سػػئمة التػػي تػػدعك إلػػى عقػػد المقارنػػات التػػي يمكػػف اسػػتنتاج إجاباتيػػا مػػف مصػػادر المعمكمػػات األ -2

 المتنكعة.
 مف الكضكح. سمئة التي تتطمب مزيدان األ -3
 .فز الطالب عمى دراسة كجيات نظر اثخريف كتمحيصيا سئمة التي تحاأل -4
 .ك تعميبلن أ سئمة التي تتطمب تفسيران األ -5
 ف ..؟ماذا كاف يحدث لك أ؟ ك  ف تجد حبلن أذات طابع الطمب مثؿ : ىؿ تستطيع سئمة األ -6

ف يتقبػؿ المعممػكف برحابػة صػدر تػدفؽ األسػئمة المطركحػة مػف الطػبلب ك كأف أكيقتضى ذلؾ 
 ك ىركبية.أك تعميمية أييا كاضحة كليست إجابات تخمينية المعمميف عمتككف إجابات 

   (242: 2002)د.مصطفى  
 ما دور معمـ المغة العربية في تنمية التفكير الناقد؟

أساسي في تنمية التفكير الناقػد   كذلػؾ أثنػاء قيامػو بتكضػيح الػدركس  ةدكر معمـ المغة العربي
ارة الفصػؿ   اختيػار كتطػكير المػكاد كاألنشػطة التعميميػة   صػياغة كالقياـ باألنشطة المختمفة مثػؿ إد

الصػػػفية   القيػػػػاـ بعمميػػػػات كاسػػػتعماؿ األىػػػػداؼ التربكيػػػة  تحفيػػػػز التبلميػػػػذ لمػػػتعمـ   تحضػػػػير البيئػػػػة 
  المشػػػػاركة فػػػػي األنشػػػػطة المدرسػػػػية اإلضػػػػافية   تقيػػػػيـ عمميػػػػات الػػػػتعمـ كالتعمػػػػيـ كالتفكيػػػػر   التعمػػػػيـ

س   تحديػػػد خصػػػائص التبلميػػػذ   تقيػػػيـ صػػػبلحية المػػػكاد كاألنشػػػطة لمػػػتعمـ تحضػػػير المقػػػرر لمتػػػدري
رشػػادىـ   كقػػد أشػػار كػػارب إلػػى معمػػـ المغػػة العربيػػة ذم الميػػكؿ اإليجابيػػة  كالتعمػػيـ  تكجيػػو التبلميػػذ كا 

 يجابيػةو أف المعمـ ذا االتجاىػات اإلنحك الببلغة كذم الميكؿ السمبية نحكىا   حيث أكضحت نتائج
بو حب المبادرة كاالستقبلؿ كتنمية التفكير كبخاصة التفكير الناقد   كحؿ المشكبلت   ينمي في طبل
 بة ينمي في طبلبو االعتماد عمى الغير .مب  كلكف المعمـ ذا الميكؿ الساتكاتخاذ القرار 

كذلؾ يمكف لممعمـ أف يحقؽ جميع أىداؼ العممية التعميمية كبخاصة في مجاؿ تنمية التفكير 
ء تعميمػػة مػػادة المغػػة العربيػػة   كذلػػؾ باتباعػػة طػػرؽ كمػػداخؿ تدريسػػية ذات عبلقػػة بتنميػػة الناقػػد أثنػػا

مػػػف الدراسػػػات العربيػػػة كاألجنبيػػػة   كبخاصػػػة فػػػي المجػػػاالت  التفكيػػػر الناقػػػد كالتػػػي أثبتػػػت ذلػػػؾ كثيػػػران 
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ك التاليػػة: حػػؿ المشػػكبلت   كالمػػكديبلت   المناقشػػات الجماعيػػة كالحقائػػب التعميميػػة   كاالستقصػػاء  
 العمؿ في فريؽ .

إبراز العديػػد مػػف النشػػاطات التػػي تسػػاعد التبلميػػذ عمػػى بػػتيػػتـ  مغػػة العربيػػةجػػد أف منػػاىج اليك 
ر حػػس االنتفػػاع بثقػػافتيـ التػػي يعيشػػكنيا كثقافػػات غيػػرىـ مػػف المجتمعػػات األخػػرل   فػػي تعمػػيـ التفكيػػ

كيػػر الناقػػد لػػدل الطػػبلب  كالتػػي بػػدكرىا قػػد تنمػػي ميػػارات التف مغػػة العربيػػةكمػػف ثػػـ بتنميػػة ميػػارات ال
حيػػػث إف زيػػػادة قػػػدرات الطمبػػػة عمػػػى التعػػػرؼ إلػػػى  التغيػػػرات التػػػي قػػػد تحػػػدث لممنػػػاىج بصػػػفة عامػػػة 

م مكضػػكع دراسػػي  اختبلفػػات فػػي المضػػمكف أل إلػػىة قػػد تػػ دم كلمنػػاىج المغػػة العربيػػة بصػػفة خاصػػ
تعميمػػة لمطػػبلب   كطػػرؽ تدريسػػو إف كانػػت جماعيػػة أك فرديػػة   كحتػػى أسػػمكب تقػػديـ المعمػػـ لػػو أثنػػاء

كؿ ىذا قد يكػكف لػو تػأثير مباشػر أك غيػر مباشػر عمػى تنميػة التفكيػر . ككمػا ىػك معمػـك فػإف تنميػة 
في عػدد محػدكد  مػف الحصػص أك  موسيؿ تعمي أك بسيطان  ىينان  التفكير الناقد لدل الطمبة ليس شيئان 

 .بية كالببلغة خاصةالدركس   أك مف خبلؿ كحدة دراسية معينة كبخاصة في مناىج المغة العر 
ف تنميػػة التفكيػػر الناقػػد تتطمػػب الممارسػػة المسػػتمرة مػػف خػػبلؿ العمػػؿ   كتحديػػد مػػا ىػػك ىػػاـ  كا 
لتفكر بو   كتحميؿ الحقائؽ كالمعارؼ كالمبادلء كالميػارات مػع تتبػع خطػكات حػؿ المشػكبلت   كػؿ 

 ذلؾ يساعد عمى تنمية التفكير الناقد .
 : سية والتفكير الناقدار لدلمناهج اا

  نشػطة قرائيػة متنكعػةأؿ تطبيػؽ لطػبلب مػف خػبلتستطيع الجامعػة تنميػة التفكيػر الناقػد لػدل ا
فكيػػر الناقػػد نشػػطة التػػي تعمػػؿ عمػػى تنميػػة التىج الدراسػػية الحاليػػة ال تناسػػب األحيػػث إف بعػػض المنػػا
لناقػد نشػطة قرائيػة مطػكرة تيػدؼ إلػى التفكيػر اأمف الضػركرم إعػداد بػرامج  ونإلدل الطبلب   كلذا ف
 لدل الطبلب مثؿ : 

لػػػى مصػػػػادر المشػػػاركة الفعميػػػة لمطػػػبلب فػػػي المكاقػػػؼ كالمشػػػكبلت التعميميػػػة كمػػػف ثػػػـ الرجػػػكع إ -1
ك لتحديػػد المكاقػػػؼ أث عػػف حمػػكؿ مناسػػػبة لتمػػؾ المشػػكبلت جػػػؿ البحػػأالمعمكمػػات المتنكعػػة مػػف 

 . سميمان  كاضحان  التعميمية تحديدان 
يػػة مكبػػيف كسػػائط الفكػػر كالثقافػػة المحميػػة كالعال سػػاليب التعامػػؿ كاالتصػػاؿ بػػيف الطػػبلبأتعػػديؿ  -2

بصػػكرة دائمػػة كحفػػز الطػػبلب عمػػى االستكشػػاؼ كاالستقصػػاء كجمػػع المعمكمػػات الختبػػار صػػحة 
التفكير الناقد ك كبخاصة عندما يككنكف  ةكف في ممارسدأبكضعيا عندما يب االفركض التي قامك 

 ص عممي معيف.مشكمة ما أك قراءة ن ـماأ
 جديدة في طرؽ التدريس بيدؼ تنمية التفكير كبخاصة في المجاالت العممية. استخداـ بدائؿ -3
ثػارة قػدرات إلطػبلب كبيػدؼ تنكع الخبرات كالمكاقػؼ التعميميػة بيػدؼ رصػد الفػركؽ الفرديػة بػيف ا -4

 .ثـ دفعيـ إلى مياديف االبتكار كتنمية التفكير الناقد   كمف   الطبلب
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العضػكم عمػى النطػؽ السػميـ كزيػادة  دريبلمغػة ىػك التػمػف تعمػيـ ميػارات اساسي ليس اليدؼ األ -5
كسػع كىػي تػدريب الطالػب عمػى التفكيػر أفقػط   بػؿ يتعػدل اليػدؼ إلػى مرحمػة الحصيمة المغكيػة 

عمؽ كىي تدريب أنيا   ثـ يتعدل اليدؼ إلى مرحمة أثناء القراءة كالربط بيف األشياء كالتمييز بي
سػتقراء ثػـ التحميػؿ سػتنباط كاالكتنظػيـ تػداكليا كاال فكػارطالب عمى التفكيػر مػف خػبلؿ جمػع األال

 كالنقد البناء .
لمشكمة عمميػة  ف الطالب يجد حبلن أمركبة تستمـز عدـ التكقؼ بمجرد  تنمية التفكير الناقد عممية -6

عػػف حمػػكؿ أخػػرل بصػػكرة متجػػددة    أف يبحػػثلضػػركرم نػػو مػػف اأجتماعيػػة    إذ إك أك دراسػػية أ
لمشػػكبلت ا كأؿ لممكاقػػؼ يب جديػػدة كمتعػػددة لمكصػػكؿ إلػػى الحمػػك ككػػذلؾ استكشػػاؼ طػػرؽ كأسػػال

 ماميا الطالب .أالتي يقؼ 
كلػػػـ عمػػى التفكيػػر الناقػػد  انيػػـ لػػـ يتػػدربك أفػػي السػػطحية الفكريػػة بػػيف الطػػػبلب  مػػا كػػاف السػػببرب -7

 يستخدمكا قدراتيـ عمى المناقشة كالحكار كاالستنباط كالتحميؿ كالنقد السميـ .
 :بلب عمى اثتيطنشطة تدريب العزيزىا مف خبلؿ األب تير الناقد التي يجنماط التفكأىـ أمف  -8
 الكضكح كالدقة كالتحديد في التفكير . - أ
بػػػػيف فكػػػػرة كأخػػػػرل كالتسمسػػػػؿ بػػػػيف  سػػػػاليب الصػػػػحيحة فػػػػي التفكيػػػػر   كالػػػػربطالتػػػػدريب عمػػػػى األ - ب

 فكار.األ
دراؾ المعاني كاست - ت  .عناء ذىنييعابيا في سرعة كبدكف التدريب عمى التفكير الكاعي كا 

 (244 2002:)د.مصطفى 
 أساسيات التفكير الناقد :

 :طبلب مف خبلؿ األساسيات التالية يستطيع المعمـ تنمية التفكير الناقد لدل ال
 .صحيحان  فكار كتنظيميا كاستخداميا في قضاياىـ العممية كاالجتماعية استخدامان تصنيؼ األ   -1
ع التسمسػؿ المنطقػي مثػؿ : تعاقػب حركػة الػزمف كالقػدرة فكػار مػك التسمسؿ في األأبع إدراؾ التتا  -2

 فيما بعد ... إلخ (. –أثناء  –بعد  –عمى استخداـ مفاىيـ الزمف ) قبؿ 
 حداث ك كىذا يعتمد عمى خبراتو السابقة كاستيعابة ليا .ك كقكع األأقدرة الطالب عمى تنب    -3
 حكاـ كالقرارت.دار األاستخداـ القكاعد السميمة في إص  -4
ك فرضػػػيات بعيػػػدة عػػػف الشػػػؾ   كربمػػػا يسػػػاعد فػػػي ذلػػػؾ أدرة الطالػػػب عمػػػى تكػػػكيف نظريػػػات قػػػ  -5

 التخميف الجيد.
 ر .كيؼ يفكفي اثخريف كفيميـ كمعرفة حساس كالتفكير قدرة الطالب عمى اإل  -6
فيػـ النصػكص سمكبو فػي التفكيػر ك أ) ذاتو ( كمف ثـ التعرؼ عمى  وفسالب عمى فيـ نطقدرة ال  -7

 (244 :  2002  )د. مصطفى                .مى االستيعاب ع وقدرت المقركءة   كمدل
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 معوقات التفكير الناقد :
 ك المرئية .أاب المكاد المقركءة أك المسمكعة التسرع في فيـ كاستيع -1
بداء األلتسرع في إصدار اا -2  راء .ثحكاـ كا 
 .ةدبيت العممية كاألك الشخصياأك النصكص المقركءة البعد عف المكضكعية عند تقييـ األفكار أ -3
 ك الميكؿ الشخصية كالتحيز.أك فكرة ما   كالميؿ مع اليكل أالتعصب لرأم معيف  -4
 البعد عف التفكير المنطقي   كاالقتراب مف التفكير الخرافي . -5
 مسايرة االتجاىات الشائعة دكف تحكيـ العقؿ . -6
 (278- 279:   2001 ىيـ إبراد. )          ك التفكير الجامد المحدكد .أ يالتفكير الركتين -7
 .يـ مف أم مصدر مف مصادر اإلعبلـلتزاـ الطمبة بالكتاب المقرر كعدـ رغبتيـ بزيادة ثقافتا -8
 ريئيـ في المكضكعات المختمفة .يمف مساحة حرية كافية لمتعبير عف حرماف الطمبة   -9

 عة المعتمدة عمى التمقيف كليس عمى التفكير .ريقة التدريس المتبط -10
 ما زالت قائمة كلـ تتغير منذ القدـ . يمة لمعبلقة بيف الطالب كالمعمـ قدالفمسفة ال -11

 (175:  1995) األلكسي   
ت ح المجػاؿ لتنميػة التفكيػر الناقػد حيػث تفتقػر إلػى المناقشػايػتلػـ أنو كيرل الباحث الشكربجي 
 .عيةجد شيء يسمى التحقؽ كىذه التبمكر دكف جداؿ فبل يك كالحكارات حيث يتـ التسميـ باأل

 (26:  2009 )الشكربجي 
  مهارات التفكير الناقد:

الصػفات العمميػة اإلجرائيػة لمتفكيػر الناقػد فػي ) عبػد  Ennis, 1988 ):19 كقػد فصػؿ أنػيس )
المناقشػػػػػات كاالسػػػػػتنباط (عمػػػػػي أنػػػػػو معرفػػػػػة االفتراضػػػػػات كالتفسػػػػػير كتقػػػػػكيـ 1982السػػػػػبلـ كرفيقػػػػػو 

ض أف معرفة ميػارات التفكيػر الناقػد يمكػف أف د افتر فقKneedler p ) : 276) أما نيدلر. كاالستنتاج
تغير في بناء المناىج التي تنمي أساليبو كىي القدرة عمي تحديد األجزاء الرئيسية لمبرىػاف أك الػدليؿ 
كتمييػز أكجػػو الشػبو كأكجػػو االخػتبلؼ ممػػا يسػػيـ فػي القػػدرة فػي تحديػػد الخصػائص المميػػزة ألم شػػي 

راض المختمفػػة كتحديػػد المعمكمػػات المتعمقػػة بالمكضػػكع كالتػػي ككضػػع المعمكمػػات فػػي تصػػنيفات لؤلغػػ
ليػػا القػػدرة عمػػي إجػػراء مقارنػػات بػػيف األمػػكر التػػي يمكػػف إثباتيػػا أك التحقػػؽ منيػػا كتمييػػز المعمكمػػات 
األساسية عف المعمكمات اليامشػية ذات الصػمة بالمكضػكع المسػتيدؼ كصػياغة األسػئمة التػي تسػيـ 

عمػػػي تقػػػديـ معيػػػار لمحكػػػـ عمػػػي نكعيػػػة المبلحظػػػات كاالسػػػتنتاجات فػػػي فيػػػـ أعمػػػؽ لممشػػػكمة كالقػػػدرة 
كمػع السػياؽ العػاـ كالقػدرة  كالقدرة عمي تحديد ما إذا كانت العبارات أك الرمكز المكجكدة مرتبطة معػان 

عمػػي تحديػػد القضػػايا البديييػػة كاألفكػػار التػػي لػػـ تظيػػر بصػػراحة فػػي البرىػػاف كالػػدليؿ كتمييػػز الصػػيغ 
مي تحديد مكثكقيػة المصػادر كتمييػز االتجاىػات كالتصػكرات لكضػع معػيف كتحديػد المتكررة كالقدرة ع
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قدرة البيانات ككفايتيا كنكعيتيا في معالجة المكضكع كالتنب  بالنتائج الممكنة أك المحتممة مف حدث 
 أك مف مجمكعة األحداث.

 :ىػيميػارات فػي ثػبلث مجمكعػات رئيسػة ( ىذه القائمة مػف ال,Ennis 1985نس )أيكيمخص 
تعريػػػػؼ المشػػػػكمة كتكضػػػػيحيا بدقػػػػة كاسػػػػتدالؿ المعمكمػػػػات كحػػػػؿ المشػػػػكمة كاسػػػػتخبلص اسػػػػتنتاجات 

 معقكلة.
ميارات التفكير الناقد في  Udall and Danies)  1991كما يصنؼ الباحثاف اكدؿ كدانيالز ) 

 ثبلث فئات عمي النحك اثتي:
 ( Inductive Thinking Skillsمهارات التفكير االستقرائي: )

التفكير االستقرائي ىػك عمميػة اسػتدالؿ عقمػي تسػتيدؼ التكصػؿ إلػي اسػتنتاجات أك تعميمػات 
 د األدلة المتكافرة أك المعمكمات التي تقدميا المشاىدات المسبقة.ك تتجاكز حد

دكد المعمكمػػات أك الػػدليؿ الماثػػؿ عػػد مػػف حػػأبىػػك  إلػػي مػػاان ف التفكيػػر االسػػتقرائي يػػذىب دائمػػإ
 مرجحػػػػػان  ا يطمػػػػػح إليػػػػػو ىػػػػػك اتخػػػػػاذ الػػػػػدليؿ أك المعمكمػػػػػات المتػػػػػكافرة سػػػػػندان مػػػػػاـ المسػػػػػتقر  كجػػػػػؿ مػػػػػأ

 لبلستنتاجات.
نػػػػػو إذا كانػػػػػت المعمكمػػػػػات أك الفػػػػػركض المكضػػػػػكعة صػػػػػحيحة تكػػػػػكف االسػػػػػتنتاجات أبمعنػػػػػي 

ال نفيػػـ مػػف ذلػػؾ أف عمينػػا تجنػػب التفكيػػر االسػػتقرائي أعمػػي كجػػو االحتمػػاؿ. كينبغػػي عمينػػا صػػحيحة 
ميمػػػا فػػػي حياتنػػػا . فػػػنحف إذا لػػػـ نكػػػف قػػػادريف عمػػػي التعمػػػيـ كتجػػػاكز حػػػدكد  ألنػػػو يمعػػػب دكران  نظػػػران 

 المعمكمات المتكافرة لدينا فمف نتمكف مف فيـ نكاميس الطبيعة أك اكتشافيا . 
نػو كسػيمة ميمػة لحػؿ أالستكشاؼ القكاعد كالقػكانيف كمػا إف التفكير االستقرائي بطبيعتو مكجو 

عػػف  دة لمشػػكبلت قديمػػة أك تطػػكير فػػركض جديػػدة كعكضػػان المشػػكبلت الجديػػدة أك إيجػػاد حمػػكؿ جديػػ
تجنػػب االسػػتقراء عمينػػا أف نتعامػػؿ مػػع مشػػكمة االسػػتقراء المشػػار إلييػػا بجعػػؿ اسػػتنتاجاتنا مكثقػػة إلػػي 
أقصػػي درجػػة ممكنػػة كذلػػؾ بالحػػذر فػػي إطػػبلؽ التعميمػػات أك تحميػػؿ المعمكمػػات المتػػكافرة أكثػػر ممػػا 

 .( 1988  طفيمف الكقكع في الخطأ )مص تحتمؿ خكفان 
 ومف أهـ مكونات مهارات التفكير االستقرائي: 

( Open-Ended)ؿ المشكبلت المفتكحػة تحديد العبلقة السببية أك ربط السبب بالمسبب كتحمي
( كالتكصػػؿ إلػػي اسػػتنتاجات كتحديػػد المعمكمػػات ذات Aaloglcal Reasoningكاالسػػتدالؿ التمثيمػػي )

عبلقػات كذلػؾ عػف طريػؽ ؾ تمػر كالتعػرؼ عمػي بػيف السػطك العبلقة بالمكضكع كيتطمب ذلؾ البحػث 
 ( 36:  2003 )داكد   االستدالؿ المفظي أك االستدالؿ  الرياضي أك االستدالؿ المكاني.

 (:(Deductive Thinking Skillsميارات التفكير االستنباطي 
  -التفكير االستنباطي:
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االعتمػػاد عمػػي ك معرفػػة جديػػدة  ىػػك عمميػػة اسػػتدالؿ منطقػػي تسػػتيدؼ التكصػػؿ السػػتنتاج مػػا أك
 Deductiveفػػػػركض أك مقػػػػدمات مكضػػػػكعة كمعمكمػػػػات متػػػػكافرة. كيأخػػػػذ البرىػػػػاف االسػػػػتنباطي )

Argument أك أكثػػػر يميػػػد الطريػػػؽ  ( شػػػكؿ تركيػػػب رمػػػزم أك لغػػػكم يضػػػـ الجػػػزء األكؿ منػػػو فرضػػػان
.  لمكصكؿ إلي استنتاج محتـك

طػػرؽ فحػػص بنائػػو أك مككناتػػو كيمكػػف تحديػػد صػػدؽ البرىػػاف مػػف عدمػػو بصػػكرة أساسػػية عػػف 
حتػػػى لػػػك كانػػػت فركضػػػو أك مقدماتػػػو  فالبنػػػاء الػػػذم ال يحقػػػؽ صػػػدؽ االسػػػتنتاج يجعػػػؿ البرىػػػاف زائفػػػان 

 صادقة.
سػػتنتاج اليػػؿ يتبعػػو كيترتػػب عميػػو بالضػػركرة إف اليػػدؼ مػػف البرىػػاف اإلسػػتنباطي ىػػك تقػػديـ د

و ئػسية عف طريػؽ فحػص بناده بصكره أساتحدي فيمكف  أما صدؽ البرىاف مف عدمو  ومقصكد بعين
 (240 :2002  ) نصر                                                  .وأك مككنات

  -( :Evaluative Thinking Skillsمهارات التفكير التقييمى)
التفكيػػػر التقييمػػػي يعنػػػي النشػػػاط العقمػػػي الػػػذم يسػػػتيدؼ إصػػػدار حكػػػـ حػػػكؿ قيمػػػة األفكػػػار أك 

يػيـ" بأنيػا القػدرة عمػػي ( "القػدرة عمػي التق,Meeker 1969يتيػا كتعػرؼ ميكػر )األشػياء كسػبلمتيا كنكع
صػػدار أحكػػاـ حػػكؿ المحكػػات كالحمػػكؿ كالبػػدائؿ كاختيػػار أفضػػميا كقػػد  ىالتكصػػؿ إلػػ اتخػػاذ قػػرارات كا 

طكر عدد مف الباحثيف قكائـ تقدير لقياس ميارات التفكيػر التقييمػي أك القػدرة عمػي التقيػيـ باالعتمػاد 
كمػف األمثمػة  Structure of Intellect)(في البناء العقمي ) Guilford)   ات نمكذج جيمفكردعمي مككن

بلت ػػػػػػػػػبيػػػردك فػػػي حػػػؿ المشك ة( كمقيػػػاس جامعػػػ,Meeker 1969عمػػػي ذلػػػؾ مقيػػػاس الباحثػػػة ميكػػػر )
(Feld husen, 1972 ( كمقياس رنكك كسميث )Runco& Smith,1992. ) 

 (.1999ث ميارات أساسية )جركاف كيتككف التفكير التقييمي مف ثبل
 إيجاد محكات أك معايير إلييا عممية إصدار كتضـ :  -أ 

كتقيػيـ الفرضػيات  التعرؼ عمي القضايا كالمشكبلت المركزية كالتعػرؼ عمػي االفتراضػات األساسػية
 ات عمي فعؿ ما كالتتابع في المعمكمات كالتخطيط الستراتيجيات بديمة؟      تبكالتنب  بالمتر 

 البرىاف أك إثبات مدم دقة االدعاءات كيضـ:  -ب
عػػػف طريػػػؽ التحػػػرم حػػػكؿ مصػػػداقية المرجػػػع المكتػػػكب المعمكمػػػات الحكػػػـ عمػػػي مصػػػداقية مصػػػدر 

كالمشػػاىدة كالحكػػػـ عمػػي تقػػػارير المشػػػاىدات كتصػػنيؼ المعمكمػػػات كتحديػػػد األسػػباب الػػػكاردة كغيػػػر 
 ناظرات.متقييـ الحجج أك البراىيف كالالكاردة في المكقؼ  كمقارنة أكجو الشبو كأكجو االختبلؼ ك 

 كتحديدىا كيندرج تحتو: التعرؼ عمي األخطاء أك األفكار المغمكطة منطقيان -ج
التفريػػػػؽ بػػػػيف الحقػػػػائؽ كاثراء كالتعػػػػرؼ عمػػػػي المعمكمػػػػات ذات الصػػػػمة بالمكضػػػػكع كالتعػػػػرؼ عمػػػػي 

 (1988 )الناشؼ     .االستدالؿ العقمي الكاىي أك االستنتاجات المغمكطة
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 معايير التفكير الناقد  (2 . 2شكؿ )
 
 
 
 
 
 
 
 

يقصد بمعايير التفكير الناقد تمؾ المكاصفات العامة المتفؽ عمييا لدم الباحثيف في مجاؿ التفكير 
كالتي تتخذ أساسان في الحكـ عمي نكعية التفكير االستداللي أك التقييمي الذم يمارسو الفرد في 

كح. كىي بمثابة مكجيات لكؿ مف المعمـ كالطالب كينبغي معالجتو لممشكمة أك المكضكع المطر 
 مبلحظاتيا كااللتزاـ بيا في تقييـ عممية التفكير بشكؿ عاـ كالتفكير الناقد بشكؿ خاص.

يجػػب عمػػي طات التفكيػػر فػػي المكقػػؼ التعميمػػي كحتػػى تصػػبح ىػػذه المعػػايير جػػزءان مكمػػبلن لنشػػا
ية بػػة كفػػي معالجتػػو لممشػػكبلت كاألسػػئمة التكضػػيحصػػمو مػػع الطمتكافػػي  المعمػػـ أف يراقػػب نفسػػو أكالن 

بو مف قبؿ طمبتو كىػـ يمارسػكف عمميػو التفكيػر. كمػف أبػرز ىػذه  لحتذكحتى يككف سمككو نمكذجان يي 
 ( كىي:Elder and Paulالمعايير ما أكرده الباحثاف ايمدر كبكؿ )

اره المػدخؿ الػرئيس لبػاقي (: يعد الكضكح مف أىـ معػايير التفكيػر الناقػد باعتبػClarity) الوضوح -1
معرفػػة مقاصػػد المػػتكمـ أك نسػػتطيع لػػف نسػػتطيع فيميػػا كلػػف ك اضػػحة ك المعػػايير فػػإذا لػػـ تكػػف العبػػارة 

م شػكؿ مػف األشػكاؿ. كلكػي يػدرب المعمػـ طمبتػو بػأي لف يككف بمقدكرنا الحكـ عمييا الطالب كبالتال
يضػػاحية عنػػدما ال تكػػكف عبػػارات عمػػي االلتػػزاـ بكضػػكح عبػػاراتيـ ينصػػح باإلكثػػار مػػف األسػػئمة االست

 الطمبة كاضحة مثؿ: ىؿ تستطيع أف تفصؿ ىذه النقطة بصكرة أكسع؟       
 بر عف الفكرة بطريقة يخرم؟ىؿ يمكف أف تع

 عمي ما تقكؿ؟ ف تعطيني مثاالن أيمكف  ىؿ
 قكلؾ...؟بتقصد  ذاما
 :(Accuracy) الصحة -2

ثقػػة فقػػد تكػػكف العبػػارة كاضػػحة كلكنيػػا صػػحيحة كمك عيػػار الصػػحة أف تكػػكف العبػػارة يقصػػد بم 
سػنة " دكف أف يسػتند  65ليست صحيحة كأف نقكؿ " معظـ النساء في فمسػطيف يعمػركف أكثػر مػف 

ىػػذا القػػػكؿ إلػػػي إحصػػاءات رسػػػمية أك معمكمػػػات مكثقػػة كمػػػف األسػػػئمة التػػي يمكػػػف أف يثيرىػػػا المعمػػػـ 

 
 معايير التفكير الناقد

7-  

 المنطق 

6- 

 اإلتساع

5- 

 العمق

4- 

 الربط

3- 

 الدقة

2-  

 الصحة

1- 

 الوضوح
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نفحص ذلؾ؟ مف أيف جئت  الستقصاء درجة صحة العبارة. ىؿ ذلؾ صحيح الفعؿ؟ كيؼ يمكف أف
 بيذه المعمكمة؟ ككيؼ يمكف التأكد مف صحة ذلؾ؟

 : Precision)) الدقة-3
يقصد بالدقة في التفكير بصكرة عامة استيفاء المكضػكع حقػو مػف المعالجػة كالتعبيػر عنػو بػبل 

 زيادة أك نقصاف.
 -كيستطيع المعمـ أف يكجو الطمبة ليذا المعيار عف طريؽ الس اليف اثتييف:

 ؟)في حالة اإلطناب(. ىؿ يمكف أف تككف أكثر تحديدان 
 ف تعطي تفصيبلت أكثر؟)في حالة اإليجاز(.أىؿ يمكف 

 :(Relevance) الربط-4
عبلقػػة بػػيف السػػ اؿ أك المداخمػػة أك الحجػػة أك العبػػارة بمكضػػكع النقػػاش أك ال ليعنػػي الػػربط مػػد

 -لم شرات التالية:المشكمة المطركحة. كيمكف الحكـ عمي ذلؾ عف طريؽ مبلحظة ا
 ىؿ تعطي ىذه األفكار أك األسئمة تفصيبلت أك إيضاحات لممشكمة؟-
  م يدة أك داحضة لممكقؼ؟ ةتضمف ىذه األفكار أك األسئمة أدلىؿ ت-
 (:Depth) العمؽ -5

تفتقر المعالجة الفكرية لممشكمة أك المكضكع في كثير مف األحكاؿ إلي العمؽ المطمكب الذم 
 دات المشكمة أك تشعب المكضكع.يتناسب مع تعقي

 (: Breath) االتساع -6
يكصؼ التفكير الناقد باالتساع أك الشمكلية عندما ت خػذ جميػع جكانػب المشػكمة أك المكضػكع 

 باالعتبار.
تكافر ىذا المعيار يمكف إثػارة عػدة أسػئمة مػف نػكع: ىػؿ ىنػاؾ جيػة أك جيػات ال  لكلتقييـ مد

 ينطبؽ عمييا ىذا الكضع؟
 طريقة أخرم لمعالجة المشكمة أك الس اؿ؟ ىؿ ىناؾ

 (:Logic) المنطؽ -7
يقصػد : التفكيػر المنطقػي "  ف يككف منطقيػان أتفكير الناقد أك االستدالؿ لممف الصفات الميمة 

بػػة عمػػي حجػػج معقكلػػة. تكاضػػح أك نتيجػػة متر  ىيا كترابطيػػا بطريقػػة تػػ دم إلػػي معنػػاألفكػػار كتسمسػػم
 -حكـ عمي منطقية التفكير:يمكف إثارة األسئمة اثتية لم

 ىؿ ذلؾ معقكؿ؟
 ىؿ يكجد تناقض بيف األفكار أك العبارات؟

 (40-39:  2003 داكد )           ؟ت ت دم إلي ىذه النتيجة بالضركرةىؿ المبررات أك المقدما
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 أهمية تعميـ التفكير الناقد:
المعرفػػة مػػف عمميػػة التفكير الناقػػد عمػػي أىميتػػو ألنػػو يحػػكؿ عمميػػة اكتسػػاب بػػيجمػػع الميتمػػكف 

ف أاعتبػػار  ىلمعرفػػي كفيػـ أعمػػؽ لػو عمػػا لعقمػػي يػػ دم إلػي إتقػػاف أفضػؿ لممحتػػك خاممػة إلػػي نشػاط 
 (Norris: 1985 ) .التعميـ في األساس عممية تفكير

كاسػع   لكمقبكلة لممكاضيع المطركحة في مدكيكسب التفكير الناقد الطمبة تعميبلت صحيحة 
 ( .McCartyhy: 1992مؿ عمي تقميؿ التعميبلت الخاطئة )مف مشكبلت الحياة اليكمية كيع

كيػػػ دم إلػػػي مراقبػػػة الطمبػػػة لتفكيػػػرىـ كضػػػبطو كيجعػػػؿ أفكػػػارىـ أكثػػػر دقػػػة كأكثػػػر صػػػحة ممػػػا 
 .يساعدىـ في صنع القرارات في حياتيـ اليكمية   يبعدىـ عف االنقياد العاطفي كالتطرؼ في الرأم

 ( Paul,1984,1987  )نجاتي
التفكيػػػر الناقػػػد مػػػف المقكمػػػات األساسػػػية لممكاطنػػػة الفاعمػػػة كفػػػي  فٌ أ( Smith: 1977كي كػػػد )

كشػاعت فيػو الػدعايات كاإلشػاعات ككثػر   عصر اتسعت فيػو المعمكمػات كانتشػرت كسػائؿ اإلعػبلـ 
عمػي التفكيػر الناقػد لكػي يسػتطيع الحكػـ عمػي مصػداقية ىػذه ال بػد لمفػرد أف يكػكف قػادران   اسيكفالسي

 كمعرفة الغث منيا كالسميف. المعمكمات كتصنيفيا
كيعتبػػر مػػف أىػػـ أىػػداؼ التربيػػة المعاصػػرة فػػي العػػالـ كقػػد جػػاءت أىػػداؼ التربيػػة كالتعمػػيـ فػػي 

سػطيف ىػك تنميػة حد أىداؼ التربيػة فػي فمأف إلمجاؿ حيث فمسطيف مكاكبة لمتكجو العالمي في ىذا ا
ة التػػي تكسػػب الطمبػػة شخصػػية المتعممػػيف كبخاصػػة الميػػارات العقميػػة األساسػػي لالجانػػب الميػػارم لػػد

ركبة كتحميؿ المعمكمات متكازية قادرة عمي حؿ المشكبلت التي تعترضيـ كصنع القرار في مكاقؼ م
( فػي كصػياتو عمػي الميػارات 1995صدقيا . كركز الم تمر األكؿ لتعميـ الفيزيػاء لعػاـ) للتحديد مد

ب كالتػػػذكر إلػػػي التحميػػػؿ كالتركيػػػب العقميػػػة المتنكعػػػة  بحيػػػث ينتقػػػؿ االىتمػػػاـ مػػػف الحفػػػظ كاالسػػػتيعا
 كالتقكيـ كالتجريب كتنمية قدرات الطالب في مجاالت التفكير الناقد كاإلبداعي.

( Seigel: 1984( كسػيغؿ )Mc Pick: 1981ؾ  )يػفكيػر اإلبػداعي الناقػد كمػا يػرم مفتنميػة الت
تفكيػػػران  ففكػػػرك ب الحػػػؽ فػػػي أف يتعممػػػكا كيػػػؼ يبػػػؿ ىػػػك ضػػػركرة تربكيػػػة كلمطػػػبل تربكيػػػان  لػػػيس خيػػػاران 

 (.Norris:1985ناقدان)
( الػػػذم بدكنػػػو لػػػف Dialecticalإف تنميػػػة التفكيػػػر الناقػػػد يشػػػجع الطمبػػػة عمػػػي التفكيػػػر الجػػػدلي )

( كتمكػػف الطمبػػة مػػف مكاجيػػة متطمبػػات Paul,1984يكػػكف الطالػػب متكػػامبلن عقميػػان ككجػػدانيان كأخبلقيػػان)
تككف باكتساب كميات ىائمة مف الحقائؽ التي ف لف يأف أساسيات القرف الحادم كالعشر  المستقبؿ إذ

نما تككف باكتساب األساليب المنطقية كالعقمية كاإلبداعية في استنتاج  ينبغي مذاكرتيا كاستظيارىا كا 
 ( Crow :1989 &Fisher, 1991 )  .كتفسير األفكار
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مػف التبعيػة  لػي تحػررها  لطالػب إلػي االسػتقبلؿ فػي تفكيػره ك كما أف تنمية التفكير الناقد يػ دم با
لػػىك  لػػي تشػػجيع ركح ا  لػػذات لبلنطػػبلؽ إلػػي مجػػاالت أكسػػع ك االبتعػػاد عػػف التمحػػكر الضػػيؽ حػػكؿ ا ا 

مكاتيػة لتػدريب الطمبػة  ةنػو فرصػكأأك استكشػاؼ.  التسا ؿ كالبحث كعدـ التسميـ بالحقػائؽ دكف تحػر  
صدار األحكاـ مما يمبي حاجة أساسية لممجتمع ال ديمقراطي متمثمػة عمي صنع القرارات كالخيارات كا 

ح كينػزع إلػي التصػرؼ بتعقػؿ كحكمػو حياطف فػي رأيػو يعتقػد مػا ىػك سػميـ كصػفي تككيف مسػتنير مػك 
 (.Paul ,1984ك) (1993)مايرز 

 ىحػػرص عمػػأف يشػػجع عمػػي إيجػػاد تكنكلكجيػػا مسػػتقبمية تكػػكف أإف تنميػػة التفكيػػر الناقػػد يمكػػف 
ف عجائػب الحيػاة عمػي كككبنػا أتعمـ الطمبػة ب كالػدمار كعنػدما سػيعمار منيا عمي التخريالرخاء كاإل

األرضي ليست ألغازان تتطمب قدرات حؿ المشاكؿ بؿ أنيا أسرار تسػتحؽ المحافظػة عمييػا لمػا تقدمػو 
 (,199  , 1995( ك)أبك شيابBrook field: 1987)رمتعة كجماؿ كسرك مف لنا 

 صفات المفكر الناقد: 
ف يتصؼ بيا المفكػر الناقػد ىػي أف يكػكف ف الصفات التي يجب أأ Harnadek, 1976)ترم )

كيعػرؼ متػى يحتػاج إلػي  منفتح الذىف نحك األفكار الجديدة كال يتجادؿ في أمػر ال يعػرؼ عنػو شػيئان 
معمكمػػات أكثػػػر عػػف شػػػيء مػػا كالنتيجػػػة التػػػي يجػػب أف تكػػػكف حقيقيػػة يعػػػرؼ أف لػػدم النػػػاس أفكػػػاران 

كيحػاكؿ الفصػؿ بػيف التفكيػر العػاطفي  مختمفة نحك معاني الكممات يتساءؿ عف كػؿ شػيء ال يفيمػو
 كالتفكير المنطقي كيحاكؿ بناء مفرداتو كزيادتيا باستمرار بحيث يستطيع فيـ ما يقكلو اثخركف.

كي كػػد نصػػار أف التفكيػػر الناقػػد أصػػبح حاجػػة ممحػػة تسػػاعدنا عمػػى أف نصػػبح مفكػػريف بشػػكؿ 
القضػايا التػي تتكاجػو كتسػاعد الفػرد أفضؿ كتكسب الفرد المركنػة كالمكضػكعية كالعقبلنيػة فػي مقابمػة 

 (30: 2009  ) نصار                        عمى التكيؼ بدرجة كبيرة مع المجتمع كتغيراتو .
 (1999 ,) جركاف  : يمتاز المفكر تفكيران ناقدان بما يمي

 تفتح عمى األفكار الجديدة. .1
 ال يدعى المعرفة عندما ال يعرؼ . .2
 عمكمات أكثر حكؿ مكضكع ما .يعرؼ متى يككف بحاجة إلى م .3
 يعرؼ الفرؽ بيف النتيجة التي ربما تككف صحيحة كالنتيجة التي ال بد أف تككف صحيحة. .4
 في استدالالتو. الشائعة األخطاءيحاكؿ تجنب  .5
 يتساءؿ عف أم شي يبدك غير معقكؿ. .6
 يحاكؿ الفصؿ بيف التفكير العاطفي كالتفكير المنطقي . .7
 يعتمد التجربة. أك ويستخدـ مصادر عممية مكثكق .8
 كيحددىا بكضكح. المشكمةيعرؼ  .9
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 قائمة الميارات الخاصة بالتفكير الناقد في ثبلث مجمكعات :)   ,1985Ennisس )يكيمخص إن
 تعريؼ المشكمة كتكضيحيا بدقة . .1
 استدالؿ المعمكمات . .2
 مشكمة كاستخبلص استنتاجات معقكلة.حؿ ال .3

الناقد ىك القدرة عمى الحكـ عمى األشياء التفكير كمف خبلؿ ما سبؽ ترل الباحثة أف 
ة الحقائؽ دراسة   كعقد المقارنات   كدراس األمثمةمف خبلؿ طرح  معينةلمعايير  كفيميا طبقان 

كالتمييز بينيا   كالكصكؿ إلى االستنتاج الصحيح الذم ي دم إلى حؿ  األفكار   كتصنيؼدقيقة
المادة سكاء كانت لفظية أك غير لفظية   كتقييـ التفكير الناقد ىك عممية فحص  أفالمشكمة . كما 

ثـ الكصكؿ إلى إصدار حكـ   ضية مكضكع المناقشة بمعيار محدد  كمقارنة القكالبراىيف األدلة
سميـ في ضكء الفحص كالتقييـ كالمقارنة الصحيح لمقضايا ككذلؾ التفكير الناقد ىك منيج في 

المناسبة كرفض  األدلةكيقكـ ىذا المنيج عمى  التفكير يتميز بالحرص كالحذر في االستنتاج  
ف تتغير في أف النتائج البد ك أتفكير الناقد بالخرافات كقبكؿ عبلقة السبب كالنتيجة   كما يقر ال

 كالبراىيف الجديدة. األدلةضكء 
 الطبلبتدريب  األنشطةب تعزيزىا مف خبلؿ التفكير الناقد التي يج أنماط أىـمف 

 :ثتيعمى ا
  ديد في التفكير .جلتكالدقة كاالكضكح 
  الصػػػػػحيحة فػػػػػي التفكيػػػػػر   كالػػػػػربط بػػػػػيف فكػػػػػرة كأخػػػػػرل كالتسمسػػػػػؿ بػػػػػيف  األسػػػػػاليبالتػػػػػدريب عمػػػػػى 

 .األفكار
 . دراؾ المعاني كاستيعابيا في سرعة كبدكف عناء ذىني  التدريب عمى التفكير الكاعي كا 

 -طرؽ قياس ميارات التفكير الناقد :
ـ المنفصػػمة لميػػارات التفكيػػر الناقػػد  كالتػػي اسػػتند بعضػػيا عمػػى لقػػد تػػـ كضػػع العديػػد مػػف القػػكائ

المحػػاكالت فػػي كضػػع قائمػػة  أكلػػىالتربػػكم المتصػػؿ بمجػػاؿ ميػػارات التفكيػػر العامػػة  كتعتبػػر  األدب
كالتػي اشػتممت عمػى   ( (Dressel & Mayhewلميارات التفكير الناقد ىك ما كرد عف دريزؿ كميييك 

سػػتنتاجات ا إلػػىكالتعػػرؼ عمػػى االفتراضػػات  كالكصػػكؿ   ايا الرئيسػػية: تحديػػد القضػػاثتيػػةالميػػارات 
 مبرىنة  كتقكيـ الدليؿ بكاسطة: 

 التعرؼ عمى اثراء المنسكبة كغير المنسكبة.  
  إليوالكشؼ عف التحيز كالدكافع الكجدانية الم دية. 
 التمييز بيف البيانات الكاضحة كغير الكاضحة.  
 ة بالمكضكع كغير ذات الصمة بوالتمييز بيف البيانات ذات الصم.  
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  .التميز بيف المعمكمات األساسية كالعرضية 
  التعرؼ عمى مدل مناسبة البيانات. 
  .اختبار مدل اتساؽ المعمكمات فيما بينيا كارتباطيا ببعضيا 
  تقرير مدل دعـ الحقائؽ لمتعميمات. 

  التاليػػة  التػػي منيػػا أداة   بعػػد الدراسػػة كالبحػػث كالتحميػػؿ  قائمتػػو األكلػػى Ennis إنػػيسككضػػع 
 قياس تختبر مدل كفاية الطالب في التفكير الناقد كىي: 

  .إدراؾ معنى النتيجة -1
  .الحكـ العقبلني المبرر لدرجة الغمكض في المعمكمات -2
 .الحكـ فيما إذا كانت النتائج متناقضة فيما بينيا  -3
 .الحكـ عمى مدل دقة التعريؼ  -4
 ـحظة كدرجة كضكحيا  كمدل مطابقتيا لمبػدأ معػيف  كمػف ثػالمبلك الحكـ عمى كفاية النتيجة  -5

 الحكـ عمى صحتيا كخمكىا مف االلتباس كالغمكض. 
 الحكـ فيما إذا كاف ىناؾ نتائج أخرل يجب الكصكؿ إلييا . -6
 لبلفتراض.  تحديد المشكمة  كفيما إذا كاف الشيء قاببلن  لمد الحكـ عمى -7
 ليؿ منسكب .الحكـ عمى مدل صحة النتيجة المبنية عمى د -8

  حمد زكػي صػالح عمػى أف التعريػؼ العممػي لمتفكيػر الناقػد  كمػا تقيسػو االختبػارات ىػك أكي كد 
 سػػػمكؾ ظػػػاىر لمفػػػرد فػػػي مكقػػػؼ معػػػيف فػػػي ىػػػذا المكقػػػؼ عمػػػى ضػػػكء مػػػا يتػػػكفر لمفػػػرد مػػػف بيانػػػات   
 ر ف قيػػاس التفكيػػر الناقػػد يتضػػمف ضػػركرة تػػكافر مجمكعػػة أساسػػية مػػف العناصػػإككقػػائع  كلػػذلؾ فػػ  
 مثؿ:   

مجمكعة مف الحقائؽ المكضكعية أك المشاىدات الكاقعية إزاء المكضكع الخارجي  سكاء أكاف  -1
 فردان أك حادثة  أـ مكقفان اجتماعيان معينان.

 .تكخي العبلقة في جميع الكقائع كالبيانات بأف يككف االعتماد فييا عمى أكثر مف مصدر -2
ة كالمقارنػػػة كعػػػدـ البعػػػد عػػػف ىػػػذا التحيػػػز كاثراء التقيػػػد بإطػػػار مرجعػػػي فػػػي المناقشػػػة كالمكازنػػػ -3

 السابقة كالمعتقدات الجامدة.
  .استخبلص النتائج مف المقدمات بطريقة تخضع ألحكاؿ المنطؽ كقكاعد االستدالؿ -4
 أف يتـ تقكيـ المكضكع داخؿ إطاره الخاص بو.  -5

عمة بالحقائؽ ميارة التمييز بيف النتائج المد Brown and Cookكضمت قائمة براكف كككؾ 
كاشتممت قائمة  كتمؾ المستندة عمى العكاطؼ كاثراء كميارة تقكيـ مصادر المعمكمات
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عمى الميارات التالية: إيجاد المعمكمات  الكشؼ عف التحيز  تقكيـ الدليؿ  تحديد  Hudingsهجنز
 الفركض المذككرة  كتحديد النتائج الغامضة أك المشبكىة.

بلسػػر لمتفكيػػر الناقػػد قائمػػة الميػػارات التاليػػة: تقػػدير صػػحة ج –كضػػمت أداة قيػػاس كاطسػػكف 
مػػف بػػيف عػػدة بػػدائؿ   التعػػرؼ عمػػى الفػػركض   اسػػتقراء النتػػائج   تفسػػير المعمكمػػات ك  االسػػتنتاج 

 كتقكيـ الدليؿ في ضكء مناسبتو لمقضية المطركحة.
لكمي لمتفكير كيذكر جابر عبد الحميد كيحيى ىنداـ أف ىناؾ عكامؿ مختمفة تتصؿ بالمفيـك ا

الناقد كىي نفس العكامؿ المتضمنة في اختبار التفكير الناقد لكاطسكف كجبلسر  حيػث قػاـ الم لفػاف 
بتعريػػب ىػػذا االختبػػار   كتتمثػػؿ ىػػذه العكامػػؿ فػػي االسػػتنتاج   التعػػرؼ عمػػى االفتراضػػات المتضػػمنة 

 في قضايا معنية   االستنباط   التفسير كتقكيـ الحجج.
حطب بأنو تكجد في ميداف القياس النفسي طائفة مف االختبارات تعػرؼ باسػـ كيذكر ف اد أبك 

 ة االختبػارات التاليػة كىػي قائمػة كيتضح ذلؾ مػف قائمػ ةياممالناقد( بنيت عمى أسس غير ع )التفكير
تبػػيف أف التفكيػػر الناقػػد عنػػد ىػػ الء العممػػاء عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف  –كمػػا يػػذكر فػػ اد أبػػك حطػػب 

المنطقػي كمعرفػة مبػاد  المنطػؽ كبعػض سػمات الشخصػية   كقػد أدل ىػذه بػبعض ميارات التفكير 
 الختبػارات المركبػة لمفيػـ المغػكم مف ا الباحثيف إلى اعتبارىا مجرد مقاييس لعامؿ االستدالؿ أك نكعان 

بتطبيػؽ ثبلثػة مػف  Rustكىذا ما ت كده نتائج التحميؿ العاممي لعدد مف ىذه االختبارات حيػث قامػت 
كػػػػؿ  جبلكسػػػػر  درزؿ كمػػػايييكف   كرسػػػػت   ثػػػـ حسػػػػبت معػػػان  –ختبػػػارات كىػػػػي : كاطسػػػكف ىػػػذه اال

 فتكصػػػػػػػػػػػمت إلػػػػػػػػػػػى ) عامػػػػػػػػػػػؿ عػػػػػػػػػػػاـ ( االرتبػػػػػػػػػػػاط بػػػػػػػػػػػيف األسػػػػػػػػػػػئمة كحممػػػػػػػػػػػت المصػػػػػػػػػػػفكفة عامميػػػػػػػػػػػان 
تحميػػػؿ درجػػػات االختبػػػارات  ) ضػػػعيؼ ( لكػػػؿ اختبػػػار مػػػف ىػػػذه االختبػػػارات الثبلثػػػة   كلػػػذلؾ أعيػػػد

تطبيػؽ  أكمػؿ ( كىػي االسػتدالؿ العػاـ   التمييػز المنطقػي   كأمكف التكصػؿ إلػى ) ثػبلث عكاالفرعية
مبػػػاد  المنطػػػؽ   كالفيػػػـ المفظػػػي   كىكػػػذا يتضػػػح أف اختبػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد التػػػي تناكلتيػػػا دراسػػػة 

Rust   ال تتضمف أكثػر مػف إتقػاف المفػاىيـ المنطقيػة : االسػتدالؿ كالفيػـ   كىػذا مػا دعػا أبػك حطػب
 ممية التي قاـ بيا .اصكران جديدان ( في دراساتو العإلى تصكر التفكير الناقد ) ت

ؽ عبد السػبلـ   ممدكح سميماف حددكا مككنات التفكير الناقد بخمس قدرات تككف القػدرة ك كفار 
 العامة لمتفكير الناقد كىي : 

انػات : كتتمثػؿ فػي قػدرة الفػرد عمػى القيػاـ بػبعض الكقػائع البي القدرة عمػى معرفػة االفتراضػيات -1
 لفحصو ليذه الكقائع  أـ غير كارد. نو كارد تبعان أضمنيا مكضكع ما عمى التي يت

مػػف حقػػائؽ مقترحػػة  ةقيػػاـ الفػػرد باسػػتخبلص نتيجػػة معينػػ : كتظيػػر ىػػذه القػػدرة فػػي التفسػػير -2
 بدرجة معقكلة مف اليقيف.
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: كتكمػػف فػػي القػػدرة  فػػي إدراؾ الفػػرد لمجكانػػب اليامػػة التػػالي تتصػػؿ  مناقشػػة األفكػػارتقػػويـ  -3
 ة بمكضكع معيف   كتميز نكاحي القكة كالضعؼ فييا.مباشر 

تعطػى لػو   بحيػث  ةى معرفػة العبلقػات بػيف كقػائع معينػ: كتتمثؿ في قدرة الفرد عم االستنباط -4
مػف ىػذه الكقػائع أـ  يمكف أف يحكـ في ضكء ىذه المعرفة ما إذا كانت نتيجة ما مشػتقة تمامػان 

 مكقؼ الفرد فييا.  بغض النظر عف صحة الكقائع المعطاة   أك ال
 : يظير في قياـ األفراد بالتمييز بيف درجات احتماؿ صحة أك خطأ نتيجة ما تبعػان  االستنتاج -5

 لدرجة ارتباطيا بكقائع معينة تعطى ليـ .
لقيػاس  متطابقػة مػع تكجػو " كاطسػكف كجبلسػر " حيػث أنيمػا إعػداد مقياسػان  ةىذه المككنات الخمس

 .) كاطسكف / جبلسر ( ةف ضـ ىذه المككنات الخمسالقدرة عمى التفكير الناقد حيث أ
 -التفكير الناقد كالتعميـ الصفي:

عمميػػػة التعمػػػيـ الصػػػفي مكػػػكنيف رئيسػػػييف ىمػػػا : سػػػمكؾ المعمػػػـ كسػػػمكؾ لف أاألمػػػر المسػػػمـ بػػػو 
ف لسػػمكؾ المعمػػـ الػػدكر األساسػػي فػػي إنتػػاج الفكػػر كالسػػمكؾ اإلبػػداعي كعنػػد المػػتعمـ كفػػي أالمػػتعمـ ك 

( ركػػز ركجػػرز الػػكارد فػػي ) عصػػفكر How to become a personبح إنسػػانان )كتابػػو كيػػؼ تصػػ
( عمػػػي جػػػانبيف ميمػػػيف فػػػي سػػػمكؾ المعمػػػـ يعمػػػبلف عمػػػي مفيػػػـك ايجػػػابي عنػػػد المػػػتعمـ ىمػػػا: 1999

عمميػة تعمػـ فػالمعمـ يشػجع التفكيػر  ةضركرييف في أيالصحة النفسية لمذات كالحرية النفسية كأمريف 
يتقبؿ فيو مشاعر اثخريف كيفيػـ  ة كما ىـ مف دكف شركط كحينما يكفر جكان الناقد حينما يقبؿ الطمب

 ذكاتيـ كال يستند في تقكيمو ليـ إلي معايير خارجية.
كمػػف خصػػائص سػػمكؾ المعمػػـ التعميمػػي كاالجتمػػاعي الػػذم يشػػجع كينمػػي التفكيػػر الناقػػد عنػػد 

زعػػػاج الطمبػػػة الطمبػػػة اثتػػػي: طمػػػب تبريػػػر األفكػػػار المطركحػػػة كالسػػػير فػػػي اسػػػتراتيجيا ت اسػػػتقرائية كا 
بالبدائؿ كطرح أسئمة مفتكحة كالطمب إلي الطمبة محاكمة ما يجرم في المناقشات الصفية كاستخداـ 
تقنيػػات سػػقراط قيمػػة الػػرأم الفػػردم مػػع عػػدـ إغفػػاؿ أىميػػة األغمبيػػة كالتكضػػيح لمطمبػػة بػػأف معارضػػة 

ثخػػػريف حتػػػى يفيػػػـ مػػػا يرمػػػكف إليػػػو قمػػػة أىميتيػػػا كاإلصػػػغاء لكجيػػة نظػػػر ا ىعمػػػ الفكػػرة ليسػػػت دلػػػيبلن 
تاحػػة الفرصػػة لمجميػػع لمتعبيػػر عػػف أفكػػارىـ كاسػػتخداـ أسػػمكب اإلقنػػاع باعتبارىمػػا  كيحػػاكـ أفكػػارىـ كا 
أسػػمكبيف فػػي التعامػػؿ االجتمػػاعي الراقػػي تشػػجيع الطمبػػة عمػػي متابعػػة تفكيػػرىـ كسػػبر جكانػػب القضػػية 

السػػػماح بحصػػػكؿ أخطػػػاء كمراعػػػاة مشػػػاعر المطركحػػػة كأف ال يقبمػػػكا ببسػػػاطة مػػػا يقكلػػػو المعمػػػـ ليػػػـ ك 
التفكيػر الناقػد بعقػؿ منفػتح كيسػتخدـ معػايير نكعيػة كيحتػـر الػرأم  اثخريف كتمتع المعمػـ الػذم ينمػيٌ 

 طمبتو. داالستقبللية الفكرية عن كالرأم اثخر كينميٌ 
لػػػػػػػكاردة فػػػػػػػي أمػػػػػػػا النشػػػػػػػاطات المقترحػػػػػػػة لتنميػػػػػػػة التفكيػػػػػػػر الناقػػػػػػػد كمػػػػػػػا اقترحيػػػػػػػا مػػػػػػػارزينك كا

دارة نقاشػػػػات إ( فمنيػػػػا 1999نػػػػكركا)األ غنػػػػاء المنػػػػاىج كالكتػػػػب المدرسػػػػية بميػػػػارات التفكيػػػػر الناقػػػػد كا 
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ىػـ التػي تحمػؿ كجيػات نظػر مختمفػة اءت عامػة حيػث يقػدـ أزكاج الطمبػة ير كمناظرات فػي مكضػكعا
كتبني كؿ مجمكعة كجيػة نظػر معينػة تػدافع عنيػا فػي مكاجيػة الػرأم اثخػر كاسػتخداـ لعػب األدكار 

 امجضػػايا التػػي تحمػػؿ نزاعػػات مػػا كتشػػجيع الطمبػػة عمػػي حضػػكر االجتماعػػات أك مشػػاىدة بػػر فػػي الق
التمفاز التي تقدـ كجيات نظر مختمفة كتشػجيع الطمبػة عمػي الكتابػة بشػأف مكضػكع ميػـ فػي حيػاتيـ 

يجػاد  حؼف كتشجيعيـ عمي تحميؿ مقاالت الصكمناقشة ما يكتبك  أمثمػة عمػي التحيػز أك التعصػب كا 
ظيػػؼ أسػػاليب كأنشػػطة متنكعػػة كيكفػػي أف يقػػؼ المربػػي اإلبػػداعي عمػػي ميػػارات التفكيػػر لػػخ كتك إ....

الدراسػي الػذم يقػـك  لاالعتبػار كاقعػو كمتطمبػات المحتػك  الناقد حتػى يػنظـ مكاقػؼ صػفية تأخػذ بعػيف
  بتعميمو.

 االتجاهات في تعميـ التفكير الناقد
 :تجاهات في تعميـ التفكير الناقداال أبرز 

ف يػػتـ تعمػػيـ التفكيػػر الناقػػد مػػف خػػبلؿ تعمػػيـ المػػكاد الدراسػػية المقػػررة مثػػؿ أإلػػي األكؿ: يػػدعك 
نػػو ال أـك الػػذم يرتكػػز عميػػو ىػػذا االتجػػاه خػػرم كالمفيػػأيػػاء كالقػػراءة أك أم مػػادة دراسػػية األحيػػاء كالفيز 

مجػػاؿ اليمكػف التفكيػػر الناقػػد عػػف مكضػػكعو كيصػػبح التفكيػر الناقػػد ميػػارة خاصػػة أك متخصصػػة فػػي 
ي الػػذم يكػػكف فيػػو المػػتعمـ عمػػي اطػػبلع بحقائقػػو كمفاىيمػػو األساسػػية كمصػػطمحاتو كبالتػػالي المعرفػػ

( كيػدافع أنصػار ىػذا االتجػاه عنػو بأنػو يسػاعد Ennis 1989, Mcpeck,1990أسػمكب التفكيػر فيػو )
( كتػدريب Norris,1985المعرفػي لممػادة الدراسػية المعينػة. ) لعمي اكتساب فيـ أعمؽ لممحتك الطمبة 
بة عمػي التفكيػر الناقػد مػف خػبلؿ تعمػيـ القػراءة ممػا يسػاعدىـ فػي التغمػب عمػي الصػعكبات التػي الطم

 Swlartيكاجيكنيػا فػي تعمميػا ككػذلؾ األمػر بالنسػبة لمػادة الرياضػيات كغيرىػا مػف المػكاد الدراسػية )
1990.etة الدراسػية ( كيحفز الطمبة استخداـ التفسيرات الصحيحة كاألحكاـ الدقيقة فيما يتعمػؽ بالمػاد
ف يتػػدرب معممػػك المػػكاد المختمفػػة عمػػي اسػػتخداـ التفكيػػر أ( ممػػا يتطمػػب Rebinson 1987المعينػػة )

 (.Thayer-Baconالناقد في تدريسيـ ) 
باعتباره قدرة  لخر الثاني: يدعك إلي تعميـ التفكير الناقد كمادة مستقمة عمي المكاد الدراسية األ

ذا استطاع المتعمـأك  ف يكتسػب ىػذه القػدرة فمكجػب ىػذا االتجػاه يمكػف أف يكػكف ليػا أ ميارة عامة كا 
اختبلفيػػا التػػي تتضػػمنيا المنػػاىج  ىمتنكعػة كمنيػػا المػػكاد الدراسػػية عمػتطبيقػات فػػي مجػػاالت معرفيػػة 

التفكير الناقػد بحيػث يقػـك معمػـ مخػتص بتػدريب بػالمدرسية كفي ىذا االتجاه يتـ بناء برنامج خػاص 
 .( Presseisen,1985الطمبة)

( أف األطفػاؿ الػذيف دربػكا عمػي ميػارات التفكيػر الناقػد تمكنػكا Riesenmyكقد أظيػرت دراسػة )
مػػف االحتفػػاظ بيػػذه الميػػارات كنقميػػا إلػػي تطبيقػػات كمسػػائؿ جديػػدة مختمفػػة عػػف المسػػائؿ التػػي عممػػكا 

 بيا.
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ا ف مػػف الممكػػف تعمػػيـ التفكيػػر الناقػػد كمػػادة مسػػتقمة يكتسػػب فييػػأ( Ennis,1989) نػػيسإكيػػرم 
الطمبة ميارة عقمية عامة كفي الكقت نفسو يجب تدريب المعممػيف عمػي تػدريب الطمبػة عمػي ميػارات 

 اعتبارىا جزءان مف األساليب التي يستخدمكنيا في تدريس المادة الدراسية.بالتفكير الناقد 
 -تطبيقات عمى التفكير ك التفكير الناقد:

 :ك التفكير الناقد بشكؿ خاص كمنيا تنكعت البرامج التي تدرب عمي التفكير بشكؿ عاـ
 MatthewLipman( .Davis1989.)))برنامج الفمسفة لؤلطفاؿ لمؤلف  ماثيوليماف -1
 (كم لؼ ىذا البرنامج ىك ركفف Instrumental Enrichment) برنامج اإلثراء الوسيمي-2

 (.Reuven Feuerstein( .)Banks,1991فيرشتايف )   
  ( كم لؼ ىذا البرنامج ىكCort()The Cognitive Research Trust)برنامج الكورت  -3

 ( ىذا 1994( كقد جرب )النجار Edward de Bono(.)DeBone,1999بكنك ) دم
 البرنامج في األردف.    

 ( كم لفا البرنامج ىما ميكر ك ركبرت Structure o Intellect) برنامج التكويف العقمي -4
 (.Mecker and Robert Mecker( )Meeker,1969ميكر )    

    SSCT(.).( Thinking storage Sense Critical) برنامج اإلحساس القوي بالتفكير الناقد -5
(.Fluellen,1994 كىناؾ برامج .)لخر أ (ذكرىاBanks,1991:منيا )- 

 ( كم لفة ستانمي Hots()The Higher-Order Thinking Skills) برنامج هوتس -6
 (.Stanley Pogrowبكجرك)    

 ( Odyssy( )Acurriculum for thinkingمنياج التفكير ) برنامج اوديسي : -7
 (.David Perkins)كم لفو    

 ( Problem Solving and Comprehension)برنامج حؿ المشكمة واالستيعاب -8
  Arther Whimbey and jackKockheedم لفا البرنامج ىما ارثرك كجي كجاؾ لككيييد())   
 ( م لؼ البرنامج ىك مارتف ككفنجتكف Productive Thinking)برنامج التفكير المنتج -9

 كيخركف.   
 ( م لؼ البرنامج ىكا لي كنكككر ProjectImmpact)برنامج مشروع الفاعمية -10
(S.LeeWincocur.) 
 م لؼ البرنامج ىك جكف جيمد  (Strategic Reasoning)برنامج المنطؽ االستراتيجي -11

 (John Glade.) 
 م لؼ البرنامج ىك ركبرت مارزانك  (Tactics for Thinking) برنامج أساليب التفكير -12
(Rober Marzano.) 
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 (79:1999 )جراكف                     الذم أعدتو ينيتا ىارنادؾ. برنامج التفكير الناقد-13
 قياس التفكير الناقد:

د كقػػػد طػػكرت مقػػاييس متعػػددة ليػػذا الغػػرض كمػػػف جػػرت محػػاكالت كثيػػرة لقيػػاس التفكيػػر الناقػػ
 Cornell Criticalاالختبػػارات المعركفػػة التػػي حاكلػػت قيػػاس التفكيػػر الناقػػد ككرنػػاؿ لمتفكيػػر الناقػػد )

Thinking Test( كاختبػار ركس لمعمميػات المعرفيػة العميػا )Ross Test of Higher Cognitive 
Skills( كاختيػار )نػيس كايػر(   )إThe Ennis- Weir Critical Thinking Essay Test كقػد حاكلػت )

 -طسكف كجميسر لمتفكير الناقد قياس التالية:اىذه االختبارات ك 
كالقػػػػدرة عمػػػػػي   القػػػػدرة عمػػػػػي التحميػػػػؿ كالتركيػػػػب كالتقيػػػػيـ  القػػػػدرة عمػػػػي االسػػػػتدالؿ المنطقػػػػي 

مػي التفسػير كالقػدرة عمػي االستنباط كالقدرة عمي إدراؾ اإلفتراضيات كالقػدرة عمػي االسػتنتاج كالقػدرة ع
 تقكيـ الحجج.
طػػرؽ القيػػاس فػػي اختبػػارات التفكيػػر الناقػػد فبعضػػيا يقػػيس التفكيػػر الناقػػد عػػف طريػػؽ  تاختمفػػ

فقػػرات أك أسػػئمة مػػف نػػكع االختيػػار مػػف متعػػدد أك بيػػاف درجػػة صػػحة أك خطػػأ الفقػػرة أك مػػا إذا كانػػت 
عضػػيا اثخػػر يقػػاس التفكيػػر كفػػي ب ةنة فػػي نػػص أك فقػػرة معطػػامعمكمػػات متضػػمنة أك غيػػر متضػػم

الناقد مف خبلؿ مكاقؼ معينة يطمػب فييػا مػف المفحػكص االسػتجابة بطػرؽ تكشػؼ عػف قدرتػو عمػي 
 (.Norris and nnis1989التفكير الناقد )

 -مقارنة بيف التفكير اإلبداعي و التفكير الناقد:
قد لسبب بسػيط ىػك أف ربما كاف مف غير الممكف التمييز بيف التفكير اإلبداعي ك التفكير النا

نتػػاج مػػا يمكػػف كصػػفو بالجػػدة كمػػف الصػػعب أف  أم تفكيػػر جيػػد يتضػػمف تقييمػػان لمجػػكدة أك النكعيػػة كا 
ينشػػغؿ الػػدماغ بعمميػػة تفكيػػر مركػػب دكف دعػػـ مػػف عمميػػة تفكيػػر مركبػػة أخػػرل. كلكػػف نػػكاتج التفكيػػر 

 ران ناقػػػػػػػػػػػدان.تتنػػػػػػػػػػػكع تبعػػػػػػػػػػػان لنػػػػػػػػػػػكع الميمػػػػػػػػػػػة كمػػػػػػػػػػػا إذا كانػػػػػػػػػػػت تتطمػػػػػػػػػػػب تفكيػػػػػػػػػػػران إبػػػػػػػػػػػداعيان أك تفكيػػػػػػػػػػػ
 (84:1999 جركاف( .            مقارنة بيف التفكير الناقد كالتفكير اإلبداعي :كفيما يمي 
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 (2.3دوؿ)ج
  مقارنة بيف التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي

 

 التفكير اإلبداعي التفكير الناقد
 (.Divergentتفكير متشعب)  (.Convergentتفكير متقارب) 

 يتصؼ باألصالة. صداقية أمكر مكجكدة .يعمؿ عمي تقييـ م
 عادة ما ينتيؾ مباد  مكجكدة كمقبكلة. يقبؿ المباد  المقبكلة كال يعمؿ عمي تغييرىا .

 ال يتحدد بالقكاعد المنطقية كال يمكف التنب  بنتائجو. .د المنطقية كيمكف التنب  بنتائجويتحدد بالقكاع

 ادات لدم الفرد.يتطمباف كجكد مجمكعة مف الميكؿ كاالستعد
 يستخدماف أنكاع التفكير العميا لحؿ المشكبلت كاتخاذ القرارات.

يظيػر بكضػكح الفػرؽ بػيف التفكيػر الناقػد   Creative Break Throughإف االختػراؽ اإلبػداعي 
مػػػا التفكيػػػر أكػػػف التنبػػػ  بيػػػا كاإلبػػػداعي فػػػالتفكير الناقػػػد محكػػػـك بقكاعػػػد المنطػػػؽ كيقػػػكد إلػػػي نػػػكاتج يم

تػراؽ اإلبػداعي ي فميس ىناؾ قكاعد منطقية تحدد نكاتجو. كألف ما يتـ اكتشافو في حالػة االخاإلبداع
التنب  بو أنػو شػيء يحػدث عمػي يػد شػخص كىػذا كػؿ مػا فػي األمػر  جديد كأصيؿ فميس ممكنان  يءش

 رغـ أف ىناؾ بعض العكامؿ المعينة في حدكث االختراؽ.
 التفكير الناقد كالتفكير التأممي :

لتػػي تفكيػػر الناقػػد عمػػى تقصػػي الدقػػة فػػي مبلحظػػة الكقػػائع التػػي تتصػػؿ بالمكضػػكعات ايقػػـك ال
راعػػاة المكضػػكعية فػػي العمميػػة سػػتخبلص النتػػائج بطريقػػة منظمػػة كماتنػػاقش   كالدقػػة فػػي تفسػػيرىا ك 

 .كميا
( إلػػى أف التفكيػػر الناقػػد يشػػتمؿ عمػػى عػػدة ميػػارات يينبغػػي أف 141:  1998 ةكيشػػير )عفانػػ

فكيريػة مثػؿ مـ حتػى يسػتطيع أف يحػؿ المشػكمة كمػا يتضػمف العديػد مػف الميػارات التتتكفر لدل المتع
سػػتنتاجي   كممػػا سػػبؽ نسػػتطيع أف نسػػتنتج أف التفكيػػر التػػػأممي سػػتداللي   االالتفكيػػر التػػأممي   اال

  .ميػػػػػا التفكيػػػػػر التػػػػػأممييتضػػػػػمف معظػػػػػـ أسػػػػػاليب التفكيػػػػػر فجميػػػػػع أنػػػػػكاع التفكيػػػػػر تتضػػػػػمف فػػػػػي مجم
 (45:  2005  ) كشكك

 النشاطات التعميمية المقترحة لتنمية التفكير الناقد لدل طمبة الجامعات :
 دكار في القضايا التي تحؿ نزاعات ما . استخداـ لعب األ -
مفػػػػاز التػػػػي تقػػػدـ كجيػػػػة نظػػػػر تشػػػجيع الطمبػػػػة عمػػػػى حضػػػكر االجتماعػػػػات أك مشػػػػاىدة بػػػرامج الت -

 .مختمفة
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 اتيـ   كمناقشة ما يكتبكف.تشجيع الطمبة عمى الكتابة بشأف مكضكع ميـ في حي -
 (56:  2009) عسقكؿ   

يجاد أمثمة عف التحيز أك الغضب . -  تشجيع الطمبة عمى تحميؿ مقاالت الصحؼ كا 
 .  سيما في الببلغة العربية ةتشجيع الطمبة عمى طرح  أسئمة ليا إجابات متعدد -
 تشجيع الطمبة عمى قراءة األدب الذم يعكس قيمان كتقاليد مختمفة . -
               الميتميف بالقضايا العامة كمناقشتيـ .       دعكه -

 ؟ ماىك الجديد عف التفكير الناقد 
  كممارسػػػة ميػػػارات التفكيػػػر تسػػػاعدنا عمػػػى أف نصػػػبح  ةيـ التفكيػػػر الناقػػػد حاجػػػة ممحػػػأصػػػبح تعمػػػ -

 .مفكريف بشكؿ أفضؿ 
ماغ يشػبو العضػمة   عمػـ األعصػاب كتشػريح الػدماغ تشػير إلػى أف الػد عػفإف المعمكمات الػكاردة  -

 ككمما استخدمناه أصبح أكثر فاعمية . 
إف األسػػػػػاليب الجديػػػػػدة فػػػػػي التعامػػػػػؿ مػػػػػع المعمكمػػػػػات خػػػػػبلؿ المحاضػػػػػرات كالقػػػػػراءات كالنقاشػػػػػات  -

 كليس سمبيان .  الجماعية لتعزيز التعمـ كالفيـ ت كد أف التفكير الناقد فاعبلن 
لي ليػػػا الػػػدكر الفاعػػػؿ فػػػي تطػػػكير لجمػػػااإلىتمامػػػات الشخصػػػية كالميػػػكؿ مثميػػػا مثػػػؿ العامػػػؿ اإف  -

 تجاىات البلزمة لمتفكير .اال
صػػػػنع القػػػػػرارات ىتمػػػػػاـ بمعرفػػػػة كيفيػػػػػة دم إلػػػػى االىتمػػػػاـ بعمميػػػػػة التفكيػػػػر المنطقػػػػػي تػػػػ  زيػػػػادة اال -

 ستنتاجات . ضيح طبيعية مثؿ ىذه القرارات كاالستنتاجات كتك كاال
مختمفػػػة لتطػػػكير القػػػدرة عمػػػى  سػػػتخداـ كجيػػػات نظػػػركا كيػػز عمػػػى فيػػػـ كجيػػػات النظػػػر اثخػػػرلالتر  -

 ليست بالضركره متشابية .  ة  فالعقكؿ المفكر التفكير المنطقي 
بفكػػرة " أف لػػيس ىنػػاؾ طريػػؽ كاحػػد لمحػػؿ " كفكػػرة " أف لػػيس ىنػػاؾ جػػكاب كاحػػد  ةالقناعػػة المتزايػػد -

 .  "صحيح " بعبارة أخرل أف " كؿ جكاب صحيح في سياقو المناسب
طػػػاء المفيػػػدة كبفكػػػرة أف الفشػػػؿ المرحمػػػي ىػػػك ثمػػػف النجػػػاح كالتطػػػكر عتػػػراؼ المتزايػػػد بفكػػػرة األخاال -

 خريف عمى تجنب نفس األخطاء . عد اثكاإلقناع بعمميات المشاركة في الخطأ كالتي تسا
سػػتفادة مػػف يليػة عمػػؿ دماغنػػا كىػذا مػػا يتضػػمف كيفيػػة اسػػتراتيجيات جديػػدة تسػاعد عمػػى اال تطػكير -

 يؿ عادات جيدة لئلستقصاء . تشكك  عمكمات في الذاكرة طكيمة األمدحفظ الم
 ( 22:  2007  ) نجـ 
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 الثػػػالػػػػث الفػػػػػػصػػػػػػؿ
 الازبيا الدناسز 

 .تدريسها ومشكبلت بالببلغة تتعمؽ عربية دراسات:  األوؿ المحور

والتفكير بالتحصيؿ  تتعمؽ  عربية دراسات:  الثاني المحور 
 .الناقد

دالناق بالتفكير تتعمؽ أجنبية دراسات * : الثالث المحور 

 .بالببلغة تتعمؽ أجنبية دراسات* 
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 الفصؿ الثالث

 لدراسات السابقةا

العثكر عمى دراسات سابقة تتصؿ مباشرة بالدراسة الحالية   لذا تـ  ولـ يتيسر لمباحث 
 .االعتماد عمى الدراسات التي تناكلت قياس مستكل التفكير الناقد في مكاضيع كمياديف أخرل

 لببلغة العربية سيما عمـ البياف .تعتبر الدراسة الحالية ىي أكلى الدراسات مف نكعيا في اك 

جنبية ذات الصمة بمكضكع الدراسة رض البحكث كالدراسات العربية كاألتـ في ىذا الفصؿ ع
 بغرض اإلفاده منيا في الدراسة الحالية .

 (3.3)سية كما ىك مكضح بالشكؿ محاكر رئي دراسة كقعت في ثبلثة (36)دراسات الكبمغ عدد 

 الدراسات السابقةمحاور ( 3.3شكؿ )

 
 

 

 

 

 الدراسات السابقة

 المحور

 الثالث 

دراسات أجنبية تتعمؽ 
 بالتفكير الناقد

دراسات أجنبية تتعمؽ 
 بالببلغة

 المحور الثاني

دراسات عربية  تتعمؽ  
 بالتحصيؿ والتفكير الناقد

 المحور األول

دراسات عربية تتعمؽ 
 بالببلغة ومشكبلت تدريسها



112 

 

مع عرض رض ىذه البحكث كالدراسات في كؿ محكر مرتبة مف الحديث إلى القديـ كتـ ع
بعد ذلؾ كفيما يمي عرض ليذه البحكث  الدراسات العربية أكالن   ثـ عرض الدراسات األجنبية 

 .(3.4)كما ىك مكضح بالشكؿ كالدراسات 

 العربية واألجنبية ( الدراسات السابقة3.4شكؿ )

 

الدرسات العربية 
 واألجنبية

 دراسات أجنبية

دراسات أجنبية تتعمؽ 
 بالتفكير الناقد

 كبلكسكف

 ايدسكف

 ثابيتا كيخركف

 ابسككست

 ريفيز

 ميشكم

 اليسكف

 جكلدبيرغ

 رايسمني

 مؾ ميكرام

 بكالؾ

دراسات أجنبية تتعمؽ 
 بمببلغة

 مكرجاف    

  

 كاثريف

 استبي

 ماننج

 تكماس

 بيرتكف

 ركبنسكف

دراسات عربية تتعلق 
 بالتحصيل والتفكير الناقد

 السميتي

 الشرقي

 البرعي

 الحمكرم كالكىر

 يكسؼ

 رضكاف

 عيسى

 محمد عمي

 الخطيب

دراسات عربية تتعلق 
بالبالغة ومشكالت 

 تدريسها

 سيمكد

 الحشاش

 عبد الحميد

 الشيخ

 سالماف

 زمـز

 فخرم كفبلح

 السميطي

 جمك

 إبراىيـ
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 المحور األوؿ

 الببلغة ومشكبلت تدريسها :تتعمؽ ب عربية دراسات

 (:2003دراسة سهمود ) -1
ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى مشػػكبلت تعمػػيـ كتعمػػـ الببلغػػة العربيػػة فػػي الصػػؼ العاشػػر األساسػػي 

( 83مػف ) ةمككنػ ةنفػي اسػتبا. كتمثمػت أداة الدراسػة مف كجية نظر المعمميف كالطمبة بمحافظة غزه 
عمػػى ثبلثػػة مجػػاالت   كىػػي مشػػكبلت تتعمػػؽ بطبيعػػة مػػادة الببلغػػة كمحتكاىػػا كالمعمػػـ  ةفقػػرة مكزعػػ

( طالبػان كطالبػػة كأسػفرت النتػػائج عػػف 66معممػػان ك ) 75)كالطالػب   كطبقػػت عمػى عينػػة مككنػة مػػف ) 
 التالي: 

بػيف يراء معممػي المغػة العربيػة فػي   0.05ية عنػد مسػتكل داللػة ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائ -
تحديد مشكبلت تعميـ الببلغة العربية لمصػؼ العاشػر األساسػي بمحافظػة غػزة يعػزل إلػى متغيػر 

 .طكيمة (  –متكسطة  –الخبرة ) قصيرة 
يػة فػي بػيف يراء معممػي المغػة العرب  0.05ال تكجد فركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة  -

األساسي بمحافظػة غػزه يعػزل إلػى متغيػر التأىيػؿ العاشر تحديد مشكبلت تعميـ الببلغة لمصؼ 
غيػر تربػكم (   كذلػؾ فػي المشػكبلت المتعمقػة بالمجػاؿ الثػاني كالػذم يتنػاكؿ  –التربكم ) تربكم 

 .لطالبؿ المشكبلت التي تتعمؽ باالمشكبلت التي تتعمؽ بأداة المعمـ كالمجاؿ الثالث الذم يتناك 
بػػيف يراء معممػػي المغػػة العربيػػة فػػي   0.05تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة  -

تعػػػػزل إلػػػى متغيػػػػر كىػػػي  طبيعػػػة مػػػػادة الببلغػػػة كمحتكاىػػػا المشػػػكبلت المتعمقػػػة بالمجػػػػاؿ األكؿ 
 غير تربكم ( كذلؾ لصالح المعمميف التربكييف .  –التأىيؿ التربكم ) تربكم 

بػيف يراء معممػي المغػة العربيػة فػي   0.05ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة  ال تكجد فركؽ -
المجػػاؿ الثالػػث الػػذم يتنػػاكؿ المشػػكبلت التػػي  فػػي كبلت تعمػػيـ كتعمػػـ الببلغػػة  كذلػػؾتحديػػد مشػػ

فقػػد التػػي تتعمػػؽ بػػأداة المعمػػـ تتعمػػؽ  بالطالػػب   أمػػا فػػي المجػػاؿ األكؿ الػػذم يتنػػاكؿ المشػػكبلت 
بػػيف يراء المعممػػػيف   0.05نػػو تكجػػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػػد مسػػتكل أثبتػػت الدراسػػة أ

 . كالطمبة  في تحديد مشكبلت تعمـ الببلغة كذلؾ لصالح مجمكعة الطمبة
 (: 2001دراسة الحشاش ) -2

كشػػؼ مػدل مبلءمػػة مػنيج الببلغػػة لممرحمػة الثانكيػػة بمحافظػات غػػزة إلػى ىػدفت ىػذه الدراسػػة 
كقػػػد كانػػػت عينػػػة الدارسػػػة ىػػػي المجتمػػػع ا فيػػػو مػػػف كجيػػػة نظػػػر المعممػػػيف . لممعػػايير الكاجػػػب تكافرىػػػ

المغػػة العربيػػة لمصػػفيف الحػػادم عشػػر كالثػػاني عشػػر فػػي  مي فػػي كػػؿ أفػػراده كىػػـ مجمػػكع معممػػياألصػ
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(  معممػان 236( كقػد بمػغ عػددىـ )  2000 - 1999س الثانكية بمحافظات غزة لمعاـ الدراسي )ار دمال
 كمعممة.

يػػا عمػػى عينػػة ( فقػػرة تػػـ تطبيق120اسػػتخدـ الباحػػث اسػػتبانة مككنػػة مػػف )  كألغػػراض الدراسػػة
 النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ما يمي : ىـأالدراسة ككاف مف 

 بناء قائمة بالمعايير الكاجب تكافرىا في مناىج الببلغة لممرحمة الثانكية. -
األىػػػداؼ كالمحتػػػكل كاألنشػػػطة انخفػػػاض النسػػػبة المئكيػػػة العامػػػة لمػػػدل تػػػكافر المعػػػايير الخاصػػػة ب -

بينما  )%54كحصؿ المحتكل عمى نسبة ) )%57 التعميمية حيث حصمت األىداؼ عمى نسبة )
 . )%55 (حصمت األنشطة التعميمية عمى نسبة 

كىػي نسػبة  )%58 بمغت النسبة المئكية العامة لمدل تكافر المعايير الخاصة بالمناىج ككؿ )
 متدنية .

 د مف التكصيات نذكر منيا :كقد خرجت الدراسة بعد
 ضركرة مراعاة المعايير الكاجب تكافرىا في منيج الببلغة لممرحمة الثانكية. -
 ىتماـ بصياغة أىداؼ كاضحة لمنيج الببلغة لممرحمة الثانكية.ضركرة اال -
 ىتماـ بربط محتكل الببلغة بأىداؼ المنياج.ضركرة اال -
 المستخدمة بأىداؼ المنياج.ضركرة ربط الطرؽ كاألساليب كالكسائؿ  -

 (:2001دراسة عبد الحميد ) -3
ىػػػدفت ىػػػذه الدراسػػػة  إلػػػى محاكلػػػة الكشػػػؼ عػػػف العبلقػػػة عمػػػا يعرفػػػة الطػػػبلب مػػػف المفػػػاىيـ  
كقدرتيـ عمى تكظيفيا في التعبير اإلبداعي المكتكب لػدل طػبلب الصػؼ الثالػث الثػانكم   الببلغية 

 تكمػػا ىػػدفتػػب الببلغػػة فػػي صػػفكؼ المرحمػػة الثانكيػػة   كمعرفػػة المفػػاىيـ الببلغيػػة المتضػػمنة فػػي ك
الدراسة إلى معرفة مستكل تحصيؿ طػبلب الصػؼ الثالػث الثػانكم لممفػاىيـ الببلغيػة كمػدل تكظيػؼ 

بػيف المعرفػة الببلغيػة كمػدل العبلقػة لممفاىيـ الببلغية في تعبيرىـ اإلبػداعي الكتػابي ى الء الطبلب 
ة طنطا كىي يندراسة مف ثبلث مدارس ثانكية بمدد تككنت عينة الكقكتكظيفيا في التعبير الكتابي . 

حمدية الثانكية لمبنيف بطنطا   مدرسة طنطا الثانكية لمبنات   كمدرسة طنطا المشتركة   ألالمدرسة ا
( مػف البنػات كذلػؾ 70( مػف البنػيف ك ) 110( طالبػان كطالبػة مػف بيػنيـ ) 180 (فقد بمغ عػدد العينػة 

 .كائيةختيارىـ بطريقة عشاالث الثانكم   كقد كتـ الصؼ الثمف طمبة 
فػػػي الببلغػػػة بيػػػدؼ قيػػػاس معرفػػػة  ميان الدراسػػػة اختبػػػار تحصػػػي ىػػػذه الباحػػػث فػػػيكقػػػد اسػػػتخدـ 

يضػػان أكاسػػتخدـ كمػػف ثػػـ معرفػػة مسػػتكاىـ فييػػا . التػػي سػػبقت دراسػػتيا الطػػبلب لمكضػػكعات الببلغػػة 
ضكع تعبير يختػاره الطالػب مثػؿ كتابػة رسػالة اختبار الكتابة اإلبداعية حيث كمؼ الطبلب بكتابة مك 
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بتو مػف أك كتابة قصة طريفة أعجعف مشاعره اتجاه اثخر .إلى صديؽ أك صديقة يعبر كؿ منيما 
 .ىكايتو المفضمة ك كتابة مكضكع يعبر فيو عف أمكاقؼ الحياة اإلجتماعية 

 -ككاف مف أبرز نتائج ىذه الدراسة :
عنػد الطػبلب   حيػث كانػت  ةتيا المئكيػة فػي التحصػيؿ عاليػنسػب بعض المفػاىيـ الببلغيػة كانػت -

  .سمكب اإلنشائي  كالتشبيو   كاألسمكب الخبرم   الطباؽ كىي األ 0.65تمؾ النسبة تزيد عف 
( مػف الجنػاس كالكنايػة 0.50 بعض المفاىيـ الببلغية حصمت عمػى نسػبة متدنيػة أم أقػؿ مػف )  -

حصػػمت عمػى نسػػبة     قػدعارة كالمجػػاز كالسػجع كالقصػػر سػتاالسػاكاة كاإليجػػاز كالتكريػة   أمػػا كالم
 .( 0.08إلى )   0.01) )   بيفمتكسطة ما 

كىذا يدؿ عمى أف ( 55.3أما المتكسط العاـ لدرجات تحصيؿ األفراد لممفاىيـ الببلغية فكاف )  -
 .مرتفعان كلكنو فكؽ النصؼ بقميؿ  لممفاىيـ الببلغية ليس مستكل تحصيؿ الطبلب 

ليس في التعبير اإلبداعي كاف ضعيفان  لطبلب في تكظيؼ المفاىيـ الببلغية إف مستكل ا -
 كتعد النسبة ضعيفو جدان .( 27.9)حيث بمغت النسبة  جدان 

فػي التعبيػر الكتػابي  رتبػاط ذات داللػة بػيف معرفػة الطػبلب الببلغػة كتكظيفيػااعػدـ كجػكد عبلقػة  -
فػػراد أف الطبلب)أؿ. كىػػذا يعنػػي ( كىػػي غيػػردا0.142رتبػػاط )يػػث كػػاف معػػدؿ االح ةبصػػفة عامػػ

ال يعرفكنيػا فػي التعبيػر أك قػدقد يعرفكف المفاىيـ الببلغية كلكنيـ ال يستطيعكف تكظيفيا  العينة(
 .  تعبيرفي الكال يكظفكنيا 

 (:2000دراسة محمد عبد الرءوؼ الشيخ  ) -4
ميػة الثػركة تحػديث أثػر اسػتخداـ كػؿ مػف السػجع كالجنػاس كالػكزف عمػى تن إلػى ىدفت الدراسػة 

دكات الدراسػػة فػػي : أساسػػي   كتمثمػػت إلبػػداعي لػػدل طػػبلب الصػػؼ الخػػامس األالمغكيػػة كالتعبيػػر ا
إعػػداد اختبػػار الثػػركة المغكيػػة   كاختبػػار اإلبػػداع الكتػػابي . كطبقػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة تككنػػت مػػف 

( 41ة بمغػػػت )( تمميػػػذان كتمميػػػذة مػػػف المرحمػػػة االبتدائيػػػة كزعػػػت عمػػػى مجمػػػكعتيف األكلػػػى تجريبيػػػ78)
( تمميػػػذان كتمميػػػذة    كقػػػد أثبتػػػت نتػػػائج الدراسػػػة فعاليػػػة 37تمميػػػذاي كتمميػػػذة كاألخػػػرل ضػػػابطة بمغػػػت )

اسػػتخداـ األسػػاليب الببلغيػػة فػػي تنميػػة الثػػركة المغكيػػة   كاإلبػػداع الكتػػابي حيػػث تكصػػمت إلػػى فػػركؽ 
بية كالضابطة لصػالح بيف متكسطي درجات المجمكعتيف : التجري 0.001دالة إحصائيان عند مستكل 
  ة المغكية كاإلبداع الكتابي.رك في اإلجراء البعدم الختبارم الثالمجمكعة التجريبية كذلؾ 

 (: 2000لماف ) ادراسة س -5
سمكب المكديبلت كالتفاعؿ المكجو في تنميػة أستخداـ اؼ إلى فاعمية ىدفت ىذه الدراسة التعر 

 ات المغة العربية . بعض كفايات تدريس الببلغة لدل الطالبات معمم
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كاختار الباحث لدراسة عينة عشكائية مف الطالبات المعممات بالفرقة الرابعػة شػعبة لغػة عربيػة 
كقسػػػػػميا إلػػػػػى ثػػػػػبلث  2000)– 1999)تربػػػػػكم بكميػػػػػة البنػػػػػات جامعػػػػػة عػػػػػيف شػػػػػمس لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي 

يػػة التجريبيػػة ( كالثانةسػػمكب المعتػػاد ) المحاضػػر لباحػػث األمجمكعػػات األكلػػى ضػػابطة اسػػتخدـ معيػػا ا
" كقػد اسػتخدـ الباحػث معيػا 2سمكب المكديبلت كالثالثة التجريبية "أستخدـ الباحث معيا احيث "  1"
 سمكب التفاعؿ المكجو. أما أدكات الدراسة فكانت ما يمي :أ
 صمـ الباحث قائمة بعض الكفايات األكاديمية كالمينية لمببلغة . -
 تمكف الطالبات المعممات مف كفايات تدريس الببلغة. ختباران تحصيميان لقياساصمـ الباحث  -
 صػػػػػمـ الباحػػػػػث بطاقػػػػػة مبلحظػػػػػة أداء الطالبػػػػػات المعممػػػػػات لكفايػػػػػات تػػػػػدريس الببلغػػػػػة لمعرفػػػػػة  -

  المستكل األدائي لدييف.
 النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ما يمي :  ىـككاف مف أ

 ليػػة مػػف أسػػمكب المحاضػػرة فػػي تحصػػيؿاإف أسػػمكب المػػكديبلت كأسػػمكب التفاعػػؿ المكجػػو أكثػػر فع -
 كأداء كفايات الببلغة لدل الطالبات المعممات.

 إف أسػػػػمكب التفاعػػػػؿ المكجػػػػو أكثػػػػر فعاليػػػػة مػػػػف أسػػػػمكب المػػػػكديبلت فػػػػي تحصػػػػيؿ كأداء كفايػػػػات  -
 تدريس الببلغة لدل الطالبات المعممات.

 ريس برنػػػػػامج كفايػػػػػات فعاليػػػػة اسػػػػػتخداـ أسػػػػػمكب المػػػػكديبلت التعميميػػػػػة كالتفاعػػػػػؿ المكجػػػػػو فػػػػي تػػػػػد -
 الببلغة كقد خرجت الدراسة بعدد مف التكصيات نذكر منيا:

 االعربية.غةأماـ التبلميذ في حصص الم مراعاة معمـ المغة العربية لقكاعد الببلغة نطقان كأسمكبان -
 مناقشة إشراؾ الطبلب في درس الببلغة كتعزيز إجاباتيـ. -
   كيتجنػػػب قػػػدر  المقدمػػػة إلػػػى الطػػػبلب تحمػػػيبلن تػػػذكقيان ضػػػركرة االىتمػػػاـ بتحميػػػؿ دركس الببلغػػػة  -

 .اإلمكاف القكاعد الببلغية الجامدة
 (:1996زمـز عبد المحسف أبو الفضؿ) دراسة  -6

تقػػكيـ اسػػتخداـ الطػػبلب لؤلنمػػاط الببلغيػػة الشػػائعة ف لمتعػػرؼ عمػػى  إلػػى الدارسػػةىػػذه ىػػدفت  
نكية   كمحاكلػة تنميػة اسػتخداـ األنمػاط األقػؿ مدل إفادة الطبلب مف دراسة الببلغة في المرحمة الثا
 شيكعان   كقد تمثمت إجراءات الدراسة كأداكتيا في :

 المرحمة الثانكية .إعداد قائمة باألنماط الببلغية التي يجب إكسابيا لطبلب  -
( مكضكعان تـ عرضيا عمى 15 (كبمغ عددىا إعداد مكضكعات التعبير التي كتب فييا الطبلب  -

 –محاربػة اإلدمػاف –ات ىػي:) حػب مصػر عكا عمػى اختيػار ثبلثػة مكضػكعذيف أجمالمحكميف ال
 القراءة (.
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تحميػػػؿ كتابػػػات الطػػػبلب فػػػي مكضػػػكعات التعبيػػػر لعينػػػة مػػػف طػػػبلب كطالبػػػات المرحمػػػة الثانكيػػػة  -
 بالصؼ الثالث الثانكم.

 النتائج التي أسفرت عنيا الدراسة : كمف أىـ 
يػػة الػػكاردة فػػي مقػػركءات طػػبلب المرحمػػة الثانكيػػة ككػػذا فػػي قػػدمت الدراسػػة قائمػػة باألنمػػاط الببلغ -

االسػػػػتعارة  –المجػػػػاز المرسػػػػؿ  –األسػػػػمكب اإلنشػػػػائي  –كتابػػػػاتيـ كىػػػػي : ) األسػػػػمكب الخبػػػػرم 
اإلطناب  –الجناس  –السجع  –المقابمة  –التضاد  –الكناية  –االستعارة المكنية  –التصريحية 
 االلتفاؼ(. –بالترادؼ 

  لقائمػػة مػػا عػػدا السػػجع   كالمقابمػػةبلغيػػة الشػػائعة فػػي كػػؿ األنمػػاط التػػي كردت باف األنمػػاط البإ -
 إلطناب بالترادؼ .رسؿ   كالجناس   كالكناية   ثـ اية   كالمجاز المحكاالستعارة التصري

: يكعيا فػػي مقػػرر المغػػة العربيػػة مثػػؿنمػػاط غيػػر شػػائعة فػػي كتابػػات الطػػبلب فػػي حػػيف شػػأىنػػاؾ  -
 ة   كالعكس مع نمط االلتفاؼ.نمطي السجع كالمقابم

اسػػػتخداـ الطػػػبلب لؤلنمػػػاط الببلغيػػػة بصػػػكرة منخفضػػػة   ممػػػا ي كػػػد ضػػػركرة االىتمػػػاـ بالجانػػػػب  -
    التطبيقي لمببلغة حتى تزداد نسبة االستخداـ.

 ( :1995دراسة محمد فخري , وشفيؽ فبلح )   -7
فػػي  –يسػػتخدميا الطػػبلب التعػػرؼ عمػػى أشػػكاؿ المغػػة المجازيػػة التػػي إلػػى ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة 
بػػػدأ فييػػػا التمميػػػذ فػػػي كتابػػػاتيـ الحػػػرة   كتحديػػػد المرحمػػػة الدراسػػػية التػػػي ي –مراحػػػؿ التعمػػػيـ المختمفػػػة 

شػػػكاؿ   كتمثمػػػت أدكات الدراسػػػة فػػػي : جمػػػع عينػػػة مػػػف كتابػػػات طػػػبلب المػػػدراس اسػػػتخداـ ىػػػذه األ
حميػػػؿ لمضػػػمكف قيػػػاـ بعمػػػؿ ت( تمميػػػذان كتمميػػػذة   ثػػػـ ال1200الحككميػػػة بدكلػػػة البحػػػريف بمػػػغ عػػػددىا )

   كقد أسفرت نتائج الدراسة عف التالي :كتابات الطبلب الحرة
ف الطػبلب يبػدأكف فػي اسػػتخداـ المغػة المجازيػة فػػي كتابػاتيـ فػي نيايػػة المرحمػة االبتدائيػة كبدايػػة إ -

 المرحمة اإلعدادية .
اسػتخدمت االسػتعارة أكثػر كثر مػف أخػرل   بحيػث ألكانان مجازية تستخدـ بصكرة أاؾ ف ىنأ تبيف  -

بتػكاتر يزيػد عػف أنػكاع التشػبيو األخػرل  غالتشبيو البميمف غيرىا في كتابات التبلميذ ك كما حظى 
 مف المفرد كالتمثيمي .

 التعميميةف ىناؾ تطكران ممحكظان في استخداـ أشكاؿ المغة المجازية بشكؿ عاـ خبلؿ المراحؿ إ -
 استخداـ أشكاؿ المغة المجازية بشكؿ عاـ. ف الطالبات تفكقف عمى الطبلب فيإ -
 ( 1995 دراسة حمدة حسف السميطي )   -8

تحديػػػد األسػػػاليب البيانيػػػة التػػػي تضػػػمنتيا كتػػػب المغػػػة العربيػػػة لػػػدل إلػػػى الدراسػػػة  ىػػػذه ىػػػدفت 
مػػدل فيػػـ الطػػبلب ليػػا   كتحديػػػد  كمعرفػػةاألخيػػرة مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة  طػػبلب الصػػفكؼ الثبلثػػة
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البيانيػػة انيػػة الشػػائعة فػػي لغػػتيـ المنطكقػػة كالمكتكبػػة   بيػػدؼ الكقػػكؼ عمػػى األسػػاليب سػػاليب البياأل
لتحميػػؿ محتػػكل لغػػة الطػػبلب كقػػراءاتيـ   كتسػػجيؿ المناسػػبة ليػػـ  كتمثمػػت أداكت الدراسػػة فػػي : أداة 

أحاديث الطبلب ثـ تفريغيا في بطاقات   كمف ثـ تحميؿ لغة الطبلب كقراءاتيـ مع التأكد مف ثبات 
سػػاليب البيانيػػة لطػػبلب المرحمػػة االبتدائيػػة كتطبيقػػو عمػػى عينػػة   ثػػـ بنػػاء اختبػػار فػػي فيػػـ األحميػػؿتال

 الدراسة مف البنيف كالبنات .
 التالي :  فكقد أسفرت نتائج ىذه الدراسة ع

فػػي األسػػاليب البيانيػػة الشػػائعة فػػي لغػػة طػػبلب الصػػفكؼ الثبلثػػة األخيػػرة مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة  -
  ةجمػػػػػػػػػػػؿ   كالتمثيمػػػػػػػػػػػي (   كاالسػػػػػػػػػػػتعار التشػػػػػػػػػػػبية : ) البميػػػػػػػػػػػغ   كالمرسػػػػػػػػػػػؿ   الم كتػػػػػػػػػػػبيـ ىػػػػػػػػػػػي :

 كالتمثيمية (   كالكناية كالمجاز .  التصريحية ) المكنية   
 ر اسػػتخداميا فػػي لغػػة الطػػبلب سػػاليب البيانيػػة التػػي احتمػػت المرتبػػة األكلػػى مػػف حيػػث تػػكاتف األإ -

 ىػػػػػػي : االسػػػػػػتعارة   كالتشػػػػػػبية  %50كثػػػػػػر مػػػػػػف أاألسػػػػػػاليب التػػػػػػي بمغػػػػػػت نسػػػػػػبة شػػػػػػيكعيا  كىػػػػػػي
 كالمجاز .

ف األساليب البيانية التي احتمت المرتبة األكلػى فػي كتػب المغػة العربيػة لمصػفكؼ الثبلثػة األخيػرة إ -
التشػبيو كاالسػتعارة    :( كىػي15 -  10مػف المرحمػة االبتدائيػة ىػي التػي تصػؿ نسػبتيا مػا بػيف ) 

 تمييما الكناية ثـ المجاز . 
 األساليب البيانية أعمى عند البنات منيا عند البنيف.ف نسبة شيكع إ -
 ف مستكل فيـ الطبلب لؤلساليب البيانية متكسط كدكف المتكسط .إ -
 بػػػػػػيف الػػػػػػذككر كاإلنػػػػػػاث فػػػػػػي مسػػػػػػتكل  0.05تكجػػػػػػد فػػػػػػركؽ ذات داللػػػػػػة أحصػػػػػػائية عنػػػػػػد مسػػػػػػتكل  -

 فيـ األساليب البيانية لصالح اإلناث.
االبتدائية   كيمكػف ترتيػب سبة كمبلءمة لطبلب المرحمة ف األساليب البيانية المحسكسة أكثر مناإ -

 .اية ثـ االستعارة   ثـ التشبيويث سيكلتيا   فنبدأ بالمجاز ثـ الكنحساليب مف ىذه األ
 (: 1993دراسة باسمة جمو )-9

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى قيػػاس مسػػتكل تحصػػيؿ الطػػبلب لمػػادة الببلغػػة فػػي مػػدارس مدينػػة  
ؼ عمى أسػباب ضػعفيـ فػي ىػذه المػادة   كتمتمػث أداكت الدراسػة فػي إعػداد الرسمية   كالتعر  ؽدمش

اختبار تحصيمي   كاسػتبانة خاصػة بالتبلميػذ   كاسػتبانة أخػرل خاصػة بالمدرسػيف   كمػا اسػتخدمت 
الدراسػة  تبمادة الببلغة   كطبقالمقابمة الشخصية حيث أجرت عدة مقاببلت مع بعض المختصيف 

باإلضػافة  ؽة دمشػينػف طبلب الصؼ الثالث الثانكم بمدميذان كتمميذة م( تم2713عمى عينة شممت )
 المختصيف في مادة الببلغة إلى عدد مف معممي المغة العربية في تمؾ المدراس   كعدد مف 

 



119 

 

 وأوضحت النتائج ما يمي :
كف أف طبلب المدراس الثانكية يعانكف مف ضعؼ في مادة الببلغة   كأف نسبة الذككر الذيف يعان -

ينتمػػػػكف إلػػػػى األسػػػػر  فف مسػػػػتكل الطػػػػبلب الػػػػذيأأكبػػػػر مػػػػف نسػػػػبة اإلنػػػػاث   ك  لضػػػػعؼمػػػػف ىػػػػذا ا
المتكسػػػػطة الػػػػدخؿ أفضػػػػؿ مػػػػف مسػػػػتكل الطػػػػبلب الػػػػذيف ينتمػػػػكف إلػػػػى األسػػػػر ذات الػػػػدخؿ الجيػػػػد 

تػػ دم إلػػى  سػػتيا إلػػى تحديػػد أىػػـ األسػػباب التػػيكالضػػعيؼ   كمػػا تكصػػمت الباحثػػة مػػف خػػبلؿ درا
 غة كمنيا :ضعؼ الطبلب في مادة الببل

 ضعؼ تمكف المدرسيف مف مادة الببلغة . -
 ضعؼ طرائؽ التدريس المستخدمة في تدريس الببلغة . -
 .سئمة في االمتحاناتادة الببلغة   كقمة نصيبيا مف األقمة العبلمات المخصصة لم -

 (: 1988  ( دراسة إبراهيـ  -10
كتػػدريس الببلغػػػة فػػي المرحمػػػة ىػػدفت ىػػذه الدراسػػػة إلػػى التعػػػرؼ عمػػى أىػػػـ مشػػكبلت دراسػػػة  

 ستفادة منيا عند كضع منياج مبلئـ لمببلغة .التي تتعمؽ بالمحتكل   كمف ثـ االالثانكية العامة 
كتمثمت أداة الدراسة في إعداد استبانة مف صكرتيف األكلى لمطبلب كالثانيػة لممعممػيف   تضػـ 

فػػػي المرحمػػػة كبلت تػػػدريس الببلغػػػة ( عبػػػارة   كىػػػي تمثػػػؿ مشػػػ23( عبػػػارة . كالثانيػػػة ) 21األكلػػػى ) 
 ( معممان .30( طالبان كطالبة   ك) 365الثانكية كطبقت عمى عينة الدراسة المككنة مف )

  -كقد أسفرت نتائج الدراسة عما يمي :
لببلغػة   كأف مشػكبلت فػي تػدريس اجاءت استجابات الطبلب كالمعمميف م كدة عمى كجػكد  -

قتػراح الحمػكؿ اعمى أىمية معرفة تمؾ المشكبلت ك  مما يدلؿبشكؿ ممحكظ    ةتمؾ المشكبلت مكجكد
 المناسبة ليا .

كمتشػػػابكة   تػػػدريس الببلغػػػة فػػػي المرحمػػػة الثانكيػػػة تعػػػكد إلػػػى عكامػػػؿ متعػػػددة إف مشػػػكبلت  -
كبعضػػػيا إلػػػى طرائػػػؽ بعضػػػيا يعػػػكد لممعمػػػـ كبعضػػػيا لمتبلميػػػذ كبعضػػػيا يعػػػزل لممقػػػررات الدراسػػػية   

ىماؿ النشاط الطبلب المعممكف بعػض النقػاط الميمػة التػي تمثػؿ مشػكبلت  ي   كقد أضاؼالتدريس كا 
 دراسة كتدريس الببلغة مثؿ ضيؽ الكقت المخصص لدراسة الببلغة .

ف كانت تتضح لدل البنات   بصكرة أكبر .تختمؼ ىذه المشكبلت بيف البنيف كالبنات   كا 



121 

 

 لتعقيب عمى دراسات المحور األوؿا
 بلغة ومشكبلت تدريسها :دراسات عربية تتعمؽ بدراسة الب

 مف حيث األهداؼ: أوالً 
مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض كتحميػػؿ الدراسػػات التػػي تناكلػػت دراسػػة الببلغػػة كمشػػكبلت تدريسػػيا كقػػد 
تركػػزت بعضػػػيا عمػػػى مشػػػكبلت تػػػدريس الببلغػػػة العربيػػة كدراسػػػتيا كمػػػا فػػػي دراسػػػة ) نصػػػر سػػػيمكد 

عميميػة مطػكرة كفػؽ أسػمكب تصػميـ كالتي ىدفت إلى تكفير كحػدة ت (2003كدراسة )البرعي ( 2003
كدراسة)يكسػؼ   التدريس يمكف أف تسيـ في تطكير الكتب المدرسية كتحسيف عممية التعميـ كالػتعمـ 

(كالتػػي ىػػدفت إلػػى معرفػػة العبلقػػة بػػيف القػػدرة عمػػى اتخػػاذ القػػرار التربػػكم االبتكػػارم كالتفكيػػر 2002
(  2001كدراسػة ) الحشػاش لتعميمػة المختمفػة  الناقد بقدراتو الفرعية لػدل مػديرم المػدارس بالمرحػؿ ا

كالتي ىدفت إلى الكشؼ عف مدل مبلءمة منيج الببلغة لممرحمة الثانكيػة بمحافظػات غػزة لممعػايير 
 الكاجب تكافرىا فيو مف كجية نظر المعمميف .

( التػػي ركػػزت 2000(   كدراسػػة ) محمػػد عبػػد الػػرءكؼ الشػػيخ 1988كدراسػػة ) أحمػػد أبػػراىيـ  
د أثر استخداـ كؿ مف السجع كالجناس عمى تنمية الثركة المغكيػة كالتعبيػر اإلبػداعي عمػى عمى تحدي

(  التػػي ىػػدفت إلػػى التعػػرؼ عمػػى فعاليػػة اسػػتخداـ 2000تحصػػيؿ الطػػبلب . ككػػذلؾ دراسػػة )سػػالماف 
سمكب المكديبلت كالتفاعؿ المكجو في تنمية بعض كفايات تػدريس الببلغػة لػدل الطالبػات معممػات أ

لعربيػػة كقػػد قامػػت ىػػذه الدراسػػة عمػػى المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي . ككػػذلؾ دراسػػة ) زمػػـز عبػػد المغػػة ا
تقػػػكيـ اسػػػتخداـ الطػػػبلب لؤلنمػػػاط الببلغيػػػة الشػػػائعة إلػػػى  ىػػػدفت( التػػػي 1996المحسػػػف أبػػػك الفضػػػؿ 

دفت ىػػ( التػػي 1995كالتعػػرؼ عمػػى مػػدل إفػػادة الطػػبلب ككػػذلؾ دراسػػة )محمػػد فخػػرم  كشػػفيؽ فػػبلح 
شكاؿ المغػة المجازيػة التػي يسػتخدميا الطػبلب فػي كتػابتيـ الحػرة . ككػذلؾ دراسػة أى التعرؼ عمإلى 

سػاليب البيانيػػة التػي تضػػمنتيا كتػب المغػػة تحديػػد األ إلػى ىػػدفت( التػي 1995)حمػده حسػف السػػميطي 
كمعرفة مدل فيـ الطبلب ليا كتحديد األساليب البيانية ة العربية لدل طبلب الصفكؼ الثبلثة األخير 

عة فػػػي لغػػػتيـ المنطكقػػػة كالمكتكبػػػة   بيػػػدؼ الكقػػػكؼ عمػػػى األسػػػاليب البيانيػػػة المناسػػػبة ليػػػـ . الشػػػائ
 كأسفرت النتائج البيانية أف نسبة شيكع األساليب البيانية أعمى عند البنات منيا عند البنيف . 

( التػػي ىػػدفت إلػػى قيػػاس تحصػػيؿ الطػػبلب لمػػادة الببلغػػة فػػي  1993أمػػا دراسػػة ) باسػػمة جمػػك 
الرسػػمية   كالتعػػرؼ عمػػى أسػػباب ضػػعفيـ فػػي ىػػذه المػػادة كأسػػفرت النتػػائج عمػػى أف   ؽدمشػػمػػدارس 

تحديد ضعؼ الطبلب في مادة الببلغة يرجع إلى ضعؼ تمكف المدرسػيف مػف مػادة الببلغػة ككػذلؾ 
التعػػرؼ عمػػى  إلػػى ىػػدفت( التػػي 1988)أحمػػد سػػيد ابػػراىيـ   ضػػعؼ طرائػػؽ التػػدريس ككػػذلؾ دراسػػة 

كتػػدريس الببلغػػة فػػي المرحمػػة الثانكيػػة العامػػة التػػي تتعمػػؽ بػػالمحتكل كمػػف ثػػـ أىػػـ مشػػكبلت دراسػػة 
منيا عند كضع منياج مبلئـ لمدراسة ككاف مف نتائجيا أف  مشػكبلت تػدريس الببلغػة فػي  ةاإلستفاد
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المرحمة الثانكية يعكد إلى عكامؿ متعددة كمتشابكة   بعضيا يعكد لممعمـ كبعضيا لمتبلميذ كبعضيا 
لػػى ضػػيإلػػى المقػػر  ىمػػاؿ النشػػاط الطبلبػػي كا  ؽ الكقػػت رات الدراسػػية كبعضػػيا إلػػى طرائػػؽ التػػدريس كا 

  المخصص لدراسة الببلغة .
 ثانيًا : مف حيث بيئات الدراسة :

( كدراسػػػػة الحشػػػػاش 2003كد )أجريػػػػت الدراسػػػػات السػػػػابقة فػػػػي بيئػػػػات متنكعػػػػو فدراسػػػػة سػػػػيم
كعبػػػدالرءكؼ الشػػػيخ فػػػي طنطػػػا  (2001جريػػػت فػػػي غػػػزه فمسػػػطيف كدراسػػػة عبػػػد الحميػػػد )( أ2001)
كدراسػػة زمػػـز  ( فػػي كميػػة البنػػات جامعػػة عػػيف شػػمس2000كدراسػػة  سػػالماف ) فػػي مصػػر( 2000)

قػازيؽ كدراسػة محمػد فخػرم  شػفيؽ فػبلح ( كميػة التربيػة جامعػة الز 1996عبد المحسف أبك الفضػؿ )
باسػػمة جمػػػك ( فػػي دكلػػػة قطػػر كدراسػػػة 1995( فػػي دكلػػػة البحػػريف كدراسػػػة حمػػده السػػػميطي )1995)
 ( في دمشؽ سكريا .1993)

  -: مف حيث زمف الدراسة:ثالثاً 
أجريت ىذه الدراسات كالبحكث في أزمنو مختمفة   فأكلى ىذه الدراسات العربية التػي حصػمت 

( كالتػي أجريػت فػي مصػر   كأحػدث ىػذه 1988عمييا الباحثة فػي ىػذا المجػاؿ ىػي دراسػة إبػراىيـ )
 ( في فمسطيف .2003الدراسات ىي دراسة سيمكد )

 -رابعًا : مف حيث عينات الدراسة :
 فػػي حجػػـ العينػػات   حيػػث بمغػػت أصػػغر عينػػةقػػد إختمفػػت الدراسػػات السػػابقة فيمػػا بينيػػا فػػي  

( 1993) ( فػردان فػي دراسػة باسػمة جمػك2713كبمغ أكبػر حجػـ لمعينػة )( فردان 50الدراسات السابقة )
ع العينػػة فمنيػػا مػػف أجػػرٌم الدراسػػة عمػػى )الػػذككر ككػػذلؾ اختمفػػت الدراسػػات فيمػػا بينيػػا مػػف حيػػث نػػك 
كدراسػػة عبػػد ( 2001( كدراسػػة عبػػد الحميػػد )2001كاإلنػػاث( كمػػا ىػػك الحػػاؿ فػػي دراسػػة الحشػػاش )

كمنيػػا مػػف أنجػػرم  (1988)( كدراسػػة إبػػراىيـ 1993( كدراسػػة باسػػمة جمػػك )2000الػػرءكؼ الشػػيخ )
 (.2000ناث فقط كما في دراسة سالماف )عمى اإل
 : مف حيث األساليب اإلحصائية :خامسًا 

( كما فػي دراسػة استخدمت الدراسات السابقة أساليب إحصائية منيا ) معامؿ ارتباط بيرسكف 
( كاختبػػػػػػػػػػػار ) تحميػػػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػػػايف الثنػػػػػػػػػػػائي(   المتكسػػػػػػػػػػػطات الحسػػػػػػػػػػػابية   2001عبػػػػػػػػػػػد الحميػػػػػػػػػػػد )

 ."t.testاالنحراؼ "
 سادسًا : مف حيث نتائج الدراسات السابقة :

ئج الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي نتائجيػػػا كذلػػػؾ بسػػػبب اخػػػتبلؼ األىػػػداؼ المنشػػػكدة لكػػػؿ تباينػػػت نتػػػا
دراسػة   فالدراسػػات التػي ىػػدفت إلػى الكشػػؼ عػف العبلقػػة كمعرفػة المفػػاىيـ الببلغيػة تباينػػت نتائجيػػا 

( كالدراسػات التػي ىػدفت إلػى 2001إلى انخفاض معامؿ االرتباط كمػا ىػك فػي دراسػة عبػد الحميػد )
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ج معينػػة عمػػى اسػػتخداـ كػػؿ مػػف السػػجع كالجنػػاس كالتكريػػة   كغيرىػػا ككانػػت النتػػائج معرفػػة أثػػر بػػرام
( كسػػػالماف 2000ءكؼ الشػػػيخ )لصػػػالح المجمكعػػػة التجريبيػػػة كمػػػا ىػػػك فػػػي دراسػػػة محمػػػد عبػػػد الػػػر 

(2000 ). 
 -وجُو االتفاؽ واالختبلؼ مع الدراسة الحالية :

كالمجتمػػع كالمػػنيج المتبػػع كأدكات  ختمفػػت ىػػذه الدراسػػات مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي العينػػةاكقػػد 
سػكريا   األردف كمصػر كالسػعكدية ك الدراسة    حيث أف الدراسات السابقة كانت في الدكؿ العربية كػ

كميتػػي اثداب أمػػا الدراسػػة الحاليػػة فقػػد طبقػػت عمػػى البيئػػة الفمسػػطينية كخاصػػة طمبػػة المغػػة العربيػػة ب
فػػت فػي مكضػػكع الدراسػػة حيػث أف مكضػػكع الدراسػػة . ككػػذلؾ اختمبغػزة الجامعػػة اإلسػػبلمية كالتربيػة ب

أثػػر برنػػامج مقتػػرح يكظػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي فػػي تنميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر الناقػػد بعمػػـ "الحاليػػة ىػػك 
ة ا لػػػـ تتطػػػرؽ لػػػو الدراسػػػات المعركضػػػ. كىػػػذ "بغػػػزةالبيػػػاف لطمبػػػة المغػػػة العربيػػػة بالجامعػػػة اإلسػػػبلمية 

بعػػػض الدراسػػػات السػػػابقة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي بينمػػػا تبعػػػت ا  كأمػػػا بالنسػػػبة لممػػػنيج فقػػػد سػػػابقان 
البنػائي اتبعت بعض الدراسات اثخرل المنيج التجريبي ك اعتمدت الدراسة الحالية المنيج التحميمي 

التجريبػػػي   أمػػػا مػػػػف حيػػػث األدكات فقػػػػد تميػػػزت الدراسػػػػة الحاليػػػة عػػػػف الدراسػػػات السػػػػابقة فػػػي أنيػػػػا 
ختبػػػار التفكيػػػر الناقػػػد بعمػػػـ البيػػػاف إضػػػافة  إلػػػى بنػػػاء البيػػػاف كاالتحصػػػيمي بعمػػػـ ختبػػػار اسػػػتخدمت اال

كمػػا كاختمفػػت عػػف جميػػع الدراسػػات فػػي الحػػد الزمػػاني  بعمػػـ البيػػاف برنػػامج يكظػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي
 كالمكاني . 
ميمػػػة مػػػف الخمفيػػػة النظريػػػة مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي تحديػػػد أجػػػزاء  الباحثػػػةسػػػتفادت اكقػػػد 

 جاىات ىامة في مشكمة الدراسة .ات   كفي تحديد لمدراسة
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 لمحور الثانيا
 :كير الناقدتتعمؽ بالتحصيؿ والتف عربية دراسات

 ( : 2006دراسة السميتى )  -1
ثػػر اسػػتخداـ إسػػتراتيجية الػػتعمـ التعػػاكني فػػي تػػدريس أدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى ىػػ

بػػػػداعى لػػػػدل طمبػػػػة المرحمػػػػة ر اإلنميػػػػة التفكيػػػػر الناقػػػد كالتفكيػػػػكالنصػػػػكص األدبيػػػػة فػػػػي ت  المطالعػػػة 
 . كاتجاىاتيـ نحك القراءة  األساسية في األردف

الذيف يدرسػكف فػي صؼ العاشر األساسي عينة الدراسة مف أربعة شعب مف شعب ال تكتككن
حيػػث بمػػغ عػػددىـ  2005معػػاـ الدراسػػي لالمػػدارس التابعػػة لمديريػػة التربيػػة كالتعمػػيـ لمػػكاء بنػػى كنانػػة 

 خػػر بعػػدمكاثقبمػػي البػػة كتمثمػػت أدكات الدراسػػة اختبػػاريف تحصػػيمييف أحػػدىما ( طالبػػا ن كط1791)
 لقياس أداء الطمبة   كمقياس خاص يقيس اتجاىات الطمبة نحك القراءة الناقدة ك القراءة اإلبداعية.

كاألسػػػػمكب اإلحصػػػػائي المكػػػػكف مػػػػف اختبػػػػار  تحميػػػػؿ التبػػػػايف الثنػػػػائي   اختبػػػػار"ت" لمعينػػػػات 
 رتباط بيرسكف  كمعامؿ التكافؽ.المستقمة   معامؿ ا

 -كأظيرت النتائج مايمي:
عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات درجػػػات أفػػػراد العينػػػة تعػػػزل لمجػػػنس أك  -

التفاعػؿ بػيف الجػػنس كالطريقػة   بينمػا كانػػت ىنػاؾ فػػركؽ دالػة إحصػائيان بػػيف متكسػطات درجػػات 
 ة .أفراد العينة  كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبي

تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس كلصػػالح اإلنػػاث   كىنػػاؾ فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان  -
تعزل لمتغير المجمكعة كلصالح المجمكعة التجريبية كما بينت كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل 

 لتفاعؿ الجنس كالمجمكعة .
ث  كىنػػاؾ فػػركؽ دالػػة إحصػػائيان دالػػة إحصػػائيان تعػػزل لمتغيػػر الجػػنس كلصػػالح  اإلنػػاكجػػكد فػػركؽ  -

تعزل لمتغير المجمكعة كلصالح المجمكعة التجريبية   بينما لـ تكف ىنػاؾ فػركؽ دالػة إحصػائيان 
     تعزل لتفاعؿ المجمكعة كالجنس.  

 ( :2005دراسة الشرقي )  -2
الثػػانكم لمتعػػرؼ األكؿ ىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة مسػػتكل التفكيػػر الناقػػد لػػدل طػػبلب  الصػػؼ 

مػػى مسػػتكل التفكيػػر كعبلقتػػو بالرغبػػة فػػي التحػػاؽ الطالػػب بالقسػػـ العممػػي أك األدبػػي كعبلقتػػو أيضػػان ع
( مػػدراس ثانكيػػة فػػي 5فػػي ) ( طالبػػان 288بمسػػتكل تحصػػيميـ الدراسػػي كتككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

 :كتمثمت أدكات الدراسة فيما يمي  شرؽ مدينة الرياض  
الناقػػد   كالػػذم قػػاـ بإعػػداده كاطسػػكف كجبلسػػر عمػػى  تفكيػػرر ال) تػػـ إعػػداد اختبػػار عمػػى غػػرا

 البيئة األمريكية(.
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 وأظهرت النتائج ما يمي :
 .ة الرياض كاف متكسطان ينطبلب الصؼ األكؿ الثانكم في مد مستكل التفكير الناقد لدل -
  كل التفكيػر الناقػد لػدل الطػبلب( فػي مسػت0.05تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكم ) -

  في اإللتحاؽ بأحد األقساـ العممية أك األدبية لصالح طمبة األقساـ العممية . بة كالرغ
  ( فػي مسػتكل التفكيػر الناقػد لػدل الطػبلب0.05تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكم ) -

 تعزل إلى مستكل التحصيؿ الدراسي .
 (:2003دراسة )البرعي, -3

رة كفؽ أسمكب تصميـ يمكف أف تسيـ فػي تطػكير ىدؼ الدراسة إلى تكفير كحدة تعميمية مطك 
 الكتب المدرسية كتحسيف عممية التعميـ كالتعمـ .
سػاليب المعتػادة سية بأسػمكب تكنكلػكجي يختمػؼ عػف األتنظيـ المادة التعميمية في الكتب المدر 

 المتبعة في تنظيـ المادة التعميمية في ىذه الكتب.
كالمنػػػػاىج كالكتػػػػب  ميـ كتطػػػػكير المػػػػكاد كالبػػػػرامجكاالسػػػػتفادة مػػػػف تكنكلكجيػػػػا التعمػػػػيـ فػػػػي تصػػػػ

( تمميػػػػذان مػػػػف تبلميػػػػذ الصػػػػؼ الخػػػػامس اإلبتػػػػدائي لعػػػػاـ 40عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف ) المدرسػػػػية كتككنػػػػت
( كتمثمػػت أدكات الدراسػػة فػػي تصػػميـ نمػػكذج لتػػدريس الكحػػدة المختػػارة كفػػؽ مػػدخؿ 2001/2002)

فػػر النػػد "اسػػترتيجية" الكممػػات المرتبطػػة ذات ختبػػار التفكيػػر الناقػػد كفػػؽ اسػػتراتيجية مكاتحميػػؿ الػػنظـ 
 العبلقة.

 -وأظهرت النتائج مايمي:
إف اسػػتخداـ النمػػكذج المقتػػرح أدل إلػػى تفػػكؽ تبلميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي اختبػػار التفكيػػر 

 كردت بالكتاب المدرسي. الناقد مقارنة بأقرانيـ تبلميذ المجمكعة الظابطة الذيف درسكا الكحدة كما
 ( :  2003ة الحموري , و الوهر )دراس -4

الدراسػػة إلػػى استقصػػاء نمػػط تطػػكر القػػدرة عمػػى التفكيػػر الناقػػد   لتقػػدـ األفػػراد فػػي ىػػذه ىػػدفت 
كالتفاعػػػؿ بػػػيف العمػػػر كدراسػػػة األثػػػر التفصػػػيمي لعكامػػػؿ فػػػرع الدراسػػػة كالجػػػنس كالمسػػػتكل العمػػػرم   

عػػػف تحديػػػد  ىػػػذه القػػػدرة   فضػػػبلن  بعػػػاد التفكيػػػر الناقػػػد فػػػي الػػػنمط الحاصػػػؿ فػػػيأالمسػػػتكل العمػػػرم   ك 
( فػػردان 423طبيعػػة العبلقػػة بػػيف قػػدرة التفكيػػر الناقػػد كالمسػػتكل العمػػرم  . تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )

 –مػػػف النظػػػاـ التعميمػػػي مػػػكزعيف كفػػػؽ متغيػػػرات الدراسػػػة الثبلثػػػة   كطبػػػؽ عمػػػييـ اختبػػػار كاطسػػػكف 
أسػئمة الدراسػة   اسػتخداـ تحميػؿ التبػايف  كجبلسر لقياس قدراتيـ عمى التفكيػر الناقػد . كلئلجابػة عػف

سػػػػنة ( عمػػػػى 20 -18ذم القياسػػػػات المتكػػػػررة . كأبػػػػرزت النتػػػػائج أف قػػػػدرة أفػػػػراد المسػػػػتكل العمػػػػرم )
 التفكيػػػػػػػر الناقػػػػػػػد تزيػػػػػػػد بداللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية عػػػػػػػف قػػػػػػػدرة نظػػػػػػػرائيـ مػػػػػػػف المسػػػػػػػتكل العمػػػػػػػرم األدنػػػػػػػى 

سػنة (   كمػا أف  60 -20راكح بػيف )سنة (   كالمستكيات العمرية األربعة األعمػى التػي تتػ18 -17)
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د الفػرع األدبػي   كلػـ يكػف قدرة أفراد الفرع العممي تزيػد بداللػة إحصػائية عػف قػدرة أفػراد المسػتكل أفػرا
ف العبلقة بيف القدرة عمى التفكيػر الناقػد كالمسػتكل إعف ذلؾ   ف ثر في ىذه القدرة   كفضبلن ألمجنس 

  التػػي يات العمريػػة مػػف األكؿ إلػػى الثالػػثبػػيف المسػػتك العمػػرم تتكػػكف مػػف مػػركبيف : مركػػب تربعػػي 
سػػنة (   كمركػػب خطػػي بػػيف المسػػتكيات العمريػػة الثبلثػػة التاليػػة التػػي  20 -17تتػراكح أعمارىػػا بػػيف )

سػػػنة (   فالقػػػدرة تكػػكف فػػػي أكجيػػػا فػػػي مرحمػػػة الدراسػػػة الجامعيػػػة حيػػػث   60 -20تتػػراكح أعمارىػػػا)
ى التفكيػػر   ثػػـ تنحػػدر فػػي بػػدء الحيػػاة العمميػػة كتسػػتقر فػػي التحػػرر النسػػبي مػػف التبعيػػة   كالقػػدرة عمػػ

عمر الثبلثيف   حيث يميؿ المربي إلى التأطير كالتقكقع عمى نفسو كمحاكلة حؿ المشكبلت بطريقة 
ركتينيػػة . كأكصػػت الباحثتػػاف بػػإجراء دراسػػة مماثمػػة عمػػى مسػػتكيات عمريػػة متشػػابية لمسػػتكيات ىػػذه 

ميندسػػيف كاألطبػػاء كغيػػرىـ ف لمتعػػرؼ عمػػى طبيعػػة القػػدرة ىػػذه   الدراسػػة مػػف فئػػات مينيػػة أخػػرل كال
 (125 – 112: 2003حمكرم   الكىر )ال                    ككيؼ تتطكر مع تطكر العمر .

 :(2002دراسة يوسؼ ) -5
بتكػػارم كالتفكيػػر رة عمػػى اتخػػاذ القػػرار التربػػكم االىػػدفت الدراسػػة إلػػى معرفػػة العبلقػػة بػػيف القػػد

تػو الفرعيػة لػدل مػديرم المػدارس بالمراحػؿ التعميميػة المختمفػة. ككػذلؾ معرفػة الفػركؽ بػيف الناقد بقدرا
مديرم المدارس ذكم كجية التحكـ الداخمي كنظرائيـ ذكم كجية التحكـ الخارجي مػف حيػث التفكيػر 

ة اإلداريػػة الناقػد كقدراتػػو الفرعيػػة المختمفػػة كمعرفػػة العبلقػػة بػيف التفكيػػر الناقػػد كقدراتػػو الفرعيػػة  كالخبػػر 
( مػػديران مدرسػػيان 75سػػة مػػف )الػػدل مػػديرم المػػدارس بالمراحػػؿ التعميميػػة المختمفػػة. كتككنػػت عينػػة الدر 

بالمراحؿ التعميمية المختمفة بالمممكة العربية السعكدية . كتمثمت أدكات الدراسة  فػي اختبػار التفكيػر 
درة عمػػػى اتخػػػاذ القػػػ الػػرحيـ  ( الناقػػد إعػػػداد )جػػػابر عبػػد الحميػػػد(   كجيػػػة الػػتحكـ إعػػػداد)طمعت عبػػػد

  (.إعداد الباحث)بتكارم القرار التربكم اال
 أظهرت النتائج مايمي:

 بتكارم .تفكير الناقد كالقرار التربكم االكجكد معامؿ ارتباط منخفض كغير داؿ بيف ال -
درات كجػػكد معػػامبلت ارتبػػاط منخفضػػة كغيػػر دالػػة بػػيف أغمػػب القػػدرات الفرعيػػة لمتفكيػػر الناقػػد كالقػػ -

 الفرعيػػػة لمقػػػرار التربػػػكم االبتكػػػارم فيمػػػا عػػػدا كجػػػكد معامػػػؿ ارتبػػػاط سػػػالب كداؿ بػػػيف المسػػػممات 
 كإحدل القدرات الفرعية لمتفكير الناقد كجميع القدرات الفرعية لمقرار التربكم االبتكارم .

كجيػة كجكد فركؽ دالة لصالح مديرم المدارس ذكم كجية التحكـ الػداخمي مقارنػة بنظػرائيـ ذكم  -
الػػػتحكـ الخػػػارجي فيمػػػا يتعمػػػؽ بكػػػؿ مػػػف الدرجػػػة الكميػػػة لمتفكيػػػر كاثنػػػيف مػػػف قدراتػػػو الفرعيػػػة ىمػػػا 
االستنتاج كالحجج  بينما لـ تكجػد فػركؽ دالػة بينيمػا مػف حيػث القػدرات الفرعيػة األخػرل لمتفكيػر 

 الناقد.
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 (: 2000دراسة رضواف) -6
ج في تنمية التفكيػر الناقػد لػدل طمبػة كميػة ىدفت ىذه الدراسة إلى دراسة تجريبية لفعالية برنام

التربية جامعة عيف شمس. اختارت الباحثػة طمبػة شػعبة التعمػيـ االبتػدائي بكميػة التربيػة جامعػة عػيف 
شمس  كبمغ عدد الطمبػة الػذيف أكممػكا جمسػات التطبيػؽ  كأتمػكا إجابػاتيـ عمػى اختبػار التفكيػر الناقػد 

تبعاد الطمبػة الػذيف تغيبػكا عػف بعػض الجمسػات أك تيػاكنكا فػي كطالبة  كتـ اس ( طالبان 50المستخدـ )
إجابػػة االختبػػار كلػػف يكممػػكا كػػؿ الفقػػرات. كاسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج التجريبػػي تصػػميـ المجمكعػػة 
الكاحػػدة "قيػػاس قبمػػي ثػػـ قيػػاس بعػػدم" قامػػت الباحثػػة بإعػػداد عػػدة أدكات كىػػي تصػػميـ برنػػامج مقتػػرح 

ر ككرنيؿ لمتفكير الناقػد  فقامػت الباحثػة بتطبيػؽ اختبػار ككرنيػؿ لمتفكيػر لتنمية التفكير الناقد  كاختبا
الناقػػد عمػػى المفحكصػػيف بطريقػػة جمعيػػة  بعػػد تكضػػيح اليػػدؼ مػػف تطبيػػؽ االختبػػار  كحػػث الطػػبلب 
كالطالبات عمى المشاركة في الدراسة  كتـ التطبيؽ القبمي  كبدأت الباحثة في تنفيذ البرنامج المقترح 

( أسػابيع  ثػـ قامػت 10  مدة الجمسة سػاعتاف  كاسػتمر تنفيػذ البرنػامج لمػدة )أسبكعيان  بمعدؿ جمستيف
الباحثػػػة بتطبيػػػؽ اختبػػػار ككرنيػػػؿ لمتفكيػػػر الناقػػػد بعػػػديان بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف تػػػدريس البرنػػػامج  كأسػػػفرت 

رات بػيف نتػائج التطبيػؽ القبمػي كالتطبيػؽ البعػدم فػي ميػا دالػة إحصػائيان  النتائج عمى أف ىنػاؾ فركقػان 
التفكير الناقد )التعميمات  كالفركض  كمدل مبلءمػة السػبب  كاالعتمػاد عمػى المبلحظػة  كاالعتمػاد 
عمى السمطة  كاالستدالؿ  كاستنباط النتيجة  كاالفتراضات كمبلئمة السبب(  كفي ضكء ما تكصمت 

لممعممػيف فػي  إليو الدراسة مف نتائج  فقد أكصت الباحثة بعػدة تكصػيات أىميػا: عقػد دكرات تدريبيػة
كافػػة التخصصػػات أثنػػاء الخدمػػة عمػػى اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات تدريسػػية متطػػكرة  لتنميػػة التفكيػػر لػػدل 
الطمبة  كما تكصي بإعادة صياغة المناىج فػي كافػة التخصصػات فػي مراحػؿ التعمػيـ العػاـ  بحيػث 

       .تتضمف تعميـ ميارات التفكير
 ( :1999دراسة عيسي )  -7

ى معرفػة فاعميػة تػدريب الطػبلب المعممػيف بشػعبة المغػة العربيػة بكميػة التربيػة ىدفت الدراسة إل
عمػػػى تنميػػػة ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد لػػػدل تبلميػػػذ مراحػػػؿ التعمػػػيـ العػػػاـ . كبنػػػى جامعػػػة عػػػيف شػػػمس 

الباحػػػث بطاقػػػة مبلحظػػػة أداء الطػػػبلب المعممػػػيف   كبعػػػد تطبيػػػؽ البرنػػػامج طبقػػػت البطاقػػػة بعػػػديان   
ف إمكانيػػػة تحسػػػيف مسػػػتكل أداء المعممػػػيف لممارسػػػة ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد فػػػي سػػػفرت الدراسػػػة عػػػأك 

 .ةتدريسيـ في مدة زمنية قصير 
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 :(1994هيـ عبد الرحمف محمد عمي ) دراسة ابرا -8
أثػػػر اسػػػتخداـ األسػػػئمة ذات المسػػػتكيات المعرفيػػػة العميػػػا فػػػي تػػػدريس  إلػػػىالدراسػػػة  ىػػػذه ىػػػدفت

لتحصػػيؿ كالتفكيػػر الناقػػد لطػػبلب كميػػة المغػػة العربيػػة كالعمػػـك مكضػػكع األسػػس النفسػػية لممػػنيج عمػػى ا
االجتماعيػػة بأبيػػا ... تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف طػػبلب المسػػتكل الرابػػع بقسػػـ عمػػـ الػػنفس بالمممكػػة 

 كلى تجريبية كالثانية ضابطة.استخدـ مجمكعتيف األ  العربية السعكدية
حصة كفي كؿ حصة  ( 12 )لىإريسو في المجمكعة التجريبية تـ تقسيـ المكضكع المقرر تد

يػػػتـ مػػػع تقػػػديـ جػػػزء مػػػف المسػػػتكل تقػػػديـ أسػػػئمة محػػػددة ذات مسػػػتكيات معرفيػػػة عميػػػا كتخػػػص تمػػػؾ 
ب الباحػػث مػػف بعػػد ذلػػؾ يطمػػ  جابػػة عمييػػاالطػػبلب لؤلسػػئمة فيمػػا بيػػنيـ ثػػـ اإليػػتـ مناقشػػة   الجزئيػػات

ك فػػػي   لقػػػراءة عنيػػػا فػػػي المنػػػزؿسػػػئمة فػػػي كراسػػػاتيـ لقراءتيػػػا كمراجعتيػػػا ك االطػػػبلب كتابػػػة تمػػػؾ األ
  سبؽ أف كجييا لمطبلب في الحصة السػابقة يـ المعمـ بتكجيو بعص األسئمة التالحصة الثانية يقك 

كىكػػذا... كفػػي النيايػػة تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار تحصػػيمي   كيػػتـ مناقشػػتيا كالتعميػػؽ عمييػػا مػػف قبػػؿ الباحػػث
كجػػكد فػػركؽ  لػػىإد التػػدريس .تشػػير النتػػائج عػػالمجمػػكعتيف ب تػػاكملمكحػػدة كاختبػػار التفكيػػر الناقػػد عمػػى 

ذات داللػػػة احصػػػائية بػػػيف متكسػػػطات المجمكعػػػة التجريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػي التفكيػػػر الناقػػػد لصػػػػالح 
 .المجمكعة التجريبية 

 (:1993دراسة الخطيب ) -9
 سػنة( 14-11ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مستكل قػدرة التفكيػر الناقػد لمفئػة العمريػة )

كطالبػة فػي المػدارس  ( طالبػان 425متغيرات عديدة منيا متغير الجنس  تككنت العينػة مػف )في ضكء 
 الحككمية فػي منطقػة عمػاف لمصػفكؼ: السػادس كالسػابع كالثػامف األساسي كصػممت الباحثػة اختبػاران 
د لقياس المقدرة عمى التفكير الناقد  كتكصػمت الدراسػة إلػى أف مسػتكل قػدرة التفكيػر الناقػد عنػد األفػرا

سػػكل فػػي بعػػػض  بػػيف الػػذككر كاإلنػػاث فػػي قػػدرة التفكيػػر كميػػا  متكسػػطة  كلػػـ تظيػػر النتػػائج فركقػػان 
 .االختبارات الفرعية
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 ور الثانيالتعقيب عمى دراسات المح
 الناقد: بالتحصيؿ والتفكيردراسات عربي  تتعمؽ 

أكضػػػحت مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتعراض كتحميػػػؿ الدراسػػػات السػػػابقة المتصػػػمة بالدراسػػػة الحاليػػػة كالتػػػي 
. ؿ التعميؽ الخاص لكؿ فرع عمػى حػدةالباحثة أىمية كؿ منيا بالنسبة ليذه الدراسة   كذلؾ مف خبل

فيمكف أف تكرد الباحثة الخطكط العامة ليذه األىمية   كاالتفاؽ بيف ىذه الدراسات كاالختبلؼ  كمف 
 : لتػػػػػالييػػػػػب اثػػػػػـ اختمفػػػػػت الدراسػػػػػة الحاليػػػػػة عػػػػػف تمػػػػػؾ الدراسػػػػػات كلػػػػػذا تخمػػػػػص الباحثػػػػػة إلػػػػػى التعق

 :مف حيث األهداؼ : أوالً 
( إلػػػى 2006دراسػػػة السػػػميتي )سػػػابقة مػػػف حيػػػث أىػػػدافيا   فقػػػد ىػػػدفت قػػػد تباينػػػت الدراسػػػات ال

التعػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ اسػػتراتيجية الػتعمـ التعػاكني فػي تػػدريس المطالعػة كالنصػكص األدبيػة فػػي 
( 2005كدراسػة الشػرقي )ة فػي األردف . تنمية التفكير الناقد كاإلبػداعي لػدل طمبػة المرحمػة األساسػي

كالتػػػي ىػػػدفت إلػػػى معرفػػػة مسػػػتكل التفكيػػػر الناقػػػد لػػػدل طػػػبلب الصػػػؼ األكؿ الثػػػانكم لمتعػػػرؼ عمػػػى 
فػػػي إلتحػػػػاؽ الطالػػػػب بالقسػػػػـ العممػػػي كاألدبػػػػي كعبلقتػػػػو بمسػػػػتكل مسػػػتكل التفكيػػػػر كعبلقتػػػػو بالرغبػػػػة 

تطػكر القػدرة مط إلى استقصاء ن ( كالتي ىدفت2003التحصيؿ الدراسي  كدراسة الحمكرم كالكىر )
ع الدراسػػة كالجػػنس عمػػى التفكيػػر الناقػػد بتقػػدـ األفػػراد فػػي العمػػر كدراسػػة األثػػر التفصػػيمي لعكامػػؿ فػػر 

كفػػػؽ  دفت إلػػػى تػػػكفير كحػػػدة تعميميػػػة مطػػػكرة( كالتػػػي ىػػػ2003كدراسػػػة البرعػػػي ). كالمسػػػتكل العمػػػرم
( كالتػي 2002ة كدراسػة يكسػؼ )أسمكب تصميـ التدريس يمكف أف تسيـ في تطكير الكتب المدرسػي

قدرة عمى اتخاذ القرار التربكم  اإلبتكارم كالتفكير الناقد لدل مديرم الىدفت إلى معرفة العبلقة بيف 
( كالتي ىدفت إلى دراسة تجريبية لفعالية برنامج في تنمية التفكيػر 2000كدراسة رضكاف )المدارس 

( كالتػػي ىػػدفت  إلػػى 1999كدراسػػة عيسػػى )   الناقػػد لػػدل طمبػػة كميػػة التربيػػة بجامعػػة عػػيف شػػمس
عمػى تنميػة ميػارات التفكيػر الناقػد لػدل تبلميػذ معرفة تدريب الطػبلب المعممػيف بشػعبة المغػة العربيػة 

( كالتي ىدفت إلى دراسة أثػر 1994مراحؿ التعميـ العاـ   كدراسة إبراىيـ عبد الرحمف محمد عمي )
لممػنيج عمػى التحصػيؿ  األسػس النفسػية العميا فػي تػدريساستخداـ األسئمة ذات المستكيات المعرفية 
( كالتػػػي ىػػػدفت إلػػػى 1993كدراسػػػة الخطيػػػب )بأبيػػػا .  ةكالتفكيػػػر الناقػػػد لطػػػبلب كميػػػة المغػػػة العربيػػػ

سػنة فػي ضػكء تغيػرات عديػدة منيػا  11-14التعرؼ عمى مسػتكل قػدرة التفكيػر الناقػد لمفئػو العمريػة 
 متغيرات الجنس.

 دراسات : ثانيًا مف حيث بيئة ال
( أيجريػت فػي األردف   2006جريت الدراسات السابقة في بيئات متنكعػة فدراسػة السػميتي )أ  

 (2003حمػػػكرم كالػػػكىر )ال( أيجريػػػت فػػػي شػػػرؽ مدينػػػة الريػػػاض   كدراسػػػة 2005كدراسػػػة الشػػػرقي )
كدراسػػػة فػػي المممكػػػة العربيػػة السػػعكدية جريػػت أ( 2002( كدراسػػة يكسػػػؼ )2003كدراسػػة البرعػػي )
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( فػي كميػة التربيػة جامعػة 1999)كدراسػة عيسػى  ( في كمية التربيػة جامعػة شػمس 2000ف )رضكا
( فػي كميػة المغػة العربيػة بأبيػا 1994عيف شمس القاىرة .كدراسة إبػراىيـ عبػد الػرحمف محمػد عمػي )

 ( في عماف.1993المممكة العربية السعكدية . كدراسة الخطيب )
 :ثالثًا : مف حيث عينات الدراسة 

فػػي الدراسػػات  ةالدراسػػات السػػابقة فيمػػا بينيػػا فػػي حجػػـ العينػػات حيػػث بمغػػت أصػػغر عينػػ تمفػػختا
فردان في دراسة  ( 1791)( كبمغ أكبر حجـ العينة 2005في دراسة الشرقي )ًن  فردا (288 )السابقة

مػف حيػث نػكع العينػات فمنيػا مػف أجػرل الدراسػة كذلؾ اختمفت الدراسة فيما بينيػا  (2006السميتي )
 الػػػػػػػػذككر كاإلنػػػػػػػػاث كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك الحػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي جميػػػػػػػػع الدراسػػػػػػػػات بإسػػػػػػػػتثناء دراسػػػػػػػػة عيسػػػػػػػػىعمػػػػػػػػى 

 .جريتا عمى الذككر فقط ( التي أ2002( كدراسة يكسؼ )1999) 
 : رابعًا : مف حيث األساليب اإلحصائية

سػػاليب احصػػائية منيػػا معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف كاختبػػار التحميػػؿ دراسػػات  السػػابقة أاسػػتخدمت ال
 المعيارم . t.testكالثنائي  كالمتكسطات الحسابية   االنحراؼ   التبايف األحادم 

 :  : مف حيث النتائج خامسػاً 
ىػػػػداؼ المنشػػػػكدة فػػػػي كػػػػؿ دراسػػػػة   سػػػػات السػػػػابقة كذلػػػػؾ بسػػػػبب اخػػػػتبلؼ األتباينػػػػت نتػػػػائج الدرا

فالدراسػػات التػػي ىػػدفت إلػػى معرفػػة أثػػر بػػرامج معينػػة عمػػى تحسػػيف مسػػتكل التفكيػػر الناقػػد   تباينػػت 
 (2006فػي دراسػة السػميتي )ممجمكعػة التجريبيػة  ل ئجيا فينػاؾ تحسػف فػي مسػتكل التفكيػر يعػزلنتا

بينمػػا أظيػػرت  (1993( ككػػذلؾ دراسػػة الخطيػػب )1994كدراسػػة إبػػراىيـ عبػػد الػػرحمف محمػػد عمػػي )
( أف مستكل التفكير الناقد لدل طبلب الصؼ األكؿ الثانكم في مدينػة 2005نتائج دراسة الشرقي )

 .كاف متكسطان الرياض 
 اتفقت العديد مف الدراسات والبحوث في : 

كسػػاب الطػػبلب ميػػارات  - أثػػر البػػرامج المقترحػػة فػػي تنميػػة التفكيػػر الناقػػد فػػي العمػػكـ المختمفػػة كا 
كدراسػة ( 2001(  دراسة )إبراىيـ  2003التفكير الناقد   ككاف منيا  كدراسة )الحمكرم كالكىر 

 ( كدراسػػػػػػػػػػػػة1994بػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػرحمف محمػػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػػي كدراسػػػػػػػػػػػػة ) إبػػػػػػػػػػػػراىيـ ع( 2000رضػػػػػػػػػػػكاف )
  .( 1993) الخطيب  

كانػػت تػػدكر حػػكؿ تنميػػة التفكيػػر  ادة المغػػة العربيػػة كنبلحػػظ أف جميػػع ىػػذه الدراسػػات أجريػػت فػػي مػػ
الناقػػد عنػػػد الطمبػػػة . كقػػػد اتفقػػػت ىػػػذه الدراسػػػات مػػػع دراسػػػتنا الحاليػػػة فػػػي محػػػكر التفكيػػػر الناقػػػد 

قترح ككذلؾ في تنمية التحصيؿ ككػذلؾ اتفقػت فػي النتػائج ككذلؾ في بناء البرنامج التدريبي الم
 جميعيا لصالح المجمكعة التجريبية  . 
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 مف حيث المرحمة واألدوات :
دراسػػػة  تناكلػػػت الدراسػػػات المراحػػػؿ التعميميػػػة المختمفػػػة فمنيػػػا مػػػا طبػػػؽ عمػػػى المرحمػػػة اإلبتدائيػػػة  -

كمنيػا   (1993راسػة الخطيػب )د  كمنيا ما طبؽ عمػى المرحمػة اإلعداديػة مثػؿ (2006السميتي )
  كمنيػػػػا مػػػػا طبػػػػؽ عمػػػػى طػػػػبلب 2005)الشػػػػرقي )مػػػػا طبػػػػؽ فػػػػي المرحمػػػػة الثانكيػػػػة مثػػػػؿ دراسػػػػة 

 ككػػػذلؾ الحمػػػكرم كالػػػكىر  (1994 )دراسػػػة إبػػػراىيـ عبػػػد الػػػرحمف أحمػػػد عمػػػي  مثػػػؿالجامعػػػات 
 عيسػىكمنيػا مػا طبػؽ عمػى المعممػيف   مثػؿ دراسػة ( 2000ككذلؾ دراسة رضػكاف )   (2003) 

(1999) . 
 اعتمدت جميع الدراسات كالبحكث عمى التصميـ التجريبي القائـ عمى مجمكعتيف متكافئتيف .  -
لدراسػػػػػػة عينػػػػػػة الكاختمفػػػػػػت مػػػػػػع الدراسػػػػػػة الحاليػػػػػػة فػػػػػػي أحجػػػػػػاـ عيناتيػػػػػػا فقػػػػػػد كػػػػػػاف عػػػػػػدد أفػػػػػػراد   -

مدينػػػة الريػػػاض  ككػػػذلؾ دراسػػػة  شػػػرؽ طالبػػػاى مػػػف المػػػدارس الثانكيػػػة فػػػي(288 )(2005الشػػػرقي)
مػػف طػػبلب الجامعػػة الفػػرع العممػػي كاألدبػػي   كدراسػػة رضػػكاف ( 423 )(2003لػػكىر)الحمػػكرم كا

 طالبان كطالبة مف شعبة التعميـ اإلبتدائي جامعة عيف شمس . (50)( 2000)
كاختمفػػػػت فػػػػي البيئػػػػو الجغرافيػػػػة أك المكانيػػػػة كالمرحمػػػػة العمريػػػػة لمطػػػػبلب كاسػػػػتراتيجيات التػػػػدريس  -

(حيػث كانػت طمبػة المرحمػة األساسػية فػي األردف   2006  حيػث كانػت دراسػة السػميتي)كالجنس 
( فكانت في المدارس الثانكيػة فػي الريػاض   كدراسػة الحمػكرم كالػكىر 2005أما دراسة الشرقي )

( عمػػى طػػبلب التعمػػيـ 2000( لطػػبلب الجامعػػة الفػػرع العممػػي كاألدبػػي  كدراسػػة رضػػكاف )2003)
 .اإلبتدائي جامعة عيف شمس القاىرة

المسػػػػتخدمو فػػػػي الدراسػػػػات كالبحػػػػكث السػػػابقة تبعػػػػان إلخػػػػتبلؼ مكضػػػػكع كىػػػػدؼ  تنكعػػػت األدكات -
 الدراسة   عمى النحك التالي : 

 (2005) , لشرقيا دراسات استخدمت االختبار التحصيمي مثؿ دراسة -
 ( 2003 )كالسػػػػميتي ( 2003)الحمػػػػكرم كالػػػػكىردراسػػػػة دراسػػػػات اسػػػػتخدمت التفكيػػػػر الناقػػػػد مثػػػػؿ  -

 .(2000كدراسة رضكاف )
فػػي عمػػـ ) القبمػػي كالبعػػدم (  التحصػػيؿختبػػار اىػػذه الدراسػػة الحاليػػة اسػػتخدمت الباحثػػة  كفػػي

فػي عمػـ البيػاف مػف إعػداد  ) القبمي كالبعدم ( التفكير الناقدختبار اككذلؾ  البياف مف  إعداد الباحثة
ثػػػر برنػػػامج يكظػػػؼ اإلعجػػػاز الببلغػػػي فػػػي تنميػػػة التحصػػػيؿ أالباحثػػػة . كييػػػدؼ ىػػػذا االختبػػػار إلػػػى 

 التفكير الناقد بعمـ البياف لطمبة المغة العربية في الجامعة االسبلمية بغزة.ك 
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 المحور الثالث
 جنبية األدراسات ال

 -وتنقسـ إلى  قسميف:
 دراسات أجنبية تتعمؽ بالمغة العربية كالببلغة. -1
 دراسات أجنبية تتعمؽ بالتفكير الناقد. -2      
 غة العربية كالببلغة :: دراسات أجنبية تتعمؽ بالمأوالً 
 :Morgan(1997)دراسة مورجاف  -1

ب أثنػاء مناقشػاتيـ عبػر البريػد ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة حجـ التبادؿ الببلغي بيف الطبل
 لكتركني . اال

كتمثمػػت أدكات الدراسػػة فػػي : بنػػاء مقػػرر الكتابػػة عمػػى أسػػس اجتماعيػػة أمػػبلن فػػي تحقيقيػػا مػػف 
لبريػػد األلكتركنػػي   كمػػف خػػبلؿ ىػػذه المناقشػػات اشػػترؾ الطػػبلب فػػي خػػبلؿ مناقشػػة الطػػبلب عبػػر ا

اجتماعيػة فػي أكلػى كثر مف مجرد رسائؿ فردية   كقػد كضػعكا مجػادالتيـ التػي ىػي تجربػة أحكارات 
 .اعتباراتيـ

الببلغػػة المتعػػارؼ عمييػػا فػػي الببلغػػة  اكقػػد أشػػارت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف الطػػبلب قػػد مارسػػك 
ؾ الممارسات التي تستخدـ في مكضكعات الكتابة غيػر أف ىػذه الممارسػات عبػر القديمة كالحالية تم

                                          البريد االلكتركني لـ تكف كافية .
 :CatherineQuick(1996)اسة كاثريف كويؾ در  -1

الببلغية ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد ببلغة الرسائؿ مف منظكر القراء   كتحديد المبلمح 
المعمكمات فالثقافة المسيحية  لجةالكبلسيكية في النصكص كتـ إجراء دراسة تاريخية لكسائؿ معا

 كلى  كمف مبلمح الرسائؿ التي حددتيا تمؾ الرسائؿ : األ
 تكضيح أىمية المثيرات الببلغية في الرسائؿ .

د خمصػت نتػائج الجميكر الشفكم التقميدم يتطمب التعرؼ عمى مستكل الشػكؿ كالمضػمكف كقػ
الدراسػػة إلػػى أف محاكلػػة التعػػرؼ  كتحديػػد ببلغػػة الرسػػائؿ اإلنجيميػػة البػػد أف تبػػدأ بمبػػادلء الببلغػػة 
التػػي ترجػػع جػػذكرىا إلػػى التقاليػػد الشػػفكية   كمحػػاكالت القيػػاـ بػػذلؾ دكف ىػػذا المبػػدأ يتجاىػػؿ العامػػؿ 

 الرئيس لممكقؼ الببلغي.
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 :   Estpe (1992)دراسة استبي-3
ثر التدريس المباشر كالتعمـ التعاكني عمى األداء القرائي لطمبػة أه الدراسة إلى بحث ىدفت ىذ

  كأجريػػت الدراسػػة عمػػى مػػرحمتيف  ان ( طالبػػ1001الصػػؼ الرابػػع   حيػػث تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )
حيث تمقى الطمبػة فػي المرحمػة األكلػى سػبعة دركس حػكؿ إسػتراتيجية التمخػيص   كتمقػى الطمبػة فػي 

ميػارات االجتماعيػة   كاسػتخدمت ثبلثػة مقػاييس لمنتػائج   كأجريػت الالثانية معمكمػات حػكؿ المرحمة 
ة كاختيار التفكير الناقد   ككشفت نتػائج الدراسػة عمػى كجػكد يدبعقبمية كالمقارنات عمى االختبارات ال

اقػد   ككػذلؾ فركؽ دالة إحصائية عمى األداء القرائي لصالح الدراسة الفردية عمى اختبار التفكيػر الن
 .التعمـ التعاكني باستخداـ التمخيص ةستراتيجيا عمى األداء القرائي لصالح  ان ثر داؿ إحصائيأكجكد 

  Manning( 1990دراسة ماننج ) -4
طمبػة الىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العبلقة بيف التفكير الناقد كاالتجاىػات نحػك القػراءة لػدل 

فػي كميػة مجتمػع كاليػة ) ركف (   كتألفػت عينػة الدراسػة  ر الناقػدكالتفكيػ المسجميف في مسػاؽ القػراءة
تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف : األكلى درست المنياج المتضمف خمس ميارات مػف  ( طالبان 319مف )

بػيف االتجاىػػات نحػػك  ميػارات التفكيػػر الناقػد   كأشػػارت النتػػائج إلػى عػػدـ كجػكد ارتبػػاط داؿ إحصػػائيان 
بػػػيف ازديػػػاد العبلمػػػات الخاصػػػة بػػػالتفكير  إحصػػػائيان  داال ن  فرقػػػان    إال أف ىنػػػاؾ القػػػراءة كالتفكيػػػر الناقػػػد

 .                  الناقد كالمجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة 
 : Thomas( 1986دراسة توماس) -5

ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تحديػػد أثػػر تػػدريس الجممػػة المركبػػة كالترتيػػب الببلغػػي عمػػى التنظػػيـ 
ة الكميػػػة لمكتابػػػة التمييديػػػة لػػػدل طػػػبلب الصػػػؼ العاشػػػر كتككنػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف طػػػبلب كالنكعيػػػ

الصػػؼ العاشػػػر كتػػػـ تقسػػيميا إلػػػى ثػػػبلث مجمكعػػات تجريبيػػػة : يػػػدرس الفصػػؿ األكؿ منيػػػا بالجممػػػة 
 المركبة   الفصؿ الثاني بالترتيب الببلغي    الفصؿ الثالث قدـ لو كبل النكعيف مف التدريس . 

 ئج الدراسة عف التالي:كأسفرت نتا
كعيػػة الكتابػػة كالقػػدرة أف جميػػع المجمكعػػات التجريبيػػة أظيػػرت تغيػػران ذا داللػػة إحصػػائية فػػي ن

 .التنظيمية
أف نسػػػبة التغيػػػػر كانػػػت أكبػػػػر لصػػػالح المجمكعػػػػة التجريبيػػػة التػػػػي تػػػـ التػػػػدريس ليػػػا بالترتيػػػػب 

 نكعية الكتابة " .   الببلغي   كذلؾ في المتغييريف التابعيف " القدرة التنظيمية    ك 
 :   Burton (1986) دراسة بيرتوف -6

إلى كشؼ العبلقػة بػيف كتابػات الطػبلب كخبػراتيـ األدبيػة خػبلؿ عمميػات  ىذه الدراسة  ىدفت
جػػراءات الدراسػػة كأدكاتيػػا فػػي : اسػػتخداـ الدراسػػة لمعمػػـ إغراضػػيـ الخاصػػة  كتمثمػػت أتعبيػػرىـ عػػف 

لتكثيػػؽ النتػػائج كجمػػع البيانػػػات  اسػػتخدمت باحثػػان خارجيػػان الفصػػؿ المفتػػكح كمبلحػػظ كمشػػارؾ   كمػػا 
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ة مجمكعػػػػة مػػػػف االسػػػػتراتيجيات مثؿ:المبلحظػػػػات سػػػػخػػػػبلؿ عػػػػاـ دراسػػػػي كامػػػػؿ   كاسػػػػتخدمت الدرا
الميدانيػػػة الظػػػاىرة   ككػػػذلؾ المبلحظػػػات الخارجيػػػة   كالشػػػرائط السػػػمعية لمناقشػػػة عمميػػػات الكتابػػػة   

 .ة   ككتابات الطبلب ذاتيـاليكميكتسجيؿ قراءة الطبلب  كخطط الحصص 
سػػػػتراتيجية تفكيػػػػر اسػػػتخدميا الطػػػػبلب لخمػػػػؽ إسػػػػتعارة كانػػػت كقػػػد بينػػػػت نتػػػائج الدراسػػػػة أف اال
ضػػػػركريان لكتابػػػػة السػػػػياؽ   كمػػػػا أنػػػػو مصػػػػدر حقيقػػػػي  ساسػػػػان أمكضػػػػكعات   كأف أدب األطفػػػػاؿ كػػػػاف 
 .لمخبرات الحقيقية في كتابات األطفاؿ

 : Robinson( 1978دراسة روبنسوف)  -7
ثر تقديـ بعض الدركس الببلغية الجديدة عمى تحسػيف الكتابػة أىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد 

 تعبيرية   لمجمكعة الدراسة في المدرسة الثانكية .ال
كثػر أف طػبلب المجمكعػة التجريبيػة قػد كتبػكا فقػرات تتسػـ بالفاعميػة أكأكضحت نتػائج الدراسػة 

اع تمػػؾ الفاعميػػة إلػػى التميػػز فػػي األجػػزاء الخاصػػة مػػف أقػػرانيـ فػػي المجمكعػػة الضػػابطة   كتػػـ إرجػػ
كأف الفقػػرات فػػي المجمكعػػة التجريبيػػة اتسػػمت بقابميتيػػا لمقػػراءة عنيػػا  –التػػرابط كالمحتػػكل  –بالكحػػدة 

 . في المجمكعة الضابطة
 الدراسات األجنبية التي تتعمؽ بالببلغة العربية : ثالثتعقيب عمى دراسات المحور الال

 مف حيث األهداؼ:
مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتعراض كتحميػػػؿ الدراسػػػات األجنبيػػػة التػػػي تناكلػػػت الببلغػػػة كمشػػػكبلت تدريسػػػيا 
كالتػػػػػي ركػػػػػزت عمػػػػػى تحديػػػػػد مػػػػػدل تمكػػػػػف الطػػػػػبلب مػػػػػف الببلغػػػػػة العربيػػػػػة حػػػػػديثان كمػػػػػا فػػػػػي دراسػػػػػة 

معرفة حجػـ التبػادؿ الببلغػي بػيف الطػبلب أثنػاء مناقشػتيـ عبػر  إلى ىدفتتي (  كال 1997)مكرجاف
كأشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة  أف الطػػػبلب  قػػػد مارسػػػكا الببلغػػػة المتعػػػارؼ عمييػػػا فػػػي  كتركنػػػيلالبريػػػد اال

 كتركنػػي لػػـ تكػػف كافيػػة . كدراسػػةلالببلغػػة القديمػػة كالحاليػػة  غيػػر أف تمػػؾ الممارسػػات عبػػر البريػػد اال
( التي ىدفت إلى تحديد ببلغػة الرسػائؿ مػف منظػكر القػراء   كتحديػد المبلمػح 1996) كاثريف ككيؾ 

ف محاكلة التعرؼ كتحديد ببلغة أت نتائج الدراسة إلى صالكبلسيكية في النصكص كقد خم الببلغية
الرسػػائؿ اإلنجيميػػة كمػػا ركػػز الػػبعض اثخػػر عمػػى قيػػاس مسػػتكل تحصػػيؿ الطػػبلب فػػي مػػادة الببلغػػة 

( التػػػي ىػػػدفت إلػػػى بحػػػث أثػػػر التػػػدريس المباشػػػر كالػػػتعمـ  1992  ككػػػذلؾ دراسػػػة )اسػػػتبي  العربيػػػة
كالتي ىػدفت إلػى معرفػة  ( 1990ماننج )  كدراسة ألداء القرائي لطمبة الصؼ الرابعاالتعاكني عمى 

بيف التفكير الناقد كاإلتجاىات نحك القراءة لدل الطمبة المسجميف في مسػاؽ القػراءة فػي كميػة العبلقة 
كالتي ىػدفت إلػى تحديػد أثػر تػدريس الجممػة المركبػة  (1986دراسة ) تكماس  ك  مجتمع كالية ركف 
كالتػػي  ( 1986كدراسػػة ) بيرتػػكف  عمػػى التنظػػيـ كالنكعيػػة الكميػػة لمكتابػػة التمييديػػة كالترتيػػب الببلغػػي

ىػػػػدفت إلػػػػى كشػػػػؼ العبلقػػػػة بػػػػيف كتابػػػػات الطػػػػبلب كخبػػػػراتيـ األدبيػػػػة خػػػػبلؿ عمميػػػػات تعبيػػػػرىـ عػػػػف 
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كالتػػي ىػػدفت إلػػى تحديػػد أثػػر تقػػديـ بعػػض الػػدركس  (1978كدراسػػة )ركبنسػػكف أغراضػػيـ الخاصػػو 
 .يو الجديدة عمى تحسيف الكتابة التعبيريةالببلغ

 ثانيًا مف حيث زمف الدراسات : 
ىػػػذه الدراسػػػات  ختمفػػػة كسػػػنكات عديػػػدة فأحػػػدثجريػػػت ىػػػذه الدراسػػػات كالبحػػػكث فػػػي أزمنػػػة مأ

األجنبية التي تتعمؽ بالمغة العربية كالببلغة التي حصمت عمييا الباحثػة فػي ىػذا المجػاؿ ىػي دراسػة 
 ىػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػات ىػػػػػػػػي دراسػػػػػػػػة مكرجػػػػػػػػاف كأقػػػػػػػػدـ ( 1986 )بيرتػػػػػػػػكف كدراسػػػػػػػػة ( 1986)تكمػػػػػػػػاس 

كىػػذه الدراسػػات أجريػػت فػػي الكاليػػات المتحػػدة األمريكيػػة كىػػذا ممػػا يعنػػي أف ىػػذا البحػػث (  1997)
 جدير بالدراسة في فمسطيف .

 ثالثًا : مف حيث عينات الدراسات السابقة  : 
ر عينة في الدراسات أكبت حيث بمغت قد اختمفت الدراسات السابقة فيما بينيا في حجـ العينا

مثػػؿ   مفػػت فػػي حجػػـ العينػػات كنكعيػػا  حيػػث اخت (1992ان فػػي دراسػػة ايسػػتبي)طالبػػ 1100السػػابقة 
( 1997)كدراسػػػة كػػػاثريف ككيػػػؾ التػػػي أجريػػػت عمػػػى الػػػذككر كاألنػػػاث      (1997 )دراسػػػة مكرجػػػاف
 كدراسػػػة ركبنسػػػكف ( 1986)كدراسػػػة بيرتػػػكف  ( 1986 )كدراسػػػة تكمػػػاس (1990)كدراسػػػة مػػػاننج 

 اسات جميعيا أجريت عمى الذككر فقط .كنبلحظ أف ىذه الدر  (1978)
 رابعًا: مف حيث األساليب اإلحصائية : 

اسػػػتخدمت الدراسػػػات السػػػابقة األسػػػاليب اإلحصػػػائية منيػػػا معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف   اختبػػػار 
 تحميؿ التبايف األحادم كالثنائي   المتكسطات الحسابية كغيرىا. 

 سًا : مف حيث نتائج الدراسات السابقة : خام
تباينػػػت نتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي نتائجيػػػا كذلػػػؾ بسػػػبب اخػػػتبلؼ األىػػػداؼ المنشػػػكدة لكػػػؿ 

أشارت نتائجيا إلى أف الطبلب قد مارسكا الببلغة المتعػارؼ (  1997)دراسة فمثبلن دراسة مكرجاف 
لتػػي تسػػتخدـ فػػي مكضػػكعات الكتابػػة غيػػر أف عمييػػا فػػي الببلغػػة القديمػػة كالحاليػػة تمػػؾ الممارسػػات ا

فقػػػد (  1996)مػػػا دراسػػػة كػػػاثريف ككيػػػؾ أ ىػػذه الممارسػػػات عبػػػر البريػػػد االلكتركنػػػي لػػػـ تكػػف كافيػػػة .
خمصػػت نتائجيػػا إلػػى  أف محاكلػػة التعػػرؼ كتحديػػد ببلغػػة الرسػػائؿ اإلنجيميػػة البػػد أف تبػػدأ بمبػػادلء 

بػػػذلؾ دكف ىػػػذا المبػػػدأ بتجاىػػػؿ محػػػاكالت القيػػػاـ ك إلػػػى التقاليػػػد الشػػػفكية الببلغػػػة التػػػي ترجػػػع جػػػذكرىا 
د كالتػػي كشػػفت نتائجيػػا عمػػى كجػػك (  1992 )أمػػا دراسػػة اسػػتبيالعامػػؿ الرئيسػػي لممكقػػؼ الببلغػػي .
داء القرائػػػي اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ التعػػػاكني بإسػػػتخداـ التمخػػػيص   فػػػركؽ ذات داللػػػة احصػػػائية عمػػػى األ

ى عدـ كجكد ارتبػاط داؿ إحصػائيان بػيف االتجاىػات كالتي أشارت نتائجيا إل(  1990 )كدراسة ماننج
بػػػيف ازديػػػاد العبلمػػػات بػػػالتفكير الناقػػػد  نحػػػك القػػػراءة كالتفكيػػػر الناقػػػد إال أف ىنػػػاؾ فرقػػػان داالن إحصػػػائيان 

أسػػػفرت نتائجيػػػا عمػػػى أف جميػػػع  ( 1986 )أمػػػا دراسػػػة تكمػػػاس كالمجمكعػػػة التجريبيػػػة كالضػػػابطة .
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ذات داللػػة إحصػػائية فػػي نكعيػػة الكتابػػة كالقػػدرة التنظيمػػة   أمػػا المجمكعػػات التجريبيػػة أظيػػرت تغيػػران 
لطػػػبلب لخمػػػؽ بينػػػت نتائجيػػػا أف االسػػػتعارة اسػػػتراتيجية تفكيػػػر اسػػػتخدميا ا (1986)دراسػػػة بيرتػػػكف 

قػي لمخبػرات ساسان ضركريان لكتابة السياؽ كما أنػو مصػدر حقيمكضكعات   كأف أدب األطفاؿ كاف أ
ف طػػػػػبلب أكضػػػػػحت نتائجيػػػػػا أ(  1978 )اسػػػػػة ركبنسػػػػػكفأمػػػػػا در طفػػػػػاؿ   الحقيقػػػػػة فػػػػػي كتابػػػػػات األ

 كثر مف أقرانيـ في المجمكعو الضابطة . رات تتسـ بالفاعمية أمجمكعة التجريبية فقد كتبكا فقال
 ثانيًا : دراسات أجنبية تتعمؽ بالتفكير الناقد :

 :Clauson(  1997دراسة كبلوسوف) -2
تقييـ التفكير الناقد   أعدت أداة ليذا الغػرض ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة طريقة نكعية في 

تتضمف عممية تقييـ لمفاىيـ ديكم في التأمؿ الذاتي كالتفكيػر الناقػد كحػؿ مشػكمة   صػممت الدراسػة 
لعممية تقييـ التفكيػر الناقػد عمػى مجمكعػة طمبػة ) مختمطػة (   حيػث تكػكف االختبػار  تجريبيان  اختباران 

نػػػػػت لتحديػػػػػد صػػػػػبلحية كمكثكقيػػػػػة المخمػػػػػف المشػػػػػترؾ لػػػػػؤلداة   مػػػػػف مػػػػػرحمتيف : المرحمػػػػػة األكلػػػػػى كا
 مستخدميف ) خبيريف ( في التفكير الناقد   كحؿ المشكمة كالتطكر األدبي.
جػؿ معالجػة األداة   ككػذلؾ أتـ الطمب مف الخبيريف اإلجابة عف عشرة أسػئمة فػي مقابمػة مػف 
ينػػات الكتابيػػة ) العشػػريف   كػػؿ قيمػػت مكثكقيػػة المخمػػف المشػػترؾ عبػػر تحميػػؿ تطابقيػػة لػػدرجات لمع

 خر   كعمى الترتيب ) لمعشريف عينة الكتابة ( .كاحد مقابؿ اث
المرحمة الثانية : صممت لتحديد صبلحية ك مكثكقية عمميػة تقيػيـ التفكيػر الناقػد خػبلؿ سػبعة 
مػػف معممػػي العمػػـك   عكلجػػت الصػػبلحية عبػػر الطمػػب إلػػى المعممػػيف اإلجابػػة عػػف عشػػرة أسػػئمة فػػي 

كمقابمػػة   كعكلجػػت مكثكقيػػة المخمػػف المشػػػترؾ عبػػر مقارنػػة درجػػات المعممػػيف السػػبعة   فػػػي  مسػػح
 خمس عينات لنفس العينات الكتابية الخمس .

لتعمػػػيـ   كتقيػػػيـ اتكضػػػح النتػػػائج الصػػػبلحية أف األداة مفيػػػدة كمرشػػػد لمتعمػػػيـ كلتػػػكفير منيجيػػػة 
داة تقيػػيـ أكأظيػػرت نتػػائج المكثكقيػػة أف التفكيػػر الناقػػد أثنػػاء حػػؿ المشػػكمة مػػع الطػػبلب فػػي الفصػػؿ . 

التفكيػػر الناقػػد تمتمػػؾ مكثكقيػػة عاليػػة إلػػى حػػد مػػا عنػػدما تسػػتخدـ مػػف قبػػؿ الخبػػراء   كلكػػف مكثكقيػػة 
 ضعيفة عندما تستخدـ مػف فيػؿ معممػي الصػؼ . كاستخمصػت النتػائج العامػة أف المعممػيف   كأيضػان 

فػػي حػػؿ المشػػكمة   ككػػذلؾ ضػػمنت بعػػض الطػػبلب عمػػى تفسػػيرات أكثػػر اسػػتمرارية لمخطػػكات السػػت 
  .التغيرات الضركرية لؤلداة كالخاصة بتحسيف النكعية بيا

 :   Edison( 1997دراسة ايديسوف)-2
ىدفت ىذه الدراسة إلى  تحديد التػأثير الفريػد لمنشػاطات البلصػفية عمػى عمميػة إنمػاء ميػارات  

كطبلب سنة ثالثو. مقارنة النشاطات اليامػة  أكلى " ةالتفكير الناقد بيف طبلب الكمية المبتدئيف " سن
لمطبلب المبتدئيف كطبلب سنة ثالثػة . تحديػد مػا إذا كػاف حجػـ مػ ثرات النشػاطات البلصػفية تعتمػد 
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عمػػػػى التفكيػػػػر قبػػػػؿ مرحمػػػػة الكميػػػػة أـ أنػػػػو يعتمػػػػد عمػػػػى  تػػػػوعمػػػػى جػػػػنس الطالػػػػب عرقػػػػو كسػػػػنو   قدر 
 الم سسةاإلجتماعية 

سنة   يدرسكف في م سسات مػف  ( 18 )طالبان أعمارىـ ( 1054) مف  تككنت عينة الدراسة
شػػػترؾ ىػػػ الء فػػػي الدراسػػػة الطكليػػػة كلمػػػدة ثػػػبلث سػػػنكات كىػػػي جػػػزء فػػػي الدراسػػػة اأربػػػع سػػػنكات كقػػػد 

تجاىات لدل الطػبلب نحػك التعمػيـ القكمية  لتعميـ الطالب   كتحتكم عمى بيانات كمعمكمات عف اال
إلنمػاء اإلدراكػي لمطالػب   اسػتخدمت الدراسػة افي الكميػة   ك كالتجارب الحياتية لمطالب أثناء دراستو 

فػػي الكميػػة لقيػػاس مػػدل مشػػاركتو فػػي عشػػر مجمكعػػات  مػػف  تػػوعػػف تجػػارب الطالػػب كخبر  اسػػتبيانان 
المكاضػػػػيع التػػػػي تركػػػػز عمػػػػى التسػػػػييبلت البلصػػػػفية كالفػػػػرص التػػػػي يكاجييػػػػا الطػػػػبلب فػػػػي الكميػػػػة   

كاديميػػػة كتنػػػاكؿ المشػػػارككف مػػػادة الرياضػػػيات كالقػػػراءة كاسػػػتخدمت الدارسػػػة تقيػػػيـ الكميػػػة الكفػػػاءة األ
ختبار فػي ىبػكط كارتفػاع مسػتكل طبلبيػـ المبتػدئيف كالكتابػة كالعمػـك ككحدات قياس التفكير الناقد لبل

ككحدات قياس التفكير في مسػتكل طػبلب سػنة ثالثػة   كتػـ تجميػع معمكمػات إضػافية عػف اتجاىػات 
  ثػـ بػدأت اإلجػراءات بعػد  ةالكمية   كفي تقارير سنكية متتابعػ الطبلب كخبراتيـ في تقرير عما قبؿ

فحػص  كلى ثـ لطبلب سنة ثالثة .كمػا تػـ أيضػان أضبط التغييرات البيئة كالخمفية اليامة لطبلب سنة 
 البيانات لمم ثرات الشرطية .

كة كلقد بينت النتائج أف المشاركة في سنة أكلى كسػنة ثالثػة لمنشػاطات البلصػفية كانػت مشػار 
 لزيادة اختبار قياس التفكير الناقد . صغيرة كلكنيا ىامة إحصائيان 

في التفكير  ارتباطان  –إف استخداـ التسييبلت الرياضية اإلبداعية فاصمة كالقدرة عمى التفاعؿ 
ختبلفات االناقد لطبلب سنة أكلى كطبلب سنة ثالثة   كما أف ىناؾ م ثرات شرطية   حيث كجدت 

صػػحاب المسػػتكل المرتفػػع كطػػبلب المسػػتكل المتػػدني كذلػػؾ مػػا قبػػؿ الكميػػة فػػي ىامػػة بػػيف الطػػبلب أ
لتفكيػػر الناقػػد فػػي كمتػػا السػػنتيف ككجػػدت اختبلفػػات ىامػػة بػػيف الطػػبلب كالطالبػػات فػػي سػػنة ت اميػػارا
 .ثالثة
 (Tabitha.Others, 1997) سة تابيثا وآخريفدرا -3

مى تنمية ميارات التفكير الناقد كحؿ الدراسة إلى أثر المدخؿ التكنكلكجي عىذه  ىدفت        
( عقدت Courseالمشكبلت الرياضية لدل معممي الرياضيات بالمرحمة الثانكية دكرات تدريبية )

 .ليـ
( معمـ رياضيات بالمرحمة الثانكية كاستخدمت الدراسة أدكات 17حيث كانت عينة الدراسة مف )

بيكتر لتنمية ميارات التفكير الناقد كاختبارنا ستخداـ الكماكاف منيا مجمكعة مف الدركس المبرمجة ب
 في ميارات التفكير الناقد.
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أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة تفػػكؽ المجمكعػػة التجريبيػػة فػػي التحصػػيؿ الرياضػػي عمػػى أقػػرانيـ مػػف 
في نتائج االختبػار البعػدم مقارنػة باالختبػار القبمػي  المجمكعة الضابطة ككجكد فركؽ دالة إحصائيان 

سػػػتخداـ الكمبيػػػكتر بيػػػدؼ تنميػػػة ميػػػارات اركس الرياضػػػيات التػػػي تػػػـ إعػػػدادىا بكذلػػػؾ بعػػػد تطبيػػػؽ د
 التفكير الناقد كحؿ المشكبلت.

 :Ebscohost Search Result( 1997)إبسكوست دراسة -4
معرفػػة تػػأثير برنػػامج مصصػػـ لزيػػادة ميػػارات التفكيػػر العميػػا لمتبلميػػذ إلػػى الدراسػػة ىػػذه ىػػدفت 

ر كالػدراما كالحػكار كمبيػكتلرابػع الػى السػابع عمػى اسػتخداـ الكمنخفضي التحصيؿ في الصفكؼ مػف ا
جابػػة مػػف التمميػػذ بػػدالن مػػف لػػى شػػرح كتفصػػيؿ اإلإكأنػػكاع األسػػئمة ذات المسػػتكيات العميػػا التػػى تحتػػاج 

   ف البرنػػػػػػػػامج أدل الػػػػػػػػى زيػػػػػػػػادة تحصػػػػػػػػيؿ التبلميػػػػػػػػذأسػػػػػػػػئمة البسػػػػػػػػيطة  كقػػػػػػػػد أشػػػػػػػػارت النتػػػػػػػػائج األ
عطاء األسئمة يستطيع الخبرة في إدارة ا اكأف المعمـ ذ  ير.ف ينمى قدرة تبلميذه عمى التفكألحكار كا 

 Reeves)  ,1995راسة ريفيز ) د-5
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة العمميات المعرفية لدل مجمكعة مف الطمبة لحؿ المشكبلت  

 الرياضية كالتفكير الناقد .
حػداىما تعاكنيػة كالثانيػػة قتصػرت الدراسػة عمػى مجمكعػة مػف الطمبػة مقسػمة إلػى مجمػكعتيف إا

كجػكد بعػض العكامػؿ ك تنافسية تعممان بطريقة حؿ المشكبلت التربكية باستخداـ ميارات التفكير الناقد 
 المساعدة مثؿ األنشطة المكمفة بيا كؿ مجمكعة كالمكاف ت .

مػف  ستخدمت الدراسة الفيديك لجمػع البيانػات لمتحميػؿ المباشػر مػف أجػؿ متابعػة العمميػات كاألنشػطةا
 :خبلؿ

تحديد القيكد كالمشاكؿ الثانكية   كتحديد الحمكؿ المباشرة كتفسير البيانات   كالفرضيات كالتقيػيـ  .1
 التمخيص .  كمف ثـ 

تكفير الدعـ كالمكاصفات كالتفكير فػي المشػكمة كاالختبلفػات فػي المعالجػة المعرفيػة التػي كجػدت  .2
صياغة المشػكمة بطريقػة رمزيػة كمػف  تمخيص األنشطة التي تضمنت مراجعة المادة   مف أجؿ 
 ثـ حميا .

كأشػػػارت النتػػػائج  إلػػػى أف المجمكعػػػػة ذات األفػػػراد المتنافسػػػيف أظيػػػػرت النتػػػائج إمكانيػػػة تنميػػػػة 
الصػػػػغيرة ت التفكيػػػػر الناقػػػػد بالنسػػػػبة لؤلفػػػػراد المتنافسػػػػيف كػػػػاف أسػػػػرع مقارنػػػػة بػػػػأقرانيـ مػػػػف المجمكعػػػػا

 . المتعاكنة
 (: (Mishoe ,1994دراسة ميشوى  -6

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد ككصػؼ ميػارات التفكيػر الناقػد ) العممػي ( لمعػامميف فػي مجػاؿ 
صحة الجياز التنفسي   كقد اعتمدت الدراسة عمى أسمكب البحث الكصفي الكيفي   بكالية جكرجيػا 
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مكب األمريكية حيث تـ تحديد أكجو التطبيؽ كالتجريب كالتكاصؿ   كردكد األفعػاؿ بالنسػبة ليػذا األسػ
عمػػػى المعرفػػػة العمميػػػة كاألداء المينػػػي  فػػػي ىػػػذا المجػػػاؿ . كذلػػػؾ تػػػـ كصػػػؼ التفكيػػػر الناقػػػد اعتمػػػادان 

عمػى  افحثػاالحقيقي كالخمفية الثقافيػة كالممارسػة التطبيقيػة السػريرية ليػذا األسػمكب   حيػث اعتمػد الب
  كلقػد اختبػرت العينػة بمقاببلت كافيػة ليػـ  في ىذا المجاؿ متبكعان  مسجبلن  ( مينيان 18مبلحظة أداء )

التػػي  ؼعػػف طريػػؽ خبػػراء فػػي ىػػذا المجػػاؿ   كقػػد قػػدمت المبلحظػػات كأسػػاس لتحديػػد كصػػؼ المكاقػػ
تحتػػاج إلػػى التفكيػػر الناقػػد كالميػػارات األساسػػية المتعمقػػة بػػو . كلقػػد تػػـ تحميػػؿ المبلحظػػات الميدانيػػة 

لنتائج إلى أف التفكير الناقد كسجبلت المقاببلت خبلؿ الدراسة باستخداـ أسمكب المقارنة . كأشارت ا
التصػػػدم  –فػػػي مجػػػاؿ صػػػحة الجيػػػاز التنفسػػػي   يشػػػتمؿ عمػػػى القػػػدرة عمػػػى كضػػػع أكلكيػػػات التكقػػػع 

 اتخاذ القرارات.  –المناقشة  –التكاصؿ  -لممشكمة 
 : (Allison,  1993 دراسة اليسوف )  -7

رحمػة االبتدائيػػة ىػذه الدراسػة إلػى فحػص معػدؿ النمػك كالتحصػيؿ األكػاديمي لطػبلب الم تىػدف
الضػػعفاء   قامػػت الدراسػػة باسػػتخداـ الميػػارات األساسػػية فػػي الرياضػػيات كاسػػتخدمت كمقيػػاس معػػدؿ 
النمػػك كالتحصػػيؿ األكػػاديمي لػػدل الطػػبلب الضػػعفاء فػػي مجػػاؿ الرياضػػيات كم شػػر لتحديػػد فيمػػا إذا 

كا عمػى أسػمكب حػػؿ كػاف أداء كتحصػيؿ الطػبلب الػذيف تمقػكا برنػامج كميػػارات التفكيػر الناقػد   كتػدرب
المشػػكبلت بشػػكؿ ممحػػكظ مػػف أداء الطػػبلب الػػذيف تمقػػكا عبلجػػان تربكيػػان تقميػػديان   كقػػد أجريػػت الدراسػػة 
عمػػػى طػػػبلب الصػػػفكؼ الثالػػػث كالرابػػػع كالخػػػامس مػػػف المرحمػػػة األساسػػػية  كقػػػد مثمػػػكا عينػػػة مقطعيػػػة 

 عرضية لخمفيات الطبلب االجتماعية كاالقتصادية كالعرقية .
لنتػػػػائج إلػػػػى أف الطػػػػبلب الػػػػذيف تػػػػدربكا كتعممػػػػكا التفكيػػػػر الناقػػػػد كأسػػػػمكب حػػػػؿ كلقػػػػد أشػػػػارت ا

ىػـ فػي مجػاؿ الرياضػيات أفضػؿ مػف أقػرانيـ الػذيف تمقػكا البرنػامج   داأالمشكبلت قد كػاف تحصػيميـ ك 
 لممعالجة تربكم تقميدم.

جػػػكد شػػػرط كاضػػػح بػػػيف طػػػبلب السػػػنة األكلػػػى لممعالجػػػة   أشػػػارت ك كمػػػا أشػػػارت النتػػػائج إلػػػى 
مػػػع زمبلئيػػػـ اثخػػػريف مػػػف غيػػػر  كبيػػػران  ائج إلػػػى أف الطػػػبلب الضػػػعفاء قػػػد حققػػػكا نمػػػكان أكاديميػػػان النتػػػ

الضعفاء عبلكة عمى ذلؾ اتضح عدـ كجكد فركؽ ممحكظة بسػبب اخػتبلؼ أجناسػيـ أك أعػراقيـ أك 
اخػػتبلؼ فصػػكليـ) الثالػػث   الرابػػع   الخػػامس ( بػػيف المجمكعػػة التػػي تػػـ معالجتيػػا بأسػػمكب التفكيػػر 

  .اقد   كحؿ المشكبلتالن
  :Goldberger(1991دراسة جولدبيرغ )  -8

ثػػر برنػػامج تدريسػػي يتضػػمف ميػػارات التفكيػػر الناقػػد فػػي القػػدرة أالدراسػػة إلػػى تقػػكيـ ىػػذه ىػػدفت 
كطالبػػػة مػػػف الصػػػؼ الثػػػامف األساسػػػي قسػػػمكا إلػػػى  ( طالبػػػان 93عينػػػة الدراسػػػة مػػػف ) عميػػػو   كتككنػػػت

كيػر المقػالي لمتفكيػر الناقػد كاختبػار  –عمػييـ اختبػار أنػيس كتجريبيػة   كطبػؽ   مجمػكعتيف ضػابطة
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( أف أداء اإلنػػاث عمػػى االختبػػار ancovaنتػػائج تحميػػؿ التبػػايف المصػػاحب )  بعػػدم كأظيػػرت –قبمػػي 
 .     التطبيؽ القبمي كالبعدم أداء الذككر في مف كاف أفضؿ

 :(Riesenmy, 1991دراسة رايسنمي ) -9
فػػػة أثػػػػر تػػػػدريب تبلميػػػػذ الصػػػفيف الرابػػػػع كالخػػػػامس االبتػػػػدائييف الدراسػػػػة إلػػػػى معر ىػػػػذه ىػػػدفت  

إلكسابيـ ميارات التفكير الناقد عمى قدرتيـ في حػؿ المسػائؿ كتحكيميػا مػف لفظيػة إلػى رمزيػة كليػذا 
مف تبلميذ الصفيف الرابع كالخامس حيث بمغ عدد أفرادىػا  ةأخذ الباحث عينة اختارىا بطريقة قصدي

( تمميػػػذان 40حػػػدىما تجريبيػػػة عػػػدد أفرادىػػػا )أت العينػػػة عمػػػى مجمػػػكعتيف ( تمميػػػذان كمػػػف ثػػػـ قسػػػم70)
( تمميػػذان   كمػػف ثػػـ أخػػد الباحػث المجمكعػػة التجريبيػػة عمػػى كيفيػػة التعامػػؿ مػػع 30كاألخػرل ضػػابطة )
بينما أعطيت المجمكعة الضػابطة المكضػكعية نفسػيا دكف تػدريب   إذ لػكحظ  ةالمسائؿ بطريقة ناقد

ائؿ المفظيػػة إلػػى رمزيػػة كانػػت أفضػػؿ لػػدل تبلميػػذ المجمكعػػة التجريبيػػة لػػدل القػػدرة عمػػى تحكيػػؿ المسػػ
 المجمكعة الضابطة.

 :(Mc Murray,  (1989دراسة مؾ ميوراي  -10
سػمكب حػؿ المشػكمة أبعاد كعناصر التفكير الناقد المحتكاه فػي أتحديد  إلى الدراسةىذه ىدفت 

حيػاء يختمػؼ عػف طبيعتػو الناقد في مجاؿ األحياء   كتحديد ىؿ مفيـك التفكير في مجاؿ تدريس األ
 .طالبان مف طبلب الجامعة قبؿ التخػرج 47)خرل  كلقد طبؽ الباحث دراستو عمى )في المجاالت األ

 دكات الدراسة عمى ما يمي :أاشتممت 
 جبلسر لمتفكير الناقد .-اختبار كاطسكف  - ت
 االختبارات الجامعية األمريكية . - ث
 عي.اختبار الصكر المدفكنة الجم - ج

حياء ال يختمؼ عنو في المجاالت الدراسية األكأشارت النتائج إلى : أف التفكير الناقد في     
تفكيػػر الناقػػد تػػرتبط بػػالمحتكل الدراسػػي كليػػذا يمكػػف إعػػداد كتصػػميـ بػػرامج لتنميػػة التفكيػػر لم األخػػرل 

النمػػك الناقػػد مػػف خػػبلؿ مكاقػػؼ كمشػػكبلت مػػف منػػاىج عمػػـ األحيػػاء   كمػػا  أف حػػدكث تحسػػف فػػي 
فػي عمػـ األحيػاء كقػد أفػاد الباحػث  ةالمعرفي لدل الطبلب مف خبلؿ تدريبيـ عمػى مكضػكعات معينػ

مف تمؾ الدراسة في التعرؼ إلى أسمكب حؿ المشكبلت كالعبلقة بيف أسمكب حػؿ المشػكبلت كتنميػة 
 التفكير الناقد .

 :POLLACK ((1988دراسة بوالؾ -11
يجيات األسئمة التي تنمي التفكير الناقد كلقد تـ في معرفة استرات إلى الدراسةىذه ىدفت 

الدراسة بياف استراتجيات األسئمة كأثرىا في تعزيز ميارات التفكير بالمستكل العالي كمما أظيرت 
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سئمة التركيب كالتقكيـ أدت إلي أالدراسة أف األسئمة المفتكحة كالتي ليس ليا إجابة صحيحة مثؿ 
  ؿ باإلضافة إلى تشجيع اإلبداع .تنمية التفكير الناقد المستق

 التعقيب عمى المحور الثالث الدراسات األجنبية التي تتعمؽ بالتفكير الناقد :  
 مف حيث األهداؼ :

ى التعرؼ عمى مككنات التفكير الناقد كمياراتو كمدل استخداميا إلاقتصرت بعض الدراسات  -
التي ( Clausen  1997كبلكسكف  )لدل الطمبة   كمنيا دراسة ي كتكظيفيا في التعمـ الصف

ىدفت إلى معرفة طريقة نكعية في تقييـ التفكير الناقد في التأمؿ الذاتي كحؿ مشكبلت الطبلب 
في الفصؿ كأكضحت أف الطبلب أكثر استمرارية لمخطكات الست في حؿ المشكمة   كمنيا 

بلصفية عمى عممية ( حيث درست التأثير الفريد لمنشاطات الEdison, 1997دراسة ) ايديسكف 
إنماء ميارات التفكير الناقد لطبلب الكمية مف سنة أكلى إلى سنة ثالثة   ككذلؾ تناكلت 

مكضكع التفكير الناقد بالتحديد كلكنيا لـ تيتـ بتحديد مككناتو حيث أسفرت النتائج عمى كجكد 
 فركؽ بيف الطبلب كالطبلب في سنة ثالثو .

أثػػػػر المػػػػدخؿ  كالتػػػػي ىػػػػدفت إلػػػػى ( Tabita others  1997ككػػػػذلؾ دراسػػػػة ) ثابيتػػػػا كيخػػػػركف  -
التكنكلػكجي عمػػى تنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد كحػؿ المشػػكبلت الرياضػػية كأسػػفرت النتػػائج تفػػكؽ 

 لمجمكعة الضابطة.االمجمكعة التجريبية في التحصيؿ الرياضي عمى أقرانيـ مف 
فت إلػى معرفػة تػأثير برنػامج ىػدكالتػي Ebscohost Search Result)   1997ابسككسػتدراسػة )   -

إلػػػػى أف ـ لزيػػػػادة ميػػػػارات التفكيػػػػر العميػػػػا لمتبلميػػػػذ منخفضػػػػي التحصػػػػيؿ كأسػػػػفرت النتػػػػائج ممصػػػػ
الخبػػرة يسػػتطيع أف ينمػػي قػػدرة التبلميػػذ  االبرنػػامج أدل الػػى زيػػادة تحصػػيؿ الطػػبلب كأف المعمػػـ ذ

 عمى التفكير .
 ت المعرفيػة لػدل مجمكعػة مػف الطمبػة لحػؿ ىدفت إلى معرفة العمميػاكالتي ( 1995دراسة )ريفيز   -

المشكبلت الرياضية كالتفكير الناقد . كأشارت النتائج  إلى أف المجمكعة ذات األفراد المتنافسيف 
أظيرت النتائج إمكانية تنمية التفكير الناقد بالنسبة لؤلفراد المتنافسيف كاف أسػرع مقارنػة بػأقرانيـ 

 مف المجمكعات الصغيرة المتعاكنة .
( ؼ ميارات التفكير الناقد)العمميىدفت إلى تحديد ككصكالتي  ((Mishoe ,1994دراسة ميشكل  -

  لمعػػػامميف فػػػي مجػػػاؿ صػػػحة الجيػػػاز التنفسػػػي ككانػػػت بكاليػػػة جكرجيػػػا األمريكيػػػة كأشػػػارت النتػػػائج 
إلى أف التفكير الناقد في مجاؿ صحة الجياز التنفسي   يشتمؿ عمى القدرة عمى كضع أكلكيات 

 اتخاذ القرارات . –المناقشة  –التصدم لممشكمة  التكاصؿ  – التكقع
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لى فحص معدؿ النمك كالتحصيؿ األكاديمي كالتي ىدفت إ (Allison   (1993دراسة اليسكف  -
سمكب ألطبلب المرحمة االبتدائية الضعفاء كأشارت النتائج لصالح المجمكعة التجريبية التي تعممت ب

 حؿ المشكبلت.
 (   Riesenmy, 1991كدراسة رايسمني ) (Goldberger,1991غ دبير لكدراسة ) جك  -

التػػي ىػػدفت إلػػى معرفػػة أثػػر تػػدريب تبلميػػذ الصػػفيف الرابػػع كالخػػامس الكسػػابيـ ميػػارات التفكيػػر ك 
 الناقد مع قدرتيـ عمى حؿ المسائؿ كتحكيميا مف لفظية إلى رمزية.

 –اليػة فػي اختبػار كاطسػكف اتفقػت مػع الدراسػة الح (Mc Murroy,1989 )مػا دراسػة مػؾ ميػكرامأ -
مكضكع دراسة األحياء ككذلؾ في العينة كبقية أداكت الدراسػة كاتفقػت فػي  جبلسر كاختمفت  في

 النتائج لصالح المجمكعة التجريبية.
دارة التفكيػػر الناقػػد كاختمفػػت إاتفقػػت مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػي  (Pollack 1998 )مػػا دراسػػة بػػكالؾأ  -

يػث بػكالؾ ىػدؼ إلػى أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجيات األسػئمة التػي تنمػي معيا في مكضكع الدراسة ح
يثػرة عمػى تكظيؼ اإلعجاز الببلغي في عمـ البيػاف ىدفت إلى التفكير الناقد أما الدراسة الحالية 

 لصالح المجمكعة التجريبية.كمتييما الدراستيف    ككانت النتائج فيالتحصيؿ كالتفكير الناقد 
لدراسػػات األجنبيػػة أف جميػػع الدراسػػات أتفقػػت فػػي التفكيػػر الناقػػد كػػأداة كنبلحػػظ مػػف خػػبلؿ تمػػؾ ا  -

حيث طبقت في  ةختمفت في مكضكع الدراسة كفي حجـ العينة كالجنس كالبيئة الجغرافيالمبحث ك 
ببلد أجنبية بحيث أف الدراسة الحالية طبقت في البيئة الفمسطينية في حدكد الجامعة اإلسبلمية  

 إستراتيجيات كطرؽ التدريس . في اسةمع الدر  تختمفاككذلؾ 
 ثانيًا : مف حيث بيئة الدراسات :

أجريت ىذه الدراسات فػي الكاليػات المتحػدة األمريكيػة المتحػدة كخاصػة بكاليػة جكرجيػا األمريكيػة  
 ( .Mishce 1994كما ىك في دراسة ميشكم )

 ثالثًا: مف حيث زمف الدراسات :
مت عمييا الباحثة فػي ىػذا المجػاؿ ىػي دراسػة ركبنسػكف أكلى ىذه الدراسات األجنبية التي حص

(Robinson 1978   التي أجريت بالكاليات المتحػدة األمريكيػة   كأحػدث ىػذه الدراسػات ىػي دراسػة )
 ( كىذا يعني أف ىذا البحث جدير بالدراسة في فمسطيف. Clauson 1997كبلكسكف ) 

 رابعًا : مف حيث عينات الدراسة : 
سات األجنبية السابقة فيما بينيا في حجـ العينات حيث بمغت أصغر عينة في قد أختمفت الدرا
( كبمػغ أكبػر حجػـ   1997Tabita others( طالبان فػي دراسػة ثابيتػا كيخػركف )17الدراسات السابقة )

( كػػذلؾ إختمفػػت الدراسػػات فيمػػا بينيػػا  1997Edison( طالبػػان فػػي دراسػػة إيديسػػكف ) 1054لمعينػػة ) 
عينات   فمنيا مف أجرل الدراسة عمى )الذككر كاإلناث ( كمػا ىػك الحػاؿ فػي دراسػة مف حيث نكع ال
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(كمنيػػػا مػػػا أجػػػرم عمػػػى  1991(  كدراسػػػة جكلػػػدبيرغ) 1995(  كدراسػػػة ريفيػػػز)1997كبلكسػػػكف) 
 (   كاليسػػػػػػكف1997)كأخػػػػػػركف(  كثابيتػػػػػػا  1997الػػػػػػذككر فقػػػػػػط كمػػػػػػا ىػػػػػػك فػػػػػػي دراسػػػػػػة ايديسػػػػػػكف) 

 (.1994كدراسة ميشكم ) (1989(  كدراسة مؾ ميكرام) 1991(   كدراسة رايسمني )1993) 
 خامسًا : مف حيث األساليب اإلحصائية :

اسػػػتخدمت الدراسػػػات السػػػابقة أسػػػاليب إحصػػػائية مػػػف معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف   تحميػػػؿ التبػػػايف 
 ااألحادم كالمتكسطات الحسابية كمعامؿ ارتباط الفا كركنباخ   كاألكزاف النسبية كغيرىا.

 مف حيث نتائج الدراسات  األجنبية التي تتعمؽ في التفكير الناقد :سادسًا : 
تباينت الدراسات السابقة في نتائجيا   كذلؾ بسبب اختبلؼ األىداؼ المنشكدة في ذلؾ   
كالدراسات التي ىدفت إلى معرفة طريقة معينة في تقييـ التفكير الناقد كانت نتائجيا أف ىناؾ 

(  كدراسة 1997قد يعزل لممجمكعة التجريبية مثؿ دراسة كبلكسكف )تحسف في مستكل التفكير النا
كدراسة   Ebscohost search Result(  1997)  ابسككستكدارسة ( 1997) كيخركف ثابيتا
( 1988) بوالؾ( كدراسة  1991) رايسمني( كدراسة  1991) جولدبيرخ( كدراسة  1995) ريفيز
لى معرفة مستكل التفكير الناقد كعبلقتو ببعض ظيرت نتائج الدراسات التي ىدفت إبينما أ

ناقد كباقي المتغيرات فقد أظيرت بعض نتائج الدراسات إلى انخفاض معامؿ االرتباط بيف التفكير ال
( 1993) اليسوف( كدراسة 1994) ميشوي( كدراسة  1997) يديسوفاالمتغيرات مثؿ دراسة 

             (.                       1989) موراي ؾمراسة كد
 وج  التشابة واإلختبلؼ مع الدراسة الحالية:

(  حيػث درسػت التػأثير Edison 1997أثرىػا فػي تنميػة التفكيػر الناقػد كىػي دراسػة ) ايديسػكف 
الفريد لمنشاطات البلصفية عمػى عمميػة إنمػاء ميػارات التفكيػر الناقػد ككػذلؾ تناكلػت ميػارات التفكيػر 

ـ بتحديد مككناتيا   حيث أفادت الدراسة الحالية  التعرؼ عمػى ميػارات الناقد كالتحديد كلكنيا لـ تيت
 التفكير الناقد المتضمنة في ىذه الدراسات ككيفية تصنيفيا كترتيبيا .

تتفػػػؽ مػػع الدراسػػة الحاليػػة فػػػي التفكيػػر الناقػػد كتختمػػػؼ عنيػػا أنيػػا فػػػي 1993) دراسػػة )اليسػػكف  -
تفػػؽ معيػػػا فػػػي النتػػػائج حيػػػث أف الطػػػبلب الػػػذيف فػػػي الببلغػػػة العربيػػػة كتأمػػػا الحاليػػػة الرياضػػيات 

درسكا برنامج المعالجة التربكم أفضؿ بشكؿ ممحكظ مف أقرانيـ الذيف لـ يتمقكا المعالجة التربكم 
المرحمػػة االبتدائيػػة الصػػفكؼ رابػػع كخػػامس كسػػادس   أمػػا  كيختمفػػكا فػػي أف دراسػػة اليسػػكف عمػػى 
 . بغزة الجامعة اإلسبلميةبداب كالتربية كميتي األ دراسة الباحثة الحالية فيي عمى طبلب

الدراسػتيف تسػتخدـ ميػارات التفكيػر كمتػا تتفؽ مع الدراسػة الحاليػة فػي أف  1994)دراسة )ميشكم  -
الناقػػػد كلكػػػف االخػػػتبلؼ فػػػي مجػػػاؿ الدراسػػػة حيػػػث أف دراسػػػة ميشػػػكم تقػػػـك عمػػػى صػػػحة الجيػػػاز 

ككػذلؾ اخػتبلؼ فػي البيئػة حيػث بيػاف عمػـ ال(  2التنفسي أما الدراسة الحالية فيي في الببلغة ) 
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أف دراسة ميشكم كانت بكالية جكرجيا األمريكية  أما الدراسة الحالية فيي عمػى طػبلب الجامعػة 
اتفقكا في  النتائج حيػث أف دراسػة ميشػكم كانػت لصػالح التفكيػر الناقػد فػي صػحة  كاإلسبلمية. 

 الجياز التنفسي .
الحاليػػة فػػي أداة الدراسػػة كىػػي تقيػػيـ اختبػػار تجريبػػي  ( اتفقػػت مػػع الدراسػػة1997دراسػػة )كبلكسػػكف  -

كػػذلؾ دراسػػة الباحثػػة الحاليػػة  ةعمػػى عينػػات مػػف مجمػػكع الطمبػػة مختمطػػلعمميػػة تقيػػيـ التفكيػػر الناقػػد 
 مختمطة   كاتفقكا في النتائج بحيث كانت لصالح المجمكعة التجريبية. ةكانت عمى عينات مف طمب

مف ىػذه  ك ختبار التفكير الناقد في قياس ميارات التفكير الناقدغمب الدراسات في استخداـ اأاتفقت 
 االختبارات : 

 ( 2005)كدراسة الشرقي( 1998  رجبلسر كمثؿ دراسة ) الحمكرم كالكى –اختبار كاطسكف  -1
( 1997)كثابيتا (1997)نس ركبر لمتفكير الناقد  كالدراسات األجنبية مثؿ دراسة ايدسكفكاختبار إ
 .( 1993)اليسكف ك (  1995)كريفيز

حيػػث تػػـ تعػػديؿ فقراتػػو فػػي ضػػكء متطمبػػات البيئػػة الفمسػػطينية   كمػػا يتفػػؽ مػػع العينػػة   كلكػػف 
( عمػـ (2الدراسة الحالية لـ تجد أم اختبار لمتفكير الناقد في المغة العربية ك كخصكصان في الببلغة 

ختبػار لمتفكيػر الناقػد فػي عمػػـ كليػذا قامػت الباحثػة ببنػاء ) أداة ( ا –فػي حػدكد عمػـ الباحثػة  –البيػاف
 .في المبلحؽ كىك لكاطسكف جبلسر االبياف  يمكف االطبلع عميي

 التعقيب العاـ عمى الدراسات السابقة :
بمكضػػػكع الدراسػػػة الحاليػػػة كالتػػػي  ةسػػػتعراض كتحميػػػؿ الدراسػػػات السػػػابقة المتصػػػمامػػػف خػػػبلؿ 

ث أكجػو التشػابو أك االخػتبلؼ مػع أكضحت الباحثة أىمية كؿ منيا بالنسبة إلى ىذه الدراسة مف حيػ
 :الدراسة الحالية   كلذا تمخص الباحثة التعقيب التالي 

 ستخداـ التفكير الناقد كمتغير مستقؿ .ااتفقت جميع الدراسات التي سبؽ عرضيا عمى  -
سػتخداـ المػنيج التجريبػي القػائـ عمػى مجمػكعتيف متكػافئتيف اتفقت معظـ الدراسػات السػابقة عمػى ا -

ريبيػػػة كمجمكعػػػة ضػػػابطة (  كقػػػد أفػػػادت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذا الجانػػػب بجعػػػؿ المػػػنيج مكعػػػة تج)مج
مجمكعػػػة تجريبيػػػة تػػػدرس البرنػػػامج   عمػػػى مجمػػػكعتيف متكػػػافئتيف  ان التجريبػػػي لمبحػػػث الحػػػالي قائمػػػ

بػنفس الطريقػة باإلعجاز الببلغي كالشكاىد القرينية لعمـ البياف كمجمكعة ضابطة تػدرس البرنػامج 
قسػػـ المغػػة العربيػػة كميتػػي اثداب كالتربيػػة ب طػػبلب كطالبػػات  نػػامج لكػػؿ مػػفبػػإختبلؼ محتػػكل البر 
 بغزة. بالجامعة اإلسبلمية

 أجريت الدراسات السابقة في مراحؿ تعميمية مختمفة . -
 
 



144 

 

 مف حيث العينة :
تشابيت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسػات السػابقة مػف حيػث متكسػط حجػـ عينتيػا حيػث كانػت  -

طالبػػة مجمكعػػة ضػػابطة  ككػػذلؾ  (120)طالبػػة مجمكعػػة تجريبيػػة ك 120))اليػػة عينػػة الدراسػػة الح
( 367فيكػػكف مجمػػكع العينػػة )  مجمكعػػة ضػػابطة . ان طالبػػ 63) )مجمكعػػة تجريبيػػة ك ان طالبػػ (64)

 طالبان مف الجنسيف.
 تبػار التفكيػر الناقػداختشابيت الدراسة الحالية مع الدراسػات السػابقة فػي أف الباحثػة قامػت بإعػداد  -

 بنفسيا .بعمـ البياف  التحصيؿاختبار  ك
غمػػػب الدراسػػػات كانػػػت أ اتفقػػػت نتػػػائج الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع نتػػػائج الدراسػػػات السػػػابقة فػػػي أف -

 لصالح المجمكعة التجريبية .
 أوج  اإلفادة مف الدراسات السابقة :

 يأتي : كجو إفادة الباحثة في دراستيا الحالية مف الدراسات السابقة فيماأيمكف تمخيص  - 
 عجاز الببلغي كالتفكير الناقد .تطكير إطار فكرم عف كؿ مف اإل -
      كالتحصػػػيؿ  ببلغػػػيتحديػػػد التعريػػػؼ اإلجرائػػػي لمصػػػطمحات الدراسػػػة كالمتمثمػػػة فػػػي اإلعجػػػاز ال -

 . كالتفكير الناقد 
اختيار التصميـ التجريبي المناسب ليذه الدراسة كىػك التصػميـ التجريبػي القػائـ عمػى مجمػكعتيف  -

بكميتػػي اثداب كالتربيػػػة  متكػػافئتيف ) مجمكعػػة تجريبيػػة كمجمكعػػػة ضػػابطة مػػف كػػػبل الجنسػػيف (
 .بغزة بالجامعة اإلسبلمية

 .ختبار الفرضيات كتحميؿ البياناتاحصائية المناسبة التي تستخدـ في تحديد المعالجات اإل -
    ( ) القبمػػػي كالبعػػػدم  عمػػػـ البيػػػافب التحصػػػيؿ ركاختبػػػاات الدراسػػػة الحاليػػػة المتمثمػػػة فػػػي إعػػػداد أدك  -

 (.ختبار التفكير الناقد ) القبمي كالبعدم اك 
 .المساىمة في تفسير النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة تفسيران عمميان كمكضكعيان  -
    لعمميػػػػػة كالمراجػػػػػع التػػػػػي تخػػػػػدـ كتثػػػػػرم الدراسػػػػػة ا التعػػػػػرؼ عمػػػػػى العديػػػػػد مػػػػػف الكتػػػػػب كالمجػػػػػبلت -

 .الحالية
 سة: أهـ ما تميزت ب  الدرا

تتميز الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في تناكليا لمكضػكع تكظيػؼ اإلعجػاز الببلغػي فػي  -1
تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقػد بعمػـ البيػاف كىػي مػف أكلػى الدراسػات التػي طبقػت عمػى المجتمػع 

 الفمسطيني كىذا لـ يتـ تناكلو في مجتمعات مختمفة ما بيف عربية كأجنبية .
 ه الدراسة نتائج تعمؿ عمى تطكير الطمبة كتحسيف أدائيـ في الببلغة العربية .سكؼ تقدـ ىذ -2
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 الرابع لفصؿا                              
 الطريقة واإلجراءات

ككػػػػذلؾ أداة   كاألفػػػػراد مجتمػػػػع الدراسػػػػة كعينتيػػػػا  يتنػػػػاكؿ ىػػػػذا الفصػػػػؿ كصػػػػفان لمػػػػنيج الدراسػػػػة
كمػا يتضػمف ىػذا   كمعامػؿ السػيكلة كالثبػات   كصػدقيا كثباتيػا  الدراسة المستخدمة كطرؽ إعدادىا

 كأخيػػػػران   لئلجػػػػراءات التػػػػي قامػػػػت بيػػػػا  الباحثػػػػة فػػػػي تقنػػػػيف أدكات الدراسػػػػة كتطبيقيػػػػا ان الفصػػػػؿ كصػػػػف
 .عتمدت الباحثة عمييا في تحميؿ الدراسةأالمعالجات اإلحصائية التي 

 :أواًل : منهج الدراسة
سػػػة المػػػنيج الكصػػػفي التحميمػػػي  كالمػػػنيج البنػػػائي التجريبػػػي اسػػػتخدمت الباحثػػػة فػػػي ىػػػذه الدرا
الكصػفي التحميمػي مػف خػبلؿ أسػمكب المػنيج كاتبعت الباحثػة لمبلءمتيما لطبيعة اليدؼ مف الدراسة 

بتحميػػؿ محتػػكل كحػػدة دراسػػية مقترحػػة مػػف منيػػاج الببلغػػة العربيػػة " عمػػـ تحميػػؿ المحتػػكل   كقامػػت 
الباحثػة كالمفػاىيـ المتضػمنة فػي الكحػدة كاسػتخدمت تفكيػر الناقػد حيث تػـ تحديػد ميػارات الالبياف ". 

يكظػػػؼ اإلعجػػػاز الببلغػػػي مػػػع مراعػػػاة أسػػػس المػػػنيج التجريبػػػي بحيػػػث قامػػػت ببنػػػاء برنػػػامج مقتػػػرح 
كمبػػػادلء كمعػػػايير بنػػػاء البرنػػػامج بحيػػػث يتضػػػمف األىػػػداؼ كالمتطمبػػػات السػػػابقة كعػػػرض المحتػػػكل 

بتجريبيػػة عمػى طػبلب كطالبػات المغػة العربيػة بكميتػػي ثػـ قامػت  كالكسػائؿ التعميميػة كالتقػكيـ بأنكاعػو 
 .اثداب كالتربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة لمعرفة أثرة في تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد 

حيث تعرضت المجمكعة التجريبية لتدريس الكحدة الدراسية مػف خػبلؿ البرنػامج المقتػرح الػذم 
كطبقػت لضػابطة بػنفس الطريقػة كلكػف بػإختبلؼ محتػكل الدراسػة  المجمكعة اأعدتو الباحثة  ككذلؾ 
بعد أف أنيػت تدريسػيا  كمتييما المجمكعتيف ي اإلختبار القبمي كالبعدم عمىأدكات البحث المتمثمة ف

 .لمبرنامج
 ثانيًا : مجتمع الدراسة :

تربيػػة بكميتػػي اثداب كال مجتمػػع الدراسػػة مػػف مجمػػكع طمبػػة كطالبػػات قسػػـ المغػػة العربيػػةتكػػكف 
كالػػػذيف أنيػػػكا مسػػػاؽ عمػػػـ المعػػػاني بنجػػػاح طالبػػػان  720عػػػددىـ بالجامعػػػة اإلسػػػبلمية بغػػػزة   كالبػػػالغ 

(. 2010 – 2011كالمسػػجميف لدراسػػة مسػػاؽ عمػػـ البيػػاف بكميتػػي التربيػػة كاثداب لمعػػاـ الدراسػػي )
 -اثتية: عبٍ ى الشي ممكزعيف ع

 .117رفة غ  Nالبات مبنىط 201شعبة  -2 . 203غرفة   kطبلب  مبنى  101شعبة  -1
 .402غرفة  Nطالبات مبنى   204شعبة -3 .317رفة غ  Lطالبات مبنى     202 شعبة 
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 -عينة الدراسة :ثالثًا: 
 مبررات إختيار العينة :

لجامعة اإلسبلمية بغزة كذلؾ اكميتي األداب كالتربية بتـ اختيار العينة مف طمبة المغة العربية ب
باحثػة عممػت مشػرفة تربكيػة الككػذلؾ أف اساؽ عمـ البياف مقرر عمى الكميتيف ( م 2) الببلغة   ألف

ف ىػػذه ألاحتياجاتيػػا بالجامعػػة اإلسػػبلمية كىػػي عمػػى درايػػة تامػػة بخصػػائص ىػػذه المرحمػػة العمريػػة ك 
الببلغة العربية خاصة عمـ البياف كلـ تػدرس بيػذه الكيفيػة فػي ة مف أكلى الدراسات في مجاؿ الدراس

 .معيةالمرحمة الجا
القبػكؿ كالتسػجيؿ عمػادة تػـ التعػاكف مػع مف أجػؿ جمػع البيانػات البلزمػة إلجػراء الدراسػة فقػد ك 

رقػػػػاـ الشػػػػعب كأسػػػػماء الطمبػػػػة كأرقػػػػاميـ كمعػػػػدالتيـ األكاديميػػػػة كحصػػػػمت الباحثػػػػة عمػػػػى أبالجامعػػػػة 
 ياكقامػػت الباحثػػة بضػػبط المتغيػػرات كالعمػػؿ عمػػى تكػػاف  المجمكعػػات كتقسػػيم كمكاعيػػدىا كالقاعػػات

إعػداد  كىػي عبػارة عػفكقامت بتطبيؽ أدكات الدراسة  (عمـ المعاني) (1حسب المعدؿ في الببلغة )
كتصػػميـ برنػػامج مقتػػرح بعمػػـ البيػػاف بػػالرجكع إلػػى أميػػات الكتػػب كشػػرح لممجمكعػػات ككػػذلؾ إعػػداد 

 عمـ البياف.ب  لمتحصيؿ كالتفكير الناقد اختباريف
 عينة الدراسة االستطبلعية: -1

الدراسية االستطبلعية مف شعبتيف دراسيتيف طبلب كطالبات قسـ المغة العربية  تككنت عينة
كطبلب جامعة (  ARABB 2353 ( )2الببلغة ) فرع الجنكب طالبات الجامعة اإلسبلمية  

(  30)كالبالغ عددىـ    ( 308 ) قاعة Tمبنى  ( 250) شعبة (  ARABB 1225)  قصىاأل
يث قامت الباحثة بتطبيؽ أدكات الدراسة عمى تمؾ العينة بعد حطالبان مناصفة مف المجمكعتيف  

 .إعدادىا بصكرتيا األكلية كتحكيميا بيدؼ التأكد مف صدؽ أدكات الدراسة كثباتيا
 ة : عينة الدراسة الرئيس -2

كطالبػات قسػـ المغػة  بلبطػمػف قامت الباحثة باختيار عينػة قصػدية  تككنػت مػف أربػع شػعب 
( كالػذيف أنيػكا مسػاؽ 2010 -2011ي بكميتػي التربيػة كاثداب لمعػاـ الدراسػي )العربيػة المسػتكل الثػان

ضػػمف المجمكعػػة  تامنيمػػا صػػنف شػػعبتيف. (  ARABA 1353)  بنجػػاح (1)الببلغػػة  عمػػـ المعػػاني
 طػبلب كطالبػات ضػمف المجمكعػة الضػابطة تاصػنف يتيفأخػر شػعبتيف  ك طبلب كطالبػات  التجريبية

 كالجدكؿ التالي يكضح تكزيع عينة الدراسة . ان كطالبة.طالب(  367)كالبالغ عددىـ .
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 ( توزيع عينة الدراسة4.4جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية الجنس التكرار نوع العينة

 %32.69 طالبات 120 ضابطة
 %32.69 طالبات 120 تجريبية
 %17.16 طبلب 63 ضابطة
 %17.43 طبلب 64 تجريبية 
 100.00 طبلب/طالبات 367 المجمكع

  طبلب/طالبات 30 استطبلعية
 

 رابعًا : أدوات الدراسة:
 تـ في ىذه الدراسة استخداـ األدكات اثتية:

  :بناء البرنامج المقترح -
بعمػـ تـ بناء برنامج مقترح يكظؼ اإلعجاز الببلغي في تنميػة التحصػيؿ ك التفكيػر الناقػد  لقد

كئيا تصػػميـ البرنػػامج بصػػكرة تحقػػؽ أسػػس كاضػػحة كمعػػايير محػػددة يػػتـ فػػي ضػػ البيػػاف ككػػاف لػػدينا
اليػػدؼ منػػو   كلقػػد تػػـ إشػػتقاؽ عػػدد مػػف األسػػس كالمعػػايير التػػي ينبغػػي تكافرىػػا فػػي أىػػداؼ البرنػػامج 

قػػكيـ كمحتػػكل البرنػػامج كطرائػػؽ البرنػػامج كالكسػػائؿ التعميميػػة كاألنشػػطة المصػػاحبة لمبرنػػامج ككػػذلؾ ت
 . (15البرنامج . انظر ممحؽ رقـ )

 :يالقبم ختباراال
أفراد المجمكعتيف الضابطة  لتفاكت المعرفة القبمية لدل مد القبمي لمعرفة ختبار األاد تـ إعد

 مساؽ عمـ البياف كمف ثـ التحقؽ مف تكاف ىما قبيؿ تطبيؽ التجربة (2)كالتجريبية في مادة الببلغة 
 .االختبار القبمي  ككذلؾ

 وصؼ اختبار المعرفة القبمية:
( 2)فػػي مػػادة الببلغػػة  ختبػػار القبمػيألا لمشػػرؼ عمػي الدراسػػة بإعػػدادتابعػػة اقامػت الباحثػػة كبم

مكػكف مػف  ةار مف متعدد ذم البدائؿ األربعيشبيو ككاف االختبار مف نكع االختعمـ البياف  كحدة الت
( 13كالممحؽ )بعمـ البياف الختبار التحصيؿ  ( نمكذج المعرفة القبمية11( فقرة كيبيف الممحؽ )60)

 .( فقرة90كىك مككف مف خمس ميارات حيث بمغت عدد فقرات االختبار ) ير الناقدالختبار التفك
أفػراد المجمػكعتيف الضػابطة كالتجريبيػة طالبػات كطػبلب قبػؿ البػدء  ىعمػ كتـ تطبيؽ االختبػار

( اختبػار 9الممحػؽ )بالتجربة لمتأكد مف تكاف  المجمكعتيف في المعرفة السابقة في عمـ البياف. يبيف 
 ( الختبار التفكير الناقد لمعينة االستطبلعية.13معينة اإلستطبلعية كالممحؽ )التحصيؿ ل
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بعمـ البيػاف مػف خػبلؿ عرضػو فػي صػكرتو األكليػة كالبػالغ  يالقبم تـ التحقؽ مف صدؽ اختبار
( فقػػرة كاختبػػار المعرفػػة القبميػػة فػػي التفكيػػر الناقػػد فػػي صػػكرتو األكليػػة كالبػػالغ عػػدد 75عػػدد فقراتػػو )

متخصصػيف فػي أسػاليب تػدريس المغػة العربيػة ال( فقرة  عمي لجنة مف األساتذة المحكميف 90فقراتو)
مػػف الجامعػػة اإلسػػبلمية كجامعػػة األقصػػى كمشػػرفيف تربػػكييف بػػكزارة التربيػػة ك التعمػػيـ ممػػف ليػػـ خبػػرة 

أسػػػماء السػػػادة لجنػػػة التحكػػػيـ ألدكات  (6  ) (5طكيمػػػة فػػػي تػػػدريس المغػػػة العربيػػػة كيبػػػيف الممحػػػؽ )
( كالتفكيػػر 11( فقػػرة الممحػػؽ)60اسػػة. كأجريػػت فقػػرات االختبػػار فػػي صػػكرتو النيائيػػة لعمػػـ البيػػاف)الدر 

 (.13الناقد في صكرتو النيائية الممحؽ )
 اختبار التحصيؿ لمعينة اإلستطبلعيو: 

 51  31  18  15  14   13   9 التاليػػة : )الفقػػرات  فقػػرة ك تػػـ حػػذؼ (75)كتكػػكف مػػف 
 فقرة .(  60 )فأصبح عدد الفقرات(  70   69  68   67  62  61  58   53 
  فقرة.(  (60كيتككف مف  اختبار التحصيؿ القبمي في عمـ البياف  : التحصيؿأكالن: اختبار 

 كقد تـ إعداد المقياس عمى النحك التالي:
ع البيانات إعداد اختبار التحصيؿ القبمي في عمـ البياف بصكرة أكلية مف أجؿ استخدامو في جم -1

 فقرات االختبار بحيث كانت: تكالمعمكمات ك لقد صيغ
 سميمة لغكية. -
 صحيحة عمميان. -
 كاضحة كخالية مف الغمكض. -
 ممثمة لممحتكل كاألىداؼ. -
 مناسبة لمحتكل المادة الدراسية. -

ك تػػػـ عػػػرض االختبػػػار عمػػػى لجنػػػة تحكػػػيـ مككنػػػة مػػػف ذكم االختصػػػاص فػػػي التربيػػػة كطػػػرؽ 
 قكؼ عمى مدل:( كذلؾ لمك  8التدريس ممحؽ رقـ ) 

 سبلمة بنكد االختبار لغكيان. -
 صحة بنكد االختبار عمميان. -
 تمثيؿ بنكد االختبار لممحتكل. -

كبناءان عمى المعايير السابقة تـ تعديؿ بعض البنكد مف حيث الصياغة كالسبلمة المغكية كدقة 
 البدائؿ المقترحة.

 ا يناسب.ختبار كتعديؿ حسب ملبلميدانية أكلية  ةدراسة اختباريإجراء  -2
 .تكزيع االختبار عمى جميع أفراد العينة لجمع البيانات البلزمة لمدراسة -3
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 اختبار التفكير الناقد

مهارة التنبؤ 
 باالفتراضات

(75 -90 ) 

مهارة تقويم مناقشة 
 األفكار

(61-65)  

مهارة المقارنة 
 والتباين

(46-60) 

 مهارة  االستنتاج

(35-45) 

 مهارة االستنباط

(16-30) 

 مهارة التفسير

 
 (1-15) 

  اختبار التفكير الناقد  ثانيًا:
 :يمي قرة  كماف( 15)ميارات كؿ منيا مككف مفست فقرة كاشتمؿ عمى (  90) كيتككف مف -

 .  Expository Skill  التفسير ةيار م -
 Inference Skill.االستنباط  رةميا -
 .  Deduction skill االستنتاج ةيار م -
 .Comparison and contrast المقارنة كالتبايف ارةمي -
 .Evaluating Discusions Ideas تقكيـ مناقشة األفكار ةميار  -
  .                                                                Hypotheses Prediction Skill التنب  باالفتراضات ةميار  -

 
 ( اختبار التفكير الناقد4.4شكؿ )

 
 
 

 

 تصحيح االختبار: 
تدريس  قامت الباحثة بتصحيح اختبارم التحصيؿ القبمي بعمـ البياف كالتفكير الناقد القبمي قبؿ  -

البرنامج كرصد الدرجات في سجؿ خاص كبعد النياية مف تطبيؽ البرنامج قامت الباحثة 
 عمـ البياف كالتفكير الناقد البعدم . بتصحيح اختبارم التحصيؿ البعدم ب

 قامت الباحثة بتصحيح االختبار عف طريؽ مفتاح التصحيح المكجكد بنياية كؿ اختبار . -
تػػـ تصػػحيح االختبػػار بعػػد اسػػتجابة طالبػػات العينػػة  عمػػى بنػػكد االختبػػار كذلػػؾ لتحديػػد درجػػة 

مطالػػب أك الطالبػػة الحصػػكؿ كاحػػدة لكػػؿ بنػػد مػػف بنػػكد االختبػػار. كبػػذلؾ تكػػكف الدرجػػة التػػي يمكػػف ل
درجػة( فػي اختبػار  75 -0درجة( في اختبػار التفكيػر الناقػد كمػف )  90 -0)  عمييا محصكرة بيف

 تعديمػػػو مػػػفسػػػتطبلعية ثػػػـ تػػػـ حػػػذؼ بعػػػض الفقػػػرات ك االلمعينػػػة التحصػػػيؿ القبمػػػي فػػػي عمػػػـ البيػػػاف 
 .كالتجريبية )طبلب كطالبات قبمي كبعدم ( لممجمكعة الضابطة درجة( 60 -0)

بتقنيف فقرات االختبار قبؿ تطبيقو عمى عينة الدراسة كذلؾ  الباحثةقامت  االختبار: صدؽ وثبات
 لمتأكد مف صدقو كثباتو بطريقتيف كالتالي:
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 الدراسة بعدة طرؽ منيا:  كات:  قامت الباحثة  بإيجاد صدؽ أدصدؽ المقياس
 صدؽ المحكميف : -1

ة الخارجية لو مف حيث نكع المفردات  ككيفية كيقصد بو المظير العاـ لبلختبار أك الصكر 
صياغتيا كمدل نضكجيا   كيشير ىذا النكع مف الصدؽ أيضان إلى كيفية مناسبة االختبار لمغرض 

المحكميف  تشمؿ  الذم كضع مف أجمو . حيث قامت الباحثة بعرض االختبار عمى مجمكعة مف
 ((2مدل شمكلية الفقرات لمساؽ الببلغة في التربية كالمغة العربية كاإلحصاء  لتحديد مختصيف 

(ARABB 2353  ) ىـ في فقرات االختبار كقد استجابت ءيرا مكف)عمـ البياف(. حيث أبدل المحك
الباحثة ثراء السادة المحكميف كقامت بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء مقترحاتيـ بعد 

( محكميف أم بنسبة 8كافؽ عمييا أكثر مف )تسجيميا في نمكذج تـ إعداده  كقد قبمت الفقرات إذا 
( مف المحكميف أم بنسبة تتراكح مف  8-6% مف المحكميف  كعدلت إذا كافؽ عمييا مف )80
( محكميف  أم بنسبة أقؿ مف 6%مف المحكميف  كرفضت إذا كافؽ عمييا أقؿ مف )80 -60
تطبيقو عمى العينة  % مف المحكميف  كبذلؾ خرج االختبار في صكرتو شبو النيائية ليتـ60

 .( لمتفكير الناقد13الختبار التحصيؿ كممحؽ رقـ ) (9انظر ممحؽ رقـ ) –االستطبلعية 
 صدؽ المقياس:  (2
 -:ك التحصيؿ : صدؽ فقرات اختبار التفكير الناقد أكالن 

كقػػد قامػػت الباحثػػة بحسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمي لفقػػرات االختبػػار عمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مككنػػة 
 كطالبة كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اختبار التفكيػر الناقػد ان طالب 30مف 

معػػػامبلت  كالػػذم يبػػيف  (4.11( ) 4.10)كالنتػػائج مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ   كالتحصػػيؿ بعمػػـ البيػػاف
ك  كبػػػػذلؾ تعتبػػػػر فقػػػرات اختبػػػػار التفكيػػػػر الناقػػػػد 0.05االرتبػػػاط المبينػػػػة دالػػػػة عنػػػػد مسػػػتكل معنكيػػػػة 

 صادقة لما كضعت لقياسو. التحصيؿ
 :دراسةتحديد ىدؼ ال

معرفة أثر برنامج مقترح يكظؼ اإلعجاز الببلغي في تنمية التحصيؿ ك التفكيػر الناقػد بعمػـ  
 البياف لطمبة المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة .

عابيـ : كىك ما يتعممو المتعممكف مف معمكمات كمعارؼ كيعبػر عػف مػدل إسػتي الجانب المعرفي -1
كيقػػاس بالدرجػػة التػػي يحصػػؿ عمييػػا فػػي  ةرر لمػػا تعممػػكه مػػف خبػػرات معينػػة فػػي مػػادة دراسػػية مقػػ

شتمؿ عمييػا اإلختبػارات بمسػتكياتيا السػتة حسػب تقسػيـ تارات المدرسية أك الجامعية التي اإلختب
 بمـك ) المعرفة / الفيـ / التطبيؽ / التحميؿ / التركيب / التقكيـ (.

: كىك الميارات التي تعمميا المتعممكف مف خبلؿ دراستيـ لمجمكع  نفسحركيالجانب المهاري ال -2
مكانيـ ممارسة ىذه الميارات كاستخداميا فػي حػؿ المكاقػؼ كالمشػكبلت فػي  المقررات الدراسية كا 
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حيػػاة الطالػػب اليكميػػة كتقػػاس ىػػذه الميػػارات مػػف خػػبلؿ التطبيقػػات العمميػػة عمػػى أف تشػػمؿ ىػػذه 
ميػػػارات التكاصػػػؿ الغيػػػر  –سػػػمكؾ التكاصػػػؿ المفظػػػي )ىػػػذا الجانػػػب  التطبيقػػػات جميػػػع مسػػػتكيات

 (.        لكبػػػػػػػػػػػػػرلا كميػػػػػػػػػػػػػارات الحركػػػػػػػػػػػػػات – ناسػػػػػػػػػػػػػؽالميػػػػػػػػػػػػػارات الحركيػػػػػػػػػػػػػة دقيقػػػػػػػػػػػػػة الت -المفظػػػػػػػػػػػػػي 
 (256ق : 1415 )اليافعي                                                           

كؽ كالتكيػػؼ النفسػػي كاإلجتمػػاعي الػػذم تعممػػو : كىػػك االتجاىػػات كالقػػيـ كالتػػذ الجانػػب الوجػػداني -3
 . المتعممكف كيقاس ىذا الجانب مف خبلؿ المبلحظة كبعض االختبارات النفسية

 (114ق : 1421) شعمة                                                                
الختبػارات التػي تقػيس يز بيف نػكعيف ىمػا التحصػيؿ كاإلسػتعداد كايكمف ىنا يتكجب عمينا التم

لذا تكجب أف نذكر أف   كؿ منيما خصكصان إذا أردنا أف نقيس الجانب الميارم كالجانب الكجداني 
عمػػػى إكتسػػػاب  تػػػولمػػػتعمـ أك مػػػدل قدر  Readinessيعػػػرؼ بأنػػػو  )قابميػػػة الفػػػرد  Aptitudeاالسػػػتعداد 

 (. مناسبةإذا ما تييأت لو الظركؼ ال معينة سمكؾ معيف أك ميارة
 (306ق : 1420) عبلـ                                                              

كتػػرل الباحثػػة مػػف خػػبلؿ التعريفػػات السػػابقة أف ىػػذه االختبػػارات تيػػتـ بجػػانبيف أساسػػييف مػػف نػػكاتج 
) الميػػػارم ( كلػػػـ يػػػنص صػػػراحة عمػػػى الجانػػػب الكجػػػداني حيػػػث أف اكتسػػػاب   التعمػػػيـ المعرفػػػي
جاىات ال يتـ إلى حد اإلتقاف بدكف الجانب الكجداني كمف ىنا يتجمى لنا المفيػـك الميارات كاالت

الكاسػػػع الختبػػػارات التحصػػػيؿ أنيػػػا ال تقػػػيس المعمكمػػػات فقػػػط بػػػؿ الميػػػارات كاالتجاىػػػات ككػػػذلؾ 
 السمكؾ الناتج عف التعمـ . 

 -إعداد جدوؿ المواصفات:
قامت الباحثة بتحميؿ محتكل مساؽ بعد اإلطبلع عمى األدب التربكم ك الدراسات السابقة  

المقرر عمى طمبة المغة العربية بكميتي اثداب كالتربية بالجامعة اإلسبلمية ( 2)عمـ البياف الببلغة 
ىداؼ التربكية ليـر بمـك ك ىي ستة مستكيات لؤلتحميؿ يقكـ عمى تحديد األكزاف ك قد كاف ىذا ال

التقكيـ( ك قد أعطيت األكلكيو لممستكيات العميا مف  )التذكر  الفيـ  التطبيؽ  التحميؿ  التركيب 
الببلغة كبعد المعرفة كىك ما أكصت بو الدراسات كالبحكث السابقة التي تناكلت مجاؿ تدريس 

راء المحكميف مف أساتذة الجامعات المختصيف بكميتي اثداب كالتربية  ب ةاإلستناس كاإلستعان
تعتمد بشكؿ أكبر عمى المستكيات المعرفية العميا كمف ىنا كالتأكيد عمى أف ىذه الدركس الببلغية 
( 4.6(  لمعينة االستطبلعية كجدكؿ رقـ )4.5جدكؿ رقـ )جاءت األكزاف النسبية كما يكضحيا 

كتكزيع أسئمة االختبار حسب الكزف النسبي لمستكيات األىداؼ كما يكضحيا  لمعينة التجريبية
 . (4.8بار التحصيؿ بعمـ البياف جدكؿ ) كجدكؿ المكاصفات الخت (4.7جدكؿ رقـ )

 



153 

 

 (  4.5جدوؿ )
 االختبار لمعينة اإلستطبلعيةاألوزاف النسبية لممستويات المعرفية التي يقيسها 

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
 التقويـ التركيب التحميؿ التطبيؽ الفهـ التذكر المعرفي

 %21 %17 %21 %13 %16 %12 الكزف النسبي
 

 ( 6 .4)دوؿج
 لمعينة التجريبية ممستويات المعرفية التي يقيسها اإلختباراألوزاف النسبية ل

المسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتوى 
 التقويـ التركيب التحميؿ التطبيؽ الفهـ التذكر المعرفي

 %25 %15 %25 %12 %13 %10 الكزف النسبي
 

 (4.7جدوؿ ) 
 توزيع أسئمة االختبار حسب الوزف النسبي لمستويات األهداؼ

 النسبة  ددالع أرقاـ فقرات االختبار المستوى
 %10  6 50 – 12 – 9 – 3 – 2 -1 تذكر
 %13 8 55-52-44-42-27-8-7-5 فيـ

 %12 7 47-41-40-37-19-13-10 تطبيؽ 
-54-53-49-46-39-38-35-33-28-25-22-14-4 تحميؿ

57-58 
15 25% 

 %15 9 59-56-43-34-16-23-21-20-17 تركيب
-48-45-36-32-30-29-26-24-18-16-15-11-6 تقكيـ

51-60 
15 25% 
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 8 .4)دوؿ رقـ )ج
 جدوؿ المواصفات الختبار التحصيؿ بعمـ البياف

 
 / األهداؼ المعرفيةلمحتوىا

ا 
ذكر

لت
فهـ 

ال
يؽ 
تطب

ال
ميؿ 

لتح
ا

يب 
ترك

ال
ويـ 

لتق
ا

 

 
موع
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 -صوغ فقرات اإلختبار :
يا مف سئمة االختبار كعباراتو بما يتناسب مع تحقيؽ األىداؼ التي يقيسأحمة صكغ تعد مر 

ع في  ةبمراجعة الكتب كالمراجع المتخصص ختبارات ف لذا قامت الباحثةداد االأىـ مراحؿ تصميـ كا 
ختبارات التحصيمية ختبار الجيد كمراجعة االديد الشركط الكاجب تكافرىا في االبناء االختبارات كتح

في الجامعات. كفي ضكء ذلؾ تـ التي أقرىا باحثكف سابقكف في مجاؿ تدريس الببلغة العربية 
مة ختبار كمحتكاه في صكرة أسئمة االختيار مف متعدد الذم يعتبر أفضؿ أنكاع األسئفقرات االغ صك 

قكيميا  األىداؼ التعميمية التي يمكف ت ستخداميا لقياساإذ يمكف  ةالمكضكعية   كأكثرىا مركن
في  ستثناء تمؾ األىداؼ التي تتطمب ميارة في التعبير الكتابي   أك أصالةاختبارات كتابية   باب
بؿ يمكف بكاسطتيا قياس الفيـ ستدعاء معمكمات كحقائؽ   اتفكير   فيي ال تقتصر عمى ال

   .ىا مف النشاطات العقمية المركبةستنتاج كالتحميؿ كالتركيب كغير كاال
 ( 347 :   1994  جامعة القدس المفتكحةبرنامج  )                                     

 تيار مف متعدد :يميز اختبار االخكمف أىـ ما  
 أنو يغطي جزءن كبيران مف المحتكل التعميمي .    -
 خرل .ختبارات المكضكعية األف بالقدر الذم تتأثر بو أنكاع االعدـ تأثره بالتخمي -
سػتنتاج   كربػط المفػاىيـ   مختمفة مف التػذكر كصػكالن إلػى اال قياسو لقدرات متنكعة   كمستكيات -

 دراؾ العبلقات   ثـ التقكيـ . ا  ك 
 تميزه بمعدالت الصدؽ كالثبات المناسبة . -
                  مف خبلؿ مفتاح التصحيح المثقب  –ختبارات المكضكعية شأف غيره مف اال –سيكلة تصحيحو  -

 (56 :  1987     أبك عبلـ  136 :  1983  )البغدادم                                
ككاضػحة ة ختبػار بمغػة سػيمختبػار تػـ كضػع تعميمػات االات االبعػد صػكغ فقػر ختبػػػػػار :تعميمػػػػات اال

كمبلئمة لمستكل طمبة الجامعػة كتناكلػت ىػدؼ اإلختبػار كمككناتػو   كمػا تػـ التنبيػة عمػى أىميػة 
 قراءة الس اؿ جيدان قبؿ البدء في اإلجابة . 

  ختبار:صبلحية الصكرة المبدئية لبل
ختيػػار مػػف متعػػدد   ككػػذلؾ ا( فقػػرة مػػف 75عمػػى )شػػتمؿ اختبػػار التحصػػيؿ فػػي صػػكرتة األكلػػى اكقػػد 

مػػػػػى مجمكعػػػػػة مػػػػػف المحكمػػػػػيف مػػػػػف ذكم ( فقػػػػػرة عرضػػػػػت ع90اختبػػػػػار التفكيػػػػػر الناقػػػػػد عمػػػػػى )
رؽ تػػػدريس المغػػػة ختصػػػاص فػػػي القيػػػاس كالتقػػػكيـ كفػػػي األدب كالنقػػػد كالببلغػػػة كالمنػػػاىج كطػػػاال

 ( . 9حؽ رقـختبار ) ممع يرائيـ حكؿ الصكرة المبدئية لبلستطبلالعربية   كذلؾ ال
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 كقد تـ الطمب منيـ إبداء الرأم حكؿ مدل :
 السبلمة المغكية كالصحة العممية لفقرات االختبار . -
 مناسبة األىداؼ لطبيعة المادة التعميمية . -
 ة المسجميفػػػػػػػػػػػػػة اإلسػبلميػػػػػػػة لطبلب المغة العربية بالجامعػػػػػػػػػػػػػػمػمناسبة األىداؼ كاألسئ -

 عمـ البياف(.)اؽ ػػػػػػػمسب    
 مناسبة الس اؿ لميدؼ التعميمي . -
 خمك الس اؿ مف أية م شرات تكحي باإلجابة الصحيحة . -
 ختبار.دقة ككضكح تعميمات اال -

تبػار التحصػيؿ فػي اخخػرل حتػى أصػبح أكميف تـ تعديؿ بعض الفقرات كحذؼ كفي ضكء يراء المح
 ( فقرة .90الناقد ) ( فقرة ك اختبار التفكير 60صكرتة النيائية )

   ختبار : ستطبلعية لبلالتجربة اال
حصػػمت الباحثػػة عمػػى خطػػاب رسػػمي مػػف قسػػـ  الدراسػػات بالجامعػػة  اإلسػػبلمية مكجيػػو إلػػى 

تطبيػػػػػؽ أداكت البحػػػػػث عمػػػػػى العينػػػػػة جامعػػػػػة األقصػػػػػى كالجامعػػػػػة اإلسػػػػػبلمية بشػػػػػأف السػػػػػماح ليػػػػػا ب
 مف أجمو   كحساب صدقو كثباتو.  ختبار لما كضعطبلعية كذلؾ لمتأكد مف صبلحية االستاال

 ختبار:تحديد زمف اال
خػػر طالبػػة فػػي أثنػػاء التجربػػة أالكقػػت الػػذم اسػػتغرقتو أكؿ طالبػػة ك قػػد تػػـ حسػػاب الػػزمف بإيجػػاد 

( دقيقػػػة 60( دقيقػػػة كبيػػػذا يكػػػكف زمػػػف االختبػػػار)75 -45ختبػػػار حيػػػث تػػػراكح بػػػيف )سػػػتطبلعية لبلاال
 .إلختبار التفكير الناقد  ( دقيقة 90 )بعمـ البيافالختبار التحصيؿ 

 تطبيؽ االختبار كالبرنامج : 
 اتبعت الباحثة الخطكات التاليو لتطبيؽ االختبار : 

 بغػزة بالجامعػة اإلسػبلمية كاألكاديميػة حصمت الباحثػة عمػى خطػاب رسػمي مػف الشػئكف اإلداريػة -
 ةلمكافقػػدراسػػة حيػػث تػػـ الحصػػكؿ عمػػى ابشػػأف السػػماح ليػػا بتطبيػػؽ أدكات البحػػث عمػػى عينػػة ال

 .الرسمية بيذا الشأف
  316 ةككمبيػػكتر كذلػػؾ قاعػػ  Lcdبجيػػاز  ةر القاعػػات المناسػػبة لمباحثػػة مػػزكدختيػػااتػػـ تحديػػد ك  -

 لمطبلب  .  204" القدس " قاعة  K" المحيداف " لمطالبات كمبنى  Lمبنى  317
 سػػػػتمرتاالبرنػػػػامج حيػػػػث  تػػػػدريس يػػػػؽ االختبػػػػار ككػػػػذلؾتػػػػـ إشػػػػراؼ الباحثػػػػة بنفسػػػػيا عمػػػػى تطب -

 .2010/12/28إلى  2010/09/15  اإلجراءات مف 
 ة.تـ التنسيؽ مع مركز الكسائؿ بالجامعة كتكفير جياز مكبر الصكت في القاعات السابق  -
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 -دؽ المادة التعميمية:ص
 ىة بطريقػػػػة التفكيػػػػر الناقػػػػد عرضػػػػت عمػػػػالمػػػػادة التعميميػػػػة المعػػػػد لمتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ محتػػػػك ل

عمي الدارسة ك أساتذة متخصصيف فػي أسػاليب تػدريس  مجمكعة مف المحكميف مككنة مف المشرؼ
كجامعػػة األقصػػى كمشػػرفيف تربػػكييف فػػي كزارة التربيػػة  بغػػزةالببلغػػة العربيػػة فػػي الجامعػػة اإلسػػبلمية 

كالتعميـ مف الذيف يدرسكف مادة الببلغة بالجامعة ممف ليـ خبرة طكيمة فػي تػدريس المنيػاج الممحػؽ 
فػػي مػػدم صػػحة المػػادة العمميػػة الػػكاردة كطريقػػة تحميػػؿ المحتػػكم كطمػػب مػػنيـ إبػػداء الػػرأم  (6  )(5)

التعميمي كعدلت المادة التعميميػة لتنسػجـ مػع اقتراحػات المحكمػيف كالتغذيػة الراجعػة لمميػداف التػي تػـ 
اختبػػار  (11الحصػػكؿ عمييػػا مػػف تجريػػب األداة حػػي أصػػبحت فػػي صػػكرتيا النيائيػػة كيبػػيف الممحػػؽ)

 .ر التفكير الناقداختبا (13ممحؽ )الك  التحصيؿ 
 -ثبات المادة التعميمية: 

 (233 :1999  ) عبده                  تـ التحقؽ مف ثبات المادة التعميمية بطريقتيف ىما
 -الثبات عبر األشخاص: -1

قػد عبػر األشػخاص تـ التحقؽ مف ثبات المادة التعميميػة عنػد إعػدادىا كفػؽ منحػى التفكيػر النا
عة مف المحكميف ك األساتذة المتخصصيف فػي الببلغػة كفػي أسػاليب مجمك  ىمف خبلؿ عرضيا عم

تػػدريس المغػػة العربيػػة مػػف ذكم الخبػػرة كممػػف أبػػدكا اسػػتعدادان لمتعػػاكف ككيفيػػة تدريسػػيا كفػػؽ الطريقػػة 
الناقدة كطمب منيـ إبداء مبلحظاتيـ حكؿ تطابؽ طريقة عرض محتكيات المادة كفؽ منحي التفكير 

 اط كتػـ االتفػاؽ التػاـبعػض النقػ ىتمت مناقشة مػف أبػدكا اعتراضػان عمػتيـ ك الناقد كقد أخذت مبلحظا
 المتبع في ىذه الدراسة. ىعداد المادة التعميمية كفؽ المنحتطابؽ إ ىالنياية عم في
  -الثبات عبر الزمف: -2

شػير مػف إعػدادىا خبلؿ تـ التحقؽ مف ثبات المادة التعميمية عبر الزمف مف خبلؿ مراجعتيا 
كتمػت المقارنػة بػيف مبلحظاتػو حػكؿ تطػابؽ المػادة التعميميػة عقػب إعػدادىا مباشػرة  الباحثػة مف قبػؿ

كبعػػد انقضػػاء شػػير مػػف ذلػػؾ كقكرنػػت المبلحظػػات المكضػػكعة فتبػػيف كجػػكد تطػػابؽ تػػاـ بػػيف طريقػػة 
 عرض المادة الجديدة كمعايير طريقة التفكير الناقد.

 -اختبار التحصيؿ العممي :
فػػي  بغػػزة كؿ  لقيػػاس تحصػػيؿ طمبػػة المغػػة العربيػػة بالجامعػػة اإلسػػبلميةتػػـ إعػػداد اختبػػاريف األ

العربيػػة التفكيػػر الناقػػد لػػدل طمبػػة المغػػة اني لقيػػاس ثػػ)عمػػـ البيػػاف( كال( 2) المػػادة التعميميػػة  الببلغػػة
 .بغزة اإلسبلمية  بكميتي اثداب كالتربية بالجامعة
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 صؼ اختبار التحصيؿ العممي:و 
عمػػي الدراسػػة اختبػػاران تحصػػيميان فػػي عمػػـ البيػػاف كتكػػكف فػػي  المشػػرؼ أعػػدت الباحثػػة كبمتابعػػة

 بدائؿ كاحد صحيح. ةفقرة أربع ( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد لكؿ 60صكرتو النيائية مف )
عمػي  طمبػة المغػة العربيػة فػي عمػـ البيػاف مشػتمبلن تحصػيؿ  لكصمـ االختبار األكؿ  لقياس مػد

التركيػػػػب  التقػػػػكيـ تبعػػػػان لتصػػػػنيؼ بمػػػػكـ   التطبيػػػػؽ   التحميػػػػؿ   لفيػػػػـالمسػػػػتكيات السػػػػتة: التػػػػذكر   ا
تكسػػػػط الحسػػػػابي لمكقػػػػت ( دقيقػػػػة كىػػػػي الم90لؤلىػػػػداؼ التربكيػػػػة المعرفيػػػػة. ككانػػػػت مػػػػدة االختبػػػػار )

 ( 283: 1999 )عبده                  .جابتو مف أفراد العينة االستطبلعيةإالمستغرؽ في 
اس التفكير الناقد لطمبة المغة العربيػة فػي الجامعػة اإلسػبلمية اني لقيثككذلؾ صمـ االختبار ال

  المقارنػػػة االسػػػتنتاج  التفسػػػير  اإلسػػػتنباط   ميػػػارة يعمػػػى ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد كىػػػ مشػػػتمبلن بغػػػزة 
كالتنب  باالفتراضات كىك اختبار كاطسكف جبلسر كبمغ عدد فقرات شة األفكار  تقكيـ مناقكالتبايف   
تكسط الحسػابي لمكقػت المسػتغرؽ فػي ( دقيقة كىى الم90فقرة ككانت مدة االختبار )( 90االختبار )

 جابتو مف أفراد العينة االستطبلعية.إ
 صدؽ اختبار التحصيؿ العممي : 

( 75لمتحقػػؽ مػػف صػػدؽ التحصػػيؿ العممػػي تػػـ عرضػػو فػػي صػػكرتو األكليػػة كالبػػالغ عػػدد فقراتػػو)
خصصػيف فػي أسػاليب تػدريس المغػة العربيػة تكمػيف ممحكع االختبار مف متعدد عمي لجنة فقرة مف ن

فػػػي الجامعػػػة اإلسػػػبلمية كجامعػػػة األقصػػػى ممػػػف ليػػػـ خبػػػرة طكيمػػػة فػػػي تدريسػػػو كطمػػػب مػػػنيـ إبػػػداء 
 لكح األسئمة كخمكىا مف الغمكض كمدمبلحظاتيـ حكؿ صحة المادة العممية لفقرات االختبار ككض

ليػػدؼ الػػذم كضػػعت لقياسػػو كعمػػي المسػػتكم مبلءتيػػا لممحتػػكم كاألىػػداؼ كقػػدرة الفقػػرة عمػػي قيػػاس ا
نفسو كدقة صياغة البدائؿ المقترحة كجاذبيتيا في كؿ فقرة مف فقراتو كسبلمة بنكده لغكيػان كمبلءمتػو 

 لممرحمة العمرية لطمبة المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية  .
اغة أك كأجريػػت التعػػػديبلت البلزمػػػة التػػي اقترحيػػػا المحكمػػػكف مػػػف حػػذؼ أك تعػػػديؿ فػػػي الصػػػي

( فقػرة مػف نػكع االختيػار مػف 60إضافة كبمغ عػدد فقػرات االختبػار التحصػيمي فػي صػكرتو النيائيػة )
 ( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد.90متعدد .كاختبار التفكير الناقد )

 ثبات اختبار التحصيؿ العممي:
المككنػػػة تػػػـ حسػػػاب ثبػػػات اختبػػػار التحصػػػيؿ العممػػػي بعمػػػـ البيػػػاف بنػػػاء عمػػػي عينػػػة الدارسػػػة 

 ( طالبان كطالبة بطريقتيف ىما:367مف)
عادة االختبار )   (:Test- retestاالختبار كا 

حسب معامؿ ثبات االستقرار مف معامؿ االرتباط بيف عبلمات المفحكصيف عمػي االختبػاريف 
 ( , 217:1998)عبده                         .الفكرم كالم جؿ لعينة الدراسة 
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 ساؽ الداخمي :تطريقة الثبات باال 
 (20ـ حسػػاب معامػػؿ ثبػػات اختبػػار التحصػػيؿ العممػػي باسػػتخداـ معادلػػة كػػكرد ريشاردسػػكف)تػػ

((20) (Kunder Richardson formulas .No            ( 296:1999  عبده) 
 كصؼ االختبار : -1
  فقػػػػره( مػػػػف اختيػػػػار مػػػػف متعػػػػدد تػػػػدكر حػػػػكؿ كحػػػػدة التشػػػػبيو  60يتكػػػػكف اختبػػػػار التحصػػػػيؿ مػػػػف ) - أ

 اعو بعمـ البياف.نك أك    
             ةتحتػػػػكم عمػػػػى خمسػػػػة لسػػػػت ميػػػػارات كػػػػؿ ميػػػػار  فقػػػػرة ( 90يتكػػػػكف اختبػػػػار التفكيػػػػر الناقػػػػد مػػػػف)  - ب

 عبارات ككؿ عبارة ثبلثة بنكد.    
 : ةاإلحصائياليب األس
 تػػػـ تحديػػػد  النسػػػبة فػػػي االختبػػػار القبمػػػي لمتحصػػػيؿ كاالختبػػػار القبمػػػي لمتفكيػػػر الناقػػػد فػػػي مسػػػاؽ  -

 .)عمـ البياف( (2) العربية الببلغة  
 ة فػػػي االختبػػػار البعػػػدم لمتحصػػػيؿ كاالختبػػػار البعػػػدم لمتفكيػػػر الناقػػػد فػػػي يتػػػـ تحديػػػد االكزاف النسػػػب -

 مساؽ الببلغة العربية ) عمـ البياف(.  
 تحديد الكزف النسبي لمباحث االختبار . -
 تحديد معامؿ الصعكبة لكؿ س اؿ مف أسئمة االختبار . -
  ى المباحث نسبة في درجة صعكبتيا .تحديد أعم -
 لقياس الفركؽ بيف عينتيف . tإختبار -
 اختبار يلفا ككرنباخ . -
  لقياس فاعمية البرنامج. Blakاختبار كسب ببلؾ  -
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 (4.9وؿ رقـ )جد
 معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اختبار التفكير الناقد و المعدؿ الكمي لفقرات الختبار

 مسمسؿ

 راتمها
 مهارات االستنتاج مهارات االستنباط التفسير

مهارات المقارنة 
 والتبايف

مهارات تقويـ 
 مناقشة األفكار

مهارات التنبؤ 
 باالفتراضات

باط
الرت

ؿ ا
عام

م
ئية 

صا
إلح

ة ا
دالل

ال
 

باط
الرت

ؿ ا
عام

م
ئية 

صا
إلح

ة ا
دالل

ال
 

باط
الرت

ؿ ا
عام

م
ئية 

صا
إلح

ة ا
دالل

ال
 

باط
الرت

ؿ ا
عام

م
صائ 

إلح
ة ا

دالل
ال

 ية

باط
الرت

ؿ ا
عام

م
ئية 

صا
إلح

ة ا
دالل

ال
 

باط
الرت

ؿ ا
عام

م
ئية 

صا
إلح

ة ا
دالل

ال
 

1 0.680 0.000 0.451 0.000 0.745 0.000 0.723 0.000 0.680 0.000 0.451 0.000 

2 0.601 0.000 0.537 0.000 0.745 0.000 0.735 0.000 0.601 0.000 0.537 0.000 

3 0.529 0.000 0.705 0.000 0.610 0.000 0.515 0.000 0.529 0.000 0.705 0.000 
4 0.716 0.000 0.657 0.000 0.484 0.000 0.561 0.000 0.716 0.000 0.657 0.000 
5 0.660 0.000 0.708 0.000 0.699 0.000 0.588 0.000 0.660 0.000 0.708 0.000 
6 0.602 0.000 0.692 0.000 0.365 0.004 0.630 0.000 0.602 0.000 0.692 0.000 
7 0.536 0.000 0.696 0.000 0.588 0.000 0.656 0.000 0.536 0.000 0.696 0.000 
8 0.601 0.000 0.680 0.000 0.746 0.000 0.511 0.000 0.601 0.000 0.680 0.000 
9 0.704 0.000 0.516 0.000 0.477 0.000 0.607 0.000 0.704 0.000 0.516 0.000 
10 0.661 0.000 0.499 0.000 0.710 0.000 0.472 0.000 0.661 0.000 0.499 0.000 
11 0.560 0.000 0.625 0.000 0.616 0.000 0.631 0.000 0.560 0.000 0.625 0.000 
12 0.554 0.000 0.764 0.000 0.789 0.000 0.610 0.000 0.554 0.000 0.764 0.000 
13 0.709 0.000 0.718 0.000 0.763 0.000 0.533 0.000 0.709 0.000 0.718 0.000 
14 0.380 0.003 0.801 0.000 0.732 0.000 0.593 0.000 0.380 0.003 0.801 0.000 
15 0.635 0.000 0.527 0.000 0.816 0.000 0.724 0.000 0.635 0.000 0.527 0.000 

 .0.253تساكم  58كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 -: صدؽ فقرات اختبار التحصيؿ القبمي في البياف: ثانياً 

بحساب االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار عمى عينة استطبلعية مككنة  الباحثةكقد قامت 
مف فقرات اختبار التحصيؿ ة كذلؾ بحساب معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة طالبك طالب  (30)مف
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كالذم   (4.10كالنتائج مبينة في جدكؿ رقـ )  القبمي في عمـ البياف المعدؿ الكمي لفقرات االختبار
كبذلؾ تعتبر فقرات اختبار  0.05يبيف أف معامبلت االرتباط المبينة دالة عند مستكل معنكية 

  .التحصيؿ القبمي في البياف صادقة لما كضعت لقياسو
 (.104)ؿ جدو

 معامبلت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات اختبار التحصيؿ القبمي في البياف و المعدؿ الكمي 
 لفقرات االختبار

معامػػػػػػػػػػػػػؿ  مسمسؿ
 االرتباط

الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
معامػػػػػػػػػػػػػػؿ  مسمسؿ اإلحصائية

 االرتباط
الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

معامػػػػػػػػػػػػػػؿ  مسمسؿ اإلحصائية
 االرتباط

الداللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 اإلحصائية

1 0.816 0.000 26 0.696 0.000 51 0.546 0.000 
2 0.745 0.000 27 0.766 0.000 52 0.631 0.000 
3 0.745 0.000 28 0.665 0.000 53 0.785 0.000 
4 0.610 0.000 29 0.585 0.000 54 0.730 0.000 
5 0.484 0.000 30 0.712 0.000 55 0.795 0.000 
6 0.699 0.000 31 0.702 0.000 56 0.854 0.000 
7 0.365 0.004 32 0.581 0.000 57 0.795 0.000 
8 0.588 0.000 33 0.568 0.000 58 0.776 0.000 
9 0.746 0.000 34 0.679 0.000 59 0.728 0.000 

10 0.477 0.000 35 0.738 0.000 60 0.396 0.002 
11 0.710 0.000 36 0.712 0.000 61 0.673 0.000 
12 0.616 0.000 37 0.642 0.000 62 0.379 0.003 
13 0.789 0.000 38 0.631 0.000 63 0.584 0.000 
14 0.763 0.000 39 0.689 0.000 64 0.766 0.000 
15 0.732 0.000 40 0.508 0.000 65 0.524 0.000 
16 0.724 0.000 41 0.470 0.000 66 0.731 0.000 
17 0.723 0.000 42 0.402 0.001 67 0.701 0.000 
18 0.735 0.000 43 0.540 0.000 68 0.757 0.000 
19 0.515 0.000 44 0.678 0.000 69 0.806 0.000 
20 0.561 0.000 45 0.638 0.000 70 0.783 0.000 
21 0.588 0.000 46 0.707 0.000 71 0.703 0.000 
22 0.630 0.000 47 0.732 0.000 72 0.794 0.000 
23 0.656 0.000 48 0.669 0.000 73 0.761 0.000 
24 0.511 0.000 49 0.654 0.000 74 0.469 0.000 
25 0.607 0.000 50 0.527 0.000 75 0.463 0.000 

 0.253تساكم  58كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
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 -معامؿ الصعكبة كالتمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار:
ت عمػى أعمػى العبلمػات فػي المجمكعة األكلى حصػم  تـ اختيار مجمكعتيف مف عينة الدراسة

كطالبػػػػػة كسػػػػػميت  ان طالبػػػػػ 15% مػػػػػف العينػػػػػة االسػػػػػتطبلعية أم مػػػػػا يعػػػػػادؿ  25االختبػػػػػار كحجميػػػػػا 
% مػف  25كالمجمكعة الثانية حصمت عمى أدنػى الػدرجات فػي االختبػار كنسػبتيا   المجمكعة العميا

د تػـ إيجػاد معػامبلت كسػميت المجمكعػة الػدنيا. كقػ  ك طالبػة ان طالبػ  15عينة الدراسة أم ما يعػادؿ 
( لمتفكيػػػػػر 4.11يف فػػػػػي الجػػػػػدكؿ )بػػػػػكمػػػػػا ىػػػػػك مالصػػػػػعكبة كالتمييػػػػػز لكػػػػػؿ فقػػػػػرة مػػػػػف فقػػػػػرات االختبار 

 -:( لمتحصيؿ في البياف كالتالي 4.12الناقد)
 -أكالن : إيجاد معامؿ الصعكبة:

إليجاد معامؿ الصػعكبة تػـ إيجػاد مجمػكع درجػات المجمكعػة العميػا كدرجػات المجمكعػة الػدنيا 
 : 1فقرة كالتعكيض بالقانكف التاليلكؿ 

ف معامؿ الصعكبةقانك 
   

صم
ن

ع
001 

ص
 

 حيث أف : ـ ص : معامؿ الصعكبة
 ع ص : عدد المفحكصيف الذيف  أجابكا عمى الفقرة بشكؿ صحيح 

 )مف المجمكعتيف العميا كالدنيا(.
 ف    : العدد الكمي لممفحكصيف الذيف حاكلكا اإلجابة عمى الفقرة 

 ) في المجمكعتيف العميا كالدنيا(.
 %. 75% ك  50كتفضؿ الباحثة أف تككف معامبلت الصعكبة المرغكبة كالمقبكلة كاقعة بيف 

كلكػي تتحقػؽ الباحثػة مػف قػدرة فقػرات االختبػار عمػى تمييػز الطػبلب  -ثانيا : إيجػاد معامػؿ التمييػز:
بلب الحاصػميف عمػى أعمػى الػدرجات % مػف الطػ 25المتفكقيف مف غير المتفكقيف تـ اختيػار أعمػى 

% مػػػف الطػػػبلب الحاصػػػميف عمػػػى أدنػػػى الػػػدرجات  فػػػي العينػػػة االسػػػتطبلعية  كبعػػػد ذلػػػؾ تػػػـ  25ك 
 حساب معامؿ التمييز حسب القانكف التالي 

 قانكف معامؿ التمييز:
تم

2

1
ن

دمجعمج
100 


 

 حيث أف : ـ ت :  معامؿ التمييز
 عمى الفقرة بشكؿ صحيح مف بيف أفراد المجمكعة العميامج ع : عدد المفحكصيف الذيف أجابكا 

 مج د : عدد المفحكصيف الذيف أجابكا عمى الفقرة بشكؿ صحيح مف بيف أفراد المجمكعة الدنيا

                                                           
 م1998، القاهرة –صالح الدين أبو ناهية، " االختبارات التحصيلية" مكتبة االجنلو املصرية  1
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 ف    : العدد الكمي لممفحكصيف في المجمكعتيف العميا كالدنيا.
  المجمكعتيف العميا كالدنيا يشير معامؿ التمييز إلى قكة تمييز الفقرة كقدرتيا عمى التمييز بيف

كعنػػدما تكػػكف قيمػػة معامػػؿ التمييػػز مكجبػػة فػػإف   100-إلػػى  100كيتػػراكح معامػػؿ التمييػػز بػػيف    
الفقػرة تأخػػذ تمييػػزان مكجبػػان كىػذا يعنػػي أف عػػدد المجيبػػيف مػػف بػيف المتفػػكقيف ) أفػػراد المجمكعػػة العميػػا( 

الفقػػرة تأخػػذ تمييػػزان  تعػػة الػػدنيا( أمػػا إذا كانػػيفػػكؽ عػػدد المجيبػػيف مػػف بػػيف المتػػأخريف ) أفػػراد المجمك 
سالبان فإف ىذا يعني أف عدد المجيبػيف مػف بػيف أفػراد المجمكعػة الػدنيا يفػكؽ عػدد المجيبػيف مػف بػيف 

 أفراد المجمكعة العميا  كىك تمييز في االتجاه الخاطئ .
الفقرة عمى التمييز  كمما كاف معامؿ التمييز مرتفعان كمما كاف أفضؿ ألنو ي دم إلى زيادة قدرة

 % . 20كيجب أال يقؿ معامؿ تمييز الفقرة عف   
( أف جميع الفقرات تتميز بمعامؿ صعكبة مقبكؿ  حيث أف معامؿ 4. 11ك يبيف جدكؿ رقـ )

ذا % ككذلؾ بمغت قيمة معامػؿ التمييػز لكػؿ فقػرة مػف ىػ75%  ك  50الصعكبة لكؿ فقرة يقع بيف  
                    .%  20المقياس قيمة أكبر مف   
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 (14.1جدوؿ رقـ)
 معامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز لفقرات اختبار التفكير الناقد

 مهارات 
 التفسير

مهارات المقارنة  مهارات االستنتاج مهارات االستنباط
 والتبايف

مهارات تقويـ 
 مناقشة األفكار

مهارات التنبؤ 
 باالفتراضات

سؿ
سم
م

 

% 
وبة

صع
ؿ ال

عام
م

 

لتم
ؿ ا

عام
م

% 
ييز

 

وبة
صع

ؿ ال
عام

م
% % 

ييز
لتم

ؿ ا
عام

م
 % 

وبة
صع

ؿ ال
عام

م
 % 

ييز
لتم

ؿ ا
عام

م
 % 

وبة
صع

ؿ ال
عام

م
 % 

ييز
لتم

ؿ ا
عام

م
 % 

وبة
صع

ؿ ال
عام

م
 % 

ييز
لتم

ؿ ا
عام

م
 % 

وبة
صع

ؿ ال
عام

م
 % 

ييز
لتم

ؿ ا
عام

م
 

1 72.00 46.15 66.67 50.00 66.67 50.00 66.67 33.33 66.67 50.00 75.00 50.00 

2 70.83 20.83 70.83 41.67 70.83 58.33 75.00 50.00 58.33 33.33 70.83 41.67 

3 58.33 25.00 70.83 58.33 75.00 33.33 62.50 41.67 66.67 66.67 62.50 41.67 

4 70.83 29.17 75.00 83.33 70.83 58.33 70.83 58.33 75.00 50.00 75.00 83.33 

5 75.00 25.00 75.00 50.00 54.17 41.67 70.83 41.67 75.00 66.67 54.17 41.67 

6 54.17 20.83 66.67 50.00 70.83 58.33 62.50 41.67 58.33 33.33 62.50 41.67 

7 54.17 25.00 70.83 41.67 79.17 41.67 75.00 83.33 66.67 33.33 50.00 50.00 

8 58.33 50.00 58.33 50.00 70.83 41.67 70.83 58.33 58.33 33.33 58.33 33.33 

9 58.33 33.33 58.33 33.33 58.33 33.33 75.00 66.67 54.17 41.67 50.00 50.00 

10 66.67 50.00 62.50 41.67 70.83 25.00 58.33 33.33 50.00 50.00 58.33 50.00 

11 75.00 50.00 75.00 50.00 54.17 41.67 62.50 58.33 58.33 50.00 79.17 41.67 

12 70.83 58.33 70.83 58.33 58.33 33.33 70.83 58.33 75.00 50.00 75.00 50.00 

13 75.00 50.00 66.67 66.67 54.17 41.67 75.00 66.67 66.67 33.33 75.00 83.33 

14 66.67 83.33 54.17 41.67 58.33 50.00 66.67 66.67 66.67 66.67 58.33 50.00 

15 66.67 66.67 70.83 25.00 75.00 50.00 75.00 33.33 62.50 41.67 75.00 50.00 
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 (4.12جدوؿ رقـ )
 معامؿ الصعوبة ومعامؿ التمييز لفقرات اختبار التحصيؿ القبمي في البياف

كقد أجرت الباحثة خطكات الثبات عمى العينة االستطبلعية نفسيا  ثبات فقرات االختبار:
 بطريقتيف ىما طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ألفا كركنباخ.

 مسمسؿ
معامؿ 

 بة %الصعو 
معامؿ 
 التمييز %

 مسمسؿ
معامؿ 

 الصعوبة %
معامؿ 
 التمييز %

 مسمسؿ
معامؿ 

 الصعوبة %
معامؿ 
 التمييز %

1 68.00 38.46 26 66.67 66.67 51 66.67 33.33 
2 70.83 37.50 27 62.50 75.00 52 75.00 83.33 
3 62.50 20.83 28 66.67 66.67 53 70.83 58.33 
4 62.50 37.50 29 62.50 58.33 54 75.00 66.67 
5 66.67 33.33 30 70.83 25.00 55 54.17 41.67 
6 54.17 20.83 31 62.50 58.33 56 66.67 50.00 
7 58.33 16.67 32 66.67 66.67 57 70.83 58.33 
8 58.33 50.00 33 66.67 50.00 58 70.83 75.00 
9 66.67 50.00 34 70.83 58.33 59 66.67 66.67 
10 70.83 58.33 35 58.33 33.33 60 66.67 50.00 
11 79.17 58.33 36 66.67 66.67 61 62.50 58.33 
12 66.67 66.67 37 75.00 50.00 62 50.00 50.00 
13 70.83 58.33 38 62.50 58.33 63 66.67 66.67 
14 66.67 83.33 39 50.00 50.00 64 62.50 75.00 
15 70.83 58.33 40 70.83 25.00 65 75.00 66.67 
16 66.67 50.00 41 58.33 33.33 66 58.33 33.33 
17 62.50 58.33 42 66.67 50.00 67 66.67 33.33 
18 62.50 75.00 43 66.67 66.67 68 54.17 41.67 
19 75.00 83.33 44 58.33 50.00 69 50.00 50.00 
20 75.00 50.00 45 66.67 66.67 70 50.00 50.00 
21 66.67 50.00 46 66.67 33.33 71 62.50 41.67 
22 62.50 58.33 47 70.83 58.33 72 75.00 50.00 
23 54.17 58.33 48 58.33 50.00 73 66.67 33.33 
24 54.17 41.67 49 66.67 66.67 74 62.50 75.00 
25 62.50 41.67 50 70.83 41.67 75 62.50 41.67 



166 

 

 طريقة التجزئة النصػفية  Split-Half Coefficient تػـ إيجػاد معامػؿ ارتبػاط بيرسػكف بػيف معػدؿ :
األسػػئمة الفرديػػة كمعػػدؿ األسػػئمة الزكجيػػة لكػػؿ قسػػـ كقػػد  تػػـ تصػػحيح معػػامبلت االرتبػػاط  باسػػتخداـ 

( حسػػػب المعادلػػػة  Spearman-Brown Coefficientمعامػػػؿ ارتبػػػاط سػػػبيرماف  بػػػراكف لمتصػػػحيح )
 ية: التال

معامػػؿ الثبػػات   
1

2

ر

أف ىنػػاؾ معامػػؿ  (4.13)رتبػػاط كقػػد بػػيف جػػدكؿ رقػػـ حيػػث ر معامػػؿ اال  ر

                 ثبات كبير نسبيان لفقرات االختبار.
 (34.1جدوؿ رقـ )

 Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية 
اختبار 
التفكير 
 الناقد

 
عدد  المهارة

 الفقرات
معامؿ 
 االرتباط

معامؿ االرتباط 
 المصحح

مستوى 
 الداللة

 0.000 0.8612 0.7562 15 ميارات التفسير األكؿ
 0.000 0.8780 0.7825 15 ميارات االستنباط الثاني
 0.000 0.8320 0.7124 15 ميارات االستنتاج الثالث
 0.000 0.8659 0.7635 15 ميارات المقارنة كالتبايف الرابع

 0.000 0.9196 0.8512 15 ميارات تقكيـ مناقشة األفكار الخامس
 0.000 0.9611 0.9252 15 االفتراضات ميارات التنب  السادس

 0.000 0.8966 0.8126 90 جميع فقرات اختبار التفكير الناقد
 0.000 0.8737 0.7758 60 اختبار التحصيؿ القبمي في البياف

 0.253تساكم  58كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  rقيمة 
 -ثانيا: طريقة الفا كركنباخ:

اسػػتخدمت الباحثػػة طريقػػة ألفػػا كركنبػػاخ لقيػػاس ثبػػات فقػػرات االختبػػار  كطريقػػة ثانيػػة لقيػػاس  
 ( أف معامبلت الثبات مرتفعة.4.14الثبات كقد يبيف جدكؿ رقـ )
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 (4.14جدوؿ رقـ )
 طريقة الفا كرونباخ لمثبات

 معامؿ ألفا كرونباخ د الفقراتعد المهارة البعد
 0.8745 15 ميارات  التفسير األكؿ
 0.8921 15 ميارات االستنباط الثاني
 0.8538 15 ميارات االستنتاج الثالث
 0.8853 15 ميارات المقارنة كالتبايف الرابع

 0.9474 15 ميارات تقكيـ مناقشة األفكار الخامس
 0.8830 15 ميارات التنب  باالفتراضات السادس

 0.9157 90 جميع فقرات اختبار التفكير الناقد
 0.8874 60 اختبار التحصيؿ القبمي في البياف

 
 ( 21طريقة ريتشارد سوف  لثبات االختبار :(Richardson and Kuder 

  حيػث 21استخدمت الباحثة طريقة ثالثػة مػف طػرؽ حسػاب الثبػات باسػتخداـ طريقػة ريتشػارد سػكف 
لممعادلػة التاليػة  لمدرجة الكميػة لبلختبػار ككػؿ طبقػان  21يمة معادلة ريتشارد سكف تـ الحصكؿ عمى ق

 : 
211ر

كع

)مك(م
2




 

 ـ : متكسط درجات االختبار.  حيث أف :
 ؾ: عدد الفقرات.

 : تبايف درجات االختبار. 2ع
( الختبػػػار  0.8769لبلختبػػػار ككػػػؿ فكػػػاف ) 21كقػػػد تػػػـ الحصػػػكؿ عمػػػى معامػػػؿ ريتشاردسػػػكف

الختبػػار التحصػػيؿ القبمػػي فػػي عمػػـ البيػػاف كىػػي قيمػػة عاليػػة مػػا يطمػػئف ك ( 0,8378) تفكيػػر الناقػػد ال
 الباحثة إلى تطبيؽ االختباريف عمى عينة الدراسة.

لة كالصػػػعكبة  لفقػػػرات كبػػػذلؾ تأكػػػدت الباحثػػػة مػػػف صػػػدؽ كثبػػػات االختبػػػاريف ك معامػػػؿ السػػػيك 
 (10نظػػػػر ممحػػػػؽ رقػػػػـ )أف  لمتطبيػػػػؽ يقػػػػابم ما النيائيػػػػةأصػػػػبح االختبػػػػاراف فػػػػي صػػػػكرتيك  االختبػػػػاريف

 .( لمتفكير الناقد13ؽ رقـ )لمتحصيؿ في البياف كممح
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 المعالجات اإلحصائية:
تـ  تفريغ كتحميؿ اختبار التفكير الناقد كاختبار التحصيؿ القبمي في البياف  مف خبلؿ برنامج 

SPSS)) :اإلحصائي كتـ استخداـ االختبارات اإلحصائية التالية 
 سب المئكية كالتكرارات لمعينات االستطبلعية كالضابطة كالتجريبية.لنا -1
 اختبار التجزئة النصفية لقياس ثبات فقرات كؿ اختبار . -2
 .21اختبار الثبات لكؿ اختبار باستخداـ معادلة ريتشاردسكف  -3
 اختبار ألفا كركنباخ لمعرفة ثبات فقرات كؿ اختبار عمى حدة. -4
 ؽ الفقرات لكؿ اختبار عمى حدة.معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس صد -5
 اختبار السيكلة كالصعكبة لفقرات كؿ اختبار عمى حدة. -6
 اختبار التمييز لفقرات كؿ اختبار عمى حدة. -7
 التحصػػيؿ    تنميػػةفػػي اإلعجػػاز الببلغػػي  يكظػػؼاختبػػار ببلنػػؾ لمعرفػػة مػػدل أثػػر برنػػامج مقتػػرح  -8

 بالجامعة اإلسبلمية بغزة.المغة العربية  طمبة ل ـ البيافبعمالتفكير الناقد ك     
 لقيػػاس الفػػرؽ بػػيف متكسػػط التحصػػيؿ بػػيف درجػػات المجمكعػػة الضػػابطة  ك المجمكعػػة  tاختبػػار  -9

 التجريبية.    
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 الفػػػصػػػػػؿ الخػػػػػػامس
 نتائج الدراسة وتفسيرها ومناقشتها

 .هاػػػػػا ومناقشتػػػػػنتائج سؤاؿ الدراسة األوؿ وتفسيره-
 .هاػػػػػا ومناقشتػػػػػنتائج سؤاؿ الدراسة الثاني وتفسيره-
 .هاػػػػػا ومناقشتػػػػػنتائج سؤاؿ الدراسة الثالث وتفسيره-
 .هاػػػػػػػا ومناقشتػػػػػنتائج سؤاؿ الدراسة الرابع وتفسيره-
 .اػػػا ومناقشتهنتائج سؤاؿ الدراسة الخامس وتفسيره-
 .هاػػػا ومناقشتػنتائج سؤاؿ الدراسة السادس وتفسيره-
 .هاػػػػػا ومناقشتػػػػػنتائج سؤاؿ الدراسة السابع وتفسيره-
 .هاػػػػػا ومناقشتػػػػػنتائج سؤاؿ الدراسة الثامف وتفسيره-
 .هاػػػػػا ومناقشتػػػػػنتائج سؤاؿ الدراسة التاسع وتفسيره-
 .هاػػػػػا ومناقشتػػػػػنتائج سؤاؿ الدراسة العاشر وتفسيره-
 .توصيات الدراسة-
 .مقترحات الدراسة-
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 الفصؿ الخامس
 ومناقشتها وتفسيرها نتائج الدراسة 

 :تحميؿ أسئمة وفرضيات الدراسة    
 السؤاؿ الرئيس: 

م يكظػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي فػػي تنميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر الناقػػد مػػا أثػػر البرنػػامج المقتػػرح الػػذ
 ؟بعمـ البياف لطمبة المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية

 الثاني :الس اؿ نتائح 
 الثاني عمى ما يمي :ينص الس اؿ 

اختبػار التحصػيؿ والتفكيػر الناقػد بعمػـ  ات داللػة إحصػائية بػيف متوسػط درجػاتهؿ توجد فروؽ ذ
 المغة العربية بالجامعة االسبلمية بغزة ؟ لطمبة البياف
 -الس اؿ السابؽ قامت الباحثة باختبار صحة الفرض الصفرم التالي : جابة عفكلئل

اختبػار  ىذا الس اؿ تـ إيجاد مجمكع الدرجات ككذلؾ النسبة المئكية لكؿ اختبار ) فلئلجابة ع
معينة الضابطة كالتجريبية لبلختبػار القبمػي ي البياف( كذلؾ لف اختبار التفكير الناقدك التحصيؿ القبمي 
درجػػػػػات الطػػػػػبلب   (12ك ) (11ك طالبػػػػػة   ك يبػػػػػيف جػػػػػدكؿ رقػػػػػـ ) ان طالبػػػػػ ( 397 )كالبػػػػػالغ عػػػػػددىـ

 كالطالبات عمى كؿ اختبار كما يمي: 
"  24.66بمػػغ المتكسػػط الحسػػابي  لػػدرجات الطالبػػات فػػي اختبػػار التحصػػيؿ القبمػػي فػػي البيػػاف  "  -

%" ككػػذلؾ بمغػػت القيمػػة االحتماليػػة لجميػػع 50قػػؿ مػػف "أ%(  كىػػك  32.88كالمتكسػػط النسػػبي  )
المغػػة  بلبمسػػتكل تحصػػيؿ طػػأف ممػػا يعنػػي  0.05قػػؿ مػػف أ" كىػػي  0.000فقػػرات االختبػػار " 

عمـ البياف  ال يصؿ إلى المسػتكل بغزة في اختبار التحصيؿ القبمي العربية بالجامعة اإلسبلمية ب
 المطمكب.

"  26.56لدرجات الطبلب في اختبار التحصيؿ القبمي فػي عمػـ البيػاف  "  بمغ المتكسط الحسابي  -
%" ككػذلؾ بمغػت القيمػة االحتماليػة لفقػرات 50%(  كىػك أعمػى مػف "35.42كالمتكسط النسبي  )

المغػة العربيػػة  مسػػتكل تحصػيؿ طػػبلب أف ممػػا يعنػي 0.05قػػؿ مػف أ" كىػي  0.000االختبػار " 
ر التحصػػػػيؿ القبمػػػػي فػػػػي البيػػػػاف  ال يصػػػػؿ إلػػػػى المسػػػػتكل بالجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية بغػػػػزة فػػػػي اختبػػػػا

  المطمكب.
 كبصػػفة عامػػة يتبػػيف أف المتكسػػط الحسػػابي لجميػػع الطػػبلب كالطالبػػات معػػان فػػي اختبػػار التحصػػيؿ  

( ك المتكسػط النسػبي لئلجابػات لجميػع فقػرات االختبػار 25.324القبمي فػي عمػـ البيػاف  يسػاكم )
كىي أكبر  41.307المحسكبة المطمقة تساكم  Tقيمة % ك 50قؿ مف"أكىك  %(33.76يساكم )
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المغػة  أف مسػتكل تحصػيؿ طػبلب كطالبػاتممػا يعنػي  1.97الجدكليػة كالتػي تسػاكم  tمف قيمػة 
 المستكل المطمكب. العربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة لميارات التفكير الناقد ال يصؿ إلى

"  كالمتكسػػػط 40.83لتفكيػػػر الناقػػػد  " بمػػػغ المتكسػػػط الحسػػػابي  لػػػدرجات الطالبػػػات فػػػي اختبػػػار ا -
ع فقرات االختبار %" ككذلؾ بمغت القيمة االحتمالية لجمي50%(  كىك أقؿ مف "45.4)  النسبي

المغػػة العربيػػة بالجامعػػة  تممػػا يعنػػي مسػػتكل تحصػػيؿ طالبػػا 0.05قػػؿ مػػف أ" كىػػي  0.000" 
 مكب.اإلسبلمية بغزة لميارات التفكير الناقد ال يصؿ إلى المستكل المط

"  كالمتكسط النسبي  27.99بمغ المتكسط الحسابي  لدرجات الطبلب في اختبار التفكير الناقد  "  -
ع فقػػرات االختبػػار " %" ككػػذلؾ بمغػػت القيمػػة االحتماليػػة لجميػػ50%(  كىػػك أعمػػى مػػف " 31.1)

المغػػػػة العربيػػػػة بالجامعػػػػة   بػػػػةممػػػػا يعنػػػػي مسػػػػتكل تحصػػػػيؿ طم 0.05ف قػػػػؿ مػػػػأ" كىػػػػي  0.000
 بغزة لميارات التفكير الناقد ال يصؿ إلى المستكل المطمكب. اإلسبلمية

 ( 36.4يسػػػػاكم )لجميػػػػع الطػػػػبلب كالطالبػػػػات معػػػػان  كبصػػػػفة عامػػػػة يتبػػػػيف أف المتكسػػػػط الحسػػػػابي    
%  50%(  كىك  أقػؿ  مػف " 40.4المتكسط النسبي لئلجابات لجميع فقرات االختبار يساكم  )ك 

الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم  tكبػػػر مػػػف قيمػػػة أكىػػػي  14.069حسػػػكبة المطمقػػػة تسػػػاكم الم tكقيمػػػة 
المغػػة العربيػة بالجامعػػة اإلسػبلمية بغػػزة  أف مسػػتكل تحصػيؿ طػػبلب كطالبػات ممػا يعنػي  1.97

  لميارات التفكير الناقد ال يصؿ إلى المستكل المطمكب.
 (5.15)جدوؿ رقـ

 وطالبة( اً طالب 367تحميؿ فقرات االختبار) عدد أفراد المجموعتيف الضابطة والتجريبية 

 االختبار
الدرجة 
الكمية 
 لبلختبار

 الجنس
المتوسط  العدد

الحسابي 
 لئلجابات

االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
النسبي 
 لئلجابة)%(

القيمة  tقيمة 
 االحتمالية

اختبػػػػػػػػػػػػار 
التحصيؿ 
القبمػػػػػػػػػػػػػػػي 
 في البياف

75 
 0.000 23.400- 35.42 5.288 26.56 128 طبلب
 0.000 34.632- 32.88 5.731 24.66 239 طالبات
جميػػػػػػػػػػػػػػػع الطػػػػػػػػػػػػػػػػبلب 

 كالطالبات
367 25.324 5.647 33.76 -41.307 0.000 

اختبػػػػػػػػػػار 
التفكيػػػػػػػػػر 

 الناقد

90 
 0.000 25.954- 31.10 7.414 27.992 128 طبلب
 0.000 5.737- 45.37 11.219 40.837 239 طالبات
جميػػػػػػػػػػػػػػػع الطػػػػػػػػػػػػػػػػبلب 

 كالطالبات
367 36.357 11.769 40.39 -14.069 0.000 

 1.97" تساكم  366كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة    
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 الثالث : نتائج السؤاؿ
هػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية بػػيف متوسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط 

ي لبيػاف وفػي القيػاس البعػددرجات طمبة المجموعػة الضػابطة فػي اختبػار التحصػيؿ القبمػي بعمػـ ا
 البرنامج ؟ تعزى إلى

 -كلئلجابة عف الس اؿ السابؽ قامت الباحثة باختبار صحة الفرض الصفرم التالي :
( بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات طمبػػػػة 05.0ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل ) -3

بعمػـ يؿ القبمػي اختبػار التحصػالمجمكعة التجريبية كمتكسػط درجػات طمبػة المجمكعػة الضػابطة  فػي 
 في القياس البعدم تعزل إلي البرنامج. ك البياف

لمفركؽ بيف متكسط درجات  الطػبلب ك الطالبػات  tتـ استخداـ اختبار  الفرضيةالختبار ىذه 
كمتكسػػط   تعممػػكا باسػػتخداـ برنػػامج مقتػػرح يكظػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي فمػػف المجمكعػػة التجريبيػػة الػػذي

مجمكعة الضابطة الذيف تعممكا بالطريقة العادية الختبار التحصيؿ درجات الطبلب كالطالبات مف ال
( كالذم يبيف أف مسػتكل 5.16كالبيانات مبينة في جدكؿ رقـ ) في القياس البعدم  القبمي في البياف

 tككػػذلؾ قيمػػة   0.05كىػػي أقػػؿ مػػف  0.000يسػػاكم  الختبػػار التحصػػيؿ القبمػػي فػػي البيػػافالداللػػة 
 tكىي أكبر مف قيمة  12.871ار التحصيؿ القبمي في عمـ البياف تساكم  المحسكبة المطمقة الختب
ممػا يعنػي رفػض المحسكبة تقع فػي منطقػة الػرفض(  t) أم أف قيمة  1.97الجدكلية كالتي تساكم  

بػػػيف متكسػػػط (  0.05الفرضػػػية بمعنػػػى  كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكم الداللػػػة ) 
  تعممػػػػكا باسػػػػتخداـ برنػػػػامج مقتػػػػرح فالمجمكعػػػػة التجريبيػػػػة الػػػػذي درجػػػػات  الطػػػػبلب ك الطالبػػػػات مػػػػف

كمتكسػػػط درجػػػات الطػػػبلب كالطالبػػػات مػػػف المجمكعػػػة الضػػػابطة الػػػذيف تعممػػػكا بالطريقػػػة العاديػػػة فػػػي 
اختبار التحصيؿ القبمػي بعمػـ البيػاف  فػي القيػاس البعػدم كالفػركؽ لصػالح المجمكعػة التجريبيػة التػي 

 قترح .تعممت باستخداـ البرنامج الم
 (65.1)ـ جدوؿ رق

القياس البعدي لممجموعة التجريبية والضابطة في اختبار لمفروؽ بيف متوسط  درجات  tاختبار 
 التحصيؿ القبمي في البياف

المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد القياس البعدي  االختبار
 الحسابي

االنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 
مسػػػػػػػػػػػػػتوى  tقيمة  المعياري

 الداللة
اختبار التحصيؿ 
 القبمي في البياف

كعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المجم
 الضابطة

184 35.86 6.067 
-

12.871 
0.000 

المجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 التجريبية

183 43.61 5.455 

 .1.97" تساكم  365كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة  
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 سؤاؿ الرابع :النتائج 
بػػػة ( بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طم05.0توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ) هػػػؿ

المجموعة التجريبيػة ومتوسػط درجػات طمبػة المجموعػة الضػابطة فػي اختبػار التفكيػر الناقػد  فػي 
 ؟القياس البعدي تعزى إلي البرنامج

 -كلئلجابة عف الس اؿ السابؽ قامت الباحثة باختبار صحة الفرض الصفرم التالي :
( بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات طمبػػػػة 05.0ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل ) -4

المجمكعػػػة التجريبيػػػة كمتكسػػػط درجػػػات طمبػػػة المجمكعػػػة الضػػػابطة فػػػي اختبػػػار التفكيػػػر الناقػػػد  فػػػي 
 القياس البعدم تعزل إلي البرنامج.

لمفركؽ بيف متكسط درجات  الطػبلب ك الطالبػات  tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 
كا باسػػتخداـ برنػػامج مقتػػرح يكظػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي فػػي تنميػػة  مػػف المجمكعػػة التجريبيػػة الػػذم تعممػػ

كمتكسػػػط درجػػػات الطػػػبلب كالطالبػػػات مػػػف المجمكعػػػة الضػػػابطة الػػػذيف   التفكيػػػر الناقػػػد  بعمػػػـ البيػػػاف
كالبيانػػات مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ  تعممػػكا بالطريقػػة العاديػػة الختبػػار التفكيػػر الناقػػد فػػي القيػػاس البعػػدم 

  0.05كىي أقؿ مف  0.000يساكم  الختبار التفكير الناقدستكل الداللة ( كالذم يبيف أف م5.17)
كبػػر أكىػي  12.134المحسػكبة المطمقػة الختبػار التحصػيؿ القبمػي فػي البيػاف تسػاكم   tككػذلؾ قيمػة 
ممػػا المحسػػكبة تقػع فػػي منطقػة الػػرفض(  t) أم أف قيمػػة  1.97الجدكليػة كالتػػي تسػاكم   tمػف قيمػػة 

بػيف (  0.05الداللػة )ل فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتك نػى  كجػكد يعني رفػض الفرضػية بمع
  تعممكا باستخداـ برنامج مقتػرح فمتكسط درجات  الطبلب ك الطالبات مف المجمكعة التجريبية الذي

كمتكسػػػط درجػػػات الطػػػبلب كالطالبػػػات مػػػف المجمكعػػػة الضػػػابطة الػػػذيف تعممػػػكا بالطريقػػػة العاديػػػة فػػػي 
في القياس البعدم كالفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ  اختبار التفكير الناقد 

 .البرنامج المقترح 
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 (75.1) جدوؿ رقـ
 القياس البعدي لممجموعة التجريبية والضابطة لمفروؽ بيف متوسط  درجات  tاختبار 

 التفكير الناقدفي اختبار 

القيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس  االختبار
المتوسػػػػػػػػػػػػػػط  العدد البعدي 

 الحسابي
نحػػػػػػػػػػػػراؼ اال 

مسػػػػػػػػػػػػتوى  tقيمة  المعياري
 الداللة

اختبار التفكير 
 الناقد

المجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الضابطة

184 49.88 12.516 
-12.134 

 
0.000 

المجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
 التجريبية

183 64.89 11.129 

 1.97" تساكم  365كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة  
 الخامس : نتائج السؤاؿ

( بػيف متوسػطي درجػات التحصػيؿ  05.0داللة إحصائية عنػد مسػتوى ) توجد فروؽ ذاتهؿ 
القبمي في البياف  لطمبة المغة العربية الذيف درسوا البرنػامج الػذي يوظػؼ اإلعجػاز الببلغػي بعمػـ 
 البيػػػػػػػػػاف  فػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػاس البعػػػػػػػػػدي لممجموعػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػزى لمتغيػػػػػػػػػر الجػػػػػػػػػنس 

 ؟طالبات( –)طبلب 
 -ف الس اؿ السابؽ قامت الباحثة باختبار صحة الفرض الصفرم التالي :كلئلجابة ع

( بػيف متكسػطي درجػات التحصػيؿ  05.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -5
القبمػػي فػػي البيػػاف  لطمبػػة المغػػة العربيػػة الػػذيف درسػػكا البرنػػامج الػػذم يكظػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي بعمػػـ 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػػػػػػػػاس البعػػػػػػػػػػػػػػػػدم لممجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػة التجريبيػػػػػػػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػػػػػػػزل لمتغيػػػػػػػػػػػػػػػػر الجػػػػػػػػػػػػػػػػنس البيػػػػػػػػػػػػػػػػاف 
 طالبات(. –)طبلب 

لمفػركؽ بػيف متكسػطي درجػات التحصػيؿ  القبمػي  tتػـ اسػتخداـ اختبػار  الفرضػيةالختبار ىػذه 
في البياف لطمبة المغة العربية  الذيف درسكا البرنامج الذم يكظؼ اإلعجاز الببلغي بعمـ البياف  في 

كالبيانػات مبينػة فػي  طالبات(. –لبعدم لممجمكعة التجريبية تعزل لمتغير الجنس )طبلب االختبار ا
ككػذلؾ   0.05كبػر مػف أكىي  0.070ستكل الداللة يساكم   ( كالذم يبيف أف م5.18جدكؿ رقـ )

)أم أف  1.97الجدكلية كالتي تساكم  tكىي أقؿ مف قيمة  1.824المحسكبة المطمقة تساكم   tقيمة 
فػركؽ ذات ممػا يعنػي قبػكؿ الفرضػية بمعنػى عػدـ   كجػكد المحسكبة تقع فػي منطقػة القبػكؿ(  tقيمة 

بػيف متكسػطي درجػات التحصػيؿ  القبمػي فػي البيػػاف (  0.05الداللػة )  لداللػة إحصػائية عنػد مسػتك 
لطمبة المغة العربية الذيف درسػكا البرنػامج الػذم يكظػؼ اإلعجػاز الببلغػي بعمػـ البيػاف  فػي االختبػار 

 طالبات( . –لمتغير الجنس )طبلب  م لممجمكعة التجريبية تعزل بعدال
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 (5.18جدوؿ رقـ )
لمفروؽ بيف متوسطي درجات التحصيؿ  القبمي في البياف  في القياس البعدي  tاختبار 

 طالبات(. –لممجموعة التجريبية تعزى لمتغير الجنس )طبلب 

القيػػػػػاس  االختبار
المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد البعدي 

 الحسابي
النحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ ا

مسػػػػػتوى  tقيمة  المعياري
 الداللة

لتحصػػػػيؿ اختبػػػػار ا
 القبمي

- 4.930 42.60 63 طبلب
1.824 

 

0.070 
 5.659 44.14 120 طالبات 

 1.97" تساكم  181كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة  
 السادس: الس اؿنتائج 
( بػػيف متوسػػطي درجػػات اختبػػار  a<0.05توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ) هػػؿ

  اإلعجاز الببلغي بعمـ البيافالتفكير الناقد لطمبة المغة العربية الذيف درسوا البرنامج الذي يوظؼ 
  ؟طالبات( –لمتغير الجنس)طبلب  تعزىفي االختبار البعدي لممجموعة التجريبية 

 -الصفرم التالي :كلئلجابة عف الس اؿ السابؽ قامت الباحثة باختبار صحة الفرض 
( بيف متكسطي درجات اختبار  التفكيػر a<0.05تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ) -6

فػػي   جػػاز الببلغػػي بعمػػـ البيػػاف الناقػػد لطمبػػة المغػػة العربيػػة الػػذيف درسػػكا البرنػػامج الػػذم يكظػػؼ اإلع
 ت(. طالبا –لمتغير الجنس)طبلب  تعزلاالختبار البعدم لممجمكعة التجريبية 

التفكيػػر  متكسػػطي درجػػات اختبػػارلمفػػركؽ بػػيف  tاختبػػار  اسػػتخداـختبػػار ىػػذه الفرضػػية تػػـ ال 
فػػي   عمػػـ البيػػافالناقػد  لطمبػػة المغػػة العربيػػة  الػػذيف درسػػكا البرنػػامج الػػذم يكظػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي ب

مبينػة فػي  كالبيانػات  طالبات( –لمتغير الجنس)طبلب تعزل االختبار البعدم لممجمكعة التجريبية  
ككػػذلؾ   0.05كىػػي أقػػؿ مػػف  0.000( كالػػذم يبػػيف أف مسػػتكل الداللػػة يسػػاكم 5.19)جػػدكؿ رقػػـ 

   1.97الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم   tكبػػػر مػػػف قيمػػػة أكىػػػي  3.589المحسػػػكبة المطمقػػػة تسػػػاكم   tقيمػػػة 
ممػػا يعنػػي رفػػض الفرضػػية بمعنػػى  كجػػكد فػػركؽ المحسػػكبة تقػػع فػػي منطقػػة الػػرفض(  tأم أف قيمػػة )
بػػيف متكسػػطي درجػػات اختبػػار  التفكيػػر الناقػػد (  0.05ات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكم الداللػػة) ذ

فػي االختبػار  البيػافلطمبة المغة العربية  الذيف درسػكا البرنػامج الػذم يكظػؼ اإلعجػاز الببلغػي بعمػـ 
 .طالبات( كالفركؽ لصالح الطالبات –لمتغير الجنس)طبلب  تعزلالبعدم لممجمكعة التجريبية 
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 (95.1) جدوؿ
لمفروؽ بيف متوسطي درجات اختبار  التفكير الناقد  لدى الطمبة الذيف درسوا بالبرنامج  tاختبار 

تعزى الذي يوظؼ اإلعجاز الببلغي بعمـ البياف  في االختبار البعدي لممجموعة التجريبية  
 طالبات(. –لمتغير الجنس)طبلب 

القياس البعدي  االختبار
 ريبيةلممجموعة التج

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 مستوى الداللة tقيمة 

اختبار التفكير 
 الناقد

 10.18676 60.94 63 طبلب
-3.589 

0.000 
 11.0806 66.96 120 طالبات 

 1.97" تساكم  181كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة  
 السابع : السؤاؿ نتائج
( بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طمبػػػة 05.0وؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى )توجػػػد فػػػر  هػػػؿ

المجموعػػة التجريبيػػة ومتوسػػط درجػػات طمبػػة المجموعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار التفكيػػر الناقػػد فػػي 
 ؟القياس القبمي 

 -كلئلجابة عف الس اؿ السابؽ قامت الباحثة باختبار صحة الفرض الصفرم التالي :
( بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات طمبػػػػة 05.0كجػػػػد فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل )ال ت -7

المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير الناقد في القياس 
 القبمي .
لمفػػػػركؽ بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات  الطػػػػبلب ك  tاسػػػػتخداـ اختبػػػػار  الختبػػػػار ىػػػػذه الفرضػػػػية تػػػػـ  

كمتكسط درجات الطبلب كالطالبات مف المجمكعة الضابطة فػي   الطالبات مف المجمكعة التجريبية
( كالػػذم يبػػيف أف 5.20كالبيانػػات مبينػػة فػػي جػػدكؿ رقػػـ ) اختبػػار التفكيػػر الناقػػد فػػي القيػػاس القبمػػي 

 المحسػػكبة المطمقػػة تسػػاكم  tككػػذلؾ قيمػػة   0.05كبػػر مػػف أكىػػي  0.078مسػػتكل الداللػػة يسػػاكم   
المحسػػػكبة تقػػػع فػػػي  t) أم أف قيمػػػة  1.97الجدكليػػػة كالتػػػي تسػػػاكم   tكىػػػي أقػػػؿ مػػػف قيمػػػة  1.768

مما يعني قبكؿ الفرضية بمعنػى عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكم منطقة القبكؿ( 
كمتكسػػػط   بػػػيف متكسػػػط درجػػػات  الطػػػبلب ك الطالبػػػات مػػػف المجمكعػػػة التجريبيػػػة(  0.05الداللػػػة ) 
 لطبلب كالطالبات مف المجمكعة الضابطة في اختبار التفكير الناقد في القياس القبمي .درجات ا
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 )5.20)ـجدوؿ رق
القياس القبمي لممجموعة التجريبية والضابطة في اختبار لمفروؽ بيف متوسط  درجات  tاختبار 

 التفكير الناقد

 العدد القياس القبمي االختبار
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 رمالمعيا

 tقيمة 
مستكل 
 الداللة

 اختبار
 التفكير الناقد

المجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 8.470 35.28 184 الضابطة

-1.768 
 

0.078 
المجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  

 التجريبية
183 37.44 14.284 

 1.97" تساكم  365كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة 
 الثامف : الس اؿنتائج 
( بػػػيف متوسػػػط درجػػػات طمبػػػة 05.0نػػػد مسػػػتوى )توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية ع هػػػؿ

المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طمبة المجموعة الضابطة فػي اختبػار التحصػيؿ القبمػي فػي 
 ؟البياف في القياس القبمي

 -كلئلجابة عف الس اؿ السابؽ قامت الباحثة باختبار صحة الفرض الصفرم التالي :
( بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات طمبػػػػة 05.0اللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتكل )ال تكجػػػػد فػػػػركؽ ذات د-8

المجمكعػػة التجريبيػػة كمتكسػػط درجػػات طمبػػة المجمكعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار التحصػػيؿ القبمػػي فػػي 
 البياف في القياس القبمي.

لمفػػػػركؽ بػػػػيف متكسػػػػط درجػػػػات  الطػػػػبلب  tالختبػػػػار ىػػػػذه الفرضػػػػية تػػػػـ اسػػػػتخداـ اختبػػػػار    
كمتكسػػط درجػػات الطػػبلب كالطالبػػات مػػف المجمكعػػة الضػػابطة   بػػات مػػف المجمكعػػة التجريبيػػةكالطال

 فػػػػي جػػػػدكؿ رقػػػػـكالبيانػػػػات مبينػػػػة  فػػػػي اختبػػػػار التحصػػػػيؿ القبمػػػػي فػػػػي البيػػػػاف فػػػػي القيػػػػاس القبمػػػػي 
 tككػػذلؾ قيمػػػة   0.05كىػػي أكبػػػر مػػف  0.105( كالػػذم يبػػيف أف مسػػتكل الداللػػػة يسػػاكم 5. 21) 

  1.97الجدكليػػػػػػة كالتػػػػػػي تسػػػػػػػاكم   tكىػػػػػػي أقػػػػػػؿ مػػػػػػف قيمػػػػػػة  1.624سػػػػػػاكم  المحسػػػػػػكبة المطمقػػػػػػة ت
مما يعني قبكؿ الفرضية بمعنى عدـ كجػكد فػركؽ المحسكبة تقع في منطقة القبكؿ(  t) أم أف قيمة 

بػيف متكسػط درجػات  الطػبلب ك الطالبػات مػف (  0.05ذات داللة إحصائية عند مسػتكم الداللػة ) 
رجػػػات الطػػػبلب كالطالبػػػات مػػػف المجمكعػػػة الضػػػابطة فػػػي اختبػػػار كمتكسػػػط د  المجمكعػػػة التجريبيػػػة

 .التحصيؿ القبمي في البياف في القياس القبمي
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 (5.21جدوؿ رقـ )
 اختبار القياس القبمي لممجموعة التجريبية والضابطة فيلمفروؽ بيف متوسط  درجات  tاختبار 

 التحصيؿ القبمي في البياف

وسط المت العدد القياس القبمي االختبار
 الحسابي

االنحراؼ 
مستوى  tقيمة  المعياري

 الداللة
اختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
التحصػػيؿ القبمػػي 

 في البياف

المجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 الضابطة

184 24.85 4.985 
-1.624 0.105 

المجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 التجريبية

183 25.80 6.219 

 1.97" تساكم  365كدرجة حرية " 0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة  
 : التاسع الس اؿنتائج 
( في درجات اختبار التحصػيؿ القبمػي 05.0تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )ىؿ 

 ؟في البياف لممجمكعة التجريبية بيف القياس القبمي كالقياس البعدم
 -كلئلجابة عف الس اؿ السابؽ قامت الباحثة باختبار صحة الفرض الصفرم التالي :

( فػػػي درجػػػات اختبػػػار التحصػػػيؿ 05.0داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل )ال تكجػػػد فػػػركؽ ذات -9
 القبمي في البياف لممجمكعة التجريبية بيف القياس القبمي كالقياس البعدم.

لمفػركؽ فػي درجػات اختبػار التحصػيؿ القبمػي فػي  tالختبار ىػذه الفرضػية تػـ اسػتخداـ اختبػار 
كالبيانػػػات مبينػػػة فػػػي جػػػدكؿ رقػػػـ   قيػػػاس القبمػػػي كالقيػػػاس البعػػػدمالبيػػػاف لممجمكعػػػة التجريبيػػػة بػػػيف ال

 tككػػػذلؾ قيمػػػػة   0.05كىػػػي أقػػػؿ  مػػػف  0.000( كالػػػذم يبػػػيف أف مسػػػتكل الداللػػػة يسػػػػاكم 5.22)
 1.97الجدكليػػػػػة كالتػػػػػي تسػػػػػاكم   tكبػػػػػر مػػػػػف قيمػػػػػة أكىػػػػػي   29.123المحسػػػػػكبة المطمقػػػػػة تسػػػػػاكم  

مما يعنػي رفػض  الفرضػية بمعنػى كجػكد فػركؽ  المحسكبة تقع في منطقة الرفض( t) أم أف قيمة  
فػي درجػات اختبػار التحصػيؿ القبمػي فػي البيػػاف (  0.05)ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكم الداللػة 

لممجمكعة التجريبية بيف القياس القبمي كالقياس البعدم كالفركؽ لصالح درجات المجمكعػة التجريبيػة 
 في القياس البعدم.

 
 
 
 



179 

 

 (25.2جدوؿ رقـ )
لمفروؽ في درجات اختبار التحصيؿ القبمي في عمـ البياف لممجموعة التجريبية بيف  tتبار اخ

 القياس القبمي والقياس البعدي

المجموعػػػػػػػػػػػػػة  االختبار
المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػط  العدد التجريبية 

 الحسابي
االنحػػػػػػػػػػػػػػػػراؼ 

مسػػػػػػػػػػػػتوى  tقيمة  المعياري
 الداللة

اختبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار 
التحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيؿ 
القبمػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػي 

 البياف

 6.219 25.80 183 القياس القبمي
-29.123 

 
0.000 

 5.455 43.61 183 القياس البعدم 

 1.97" تساكم  364كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة  
 العاشر : السؤاؿنتائج 
( في درجػات اختبػار التفكيػر الناقػد 05.0توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )هؿ 

 ؟جريبية بيف القياس القبمي والقياس البعديلممجموعة الت
 -جابة عف الس اؿ السابؽ قامت الباحثة باختبار صحة الفرض الصفرم التالي :كلئل
( في درجات اختبار التفكير الناقد 05.0ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )-10

 ياس البعدم.لممجمكعة التجريبية بيف القياس القبمي كالق
لمفركؽ في درجات اختبار التفكير الناقد لممجمكعة  tالختبار ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار 

( كالذم يبيف 5. 23 كالبيانات مبينة في جدكؿ رقـ )  التجريبية بيف القياس القبمي كالقياس البعدم
بة المطمقة تساكم  المحسك  tككذلؾ قيمة   0.05كىي أقؿ مف  0.000أف مستكل الداللة يساكم 

المحسكبة تقع في  t) أم أف قيمة  1.97الجدكلية كالتي تساكم tكىي أكبر مف قيمة  20.502
مما يعني رفض الفرضية بمعنى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكم منطقة الرفض( 

قياس القبمي كالفي درجات اختبار التفكير الناقد لممجمكعة التجريبية بيف القياس (  0.05الداللة ) 
 المجمكعة التجريبية في القياس البعدم.البعدم كالفركؽ لصالح درجات 
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 (35.2جدوؿ رقـ )
لمفروؽ في درجات اختبار التفكير الناقد لممجموعة التجريبية بيف القياس القبمي  tاختبار 

 والقياس البعدي

المجموعػػػػػػػػػػػػػػػة  االختبار
المتوسػػػػػػػػػػػػػػط  العدد التجريبية 

 الحسابي
االنحػػػػػػػػػػػػراؼ 

مسػػػػػػػػػػػتوى  tقيمة  لمعياريا
 الداللة

اختبار التفكير 
 الناقد

- 14.284 37.44 183 القياس القبمي
20.502 

 

0.000 
 11.129 64.89 183 القياس البعدم 

 1.97" تساكم  364كدرجة حرية  0.05الجدكلية عند مستكل داللة  tقيمة  
 بعمػػـ  لتحصػػيؿ والتفكيػػر الناقػػدفػػي تنميػػة ا يوظػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي مقتػػرح برنػػامجأثػػر مػػا  -10

 ؟ البياف لطمبة المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة     
كلمتحقػػػؽ مػػػف فاعميػػػة البرنػػػامج الػػػػذم يكظػػػؼ اإلعجػػػاز الببلغػػػي بعمػػػػـ البيػػػاف لطمبػػػة المغػػػة العربيػػػػة 

 كىي معدؿ الكسب: (Blak)بالجامعة اإلسبلمية بغزة تـ استخداـ طريقة 

نسبة الكسب المعدؿ   
سد

سص

د

سص







 

 حيث أف ص : متكسط القياس البعدم.
 س :  متكسط القياس القبمي.         
 د  : معدؿ الدرجات ) مجمكع فقرات االختبار(.        
( كالنتػػػػػػائج مبينػػػػػػة فػػػػػػي جػػػػػػدكؿ 2-1.0المعػػػػػػدؿ يتػػػػػػراكح بػػػػػػيف ) لمكسػػػػػػبحيػػػػػػث مػػػػػػدل بػػػػػػبلؾ  

   0.82726ؿ الختبػػار التفكيػػر الناقػػد يسػػاكم كالػػذم يبػػيف أف قيمػػة بػػبلؾ لمكسػػب المعػػد  (5.24)رقػػـ
كىػػك معػػدؿ   0.59944كقيمػػة بػػبلؾ لمكسػػب المعػػدؿ الختبػػار التحصػػيؿ القبمػػي فػػي البيػػاف يسػػاكم 

كسػػب متكسػػط حيػػث يقتػػرب مػػف مػػدل معػػدؿ الكسػػب المعػػدؿ كالػػذم يعنػػي أف البرنػػامج الػػذم يكظػػؼ 
 اإلسبلمية بغزة لو فاعمية جيدة. اإلعجاز الببلغي بعمـ البياف لطمبة المغة العربية بالجامعة
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 (5.24جدوؿ رقـ )
 نسبة معدؿ الكسب لببلؾ

النهاية  االختبار
 العظمى

الدرجة قبؿ 
 التجريب

الدرجة بعد 
 التجريب

نسبة الكسب 
 المعدؿ

 64.89 37.44 90 اختبار التفكير الناقد
0.82726 

 
اختبػػػار التحصػػػيؿ القبمػػػي فػػػي 

 البياف
75 25.80 43.61 0.59944 

  كلمتأكد مف حجـ تأثير البرنامج الذم يكظؼ اإلعجاز الببلغي بعمـ البياف عمػى طمبػة المغػة
 العربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة تـ استخداـ مربع " ايتا" .

dft

t
η

2

2
2


 

 .t: مربع قيمة االختبار   t2حيث أف 
df .درجات الحرية لبلختبار : 
2η ؿ نسبة التبايف الكمي في المتغير التابع كالذم يرجع إلى المتغير المستقؿ.: تمث 

 ( كىي تعبر عف حجـ التأثير كتعطى بالمعادلة التالية:d( إلى  قيمة )2ηكيمكف تحكيؿ قيمة )

2

2

η1

η2
d


 

 التالي:ؿ ( كما بالجدك dكيتحدد حجـ التأثير كفؽ قيمة )
 (55.2) رقـدوؿ ج

 مستويات حجـ التأثير
 2η 0.01 0.06 0.15 0.2قيمة 
 d 0.2 0.5 0.8 1.0قيمة 

 تأثير مرتفع جداً  تأثير مرتفع تأثير متوسط تأثير صغير حجـ التأثير
 النتائج التالية:( 5.25) كيبيف جدكؿ رقـ

كالتػػي  dكقيمػػة  0.763994تسػػاكم   (2ηيتػػا  )بالنسػػبة الختبػػار التفكيػػر الناقػػد بمغػػت  قيمػػة مربػػع ا-
 كيدؿ عمى حجـ تأثير مرتفع. 3.598429تساكم 

تسػػػػػاكم   (2ηبالنسػػػػػبة الختبػػػػػار التحصػػػػػيؿ القبمػػػػػي فػػػػػي  عمػػػػػـ البيػػػػػاف بمغػػػػػت  قيمػػػػػة مربػػػػػع ايتػػػػػا  ) -
0.616014 
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 تأثير مرتفع.كيدؿ عمى حجـ   2.533187كالتي تساكم  dكقيمة  
كبصػػػفة عامػػػة نسػػػتنتج أف البرنػػػامج  الػػػذم يكظػػػؼ اإلعجػػػاز الببلغػػػي بعمػػػـ البيػػػاف لػػػو أثػػػر  

 كبيرجدان في تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد لطمبة المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة.
 (65.2جدوؿ رقـ )

 حجـ تأثير البرنامج
 حجـ التأثير dقيمة  2ηقيمة  االختبار

حجػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػأثير  3.598429 0.763994 التفكير الناقد
 مرتفع

 0.616014 التحصيؿ القبمي في البياف
 

2.533187 
 

حجػػػػػػػػػػػػػػػـ تػػػػػػػػػػػػػػػأثير 
 مرتفع

 التعقيب العاـ عمى الدراسة :
عجػػاز ثػػر برنػػامج مقتػػرح يكظػػؼ اإلائج التػػى تكصػػمت ليػػا الدراسػػة كىػػي أف النتػػالباحثػػة أتػػرل 

 بغػزة ؿ كالتفكير الناقد بعمـ البياف لطمبة المغة العربية بالجامعة اإلسػبلميةالببلغي في تنمية التحصي
ابطة رغػػـ أف المجمػػكعتيف عمػػى المجمكعػػة الضػػحيػػث دلػػت النتػػائج عمػػى تفػػكؽ المجمكعػػة التجريبيػػة 

ر يثبشػػكؿ فعػػاؿ كلػػو حجػػـ تػػأ ف  إال أف البرنػػامج سػػاىـ فػػي تنميػػة التحصػػيؿ كالتفكيػػر الناقػػدامتكافئتػػ
لػػؾ لعػػدـ مداكلػػة المعممػػيف كعػػدـ ممارسػػتيـ ماسػػة لمثػػؿ تمػػؾ البػػرامج كذالمتعممػػيف بحاجػػة ف مرتفػػع كأ

مػػػف قبػػػؿ  كبيػػػران  ف البرنػػػامج المقتػػػرح لقػػػي اىتمامػػػان سػػػباب عػػػدة منيػػػا ضػػػيؽ الكقػػػت  كأأل لتمػػػؾ البػػػرامج
كالمشاركة في العديػد مػف المناقشػات الباحثة ذلؾ إلى العديد مف األنشطة كتعزك  الطبلب كالطالبات

لالفردية كالجما سػانان كبيػران مػف قبػؿ الطمبػة ى طريقة عرض البرنامج كمحتكاه كالتى القػت استحعية كا 
  قؼ تجاه المكاضيع المختمفة لمبرنامج المقترح.اظيرت في العديد مف المك  كالتي
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 التوصيات والمقترحات
 :التوصيات 

 بما يمي : الباحثة وصيتاستنادًا لنتائج البحث 
 تدريب الطبلب عمى استراتيجيات تدريس عمـ البياف.برامج ل إعداد -1
 االىتماـ بتكظيؼ اإلعجاز الببلغي في تدريس الببلغة العربية .  -2
تضميف كتب كمناىج المغة العربية كمنيا الببلغة العربية مشكبلت تتحدل تفكير الطمبة لحفػزىـ  -3

 عمى استخداـ ميارات التفكير الناقد.
 ذج لدركس قابمة لمتطبيؽ حكؿ كيفية تنمية ميارات التفكير الناقد.تضميف أدلة المغة العربية نما -4
االسػػػتفادة مػػػف أداة الدراسػػػة لتطػػػكير أداة شػػػاممة تتضػػػمف اإلجػػػراءات التػػػي يجػػػب عمػػػى المعممػػػيف  -5

 القياـ بيا لتنمية ميارات التفكير الناقد .
 تخصيص مساقات مستقمة إجبارية حكؿ ميارات التفكير الناقد ككيفية تنميتيا . -6
ركرة تػػػدريب المعممػػػيف أثنػػػاء الخدمػػػة كأيضػػػان قبػػػؿ التحػػػاقيـ بيػػػا عمػػػى أسػػػاليب األسػػػئمة ذات ضػػػ -7

 لقياس مستكل التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ. ةالمستكيات المعرفية العميا   ككيفية صياغة أسئم
 تدريب المعمميف عمى كيفية إثارة التفكير سيما التفكير الناقد داخؿ الغرفة الصفية. -8
يػػو نظػػر القػػائميف عمػػى إعػػداد المقػػررات كالمنػػاىج إلػػى مراعػػاة المسػػتكيات المعرفيػػة ركرة تكجضػػ -9

 العميا عند كضع تمؾ المقررات الدراسية المختمفة.
حميػػػػػؿ   كاالسػػػػػتنباط   الجػػػػػامعي فػػػػػي تقػػػػػديـ مادتػػػػػو عمػػػػػى التفسػػػػػير   كالت سػػػػػتاذأف يركػػػػػز األ -10

 ات التفكيػػر الناقػػد   كأيضػػان سػػاب ميػػار تمػػف إك طالػػبكعقػػد المقارنػػات حتػػى يػػتمكف ال  كاالسػػتقراء
 .مبةالتنكع في استخداـ كسائؿ التقكيـ   التي تسيـ في تنمية التفكير الناقد لدل الط

    سكة أكذلؾ بالجامعة اإلسبلمية  ةالعربية بعمكميا الثبلث ةلمببلغ ةزيادة عدد الساعات المعتمد -11
 . كغيرىاد بمساقات المغة العربية اثخرل كالنحك العربي كاألدب كالنق  

 .بالتعاكف مع كزارة التربية كالتعميـ وتعقد م تمرات تربكية حكؿ التفكير الناقد كتنمي -12
 إعطاء كزف كبير لميارات التفكير الناقد عند تقكيـ طمبة المغة العربية. -13
 .طإثراء محتكل الببلغة العربية في المرحمة الجامعية بمزيد مف أكجو النشا -14
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 ةالػػدراسػػات ػػػترحػقػػم
   :أف ىذه الدراسة اقتضت إلى المقترحات التالية ة الباحث ترل
 لطبلب الجامعة . تنمية التفكير الناقد  في المغكمأثر برنامج مقترح يكظؼ اإلعجاز  -1
 اإلبتكارم لدل طبلب الجامعة .الناقد ك سئمة التركيب عمى تنمية ميارات التفكير أستخداـ إ -2
ـ األسػػئمة ذات المسػػػتكيات المعرفيػػػة العميػػػا فػػػي التػػػدريس برنػػامج لتػػػدريب المعممػػػيف عمػػػى اسػػػتخدا -3

 المصغر .
فػي تنميػة التحصػيؿ بعمػـ البػديع لطمبػة المغػة العربيػة  لببلغػياز ابرنامج تقني يكظؼ اإلعجػ رأث -4

 بالجامعات.
  ثر برنامج إثرائي في تنمية التفكير اإلبداعي في الببلغة العربية لدل طبلب المرحمة الثانكية.أ -5
 ميمة لمناىج ككتب الببلغة العربية لتحديد مدل مناسبتيا لتنمية ميارات التفكير الناقد.دراسة تح -6
دراسة تحميمة لمبحكث كالدراسات في مجاؿ الببلغة العربية لمتعرؼ عمى مدل إىتماميا بميارات  -7

 التفكير الناقد كطرؽ تنميتيا ليا خاصة داخؿ حجرة الدراسة.
تحقػػؽ مػف مػػدل فاعميتػػو فػػي عػػبلج مإقتراحػو فػػي ىػػذه الدراسػػة لتجريػب البرنػػامج المقتػػرح التػػي تػػـ  -8

 صعكبات تعمـ الببلغة بمساقاتيا الثبلثة ) معاني   بياف   بديع (.
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 المصادر والمراجع
 أواًل : المصادر

 ) تنزيؿ مف رب العالميف(. القريف الكريـ .1
 الشريفة .النبكية األحاديث  .2

 تب العممية : ثانيًا : الك
"   باب القكؿ عمى المغة   تحقيػؽ محمػد عمػي الخصائص" 1952) )ابف جني  أبك الفتح عثماف .3

 النجار  القاىرة   دار الكتب المصرية .
" المجمػد األكؿ   دار معجـ مقاييس المغػةق   " (395)بي الحسيف أحمد بف فارسأابف زكريا    .4

 .  301 الجيؿ   بيركت   ص 
كؿ   ط "    الجػزء األلساف العػرب: "( 1990)جماؿ الديف   أبك الفضؿ محمػد ابف منظكر     .5

     بيركت   دار صادر. 1
   بيػػػركت دار  28 "  ط المنجػػػد فػػػي المغػػػة واألعػػػبلـاألزكم   عمػػػي بػػػف الحسػػػف الينػػػائي :"  .6

 . 48 المشرؽ   ص 
ر المعرفػة   بيػركت   الطبعػة األكلػى   دا القرآف العظيـ لتفسير(  1987)الدمشقي   ابف كثيػر .7

 .4 -1  لبناف   جزء 
 .5ص "   المجمد السادس تاج العروس مف جواهر القاموسالزبيدم   محمد مرتضى "  .8
   مادة بيف. 56الفيكمي   أحمد بف محمد بف عمي  المصباح المنير    ص .9

   الطبعػة "  تحقيؽ / مجمػع المغػة العربيػةالمعجـ الوسيط:"( 1993)مصطفى إبراىيـ كيخركف .10
 .الثانية   الجزء الثاني 
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  :الكتب العربية :ثالثًا 
   تقييـ التعمـ والتحصيؿ كتػاب يػدوي لمقيػاس والتقػويـ : " ( 2002)د. حمداف   محمد زياد .11

 "   دار التربية الحديثة .  التربوي    
 "   الجزء الثاني   عالـ الكتب . مقاالت في المغة واألدب: "  (2007)أ.د حساف   تماـ .12
   دار القمـ   الككيت.  6"  ط عمـ النفس التربوي( :" 1993عبلـ   رجاء محمكد )  أبك .13
الببلغة العربية في ضوء األسموبية " (2003)أبك عمي   حمدم  بركات   محمد  .14

   دار كائؿ لمنشر   عماف   األردف. 1"   ط السياؽ ونظرية
 الطبعة األكلػى  عمػاف "   ببلغةفصوؿ في ال" (1983 )بك عمي   محمد بركات  حمدمأ .15

 دار الفكر .     
   "    مجمػة مشػكاة التربيػة   العػدد األكؿ    التفكيػر الناقػد: " ( 2001)أبك عكدة   فتحػي   .16

 دائرة التربية كالتعميـ بككالة الغكث الدكلية .   غزة    
 "    معترؾ األقراف في إعجػاز القػرآف"(1986 )بكر   الحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف كأب .17

 تحقيؽ عمي محمد اليحاكم   دار الفكر العربي لمنشر كالتكزيع.     
 "   ىيرنػػػدف   فرجينيػػػا : المعيػػػد  القػػػرآف والنظػػػر العقمػػػي: " (1993 )إسػػػماعيؿ   فاطمػػػة .18

 لمفكر اإلسبلمي . العالمي     
    كدراسة د.عبد الستار حسيف "  تحقيؽ  التبياف في البيافق " (743)اإلماـ الطيبي  .19
 دار الجيؿ   بيركت.  زمكط     
    شرح كتعميؽ  االيضاح في عمـو الببلغة "(ق : "739اإلماـ القزكيني   الخطيب ) .20

 د. محمد عبد المنعـ   الجزء األكؿ   دار الكتاب المبناني . كتنقيح  
    "   الطبعػػة األكلػػى    الببلغػػة العربيػػة فػػي ثوبهػػا الجديػػد( : " 1982أمػػيف   بكػػرم شػػيخ )  .21

 العمـ لممبلييف. دار 
   شػركة الطباعػة العربيػة " التقويـ التربػوي"(ق 1405)بامشمكس   سعيد محمد كيخػركف   .22

 . 2السعكدية   ط     
 تحقيػؽ كتعميػؽ د. طػو حسػيف كعبػد الحميػد  –"  نقد النثر: "  (1940 )بف جعفر   قدامى .23

   مطبعة لجنة التأليؼ كالنشر . 4العبادم   ط    
   مكتبػػة 3تحقيػػؽ د. كمػػاؿ مصػػطفى   ط –"  نقػػد الشػػعر: " (1978)امىبػػف جعفػػر   قػػد .24

 الخارنجي   القاىرة .    
 مطبعػة بريػؿ   -تحقيؽ  د. البرفسكر س .أ.بكف باكر "  نقد الشعر: " ( 1956)بف جعفر .25

 لندف.    
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 "   مطبعة عابديف بالقاىرة. عمـ البياف(: " 1972البيكمي   يكسؼ ) .26
 "   مكتبػة القػريف لمطباعػة كالنشػر  روضة الفصػاحة  " ( 1993)  الثعالبي   أبي منصػكر .27

 عابديف   القاىرة . –ش رشدم  40كالتكزيع        
 "    الببلغػة الواضػحة البيػاف والمعػاني والبػديع ("1985)ميف مصطفىأالجاـر   عمي   ك  .28

 دار المعارؼ .     
   عماف   األردف.1"   ط القياس والتقويـ( :" 1994جامعة القدس المفتكحة ) .29
  قياسػة  –نظرياتػ   –ُر يمعاي–اإلبداع مفهوم  ( : " 2002حمف )ف   فتحي عبد الر كاجر  .30

 كالنشػػػر  ة  عمػػػاف : دار الفكػػػر لمطباعػػػ 1  ط "  مراحػػػؿ العمميػػػة اإلبداعيػػػة –تدريسػػػ   –    
 كالتكزيع.    

 " الطبعػػة  آفثػػبلث رسػػائؿ فػػي إعجػػاز القػػر : " (1985 )الجرجػػاني   الخطػػابي   الرمػػاني .31
 الثالثو   دار المعارؼ بمصر .     

  قراءة كتعميػؽ محمػكد محمػد شػاكر "   دالئؿ اإلعجاز(:" 2000ر )ىالجرجاني   عبد القا .32
 القاىرة  الييئة العامة لمكتاب.    

    2"   تحقيػػؽ محمػػد عبػػد المػػنعـ خفاجػػة   ج أسػػرار الببلغػػةالجرجػػاني   عبػػد القػػاىر :"  .33
 القاىرة. الناشر مكتبة    

   مطبعة القاىرة . 2" ط أسرار الببلغة: "  (1976 )الجرجاني   عبد القاىر .34
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 أثػر برنػامج مقتػرح لتنميػة التفكيػر الناقػد مػف خػبلؿ "  :( 1994  عبد الحميػد )عصفكر  .185

   جامعػة عػيف  ةدكتػكرا "   رسػالة تدريس العمـو البيولوجية لطبلب المرحمة الثانوية العامة    
 شمس .     
 " مظاهر التفكير الناقد في التدريس الصفي لمعممي : ( 1991)عنابي   حناف أيكب    .186

   رسالة ماجستير غير منشكرة مقدمة إلى كمية التربية ياضيات في المرحمة الثانوية " الر     
 في الجامعة األردنية.    
 أثػػر برنػػامج تقنػػي مقتػػرح فػػي ضػػوء اإلعجػػاز  (:"2005كشػػكك   عمػػاد جميػػؿ حمػػداف  ) .187

 اسػي العممي بالقرآف عمى تنمية التفكير التأممي في العمـو لدى طمبػة الصػؼ التاسػع األس    
 . ةنشكر رسالة ماجستير غير م بغزة ".    
 فاعمية برنامج تدريبي لمهارة التفكير الناقد في عينة " :(1988محمد  رائد مصطفى  ) .188

 الجامعة األردنية : عماف. –" ردفساسية العميا في األ طمبة الصفوؼ األ مف     
 ر الشوكاني فتح الببلغة القرآنية في تفسي:"  ( 2007مسمح   محمكد سميماف أحمد) .189

 داب   الجامعة اإلسبلمية بغزة.لة ماجستير غير منشكرة   كمية اث  رسا القدير"     
 برنامج مقترح لتنمية التفكير الناقد في الرياضيات ( : "  2001نبياف   سعد سعيد )  .190

   جامعة عيف شمس كمية  ة  رسالة دكتكرا طمبة الصؼ التاسع بمحافظة غزة " لدى    
 كجامعة األقصى كمية التربية   غزة   فمسطيف . التربية      
 مستوى التفكير الرياضي وعبلقتة ببعض الذكاوات لدى ( : " 2007نجـ   ىاني فتحي )  .191

   رسػػالة ماجسػػتر غيػػر منشػػكرة   الجامعػػة اإلسػػبلمية    طمبػػة الصػػؼ الحػػادي عشػػر بغػػزة "    
 غزه.    
 لغػػاز فػػي تنميػػة التفكيػػر الناقػػد فػػي خداـ األ سػػتاثػػر أ( :" 2009نصػػار   خميػػؿ إييػػاب ) .192

 رسػػػػػالة  الرياضػػػػػيات والميػػػػػؿ نحوهػػػػػا لػػػػػدى تبلميػػػػػذ الصػػػػػؼ الرابػػػػػع األساسػػػػػي بغػػػػػزة "    
 .غير منشكرة ماجستير    
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 معرفة العبلقة بيف القدرة عمى إتخاذ القرار التربوي :" ( 2002)يكسؼ   عبد الحميد  .193
  فرعية لدى مديري المدارس بالمراحؿ التعميمية اإلبتكاري والتفكير الناقد بقدرات  ال    
 كدية.رسالة ماجستير غير منشكرة   المممكة العربية السع  المختمفة"    

  الدوريات والمجبلت :
 "  عجػػػاز الببلغػػػي لمقػػػريف الكػػػريـ :" البيػػػاف فػػػي اإل (ق1418)دحمػػػأد. الػػػدراكيش  حسػػػيف   .194

 .48 -47د الخامس عشر  ص   العدمجمة إسبلمية شاممة   مجمة اإلسراء     
 ( : " برنامج مقترح لتدريب معممات المغة العربية عمى 2005األحمدم   مريـ محمد ) .195

 مجمة تنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي لدل الطالبات لمكاجية تحديات العكلمة "       
 امعة جية التربية   كم , تصدر عف الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة القراءة والمعرفة   
 شمس. عيف   
 أسػػػاليب التربيػػػة المدرسػػػية فػػػي تنميػػػة قػػػدرات التفكيػػػر  "(:1995األلكسػػػي   صػػػائب أحمػػػد ) .196

 .171 -189 ص 15  المجمد الخامس   العدد " , رسالة الخميج العربياالبتكارم     
 سئمة ذات مستكيات ( :" أثر استخداـ أ1994حمف محمد )د. عمي   ابراىيـ عبد الر  .197

  رؽ التدريس بكمية المغة معرفية عميا عمى التحصيؿ كالتفكير الناقد في مقرر التربية كط     
 دراسات  سالجمعية المصرية لممناهج وطرؽ التدريكالعمـك االجتماعية بأبيا " العربية     
 العدد الرابع كالعشركف  كمية التربية جامعة عيف شمس    وطرؽ التدريس"بالمناهج     
 القاىرة.  رككسي    
 ( :" تطكر القدرة عمى التفكير الناقد كعبلقة ذلؾ 1998الحامكرم   ىند كالكىر   محمكد ) .198

   المجمػػد الخػػامس ك العمػػـو التربويػػة  اسػػاتدر مػػرم كالجػػنس كفػػرع الدراسػػة "   بالمسػػتكل الع    
 .125 -112(   صفحة 1العشركف   العدد )    
 مجمػػػة لبيػػػاف فػػػي اإلعجػػػاز الببلغػػػي لمقػػػريف الكػػػريـ  " "ا :(1418الػػػدراكيش حسػػػيف أحمػػػد ) .199

 مجمػػة إسػػػبلمية شػػػاممة"  كميػػة الػػػدعكة كأصػػػكؿ الػػديف   العػػػدد الخػػػامس عشػػػر.بيت اإلسػػػراء "    
 .48 -47ص  المقدس فمسطيف      
 ة ينػػطػػبلب الصػػؼ األكؿ الثػػانكم فػػي مد ( : " التفكيػػر الناقػػد لػػدل2005الشػػرقي  محمػػد ) .200

   المجمػد السػادس    مجمة العمـو التربويػة والنفسػيةببعض المتغيرات "   الرياض كعبلقتو     
 .40-15  ص2العدد    
 ( : " أثر اسػتخداـ كػؿ مػف السػجع كالػكزف عمػى تنميػة 2000الشيخ   محمد عبد الر كؼ ) .201

 , مجمػػة القػػراءة  "بتػػدائيالثػػركة المغكيػػة كالتعبيػػر اإلبػػداعي لػػدل تبلميػػذ الصػػؼ الخػػامس اال    
 كؿ.  كمية التربية   جامعة عيف شمس   العدداألوالمعرفة    
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 (:" التفكير الناقد لدل مديرم المدارس الثانكية الحككميػة الممتحقػيف 1995الكيبلني  أنمار) .202
    مجمة إتحاد الجامعػات العربيػةببرنامج ماجستير اإلدارة التربكية في الجامعة األردنية "       
 . 281كف  ص  العدد  الثامف كالثبلث    
 فػػػي مناىجنػػػا التربكيػػػة "   مطبعػػػة  ة" ر ل مسػػػتقبمي :(ق1415 )بػػػد ا اليػػػافعي   عمػػػي ع .203

   مجمػػة عمميػػة تصػػدرىا الجمعيػػة المصػػرية لمقػػراءة مجمػػة القػػراءة والمعرفػػة النصػػر   عمػػاف.    
 كالمعرفة.    
   ريخ فػػػي كميتػػػي( : " مسػػػتكل التفكيػػػر الناقػػػد لػػػدل طمبػػػة التػػػا2001إبػػػراىيـ   فاضػػػؿ خميػػػؿ )  .204

  العػػػػدد الثػػػػامف    مجمػػػػة إتحػػػػاد الجامعػػػػات العربيػػػػةاثداب كالتربيػػػػة بجامعػػػػة المكصػػػػؿ "    
 .274ص  كالثبلثكف 
 برنامج  ةتقكيـ فعالي" ( : 2003منى سعيد  )أبك دنيا   نادية عبدك   كأبك ناشىء    .205

 تربوية دراسات ات "   عمى التفكير العقبلني لدل طبلب الجامعلناقد   كأثرة ا تفكيرال     
جتماعية        .243  -219  ص  4المجمد التاسع   العدد   وا 

 كؿ   غزة     العدد األمجمة مشكاة التربية " :" التفكير الناقد ( 2001)أبك عكدة   فتحي  .206
 دائرة التربية كالتعميـ   بككالة الغكث الدكلية.    
 ( :" فاعميػة برنػامج مقتػرح 1998 )أحمػد د. الجزار  عثمػاف إسػماعيؿ   د. الجمػؿ   عمػي  .207

 لتػػػدريس القضػػػايا الجدليػػػة بمقػػػرر التػػػاريخ لطػػػبلب كميػػػات التربيػػػة فػػػي تنميػػػة بعػػػض ميػػػارات     
 مجمػة دراسػات فػي المنػاهج ستخداـ الجدؿ في تدريس التػاريخ "التفكير الناقد كاإلتجاة نحك إ    
  العػػػدد كاحػػػد كالخمسػػػكف دريسوطػػػرؽ التػػػدريس الجمعيػػػة المصػػػرية لممنػػػاهج وطػػػرؽ التػػػ    
 .11ص    
 مجمة ة في عمـ النفس المعرفي "  " التفكير الناقد دارس: (1995د. السيد   عزيزة )  .208

 (    القاىرة : دار المعرفة الجامعية .38  العدد ) تحاد الجامعات العربيةإ    
 ي الثقافػػػػة " فاعميػػػػة برنػػػػامج مقتػػػػرح فػػػػ :(2003د. الكسػػػػيمي   عمػػػػاد الػػػػديف عبػػػػد الحميػػػػد ) .209

 البيكلكجيػػة عمػػى التحصػػيؿ كتنميػػة ميػػارات التفكيػػر الناقػػد كاإلتجاىػػات نحػػك مػػادة البيكلكجيػػا     
 مجمػػة دراسػػات فػػي المنػػاهج وطػػرؽ    "القسػػـ األدبػػيدل طػػبلب الصػػؼ الثػػاني الثػػانكم لػػ    
    كمية التربية   جامعة عػيف شػمس   رككسػي   مصػر  261(   ص 91العدد) التدريس,    
 الجديدة   القاىرة.    
 ( : "مسػػػػتكل مسػػػػاىمة معممػػػػي التػػػػاريخ بالمرحمػػػػة 2001د. خريشػػػػو   عمػػػػى كايػػػػد سػػػػميـ  )  .210

     مجمػػػة مركػػػز البحػػػوث الثانكيػػة فػػػي تنميػػػة ميػػارات التفكيػػػر الناقػػػد كاإلبػػػداعي لػػدل طمبػػػتيـ "     
 دكلة قطر. -الدكحة  -  جامعة قطر 15العدد التاسع عشر    ص  لتربويةا    
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 مجمػػػة منبػػػر  "عجػػػاز الببلغػػػي فػػػي القػػػريفاإل :"(2007  محمػػػد عبػػػد المػػػنعـ ) . خفػػػاجيد .211
 تصدرىا كزارة األكقاؼ المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية . -   اإلسبلـ    
 ( :" دراسػػة تجريبيػػة لفعاليػػة برنػػامج فػػي تنميػػة التفكيػػر الناقػػد 2000د. رضػػكاف   إيػػزييس ) .212

 الجمعيػػة  التػػدريسعػػيف شػػمس" دراسػػات بالمنػػاىج كطػػرؽ  لػػدل طػػبلب كميػػة التربيػػة جامعػػة    
 .4-1العدد السادس كالستكف  صالمصرية لممناهج وطرؽ التدريس,    
 دراسػة العبلقػة بػيف القػدرة عمػى التفكيػر الناقػد كمسػتكل "  :(1988د. محمكد  أماف أحمػد ) .213

 ة أبحػػػاث م  سمسػػػيػػػة , دراسػػػات تربو التطمػػػع كمفيػػػـك الػػػذات لػػػدل الدراسػػػات العميػػػا بالجامعػػػة    
 عػػػف رابطػػػة التربيػػػة الحديثػػػة المجمػػػد الرابػػػع   الجػػػزء الخػػػامس عشػػػر   التكزيػػػع عػػػالـ  تصػػػدر   
 ش عبد الخالؽ ثركت ميداف التحرير بالقاىرة . 38الكتب   
 " الجمعيػػة المصػػرية لمقػػراءة  ةة والمعرفػػمجمػػة القػػراء" (:  2006 )د. يػػكنس   فتحػػي عمػػي .214

 كالمعرفة.   
 :" ميارات مكاجية الضغكط فػي عبلقتيػا بكػؿ مػف ( 2003 )عيد   عبد الغنيد.سركر   س .215

 المجمػد التاسػػع   العػػدد  مجمػة عمميػػة دوريػػة , مسػػتقبؿ التربيػػة العربيػػة ,الػذكاء الكجػػداني "    
 التاسػػع كالعشػػركف   تصػػدر عػػف المركػػز العربػػي لمتعمػػيـ كالتنميػػة بالتعػػاكف العممػػي مػػع كميػػة    
 سكندرية.اإل –ناشر المكتب الجامعي الحديث ة عيف شمس   الالتربية   جامع   
 اسػتخداـ األسػئمة ذات المسػتكيات العميػا فػي تػدريس  ة:" فعاليػ (2000)صقر محمػد حسػيف .216

 , ةمجمة التربية العمميػالثانكيػة "  الفيزياء عمى التحصيؿ كالتفكير الناقد لدل طبلب المرحمة    
 جامعة عيف شػمس   العباسػية  المجمػد الثالػث   ة العممية, تصدرها الجمعية المصرية لمتربي   
 .51  صالعدد الثالث  
ستخداميا في  ( :" العبلقة بيف المعرفة2001عبد الحميد   عبد الحميد )  .217  الببلغية كا 

 معرفة , الجمعية المصرية , مجمة القراءة وال "الكتابي لدل طبلب المرحمة الثانكية التعبير   
   العدد السابع   يكنيك. لمعرفةوا لمقراءة   
 (: " صعكبات تعمـ تبلميذ الصؼ الخامس لمكضكعات الكسكر 1994عطية   إبراىيـ)  .218

 مجمة دراسات في المناهج وطرؽ   "في منيج الرياضيات بالمممكة العربية السعكدية    
 ف كالعشركف.  القاىرة: الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس   العدد الثام التدريس    
 ( : " مستكل ميارات التفكير الناقد لدل طمبة كمية التربية 1998) عفانو   عزك .219

   غزة   المجمد  مجمة البحوث والدراسات التربوية الفمسطينيةاإلسبلمية بغزة "   بالجامعة   
 .46األكؿ   ص العدداألكؿ     
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 خصائص السيككمترية لصكرة : " ال (1988)عمياف   خميؿ   كالكيبلني   عبد ا زيد  .220
 15  مجمد  "مجمة الدراساتمعربة معدلة لمبيئة األردنية مف مقياس ككسمر لذكاء األطفاؿ    
 .1  عدد    
 ( : " فعاليو برنامج لتدريس الطبلب المعمميف تبلميذ مراحؿ 1999عيسى   محمد أحمد ) .221

 جامعة عيف     كمية التربية  رفةمجمة القراءة والمعالتعميـ العاـ "   رسالة ماجستير      
 . 96 - 47شمس   العدد الثالث  ص    
 ( :" تطكير استخداـ المغة المجازية في التعبير 1995فخرم   محمد   صبلح شفيؽ ) .222

 .ماراتجامعة اإل , مجمة كمية التربية ,الكتابي لدل طمبة التعميـ العاـ في دكلة البحريف    
 ."مجمة المعمـ الطالب:" (1999)معيد التربية   األنركا .223

 لمؤتمرات :ا
 ليبيا . :( 1998)الم تمر األكؿ لكزراء التربية كالتعميـ كالمعارؼ العرب  .224
   " عمػػػاف مجمػػػس التعمػػػيـ العػػػالي"  :(1987)المػػػ تمر الػػػكطني األكؿ لمتطػػػكير التربػػػكم  .225

 األردف.     
 أسػػاليب تدريسػػيا فػػي " حاضػػر المغػػة العربيػػة ك  :(1987 )كلػػىبحػػػكث كمناقشػػات النػػدكه األ .226

 جامعػة القػػدس       كميػػة اثداب لمبنػات  بحػاث اإلسػبلميةمركػػز األنية"  الجامعػات الفمسػطي    
 القدس.  المجنة التنفيذية   م سسة دار الطفؿ العربي برعاية مجمس التعميـ العالي     
   دكة  ندمة لػػيات العصر "   كرقة عمؿ مق:" ندكة المغة العربية كتحد (2002)د.نصر حمدم .227

 برنامج المغة العربية . ةكحدة المتطمبات الجامعية العاممارات العربية المتحدة   جامعة اإل     
  : " تنمية ميارات الفكر "   كرقة عمؿ مقدمة لػ ( 1998 )فخرك   عبد الناصر عبد الرحيـ .228
 مػػارات عػػة اإلاميف : ج"   العػػوهػػوبيف المتفػػوقيف "المػػؤتمر العممػػي العربػػي األوؿ لرعايػػة الم   
 العربية المتحدة .   
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231. /moysar.com/example2.phphttp:/   12:04الساعة 
232. http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1520&idto=1520
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http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1520&idto=1520&bk_no=51&ID=1539
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 (1ممحؽ )
 بسـ ا الرحمف الرحيـ                                

 غزة –الجامعة اإلسبلمية     
  عمادة الدراسة العميا والبحث العممي 

 ـ المناهج وطرؽ التدريسقس   
 الموضوع

 تحكيـ اختبار التحصيؿ بعمـ البياف
 تحية طيبة كبعد...

يرجى مف سيادتكـ التكػـر بدراسػة محتػكل االختبػار الخػاص بالتحصػيؿ بعمػـ البيػاف كمػف ثػـ 
إبداء كجيات النظر التي ترل أنيا مناسبة عمى كؿ فقرة ككؿ س اؿ متضمف ىذا االختبار حيػث أف 

الخاصػػػة  افػػػي إعػػػداد كتنظػػػيـ االختبػػػار كالػػػذم يعػػػد إحػػػدل أدكات دراسػػػتي ةديد يفيػػػد الباحثػػػرأيكػػػـ السػػػ
 بالحصكؿ عمى درجة الماجستير في التربية قسـ مناىج كطرؽ تدريس المغة العربية تحت عنكاف:  

ثر برنامج مقترح يكظؼ اإلعجاز الببلغي في تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد بعمـ البياف أ
 بغزةغة العربية بالجامعة اإلسبلمية لطمبة الم

 كما أف االختبار يتككف مف ستيف فقرة اختيار مف متعدد .
 أشكركـ عمى حسف تعاكنكـ مع الباحثة. كأخيران 

 كتفضمكا بقبكؿ فائؽ االحتراـ كالتقدير.
 مؿ الدربي/ أ الباحثة
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 (2ممحؽ )
 الرحمف الرحيـبسـ ا 

 غزة –الجامعة اإلسبلمية     
          العميا والبحث العممي  اتة الدراسعماد
 قسـ المناهج وطرؽ التدريس     

 التفكير الناقد هاراتمقائمة 
 :  Expository Skill  مهارات التفسير -1

   في ضكء الكقائع أك الحكادث  ء تبريرات أك استخبلص نتيجة معينةكتتمثؿ في القدرة عمى إعطا    
  نساني.المشاىدة يقبميا العقؿ اإل 

 : Inference Skill  االستنباط هارةم -2
لػػو بحيػػث يحكػػـ عمػػى مػػدل  عمـ لمعبلقػػات بػػيف الكقػػائع المعطػػاةكتتمػػؿ فػػي قػػدرة إسػػتخبلص المػػت   

إرتباطو بنتيجة ما مشتقة مف تمؾ الكقائع ارتباطان حقيقان اـ ال   بغض النظر عف صػحة الكقػائع 
 المعطاة أك مكقؼ المتعمـ  منيا .

 :Deduction skill االستنتاج  رةمها-3
كتتمثػػؿ فػػي قػػدرة المػػتعمـ عمػػى التمييػػز بػػيف درجػػات إحتمػػاؿ صػػحة أك خطػػأ تبعػػان لدرجػػة إرتباطيػػا    

 بكقائع معينو معطاة.
 :Comparison and contrast المقارنة والتبايفة مهار  -4
لشػػػػبو كنقػػػػاط كتعنػػػي قػػػػدرة الطالػػػػب عمػػػى فحػػػػص شػػػػيئيف أك فكػػػرتيف أك مػػػػكقفيف إلكتشػػػػاؼ أكجػػػة ا  

 اإلختبلؼ.
 Evaluating Discusions Ideas تقكيـ مناقشة األفكار ةميار  -5

   تتمثؿ في قدرة المتعمـ عمى التمييز بيف مكاطف القكة كالضػعؼ فػي الحكػـ عمػى قضػية أك كاقعػة     
 معينة في ضكء األدلة المتاحة . 
 Hypotheses Prediction Skill التنب  باالفتراضات ةميار  -6

 لػػػػة كىػػػػي قػػػػدرة تتعمػػػػؽ بػػػػتفحص الحػػػػكادث أك الكقػػػػائع كيحكػػػػـ عمييػػػػا فػػػػي ضػػػػكء البيانػػػػات أك األد    
 المتكافرة. 

 الباحثة                                                                                     
 امؿ الدربي
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 (3) ممحؽ

 ـ ا الرحمف الرحيـبس
  غزة –الجامعة اإلسبلمية 

 العميا والبحث العممي   اتعمادة الدراس
 قسـ المناهج وطرؽ التدريس

 الموضوع
 تحكيـ اختبار التفكير الناقد

 تحية طيبة كبعد...
يرجػػى مػػف سػػيادتكـ التكػػـر بدراسػػة محتػػكل االختبػػار الخػػاص بػػالتفكير الناقػػد كمػػف ثػػـ إبػػداء 

متضمف ىذا االختبار حيث أف رأيكػـ ترل أنيا مناسبة عمى كؿ فقرة ككؿ س اؿ  كجيات النظر التي
الخاصػة بالحصػكؿ  افي إعداد كتنظيـ االختبار كالػذم يعػد إحػدل أدكات دراسػتي ةالسديد يفيد الباحث

 عمى درجة الماجستير في التربية قسـ مناىج كطرؽ تدريس المغة العربية تحت عنكاف:  
   لتفكير الناقد ثر برنامج مقترح يكظؼ اإلعجاز الببلغي في تنمية التحصيؿ كاأ

 بعمـ البياف لطمبة المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية.        
كما أف االختبػار يتكػكف مػف سػت ميػارات أساسػية كػؿ ميػارة خمػس عشػرة فقػرة كبيػذا يكػكف  

 :عدد فقرات االختبار تسعيف فقرة كاثتي
قارنػػػػػة المرة ميػػػػػا -4اج االسػػػػػتنت ارةميػػػػػ -3االسػػػػػتنباط  يػػػػػارةم -2التفسػػػػػير  ةميػػػػػار  -1

 ميارات التنب  باالفتراضات . - 6 تقكيـ مناقشة األفكار رةميا -5 .كالتبايف
نظران لما تتمتعكف بو مف مكانػة عمميػة مرمكقػة   كخبػرة كاسػعة يرجػى التفضػؿ بتحكػيـ اإلختبػار مػف 

 حيث : 
 مدل إنتماء الفقرة لمميارة .  -           مناسبة الفقرات لقياس الميارة.مدل  -
 .مناسبان إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما تركنو  –     لصياغة كسبلمة المغة.     كضكح امدل  -

 الباحثة                                                                                       
  امؿ الدربي
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 (4ممحؽ )                           
 بسـ ا الرحمف الرحيـ                                   

 غزة –الجامعة اإلسبلمية    
 العميا والبحث العممي   اتعمادة الدراس

 قسـ المناهج وطرؽ التدريس   
 

  اإلسبلميةالمكقر . جامعةالرئيس الدكتكر/ كماليف شعت السيد
 المكضكع

 .لعربية بعمـ البيافمبة المغة اتطبيؽ برنامج  مقترح لتنمية  التحصيؿ ك التفكير الناقد عمى ط
 -تحية طيبة كبعد :

يرجى التكـر بالمكافقة عمى تطبيؽ برنامج مقترح لتنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد بعمـ البياف عمى 
طبلب المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية كذلؾ عمى مجمكعتيف تجريبية كضابطة في الفصؿ 

بكاقع ثبلث محاضرات  30/12/2010 إلى 15/9/2010الدراسي األكؿ الفترة الكاقعة بيف 
حيث أنني أقكـ بإكماؿ متطمبات دراسة الماجستير في التربية مف الجامعة اإلسبلمية بغزة  أسبكعيان 

 :بعنكافضمف برنامج الماجستير .
ثر برنامج مقترح يكظؼ اإلعجاز الببلغي في تنمية التحصيؿ كالتفكير الناقد بعمـ البياف لطمبة أ

 الجامعة اإلسبلمية بغزة .المغة العربية ب
 مع تقديـ الشكر كالتقدير لتعاكنكـ .

 الباحثة تحيات مع
 أمؿ الدربي



214 

 

 (5ممحؽ )
 غزة –الجامعة اإلسبلمية      

 العميا والبحث العممي  ات عمادة الدراس
 قسـ المناهج وطرؽ التدريس    

 المقترح المحكميف لمبرنامجالسادة أسماء 
 لعمؿمكاف ا الوظيفة االسـ ـ
 الجامعة اإلسبلمية رئيس قسـ  المغة العربية بكمية اثداب د. يكسؼ جمعة عاشكر 1
 الجامعة اإلسبلمية .مـ البياف بكمية اثداب كالتربيةمدرس مساؽ ع د. ماجد النعامى 2

 الجامعة اإلسبلمية .المغة العربية سابقان  رئيس  قسـ د. محمد شحاذة تيـ 3

 الجامعة اإلسبلمية اضر بكمية اثداب  قسـ المغة العربيةمح محمد رمضاف  البع 4

 الجامعة اإلسبلمية محاضر بكمية اثداب قسـ المغة العربية د. كماؿ غنيـ 5

 الجامعة اإلسبلمية لغة العربيةأستاذ   د. فكزم فياض 6

 الجامعة اإلسبلمية ا سابقان سابقانكاستاذ مشارؾ بكمية الشريعةعميد الدراسات العمي د. زياد مقداد 7

 اإلسبلمية الجامعة لغة عربية بكمية اثدابمشرؼ  د. محمد القطاكم 8

 الجامعة اإلسبلمية محاضر الببلغة بكمية اثداب أ. أسامة خالد حماد 9

 الجامعة اإلسبلمية دراسات العميا حاليان نائب عميد ال أ.د. ف اد العاجز 10

 الجامعة اإلسبلمية ية بكمية األدابذ لغة عربأستا أ.د. جياد العرجا 11

 الجامعة اإلسبلمية بكمية اثدابلغة عربية أستاذ  أ.د. كـر زرندح 12

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ الشريعة كالقراءات بكمية اثداب أ.د. عادؿ محمد عكض ا 13

 ميةالجامعة اإلسبل أستاذ األدب كالنقد بكمية اثداب أ.د. نبيؿ خالد  أبك عمي 14

 جامعة األقصى رئيس قسـ المغة العربية د. إبراىيـ الشيخ عيد 15
 جامعة األقصى الببلغة كالبياف محاضر د. عبمة تابت 16
 جامعة األقصى الببلغة كالبياف محاضر د. أحمد محمد المصرم_ 17
 جامعة األقصى عربيةلغة محاضر  د. بساـ عمي أبك بشير 18
 كزارة التربية كالتعميـ  سـ اإلشراؼ التربكمرئيس  ق د. خميؿ حماد 19
 كزارة التربية كالتعميـ مدقؽ لغكم لمرسالةمدرس لغة عربية ك  عكضمحمد أ. عمي  20

 لكه  مف جيد كعناء في سبيؿ إنجاز ىذا البحث .ذلما ب  ءىـ ا خير الجزااجز 
  كفقيـ ا كسدد خطاىـ

 أمؿ الدربي/ لباحثةا                                                                           
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 (6ممحؽ )
 غزة –الجامعة اإلسبلمية 

 العميا والبحث العممي   اتعمادة الدراس
 قسـ المناهج وطرؽ التدريس

 الختبار التحصيؿ بعمـ البياف .أسماء السادة المحكميف 
 مكاف العمؿ الوظيفة االسـ ـ
 الجامعة اإلسبلمية ئيس قسـ  المغة العربية بكمية اثدابر  د. يكسؼ جمعة عاشكر 1
 الجامعة اإلسبلمية .مـ البياف بكمية اثداب كالتربيةمدرس مساؽ ع د. ماجد النعامى 2

 الجامعة اإلسبلمية .المغة العربية سابقان  رئيس  قسـ د. محمد شحاذة تيـ 3

 الجامعة اإلسبلمية العربيةمحاضر بكمية اثداب  قسـ المغة  محمد رمضاف  البع 4

 الجامعة اإلسبلمية محاضر بكمية اثداب قسـ المغة العربية د. كماؿ غنيـ  5

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ  المغة العربية د. فكزم فياض   6

 الجامعة اإلسبلمية ستاذ مشارؾ بكمية الشريعةكأسابقان  سابقان  اعميد الدراسات العمي د. زياد مقداد 7

 الجامعة اإلسبلمية مغة العربيةب قسـ البكمية اثدامشرؼ  محمد القطاكم د. 8

 الجامعة اإلسبلمية محاضر الببلغة بكمية اثداب أ. أسامة خالد حماد   9

 الجامعة اإلسبلمية دراسات العميا حاليان نائب عميد ال أ.د. ف اد العاجز 10

 سبلميةالجامعة اإل لغة عربية أستاذ أ.د. جياد العرجا 11

 الجامعة اإلسبلمية بكمية اثدابلغة عربية أستاذ  أ.د. كـر زرندح 12

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ الشريعة كالقراءات بكمية اثداب أ.د. عادؿ محمد عكض ا 13

 الجامعة اإلسبلمية أستاذ األدب كالنقد بكمية اثداب أ.د. نبيؿ خالد  أبك عمي   14

 جامعة األقصى رئيس قسـ المغة العربية خ عيدد. إبراىيـ الشي 15
 جامعة األقصى الببلغة كالبياف محاضر د. عبمة تابت 16
 جامعة األقصى الببلغة كالبياف محاضر د. أحمد محمد المصرم 17
 جامعة األقصى لغة العربيةمحاضر  د. بساـ عمي أبك بشير 18
 ة التربية كالتعميـ كزار  رئيس  قسـ اإلشراؼ التربكم د. خميؿ حماد 19
 كزارة التربية كالتعميـ مدرس لغة عربية كمدقؽ لغكم لمرسالة عكض محمد أ. عمي 20

 كعناء في سبيؿ إنجاز ىذا البحث لكه  مف جيدذلما  ب  ءجزيىـ ا خير الجزا
   كفقيـ ا كسدد خطاىـ

 الباحثة
 أمؿ الدربي
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 (7محؽ رقـ )م
 غزة –الجامعة اإلسبلمية 

 العميا والبحث العممي   اتالدراس عمادة
 قسـ المناهج وطرؽ التدريس

 أسماء السادة المحكميف الختبار التفكير الناقد
 مكاف العمؿ الوظيفة االسـ ـ

 رئػػيس  قسػػـ عمػػـ الػػنفسأسػػتاذ مسػػاعد بكميػػة التربيػػة  كعمػػـ الػػنفس ك  د. أنكر العبادسة  1
  .سابقان 

 الجامعة االسبلمية

 الجامعة اإلسبلمية قسـ عمـ النفس.  مساعد بكمية التربيةستاذ أ  د. عاطؼ األغا 2

 الجامعة اإلسبلمية قسـ عمـ النفس بكمية التربية  أستاذ مشارؾ   د. جميؿ الطيراكم   3

 ةالجامعة اإلسبلمي .بكمية اثداب قسـ المغة العربيةمشرؼ في الدراسات العميا  د. محمد مصطفي القطاكم 4

 الجامعة اإلسبلمية  .سابقان  اثداب رئيس قسـ لغة عربيةأستاذ مساعد  ذة تيـد. محمد شحا  5

 جامعة األقصى عمـ النفس. أستاذعميد كمية التربية ك  د. محمد الصادؽ 6

 جامعة األقصى  سابقان رئيس قسـ المغة العربية  د. حسيف أبك جزر 7

 جامعة األقصى ئيس قسـ المغة العربية سابقان ر عربية غة ل أستاذ د. إبراىيـ أحمد الشيخ عيد  8

 جامعة األقصى اعد لغة عربية أستاذ مس د.  أحمد محمد المصرم   9

 جامعة األقصى  لغة عربية  أستاذ ابت ث د. عبمة  10

 جامعة األقصى عربية لغةأستاذ  .بساـ عمي أبك بشيرد  11

 ؿ إنجاز ىذا البحث .لكه  مف جيد كعناء في سبيذلما ب  ءـ ا خير الجزاىاجز 
 فقيـ ا كسدد خطاىـك 

 الباحثة
 أمؿ الدربي
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 البياف أسماء السادُ المحمكيف الختبار التفكير الناقد بعمـ
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 (8ممحؽ رقـ )
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 (9محؽ رقـ )م
  

 ARABB2353( 2الببلغة )      غزة                 -الجامعة اإلسبلمية
 البياف:عمـ المساؽ                                 اَلداب       -كمية / التربية 

 الزمف :ساعة                                            قسـ المغة العربية 
 

 معينة اإلستطبلعيةل ةوليار التحصيؿ القبمي في البياف في صورت  األ اختب
 تعميمات االختبار

 ا و....            حفظعزيزم الطالب/ة...................
 السبلـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو.... كبعد 

   بػػيف  ييػػدؼ االختبػػار إلػػى تحديػػد مسػػتكل تحصػػيمؾ فػػي عمػػـ البيػػاف  لػػذا ال تكجػػد أيػػة  عبلقػػة -1
 درجتؾ في االختبار  كدرجتؾ في البياف في الجامعة.       
 يتضمف االختبار عدة فقرات )اختيار مف متعدد(. -2
 ال تبدأ)م( في اإلجابة عف األسئمة قبؿ أف ي ذف لؾ. -3
 استخدـ قمـ الرصاص في اإلجابة حتى يسيؿ عميؾ تعديميا  إذا تطمب األمر ذلؾ . -4
 كيجب عدـ ترؾ أم س اؿ بدكف إجابة عميو.جميع األسئمة   ف)أجبي( عأجب -5
 تقيد باإلجابة كما ىك مطمكب مف الس اؿ. -6
 كتب اسمؾ كرقمؾ الجامعي كشعبتؾ في المكاف المخصص لذلؾ.أ -7

 مع تمنياتي بالنجاح الباىر
  الباحثة                                                                        

   أمؿ الدربي
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 ( البياف2المساؽ : الببلغة )            غزة           –عة اإلسبلمية الجام
 الزمف : ساع                    اَلداب                              -كمية / التربية   

 )العينة االستطبلعية( اختبار قبمي في التحصيؿ بعمـ البيافـ المغة العربية        قس
 
 
 
 -التالية: األسئمة فجب عأ

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي:
 التشبي  لغة هو:         أعرؼ  .1
 التشبيو -ب  الشبو. - أ
 الشبيو. -د التمثيؿ.                        -ج
 هو:ًا التشبي  اصطبلحأعرؼ  .2
 .  تعميمايقع بيف شيئيف ليس بينيما اشتراؾ في معاف  -ب يشبو بنفسو كبغيره.     الشيء -أ
 أمػػر ألمػػر فػػي معنػػى بػػأداة مػػف  ةالداللػػة عمػػى مشػػارك -د .مف جميع الكجكه الشيئافتشابو -ج
                             .أدكات التشبيو                      الظاىرة أك المقدرة.     
 التشبي  باعتبار الطرفيف هو:أذكر  .3
 ؿ.تشبيو المعقكؿ بالمعقك  -ب .لتشبيو باعتبار المحسكس كالمعقكؿا -أ
 .ان }أ   ج{ مع -د .التشبيو باعتبار اإلفراد كالتركيب كالتعدد  -ج
 الصكرة البيانية في:أبيف  .4

ػ.}39:يس{ ﴾ اْضػ ِدغَم َواْضػ َطَرػش د ْرظ فُهػَطظ فَزَلػَحت زػَرفَدػَصفْضُطْرُجوَنػ﴿شوضرػتطفضزػ:ػػػػػػػػ
 تشبيو المعقكؿ المحسكس. -ب  .تشبيو المعقكؿ بالمعقكؿ -أ
 تشبيو المحسكس بالمعقكؿ. -د .بيو المحسكس بالمحسكستش -ج

 عبة................ الدرجة...........اسم الطالب/ة ............. الرقم الجامعي .............. الش
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 المشب  ب  في قول  تعالى :أوضح  -5
 .}58:ػالرحمف{﴾َصؾ ظٌ ُؼنٌَػاْضَغفُشوُتػَواْضَطْرَجفُنػ﴿
 الياقكت كالمرجاف. -ب   .نساء أىؿ الجنة -أ
 )ب ج( معان.-د األحجار الكريمة.             -ج
 : التشبي  في قول  تعالىأستعمؿ  .5
ػ.}122األنعاـ:ػ {﴾ػاضظٌ فَسِبِرػِسسػػَغْطِذسػأ َوَطْنػَصفَنػَطْغتًفػس ؾ ْحَغْغظ فُهػَوَجَطْضظ فػض ُرػُظورًاػ﴿
 تشبيو المحسكس بالمعقكؿ. -ب تشبيو المعقكؿ بالمحسكس .         -أ
 تشبيو المركب بالمركب. -د تشبيو المعقكؿ بالمعقكؿ.           -ج
 تعالى : المشب  في قول أفسر  .6
ػ.}65:ػ64الصافات{ػ﴾َإظٌ َؼفػذ َجَرٌةػَتْخُرُجػِسسػأ ْصَلػاْضَجِحغَمػط ْضُطَؼفػَصؾ ظٌ ُرػُرُءوُسػاضذٌ َغفِطغَنػػػ﴿
. -ب  الجحيـ .                  -أ  شجرة الزقـك
 .معان )ا  ج(  -د ر كس الشياطيف.            -ج
 الصورة البيانية في الشاهد:أشرح  .7

ػاْضَطْظَصُبيوِتػات َخيَذْتػَبْغّتيفػػػػ َطَثُلػاِضِذغَنػات َخُذواػِطيْنػُدوَنػاضِضيِرػأ ْوِضَغيفَءػَصَطَثيلَػػػػػػ﴿تطفضزػ:ػشوضرػػػػػػػ
ػ.}41العنكبكت:{ػ﴾اْضَطْظَصُبوِتػض ْوػَصفُظواػَغْطض ُطوَن َوَإن ػأ ْوَعَنػاْضُبُغوِتػض َبْغُتػػػػػػػ
 . نكبكت قكم كمتيفبيت الع -ب .    العنكبكت حيكاف كديع كشرش -أ
 .ليس مما ذكر -دليتكـ ميمؾ كمميت جكء المشركيف ثل -ج

 كمف يمجأ مف الحشرات إلى بيت العنككبت.
 المشب  في قوؿ اإلماـ الشافعي رضي ا عن :أذكر  .8
 إفَّ َحظَّي كدقيٍؽ             في أرِض شوٍؾ َنثَػػػػرُو 
ـّ قالوا لُحفػاٍة                ُوػػػػػعػػػػػػٍح ِإجمػػػػػيوـِ ري  ُث
 الدقيؽ. -ب  الحظ.                      -أ
 الريح. -د  الحفاة.                   -ج
 التشبي  في قول  تعالى:أذكر معنى  .9
 .ػ}::4لقارعةا{ػػ﴾َوَتصوُنػاضِجبفُلػصفضِطؼَنػاضطظغوَش.ػَغْوَمػغصوُنػاضٍظفُسػصفضغ راَشػاضطبثوثػ﴿ػػػػ
 . الطرفاف في التشبية مركبيف -ب         تككف ثقيمة .  صمبة يـك القيامةالجباؿ الشـ ال -أ
 ليس مما ذكر. -د     شبيت الجباؿ بأضعؼ ما يككف إلظيار قدرتو   -ج

 نكر المعاد.تعالى في الرد عمى مف أ    
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 التشبي  المركب هو:  أذكر .10
 بػػػػيف المشػػػػبو كالمشػػػػبو بػػػػو شػػػػابية الم -ب  أمر ألمر في المعنى  . ةالداللة عمى  مشارك -أ

 مفركغان  منو. تغدك أمران  حتى                                                              
 .)  أ   ب(  معان  -د  الصكرة  المككنة مف عدد مف العناصر مزجت-ج
 حتى صارت  شيئان كاحدان.      

 نوع التشبي  في قول  تعالى: أصوغ .11
ػػَوَتيَرَصُؼْمػِسيسػػػ اْدَتْوش َدػظ فّراػس ض ط فػأ ض فَءْتػَطفػَحْوض ُرػَذَعَبػاضِضيُرػِبُظيوَرِعمْػػ ْمػَصَطَثَلػاِضِذيَطَثُضُؼػ﴿ػػػػػػػػػ
ػ.}17:ػالبقرة { ػ﴾ُغْبِصُروَنػػُظُضَطفٍتػِلػػػػػػػػػػ

 .  ىء بيااران يضحاؿ مف استكقد ن -ب  .                               الظممات -أ
 إنطماس النػػػػػكر. -د            اؿ المنافقيف العجيبة الشأف.ح -ج

 أحكـ عمى التشبي  الممفوؼ هو : .12
 ما أتى فيو بكجو الشبو أكالن ثـ  -ب ما أتى فيو بالمشبييف أك المشبيات أكالن.            -أ
 يان .بالمشبو بو ثان                                                              
   ىك ما ينتقؿ فيو الذىف مف المشبو  -د ما أتى فيو بالمشبو بو أكالن ثـ                    -ج

 .دكف حاجة إلى تدقيؽ النظرالمشبو بو                              شبو بو ثانيان.    بالم ىأت    
 :البحترينوع التشبي  في قوؿ أختار  .13

 منضد أو برد أو أقاح        كأنما يبسـ عف لؤلؤ            
 تشبيو مفركؽ.-ب  .                             التسكيةتشبيو  -أ
 .تشبية الجمع -د  تشبيو مفرد.                               -ج

 الصورة البيانية في قوؿ ابف الرومي : أبيف .14
 تجمو الدجى واألخرياِت رجـو      منها معالـٌ لمهدى ومصابحُ  

 متعدد بالمتعدد.التشبيو  -ب  تشبيو تسكيو.                                -أ
 ليس مما ذكر.-د  تشبيو مفرد.                                -ج

 أدوات التشبي  هي:أحدد  .15
 الرابط الذم يربط بيف المشبو كالمشبو بو. -ب  تشمؿ أسماء اإلشارة كالمكصكلة.           -أ
 ليس مما ذكر. -د  األفعاؿ فقط .                 تنحصر في  -ج
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 أوضح أيهما أبمغ:
 التشبيو بالكاؼ . -ب و بأف.                                  يالتشب -أ
 د. ليس مما ذكر . التشبيو بكأف.                                -ج

 مف تشبيهات األسماء: أختار .16
 يحاكى. -يماثؿ    -يشبو  -ب  يؿ .      مثؿ كشبو كمماثؿ كمشابو كمث -أ
 ليس مما ذكر. -د  ككأف.                            –إف  -ج

 التشبي  في قول  تعالى :  أقترح .17
 ﴾ػَغْدييَتَوَغفَنػَطييَثاًلػأ س ييال ػَتييَذصٌَُروَنَعييْلػػَطَثييُلػاْضغ ييَرغػ ْغَنػَصييفأل ْرَطزػَواأل َصييمٌَػَواْضَبِصييغَرػَواضدٌَييِطغدَػػ﴿
ػ.}24:دىك ػ{
 تشبيو حركؼ. -ب  تشبيو أفعاؿ .                          -أ
 تشبيو مفرد.-د  تشبيو أسماء .                        -ج

 التشبي  في  قول  تعالى : أصنؼ  .18
ػ.}7,6:ػالنبأػ{ ﴾َواْضِجَبفَلػأ ْوَتفّدا*ػػأ ض ْمػظ ْجَطَلػاأل ْرَضػِطَؼفّدا﴿
 تشبيو جمع . -ب   تشبيو مفرد .                        -أ
 تشبيو أفعاؿ. -د         تشبيو ممفكؼ.                -ج

 مف أقساـ التشبي  باعتبار األداة واحدة فيها صحيحة :أختار :  .19
 التشبيو المرسؿ. -ب   التشبيو المفرد .                     -أ
 التشبيو المركب بالمركب. -د   التشبيو التمثيمي .                  -ج

 :  في قول  تعالى مرسؤل التشبي عد هذا  أعمؿ: .20
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ﴾َصفْضُطْؼييَلػَغْذييَويػاْضُوُجييوَهػِبييْئَسػضذٌ ييَراُبػَوَدييفءْتػُطْرَتغ ًػييفػػػػ ِبَطييفء َوَإنػَغْدييَتِعغُثواػُغع ييفُثواػػ﴿
 .}29:ػالكيؼ{
 .فت منو أداة التشبيوألنو حذ -ب .                      ألنو يحتكم عمى أداة التشبية -أ
 .)ب   ج ( معان  -د .                     ألنو حذؼ منو طرفا التشبية  -ج

 التشبي  الذي حذفت من  أداة التشبي  هو: أتوقع :  .21
 التشبيو الجمع . -ب   التشبيو المرسؿ.                   -أ
 التشبيو الم كد. -د   التشبيو المفرد.                   -ج

 خص ا  سبحان   وتعالى بالذكر  العرض  دوف  الطوؿ في قول   تعالى :عمؿ : أ .22
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ﴾ػَربٌُِصْمػَوَجظٌ ٍظػَرْرُضَؼفػاضدٌََطَواُتػَواأل ْرُضػُأِردٌَْتػِضْضُطتٌَِػغَن ِطْن َوَدفَرُرواػَإض زػَطْعِغَرٍةػ﴿ػػػػػػ
 .}21الحديد : {

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CAoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fquran.maktoob.com%2Fvb%2Fquran74023%2F&ei=_GOWTPvaDsm34AbstpTvBA&usg=AFQjCNHxhLMo3qMnVu5Mq37VMH80VVERPA
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 لقصد االستيزاء. -ب   لقصد  المبالغة.                 -أ
 ليس مما ذكر. -د   لقصد التيكـ .                -ج

 :التشبي  البميغ في اَليات القرآنية األتية أستنبط:  .23
ػػ(187:ػالبقرة)}ض ُؼنٌَُعنٌَػِضَبفًسػض ُصْمػَوأ ْظُتْمػِضَبفًسػ {-أػ

ػ.)24:الرحمف)}َصفْضؾ ْرض فَم اْضَبْحَر ِسس اْضُطْظذ ؽُت اْضَجَواَر ض ُر-ب
    ).37:يس )} س َؿَذاػُعْمػُطْظِضُطون اضِظَؼفَر ِطْظُر ظ ْدض ُخ اضِضْغُل َوآَغٌظػض ُؼُم{ػ-ج
 ب   ج معان. -د 

 وج  الشب  هو:  ستنبط :أ .24
 الصػػػفة الجامعػػػة التػػػي يشػػػترؾ بيػػػا المشػػػبو  -صػػػؼ .          بىػػػك المكضػػػكع  المقصػػػكد بالك -أ

 كالمشبو بو .                                                       
 ليس مما  ذكر.-ىك المفظ  الذم يدؿ عمى المماثمة كاالشتراؾ.    د-ج

ة   فيهػا  التشبي   باعتبار وج   الشب   يشمؿ   ثبلث  عبارات  صحيحة   وواحدأصنؼ :  .25
 وضحها .    طأخ
 كجػػػػػو  الشػػػػػبو  باعتبػػػػػػار تشػػػػػبيو المعقػػػػػػكؿ  -كجػػػػػو  الشػػػػػبو  المفػػػػػػرد كالمتعػػػػػدد كالمركػػػػػػب.       ب-أ

 بالمعقكؿ .                                                        
 يد .كجو الشبو باعتبار القريب كالبع -د   كجو الشبو  باعتبار الذكر كالحذؼ .          -ج

 القرآني في قول   تعالى :  في الشاهد شب   الوج   أشرح: .26
ػ.(5:)الجمعةػ﴾َطَثُلػاضٌ ِذغَنػُحطٌُِضواػاضتٌَْوَراة ػُثمٌَػض ْمػَغْحِطُضوَعفػَصَطَثَلػاْضِحَطفَرػَغْحِطُلػأ ْدغ فّراػ﴿ػػػػػػػ
 و .يسنف الحمار كىك يحمؿ كتبان  -االنتفاع  بأبمغ نافع مع تحمؿ التعب .           ب -أ
 االستفادة مف مضاميف الكتب رغـ الثقؿ  .-د حرماف االنتفاع بأبمغ نافع مع تحمؿ التعب .    -ج

 قول  تعالى : ذهف السامع المشب   في أقترح : مف تقرير حاؿ  .27
فءُهػض يْمػَغِجيْدُهػذ يْغّئفػػػػَواضٌ ِذغَنػَصغ ُرواػأ ْرَطفُضُؼْمػَصَدَراٍبػِبِػغَطٍظػَغْحَدُبُرػاضظٌ ْطؽُنػَطفءػَحتٌَزػَإَذاػَجيػػػ﴿

 .}39:ػالنكر{ػ﴾َوَوَجَدػاضضٌ َرػِرظَدُهػس َوسٌ فُهػِحَدفَبُر
 تشبيو األمكر الحسية بأمكر عقمية . -ب   تشبيو األمكر العقمية بأمكر حسية كاضحة.    -أ
 ليس مما ذكر   -د    عدـ تثبيت المعنى في نفس السامع.         -ج

 وؿ أبي بكر الخالدي : وج  الشب   في قأشرح :  .28
 يا شبيَ   البدِر حسنًا           َوِضيػػاًء َوَمَنػاال        

 صاحبة الشاعر. -ب  الحسف كالضياء كبعد المناؿ .                  -أ
 الحسف كالضياء كقرب المناؿ.-د  البدر  في جمالو.                             -ج
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  و:التشبي  المجمؿ هأصنؼ : .30
 منو المشبو . تىك ما حذف-ب   ىك ما حذؼ منو أداة التشبيو .              -أ
 ىك ما حذؼ منو األداة ككجو الشبو .-د  ىك ما حذؼ منو كجو الشبو.              -ج

 نوع التشبي  في قول  تعالى : أوضح: .29
 .}5المدثر:{ػػ﴾ػَصؾ ِظُؼْمػُحُطًرػُطْدَتْظِغَرٌةػس ر ْتػِطْنػش ْدَوَرٍةػ﴿ػػػػػػػ
 تشبيو  مجمؿ. -ب  تشبيو قريب .                            -أ
 ليس مما ذكر.-د  تشبيو  بعيد .                            -ج

 التشبي   القريب  هو: أحمؿ :  .30
    ىػػػػػػػك مػػػػػػػا ينتقػػػػػػػؿ فيػػػػػػػو الػػػػػػػذىف مػػػػػػػف  -ب عماؿ الفكر كتدقيؽ النظر     إىك ما يككف فيو  -أ

 إلى المشبو.المشبو بو                                رة المشبو بوالستحضار صك    
 ليس مما ذكر . -ىك ما ينتقؿ فيو الذىف مف المشبو إلى المشبو بو .    د -ج

 عمؿ: يكوف  التشبي   قميؿ  التفصيؿ .أ .31
 قػػػػػػػػػرب  المناسػػػػػػػػػػبة  بػػػػػػػػػػيف المشػػػػػػػػػػبو  -ب جماؿ . ألف  التفصيؿ  أقرب  إلى  الفيـ  مف اإل -أ

 كالمشبو بو.                                                               
 ليس  مما  ذكر . -بعد المناسبة  بيف المشبو  كالمشبو بو .               د -ج

 معنى التفصيؿ في وج  الشب .   أناقش: .32
  ـالفيػػػػػ إلػػػػػى اإلجمػػػػػاؿ ألنػػػػػو  أقػػػػػرب -ب    .إطالة النظر كالتأمؿ في صفات كؿ مف الطرفيف -أ

 معرفة المشاركة كالمخالفة بينيما .ل                                                             
 ليس مما ذكر. -عدـ إطالة  النظر في صفات  كؿ مف المشبو كالمشبو بو .      د-ج

 ندرة  حضور المشب   ب  في قوؿ ابف معصـو :  أميز:  .33
 مر متقد     كأن  بحر مسؾ موج  الذهب  أنظر إلى الفحـ في  الج      

 كىمي . -ب    حقيقي .                             -أ
 ليس مما ذكر. -د    خيالي.                             -ج

 : النابغة الذبياني نوع التشبية في قوؿ الشاعر أحدد: .34
 بد منهف كوكبفإنؾ شمس والمموؾ كواكب           إذا طمعت لـ ي            

 تشبيو مفرد . -ب   تشبيو بميغ .                          -أ
 تشبيو ضمني  -د    تشبيو تمثيمي .                      -ج
 التشبيو الضمني ىك: أبيف : .35
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  ع فيو المشبوتشبيو يكض -تشبيو ال يكضع فيو المشبو كالمشبو بو في صكرة   ب -أ
 في صكرة التشبيو المعركفة كالمشبو بو                    ة.   مف صكر التشبيو المعركف   
 ليس مما ذكر. -د تشبيو ال يفيـ مف المعنى كال يممح بو .                   -ج

 نوع التشبي   في قولة تعالى: أقترح :  .36
ػ﴾غِرػَطْغّتفػس َصَرْعُتُطوُهػػَولػَغْعَتبػب ْطُضُصمػَبْطًضفػأ ُغِحبُّػأ َحُدُصْمػأ نػَغْؾُصَلػض ْحَمػأ ِخػػ﴿ػػػػ

 .}12الحجرات :)      
 م كد. -ب    ضمني  .                       -أ
 ليس مما ذكر . -د     مرسؿ .                    -ج

 : التشبي  المقموب بالتشبي  المعكوس سبب تسمي أعمؿ :  .37
  كجو الشبو مػف ةكأكمؿ  في صكر   تـف المشبو أأل -ب   . صكؿ عمى الفركع ألف فيو غمبو األ -أ

 المشبو.                                                
 ليس مما ذكر . -د ف المشبو أتـ كأكمؿ مف المشبو بو. أل -ج

 نوع التشبي  في قوؿ الشاعر الحميري في مدح الخميفة المأموف :  أحؿ:  .38
 يفة حيف يمتدحت              وج  الخمغر ف أاح كبوبدأ الص      
 ضمني . -ب  بميغ                        -أ
 تمثيمي. -د  مقمكب.                   -ج

 جميع ما يمي تشبي  مقموب ما عدا ::  اً . أضع خط42
ػ   (18)البقرة:ػ }س ُؼْمػض فػَغْرِجُطوَن ُرْطًس ُبْصًم ُصمٌّ{ػ-أػػػػػػ
ػ.(275)البقرة:}َبفاضرؼ ِطْثُل اْضَبْغُدَإِظَطف ُضواػ-بػػػػػػ
ػ  .(17) النحؿ :}َغْخُضُق َصَطْنػض ف َغْخُضُق أ س َطْن{ػ-جػػػػػػ
ػ.(20)النحؿ :ػ }َوُعْمػُغْخض ُػوَن ذ ْغّئف َغْخُضُػوَن ض ف اضِضِر ِطْنِػ َغْدُروَن ِذغَناِض-دػػػػػػػ

 الشب  في قوؿ الفرزدؽ :  وج .أستخرج : 43
   ليؿه يصيحي بجانبيو نيار      كأن وي  كالشيبي ينيضي في الشباب       

 صكرة ظيكر الصبح  في جكانب الميؿ . -صكرة ظيكر الشيب في الشعر األسكد .      ب -أ
 .مركبة مف اختبلط البياض بالسكادالصكرة ال -كجو الشبو الذم يجمع بيف طرفي التشبيو.    د -ج
    تعالى :ال يمكف عدُ مف التشبي  التمثيمي في قول.أفاضؿ : 44

ػػ﴾َجيَدلًػذ يْسٍءػػػاْضُػيْرآَنػِضضظٌ يفَسػِطينػُصيلٌَػَطَثيُلػَوَصيفَنػاْضَؿظَديفُنػأ ْصَثيرَػػػػػػػػَعيَذاػػػَوض ػ ْدػَصرٌَْسظ فػِسسػ﴿ -أػ
 .}54الكيؼ:{  ػػػػػػػػػػ



239 

 

ػَوَتيَرَصُؼْمػِسيسػػػػس ض طٌَفػأ ض فَءْتػَطفػَحْوض ُرػَذَعَبػاضضٌ ُرػِبُظيوَرِعمْػػَطَثُضُؼْمػَصَطَثَلػاضٌ ِذيػاْدَتْوش َدػظ فّرا﴿ -بػ
ػ.}17البقرة:{﴾ُظُضَطفٍتػض فػُغْبِصُرونػػػػػػػػػػػػ

 .}33,32:المرسبلت{ػ﴾َإِظَؼفػَتْرِطسػِبذ َرُرػَصفْضػ ْصَرػ*َصؾ ِظُرػجطالتػُصْغر﴿ -جػ
ػذٌََصُرػَوض ييَطْتَؼفػش فض ييْتػَربٌِػَإظٌِييسػَوض ييْطُتَؼفػُأظَثييزػَواضٍضييُرػأ ْرض ييُمػِبَطييفػَوض ييَطْتػَوض ييْغَسػاضييػػػػس ض طٌَييف﴿ -دػ

 .}36يؿ عمراف:  )ػ﴾ػَصفأُلظَثزػػػػػػػػػػػػ
 التشبي  في قول  تعالى : .أستخدـ 45

َديظ فِبَلػِسيسػُصيلؼػػػػ ُغظِغُػوَنػأ ْطَواض ُؼْمػِسسػَدِبغَلػاضِضِرػَصَطَثَلػَحب يٍظػأ ظَبَتيْتػَديْبدَػػػ ط َثُلػاِضِذغَنػ﴿ػػػ
ػ.}265البقرة : {.﴾َواضِضُرػَواِدًدػَرِضغًم َطنػَغذ فءُدظُبض ٍظػطؼفَئُظػَحب ٍظػَواضِضُرػُغض فِرُفػِض

 تشبيو ضمني . -ب تشبيو مفرد .                              -أ
 تشبيو مركب-د تشبيو  تمثيمي.                            -ج

 جميع أغراض المشب  صحيحة ما عدا واحدة منها وضحها : .أقترح:46
 حذؼ  المشبو . -ب                    شبو.  مبياف  حاؿ ال -أ
 بياف إمكاف كجكد المشبو . -د بياف مقدار حاؿ المشبو .             -ج

 تعالى :   المشب  في قول .أستنبط: 47
 .}31القمر :{ػ﴾َإظٌ فػأ ْرَدْضظ فػَرض ْغِؼْمػَصْغَحًظػَواِحَدًةػس َصفُظواػَصَؼِذغَمػاْضُطْحَتِظَرػػ﴿ػػػػ
 قـك نكح .-ب                          الصيحة .   -أ
 قـك صالح .-د  الشجر اليابس المتكسر.            -ج

 المشب  في قوؿ الشنفري : .أرجح: 48
نىٍت كىأىنىيا             مرزأة ثكمي ترفي كتعكؿي      ٍنيا السيـي حى  إذا زؿى عى

 السيـ . -ب  صكت القكس .                      -أ
 األنيف كالعكيؿ . -د  الثكمى.                       المرأة -ج

 القيمة الببلغية لممشب  ب  في قول  تعالى:.أستعمؿ: 49
ُثييمٌَػَإظٌ ُصييْمػأ غٌَُؼييفػاضضٌ ييفضٌُوَنػاْضُطَصييذٌُِبوَنػض ييؽ ِصُضوَنػِطييْنػذ ييَجُرػِطييْنػَزشٌُييوُمػس َطييفِضُئوَنػِطْظَؼييفػاْضُبُطييوَنػػػ﴿ػ

 .}77النحؿ :{ ﴾اْضَحِطغَمػس ذ فَرُبوَنػُذْرَبػاْضِؼغَمػػس ذ فَرُبوَنػَرض ْغِرػِطَن
 ف  مقدار الظمأ كشدتو.يليب -ب ف عذاب الضاليف المكذبيف.            يليب -أ
.              يليب -ج  ف خطكرة الماء المغمي .يليب -د ف خطكرة شجر الزقـك
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 الغرض مف المشب  في قوؿ الشاعر المعري :أوضح : . 50
 كأف سهيػبل والنجـو وراءُ          صفوؼ صبلة قاـ فيها إماـ     
 بياف حاؿ المشبو . -ب بياف إمكاف كجكد المشبو .           -أ
 ليس مما ذكر . -د بياف مقدار المشبو بو.             -ج

 يكثر تقرير  حاؿ المشب  في ذهف السامع: . أقترح : 51
 كاضحة ةبأمكر عقمي ةتشبيو  األمكر الحسي -سية كاضحة.   باألمكر العقمية  بأمكر ح تشبيو -أ
 ليس مما ذكر. -د      ثبيت المعنى في نفس السامع .  عدـ ت -ج

 : . أفسر معنى ) كحبلء ( في قوؿ ذي الرمة52
 كحبلُء في برٍج صفراُء فَي َنِعِج       كَأنها ِفّضَ  َقْد َمسَّها ذهبُ      

 شديدة البياض . -ب              د كالبياض.كاشديدة الس)الكحبلء(  -أ
 أحداؽ بياض العيف بالسكاد. -شديدة السكاد .                               د -ج
 تشبيو التسكية ىك:. أصنؼ : 53
 ىػك جمػع كػؿ مشػبو مػع مػا  -صكره مككنة مف عدد مف العناصر مزج بعضػيا مػع بعػض .  ب -أ

 شبو بو.                                                                    
 ليس مما ذكر. -د ىك أف يتعدد المشبو دكف المشبو بو.                          -ج

 حاؿ المشب  : في قول  تعالى :.أضرب مثؿ 54
 }.171البقرة : { ﴾س َطَثُضُرػَصَطَثَلػاْضَصْضِبػَإنػَتْحِطْلػَرض ْغِرػَغْضَؼْثػأ ْوػَتْتُرْصُرػَغْضَؼثػػ﴿ػػػػػػ
 تزييف الشبو . -ب  تقبيح المشبو.                        -أ
 ليس مما ذكر. -د و .                        استطراؼ المشب -ج
 مف صور استطراؼ المشب :  . أختار 55
 .ي خياليػاكلػيس  أف يككف المشبو كاقعيان  -أف يككف المشبو بو خياليان ال حقيقة لو في الكاقع .   ب -أ
 ) أ ج( معان . -د أف يككف المشبو بو  ليس خياليان كلكنو نادر الكقكع .  -ج

 جميع العبارات صحيحة ماعدا واحدة منها : . أوازف : 56
  التشبيو يقمؿ مف قدر الكبلـ كقكة المعنى  -ب .   مف كسائؿ التعبير التصكيرية ةالتشبيو كسيم -أ

 األفكار.ضكح ك ك                                                             
بػداع تصػكيرم.  د -ج  التشػبيو يسػاعد فػي اإلفصػاح عػف الفكػرة  -التشبيو إثراء أدبػي كجمػاؿ فنػي كا 

 عف العاطفة. ركالتعبي                                                            
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 نوع التشبي  في قوؿ ابف المعتز:.أحدد: 57
 َشْعػٌر َوَوْجػُ  َوَقػػدٌ      ْيٌؿ وَبػػْدٌر وُغْصػٌف                لَ    
 َخْمػػػٌر َوُدٌر َوَوْرٌد                      ِرْيػػٌؽ وَثْغػٌر َوَخػػدُ    
 تشبيو ممفكؼ. -تشبيو مفرد.                             ب -أ
 ر.ليس مما ذك-تشبيو محسكس بمحسكس.              د -ج

 معنى قاصرات الطرؼ في اَلية هو : . أفسر :58
ػػ﴾َوِرْظَدُعْمػش فِصَراُتػاضطٌ ْرِفػِرغًنػػَصؾ ظٌ ُؼنٌَػَبْغًضػَطْصُظوًنػػ﴿وشوضرػتطفضز:ػػػػػػ

ػ.(49   48)الصافات :
 عفيفات ال ينظرف إلى غير أزكاجيف. -خيرات حساف.                          ب -أ
 ليس مما ذكر . -م .             دمحصكف لـ تمسو األيد -ج

 نوع التشبي  في قول  تعالى: . أقارف: 59
س َبذٌِْرُهػػُأُذظ ْغِرػَوْشرًاِسسػػَوَإَذاػُتْتض زػَرض ْغِرػآَغفُتظ فػَوضٌ زػُطْدَتْصِبرًاػَصؾ نػضٌ ْمػَغْدَطْطَؼفػَصؾ نٌَ﴿

ػ.(7)لقماف :  ﴾ِبَطَذاٍبػأ ِضغُمػ
 تشبيو مركب. -ب               تشبيو م كد .             -أ
 )أ ج( معان. -تشبيو مرسؿ .                         د -ج

 الغرض مف التشبي  في قول  تعالى: . أفسر:60
َحػَواْضَرْبػض ُؼمػط َثَلػاْضَحَغفِةػاضدُّْظَغفػَصَطفءػأ ظَزْضظ فُهػِطَنػاضد َطفءػس فْخَتض ط ػِبيِرػظ َبيفُتػايأل ْرَضػس ؾ ْصيبَػػػػػ﴿ػػػػ

ػ.(45)الكيؼ:  ػ﴾َعِذغّطفػَتْذُروُهػاضرؼَغفُحػَوَصفَنػاضِضُرػَرض زػُصلؼػذ ْسٍءػطُّْػَتِدّراػ
 بيجتيا.زكاؿ  ةبياف حاؿ الدنيا كسرع -كحضارة. بصفة الدنيا العجيبة مف عمراف كازدىار  -أ
 كػػاف  سػػرعة فنػػاء شػػيء بعػػد أف -بمػػاء مبػػارؾ فيخضػػر كيػػكرؽ كيزدىػػر.  د مىيئػػة نبػػات يرتػػك  -ج

 مزدىران ساران.                                                                  
 المشب  ب  في قول  تعالى: .أميز:61

َغفػأ غَُّؼفػاِضِذغَنػآ َطُظواػُصوظواػأ ظَصفَرػاضِضِرػَصَطفػش فَلػِرغَدزػاْبُنػَطيْرَغَمػِضْضَحيَواَرغؼغَنػَطيْنػأ ظَصيفَريػػػػػػ﴿
ػ.(14)الصؼ :ػػ﴾ِرَإض زػاضِض

 .يكفالحكار  -بقكؿ عيسى عميو السبلـ.              -أ
 أنصار ا. -د                       الذيف يمنكا.   -ج

 الكاؼ في أدوات التشبي  يميها دائمًا: . أفرؽ:62
 كجو الشبو. -المشبو.                              ب -أ
 )أ ب( معان. -د         المشبو بو .                 -ج



242 

 

 عمؿ يعتبر هذا البيت مف التشبي  الممفوؼ قوؿ أبي الطيب :. أ63
 َبَدْت قمرًا, وَماَلْت ُخوَط  َباٍف        َوَفاَحْت َعْنَبرًا, َوَرَنْت َغزَاال       

 ثػػـ  الأك المشػػبيات أك  ألنػػو أتػػى فيػػو بالمشػػبييف -ب    ألنػػو يتعػػدد المشػػبو دكف المشػػبو بػػو.      -أ
 .بالمشبو بيما ثانيان                                                      

 ليس مما ذكر. -د ألنو خاًؿ مف أداكت التشبيو.            -ج
 أيهما أبمغ في الهجاء قوؿ المتنبي :أفاضؿ :  -64
ذا أشار محدثان فكأنو          قردي يقيقو أك عجكز تمطـ.  -أ       كا 
ذا أشار محدثان فإنو         -ب       قردي يقيقو أك عجكز تمطـ.  كا 
ذا أشار مح -ج       كقردي يقيقو أك عجكز تمطـ.    ػػان      ػػػػػػػػدثػػػػػػػػػػػػكا 
 ليس مما ذكر . -د     
 أفسر: مف صور إستطراؼ المشب  في قوؿ الشاعر إبف المعتز  -65

 مداهف در حشوهف عقيؽ           كأف عيوف النرجس الغض حولنا        
 الصكرة قبيحة كغير حسنو. -شبو زىر النرجس بمداىف الدر يتكسطيا العقيؽ .     ب -أ
 )ب   ج ( معان .  -الصكرة كاقعية كبعيدة عف الخياؿ.                    د -ج

 صنؼ مقدار حاؿ المشب   في  قوؿ عنترة :. أ66
 حموبة          سودًا كخافية الغراب األسحـ .فيها إثنتاف وأربعوف           

 ال يعتػػز الشػػارع بحمكلػػة أىػػؿ  -النػػكؽ السػػكد ىػػي أنفػػس اإلبػػؿ كأعزىػػا عنػػد العػػرب .      ب -أ   
 محبكبتو.                                                                     

 )ب   ج ( معان. -د          الغراب األسحـ أسكد المكف .                 -ج   
  :معنى التشبي  في قول  تعالى . أشرح :67

َوَطييَثُضُؼْمػِسييسػاْضَؿْظِجغييَلػَصييَزْرُعػأ ْخييَرَجػذ ييْطؾ ُهػس ييؽ َزَرُهػس فْدييَتْعض ظ ػس فْدييَتَوىػَرض ييزػُدييوِشِرػُغْطِجييُبػػػػ﴿
ػ  }.29الفتح:{ػ﴾اضزٌُرٌَاَعػِضَغِعغظ ػِبِؼُمػاْضُصغٌ فَرػ

 لرسكؿ كأصحابو شبييـ بصكرة الزرع كقد ا-ب.     حابو شبييـ بأنيـ ضعفاء كقمةالرسكؿ كأص -أ
 عيفان ثـ ال يمبث أف يقكل كيشتد.ضنبت                                                        

 ليس مما ذكر . -د    يابسان . شبييـ بالزرع الذم ينبت ضعيفان ثـ يصبح ىشيمان  -ج
 ب في قول  تعالى: الخطا . أنسؽ:68
ػ(17)النحؿ :ػ﴾أ س َطنػَغْخُضُقػَصَطنػِلػَغْخُضُقػػ﴿ػػػػػػػ
 لعبدة األكثاف. -لمم منيف.                                  ب -أ
 )ب ج( معان.-األصناـ.                                  د -ج
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فٍتػَوظ ِطيغُمػس يفِصِؼغَنػِبَطيفػآ َتيفُعْمػَربٌُُؼيْمػػػػػػَإنٌَػاْضُطتٌَِػيغَنػِسيسػَجظٌ يػػػ﴿  قولػ  تعػالى: أحكـ عمػى:. 69
 }17الطكر:{.ػ﴾َوَوش فُعْمػَربٌُُؼْمػَرَذاَبػاْضَجِحغَم

                                                                   قبح المشبو كيظير ي  -ب   .محببة لمنفكس صكرة يزيف المشبو في اثية السابقة كيظير في -أ
                      منفرة لمنفكس .            صكرة في                                                                   

 )أ ج( معان. -د ة الخمكد                   رغب في الجنة كاالطمئناف إلى بيجي -ج
 معنى التشبي  في قول  تعالى: .  أصدر حكمًا:70

ػ.}12محمد:{ػ﴾ِذغَنػَصغ ُرواػَغَتَطتٌَُطوَنػَوَغْؾُصُضوَنػَصَطفػَتْؾُصُلػاْضؾ ْظَطفُمػَواضظٌ فُرػَطْثوّىػض ُؼْمػَواضٌ ػ﴿ػػػػ
 التشبيو في اثية صػكرة حسػنة  -ب     .التشبيو ىنا يخرجيـ مف دائرة البشرية كينفر الناس منو -أ

 .كجميمة                                                                  
 ليس مما ذكر .  -عند حضكر المشبو.    د المشبو ىنا في صكرة يندر حضكرىا في الذىف -ج 

 العبارة الصحيحة في قوؿ أبي طالب الرقي :. أضع خطًا: 71
مىى ًبسىاطو أىٍزرىؽ        ري نيًثٍرفى عى كـً لىكىاًمعان        ديرى ـى النيجي كىأىٍف أىٍجرىا  . كى

 كجػو الشػبو المسػافات المتناسػقة  -و في البيػت الػدرر المتنػاثرة فػي السػماء الزرقػاء.       بالمشب-أ
                                                                .  بيف أجراـ النجـك

 )أ   ج( معان.-المشبو بو ىك قطع الدرر المتناثرة عمى سطح            د -ج
 بساط أزرؽ .    
 وج  الشب  في قوؿ شهاب التمعفري في وصؼ الشمس حاؿ طموعها:.أنسؽ : 72
ىًحت الشمسي تحكى عند مىٍطمعيا     مرية ًتٍبرو في كؼِّ ميٍرتًعًش .     كالى
                                                                                                                                                                                                                           .مضطربة يف تطمع حمراء المعةالشمس ح -ب        . مرأة مف ذىب تتحرؾ في يد مرتعشو  -أ
 .معان ) أ   ب (  -دالييئة الحاصمة مف اإلستدارة مع االشراؽ كالحركة السريعة.     -ج

 وج  الشب  في قوؿ الشاعر المهمبي الوزير :أصوغ :  .73
 الشمُس مف مشرقها َقْد َبَدْت          مشرقٌة ليَس لها حاجب     
 يجوُؿ فيها ذهػٌب ذائب           1ػػػػػقةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها بوتػػػػأنػػػػػػػػكػ    

 الشمس بييئتيا التي ريىا الشاعر. -ب               .ذائب ذىب  ىيئة البكثقو المحماة يجكؿ فييا -أ

 ليس مما ذكر.-الييئة الحاصمة مف االستدارة كالتكىج  كالحركة السريعة .     د -ج
 مف التشبي  القريب المبتذؿ قوؿ البحتري:أكوف:  -74

 بْت َمزيػػداِف إلي  َكما َأَصػا   و اْسَتزاَدْت مف الُحْسػ       َذاُت ُحْسٍف ل       
 فهي كالشمس بهجًة,والقضيِب الَّمْد        ف َقّدًا, و الر ْئـ َطْرفًا وِجيػدا       
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 تشػػػػػػبيو ال ينتقػػػػػػؿ بػػػػػػو مػػػػػػف  -.    بتشػػػػػػبيو ينتقػػػػػػؿ بػػػػػػو مػػػػػػف المشػػػػػػبو بػػػػػػو إلػػػػػػى المشػػػػػػبو دكف تفكيػػػػػػر كتأمػػػػػػؿ  -أ
 و بو إال بعد فكر كتأمؿ .المشبو إلى المشب                                                       

 ليس مما ذكر . -دكجو الشبو تفصيؿ يحتاج إلى دقة المبلحظة ككثرة التأمؿ.     -ج
 مف ألواف التخيؿ الحسي:أحكـ عمى :  -75

ػػ(18لتككير:) اػ}َواضصُّْبَحػَإَذاػَتظ ِغَسػ{ػ-أػػ
ػ.ػ(45ألعراؼ :) اَحِثغّثف اضِظَؼفَرَغْطُضُبُر اضِضْغَل ُغْعِذسػ{ػ-بػ
ػػ.(4)الفجر: }َواضِضْغَلػَإَذاػَغْدَرػ{ - ح
 .(9-8المعارج:)ػ)َصفْضِطْؼَن اْضِجَبفُل َوَتُصوُن*َصفْضُطْؼَل اضد َطفُء َتُصوُن ْوَمَغػ-د

                                                                                                 انتيت األسئمة                                         
 

 الباحثة
 أمؿ الدربي
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 فتاح إجابة اختبار التحصيؿ القبمي بعمـ البياف )العينة االستطبلعية(م

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

                  

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

       
 

            

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

                  

73 74 75 
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 (10ممحؽ رقـ )
 مفتاح إجابة اختبار التحصيؿ القبمي بعمـ البياف )العينة االستطبلعية(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 أ ج ب أ د أ ب ج ب أ ج ب ج أ ج د د ج

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 ج أ ب ج ب ج أ أ ج ب ب أ أ د أ ب د ج

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

 أ ج ج أ ب ب أ ج ب ج د د أ ج ب أ أ أ

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

 ج ج أ د ب ب أ أ أ ب ج أ ب ج ب ب ب د

73 74 75 

 د ج ج
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 (11ممحؽ رقـ )

 ARABB2353(2الببلغة )             غزة           -الجامعة اإلسبلمية 
          المساؽ :عمـ البياف    اَلداب                                    -كمية / التربية   

 ساعة الزمف :                                             قسـ المغة العربية 
 لتحصيؿ  في عمـ البيافاختبار ا

 عينة التجريبيةلم
 تعميمات االختبار

 او حفظ      عزيزم الطالب/ة.......................      
 بركاتو.... كبعد السبلـ عميكـ كرحمة ا ك 

      ة بػػػيف قػػػعمػػػـ البيػػػاف  لػػػذا ال تكجػػػد أيػػػة عبلييػػػدؼ االختبػػػار إلػػػى تحديػػػد مسػػػتكل تحصػػػيمؾ فػػػي  -1
 درجتؾ في االختبار  كدرجتؾ في البياف في الجامعة. 
 يتضمف االختبار عدة فقرات )اختيار مف متعدد(.-2
 ال تبدأ)م( في اإلجابة عف األسئمة قبؿ أف ي ذف لؾ.-3
 دـ قمـ الرصاص في اإلجابة حتى يسيؿ عميؾ تعديميا  إذا تطمب األمر ذلؾ .استخ-4
 جميع األسئمة  كيجب عدـ ترؾ أم س اؿ بدكف إجابة عميو. فأجب)أجبي( ع-5
 تقيد باإلجابة كما ىك مطمكب مف الس اؿ.-6
 كتب اسمؾ كرقمؾ الجامعي كشعبتؾ في المكاف المخصص لذلؾ.أ-7
 

  نياتي بالنجاح الباىرمع تم                  
  الباحثة                                                                                     

 مؿ الدربيأ 
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 ( البياف2المساؽ : الببلغة )          غزة               –الجامعة اإلسبلمية 
 الزمف :ساعة                      اَلداب                           -كمية / التربية

 لمعينة التجريبية في عمـ البيافاختبار التحصيؿ     قسـ المغة العربية     
 
 
 
 -جب عمى األسئمة التالية:أ

 -اختر اإلجابة الصحيحة مما يمي:
 التشبي  لغة هو:         أعرؼ  -1
 التشبيو -ب               بو.               الش -أ
 الشبيو. -د              تمثيؿ.                   ال -ج
 التشبي  اصطبلحًا هو:أعرؼ  -2
 يقػػػع بػػػيف شػػػيئيف لػػػيس بينيمػػػا اشػػػتراؾ فػػػي معػػػاف  -الشػػػيء يشػػػبو بنفسػػػو كبغيػػػره.             ب -أ

 تعميما .                                                   
    أمػر ألمػر فػي معنػى بػأداة ة الداللػة عمػى مشػارك -د          .تشابو الشيئييف مف جميػع الكجػكه-ج

                           الظاىرة أك المقدرة. أدكات التشبيومف                                                   
 التشبي  باعتبار الطرفيف هو:أذكر  -3
 بيو المعقكؿ بالمعقكؿ.تش -بعتبار المحسكس كالمعقكؿ .       التشبيو با -أ
 .}أ   ج{ معان  -د التشبيو باعتبار اإلفراد كالتركيب كالتعدد .   -ج
 الصورة البيانية في:أبيف  -4

ػ.}39يس:{ ػ﴾ اْضػ ِدغَم َواْضػ َطَرػش د ْرظ فُهػَطظ فَزَلػَحت زػَرفَدػَصفْضُطْرُجوَنػ﴿شوضرػتطفضزػ:ػ
 تشبيو المعقكؿ المحسكس. -ب  تشبيو المعقكؿ بالمعقكؿ.               -أ
 .تشبيو المحسكس بالمعقكؿ -د تشبيو المحسكس بالمحسكس .        -ج
 المشب  ب  في قول  تعالى :أوضح -5
ػ.}58الرحمف :{ػ﴾َصؾ ظٌ ُؼنٌَػاْضَغفُشوُتػَواْضَطْرَجفُنػ﴿ػػػػ
 الياقكت كالمرجاف. -ب نساء أىؿ الجنة.                          -أ
 )ب ج( معان.-د ار الكريمة.                      األحج -ج
 

 ....................... الدرجة..اسم الطالب/ة ................. الرقم الجامعي ................ الشعبة.......
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 التشبي  في قول  تعالى :أقرر  -6
 .}122األنعاـ:  {﴾ػاضظٌ فَسِبِرػِسسػػَغْطِذسػأ َوَطْنػَصفَنػَطْغتًفػس ؾ ْحَغْغظ فُهػَوَجَطْضظ فػض ُرػُظورًاػ﴿ػػػػػػػػػ
 بالمعقكؿ. تشبيو المحسكس -تشبيو المعقكؿ بالمحسكس .                 ب -أ
 تشبيو المركب بالمرؾ -تشبيو المعقكؿ بالمعقكؿ.                    د -ج
 المشب  في قول  تعالى :أفسر  -7
 }.65: 64الصافات{ ػ﴾َإظٌ َؼفػذ َجَرٌةػَتْخُرُجػِسسػأ ْصَلػاْضَجِحغَمػط ْضُطَؼفػَصؾ ظٌ ُرػُرُءوُسػاضذٌ َغفِطغَنػػػ﴿
. -ب               الجحيـ .                     -أ  شجرة الزقـك
 .)ا  ج( معان  -د ر كس الشياطيف.                        -ج
 في الشاهد:أشرح  الصورة  البيانية   -8

اْضَطْظَصُبوِتػات َخيَذْتػَبْغّتيفػَوَإن ػػػ َطَثُلػاِضِذغَنػات َخُذواػِطْنػُدوَنػاضِضِرػأ ْوِضَغفَءػَصَطَثَلقكلو تعػالى : ﴿  
 .}41العنكبكت:{ػ﴾اْضَطْظَصُبوِتػض ْوػَصفُظواػَغْطض ُطوَن َعَنػاْضُبُغوِتػض َبْغُتأ ْو
 .بيت العنكبكت قكم كمتيف -ب .    العنكبكت حيكاف كديع كليس شرسان  -أ
 .ليس مما ذكر -د  لجكء المشركيف ألليتكـ ميمؾ كمميت      -ج

 كمف يمجأ مف الحشرات إلى بيت العنكبكت.     
  عنى التشبي  في قول  تعالى:ذكر مأ-9
ػ﴾ػَوَتصوُنػاضِجبفُلػصفضِطؼَنػاضطظغوَش.ػَغْوَمػغصوُنػاضٍظفُسػصفضغ راَشػاضطبثوثػ﴿ػػػػ
 .ػ}5: 4القارعة{
 الطرفاف في التشبيو مركبيف . -ب .الجباؿ الشـ الصمبة يـك القيامة تككف ثقيمة -أ
 مػػػػػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػػػػػر.لػػػػػػػػػػػػيس م -د  قدرتػػػػػػػػػػػػو  شػػػػػػػػػػػػبيت الجبػػػػػػػػػػػػاؿ بأضػػػػػػػػػػػػعؼ مػػػػػػػػػػػػا يكػػػػػػػػػػػػكف إلظيػػػػػػػػػػػػار -ج

 تعالى في الرد عمى مف أنكر المعاد.                   
 التشبي  المركب هو: ستعمؿ أ -10
 المشػػػابية بػػػيف المشػػػبو كالمشػػػبو بػػػو  -أمػػػر ألمػػػر فػػػي المعنػػػى  .     ب ةالداللػػػة عمػػػى  مشػػػارك -أ

 ركغان  منو.حتى تغدك أمران  مف                                                              
 .)  أ   ب(  معان  -د الصكرة  المككنة مف عدد مف العناصر مزجت        -ج
 حتى صارت  شيئان كاحدان.   

 قوؿ أبي الطيب : فررؽيعتبر هذا البيت مف التشبي  المعمؿ أ -11
 َبَدْت قمرًا, وَماَلْت ُخوَط  َباٍف        َوَفاَحْت َعْنَبرًا, َوَرَنْت َغزَاال       

 ألنػػػػػػػو أتػػػػػػػى فيػػػػػػػو بالمشػػػػػػػبييف ثػػػػػػػـ بالمشػػػػػػػبو  -ب ألنو يتعدد المشبو دكف المشبو بو.     -أ
 .بيما ثانيان                                                   
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 ليس مما ذكر. -د ألنو خاًؿ مف أداكت التشبيو.             -ج
 أدوات التشبي  هي:أحدد  -12
 الرابط الذم يربط بيف المشبو كالمشبو بو. -ب كلة.          تشمؿ أسماء اإلشارة كالمكص -أ
 ليس مما ذكر. -د تنحصر في األفعاؿ فقط .                  -ج
  التشبي  بإعتبار األداة في قول  تعالى :قترح أ -13

ػ﴾ػفَنػَطَثاًلػأ س ال ػَتَذصٌَُروَنَغْدَتَوَغَعْلػػَطَثُلػاْضغ َرغػ ْغَنػَصفأل ْرَطزػَواأل َصمٌَػَواْضَبِصغَرػَواضدٌَِطغَدػ﴿
ػ.}24ىكد: {
 تشبيو حركؼ. -ب تشبيو أفعاؿ .                          -أ
 تشبيو مفرد. -د تشبيو أسماء .                        -ج

 أميز التشبي  في  قول  تعالى :  -14
ػ.}7,6النبأ : { ػ﴾َواْضِجَبفَلػأ ْوَتفّدا*ػػأ ض ْمػظ ْجَطَلػاأل ْرَضػِطَؼفّدا﴿
 تشبيو جمع . -ب  تشبيو مفرد .                        -أ
 تشبيو أفعاؿ. -د  تشبيو ممفكؼ.                      -ج

 مف أقساـ التشبي  باعتبار األداة واحدة فيها صحيحة :أختار:  -15
 التشبيو المرسؿ. -ب  التشبيو المفرد .                     -أ
 التشبيو المركب بالمركب. -د  التشبيو التمثيمي .                  -ج

 في قول  تعالى :  مرسبًل  ُعد هذا التشبي :  أعمؿ -16
ػػ﴾َصفْضُطْؼييَلػَغْذييَويػاْضُوُجييوَهػِبييْئَسػاضذٌ ييَراُبػَوَدييفءْتػُطْرَتغ ًػييفػػػ ِبَطييفء َوَإنػَغْدييَتِعغُثواػُغع ييفُثواػ﴿

 .}29الكيؼ :{   
 ألنو حذفت منو أداة التشبيو . -ب التشبيو .              ألنو يحتكم عمى أداة -أ
 ب   ج معان. -د ألنو حذؼ منو طرفا التشبيو.          -ج

  التشبي  الذي حذفت من  أداة التشبي  هو:أتوقع:   -17
 التشبيو الجمع . -التشبيو المرسؿ.                               ب -أ
 التشبيو الم كد. -د                التشبيو المفرد.                  -ج
 

 تعالى بالذكر  العرض  دوف  الطوؿ في قول   تعالى : خص ا أعمؿ:  -18
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ﴾ػَربٌُِصييْمػَوَجظٌ ييٍظػَرْرُضييَؼفػاضدٌَييَطَواُتػَواييأل ْرُضػُأِرييدٌَْتػِضْضُطتٌَِػييغنَػػػػػػ ِطييْن َوَدييفَرُرواػَإض ييزػَطْعِغييَرةٍػػػ﴿ػػػػ
 .}21:الحديد  {
 لقصد االستيزاء. -لقصد  المبالغة.                              ب -أ

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CAoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fquran.maktoob.com%2Fvb%2Fquran74023%2F&ei=_GOWTPvaDsm34AbstpTvBA&usg=AFQjCNHxhLMo3qMnVu5Mq37VMH80VVERPA
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 ليس مما ذكر. -د لقصد التيكـ .                             -ج
 المقصود بوج  الشب  هو: أستنبط:  -19
 الصػػػفة الجامعػػػة التػػػي يشػػػترؾ بيػػػا المشػػػبو  -ىػػػك المكضػػػكع  المقصػػػكد بالكصػػػؼ .          ب-أ

 كالمشبو بو .                                                       
 ليس مما  ذكر.-ة كاالشتراؾ.    دىك المفظ  الذم يدؿ عمى المماثم-ج

طػػأ خماعػػدا واحػػدة  صػػحيحة عبػػارات ثػػبلث يشػػمؿ الشػػب  باعتبػػار وجػػ  التشػػبي أصػػنؼ:   -20
 وضحها .  

 كجػػػػو  الشػػػػبو  باعتبػػػػار تشػػػػبيو المعقػػػػكؿ   -ب   كجػػػػو  الشػػػػبو  المفػػػػرد كالمتعػػػػدد كالمركػػػػب.      -أ
 بالمعقكؿ .                                                          

 كجو الشبو باعتبار القريب كالبعيد . -كجو الشبو  باعتبار الذكر كالحذؼ .        د-ج
 وج  الشب  في الشاهد القرآني في قول   تعالى :  أصوغ:   -21
ػ.(5)الجمعة: ﴾َطَثُلػاضٌ ِذغَنػُحطٌُِضواػاضتٌَْوَراة ػُثمٌَػض ْمػَغْحِطُضوَعفػَصَطَثَلػاْضِحَطفَرػَغْحِطُلػأ ْدغ فّراػ﴿ػػػػػػػ
 . يسةنف الحمار كىك يحمؿ كتبان  -بنافع مع تحمؿ التعب .           االنتفاع  بأبمغ -أ
 ادة مف مضاميف الكتب رغـ الثقؿ  .االستف -حرماف االنتفاع بأبمغ نافع مع تحمؿ التعب .   د -ج
 التشبي  البميغ في اَليات القرآنية األتية: أستنبط:  -22
ػ.(187)البقرة :}ُعنٌَػِضَبفًسػض ُصْمػَوأ ْظُتْمػِضَبفًسػض ُؼنٌَ {-أ    
ػ.)24)الرحمف:}َصفْضؾ ْرض فَم اْضَبْحَر ِسس اْضُطْظذ ؽُت اْضَجَواَر ض ُر{ػ-بػػػػػػػ
ػ . )37) يس:} س َؿَذاػُعْمػُطْظِضُطوَن اضِظَؼفَر ِطْظُر ظ ْدض ُخ اضِضْغُل ٌظػض ُؼُمَوآَغ{ػ-جػػػػػػػػػ

 ب   ج معان. -د      
 وج  الشب   في قوؿ أبي بكر الخالدي :  صنؼ: أ -23

 يا شبيَ   البدِر حسنًا           َوِضيػػاًء َوَمَنػاال        
 صاحبة الشاعر. -ب        الحسف كالضياء كبعد المناؿ .          -أ
 الحسف كالضياء كقرب المناؿ. -في جمالو.                            د رالبد -ج

 التشبي  في قول  تعالى : أقارف:  -24
 }5المدثر:{﴾.  َصؾ ِظُؼْمػُحُطًرػُطْدَتْظِغَرٌةػس ر ْتػِطْنػش ْدَوَرٍة﴿      

 تشبيو  مجمؿ. -ب   تشبيو قريب .                          -أ
 ليس مما ذكر.-د تشبيو  بعيد .                            -ج
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 التشبي   القريب  هو:  أحمؿ:-25
    ىػػك مػػا ينتقػػؿ فيػػو الػػذىف مػػف  -عمػػاؿ الفكػػر كتػػدقيؽ النظػػر               بإىػػك مػػا يكػػكف فيػػو  -أ

                                            إلى المشبو. المشبو بو   .                              الستحضار صكرة المشبو بو   
 ليس مما ذكر . -ىك ما ينتقؿ فيو الذىف مف المشبو إلى المشبو بو .         د -ج
 . : يكوف  التشبي   قميؿ  التفصيؿأبرر -26
 بػػػػيف المشػػػػبو  قػػػػرب  المناسػػػبة  -جمػػػاؿ .       بألف  التفصػػػيؿ  أقػػػػرب  إلػػػى  الفيػػػػـ  مػػػػف اإل -أ

 كالمشبو بو.                                                                    
 ليس  مما  ذكر . -د بعد المناسبة  بيف المشبو  كالمشبو بو .                -ج

 . معنى التفصيؿ في وج  الشب   ناقش:أ -27
 اإلجماؿ ألنو  أقرب  إلى الفيـ -ب     فيف   إطالة النظر كالتأمؿ في صفات كؿ مف الطر  -أ

 .عرفة المشاركة كالمخالفة بينيمالم                                                              
 ليس مما ذكر. -د عدـ إطالة  النظر في صفات  كؿ مف المشبو كالمشبو بو .-ج

 ندرة  حضور المشب   ب  في قوؿ ابف معصـو : أصنؼ :  -28
 أنظر إلى الفحـ في  الجمر متقد     كأن  بحر مسؾ موج  الذهب        

 كىمي . -ب    حقيقي .                             -أ
 ليس مما ذكر. -د    خيالي.                             -ج

  النابغة الذبياني: نوع التشبية في قوؿ الشاعرأحدد:  -29
 كب           إذا طمعت لـ يبد منهف كوكبفإنؾ شمس والمموؾ كوا     

 تشبيو مفرد . -ب   تشبيو بميغ .                          -أ
 تشبيو ضمني . -د    تشبيو تمثيمي .                      -ج

 التشبي  الضمني هو: أبرهف:   -30
 ضػػػع فيػػػو المشػػػبو تشػػػبيو يك  -تشػػػبيو ال يكضػػػع فيػػػو المشػػػبو كالمشػػػبو بػػػو فػػػي صػػػكرة          ب -أ

   .كالمشبو بو                                        مف صكر التشبيو المعركفة .   
 ليس مما ذكر. -د تشبيو ال يفيـ مف المعنى كال يممح بو .                   -ج

 نوع التشبي   في قولة تعالى: أقترح:  -31
﴾. بُّػأ َحييُدُصْمػأ نػَغْؾُصييَلػض ْحييَمػأ ِخغييِرػَطْغّتييفػس َصَرْعُتُطييوُهػػَوييلػَغْعَتييبػب ْطُضييُصمػَبْطًضييفػأ ُغِحييػ  ﴿    

 }12الحجرات :{
 م كد. -ب   ضمني  .                                  -أ
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 ليس مما ذكر . -د   مرسؿ .                                   -ج
 . سبب تسمي :التشبي  المقموب بالتشبي  المعكوسأعمؿ:   -32
 ةفي صكر  ألف المشبو أتـ  كأكمؿ  -ب              .ألف فيو غمبو األصكؿ عمى الفركع -أ
 كجو الشبو مف المشبو بو.                                                         
 ليس مما ذكر . -د           .ألف المشبو أتـ كأكمؿ مف المشبو بو  -ج

 قوؿ الشاعر الحميري في مدح الخميفة المأموف :  نوع التشبي  فيأحؿ:   -33
 الصباح كأف غرتو             كجو الخميفة حيف يمتدحا كبد       

 ضمني . -ب                       .بميغ  -أ
 تمثيمي. -د      مقمكب.               -ج

 :جميع ما يمي تشبي  مقموب ما عدا أضع خطًا :  -34
ػ.ػ(18)البقرة:ػ }س ُؼْمػض فػَغْرِجُطوَن ُرْطًس ْصًمُب ُصمٌّ{ػ-أػػػػػػػػػ
ػ.(275)البقرة:}اضرؼَبف ِطْثُل اْضَبْغُدَإِظَطف ش فُضوا{-بػػػػػ
 .(17) النحؿ :}َغْخُضُق َصَطْنػض ف َغْخُضُق أ س َطْن{ػ-جػػػػػػػػػ
ػ.(20)النحؿ :ػ }ض ُػوَنَوُعْمػُغْخػػذ ْغـ َغْخُضُػوَن ض ف اضِضِر ِطْنِػ َغْدُروَن َواِضِذغَن-ػدػػػػػ
 الشب  في قوؿ الفرزدؽ :  :وج  أستخرج-35 

 .  ليٌؿ يصيُح بجانبي  نهار      والشيُب ينهُض في الشباب كأنَّ ُ        
 صكرة ظيكر الصبح  في جكانب الميؿ . -صكرة ظيكر الشيب في الشعر األسكد .      ب -أ
 .مركبة مف اختبلط البياض بالسكادالصكرة ال -د كجو الشبو الذم يجمع بيف طرفي التشبيو.    -ج

 ال يمكف عدُ مف التشبي  التمثيمي في قول  تعالى : أفاضؿ:   -36
ػ.}54الكيؼ:{ػ﴾َجَدًلذ ْسٍءػػاْضُػْرآَنػِضضظٌ فَسػِطنػُصلٌَػَطَثُلػَوَصفَنػاْضَؿظَدفُنػأ ْصَثَرَعَذاػػَوض ػ ْدػَصرٌَْسظ فػِسسػ﴿-أ

ػػػس ض طٌَفػأ ض فَءْتػَطفػَحْوض ُرػَذَعَبػاضضٌ ُرػِبُظوَرِعْمػَوَتَرَصُؼْمػِسسػػاضٌ ِذيػاْدَتْوش َدػظ فّراػَطَثُضُؼْمػَصَطَثَل﴿-ب
ػ.}17البقرة:{﴾ُغْبِصُرونػػُظُضَطفٍتػض فػػػػػػػػػػ

 .}33,32المرسبلت:{ػ﴾َإِظَؼفػَتْرِطسػِبذ َرُرػَصفْضػ ْصَرػ*َصؾ ِظُرػجطالتػُصْغر﴿-ج
  ﴾َطْتَؼفػش فض ْتػَربٌِػَإظٌِسػَوض ْطُتَؼفػُأظَثزػَواضٍضُرػأ ْرض ُمػِبَطفػَوض َطْتػَوض ْغَسػاضذٌََصُرَػاأُلظَثزَوض ػس ض طٌَف﴿-د

 .}36عمراف: يؿ      {
 التشبي  في قول  تعالى : أستخدـ - 37
َدظ فِبَلػِسسػُصيلؼػػ ظَبَتْتػَدْبَدُغظِغُػوَنػأ ْطَواض ُؼْمػِسسػَدِبغَلػاضِضِرػَصَطَثَلػَحب ٍظػأ  ط َثُلػاِضِذغَن﴿    

 .}265البقرة : { ﴾َواضِضُرػَواِدًدػَرِضغًم ُدظُبض ٍظػطؼفَئُظػَحب ٍظػَواضِضُرػُغض فِرُفػِضَطنػَغذ فء
 تشبيو ضمني . -ب   تشبيو مفرد .                 -أ
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 تشبيو مركب-د    تشبيو  تمثيمي. -ج
 ة ما عدا واحدة منها وضحها :جميع أغراض المشب  صحيحأستخرج:  -38
 حذؼ  المشبو . -ب بياف  حاؿ الشبو.                      -أ
 بياف إمكاف كجكد المشبو  -د بياف مقدار حاؿ المشبو .             -ج

 المشب  ب   في قوؿ تعالى : أستنبط :  -39
 .}31القمر :{ ﴾ َصَؼِذغَمػاْضُطْحَتِظَرَإظٌ فػأ ْرَدْضظ فػَرض ْغِؼْمػَصْغَحًظػَواِحَدًةػس َصفُظواػ﴿    
 قـك نكح .-ب  الصيحة .                           -أ
 قـك صالح .-د  الشجر اليابس المتكسر.           -ج

 المشب  في قوؿ الشنفري : :  أرجح -40
 إذا زَؿ َعْنها السهـُ َحَنْت َكَأَنها             مرزأة ثكمي ترُف وتعوؿُ        

 السيـ . -ب  صكت القكس .                      -أ
 األنيف كالعكيؿ . -د  المرأة الثكمى.                       -ج

 غرض المشب  في قول  تعالى:أستعمؿ:   -41
ْظَؼيفػاْضُبُطيوَنػػػُثمٌَػَإظٌ ُصْمػأ غٌَُؼفػاضضٌ يفضٌُوَنػاْضُطَصيذٌُِبوَنػض يؽ ِصُضوَنػِطيْنػذ يَجُرػِطيْنػَزشٌُيوُمػس َطيفِضُئوَنػطِػػػػػػػػ﴿  

 .}77النحؿ :{﴾ س ذ فَرُبوَنػَرض ْغِرػِطَنػاْضَحِطغَمػس ذ فَرُبوَنػُذْرَبػاْضِؼغَم
 ف  مقدار الظمأ كشدتو.يليب -ب ف عذاب الضاليف المكذبيف.            يليب -أ
.              يليب -ج  ف خطكرة الماء المغمي .يليب -د ف خطكرة شجر الزقـك

 غرض مف المشب  في قوؿ الشاعر المعري:الأفسر:   -42
 كأف سهيبل والنجـو وراءُ            صفوؼ صبلة قاـ فيها إماـ      

 بياف حاؿ المشبو. -ب  بياف إمكاف كجكد المشبو.          -أ
 ليس مما ذكر. -د  بياف مقدار المشبو بو .            -ج

 تعالى:  ع قولهف السامفي ذمف تقرير حاؿ المشب  أقترح :  -43
ػَواِضِذغَنػَصغ ُرواػأ ْرَطفُضُؼْمػَصَدَراٍبػِبِػغَطٍظػَغْحَدُبُرػاضِظْطؽُنػَطفّءػَحت زػَإَذاػَجفَءُهػض ْمػَغِجْدُهػذ ْغّئف﴿ 

 .}39النكر :  {﴾َوَوَجَدػاضِضَرػِرظَدُهػس َوِسفُهػِحَدفَبُر
 األمكر الحسية بأمكر عقمية.تشبيو  -ب العقمية بأمكر حسية كاضحة .  تشبيو األمكر -أ
 ليس مما ذكر . -د     تثبيت المعنى في نفس السامع.  عدـ  -ج
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 في قوؿ ذي الرمة : أفسر معنى ) كحبلء(:  -44
 كحبلُء في برٍج صفراُء فَي َنِعِج       كَأنها ِفّضَ  َقْد َمسَّها ذهبُ      

 لبياض .شديدة ا -ب )الكحبلء( شديدة السكاد كالبياض.       -أ
 أحداؽ بياض العيف بالسكاد.  -د شديدة السكاد .                           -ج

 ﴾ َوُحوًرػِرغًنػ*َصؾ ْطَثفَلػاضّضْؤُضَؤػاْضَطْصُظوَنقولة تعالى: ﴿ أحكـ عمى:   -45
 .}23,22الكاقعة :  {
 سنة جميمة.ظير المشبو في صكرة ح -.     ب ةقبيح ةالحالة ظير المشبو في صكر  في ىذه -أ
 ليس مما ذكر. -الحكر العيف ىف النساء القبيحات في الصكرة.     د -ج

:أصنؼ :  -46  غرض التشبي  في قوؿ عنتُر
 سودًا كخافية الغراب األسحـ         ةفيها اثنتاف وأربعوف حموب      

 محبكبتو. ؿال يعتز الشاعر بحمكلة أى -بؿ كأعزىا عند العرب .  بالنكؽ السكد ىي أنفس اإل -أ
 )ب ج ( معان. -د                      لغراب األسحـ.            ا -ج

 مف أغراض التشبي  : في قول  تعالى :أضرب:  أمثمة  -47
 .}171البقرة : {﴾ س َطَثُضُرػَصَطَثَلػاْضَصْضِبػَإنػَتْحِطْلػَرض ْغِرػَغْضَؼْثػأ ْوػَتْتُرْصُرػَغْضَؼث﴿     

 تزييف الشبو . -ب                                         تقبيح المشبو.   -أ
 . ليس مما ذكر -استطراؼ المشبو .                                     د -ج

 مف صور استطراؼ المشب : أختار:   -48
 ياي .يالخ أف يككف المشبو كاقعيان كليس -ب   .ياليان ال حقيقة لو في الكاقعأف يككف المشبو بو خ -أ
 ) أ ج( معػػػػػػػػػػان . -أف يكػػػػػػػػػػكف المشػػػػػػػػػػبو بػػػػػػػػػػو  لػػػػػػػػػػيس خياليػػػػػػػػػػان كلكنػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػادر الكقػػػػػػػػػػكع .     د -ج

 جميع العبارات صحيحة ماعدا واحدة منها :أستخرج :  -49
 التشبيو يقمؿ مف قدر الكبلـ كقكة المعنى  -مف كسائؿ التعبير التصكيرية.      ب ةالتشبيو كسيم -أ

 كضكح األفكار.ك                                                          
بػداع تصػكيرم.  د -ج  التشػبيو يسػاعد فػي اإلفصػاح عػف الفكػرة  -التشبيو إثراء أدبػي كجمػاؿ فنػي كا 

 كالتعبير عف العاطفة.                                                                            
 لمعتز:التشبي  في قوؿ ابف ا :أحدد -50
 َلْيٌؿ وَبػػْدٌر وُغْصػٌف                     َشْعػٌر َوَوْجػُ  َوَقػػدٌ    
 َخْمػػػٌر َوُدٌر َوَوْرٌد                      ِرْيػػٌؽ وَثْغػٌر َوَخػػدُ    
 تشبيو ممفكؼ. -تشبيو مفرد.                             ب -أ
 ليس مما ذكر.-تشبيو محسكس بمحسكس.              د -ج
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 أيهما أبمغ في الهجاء قوؿ المتنبي :أفاضؿ :  -51
ذا أشار محدثان فكأنو          قردي يقيقو أك عجكز تمطـ.  -أ       كا 
ذا أشار محدثان فإنو       -ب       قردي يقيقو أك عجكز تمطـ.    كا 
ذا أشار مح -ج       يقو أك عجكز تمطـ.كقردي يق  ػػػان        ػػػػػػػػػػػػػػػدثػػػػػكا 
 ليس مما ذكر . -د     
 بف المعتز:امف صور استطراؼ المشب  قوؿ الشاعر أفسر :  -52

 ؽكأف عيوف النرجس الغض حولنا             مداهف در حشوهف عقي      
 الصكرة قبيحة كغير حسنة. -شبو زىر النرجس بمداىف الدر يتكسطيا العقيؽ.      ب -أ
 .)ب  ج( معان  -د                 كبعيدة عف الخياؿ.  الصكرة كاقعية  -ج

              التشبي  في قول  تعالى:أقارف: -53
س َبذٌِيْرُهػػػُأُذظ ْغيِرػَوْشيراًػػِسيسػػػَوَإَذاػُتْتض زػَرض ْغِرػآَغفُتظ فػَوضٌ زػُطْديَتْصِبرًاػَصيؾ نػضٌ يْمػَغْديَطْطَؼفػَصيؾ نٌَػػػػػ ﴿

 .(7)لقماف :  ﴾ ِبَطَذاٍبػأ ِضغُم
 تشبيو مركب. -ب  تشبيو م كد .                            -أ
 )أ ج( معان. -د             تشبيو مرسؿ .              -ج

 :المشب  في قول  تعالىأستنبط:   -54
َوَتَرَصُؼْمػِسسػ َرِعْماْدَتْوش َدػظ فّراػس ض ط فػأ ض فَءْتػَطفػَحْوض ُرػَذَعَبػاضِضُرػِبُظو َطَثُضُؼْمػَصَطَثَلػاِضِذي﴿      

                                           }17البقرة: {﴾ ِلػُغْبِصُروَنػُظُضَطفٍتػ
 حاؿ مف استكقد ناران يضيء بيا.            -ب                  الظممات.                    -أ
 س النكر .انطما -حاؿ المنافقيف العجيبة الشأف.                 د -ج

 الغرض مف التشبي  في قول  تعالى:أفسر:  -55
ػػَواْضييَرْبػض ُؼييمػط َثييَلػاْضَحَغييفِةػاضييدُّْظَغفػَصَطييفءػأ ظَزْضظ ييفُهػِطييَنػاضد ييَطفءػس ييفْخَتض ط ػِبييِرػظ َبييفُتػاييأل ْرَضػػ﴿    
 .(45﴾ )الكيؼ:ٍءػطُّْػَتِدّراػس ؾ ْصَبَحػَعِذغّطفػَتْذُروُهػاضرؼَغفُحػَوَصفَنػاضِضُرػَرض زػُصلؼػذ ْسػػػػػػػػ

 زكاؿ نضػػرتيا  ةبيػػاف حػػاؿ الػػدنيا كسػػرع -بصػػفة الػػدنيا العجيبػػة مػػف عمػػراف كازدىػػار كحضػػارة.  -أ
 كبيجتيا.                                                          

 كاف سرعة فناء شيء بعد أف  -ىيئة نبات يرتكل بماء مبارؾ فيخضر كيكرؽ كيزدىر  د -ج
 ساران. مزدىران                                                              

 :نوع التشبي  في قوؿ شهاب التمعفري في وصؼ الشمس حاؿ طموعهاأنسؽ:   -56
 واَلَِحت الشمُس تحكى عند َمْطمعها     مرآة ِتْبٍر في كؼ  ُمْرتِعِش .      

 .مضطربة الشمس حيف تطمع حمراء المعة -ب      عشة.مرأة مف ذىب تتحرؾ في يد مرت -أ
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 . ) أ   ب( معاي  -د  اليئية الحاصمة مف اإلستدارة مع اإلشراؽ كالحركة السريعة . -ج
 وج  الشب  في قوؿ الشاعر المهمبي الوزير :أقارف:  -57

 الشمُس مف مشرقها َقْد َبَدْت          مشرقٌة ليَس لها حاجب        
 يجوُؿ فيها ذهػٌب ذائب          ةػػػػػػػػػػػها بوتػػػػػقػػػػػأنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػ       

 الشاعر. الشمس بييئتيا التي ريىا -ا ذىب ذائب .      بىيئة البكثقو المحماة يجكؿ فيي -أ
 ليس مما ذكر.-الييئة الحاصمة مف االستدارة كالتكىج  كالحركة السريعة .     د -ج
 الشعرية الصحيحة لممشب  ب  في قوؿ أبي طالب الرقي : ةالصور : أستخرج -58

ـَ الُنُجوـِ َلَواِمعًا        ُدَرُر ُنِثْرَف َعَمى ِبَساٍط َأْزَرؽ         َوَكَأْف َأْجرَا
  المشػبو بػو المسػافات المتناسػقة  -المشبو بو في البيت الدرر المتنػاثرة فػي السػماء الزرقػاء.     ب-أ

                                                                .  بيف أجراـ النجـك
 )أ   ج( معان. -د            .المشبو بو ىك قطع الدرر المتناثرة عمى سطح -ج
 

 مف التشبي  القريب المبتذؿ قوؿ البحتري:أكوف:  -59
 ما َأَصػابْت َمزيػػداَذاُت ُحْسٍف لو اْسَتزاَدْت مف الُحْسػ        ِف إلي  كَ        
 فهي كالشمس بهجًة,والقضيِب الَّمْد        ف َقّدًا, و الر ْئـ َطْرفًا وِجيػدا       

 تشبيو ينتقؿ بو مف المشبو بو إلى المشبو دكف تفكير كتأمؿ . -أ
 لى المشبو بو إال بعد فكر كتأمؿ .إالمشبو  تشبيو ال ينتقؿ بو مف -ب
 لػػػػػيس ممػػػػػا ذكػػػػػر . -إلػػػػػى دقػػػػػة المبلحظػػػػػة ككثػػػػػرة التأمػػػػػؿ.    د كجػػػػػو الشػػػػػبو تفصػػػػػيؿ يحتػػػػػاج -ج

 مف ألواف التخيؿ الحسي:أحكـ عمى :  -60
ػ(18لتككير:) اػ}َواضصُّْبَحػَإَذاػَتظ ِغَسػ{ -أ   
ػ(54ألعراؼ : ) ا }َحِثغّثف اضِظَؼفَرَغْطُضُبُر اضِضْغَل ُغْعِذسػ{ػ-بػػػػػ
ػ(   4)الفجر:}َواضِضْغَلػَإَذاػَغْدَرػ{ػ-جػػػػػػ
ػ(9-8)المعارج:ػ }َصفْضِطْؼَن اْضِجَبفُل َوَتُصوُن*َصفْضُطْؼَل اضد َطفُء َتُصوُن َغْوَمػ{ػ-دػػػ

 نتهت األسئمةا                                  
                       شاكرة لكـ حسف تعاونكـ                             

 الباحثة
 أمؿ الدربي
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 )العينة التجريبية( بعمـ البيافالقبمي  تبار التحصيؿمفتاح إجابة اخ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

          

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

          

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
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 (12ممحؽ رقـ )
 )العينة الجريبية( بعمـ البياف مفتاح إجابة اختبار التحصيؿ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ج ج ج ب ج أ ج د د ج

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 ب ب أ د أ ب د ج ب ب

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 أ أ ج أ ب ج ب أ أ ج

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 أ ج ب ج د د أ ج ب أ

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 ب ب د أ أ ب ج أ ب ب

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 د ب ج ج ج ب ب ج أ أ
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 (13ممحؽ رقـ )
 ARABB2353( 2الببلغة )                                       غزة –الجامعة اإلسبلمية 

       المساؽ: عمـ البياف  اَلداب                                        -كمية / التربية 
 الزمف :ساع  ونصؼ                                              قسـ المغة العربية 

 بعمـ البياف اختبار التفكير الناقد 
 ا. عزيزم الطالب........... عزيزتي الطالبة    حفظو/ىا

 السبلـ عميكـ كرحمة ا كبركاتو     كبعد :
أتشػػػرؼ بتقػػػديـ ىػػػذا المقيػػػاس الػػػذم يقػػػيس التفكيػػػر الناقػػػد لػػػديؾ   مػػػف أجػػػؿ الحصػػػكؿ عمػػػى بعػػػض 
المعمكمػػات القيمػػة كالحقيقيػػة منػػؾ  كالتػػي سػػكؼ تسػػتفيد منيػػا الباحثػػة فػػي مجػػاؿ الدراسػػات كاألبحػػاث 

 العممية .
الت   لكؿ مجػاؿ عػدة فقػرات تمثػؿ نصكصػان كأفكػاران كمقػكالت كقػد يتككف ىذا االختبار مف ستة مجا

المقػرر  ((ARABB2353( مسػاؽ عمػـ البيػاف2اقتبست قصديان مف البرنامج المقترح لمببلغة العربيػة )
 .  بالجامعة اإلسبلمية بغزة عمى طمبة المغة العربية  بكميتي اثداب كالتربية

تمػاـ  عممػان بػأف إجابتػؾ ستسػتخدـ ألغػراض البحػث العممػػي لػذا يرجػى اإلجابػة عػف الفقػرات بدقػة كاى
 فحسب .

 الغرض مف االختبار:
 ىك قياس الميارات األساسية لمتفكير الناقد كىي :                     

 كتعني قدرة الطالب عمى تفسير المكقؼ بيدؼ التكصؿ إلى النتائج. التفسير: ارةمه .1
عقمػي تسػتيدؼ الكصػكؿ إلػى اسػتنتاجات أك تعميمػات : ىي عمميػات اسػتدالؿ  االستنباطة مهار  .2

 غالبان ما تتجاكز حدكد األدلة المتكافرة التي تقدميا المشاىدات .
 : كتعني قدرة الطالب العقمية عمى تككيف استنتاجات معينة .االستنتاج ةمهار  .3
كتشاؼ : تعني قدرة الطالب عمى فحص شيئيف أك فكرتيف أك مكقفيف ال المقارنة والتبايف ةمهار  .4

 أكجو الشبو كنقاط االختبلؼ.
: كتعني قدرة الطالب عمى التمييز بػيف مػكاطف القػكة كالضػعؼ فػي  تقويـ مناقشة األفكار ةمهار  .5

 الحكـ عمى قضية أك كاقعة في ضكء األدلة المتاحة .
: كتعنػػػػي قػػػدرة الطالػػػػب عمػػػى تكػػػػكيف االفتراضػػػات كالكصػػػػكؿ إلػػػػى  التنبػػػػؤ باالفتراضػػػػات ةمهػػػار  .6

  .األحكاـ
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 استمارة بيانات
 الرجاء اإلجابة عمى البيانات التالية بدقة تامة كأمانة :

              -------------------االسـ  -1
 أنثى -2ذكر                 -1الجنس :                      -2
 يداب                 -2تربية                 -1الكمية :                       -3
 -----------------------------------------------التخصص:  -4
 رابع   -4      ثالث    -3ثاني         -2أكؿ              -1المستكل الدراسي :        -5
 ------------------معدلؾ التراكمي الجامعي :  -6

 شكران لتعاكنكـ مع التقدير.
 الباحثة

 مؿ الدربيأ
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 ناقدختبار التفكير الا
 أكالن: ميارات التفسير

إف الحػديث عػف الببلغػة العربيػة   ىػك حػديث الحيػاة العربيػة   كمنػاط الكجػو العقمػي ) العبارة : -(1
 لمعرب  ثـ لئلسبلـ بعد ذلؾ (.

 :افتراضات مقترحة
 ألف الببلغة العربية في صكرتيا األكلى   كجو مف كجكه الثقافة التي تترجـ             .1

 ة معركفة بيف الناس.عف أم     
 ألف الببلغة العربية بما فييا عمـ البياف   غير منككرة بجيدىا  كفضميا  .2

 كخدمتيا لئلنسانية.     
 . ألف العرب  مثؿ غيرىـ مف األمـ ليـ فف قكؿ كىذا ينبئ عف أساليب ببلغتيـ كقكة منطقيـ.3
 اء غيػػػر التػػػي تعػػػارؼ عمييػػػا (_ العبػػػارة :)كػػػاف الجػػػاىميكف يحكمػػػكف عمػػػى التػػػذكؽ الجمػػػالي بأسػػػم2

 (السابقة في ذلؾ في العصكرالببلغيكف        
 افتراضات مقترحة:

 ألف أىؿ الجاىمية كانكا يصدركف أحكامان مف غير تعميؿ في نظر البلحقيف. 4
 يعتبر الشاعر طرفة بف العبد البكرم مف شعراء الجاىمية كلو بدايات في  .4

 أدب العرب.
 ؿ جزءان مف الصكر الببلغية التي تمتيا مفردات . إف ىذه البدايات تشك6

 أخرل عمى تكالي العصكر كاختبلؼ الزماف كالمكاف.
 (_ العبػػػػارة : ) فػػػػي العصػػػػر اإلسػػػػبلمي ( إف القػػػػريف الكػػػػريـ بتكجييػػػػو  كحكمػػػػو  كيياتػػػػو  قػػػػد كجػػػػو 3

 الشعراء إلى بناء الفرد كالجماعة   كاالىتماـ بالببلغة القرينية ذلؾ :     
 ت مقترحة:افتراضا

 ألف الببلغة القرينية تنـ عف الحؽ   كالعدؿ   كالصدؽ في إطار الشريعة .7
 اإلسبلمية . 
 ألف الرسكؿ الكريـ صمى ا عميو كسمـ أفصح العرب   كفصاحتو التي  .8

 ىي ببلغتو.
يماء صحيح سميـ )إف ىك إال كحي .9  إف معاني ببلغة الرسكؿ الكريـ بإلياـ مف ا   كا 
 .)4نجـ: يكحى() ال   

  

 مرئية          غير مرئية

 مرئية          غير مرئية

 مرئية          غير مرئية
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    سػػػحرا لصػػػمى ا عميػػػو كسػػػمـ :)إٌف مػػػف البيػػػاف  عف ابػػػف عبػػػاس قػػػاؿ : قػػػاؿ رسػػػكؿ ا(_ العبػػػارة:4
ٌف مف الشعر      كد()ركاه أحمد كأبك دا                           حكمان(لكا 

 افتراضات مقترحة:
 اس .ألف الرسكؿ الكريـ حكـ عمى أىمية البياف كالتبميغ كقكة نفاذه في الن .10
عجازه. .11  ألف بياف الرسكؿ الكريـ يأتي بعد البياف القريني كا 
 ألف الصحابة كذلؾ ليـ رأم مثؿ قكؿ عمر بف الخطاب رضي ا تعالى  .12
 عمى شعر زىير : كاف ال ييعاظؿ بيف الكبلـ  كال يتتبع حيكشيو في حكموعنو      
     لنقاد كالببلغييف ال تخرج عف النظر ىذه األحكاـ بيف األدباء كا الرجؿ إال بما فيو كال يمدح    
 الببلغي كالذكؽ البياني.     
 (_ العبػػػارة ) اتسػػػعت رقعػػػة الدكلػػػة اإلسػػػبلمية فػػػي العصػػػر العباسػػػي   كدخػػػؿ النػػػاس فػػػي ديػػػف ا 5

 أفكاجان كذلؾ( .     
 افتراضات مقترحة:

 كغيرىـ س كاحتكت بأجناس مف اليندألف األجناس العربية اختمطت بغيرىا مف الفر  .13
 مف تجار كدارسيف .     
   مف ترجماتبرزت بجانب الديف اإلسبلمي ديانات قديمة كتنكعت ركافد الفكر  .14
 كنقكالت كغير ذلؾ .     
 الببلغة العربية   في مجاؿ األدب كالنقد كالببلغة غةأثرت ىذه الركافد في نب .15
 ره كمجازه  كحقيقتو فقامت الدراسات التي تخدـ القريف الكريـ في لغتو كتفسي     
 دراسات اإلعجاز القريني.  كغير ذلؾ مف     

 ثانيان: ميارات االستنباط
 (. 31﴾ )يكسؼ :َطفػَعَذاػَبذ ّراػَإْنػَعَذاػَإِلػَطض ًكػَصَرغًمػػ(_ قكلو تعالى: ﴿1

شػياطيف إف الناس لما اعتقػدكا فػي المبلئكػة كمػاؿ الفضػؿ كالصػكرة كالسػيرة كاعتقػدكا فػي ال)العبارة : 
 .(نياية القبح كالتشكيو في الصكرة كالسيرة

 إذف :
 كؿ المبلئكة حسنة الفضؿ كالصكرة كالسيرة. .16
 بعض الناس حسنة كالفضؿ كالصكرة كالسيرة. .17
 سيدنا يكسؼ بشران حسف الفضؿ كالصكرة كالسيرة . .18
ػػَغُػوُمػاِضِذيػَغَتَخب ُطُرػاضِذْغط فُنػِطَنػاِضِذغَنػَغْؾُصُضوَنػاضرؼَبفػل ػَغُػوُطوَنػَإِلػَصَطفػػ(_ قكلو تعػالى: ﴿ 2

 (.275﴾.)البقرة: اْضَطسؼػػػػػ

 صحيح          خطأ

 ة          غير مرئيةمرئي

 مرئية          غير مرئية



264 

 

 إذف :
 كؿ الذيف يأكمكف الربا ال يقكمكف إذا بعثكا في قبكرىـ إال كما يقـك الذم  .19

 يتخبطو الشيطاف .        
 الذم يتخبطو الشيطاف ىك اإلنساف المصركع الذم يمسو الجنكف. .20
 با بيـ مس شيطاني.الذيف يأكمكف الر  .21
َإَذاػَحتٌَزػػَواضٌ ِذغَنػَصغ ُرواػأ ْرَطفُضُؼْمػَصَدَراٍبػِبِػغَطٍظػَغْحَدُبُرػاضظٌ ْطؽُنػَطفء(_قكلو تعالى : ﴿ 3

 (. 39﴾ )النكر :ػَواضضٌ ُرػَدَرغُدػاْضِحَدفِبػس َوسٌ فُهػِحَدفَبُرػذ ْغّئفػَوَوَجَدػاضضٌ َرػِرظَدُهَغِجْدُهػػػػَجفءُهػض ْم
 بارة: شبو أعماؿ البر كالخير التي يعمميا الكافركف بالسراب الذم ال حقيقة لو .الع

 إذف :
 كؿ الذيف كفركا أعماليـ كسراب ال حقيقة لو . .22
 بعض الناس أعماليـ كسراب ال حقيقة لو. .23
 كؿ الذيف كفركا ال يحاسبيـ ا عمى أعماليـ . .24
ػْوَراة ػُثمٌَػض ْمػَغْحِطُضوَعفػَصَطَثَلػاْضِحَطفَرػَغْحِطُلػأ ْدغ فّراػِبْئَسػَطَثُلػاضٌ ِذغَنػُحطٌُِضواػاضتٌَ(_قكلو تعالى: ﴿ 4

 ( 5﴾.)الجمعة: اْضػ ْوَمػاضٌ ِذغَنػَصذٌَُبواػِبؽ َغفِتػاضضٌ ِرػَواضضٌ ُرػض فػَغْؼِديػاْضػ ْوَمػاضظٌ فِضِطغَنػػَطَثُلػػػػػػػػ
راة كأمركا بالعمػؿ فمػـ يعممػكا بيػا كاعرضػكا عنيػا شبو القريف الييكد الذيف أنزلت عمييـ التك )العبارة : 

 .(بالحمار الذم يحمؿ عمى ظيره الكتب كاألسفار
 إذف :
ممكا التكراة كلـ يعممكا بيا كالحمار الذم ال ينتفع بالكتب  .25  كؿ الذيف حي
 التي عمى ظيره .        
 كؿ الذم يحمؿ الكتب كال ينتفع بيا فيك حمار . .26
 مييـ التكراة كلـ يعممكا بيا .نزؿ عأالييكد ىـ الذيف  .27
 
 

 صحيح           خطأ

 صحيح          خطأ

 صحيح          خطأ
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ػػَغفػِظَدفءػاضِظِبسؼػض ْدُتن ػَصؾ َحٍدػطؼَنػاضظَِّدفءػَإَنػات ػ ْغُتن ػس الػَتْخض ْطَنػِبفْضػ ْوَلػ(_قكلو تعالى: ﴿ 5
 (32﴾ . )األحزاب:  اِضِذيػِسسػش ْضِبِرػَطَرًضػَوُشْضَنػش ْولػط ْطُروًسفػػس َغْطَطَدػػػػػػػػػ
 رة )ليس أحد مف النساء مثؿ نساء النبي (.العبا
 إذف :
 كؿ نساء النبي في مكاف القدكة لسائر النساء . .28
 كؿ نساء النبي ال يخضعف بالقكؿ . .29
 كؿ نساء البشر مثؿ نساء النبي. .30

 ثالثان: ميارات االستنتاج
ػ.ػاَشػاضطبثييوثَغييْوَمػغصييوُنػاضٍظييفُسػصييفضغ رػ﴿:ػتشػػبيو المفػػرد بمفػػرد فػػي قكلػػو تعػػالى) (_العبػػارة : 1

  .(5:  4)القارعة (﴾ َوَتصوُنػاضِجبفُلػصفضِطؼَنػاضطظغوَشػػػػػػػ
 استنتاجات مقترحة:

 شبو الحؽ جؿ كعبل الناس بالفراش المبثكث كالجباؿ بالعيف المنفكش. .31
 شبيت الجباؿ بأقكل ما يككف كأصمبو. .32
 الجباؿ الشـ الصمبة يـك القيامة تككف خفيفة ىشة كالصكؼ المنفكش. .33
 (_العبػػػارة: التشػػػبيو البميػػػغ ىػػػك مػػػا حػػػذفت فيػػػو األداة ككجػػػو الشػػػبو  كعميػػػو يكػػػكف م كػػػدان كمجمػػػبلن 2

  .(223)البقرة :  ﴾ ِظَدفُؤُصْمػَحْرًثػض ُصْمػس ْؾُتواػَحْرَثُصْمػأ ظٌ زػِذْئُتْمقكلو تعالى: ﴿      
 استنتاجات مقترحة:

 شبو النساء باألرض التي تحرث لمزرع. .34
 األداة ككجو الشبو .حذؼ مف التشبيو  .35
 التشبيو البميغ أكثر األنكاع ببلغة. .36
 
 (17﴾ )النحؿ :ػأ س ال ػَتَذصٌَُروَنأ س َطنػَغْخُضُقػَصَطنػِلػَغْخُضُقػ(_ العبارة : قكلو تعالى: ﴿ 3

 استنتاجات مقترحة:
 الخطاب لعبدة األكثاف إذ كانكا قد سمكىا يلية . .37
 . التشبيو في اثية السابقة تشبيو ضمني .38
 التشبيو في اثية السابقة تشبيو مقمكب. .39
اْرض ُطواػأ ظٌ َطفػاْضَحَغفُةػاضدٌُْظَغفػض ِطًبػَوض ْؼًوػَوَزغظ ٌظػَوَتغ فُخًرػَبْغظ ُصْمػ(_العبارة قكلو تعالى: ﴿ 4

ِؼغُقػس َتَراُهػُطْصغ رٌّاػُثمٌَػاْضؾ ْطَواَلػَواْضؾ ْوض فِدػَصَطَثَلػز ْغٍثػأ ْرَجَبػاْضُصغٌ فَرػظ َبفُتُرػُثمٌَػَغػػَوَتَصفُثًرػِسسػ
 (20)الحديد: ﴾ َغُصوُنػُحط فّطف

 صحيح           خطأ

 صحيح           خطأ
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 استنتاجات مقترحة:
سراع الزكاؿ . .40  المشبو : حاؿ الدنيا كغركر اإلنساف بيا كا 
 نكع التشبيو في األيو السابقة تشبيو بميغ . .41
 ي .يمشبيو في األيو السابقة تشبيو تمثنكع الت .42
 (_العبارة : قكلو تعالى: 5

 (65: 64)الصافات﴾  َؼفػذ َجَرٌةػَتْخُرُجػِسسػأ ْصَلػاْضَجِحغَمػط ْضُطَؼفػَصؾ ظٌ ُرػُرُءوُسػاضذٌ َغفِطغَنَإظٌ ﴿  
  استنتاجات مقترحة:

 إف الشياطيف ىـ مردة الجف القباح الصكر كالمناظر . .43
 التشبيو في اثية تشبيو مركب بمركب . .44
 التشبيو في اثية السابقة ضمف تقبيح المشبو . .45
 ابعان: ميارة المقارنة كالتبايفر 
 (: التشػػػبيو الحسػػػي : ىػػػك مػػػا يػػػدرؾ ىػػػك أك مادتػػػو بإحػػػدل الحػػػكاس الخمػػػس الظػػػاىرة 1العبػػػارة ) -1

 كقد أدخؿ عمماء الببلغة مع المشبو بو الحس المشبو بو الخيالي.    
  لعممػػػاء مػػػع (: التشػػػبيو العقمػػػي: ىػػػك المعػػػاني الكميػػػة التػػػي تػػػدرؾ بالعقػػػؿ  كقػػػد أدخػػػؿ ا2العبػػػارة )   
 المشبو بو العقمي المشبو الكىمي. كىك ال يمكف إدراؾ أجزائو بالحكاس لعدـ كجكدىا.   

 بالنظر إلى العبارتيف نشاىد جكانب االختبلؼ فيما يمي :
 التشبيو العقمي ما يدرؾ مبادئو بإحدل الحكاس الخمس الظاىرة . .46
 التشبيو الحسي ىك المعاني الكمية التي تدرؾ بالعقؿ . .47
 أدخؿ عمماء الببلغة المشبو الخيالي مع المشبو بو العقمي .  .48
(: تشبيو مفرد بمفرد : ىك الػذم يقػع فيػو االشػتراؾ بػيف المشػبو كالمشػبو بػو فػي صػفة 1العبارة ) -2

 كاحدة سكاء كانت ىذه الصفة مما يدرؾ بالحكاس أك كانت شيئان معنكيان يدرؾ بالعقؿ .
ركػػب : ىػػك الصػػكرة المككنػػة مػػف عػػدد مػػف العناصػػر مػػزج بعضػػيا (: تشػػبيو المركػػب بالم2العبػػارة )

 ببعض حتى صارت شيئان كاحدان.
 بالنظر إلى العبارتيف نشاىد جكانب االختبلؼ فيما يمي :

 تشبيو المفرد بمفرد يككف صكرة مككنة مف عدد مف العناصر. .49
 تشبيو المركب بالمركب يقع فيو االشتراؾ بيف المشبو كالمشبو بو .50

 ي صفة كاحدة.ف       
 تشبيو مفرد.(  10) النبأ : ( وجطضظفػاضضغلػضبفدًفقكلو تعالى )  .51
 

 صحيح           خطأ

 صحيح           خطأ

 صحيح           خطأ

 صحيح           خطأ
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 (: التشػػػػبيو المرسػػػػؿ : ىػػػػك مػػػػا ذكػػػػرت فيػػػػو أداة التشػػػػبيو كنعنػػػػي بالمرسػػػػؿ أنػػػػو مقػػػػكؿ 1العبػػػػارة) -3
 بطريقة عفكية .     

شؾ في المشػابية  (: التشبيو الم كد: ىك ما حذفت منو أداة التشبيو كنعني بالم كد أنو ال2العبارة )
 بيف الطرفيف.

 بالنظر إلى العبارتيف نشاىد جكانب االختبلؼ فيما يمي :
 . التشبيو أداة فيو تذكر منيما كؿ أف .52
 .فيو المشابية في شؾ ال المرسؿ التشبيو .53
 .السجية عمى كمرسؿ عفكية بطريقة مقكؿ الم كد التشبيو .54
 
 ألداة ككجو الشبو .(: التشبيو البميغ: ىك ما حذفت منو ا1العبارة) -4

(: التشػبيو الضػمني: ىػك تشػبيو ال يكضػع فيػو المشػبو كالمشػبو بػو بػؿ يممحػاف فػي الترتيػب 2العبارة)
 كيفيماف مف المعنى.

 بالنظر إلى العبارتيف نشاىد جكانب االختبلؼ فيما يمي :
 التشبيو الضمني يحتكم عمى المشبو كالمشبو بو . .55
 شبو كالمشبو بو .التشبيو البميغ ال يحتكم عمى الم .56
 التشبيو الضمني أنفد في النفكس كالخكاطر الكتفائو بالتمميح مما  .57

 يزيد مف قكة تأثيره.       
 
 ويفض(: تزييف المشبو كفي ىذه الحالة يظير المشبو في صكرة حسنة كجميمة لما ي1العبارة) -5

 المشبو بو . جماؿعميو 
 تنبك عنيا    لة يظير المشبو في صكرة قبيحة منفرةكفي ىذه الحابو ح المشبو لقب(: 2العبارة)  
  النفس .  

 -: بالنظر إلي العبارتيف السابقتيف نجد أكجو االختبلؼ كالتشابو في
 إف كبل منيما يحتكم عمى المشبو . .58
 في تزييف المشبو يظير المشبو في صكرة قبيحة كمنفرة . .59
 ( َصيييييييؾ ظٌ ُؼْمػُضْؤُضيييييييًؤػَطْصُظيييييييوًنَوَغُطيييييييوُفػَرض يييييييْغِؼْمػِزْضَطيييييييفًنػض ُؼيييييييْمػػقكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى ) .60

 (24) الطكر :       
 
 

 صحيح           خطأ

 صحيح           خطأ

 صحيح           خطأ
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 ة األفكارخامسان: ميارات تقييـ مناقش
(_ السػػػ اؿ : ىػػػؿ يػػػدؿ التشػػػبيو اصػػػطبلحان عمػػػى مشػػػاركة أمػػػر ألمػػػر فػػػي معنػػػى بػػػأداة مػػػف أدكات 1

 ك المقدرة ؟أالتشبيو الظاىرة 
 :إجابات مقترحة

 عؿ أكثر شمكالن.نعـ: ألف ذكر كممة المقدرة في التعريؼ يج .61
 نعـ: ألنو ال يخرج مف دائرة البميغ كالضمني. .62
 ي المعنى .فال : ألف التشبيو ال يدؿ عمى مشاركة أمر ألمر  .63
 (_ الس اؿ : ىؿ تعني كممة بياف : الفصاحة كالٌمسف ؟2

 إجابات مقترحة:
  .نعـ : ألف الكبلـ البيف ىك الفصيح كالبياف اإلفصاح مع ذكاء .64
 أبيف مف فبلف :أم أفصح مف لسانان كأكضح كبلمان.نعـ : ألف فبلف  .65
 نعـ : ألف البيف مف الرجاؿ : السمح المساف   الفصيح الظريؼ.  .66
 ﴾.َوِرْظيييَدُعْمػش فِصيييَراُتػاضطٌ يييْرِفػِريييغًنػَصيييؾ ظٌ ُؼنٌَػَبيييْغًضػَطْصُظيييوًنػػػػػػػ(_ السػػػ اؿ : قكلػػػو تعػػػالى:﴿3

 ( 49: 48)الصافات        
 

 إجابات مقترحة:
 ء أىؿ الجنة )الحكر العيف ( بالبيض المكنكف.نعـ :شبو نسا .67
 ال : تشبيو محسكس بمعقكؿ . .68
 نعـ : تشبيو محسكس بمحسكس . .69
 
  ﴾ ُشُضوُبُصمػطؼنػَبْطِدػَذِضَكػس ِؼَسػَصفْضِحَجفَرِةػأ ْوػأ ذ دُّػش ْدَوًة ُثم ػش َدْتكلو تعالى:﴿ ق:(_ الس اؿ4

 .(74)البقرة :
 عقكؿ بالمعقكؿ ؟ىؿ التشبيو في اثية مف قبيؿ الم

 إجابات مقترحة:
 نعـ : ألنو شبو قسكة القمكب بقسكة الحجارة. .70
 نعـ : ألنو ذكر القسكة في اثية الكريمة مرتيف األكلى مقترنة بالقمكب  .71

 كالثانية مقترنة بالحجارة.      
 ال : ألف القمكب قكية كم منة بما أنزؿ ا عمييا مف اثيات. .72
 

 ضعيفة          قوية 

 ضعيفة          قوية 

 ضعيفة          قوية 

 ضعيفة          قوية 
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 قػريف الكػريـ نكعػان خاصػان مػف الحجػارة كلػـ يتػرؾ األمػر عمػى عمكمػو فيشػبو (_الس اؿ : ىػؿ حػدد ال5
 .قمكبيـ بالحجارة     

 إجابات مقترحة:
 نعـ : ألف التخصيص جاء ليحدد لنا مقدار قسكة القمكب. .73
 نعـ : ألف قسكة القمكب فاقت قسكة ىذه الصخكر الصمبة . .74
 : ألف القمكب لينة كضعيفة كال قسكة ليا . ال  .75
 سان: ميارات التنب  باالفتراضاتساد
 العبارة: عرفت _منذ قديـ_ الببلغة العربية برجاليا كم لفاتيـ. -(1

 افتراضات مقترحة:
 ثار عمماء الببلغة كثير مف القضايا كشركحيا حكؿ البياف العربي كالبياف القريني.أ .76
 اىتمت طكائؼ النحاة كالمغكييف كاألدباء كالنقاد بالمجازات النبكية . .77
 بالقريف الكريـ . ةعتزالي كأصحاب الدراسات اإلعجازيلـ يعًف أىؿ الدرس الفمسفي كاال .78
 (_العبارة: قيؿ إف )عمـك الببلغة لـ تنضج كلـ تحترؽ(.2

 افتراضات مقترحة:
 .العربي البياف في تراثية أصكؿ جاءت .77
    العربي القكؿ فف تكجيو في كأخذت األصكؿ ىذه رسخت .78

  الكريـ القريني ازاإلعج كتفسير
 .البياني الففٌ  تشكؿ المكاف كاختبلؼ الزماف مع استمرت قد كاضحة اتجاىات إف .79
 (_العبارة: اتجاىات الببلغة كظكاىرىا في العصر الحاضر تػدكر فػي :الببلغػة القرينيػة   كاالتجػاه 3

 األدبي  كيخر نقدم   كرابع فمسفي.     
 افتراضات مقترحة:

 ات كميا ليا رسـك كمعالـ كاضحة.إف ىذه االتجاى .79
ٍشد كبير في المكتبة العربية في العصر الحاضر. .80  إف م لفاتيا تتراءل في حى
 إف أمر البياف العربي في العصر الحاضر باتجاىاتو كرجالو كقضاياه ال يستحؽ .81
 الدرس   كالتأمؿ .     

 وارد       غير وارد

 وارد          غير وارد

 وارد       غير وارد

 ضعيفة          قوية 
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 فهـو المعيارية في الببلغة (.العبارة : )يجب أف نهتـ بالنافع المفيد مف القديـ ,ليتحقؽ م -(4
 افتراضات مقترحة:

 ال تحقؽ الببلغة العربية صكرة متكائمة مع الحياة الحاضرة .  .82
 .مو   كال تستنكر لمحديث لحداثتو ىذه الصكرة ال تنقطع عف القديـ لقد .83
 يجب أف نصؿ الحديث بالقديـ في تصكر اتجاىات الببلغة في  .84

 العصر الحاضر.       
 ة : )الببلغة العربية يجب أف تككف كسيمة كغاية في يفو معان(.(_ العبار 5

 افتراضات مقترحة:
 يككف ذلؾ إذا كقفت الببلغة عند الكشؼ عف جماليات فف القكؿ العربي. .85
 تككف كسيمة إلى غاية أخرل   إذا اتصمت بالكشؼ عف إعجاز القريف الكريـ . .86
 غي لو غاية كنياية.أف يككف الدرس البياني كسيمة لبياف اإلعجاز الببل .87

 مع تمنياتي بالنجاح كالتكفيؽ
  الباحثة                                                                                       

 أمؿ الدربي
 

 وارد          غير وارد

 اردوارد          غير و
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 مفتاح إجابة اختبار التفكير الناقد بعمـ البياف
 االستنباط ة مهار  -2             التفسير.                                ة مهار  -1    

رقػػػػػػػػـ 
 الفقرة

رقػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة 

رقػػػػػػػػـ   اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة 

 اإلجابة

1-  6-  11-    16-  21-  26-  
2-  7 -  12-   17-  22-  27-  

3-  8-  13-   18-  23-  28-  
4-  9-  14-   19-  24-  29-  

5-  10  15-   20-  25-  30-  
 
 المقارنة والتبايف.رة مها-4                       االستنتاج.                   ة مهار  -3  

رقػػػػػػػػػػػـ 
 الفقرة

رقػػػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة 

رقػػػػػػػػػػـ   اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة 

 اإلجابة

31-  36-  41-    46-  51-  56-  
32-  37-  42-   47-  52-  57-  
33-  38-  43-   48-  53-  58-  
34-  39-  44-   49-  54-  59-  
35-  40-  45-   50-  55-  60-  

 التنبؤ باالفتراضات .   ةمهار  -6                       تقويـ مناقشة األفكار.      رةمها -5
ـ ػػػػػػػػرق

 الفقرة
رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة

 الفقرة
رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة

 الفقرة 
رقػػػػػػػػػػـ   اإلجابة

 الفقرة
رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة

 الفقرة
رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة

 الفقرة 
 اإلجابة

61-  66-  71-    76-  81-  86-  

62-  67-  72-   77-  82-  87-  

63-  68-  73-   78-  83-  88-  

64-  69-  74-   79-  84-  89-  

65-  70-  75-   80-  85-  90-  
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 (14ممحؽ رقـ )
 نموذج مفتاح إجابة اختبار التفكير الناقد بعمـ البياف

 االستنباط .ة مهار  -2                      التفسير.                       ة مهار  -1
رقػػػػػػػػػػـ 
 الفقرة

رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة 

رقػػػػػػػػػػـ   اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة 

 اإلجابة

غيػػػػػػػػػػػػػػػػػر  -6 مرئية -1
 مرئية

غيػػػػػػػػػػػػػػػػػر  -11
 مرئية

 صحيح -26 صحيح -21 صحيح -16  

غيػػػػػػػػػػػػػػػػػر  - 7 مرئية  -2
 مرئية

 صحيح -27 صحيح -22 صحيح -17  مرئية -12

غيػػػػػػػػػػػػػػػػػر  -13 مرئية -8 مرئية -3
 مرئية

 صحيح -28 صحيح -23 صحيح -18 

 صحيح -29 خطأ -24 خطأ -19  ةمرئي -14 مرئية -9 مرئية -4

 صحيح -30 صحيح -25 خطأ -20  مرئية -15 مرئية 10- مرئية  -5

 المقارنة والتبايف. رة مها-4                        االستنتاج.                  ة مهار  -3
رقػػػػػػػػػػـ 
 الفقرة

رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة 

رقػػػػػػػػػػـ   اإلجابة
 الفقرة

ـ رقػػػػػػػػػػ اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة 

 اإلجابة

 خطأ -56 صحيح -51 خطأ -46   خطأ -41 صحيح -36 صحيح -31

 صحيح -57 خطأ -52 خطأ -47  صحيح -42 صحيح -37 خطأ -32

 خطأ -58 خطأ -53 خطأ -48  صحيح -43 خطأ -38 صحيح -33

 خطأ -59 خطأ -54 خطأ -49  خطأ -44 صحيح -39 صحيح -34

 صحيح -60 خطأ -55 خطأ -50  صحيح -45 صحيح -40 خطأ -35
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 التنبؤ باالفتراضات .       رة مها -6                       تقويـ مناقشة األفكار      ة مهار  -5
رقػػػػػػػػػـ 
 الفقرة

رقػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة 

رقػػػػػػػػػـ   اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة

رقػػػػػػػػػـ  اإلجابة
 الفقرة 

 ابةاإلج

 كارد -86 كارد -81 كارد -76   قكية -71 قكية -66 قكية -61

 كارد -87 غيركارد -82 كارد -77  ضعيفة -72 قكية -67 ضعيفة -62

 كارد -88 غيركارد -83 غيركارد -78  ضعيفة -73 ضعيفة -68 ضعيفة -63

 كارد -89 كارد -84 كارد -79  قكية -74 قكية -69 قكية -64

 كارد -90 غيركارد -85 كارد -80  قكية -75 قكية -70 قكية -65

 
 مع تمنياتي بالنجاح كالتكفيؽ

 الباحثة
 أمؿ الدربي
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 (15ممحؽ رقـ )
 أهداؼ البرنامج  المقترح

  -أوال: األهداؼ العامة :
  :يتكقع في نياية ىذا البرنامج كبعد عمؿ أكجو النشاط المطمكبة أف يككف الطمبة قادريف عمى-  
 . خداـ المغة العربية في نقؿ أفكارىـ كمشاعرىـ استخدامان جيدان است  -
 تذكؽ ما في اثيات القرينية كالشكاىد  مف إعجاز ببلغي . -
 .كأفكار سامية كما بيا مف صكر بيانية  سيما التشبييات بأنكاعيا تذكؽ ما في األدب مف معافو  -
 .    ث كالمطالعة كخاصة في مجاؿ الببلغةتنمية الميكؿ القرائية لدل الطمبة كجذبيـ إلى البح -
 تكثيؽ صمة الطمبة بمغتيـ العربية  كالتي ىي لغة القريف الكريـ  . -
 تعزيز انتماء الطمبة بالمغة العربية كاعتزازىـ بيا. -
 تعزيز ارتباط الطمبة بعقيدتيـ اإلسبلمية كتراثيـ األدبي. -
 يـ الحس الببلغي الرقيؽ.تنمية الجانب الكجداني لدل الطمبة مما يمنح -

 -ة :صهداؼ الخااألثانيًا: 
 وتنقسـ إلى ثبلثة أقساـ :

 األىداؼ اإلدراكية )المعرفية( . -
 األىداؼ النفسحركية. -
 األىداؼ الكجدانية )اإلنفعاليو(. -

 -أوال: األهداؼ المعرفية:
  .يعرؼ كممة البياف كمعناىا 
  . يحدد مكضكعات عمـ البياف 
  لتشبيو مف بيف المكضكعات.يختار كحدة ا 
  . يشرح معنى التشبيو لغة 
  .يبيف معنى التشبيو اصطبلحان 
   القزكيني. –السكاكي  – ةقدام –يعدد ما ذكره العمماء مف تعريفات عدة لمتشبيو أمثاؿ المبرد 
  .يكضح أركاف التشبيو باعتبار الطرفيف 
  .يصنؼ  أنكاع التشبيو المحسكس كالمعقكؿ 
  ات الكاردة في اثيات الكريمة.يكضح التشبيي 
  .يفسر تشبيو المعقكؿ بالمعقكؿ 
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   تشبيو المعقكؿ بالمعقكؿ باثيات القرينية .لميمثؿ 
  . يشرح تشبيو المحسكس بالمعقكؿ 
  .يفرؽ بيف التشبيو المفرد كالمركب كالمتعدد 
  .يميز معنى المفرد في النحك كالمفرد في الببلغة 
  ت مف القريف الكريـ.متشبيو المفرد ب يال يمثؿ 
  شرحان كافيان  يشرح اثيات الكريمة. 
  .يكضح تشبيو المركب بالمركب 
  .يبيف معنى المركب 
  .يستخرج أمثمة مف القريف الكريـ عمى تشبيو المركب بالمركب 
  .يسمي أقساـ تشبيو المتعدد بالمتعدد 
   الجمع (. –التسكية  –المفركؽ  –يميز بيف التشبيو ) الممفكؼ 
  شرح معنى التشبيو الممفكؼ.ي 
  .يبيف معنى التشبيو المفركؽ 
  . يفسر معنى تشبيو التسكية 
  .ي كؿ معنى تشبيو الجمع 
  .يفرؽ بيف أداكت التشبيو 
  .يعدد أداكت التشبيو 
   األفعاؿ كأدكات تشبيو. –األسماء  –يقارف بيف الحركؼ 
  .يبرىف عمى أدكات التشبيو )الحركؼ( ب يات كريمة 
   اثيات الكريمة الدالة عمى الحركؼ.يشرح 
 . يفسر أداة التشبيو كأف 
  .يبيف أف التشبيو بكأف أبمغ مف التشبيو بالكاؼ 
  . يشير إلى أداكت التشبيو في األدكات في األسماء 
  .يعدد أدكات التشبيو في األسماء 
  . يمثؿ ألدكات التشبيو في األسماء 
  .يبيف أقساـ التشبيو باعتبار األداة 
  فسر معنى التفسير المرسؿ .ي 
  . يأتي بأمثمة عمى التشبيو المرسؿ 
  . يشرح معنى اثيات الكاردة عمى التشبيو المرسؿ 
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  .يعرؼ التشبيو الم كد 
  .يحمؿ اثيات الكاردة عمى التشبيو الم كد 
  . يستنبط معنى التشبيو باعتبار كجو الشبو 
  .يعدد أقساـ التشبيو باعتبار كجو الشبو 
   معنى كجو الشبو المفرد.يشرح 
  .يكضح اثيات الدالة عمى كجو الشبو المفرد 
  .يفسر معنى كجو الشبو المتعدد 
  .يكتب اثيات الدالة عمى كجو الشبو المتعدد 
 .يشرح معاني اثيات الدالة عمى كجو الشبو المتعدد 
  .يشير إلى معنى كجو الشبو المركب 
  .يمثؿ ب يات كريمة لكجو الشبو المركب 
  .يحمؿ اثيات الكريمة الدالة عمى كجو الشبو 
  .يفسر معنى كجو الشبو 
  .يذكر الفرؽ بيف كجو الشبو المتعدد كالمركب 
  .يحمؿ األمثمة الكاردة  عمى التشبيو المجمؿ 
  .يفسر معنى التشبيو القريب 
  .يكضح أسباب قرب التشبيو 
  .يشرح معنى التشبيو البعيد 
  .يستنبط أسباب بعد التشبيو 
  . يعرؼ معنى كثرة التفصيؿ 
  .يفرؽ بيف التشبيو الكىمي كالخيالي 
  .يعدد أنكاع التشبيو 
  .يعرؼ التشبيو البميغ 
  .يأتي بأمثمة عمى التشبيو البميغ 
  .يفسر معنى اثية الكريمة الدالة عمى التشبيو البميغ 
  .يبيف أف التشبيو البميغ مف أعمى مراتب التشبيو 
   الضمني .يفسر معنى التفسير 
  .يحمؿ اثيات الدالة عمى التشبيو الضمني 
  .يبيف معنى التشبيو المقمكب 
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  عمى التشبيو المقمكب. ةيشرح اثيات الكارد 
  .يكضح معنى التشبيو التمثيمي 
  .يبيف أف كجو الشبو منتزع مف عدة أمكر 
  .يربط بيف التشبيو التمثيمي كالتشبيو المركب 
  اثيات في مكاقؼ حياتية. يطبؽ المعاني التي كردت في 
  .يشير إلى أغراض التشبيو 
  غراض التي تعكد إلي المشبو.يبيف  األ 
  .يكضح بياف حاؿ مقدار المشبو 
  .يفسر بياف إمكاف كجكد المشبو 
  .يأتي بأمثمة عمى بياف إمكاف كجكد المشبو 
  .يحمؿ أمثمة بياف كجكد المشبو 
  .يبيف تقرير حاؿ المشبو 
   ف المشبو .يييفسر معنى تز 
  .يشرح األمثمة الكاردة عمى تزييف المشبو 
  .يميز بيف تزييف المشبو كتقبيح المشبو 
  .يكضح معنى تقبيح المشبو 
  .يعدد صكر استطراؼ المشبو 
   ف عمى تقبيح المشبو.ييحمؿ األمثمة الكاردة مف القر 
  .يسمي األغراض التي تعكد إلي المشبو بو 
  .يكضح معنى التشبيو المقمكب 
  .يفسر معنى ببلغة التشبيو 
  .يفسر الكظيفة األساسية لمتشبيو 
   أبك ىبلؿ  –ابف كىب  –يشير إلى يراء الببلغييف في التشبيو أمثاؿ : د. شكقي ضيؼ 

 العسكرم.      
 -: األهداؼ النفسحركية: ثانياً 

  .يبحث في المكتبة عف بعض المراجع المقترحة في مباحث عمـ البياف 
   عف أحد عمماء الببلغة العربية . يكتب تقريران 
  . يستعيف ببعض الكتب المقترحة في مكضكع عمـ البياف 
  . يبحث في المكتبة عف أشير عمماء عمـ  البياف 
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  ةيتمك اثيات الكريمة الدالة عمى التشبيو تبلكة جيد. 
  .يطبؽ أحكاـ التجكيد أثناء التبلكة 
   في تعاممو مع اثخريف. يسمؾ سمككان حسنان 

 -: األهداؼ الوجدانية :ثالثاً 
 : يتكقع بعد دراسة ىذا البرنامج كتنفيذ أكجو النشاط المطمكبة مف المتعمـ أف يككف قادران عمى 
 . تنمية الميكؿ القرائية نحك الببلغة العربية سيما عمـ البياف 
   ني .ييتذكؽ ما في عمـ البياف مف جماؿ ببلغي في النظـ القر 
  عربي مف جماؿ ببلغي .يتذكؽ ما في األدب ال 
  . ينمي ميارات البحث األدبي المتكاصؿ لدل الطمبة 
  . يثمف جيكد عمماء الببلغة في ىذا العمـ 
  .يقدر أىمية عمـ البياف 
  .يبدم رأيو في جيكد عمماء الببلغة 
  .يعتز بمباد  دينو القكيـ 
  .يميؿ إلي االقتداء باالتجاىات الدينية 
  ع لو كيناقشو.خر كيستميحتـر الرأم اث 
  .يتعكد ممارسة القيـ اإلسبلمية الحكيمة 
  .ينفر مف التفكير الخرافي 
  .يتمسؾ بالتفكير الناقد كيطكره 
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 (16ممحؽ رقـ )
 خطوات بناء البرنامج المقترح

 مرحمة تخطيط البرنامج وتشمؿ عمى : -أ
 المنطمقات الفكرية لمبرنامج التعميمي . -1
 تحديد كحدات البرنامج . -2
 يد األىداؼ العامة لمبرنامج.تحد -3
 تحديد األىداؼ الخاصة لمبرنامج. -4
 تحديد المعايير التي ينبغى تكافرىا في أىداؼ البرنامج. -5
 تحديد المحتكل العممي لمبرنامج . -6
 تحديد المعايير التي ينبغى تكافرىا في محتكل البرنامج. -7
 تحديد الطرائؽ كاالستراتجيات في تدريس البرنامج . -8
 يير التي ينبغي تكافرىا في طرائؽ تدريس البرنامج.تحديد المعا -9

 اختيار الكسائؿ التعميمية المستخدمو في تنفيذ البرنامج . -10
 في البرنامج. ةتخدمتحديد المعايير التي ينبغي تكافرىا في الكسائؿ التعميمية المس -11
 في البرنامج. ةنشطة التعميمية المستخدماختيار األ -12
 كافرىا في األنشطة التعميمية المصاحبة لمبرنامج.تحديد المعايير التي ينبغي ت -13
 تقكيـ البرنامج. -14
 تحديد المعايير التي ينبغي في تقكيـ البرنامج. -15
 مرحمة تنفيذ البرنامج: -ب

فػػي ىػػذه المرحمػػة تػػـ عػػرض المحتػػكل الدراسػػي فػػػي كحػػدة التشػػبيو بعمػػـ البيػػاف لطمبػػة المغػػة العربيػػػة 
ـ عمػى ىيئػة دركس  2011-2010مية بغػزة لمعػاـ الدراسػيبكميتي اثداب كالتربيػة بالجامعػة اإلسػبل

 –اليػدؼ  –الػدرس  –لممعمـ في تنفيذ البرنامج كالتي تشمؿ عمػى الميػارة  تعميمية كالتي تعتبر دليبلن 
 التقكيـ . –الكسائؿ المستخدمة  –األنشطة  –المحتكل 

ثػراء لممحتػكل مػف كتشمؿ مرحمة التنفيذ عمى عدد مف الدركس بحيث يػتـ تغطيػة محتػكل البرنػ امج كا 
اإلعجػػاز الببلغػػي مػػدعمان باثيػػات القرينيػػة فػػي كػػؿ مكضػػكع مػػف مكضػػكعات الكحػػدة  ظيػػؼك تخػػبلؿ 

 بشرائح البكربكنت الصكت كالحركة .
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 المنطمقات الفكرية لمبرنامج التعميمي:
ض ينطمػػػؽ البرنػػػامج مػػػف أسػػػس التربيػػػة اإلسػػػبلمية كاضػػػحة المعػػػالـ كاألبعػػػاد ال لػػػبس بيػػػا كال غمػػػك 

كاألسس اإلسبلمية المتعػددة منيػا العقائديػة التػي ينبػث عنيػا نظػاـ تربػكم متكامػؿ كمتػكازف كاألسػس 
الفكرية التي يقصد بيا التصكر اإلسبلمي لئلنساف كالككف كالحياة ينبث مف عقيػدة التكحيػد كبالتػالي 

شػىء مػع العقػؿ كالقمػب   كما أنيا تنشئ الحياة اإلنسانية كذلؾ ينثأران ينجدىا تنشئ في العقؿ كالقمب 
 حالة مف االنضباط ال تتأرجح معيا الصكر كال تيتز معيا القػيـ كال يتمتػع فييػا التصػكر كال السػمكؾ 

 ( 226:1987)قطب                                                                       
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 (17محؽ رقـ )م
 معايير البرنامج المقترح 

 التي ينبغي مراعاتيا عند إعداد البرنامج المقترح فيما يمي: المعايير حثةحددت البا
 المعايير التي ينبغي توافرها في أهداؼ البرنامج:

 أف تتسؽ كاألىداؼ التربكية العامة لمبرنامج المقترح. -
 أف تككف كاضحة كمحددة بالنسبة لممعمـ كالمتعمـ. -
 كرغباتيـ   كميكليـ.أف تتبلءـ كقدرات الطمبة   كتمبي حاجاتيـ    -
 أف تككف قابمة لممبلحظة كالقياس. -
 أف تشمؿ الجكانب المختمفة لمنتاجات التعميمية. -
 .)عمـ البياف  "2ببلغو "أف ترتبط بالمضمكف التعميمي ) -
 أف تراعي اإلمكانات المادية المتاحة في الجامعة.  -
يػػػػة الراجعػػػػة   كالمحاكلػػػػة أف ت كػػػػد ضػػػػركرة األخػػػػذ بأسػػػػس الػػػػتعمـ كنظرياتػػػػو ) التعزيػػػػز   كالتغذ -

 كالتعمـ بالمعنى(.كالخطأ 
 المعايير التي ينبغي توافرها في محتوى البرنامج:

 .عمـ البياف (2 )الببلغة بأف يككف مرتبطان باألىداؼ المخطط ليا   كالمتعمقة  -
 أف يتمشى مع الخصائص النمائية لممتعمميف   كيراعي حاجاتيـ   كميكليـ   كرغباتيـ. -
 بالخبرات السابقة لدل المتعمميف.أف يرتبط  -
 أف يككف المحتكل صادقان. -
 أف يحقؽ مبدأ التكزاف مف حيث الشمكؿ كالعمؽ   كبيف الجانبيف النظرم كالعممي. -
 أف يراعي مبدأ التكامؿ الرأسي بيف مساؽ عمـ البياف كفركع المغة العربية اثخرل. -
 أف يتـ تنظيمة كفقان لمتنظيـ المنطقي كالسيكمكجي.  -
 أف يعزز المنظكمة القيمية لدل الطبلب. -
 أف يرتبط بالكاقع . -
 أف يككف قاببلن لمتطكير المستمر. -
 أف يشجع عمى تنمية بعض سمات التفكير الناقد لدل الطمبة. -

 المعايير التي ينبغي توافرها في طرائؽ تدريس البرنامج:
  .عمـ البياف(2 )غة ببلبال المراد تحقيقيا   كالمتعمقةأف تتسؽ مع األىداؼ التعميمية  -
 أف تتبلءـ كطبيعة المادة التعميمية ) عمـ البياف(. -
 كمما أمكف ذلؾ. ةعينأف تستخدـ الكسائؿ التعميمية المي  -
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 أف تتناسب كالبيئة التعميمية المتاحة. -
 أف تحث المتعمميف عمى التفكير   كالقياـ بنشاطات تعميمية ىادفة. -
 كع المراد تدريسو.ف تعمؿ عمى جذب انتباه الطمبة لممكضأ -
 أف تكفر فرصان لكؿ مف التعمـ الفردم كالجماعي. -
 أف تأخذ باالتجاىات الحديثة في استخداميا في عممية التعمـ. -

 المعايير التي ينبغي توافرها في الوسائؿ التعميمية المستخدمة في البرنامج:
 عمـ البياف.(2 )ببلغة الأف تككف منتمية إلى اليدؼ التعميمي الخاص ب -
 أف تتبلءـ كالخصائص النمائية لمطمبة   كتثير اىتماماتيـ. -
 أف تعتمد األسمكب العممي في صدقيا   كصحة معمكماتيا   كدقة لغتيا. -
 الفنية لمكسيمة كالكضكح   كجكدة األداء   كمناسبتيا لظركؼ التعمـ. صأف تراعي الخصائ -
 صاد في الكقت   كالجيد   كالماؿ.أف يتكفر فييا عنصر األماف  كالتشكيؽ   كالمركنة   كاالقت -
 أف تككف متنكعة بحيث تراعي الفركؽ الفردية. -
 أف تكفر جكان مف المشاركة الكجدانية كالحكارية بيف المتعمميف. -
 أف تعمؿ عمى إثراء عممية التعمـ. -
 أف تراعي إمكانات المعمـ   كخبراتو   كمياراتو في كيفية استخداـ الكسيمة . -
 ات البيئة المحمية في إعدادىا.أف تستفيد مف إمكان -

 المعايير التي ينبغي توافرها في األنشطة التعميمية المصاحبة لمبرنامج:
 أف تككف محققة لميدؼ المنشكد. -
مكاناتيـ   كتمبي حاجاتيـ كرغباتيـ. -  أف تناسب مستكل التبلميذ كا 
 أف تخضع لممبلحظة الدقيقة كالتسجيؿ . -
 كؽ الفردية.أف تككف متنكعة   بحيث تراعي الفر  -
 أف تشجع العمؿ الفردم كالجماعي لدل المتعمميف. -
 ف تسيـ في تنمية ميارات التفكير لدل المتعمميف.أ -

 المعايير التي يبنغي توافرها في تقويـ البرنامج:
 أف يرتبط بجميع عناصر العممية التعميمية التعممية. -
 كالنفسحركية (.أف يككف شامؤل لمجاالت األىداؼ ) المعرفية   كالكجدانية    -
 أف يحقؽ مبدأ التعاكف فيما بيف المعمـ كالمتعمـ. -
 أف يعتمد األسمكب العممي مف حيث الصدؽ   كالثبات   كالمكضكعية. -
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يسػية در أف يستخدـ أساليب تقكيـ متنكعة   كما في األسئمة الشػفكية   كأكراؽ العمػؿ   بطاقػات ت -
 متنكعة   كالكظائؼ البيتية .

 ب النظرم كالتطبيقي .ف يكزاف بيف الجانأ -
 أف يككف مستمران منذ البدء في عممية التخطيط   إلى تقكميو. -
 أف يأخذ بمبدأ التعزيز كدافع لعممية التعمـ. -
 أف يراعي تنمية القدرات اإلبداعية لدل الطمبة . -

 ىذا كقد تـ ترتيب المعايير السابقة كفقان ألىميتيا في البرنامج المقترح   ككركدىا فيو .
 ى البرنامج :محتو 

 يتككف البرنامج مف كحدة دراسية تعرض تفصيبلن )كحدة التشبيو( بأنكاعو بعمـ البياف. 
 تحديد الطرائؽ كاالستراتجيات في تدريس البرنامج :

 .المنظمات المتقدمة  -2
 المناقشة كالحكار . -3
 .طريقة المحاضرة  -4
البرنػامج المقتػرح باسػتخداـ طريقة العرض العممي كىي : عػرض الشػرائح التعميميػة التػي تتعمػؽ ب -5

 (.power pointنت ) يالحاسكب بكربك 
 عرض اثيات الكريمة بصكت الشيخييف الكريمييف أحمد العجمي كالسديس. -6

 -الوسائؿ التعميمية :
كالدافعية  هنتباكاال ةار جكان مف اإلث ؽنجاح البرنامج   فيي تخما  لمكسائؿ التعميمية دكر ميـ في تنفيذ ك 

ميمي كتيسر نقؿ المعمكمات  كتكفر الكقت كالجيد كتعمؿ عمى رفع كفاية المعمـ في المكقؼ التع
                                                              .المينية كتشجع المتعمـ عمى المشاركة كالتفاعؿ إضافة إنيا تجعؿ المتعمـ أكثر فاعمية كأبقى أثران 

 (270:  2000) مرعي 
في  ميمان  ان ر ة لطرائؽ التدريس المقترحة حيث أنيا ت دم دك يؿ التعميمية تعتبر إضافة حقيقلذا فالكسائ

 بػػارختإسػػتخداميا كلكػػف يمكػػف اتحقيػػؽ أىػػداؼ البرنػػامج   كتتعػػدد الكسػػائؿ التعميميػػة بتعػػدد مكاقػػؼ 
 تػػدريس المقترحػػة فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼالبعػػض الكسػػائؿ التعميميػػة التػػي تسػػيـ فػػي زيػػادة فاعميػػة طريقػػة 

 البرنامج .
 وتتحدد الوسائؿ المقترحة في البرنامج :

 جياز حاسكب . -
 power طريقػة العػػرض العممػػي كىػػي عػػرض الشػػرائح التػي تتعمػػؽ بالبرنػػامج عػػف طريػػؽ برنػػامج -

point)       .) 
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قامت الباحثة بجمع كؿ اثيات القرينيػة المتعمقػة بمحتػكل البرنػامج مػف خػبلؿ قراءتيػا لمقػريف  -
   بصػػػكت الشػػػيخيف أحمػػػد العجمػػػي لكػػػكفيلشػػػبكة العنكبكتيػػػة بالرسػػػـ امػػػف ا الكػػػريـ  كتحميمػػػو

 كالسديس .
ترتيب اثيات القرينية التي تـ جمعيا بحيث تنسجـ مع ترتيب المحتكل الدراسػي التػي تتعمػؽ بكػؿ  -

 كحدة دراسية مختارة .
-السػديس عرضيا بصكرة مرتبة بعد تجييزىا مف خبلؿ مكنتاج بالصكت ألحد المقرئيف الشيخ   -

حمػد العجمػي كبالصػكرة مػف خػبلؿ عػرض اثيػات أك صكت الشيخ  -إماـ الحـر المكي الشريؼ 
القرينية يتخمميػا منػاظر خمفيػة تتعمػؽ بمحتػكل اثيػات مثػؿ الشػمس كالقمػر كالميػؿ كالنيػار كالسػماء 

 كاألرض ... الخ   .
 ؽ سػػػػكيداف كالشػػػػيخ عبػػػػد ف الكػػػػريـ لمػػػػدكتكر طػػػػار يف أشػػػػرطة اإلعجػػػػاز العممػػػػي لمقػػػػر االسػػػػتفادة مػػػػ  -

 المجيد الزنداني.   
 محتكل الدراسي.العمؿ مكنتاج ليذه األشرطة بحيث تتناسب مع   -
 التنسػػػػيؽ كالتعػػػػاكف مػػػػع مركػػػػز الكسػػػػائؿ بالجامعػػػػة اإلسػػػػبلمية لتجييػػػػز ىػػػػذه األشػػػػرطة كتزكيػػػػدىـ   -

 بنسخة منيا .    
 أكراؽ عمؿ مختمفة كأنشطة مطمكبة مف المتعمـ  . -
 راسات المستخدمة أثناء الدرس الببلغي .الكتب كالك -
  كالمفػػاىيـ  ةبعػػض النقػػاط الغامضػػة كبعػػض األسػػئم السػػبكرة الطباشػػيرية   السػػبكرة البيضػػاء لعػػرض -

 كالتدريب عمييا .  
 االستعانة بالمراجع المقترحة في عمـ البياف. -

 و الطالب ؟عمى قياس كؿ ما يتعمم ةىؿ اختبارات التحصيؿ قادر ىناؾ عدة تسا الت تطرح : 
عمػى ىػذا التسػا ؿ   كلكػف التحصػيؿ مثمػو مثػؿ الػذكاء  ةأنو مف الصعب أف نطمػؽ إجابػة عامػ نقكؿ

رتبػػة كالدالػػة مػػف الغػػرض مػػف ىػػذا فمػػف الصػػعب تحديػػده بدقػػة كلكػػف نػػنيج مػػنيج نتبػػع فيػػو اثثػػار المت
 ختبار . اال

التعميميػػة فػػي الجامعػػة أك كمػػا أف بعػػض التغيػػرات التػػي قػػد تحػػدث لمطالػػب ليسػػت كميػػا نتػػاج العمميػػة 
التحصػيؿ  يػذارات التػي يتعػرض ليػا الطالػب   كلالمدرسة كبسبب ىذا التداخؿ الػذم يسػيـ فػي التغيػ

 ( 41:  2006) أ .د. يكنس                       ال يمكف رده إلى الجامعة كالمدرسة .
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 تقييـ التعمـ كالتحصيؿ " مفيكمو كمككناتو في التربية "
المغة ىك تقرير قيمة الشيء أك الحكػـ فػي قيمتػة . كتقيػيـ التحصػيؿ لػـ يختمػؼ كثيػران عػف التقييـ في 

قرينػػة فػػي المغػػة   حيػػث يجسػػد فػػي رأينػػا : تعيػػيف قيمػػة أك كفايػػة نتػػائج الػػتعمـ أك حصػػيمتو . أك ىػػك 
عمميػػة تربكيػػة يػػتـ بكاسػػطتيا تكػػكيف الحكػػـ فػػي قيمػػة أك كفايػػة ظػػاىرة سػػمككية تحصػػيمية تخػػص تعمػػـ 

 بلب بالمقارنة بمعايير كمية / نكعية / كيفية مقترحة .الط
كمفيـك تقييـ التعمـ كالتحصيؿ الذم نتبناه خبلؿ الكتاب يخص نفسو بالحكـ عمى كفاية نتائج التعمـ 
كمان كنكعان ككيفان في تحقيؽ األىداؼ التربكية المنشكده بالمقارنة مع المكاصفات المعاييرة المحدده 

كف التقييـ مف تككيف الحكـ أعبله   يستمزمو تكفير كمية كافية مف البيانات لكؿ منيـ .حتى يتم
المناسبة بخصكص مكضكع التحصيؿ   يستطيع بذلؾ إجراء المقارنات المطمكبة كصناعة القرارات 
التقيمية البناءة عمى أساسيا . كيككف ذلؾ تحت أربع عمميات رئيسية ىي المبلحظة كالقياس ثـ 

ف كالحكـ كالمبلحظة كالقياس كالتقدير ىي عمميات أساسيو لتقييـ التحصيؿ   التقدير كالتثمي
                                                        كعناصر عضكية مقررة لمفيكمة   ال يقكل عمميان عمى الحدكث في التربية بدكنو.

 (7: 2002  )حمداف                                                                    
يكػػكف التقػػكيـ عػػف طريػػؽ تقػػكيـ التحصػػيؿ حيػػث يعرفػػو الجمػػؿ : " بأنػػو اكتسػػاب الطالػػب لممعػػارؼ 
كالميارات المدرسية بطريقة عممية منظمة كيمكف قياس التحصيؿ بعدة طػرؽ كأسػاليب كلعػؿ اليػدؼ 

بعض المعػارؼ كالمفػاىيـ مف تصميـ ىذه االختبارات التحصيمية ىك قياس مدل استيعاب الطبلب لػ
 المتعمقػػػػػػػػػػػة بالمػػػػػػػػػػػادة الدراسػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػت معػػػػػػػػػػػيف أك فػػػػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػدة تعميميػػػػػػػػػػػة معينػػػػػػػػػػػة "     

 (113ق : 1421 ) شعمة                                                                    
 س بأنػػو بعػػدة تعريفػػات حيػػث عرفػػة بامشػػمك  Achievment Testكلقػػد عػػرؼ االختبػػار التشخيصػػي 

) األداة التي تسػتخدـ فػي قيػاس المعرفػة كالفيػـ كالميػارة   فػي تعمػـ مػادة دراسػية معينػة أك مجمكعػة 
مػف المػكاد الدراسػية عػف طريػؽ أسػئمة تراعػي فػي صػياغتيا شػركط معينػة كتمػر بخطػكات نصػؿ بيػػا 

 (157ق : 1405  ) بامشمكس      إلى تحقيؽ أىداؼ االختبار (                             
بأنػػو ) اختبػػار يقػػاس بػػو مػػدل تحصػػيؿ الفػػرد لشػػيء مػػف  Lehman &Mehrenكفػػد عرفػػو كػػؿ  مػػف 

تعمػػيـ أك  األشػػياء أك اكتسػػاب لمعرفػػة محػػددة أك ميػػارات معينػػة كفػػي الغالػػب تػػتـ ىػػذه األشػػياء نتيجػػة
 (278ق :1418  )الطريرم                                            تدريب مخطط منظـ 

بأنػػو ) اختبػػار صػػمـ بقصػػد قيػػاس إلمػػاـ الطالػػب فػػي معرفػػة محػػددة  أك براعتػػو فػػي  Ebelكقػػد عرفػػة 
 (279ق : 1418  ميارات معينة(.                                                ) الطريرم
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 تحديد وسائؿ التقويـ المقترحة :
كدنا بمعمكمات كافية عف مدل تحقؽ في عممية التعميـ كالتعمـ   فيك يز  ةلمتقكيـ أىمية كبير 

 (  361 :  1996   ) عفانة       .  األىداؼ   كىك كسيمة لتحقيؽ التعمـ كزيادة دافعية المتعمـ
كفػػي ضػػكء مػػا تكصػػؿ إليػػة البحػػث الحػػالي مػػف معػػايير ينبغػػي أف تراعػػى فػػي التقػػكيـ فإنػػة يمكػػف أف  

مػى قيػاس مػدل بمػكغ األىػداؼ المرجػكة كالتقػكيـ نقدـ عددان مف األساليب التقكيمية التي تككف قادرة ع
 في البرنامج الحالي يقـك عمى :

 اختبار التطبيؽ االستطبلعي: -1
بلب كطالبات المستكل الثاني قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية عمى ط   

 .مساؽ عمـ البياف (2لطمبة المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية كاألقصى الذيف يدرسكف الببلغة )
 االختبارات القبمية : -2
 تتـ قبؿ دراسة البرنامج كذلؾ لتحديد خبرات المتعمـ السابقة التي تسيـ في تعمـ محتكل المادة  -  
 التعميمية الجديدة .     
    جبلسر ( عمى طمبة المجمكعتيف  –قامت الباحثة بتطبيؽ اختبار التفكير الناقد ) كاطسكف  -  
 .أال كىي تدريس البرنامج ة كالتجريبية قبؿ إجراء التجربةالضابط    
   المجمكعتيف  صيؿ في مساؽ عمـ البياف عمى طمبةقامت الباحثة بتطبيؽ اختبار التح -  

 الضابطة كالتجريبية.    
 التقويـ التكويني :

امج البرن مف دركس كتـ مف خبلؿ التدريبات كاألنشطة المتضمنة  كأكراؽ العمؿ في كؿ درس
 بحيث تجعؿ المتعمـ يتأكد مف مدل استيعابو لكؿ قسـ قبؿ االنتقاؿ إلي تعمـ قسـ جديد.

 التقويـ الختامي: -3
 كتمثؿ في اختبار بعدم في التحصيؿ العممي بعمـ البياف  أعطى لممتعمـ في نياية تدريس -1
  حصيؿنمية التمج في تالبرنامج المقترح كذلؾ لقياس نتاجات تعمـ المتعمـ  كمعرفة فاعمية البرنا   
 .لدل الطمبة   
كتمثؿ في اختبار بعدم في التفكير الناقد أعطى لممتعمـ في نياية تدريس البرنامج المقترح  -2

 كذلؾ لقياس نتاجات تعمـ المتعمـ  كمعرفة فاعمية البرنامج في تنمية التفكير الناقد لدل الطمبة .
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 ضبط البرنامج : 
البرنامج كىك في صكرتو األكلية تـ عرضو عمى المشرؼ التربكم كمجمكعة بعد االنتياء مف بناء 

مف األساتذة األفاضؿ المتخصصيف كمجمكعة مف المحكميف إلبداء الرأم حكؿ محتكيات البرنامج  
جراء   حتكل العممي كاألنشطة المصاحبة مف ناحية الم كسبلمة المغة كمبلءمتيا  كأساليب التقكيـ كا 

في صكرتو النيائية  ان محكميف حتى أصبح البرنامج معداألخذ ب راء كتعديبلت البعض التعديبلت ك 
الضابطة ككانت النتائج لصالح  ك التجريبية المجمكعة ـ تطبيقو عمىكيتمتع بالصدؽ الظاىرم كت

   . المجمكعة التجريبية
 (5.27جدوؿ)

 محتوى البرنامج وزمف تطبيقة ) عدد المحاضرات(
عدد  ند وعنوان رقـ الب عنوان  مسمسؿ

 المحاضرات
زمف 

 المحاضرة

 ساعة 1 طمبة كطالبات تييئة كتعارؼ 1

 ساعة 1 ضابطة كتجريبية تقسيـ المجمكعات 2

 لمضابطة كالتجريبية اختبار قبمي في التحصيؿ 3
 طالبات -طبلب

 ساعة 1

 لمضابطة كالتجريبية اختبار قبمي في التفكير الناقد 4
 طالبات –طبلب 

1 
 

 ساعة

 ساعة 1 مقدمة في عمـ البياف عمـ البياف 5

معنػػػى التشػػػبيو لغػػػة كاصػػػطبلحان    : التشبيو أكالن  6
 أركاف التشبيو

 ساعة 1

7  
 أنكاع التشبيو

 تشبيو المحسكس بالمحسكس
 تشبيو المعقكؿ بالمعقكؿ

1 
1 
 
 

 ساعة

 تشبيو المحسكس بالمعقكؿ
 تشبيو المعقكؿ بالمحسكس
 تشبيو المركب بالمركب

 شبيو المفركؽالت

1 
1 
1 

 
 ساعة
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8  
 : أداكت التشبيو ثانيان 

 األكؿ : الحركؼ
 الثػانػي : األسماء
 الثالث : األفعاؿ

 
 
2 
 

 
 
 ساعة

9  
 
 
 

التشػػػػػبيو باعتبػػػػػار كجػػػػػو  -1: ثالثػػػػػان 
 الشبو

 كجو الشبو المفرد -1
 كجو الشبو المتعدد -2
 كجو الشبو المركب -3
الفرؽ بيف كجو الشػبو المتعػدد  -4

 كبكالمر 
كجػػػػػو الشػػػػػبو باعتبػػػػػار الػػػػػذكر  -5

 كالحذؼ
 التشبيو المجمؿ -6

 
 
2 
 

 
 
 ساعة

10  
 التشبيو القريب كالبعيد -2

 أكالن : التشػػػػػػػػػػبيو القريػػػػػػػػػػب معنػػػػػػػػػػاه.

 أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو.

 ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان: التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو البعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد .
 أسباب بعد التشبيو .

 
1 

 
 ساعة

 أكالن : التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو البميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ. أنكاع التشبيو 11
 بيو الضػػػػػػػػػػػػػػػمني.ثانيػػػػػػػػػػػػػػػان : التشػػػػػػػػػػػػػػػ

 ثالثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان: التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو المقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكب 
 ة الببلغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة .تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيم      

 رابعػػػػػػػػػػػػػػػػان : التشػػػػػػػػػػػػػػػػبيو التمثيمػػػػػػػػػػػػػػػػػي
 

1 
 
1 
 
2 

 
 
 ساعة

12  
  أغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراض التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو

إلػػػػػػػى  األغػػػػػػػراض التػػػػػػػي تعػػػػػػػكد -1
 لمشبوا

 بيػػػػػػػػػػػػػػػػاف حػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ المشػػػػػػػػػػػػػػػػبو . -1
 المشػػػػػبو . مقػػػػػدار حػػػػػاؿبيػػػػػاف  -2
 بيػػػػػاف إمكػػػػػاف كجػػػػػكد المشػػػػػبو. -3
   تقريػػػػػػػػػر حػػػػػػػػػاؿ المشػػػػػػػػػبو فػػػػػػػػػي  -4
 ذىف السامع.    

 
 
2 

 
 
 ساعة

13 
 

 تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزييف التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو 
 تقبيح التشبيو

 معنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزييف التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو 
 أمثػػػػػػػػػػػػمو مػػػػػػػػػػػف اثيػػػػػػػػػػػات كالشػػػػػػػػػػػعر 
 معنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  تقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيح الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر

 استطراؼ المشبو

 
2 

 
 ساعة

   الغرض األكؿ : التشبيو المقمكب.األغػػػػػػػراض التػػػػػػػي تعػػػػػػػكد إلػػػػػػػى  -2 14
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الغػػػػػرض الثػػػػػاني : بيػػػػػاف االىتمػػػػػاـ  المشبو بو
 .بالمشبو بو

 ببلغة التشبيو

 
1 

 
 ساعة

ف الكػػػػػريـ عمػػػػػى يمشػػػػػاىد مػػػػػف القػػػػػر  التخيؿ كالتجسيـ 15
التخيػػػؿ  كبيػػػاف اإلعجػػػاز الببلغػػػي 

 فييا .
مشػػػػػاىد مػػػػػف القػػػػػريف الكػػػػػريـ عمػػػػػى 
التجسػػيـ كبيػػػاف اإلعجػػاز الببلغػػػي 
 فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
التجسػػػػػػػػػػػػػػػيـ كصػػػػػػػػػػػػػػػؼ المعنػػػػػػػػػػػػػػػكم 
بمحسػػػػكس كضػػػػرب األمثمػػػػة عمػػػػى 

 المعنكم بالمحسكس.

 
 
3 

 
 
 ساعة

بعػػػدم فػػػي التحصػػػيؿ بعمػػػـ  اختبػػػار 16
 البياف

 لمضابطة كالتجريبية
 طالبات –طبلب 

 ساعة 2

 لمضابطة كالتجريبية اختبار بعدم في التفكير الناقد 17
 طبلب كطالبات

 ساعة 2

 ةساع 32 32 (4عدد الشعب ) مػػػػجػػػػػمػػػػكع المحاضرات لكؿ شعبو
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 الطريقة واإلجراءات
 -طريقة تدريس البرنامج:

لرجكع إلى األدب التربكم كبعض كتب الدراسات كالتدريس كالدراسػات السػابقة كجػد أف الطريقػة بعد ا
المستخدمة في تدريس الببلغة ىػي طريقػة القيػاس كذلػؾ بعػرض القاعػدة ثػـ قيػاس األمثمػة عمييػا أك 

 طريقة االستقراء بعرض األمثمة ثـ استقراء القاعدة .
طريقػػػػة جديػػػػدة فػػػػي تػػػػدريس ىػػػػذا المسػػػػاؽ )عمػػػػـ البيػػػػاف (   ان جديػػػػد ان كلكػػػػف الباحثػػػػة تقتػػػػرح برنامجػػػػ

  -204شػعبة ) الجامعػة اإلسػبلميةبالمقػرر عمػى طمبػة المغػة العربيػة  (ARABB2353) (2الببلغػة)
حيػث لجػأت  ( (203( قاعػة Kطػبلب مبنػى ) 101 )) (316)( قاعػة Lطالبػات مبنػى المحيػداف) 201)

تنميػػة التحصػػيؿ  كالتفكيػػر الناقػػد فػػي تػػي تسػػاعد إلػػي تكظيػػؼ اإلعجػػاز الببلغػػي القرينػػي لمشػػكاىد ال
رجكع كزيادتو لدل الطمبة   لذا قامت الباحثة بتصميـ برنامج إثرائػي مقتػرح مػف إعػدادىا الخػاص بػال

محتكل عمـ البياف كزكدت ىذا البرنامج بالعديد  مف الشكاىد القرينية  تضمنة إلى المراجع كالكتب الم
ككتابػة البرنػامج عمػى البكربكينػت بالصػكت كالصػكرة لمشػيخ أحمػد بيػاف بعػض األشػعار . ك كتفسػيرىا 

العجمػػي ك السػػديس كىػػذه الطريقػػة تسػػعى إلػػي إكسػػاب الطمبػػة ميػػارات أساسػػية تػػرتبط بكيفيػػة تعممػػو 
كىػػي كسػػيمة كأداء مػػف أجػػؿ تنميػػة أنمػػاط التفكيػػر سػػيما الناقػػد منػػو فػػي تحقيػػؽ أىدافػػو ك احتياجاتػػو  

 حثة ىذه الطريقة لما ليا مف سمات عديدة منيا:المتجددة لذا فقد ارتأت البا
تحسيف مستكل المتعمـ ككصكلو إلي درجة إصدار الحكـ كاتخاذ القرارات ذلؾ ألف البرنامج يعمػؿ  -

 عمـ البياف. لمساؽالتفكير الناقد لدل المتعمـ التحصيؿ ك تنمية  عمى 
العممػػي حسػػب قدراتػػو  يؿتيػػدؼ إلػػى رفػػع كفايػػة المػػتعمـ كالكصػػكؿ بػػو إلػػى أعمػػى مسػػتكيات التحصػػ -

مكانياتو  .كا 
 تيدؼ إلى رقي فكره كتزكيده بميارات التفكير العميا . -
 تكثؽ صمة المتعمـ بينو كبيف ربو كتزيده قكة كايمانان. -

بميػػارات التفكيػػر الناقػػد لمدراسػػة  تضػػمنةجبلسػػر( الم –باختبػػار) كاطسػػكف كقػػد اسػػتعانت الباحثػػة 
ي ضػػكء البيئػػة الفمسػػطينية كمػػا يتفػػؽ مػػع أفػػراد عينػػة البحػػث الحاليػػة حيػػث تػػـ تعػػديؿ بعػػض فقراتػػو فػػ

كذالؾ بعد تكزيعو عمػى مجمكعػة مػف المحكمػيف  فػي الجامعػة اإلسػبلمية كاألقصػى بغػزة   إذ كانػت 
التعػػػديبلت عمػػػى مفػػػردات اختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد تتعمػػػؽ بػػػبعض الصػػػياغات غيػػػر الكاضػػػحة 

ئص المجتمػػع الفمسػػطيني مػػع تعػػديؿ بعػػض مضػػمكف كحػػذؼ بعػػض األلفػػاظ التػػي ال تتفػػؽ مػػع خصػػا
التفكيػػر الناقػػد تكػػكف فػػي المفػػردات كالعبػػارات كيشػػتمؿ ىػػذا االختبػػار عمػػى سػػتة أنػػكاع مػػف ميػػارات 

ليؾ مجمكعيا  : أىـ ميارات التفكير الناقد مككنات التفكير الناقد مجتمعة كا 
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.  المقارنػػػة كالتبػػػايف ةميػػػار -4.  االسػػػتنتاج رةميػػػا -3ط.    االسػػػتنباة ر ميػػػا -2.  التفسػػػير رةميػػا -1
 . التنب  باالفتراضات ةميار  - 6    تقكيـ مناقشة األفكار. ةميار  -5

( فقرة.تمثػؿ سػتة أنػكاع مػف الميػارات 90كبيذا فإف اختبػار ميػارات التفكيػر الناقػد يشػتمؿ عمػى )
مػف ميػارات  ة( فقػرة لكػؿ ميػارة رئيسػ15تككف في مجمكعيا ميارات التفكير الناقد    إذ تػـ كضػع )

التفكيػػر الناقػػػد كىػػػذا يعنػػػي أف اختبػػػار التفكيػػػر الناقػػد يتكػػػكف مػػػف بطاريػػػة اختبػػػارات لمقيػػػاس ميػػػارات 
بػار تمثػؿ اختبػاران يقيسػيا االخت ةالتفكير لدل طمبة الجامعة   حيث أنو يمكف اعتبار كؿ ميػارة رئيسػ

  إذ يشػػػتمؿ عمػػػى مجمكعػػػة مػػػف ف اختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر الناقػػػد يعػػػد اختبػػػاران مركبػػػان إمسػػػتقبلن فمػػػذا 
أف تمؾ االختبارات في مجمكعيا تقيس الميارات الرئيسة  الٌ إاالختبارات التي تقيس ميارات متعددة  

( لبطاريػة اختبػار ميػارات Answer Sheetكاألساسػية لمتفكيػر الناقػد كمػا أنػو تػـ كضػع كرقػة إجابػة )
فرعي تختمػؼ عنيػا فػي االختبػارات الفرعيػة التفكير الناقد حيث تضمنت  نقاط استجابة لكؿ اختبار 

األخرل كما أنو تـ تصحيح كرقة اإلجابة بعمؿ مفتػاح لبطاريػة االختبػارات المككنػة الختبػار التفكيػر 
ذ أعطيػػت )درجػػة كاحػػدة( لكػػؿ إجابػػة صػػحيحة  )كدرجػػة صػػفر( لكػػؿ إجابػػة خ مكضػػح  طػػأالناقػػد  كا 

 (. 14رقـ )  ممحؽ اإلجابات الصحيحة في بطارية ميارات التفكير الناقد
ح كقامػػػت الباحثػػػة بعمػػػؿ بطاريػػػة لتصػػػحي( فقػػػرة 60ككػػػذلؾ اختبػػػار التحصػػػيؿ الػػػذم تكػػػكف مػػػف ) -

 (12االختبار انظر ممحؽ رقـ )
 -ستراتيجيات التدريس الصريح لميارات التفكير مف خبلؿ المحتكم الدراسي المقرر :ا
ريس الصريح مف خػبلؿ المحتػكل الدراسػي ( في الكثير مف كتاباتو بإستراتيجية التدBeyerىتـ بير )إ

المقػػرر كقػػد عػػرؼ اإلسػػتراتيجية بأنيػػا مجمكعػػة مػػف األحكػػاـ  كالخطػػكات التػػي تحػػكم فػػي داخػػؿ كػػؿ 
( 1999منيػػػػا الكثيػػػػر مػػػػف األنشػػػػطة كالتقنيػػػػات التػػػػي تسػػػػاعد الفػػػػرد عمػػػػي تحقيػػػػؽ ميمتػػػػو )عصػػػػفكر 

سػػتراتيجية التػػدريس المباشػػر لتعمػػيـ التفكيػػر عنػػده سػػت خطػػكات مت تابعػػة ك بيػػا عػػدد مػػف الخطػػكات كا 
 (.1999( كىي كالتالي )عصفكر Tacticsالفرعية )

كتسػػمية الميػػارة  قػػديـ الميػػارة عمػػي النحػػك التالي:تحديػػد اليػػدؼ مػػف تعمػػيـ الميػػارة تالخطػػكة األكلػػي: 
عطػػػاء تعريػػػؼ مبػػػدئي ليػػػا  ككتابػػػة مفػػػردات مرتبطػػػة بالميػػػارة  ككتابتيػػػا عمػػػي السػػػبكرة  كتحديػػػد   كا 

جابػة سػػ اؿ مجػاالت اسػ تخداـ الميػارة فػي حيػاة الطالػػب الخاصػة كالنشػاطات كالتعميمػة كالمدرسػية  كا 
 لذلؾ. لماذا نتعمـ ىده الميارة ؟ حيث يعطي المعمـ تفسيران  يدكر في أذىاف الطمبة
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 -ستخداـ اإلجراءات كالنشاطات التالية:إالخطكة الثانية: شرح الميارة نظريان ب
جػػػراءات تشػػػكيؿ الميػػػارة كالقكاعػػػد   يؿشػػػرح مككنػػػات الميػػػارة بالتفصػػػ بمػػػا فييػػػا الخطػػػكات كبالتتػػػابع كا 

كذكػػر أيػػو معمكمػػات ذات صػػمة بالميػػارة   كتكضػػيح  كالمبػػاد  كالمعػػايير التػػي تحكػػـ تشػػكيؿ الميػػارة 
 خطكات كاجراءات الميارة بمخطط بياني.

 -الخطكة الثالثة: العرض التكضيحي لمميارة عمي النحك التالي:
ككػذلؾ اإلجػراءات المتتابعػة   خطػكة  ةميػارة خطػك اللمككنات  بة يعرض المعمـ نمكذجان بمساعدة الطم

جراء .  لتشكيميا  كيكضح المعمـ المباد  كالقكاعد التي حكـ الميارة في كؿ خطكة كا 
 الخطكة الرابعة: مناقشة العرض التكضيحي )مراجعة ما قاـ بو المعمـ(:

جػؿ أأك مػف خػبلؿ العمػؿ الزمػرم مػف  مػا فػرادم أك أزكاجػان يناقش الطمبة العرض الذم قدمو المعمـ إ
جراءاتيا الفيـ كاالستيعاب لمككناتيا   حكميا.تكالمعايير التي   كخطكات تشكيميا كا 

: كمػػا تػػـ شػػرحيا كتكضػػيحيا فػػي الخطػػكتيف الثالثػػة الخطػػكة الخامسػػة: الطمبػػة يطبقػػكف الميػػارة عمميػػان 
 كالرابعة.

 كيتضمف ذلؾ:  فيما قاـ بو الطمبة مف عمؿ دناقالخطكة السادسة :التفكير ال
كتحديد الخطػكات كالمبػاد  المسػتخدمة  اإلعادة المفظية لما دار في عقكليـ أثناء تنفيذ الميارة عمميان 

ف ىػػػػذه الخطػػػػكة تتضػػػػمف معرفػػػػة ا  ك   حكػػػـ الميػػػػارة تكالػػػػكعي بػػػػاإلجراءات كالمعػػػػايير التػػػػي   كتتابعيػػػا
صػكت بكذلػؾ يجعميػـ يفكػركف   تعممكف أثناء قياميـ بالميػارة النشاطات الذىنية التي انيمؾ بيا الم

صبلح تعمميـ بيا.تمفصحيف عف العممية المستخدمة مف أجؿ   عاؿ  عديميا كتطكيرىا كا 
 المادة التعميمية:

 كصؼ المادة التعميمية:
ادان صػػممت الباحثػػة بمتابعػػة المشػػرؼ عمػػي الدراسػػة مكاقػػؼ تعميميػػة تبلئػػـ طريقػػة التفكيػػر الناقػػد اسػػتن

 لمساؽ عمـ البياف لطمبة المغة العربية بالجامعة اإلسبلمية  كمعايير ىذه الطريقة .
( نمكذج يمثؿ كيفيػة التخطػيط لمكحػدة كعػدد المحاضػرات البلزمػة تبعػان لمطريقػة 5.29كيبيف الجدكؿ)

 الناقدة في التدريس.    
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 ( 18)   محؽم
 لبرنامج المقترح لممجموعة التجريبيةا

  : 
د  الذم شػرؼ اإلنسػاف فعممػو البيػاف كاختصػو بػو  كشػرؼ العػرب فػأنزؿ كتابػو العظػيـ بمغتيػا الحم

كعمػػى أسػػاليبيا  فخمػػدىا بػػذلؾ عمػػى الػػدىر   ككتػػب ليػػا البقػػاء كالنماء كصػػانيا مػػف الضػػياع كحببيػػا 
جيبلن بعػد إلى القمكب كالنفكس  كسخر لخدمتيا كالعناية بيا مىٍف شرفيـ بحمميا مف األدباء كالعمماء  

 جيؿ.
مػػػاـ البمغػػػاء سػػػيدنا الرسػػػكؿ األعظػػػـ كعمػػػى يلػػػو كصػػػحبو  كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػى سػػػيد الفصػػػحاء كا 

 أجمعيف.
تتػػألؼ الببلغػػة مػػف عمػػكـ ثبلثػػة : ىػػي المعػػاني  كالبيػػاف  كالبػػديع كميػػداف الببلغػػة الػػذم تعمػػؿ فيػػو 

 عكت الجماؿ .عمكميا الثبلثة متضافرة ىك نظـ الكبلـ كتأليفو عمى نحك يخمع عميو ن
دراؾ سػػمات الكػػبلـ البميػػغ ال يتػػأتي إال عػػف طريػػؽ الػػػدرس كالبحػػث كالتأمػػؿ كمػػف أجػػؿ ىػػذا تبػػػدك  كا 
الحاجة إلى دراسة الببلغػة. فيػي تكشػؼ لممػتعمـ عػف العناصػر الببلغيػة التػي ترقػى بػالتعبير صػعدان 

درب عمييػا أف يػأتي نحك الكماؿ الفني كمػا تضػع بػيف يديػو األدكات التػي يسػتطيع بػالتمرس بيػا كالتػ
 بالكبلـ البميغ. كىي في الكقت ذاتو جزء مكمؿ لثقافة الناقد كاألديب . 

ف كممة البياف تدؿ عمى أصؿ معناىا عمػى الكضػكح كاإلبانػة سػكاء كػاف البيػاف بػالقكؿ المنطػكؽ أك إ
 صبة كما قاؿ الجاحظ .المفظ المكتكب أك باإلشارة أك بالعقد أك النٌ 

بذاتػو . كقػد عرفػو عممػاء  مػف عمػكـ الببلغػة الثبلثػة مسػتقبلن  ـ حتى أصبح عممػان ثـ تطكر ىذا المفيك 
 البياف بقكليـ : "  ىك عمـ يعرؼ بو إيراد المعنى الكاحد بطرؽ مختمفة في كضكح الداللة عميو ".

 كفي القريف الكريـ كرد لفظ " بياف "كمشتقاتو بيذا المعنى   قاؿ تعالى: 
ػ.(3-1الرحمف:)ػ﴾ُرػاْضَبَغفَنػ(ػَرضٌ َط٣(ػَخض َقػاْضَؿْظَدفَنػ)٢اْضُػْرآ َنػ)ػ(ػَرضٌ َم١اضرٌَْحَطُنػ)ػ﴿

ػ.(89)النحؿ: ﴾ػَوظ زٌَْضظ فػَرض ْغَكػاْضِصَتفَبػِتْبَغفًظفػضٌُِصلٌَػذ ْسٍءػ﴿وشفلػتطفضز:ػ
ػ.(19)النساء:ػ﴾َإِلػأ نػَغْؾِتغَنػِبغ فِحذ ٍظػطَُّبغؼظ ٍظػػ﴿وشفلػتطفضز:ػ

البياف كدالالتو خمسة : المفظ  كاإلشارة  كالعقػد  كىػك ضػرب مػف الحسػاب يكػكف كقد جعؿ الجاحظ 
كىػي الحػاؿ  -بأصابع اليديف كيقاؿ لو حساب اليد  كالخط  كلذلؾ قالكا القمـ أحد المسانيف  كالن صبة

 الالتالناطقة بغير المفظ كالمشيرة بغير اليد  كتقكـ مقاـ األصناؼ المتقدمػة كال تقصػر عػف تمػؾ الػد
ت كاألرض ككػػؿ صػػامت كنػػاطؽ  كلػػذلؾ قػػاؿ " سػػؿ األرض فقػػؿ : كا  كذلػػؾ ظػػاىر فػػي خمػػؽ السػػم

مػػف شػػؽ أنيػػػارؾ   كغػػرس أشػػجارؾ  ك جنػػػى ثمػػارؾ  فػػإف لػػػـ تجبػػؾ حػػكاران إجابتػػػؾ اعتبػػاران " كىػػػذه 
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نو جعميا أربعة كلك نظرنا الصكر الخمس ىي البياف عند الجاحظ كقد تابعو في ذلؾ ابف كىب إال أ
 الدالالت عند ابف كىب لكجدناىا قريبة الصمة بما ذكره الجاحظ . هإلى ىذ

ىك اإلحضار لما يظير بو تميز الشيء مػف غيػره فػي اإلدراؾ  كالبيػاف " كالرماني قاؿ : " البياف
شػارة كعبلمػة  كالكػبلـ عمػى كجيػيف : كػبلـ يظيػر بػو تميػز الشػيء  عمى أربعة أقساـ: كبلـ كحػاؿ كا 

ـ ال يظير بػو تميػز الشػيء فمػيس ببيػاف كػالكبلـ المخمػط  كالحػاؿ الػذم ال عف غيره فيك بياف  ككبل
 يفيـ بو معنى" .

 فالبياف عند الرماني يمتقي بما ركم عف الجاحظ كابف كىب .
كابف رشيؽ نقؿ عف الرماني كلكنو لـ يقؼ عنده  كساؽ لو تعريفان كقاؿ : " ىك الكشؼ عف المعنػى 

نمػػا قيػػؿ ذلػػؾ ألنػػو قػػد يػػأتي التعقيػػد فػػي الكػػبلـ الػػذم يػػدؿ كال حتػػى تدركػػو الػػنفس مػػف غيػػر عقمػػة  كا  
يستحؽ اسـ بياف كعبد القاىر الجرجاني : " جعؿ الفصاحة  كالببلغة  كالبراعة  كالبياف  تػدؿ عمػى 

كممػكا  معنى كاحد أك متقارب كىك التعبير عف فضؿ بعض القائميف عمى بعض مف حيث نطقكا  كت
كأغراضػيـ كرامػكا أف يعممػكىـ مػا فػي نفكسػيـ   كيكشػفكا ليػـ عػف  خبػركا السػامعيف عػف مقاصػدىـأك 

 ضمائر قمكبيـ " . 
فالبيػػاف عنػػد عبػػد القػػاىر لػػـ يتغيػػر عػػف ذم قبػػؿ كال زاؿ المقصػػكد منػػو معنػػى الكشػػؼ كاإليضػػاح 

 عما في النفس  كالداللة عميو .
 فقاؿ :  -كببلغة فصاحة –كابف األثير رأل في "البياف" معنى كاسعان يدؿ عمى الببلغة كميا 

" مكضكع عمػـ البيػاف ىػك الفصػاحة كالببلغػة كصػاحبو يسػأؿ عػف أحكاليمػا المفظيػة كالمعنكيػة   
كىك كالنحكم يشتركاف في أف النحكم ينظر في داللة األلفاظ عمى المعاني مف جية الكضع المغكم 

خاصػػة كجعػػؿ  كتمػػؾ داللػػة عامػػة  كصػػاحب عمػػـ البيػػاف ينظػػر فػػي فضػػيمة تمػػؾ الداللػػة كىػػي داللػػة
: معرفة عمـ العربيػة مػف النحػك كالتصػريؼ  كمػا يحتػاج إليػو مػف المغػة كمػف ان أدكات عمـ البياف ثماني

أمثػػػاؿ العػػػرب كأيػػػاميـ كمعرفػػػة األحكػػػاـ السػػػمطانية فػػػي اإلمامػػػة كاإلمػػػارة كالقضػػػاء   كحفػػػظ القػػػريف 
 كاألخبار النبكية كمعرفة عمـ العركض كالقكافي لمف يريد الشعر" .

ذا المفيػػكـ الكاسػػع لكممػػة "بيػػاف" حتػػى ظيػػر فػػي خػػكاـز السػػكاكي فحجػػر مػػا كػػاف كاسػػعان كظػػؿ ىػػ
ككضع لمببلغة قكاعدىا المنطقية كقسميا إلى " المعاني كالبياف كألحؽ بيما المحسػنات " جعػؿ لكػؿ 

ي حدان   كقد عرؼ البيػاف   فقػاؿ : " ىػك إيػراد المعنػى الكاحػد بطػرؽ مختمفػة بالزيػادة فػاقسـ تعريفان ك 
 كضكح الداللة عميو كالنقصاف .

فالسػػكاكي خصػػص "البيػػاف" كجعمػػو قسػػمان مسػػتقبلن مػػف عمػػكـ الببلغػػة كأصػػبحت الببلغػػة العربيػػة  
 :عنده قسميف
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 . صنؼ يبحث فيو عف الييئات كاألحكاؿ التي تطابؽ بالمفظ جميع مقتضيات األحكاؿ كىك عمـ1
 المعاني.

 مفظي ك ممزكمو كىذا عمـ البياف ..صنؼ يبحث فيو عف الداللة عمى البلـز ال2
 بعمـ البديع . -بعد -كىك ما عرؼ -المحسنات–كقد ألحؽ بيما قسـ يخر   

ذكػػر البػػاحثكف أف الزمخشػػرم أكؿ مػػف ميػػز بػػيف مصػػطمح " عمػػـ المعػػاني   كعمػػـ البيػػاف " كأكؿ 
 (10-6: 1977 )د.الشيف               مف قسـ الببلغة إلى " عمـ المعاني   كعمـ البياف " . 

ك يقكؿ ابف منظكر: "البياف" : ما بيف بو الشيء مف الداللة كغيرىا. كباف الشيء بيانان: اتضح  
ػػػػف   ككػػػػبلـ بِّػػػػفيػػػػك بػػػػيِّ  يف فصػػػػيح . كالبيػػػػاف : ف" كيزيػػػػد مكضػػػػحان البيػػػػاف: " كالبيػػػػاف: الفصػػػػاحة كالمسى

لرجػػػاؿ السػػػمح المسػػػاف يف مػػػف ايف مػػػف الرجػػػاؿ الفصػػػيح . ابػػػف شػػػميؿ البِّػػػاإلفصػػػاح مػػػع ذكػػػاء . كالبِّػػػ
 الفصيح الظريؼ العالي الكبلـ القميؿ  الرتج.

كفبلف أبيف مػف فػبلف أم أفصػح منػو كأكضػح كبلمػان كرجػؿه بػيف فصػيح . كقػاؿ ابػف عبػاس إنػو" 
َوَطيفػأ ْرَدييْضظ فػِطييْنػَرُدييوُلػَإضٌ ييفػِبِضَدييفَنػػإظيػار المقصػكد بػػأبمغ لفػظ" كىػذا كاضػػح مػف قكلػو تعػػالى: ﴿ 

 ( 4...﴾ )إبراىيـ: غٌَِنش ْوِطِرػِضُغَب
البياف عند القزكينػي عمػـ ييعػرؼ بػو إيػراد المعنػى الكاحػد بطػرؽ مختمفػة فػي كضػكح الداللػة عميػو 

 كمعنى ىذا أنو يشمؿ الداللة عمى المعنى  أم التكضيح  كتعدد الطرؽ لذلؾ .
ذا أردنػػا أكثػػر إيضػػاحان قمنػػا إف البيػػاف يبتػػد  حيػػث ينتيػػي بحػػث النحػػك  ألنػػو يتنػػا كؿ مػػف حيػػث كا 

أبحاثػػو المعنكيػػة " النظػػر فػػي إيجػػاد الفكػػر الصػػحيح المناسػػب لمقتضػػى الحػػاؿ أك االىتػػداء إلػػى مػػا 
يمكنػػؾ أف تجعػػؿ الصػػكرة المفظيػػة الخارجيػػة أقػػرب مػػا يكػػكف إلػػى صػػكرة الفكػػر الداخميػػة كمػػا ىػػي فػػي 

 ذىف المتكمـ ... كأبحاثو مف ىذه الجية تنتيي حيث تبدأ أبحاث المنطؽ " .
لجػػاحظ  كىػػك مػػف أكؿ الػػذيف كضػػعكا أسػػس ىػػذا العمػػـ أف البيػػاف " اسػػـ جػػامع لكػػؿ شػػيء كيػػرل ا

يككف كشؼ لؾ قناع المعنى  كىتؾ الحجب دكف الضمير حتى ييقضي السامع إلى حقيقتػو  كييجػـ 
عمى محصػكلو كائنػان مػا كػاف ذلػؾ البيػاف كمػف أم جػنس كػاف ذلػؾ الػدليؿ  ألف مػدار األمػر كالغايػة 

القائؿ كالسػامع إنمػا ىػك الفيػـ كاإلفيػاـ  فبػأم شػيء بمغػت اإلفيػاـ  كأكضػحت عػف  التي إلييا يجرم
 المعنى  فذاؾ ىك البياف في ذلؾ المكضع" .
 كعمى ىذا كمو فإف البياف اصطبلحان : 

"أصػػكؿ كقكاعػػد يعػػرؼ بيػػا إيػػراد المعنػػى الكاحػػد بطػػرؽ يختمػػؼ بعضػػيا عػػف بعػػض  فػػي كضػػكح 
 نى". الداللة العقمية عمى نفس ذلؾ المع

كنحػف نميػػؿ إلػى أف نفصػػؿ بػيف عممػػي المعػػاني كالبيػاف  ألف األكؿ يبحػػث فػي خػػكاص التركيػػب 
عف طريؽ اختبلؼ كجػكه المعنػى بػاختبلؼ بنػاء الكػبلـ كىيػأة تركيبػو  فػي حػيف أف الثػاني  أم عمػـ 
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 البيػاف يتنػاكؿ تكضػيح المعنػػى عػف طريػؽ الصػػكرة مػف تشػبيو كاسػػتعارة كمجػاز ككنايػة   ال بالصػػكرة
التركيبيػػة التػػي بيػػا يصػػاغ الكػػبلـ . كلكػػف البػػد لمبيػػاف مػػف مراعػػاة مقتضػػى الحػػاؿ كمػػا فػػي المعػػاني  

 (146-145: 1997 سقاؿ.               )عاني بمنزلة الفصاحة في الببلغة لتصير فيو الم
 

 عمـ البياف
 وسنتناوؿ في هذا الباب التشبي  .

 أواًل : التشبي 
كعنػػد عممػػاء  –كىػػك فػػي المغػػة التمثيػػؿ  –ميػػو الطبيعػػو لبيػػاف المعنػػى أكؿ طريقػػة تػػدؿ ع –تشػػبيو  -ا

العمػػـ كػػالنكر فػػي اليدايػػة ...  -مشػػاركة أمػػر ألمػػر فػػي معنػػى بػػأداكت معمكمػػة كقكلػػؾ –البيػػاف 
 فالعمـ مشبو   كالنكر مشبو بو   كاليداية كجو الشبو   الكاؼ أداة التشبيو .

دنائػة  البعيػد مػف كذلػؾ إل - كأعمـ أف لمتشبيو مكقعأ حسنان فػي الببلغػة  خراجػو الخفػي إلػى الجمػي كا 
  فيػك فػف  كيكسػكىا شػرفان كنػببلن    كيكسػبيا تككيػدان كفضػبلن  ككضػكحان  ةالقريب   يزيد المعنى رفعػ

كاسػػع النطػػاؽ   فسػػيح الخطػػكة   ممتػػد الحكاشػػي متشػػعب األطػػراؼ   متػػكعر المسػػمؾ . غػػامض 
 (200 :   ,1978)الياشمي                     المدرؾ دقيؽ المجرل غزير الجدكل .

و . قػػاؿ ابػػف منظػػكر التشػبيو لغػػة : التمثيػػؿ أك المماثمػػة كالمحاكػػاة  كىػػك مصػػدر مشػػتؽ مػػف مػػادة شػػبٌ 
في لساف العػرب : الشػبو   كالشػبيو : المثػؿ   كالجمػع أشػباه . كأشػبو الشػيء : ماثمػو . كأشػبيت 

ف كاشػػتبيا : أشػػبو كػػؿ كاحػػد منيمػػا صػػاحبو .   كشػػابيتو   كاشػػتبو عمػػى   كتشػػابو الشػػيئا فبلنػػان 
 )  1990 ابف منظكر)                      كشبيو بو : مثمو   كالتشبيو التمثيؿ .

كالشػػبيو :  -و بفػػتح الشػػيف كالبػػاءكالشػػبٍ  –بكسػػر الشػػيف كسػػككف البػػاء  -التشػػبيو فػػي المغػػة : الًشػػٌبو 
 كبو تشبييان : مثمو . كيجمع عمى أشباه كشبيو كأشبيو : ماثمو   كشبيو إياه

 (11: 1972  ) د.حسففي معنى بأداة  بأمر رالحاؽ أم كعند عمماء البياف : ىك
َوُعَوػاِضِذَيػأ ظَزَلػِطَنػاضد َطفءػَطفءػس ؾ ْخَرْجظ فػِبِرػظ َبفَتػُصلؼػذ ْسٍءػس ؾ ْخَرْجظ فػػ﴿اضػرآنػاضصرغمػ:ػجاء في 

َتَراِصّبفػَوِطَنػاضِظْخَلػِطنػط ْضِطَؼفػِشْظَواًنػَداِظَغٌظػَوَجِظفٍتػطؼْنػأ ْرظ فٍبػِطْظُرػَخِضّراػّظْخَرُجػِطْظُرػَحبًّفػطُّ
ػ.(99)األنعاـ:ػ﴾َواضز ْغُتوَنػَواضرُّط فَنػُطْذَتِبّؼفػَوز ْغَرػُطَتذ فِبٍرػ

ػ .(70)البقرة:ػ﴾َإن ػاْضَبػ َرػَتذ فَبَرػَرض ْغظ فػػ﴿وشوضر:ػ
ش ْبِضِؼمػطٌِْثَلػش ْوِضِؼْمػَتذ فَبَؼْتػُشُضوُبُؼْمػش ْدػَبغٌَظٌ فػاآلَغفِتػِضػ ْوُمػ نِط ش فَلػاضٌ ِذغَنػ﴿وشوضر:ػ

ػ.(118)البقرة: ػػػ(ُغوِشُظوَن
ػ.( 7)يؿ عمراف:ػ﴾س ؾ ط فػاِضِذغَنػسسػُشُضوِبِؼْمػَزْغًذػس َغت ِبُطوَنػَطفػَتذ فَبَرػِطْظُرػ﴿وشوضر:ػ
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ػ.( 16)الرعد:ػ﴾َصفءػَخض ُػوْاػَصَخْضِػِرػس َتذ فَبَرػاْضَخْضُقػَرض ْغِؼْمػأ ْمػَجَطُضوْاػِضِضِرػُذَرػ﴿وشوضر:ػ
اضِضُرػظ ز َلػأ ْحَدَنػاْضَحِدغِثػِصَتفّبفػطَُّتذ فِبّؼفػط َثفِظَسػَتْػذ ِطرُّػِطْظُرػُجُضيوُدػاِضيِذغَنػَغْخذ يْوَنػػػػكقكلػو: ﴿ 

 .كعميو فإف التشبيو مف التماثؿ  (23﴾ )الزمر: ِذْصَرػاضِضِرػَرب ُؼْمػُثم ػَتِضغُنػُجُضوُدُعْمػَوُشُضوُبُؼْمػَإض ز
: ىك الداللة عمى مشاركة أمر ألمػر فػي معنػى بػأداة مػف أدكات التشػبيو الظػاىرة  ان التشبيو اصطبلح
 أك المقدرة . 

   ألنو ال يخرج مف دائرتو البميغ كالضمني .  أكثر شمكالن  وكذكر كممة المقدرة في التعريؼ يجعم
الجرجاني: "التشبيو أف تثبت لمكجكد معنى مف معػاني العػدـ  أك حكمػان مػف أحكامػو  كػأف تثبػت  قاؿ

  (147: 1997 )سقاؿ          مكيا مف خبلؿ تشبييو بطرؼ يخر" لمرجؿ صفة كىك ال يم
كقاؿ العسكرم: "التشبيو الكصؼ بأف أحد المكصػكفيف ينػكب منػاب اثخػر بػأداة التشػبيو نػاب منابػو 

 نب ... كقد جاء في الشعر كسائر الكبلـ بغير أداة التشبيو".أك لـ ي
كقاؿ ابف األثير: "كجػدت عممػاء البيػاف قػد فرقػكا بػيف التشػبيو كالتمثيػؿ ... كىمػا شػيء كاحػد ال فػرؽ 

 بينيما في أصؿ الكاقع" فالتشبيو عنده تمثيؿ .
يػة كاحػدة أك مػف جيػات كيرل ابف رشيؽ أف التشبيو ىك : " صفة الشيء بمػا قاربػو ك شػاكمو مػف ج

 كثيرة  ال مف جميع جياتو  ألنو لك ناسبو مناسبة كمية لكاف إياه ".
            (148: 1997 )سقاؿ     كيقكؿ القزكيني : " إنو الداللة عمى مشاركة أمر ألمر في المعنى" . 

ف لمتشػػػبيو حػػػدان  كقػػػد ذكػػػر العممػػػاء تعريفػػػات عػػػدة لمتشػػػبيو   منيػػػا مػػػا ذكػػػره المبػػػرد بقكلػػػو : " كاعمػػػـ أ
نما ينظر إلى التشبيو مف حيػث كقػع " . كىػذا  فاألشياء تتشابو مف كجكه   كتتبايف مف كجكه   كا 

ف الشػػػيء ال يشػػػبو بنفسػػػو كال بغيػػػره مػػػف كػػػؿ إمػػػا ذكػػػره قدامػػػة فػػػي تعريفػػػو لمتشػػػبيو إذ يقػػػكؿ : " 
البتػة اتحػدا فصػار  الجيات   إذ كاف الشيئاف إذا تشابيا مف جميع الكجػكه كلػـ يقػع بينيمػا تغػاير

تعميمػػا    فبقػػى أف يكػػكف التشػػبيو إنمػػا يقػػع بػػيف شػػيئيف بينيمػػا اشػػتراؾ فػػي معػػافو  االثنػػاف كاحػػدان 
ذا كػاف األمػر  كيكصفاف بيا   كافتراؽ في أشياء ينفرد كؿ كاحد منيما عػف صػاحبو بصػفتيا . كا 

 ف انفرادىما فييا ".كذلؾ فأحسف التشبيو ىك ما كقع بيف الشيئيف اشتراكيما في الصفات أكثر م
ذكػػػر فيػػػو المشػػػبو كالمشػػػبو بػػػو ككجػػػو الشػػػبو فقػػػاؿ :" أف  شػػػامبلن  كقػػػد عػػػرؼ السػػػكاكي التشػػػبيو تعريفػػػان 
 بو   كاشتركا بينيما في كجو   كافترقا مف أخر " . كمشبيان  التشبيو مستدع طرفيف: مشبيان 

 (122:  1956  عفر)ج                                                               
صػفة مشػتركة لإف التشػبيو جمػع فنػي بػيف طػرفيف أك أكثػر  :ختصػر فنقػكؿنكيمكننا بعد ىذا كمػو أف 

صػػػفة ببينيمػػا أك أكثػػر فمػػك قمػػت  مػػثبلن   زيػػد كاألسػػد  زيػػػده أسػػده  فأنػػت تجمػػع بػػيف زيػػد كاألسػػد 
 مشتركة كىي القكة .
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التشبيو ) الكاؼ (   كالثاني ذكر فيو الطرفاف  فاألكؿ ذكر فيو الطرفاف ) المشبو كالمشبو بو ( كأداة
 دكف أداة . 

مف خبلؿ ما تقدـ ذكره نبلحظ أف ىذه التعريفات تصب في مضمكف كاحد   كىك ذكر الطرفيف مػع 
كىػػك : الداللػػة عمػػى مشػػاركة أمػػر  كجػػو الشػػبو   لػػذا كػػاف أشػػمؿ تعريػػؼ لمتشػػبيو مػػا ذكرنػػاه سػػابقان 

 (177 ق : 1317  )السكاكي                    .رةر في معنى بأداة ظاىرة أك مقدألم
 أركاف التشبيو :  

 عمماء الببلغة أف لمتشبيو أربعة أركاف :  يرل
 . كجو الشبو .4.األداة .         3. المشبو بو .      2المشبو.              .1

 .هالتأثير النفسي الذم ثبت لغير المشبو :ىك ما يراد إشراكو في الصفة أك إعطا ه 
 .المشبو بو: ىك ما اتضحت فيو تمؾ الصفة أك كاف لو ذلؾ التأثير النفسي

 (38 -37:  1996 )د.شفيع                                                              
ككبل العنصريف جكىرم في أسمكب التشبيو كال يمكف االستغناء عنو كال تتحقؽ صكرتو إال 

في الكبلـ كأما في التقدير بأال يذكر أحدىما كلكف  فالمفظ كأف يذكرا   أما فيبكجكدىما معان 
السياؽ يدؿ عميو   كلما كاف لكؿ مف المشبو كالمشبو بو ىذه األىمية في تحقيؽ صكرة التشبيو 

في الكبلـ نرل إيثارىا باسـ )طرفي التشبيو( أك )ركني التشبيو( تمييزان ليما عف العنصريف 
  اثخريف .
 .لمشابية بيف العنصريف السابقيفلثالث أداة التشبيو : كىي ما يفيد معنى االشتراؾ كاالعنصر ا

أك  ان كالفرؽ بينيما أف الكاؼ يمييا المشبو بو إذا كاف مفرد كالكاؼ ك كأفٌ  كىذه األداة تككف حرفان 
 (39: 1996  )د.شفيع                                .حد أجزائو كعناصره إذا كاف مركبان أ

 مشبو كالمشبو بو كيقاؿ لو أيضان العنصر الرابع كاألخير كجو الشبو : كىك الصفة التي تجمع بيف ال
 (       148: 1997 )سقاؿ                                                            الجامع .

 بنية التشبية:
بػػػف األثيػػػر اارة   بػػػؿ أف سػػػتعاتفػػػؽ معظػػػـ الببلغيػػػيف عمػػػى أف التشػػػبية ىػػػك بنيػػػة األسػػػاس لبل

اعتبػػػر االسػػػتعارة   حيػػػث يقػػػكؿ : "كالتشػػػبيو المحػػػذكؼ : أف يػػػذكر المشػػػبو دكف المشػػػبو بػػػو كيسػػػمى 
ال فكبلىمػػا يجػػكز أف يطمػػؽ عميػػو  سػػتعارة   كىػػذا االا سػػـ كضػػع لمفػػرؽ بينػػو كبػػيف التشػػبيو التػػاـ   كا 
 التشبيو(.سـ)ا

رؾ بالحكاس كيككف في خمس مناطؽ دقصكد بالحسية ما يي المفحيث يككف الطرفاف حسييف 
 األكلى: منطقة المبصرات : خد فاطمة كيذا الكرد.

 الثانية : منطقة المسمكعات : سمعت كبلمانمثؿ طمقات المدفع.
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 الثالثة : منطقة المشمكمات : رائحة ليمى كرائحة ىذا المسؾ.
 الرابعة : منطقة المذكقات : شربت ماء كالعسؿ.

 ( 138 –37: 1997  . عبد المطمبد )كسات :جمد الفتاة كالحريرالخامسة : منطقة  الممم
 كاألركاف األربعة المذككرة تنحصر في ثبلثة أقساـ كىي :

 طرفا التشبيو   األداة   كجو الشبو .
 : التشبيو باعتبار الطرفيف :  أكالن 

 ف إلى قسميف : اينقسـ التشبيو مف حيث الطرف
 .األكؿ : باعتبار المحسكس كالمعقكؿ 

 الثاني : باعتبار اإلفراد كالتركيب كالتعدد .
 القسـ األكؿ :  باعتبار المحسكس كالمعقكؿ إلى أربعة أقساـ : 

 تشبي  المحسوس بالمحسوس : -1
شتراؾ في كصؼ محسكس   كيمكف أف يككف ألجؿ االشتراؾ في جؿ االأف يككف مف أيمكف   

 كصؼ معقكؿ   كيمكف اف يككف ألجميما جميعان.
 كؿ : تشبيو الخد بالكرد .مثاؿ األ

كسػمـ : " إيػاكـ كخضػراء الػدمف "  وصػمى ا عميػعف أبي سعيد الخػدرم قػاؿ : قػاؿ :: مثاؿ الثاني 
               .يريد بيا المرأة الحسناء في المنبت السكء في حسف المنظػر إلػى سػكء المخبػر  (الدارقطني )أخرجو

 ( 348 :1998   ) الطيبي                                                         
كىما محسكساف . كلكف كجو المشابية : كىك مقارنة الحسف    فالتشبية مأخكذ مف المرأة مف النبات

عقميػػػة .  ةصػػف ةالظػػاىر لمقػػبح كىػػػك أمػػر عقمػػػي كذلػػؾ تشػػػبيو الرجػػؿ النبيػػػو بالشػػمس.فإف النباىػػػ
ركاه ابػف عبػد البػر   ػػػـك بأييـ اقتديتـ اىتديتـكالنج "أصحابيصمى ا عمية كسمـ :  وككذلؾ قكل
 ( وخرجو مسمـ في صحيحأ) ( ك ابف حـز في " اإلحكاـ 91/  2العمـ " )  في "جامع

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=159206 
ي أمػػر المظممػػة. فالتشػػبيو فػػ المعنػػى : أنػػو ييتػػدم فػػي أمػػكر الػػديف كمػػا ييتػػدم بػػالنجـك فػػي الميػػالي

 .عقمي
 (139ق : 606  )الرازم   مثاؿ الثالث : تشبيو الشخص الرفيع القدر كالحسف الكجو بالشمس .

 حسييف : أم قابميف لئلدراؾ بكساطة الحكاس الخمس   كقكلو تعالى : 
 .(39﴾  )يس: َواْضػ َطَرػش د ْرظ فُهػَطظ فَزَلػَحت زػَرفَدػَصفْضُطْرُجوَنػاْضػ ِدغَم﴿ 

خػر منازلػو دؽ كتقػكس حتػى صػار كػأعكاد النخيػؿ يا سير القمر في منػازؿ حتػى إذا كػاف أم : قدرن
العتيقة اليابسة   فقد شبو القمر بالعرجكف في دقتو كتقكسػو كاصػفراره كالطرفػاف ىنػا حسػياف ألف 
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منيما يدركاف بإحدل الحكاس الخمس  فيذا القمػر الػذم يمػؤل بيجػة كضػياء كيحيػؿ كحشػتو  كبلن 
 (78: 1977  ) د. الشيف     ار.نحيبلن مقكسان تتخطاه العيكف   كتزدريو األبصأنسان يصبح 
 .( 9: 8) المعارج﴾ َوَتُصوُنػاْضِجَبفُلػَصفْضِطْؼَن*ػػَغْوَمػَتُصوُنػاضدٌََطفُءػَصفْضُطْؼَلكقكلو تعالى : ﴿ 

 فقد شبو السماء بالميؿ كالجباؿ بالعيف كىما حسياف .
ض ُمػاضِضُرػاْضُطَطوؼِشغَنػِطظُصْمػَواْضػ فِئِضغَنػإَلْخَواِظِؼْمػَعُضم ػَإض ْغظ يفػَويلػَغيْؾُتوَنػػػػش ْدػَغْطػػ﴿كقكلو تعالى : 

فِضيِذيػػاْضَبْؾَسػَإِلػش ِضغالػأ ِذح ًظػَرض ْغُصْمػس َؿَذاػَجفَءػاْضَخْوُفػَرأ ْغَتُؼْمػَغظُظُروَنػَإض ْغَكػَتيُدوُرػأ ْرُغيُظُؼْمػصَػػ
 .( 19: 18)األحزاب ﴾اْضَطْوِتػس َؿَذاػَذَعَبػاْضَخْوُفػَدض ُػوُصمػِبؾ ْضِدظ ٍظػِحَداٍدػػُغْعذ زػَرض ْغِرػِطَن

               كأصحابو يعكقكف الم منيف يـك الخندؽ عف المقاـ مع رسكؿ ا  بيٌ كاف عبد ا بف أه 
نظركا إلى  (   كيصرفكنيـ عف نصرتو   فإذا أحاط بيـ الخكؼ مف العدكمى ا عميو كسمـ )ص
دكف أف تطرؼ كما تدكر عينا الذم تغشاه سكرات  كشماالن  رسكؿ مذعكريف تدكر أعينيـ يمينان ال

تغشاه سكرات المكت المكت لذىكلو كشدة خكفو .فشبو دكراف عيني الخائؼ بدكراف عيني الذم 
                                            اؿ .بمغ في كصؼ الخائؼ مف جميع األكصاؼ   كأكقع التشبييات بمثؿ ىذه الحأكىذا التشبيو 

 (45 :  1991 )د. حسيف                                                                
صمى ا عميو كسمـ يكـ –فقد شبو ا المنافقيف الذيف كانكا يصرفكف الم منيف عف نصرة النبي 

دك  كنظركا إلى الرسكؿ مذعكريف تػدكر أعيػنيـ يمينػان كشػماالن  كا بالخكؼ مف العكقد امتؤل –الخندؽ 
 .شبييـ في حالتيـ تمؾ بدكراف عينٌي الذم تصيبو سكرات المكت  دكف أف تطرؼ

  فػي المقصػكد عميػو  لكػاف  كافيػان  ىغشػعمػى قكلػو : كالػذم يي  –كىك أعمـ  –قتصر سبحانو الك 
بقكلػو: )مػف المػكت( إذ حالػة المغشػي عميػو مػف عنػد ذلػؾ حتػى زاد شػيئان  –سػبحانو –كلكنو لـ يقؼ 

  لكػاف الكػبلـ بميغػان   فػي مكضػع المػكت  الخػكؼ -عػز كجػؿ-المكت أشد حالة مف غيره. كلك جػاء 
 .كالذم جاء بو التنزيؿ أبمغ

 فالتشبيو الحسي ىك ما يدرؾ ىك أك مادتو بإحدل  الحكاس الخمس الظاىرة.
 (47:1977 ) د.الشيف                                                                  

َصذٌََبْتػَرفًدػس َصْغَفػَصفَنػَرَذاِبسػَوُظُذَرػَإظٌ فػأ ْرَدْضظ فػَرض ْغِؼْمػَرغّحفػَصْرَصيّراػِسيسػػػػ﴿كقكلو تعالى : 
 .(20-ػ18القمر)ػ﴾َغْوَمػظ ْحُسػُطْدَتِطُرػَتْظَزُعػاضظٌ فَسػَصؾ ظٌ ُؼْمػأ ْرَجفُزػظ ْخُلػُطْظػ ِطُر

حػػيف كانػػت الػػريح تقتمػػع ر كسػػيـ فػػتجعميـ بػػبل  –عميػػو السػػبلـ  –قػػـك ىػػكد  فقػد شػػبو القػػريف عػػادان 
 عجاز النخؿ المقتمع مف مغارسو.ار كس ككانكا ذكل أجساـ عظاـ ب

ػػ﴾َغفٍتػَغْطَطُضوَنػض يُرػَطيفػَغذ يفءػِطينػط َحفَرغيَبػَوَتَطفِثغيَلػَوِجغ يفُنػَصيفْضَجَواِبػَوُشيُدوُرػر اِديػػػػػػػػػػػػ﴿ػكقكلػو:
 .(13سبأ: )

 . ةبالحياض في السع ةفقد شبو الجفن 
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(ػ2(ػأ ض ييْمػَغْجَطييْلػَصْغييَدُعْمػِسييسػَتْضييِضغُل)1أ ض ييْمػَتييَرػَصْغييَفػس َطييَلػَربٌُييَكػِبؾ ْصييَحفِبػاْضِغغييَل)ػ﴿:كقكلػو
ُؼيييْمػَصَطْصيييٍفػ(ػس َجَطض 4(ػَتيييْرِطغِؼمػِبِحَجيييفَرٍةػطٌِييينػِديييجٌِغُل)ػ3َوأ ْرَديييَلػَرض يييْغِؼْمػط ْغيييّراػأ َبفِبغيييَل)ػ

 .(5-1﴾ )الفيؿ (5طٌَْؾُصوُل)
كاألبابيؿ : الجماعات كاحدىا إبالة ككانت جماعات الطير ىذه ترمييـ بحجارة مف سػجيؿ   أم 
مػػػف جممػػػة العػػػذاب المكتػػػكب المػػػدكف فػػػي سػػػجيؿ   ىكػػػذا قػػػاؿ المفسػػػركف   كقػػػد شػػػبييـ بالعصػػػؼ 

 (45:  1976  )د.أبك مكسى        .بعد أف تأكمو الدكاب كتركث عميو المأككؿ أم بكرؽ الزرع
فسػمط ا عمػييـ   فقد شبو أصحاب الفيؿ كىـ جػيش أبرىػة الحبشػي الػذم قػدـ مكػة ليػدـ الكعبػة

كىػػك  –شػػبييـ بالعصػػؼ المػػأككؿ  جماعػػات الطيػػر تػػرمييـ بقػػذائؼ مػػف الحجػػارة حتػػى أىمكيػػـ  ا.
كلكنػو جػاء عمػى مػا عميػو يداب   كراثتػوأك بالتبف الذم أكمتو الدكاب   ر بعد نزع  الحب منوقشر البي 

 .( 75)المائدة : "﴾ َصفظ فػَغْؾُصالَنػاضِطَطفَمػػ﴿  القريف كقكلو:
 (43: 1977 فشبو تفرؽ أجساميـ بتفرؽ أجزاء الركث الذم تركثو الدكاب.    ) د.الشيف 

حكاس بذاتو كقد أدخؿ عمماء الببلغة مع المشبو بو الحسي المشبو بو الخيالي كىك ماال تدرؾ ال
 كلكف تدرؾ مادتو.
ػ﴾َواضٌ ِذغَنػَصغ ُرواػَغَتَطتٌَُطوَنػَوَغْؾُصُضوَنػَصَطفػَتْؾُصُلػاْضؾ ْظَطفُمػَواضظٌ فُرػَطْثّوىػض ُؼْمػ﴿:كقكلو تعالى

فشبو الكفار باألنعاـ في التمتع باألكؿ فقد صكر القريف الكفار بأنيـ يأكمكف  .(12محمد :)
 ء الذم ينتظرىـ كما تأكؿ األنعاـ كتمرح غافمة عف سكيف الذابح. كيتمتعكف غافميف عف الجزا

 (42: 1977  ) د.الشيف                                                           
ػ.(ػ49:ػ48ػالصافات)ػ﴾َوِرْظَدُعْمػش فِصَراُتػاضطٌ ْرِفػِرغًنػَصؾ ظٌ ُؼنٌَػَبْغًضػَطْصُظوًنػ﴿:كقكلو تعالى 
ىػػؿ الجنػػة ) حػػكر العػػيف ( بػػالبيض المكنػػكف   ككبلىمػػا حسػػياف  فػػالحكر العػػيف فػػي شػػبو نسػػاء أ

الجنػػػة مشػػػبيات بػػػالبيض المكنػػػكف فػػػي نقػػػاء المػػػكف  ككجػػػكب التعامػػػؿ معػػػو بػػػالرفؽ كالحػػػذر حتػػػى ال 
 (80: 1977 ) د.الشيف                                        يخدش أك يصاب .   

ػ.(23:ػػ22ػالكاقعة)﴾ِرغًنػَصؾ ْطَثفَلػاضضٌُْؤُضَؤػاْضَطْصُظوَنػػَوُحوًرػ﴿شوضرػتطفضزػ:ػكمنو 
ػ.(58:ػ)الرحمف ﴾َصؾ ظٌ ُؼنٌَػاْضَغفُشوُتػَواْضَطْرَجفُنػ﴿وشوضرػتطفضزػ:

فقد شبو نساء أىؿ الجنة ببيض النعاـ   كالم ل  المكنكف   كالياقكت كالمرجاف   ككميا حسية   
تعمؿ عمى إظيار جماؿ الحكر العيف كاإلبداع في تصكير  كلك تأممنا في ىذه اثيات لكجدناىا

حسنيف مف خبلؿ صكرة التشبيو. فيف بيض النعاـ ذك المكف األبيض المشكب بصفرة   كذلؾ 
أجمؿ كأحسف ألكاف النساء كالبيض قد كف كستر فبل يصؿ إليو غبار   كىف ل ل  مكنكف كياقكت 

ع الكريمة   كتمؾ األحجار النفيسة كشديدة الحرص كمرجاف   كالنفس شديدة الرغبة في ىذه األنكا
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                                         نيف في نفس الم مف .  أعمييا . كذاؾ عامؿ نفسي قكم يحبب ى الء النساء كيعمي ش
 (1987:20 )د.عبد الفتاح                                                                  

 ﴾ َوَإذػظ َتْػظ ييفػاْضَجَبيييَلػس ييْوش ُؼْمػَصؾ ِظيييُرػُظِضيييظٌػػ:﴿ فػػي الحػػديث عػػػف بنػػي إسػػرائيؿتعػػالى كقكلػػة 
 .(171: األعراؼ)

صكرة الجبؿ فكؽ الرءكس غيػر معيػكدة كصػكرة الظمػة معيػكدة فكػاف فػي التشػبيو تقريػب لصػكرة 
الحاسػة أك بغيرىػا  المشبو   كتكضيح ليا كالجبؿ كالظمة يدركاف بحاسة البصػر  ككػؿ مػا أدرؾ بيػذه
 مف الحكاس المعركفة كىي البصر كالسمع كالشـ كالذكؽ كالممس فيك محسكس.

 .الصكرةرتفاع في كالمعنى الجامع بيف المشبو كالمشبو بو اال
 (172: 1985  كيخركفالجرجاني )                                                         

 :  الشاعرككذلؾ قكؿ 
 الُدُموَع َعمى َخد َهػػػػا             َبِقيَُّة َطؿ  َعَمى ُجمََّنػػػػارِ َكَأفَّ 

يمكف أف يدركا بكساطة  -كىك زىر الرماف -شبو الشاعر الدمكع عمى الخد بالندل عمى الجمنار
الحػػكاس الخمػػس . كال سػػيما حاسػػة البصػػر كربمػػا ال تدركػػو الحػػكاس الخمػػس بيػػد أنيػػا تعػػرؼ مادتػػو 

 (259 :  2007   ) د. ثكيني        . فو الحس كيدركو كذلؾ التشبيو الخياليكتككينو كيعر 
 نجوم  ركد ليست بزائمػػة               كأنما هف في الجو القناديؿ 

 فشبو النجـك بالقناديؿ   كىما حسياف .
 : بشاركقكؿ الشاعر 

 كأف مثار النقع فوؽ رؤوسنا           وأسيافنا ليؿ تهاوى كواكب  
قد شبو الغبار المثار فكؽ الر كس   كالسيكؼ التي تتحرؾ في كسطو كىي مضػيئة المعػة ف

 (61:  2004  ) د .شفيع                           ؿ مظمـ تتساقط ككاكبو إلى األرض بمي
 تشبي  المعقوؿ بالمعقوؿ :  -1

 أم غير قابميف لئلدراؾ بكساطة الحكاس الخمس   بؿ يدركيما العقؿ .
كتشػبيو العمػـ بالحيػاة  كالجيػؿ بػالمكت     بالمعقكؿ ىك المعاني الكمية التي تدرؾ بالعقػؿ كالمراد

كالقفػػػر بػػػالكفر. كىػػػك كػػػؿ مػػػا يػػػدرؾ بالعقػػػؿ أك بالكجػػػداف   كتشػػػبيو العمػػػـ بالحيػػػاة   كالمػػػرض بػػػاليبلؿ
ة كالجيؿ بالمكت كىك بخبلؼ الحسي   كنعني بالكجداف فػي قكلنػا السػابؽ ىػك تمػؾ المشػاعر النفسػي

 كالمذة كاأللـ   كالغضب كالرضي   كالجكع كالشبع إلى غير ذلؾ مف األمثمة . 
كقػػػد أدخػػػؿ العممػػػاء مػػػع المشػػػبو بػػػو العقمػػػي المشػػػبو بػػػو الػػػكىمي : كىػػػك مػػػاال يمكػػػف إدراؾ أجزائػػػو 

 بالحكاس لعدـ كجكدىا لكنيا لك كجدت لـ تدرؾ إال بيا.
 ييئتو كال لجميع مادتو.كالفرؽ بيف الكىمي كالخيالي : أف الكىمي ال كجكد ل
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 (45 -44: 1977  كالخياؿ جميع مادتو مكجكدة دكف ىيئتو.               ) د.الشيف
 كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا : 

َوَإن ػ ُشُضوُبُصمػطؼنػَبْطِدػَذِضَكػس ِؼَسػَصفْضِحَجفَرِةػأ ْوػأ ذ دُّػش ْديَوةًػ ُثم ػش َدْتمنو قكلو تعالى : ﴿  
ض َطفػَغِذِػُقػس َغْخُرُجػِطْظُرػاْضَطفءػَوَإن ػِطْظَؼفػض َطفػَغْؼِبُطػ فَرِةػض َطفػَغَتغ ج ُرػِطْظُرػاأل ْظَؼفُرػَوَإن ػِطْظَؼفِطَنػاْضِحَج

 .( 74﴾ )البقرة :  َخْذَغِظػاضِضِرػَوَطفػاضِضُرػِبع فِسُلػَرط فػَتْطَطُضوَن ِطْن
رينيػػة مػػف قبيػػؿ تشػػبيو المعقػػكؿ بػػالمعقكؿ أم : شػػبو : بػػأف التشػػبيو فػي اثيػػة الق الزركشػػييقػكؿ 

قسكة القمكب بقسكة الحجارة   كيعتبر السيكطي أف التشبيو مف قبيؿ المحسكس بالمحسكس معترضان 
  عمى ما قالو الزركشي كمعتبران أف التشبيو كاقع بيف القمكب كالحجارة .
 (42:)بدكف( )السيكطي   البرىاف   

و الزركشػػػي كىػػػك : أف التشػػػبيو فػػػي اثيػػػة مػػػف قبيػػػؿ تشػػػبيو المعقػػػكؿ كلكننػػػا نرجػػػع مػػػا ذىػػػب إليػػػ
بالمعقكؿ ألف ذكر القسكة في اثية الكريمة مرتيف األكلى مقترنة بالقمكب   كالثانيػة مقترنػة بالحجػارة 

نما جاء ليبيف لنا  قسكة القمكب أشد مف قسكة الحجارة .  لـ يأت اعتباط   كا 
أنيػػا طاكعتنػػا كحققػػت لنػػا مػػا نريػػد   كىػػذا ىػػك سػػر التعبيػػر ألف ىػػذه الحجػػارة مػػع قسػػاكتيا إال 

مػػف  نػػي فػػي تبيػػيف أنػػكاع الحجػػارة فػػي اثيػػة   كىػػك بخػػبلؼ القمػػكب التػػي أنػػزؿ ا عمييػػا كثيػػران يالقر 
 خر ؟  اثيات  كلكنيا لـ تمف ك لـ ت مف. فمف يككف أشد قساكة مف اث

مػف الحجػارة   كلػـ يتػرؾ األمػر عمػى  اصان خ كىناؾ تسا ؿ أخر : لماذا حدد القريف الكريـ نكعان 
 عمكمو فيشبو قمكبيـ بالحجارة؟ 

كالجكاب ىك أف التخصيص جاء ليحدد لنا مقدار قسكة القمػكب التػي فاقػت قسػكة ىػذه الصػخكر 
 الصمبة .

﴾   فَسأ َوػَطنػَصفَنػَطْغّتيفػس ؾ ْحَغْغظ يفُهػَوَجَطْضظ يفػض يُرػُظيوّراػَغْطِذيسػِبيِرػِسيسػاضِظيػػػػػػػػػكقكلو تعالى : ﴿ 
 .(122)األنعاـ:
فقػػد شػػبو الكفػػر بػػالمكت   كاإليمػػاف بالحيػػاة . فػػالمكت حقيقػػة معنكيػػة جعػػؿ إلػػى جنبيػػا الكفػػر  

 كىمػػػػػػػػػػا عقميػػػػػػػػػػاف   كالحيػػػػػػػػػػاة حقيقػػػػػػػػػػة معنكيػػػػػػػػػػة جعػػػػػػػػػػؿ إلػػػػػػػػػػى جنبيػػػػػػػػػػا اإليمػػػػػػػػػػاف كىمػػػػػػػػػػا عقميػػػػػػػػػػاف . 
 (154: 1995 )العمكم                                                                    

 وكذلؾ قوؿ الشاعر: 
 اْلِعْشُؽ َكاْلَمْوِت َيْأِتي اَل َمَردَّ َلُ                  َما ِفيِ  ِلْمَعاِشِؽ الِمْسِكيِف تدبرُ 

سطة الخياؿ كالعقؿ كال نصؿ إلييما بالحكاس افالعشؽ كالمكت كبلىما ال يمكف أف يدركا إال بك 
 الخمس .
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 تشبي  المحسوس بالمعقوؿ :  -2
  ﴾َإظٌ َؼفػذ َجَرٌةػَتْخُرُجػِسسػأ ْصَلػاْضَجِحغَمػط ْضُطَؼفػَصؾ ظٌ ُرػُرُءوُسػاضذٌ َغفِطغَنػ﴿و تعالى : كقكل

 .( 65: 64) الصافات 
 ألىؿ النار ينبتيا ا في جينـ .ه الشجره شجرة الزقـك : معد

 ر كس الشياطيف : نبات ينبت باليمف .
 (46: 1977  الشياطيف كىك عقمي.  )د. الشيف فقد شبو طمع شجرة الزقـك كىك حسي بر كس

 ﴾َوأ ْضَقػَرَصفَكػس ض ط فػَرآَعفػَتْؼَتزُّػَصؾ ِظَؼفػَجفنٌّػَوِضزػُطْدِبّراػَوض ْمػُغَطػِّْب﴿:كمنو قكلو تعالى 
 (46: 1977  )د. الشيف                                                        .(10)النمؿ :

 (. 31﴾ )يكسؼ :َطفػَعَذاػَبذ ّراػَإْنػَعَذاػَإِلػَطض ًكػَصَرغًمػ: ﴿  كقكلة تعالى
: إف النػاس لمػا اعتقػدكا فػي المبلئكػة كمػاؿ الفضػؿ فػي الصػكرة كالسػيرة كاعتقػدكا فػي  قاؿ الرازي

الشػػياطيف نيايػػة القػػبح كالتشػػكيو فػػي الصػػكرة كالسػػيرة فكمػػا حسػػف التشػػبيو بالممػػؾ عنػػد تقريػػر الكمػػاؿ 
                    .كجػػػػػػػػػػب أف يحسػػػػػػػػػػف  التشػػػػػػػػػػبيو بػػػػػػػػػػر كس الشػػػػػػػػػػياطيف فػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػبح كتشػػػػػػػػػػكيو الخمقػػػػػػػػػػةكالفضػػػػػػػػػػيمة 

 (47: 1977 )د. الشيف                                                                      
َغَتَخب ُطيُرػػ ُمػاِضيِذيػاِضِذغَنػَغيْؾُصُضوَنػاضرؼَبيفػل ػَغُػوُطيوَنػَإيِلػَصَطيفػَغُػيوػػػػػػػ﴿:قكلو في كصؼ يكؿ الربا

                                                      .(ػ275البقرة :)ػ﴾ اضِذْغط فُنػِطَنػاْضَطس
كتخػػبط   قبػػكرىـ إال كمػػا يقػػـك الػػذم يتخبطػػو الشػػيطاف . أم المصػػركع مػػفعثػػكا ال يقكمػػكف إذ بي 

كالخبط : الضػرب عمػى   ساف فيصرعالشيطاف مف زعمات العرب   يزعمكف أف الشيطاف يخبط اإلن
 فكرد عمى ما كانكا يعتقدكف .  غير استكاء كخبط العشكاء

  يمسػػو فيخػػتمط عقمػػو أف الجنػػيٌ   مػػف زعمػػائيـ كرجػػؿ ممسػػكس  كىػػذا أيضػػان   كالمػػس : الجنػػكف
ػػف  الرجػػؿ : ضػػربتو الجػػف نكػػار ذلػػؾ   كرأيػػتيـ ليػػـ فػػي الجػػف قصػػص كأخبػػار كعجائػػب  ككػػذلؾ جي كا 

 المشاىدات  . عندىـ كإنكار
فالقريف أف يجرل في فنو التشبييي عمى أساس مػا كانػت تعتقػد العػرب كتتخيمػو ال عمػى مػا  ىػك 

 (48: 1977  الحقيقة كالكاقع العممي.                                              )د. الشيف
فِسُػوَنػش فُضواػظ ْذَؼُدػَإَذاػَجفَءَكػاْضُطظ كما جرل القريف عمى اعتقاد العرب في قكلو تعالى: ﴿ 

 ﴾ َإظٌ َكػض َرُدوُلػاضضٌ ِرػَواضضٌ ُرػَغْطض ُمػَإظٌ َكػض َرُدوُضُرػَواضضٌ ُرػَغْذَؼُدػَإنٌَػاْضُطظ فِسِػغَنػض َصفِذُبوَن
 .(1)المنافقكف: 

فنػػراه يقػػيـ تكػػذيب المنػػافقيف عمػػى أسػػاس مػػا يعتقػػدكف ال عمػػى أسػػاس مػػا ىػػك الحػػؽ كالكاقػػع أنػػو 
كمف ىنا    كيختمؼ مع ما تعتقدكف  يتفؽ مع الحؽ  كقكؿ المنافقيف لو: إنؾ لرسكؿ ا رسكؿ ا 

 (48: 1977  رماىـ  القريف  بالكذب كحذر عميو السبلـ منيـ.                    )د. الشيف
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 :  امرئ القيسلفتو العرب كقكؿ الشاعر أاستعماؿ القريف ليذا التشبيو لـ يخرج عما 
 الَمْشَرِفيَّ ُمَضاِجِعي                وَمسنونٌة ُزْرُؽ كَأنياب َأْغَواؿ ؟    َأْيقُتمني و

فقػػد شػػبو المشػػرفي بأنيػػاب األغػػكاؿ . كأنيػػاب األغػػكاؿ مػػف المعػػاني الكىميػػة التػػي ال دخػػؿ لمحػػس 
برازىػا فػي صػكرة مرعبػة كمفزعػة . كىػذا مػا  في إدراكيا   كقد استغميا الشاعر لتيكيؿ شاف األسػنة كا 

 ف الكػػػػػػػريـ مػػػػػػػف إظيػػػػػػػار قػػػػػػػبح ىػػػػػػػذا الطمػػػػػػػع كفظاعتػػػػػػػو حتػػػػػػػى تنفػػػػػػػر منػػػػػػػو الػػػػػػػنفس .            يده القػػػػػػػر قصػػػػػػػ
 (25: 1977 )الشيف                                                                    

 :  الشاعركمثمو قكؿ 
 َبْيَنُهػفَّ ِاْبِتػَداعُ  َوَكَأفَّ النُُّجػْوـَ َبْيَف ُدَجػاَها                  ُسَنػٌف اَلحَ 

ابتػػداع: بدعػػة كضػػبللة ككػػؿ مػػا ىػػك جيػػؿ يجيػػؿ صػػاحبيا فػػي حكػػـ مػػف يمشػػي فػػي الظممػػة فػػبل 
 ييتدم إلى الطرؽ.

شبو النجكـ في كسط الظبلـ بالسنف التي ظيرت بينيا البدع   كالمشبو حسي ألنو يدرؾ بإحدل 
كليذا يككف مف باب تشبيو المحسػكس  الحكاس الخمس   كالمشبو بو عقمي ألنو يدرؾ بالعقؿ فقط  

 بالمعقكؿ .
بػيض مضػيء لػو بريػؽ كلمعػاف تحػيط أكمف جية ثانية : أف كجو الشبو عبارة عف صػكرة شػيء 

 بو أجراـ مظممة سكداء .
 ابف بابؾ :كقكؿ الشاعر 

 َأْبَصرا َوأْرٍض كَأْخبلؽِ الِكراـِ َقَطْعُتها                  َوَقْد َكَحَؿ الّمْيُؿ الِسَماَؾ ف
ليػػا باألمػػاكف الكاسػػعة كالضػػيقة تخيػػؿ  فػػإف األخػػبلؽ لمػػا كانػػت تكصػػؼ بالسػػعة كالضػػيؽ تشػػبييان 

  فيو   كشبو األرض الكاسعة بيا . لو سعة كجعؿ أصبلن  أخبلؽ الكراـ شيئان 
 ( 245 1975:  )القزكيني 

 تشبي  المعقوؿ بالمحسوس : -5
ػقكلو:صكر المحسكسة المرئية كمف ذلؾ .لكثر في القريف الكريـ إيضاح األمكر المعنكية با

ػُشْلػأ ظ ْدُروػِطنػُدوَنػاضِضِرػَطفػل ػَغظغ ُطظ فػَول ػَغُضرُّظ فػَوُظَردُّػَرض زػأ ْرػ فِبظ فػَبْطَدػَإْذػَعَداظ فػاضِضُرػ﴿
﴾ زػاْضُؼَدىػاْئِتظ فَصفِضِذيػاْدَتْؼَوْتُرػاضِذَغفِطغُنػِسسػاأل ْرَضػَحْغَراَنػض ُرػأ ْصَحفًبػَغْدُروظ ُرػَإض 

  .(71األنعاـ:)
يصكر القريف الكريـ حاؿ مف يشرؾ با بعػد التكحيػد بحػاؿ مػف أضػمتو الشػياطيف فػي الصػحراء 

ال   كىػك بػػيف ىػذا االسػتيكاء كىػػذا الػدعاء حيػػراف  كلػو أصػحاب يدعكنػػو إلػى اليػدل كينادكنػػو : ائتنػا
 .يدرم أم  الفريقيف يجيب

   .( 23﴾) الفرقاف: ض زػَطفػَرِطُضواػِطْنػَرَطُلػس َجَطْضظ فُهػَعَبفّءػط ظُثوّراَوش ِدْطظ فػَإك قكلو: ﴿
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 يصكر القريف الكريـ ضياع أعماؿ الكفار بحيث ال يممككف ليا ردان بصكرة اليباء المنثكر. 
 (46: 1977  ) د.الشيف                                                          

َواضٌ ييِذغَنػَصغ ييُرواػأ ْرَطييفُضُؼْمػَصَدييَراٍبػِبِػغَطييٍظػػػػػكتػػاب ا   كقكلػػو تعػػالى : ﴿ كىػػك كثيػػر فػػي 
َواضضٌ يُرػَديَرغُدػػػػس َوسٌ فُهػِحَديفَبرُػػذ ْغّئفػَوَوَجَدػاضضٌ َرػِرظَدُهَغِجْدُهػػَإَذاػَجفءُهػض ْمَحتٌَزػػَغْحَدُبُرػاضظٌ ْطؽُنػَطفء

 . (39)النكر : ﴾ اْضِحَدفِب
ر كالخير التي يعمميا الكافركف ضانيف أنيا ستنفعيـ بالسراب الذم ال حقيقة لو   شبو أعماؿ الب

فالصػػكرة األكلػػى عقميػػة شػػبييا بصػػكرة حسػػية حتػػى تسػػتقر فػػي الػػنفس كتتضػػح معالميػػا فػػي الػػذىف 
 فتصبح صكرة كاضحة ال غمكض فييا.

لحاجػة كعظػـ أخرج ماال يحس إلى ما يحس   كالمعنى الػذم يجمعيمػا بطػبلف التػكىـ مػع شػدة ا
ي مػػاء لػػـ يقػػع مكقػػع قكلػػو الضػػم ف ألف الضػػم ف   أشػػد فاقػػة إليػػو ائػػالفاقػػة  كلػػك قػػاؿ :  يحسػػبو الر 

 (171 : 1985  كيخركف) الجرجاني                                  كأعظـ حرصان عميو . 
َطَثَلػاْضَطظَصُبوِتػات َخيَذْتػَبْغّتيفػػػَطَثُلػاِضِذغَنػات َخُذواػِطنػُدوَنػاضِضِرػأ ْوِضَغفءػَصككقكلو تعالى : ﴿ 

 . (41﴾)العنكبكت : َوَإن ػأ ْوَعَنػاْضُبُغوِتػض َبْغُتػاْضَطظَصُبوِتػض ْوػَصفُظواػَغْطض ُطوَن
بػػػراىيـ كلػػػكط كشػػػعيب كعػػػاد كثمػػػكد كىػػػاركف كفرعػػػكف  فاثيػػػة تصػػػكر المشػػػركيف مػػػف قػػػكـ نػػػكح كا 

ـ فػػي يليػػتيـ الخيػػر كالخيػػر مػػنيـ بعيػػد مػػثميـ فػػي كىامػػاف   كعػػدـ اعتمػػادىـ عمػػى غيػػر ا كاعتقػػادى
ذلؾ كمثؿ العنكبكت   ذلؾ الحيكاف الذم يتعب نفسو في البناء كجيده ضػائع  إذ ال يبنػي إال أكىػف 

عمماء الحيكاف أف العنكبػكت أشػرس الحيػكاف كقػد بمػغ مػف أثبت  البيكت ال ينفعيا في حر كال برد  ك
  ثػػػـ ىػػػك يحػػػرؾ بيتػػػو مػػػف خيػػػكط كىػػػي عمػػػى سػػػمكيا  د أيضػػػان شراسػػػتو أف األـ تقتػػػؿ األب بػػػؿ األكال

البسػػيط أقػػكل مػػف مثميػػا مػػف الصػػمب بػػأكثر مػػف مػػرتيف كيتخمػػؿ ىػػذا الخػػيط نقػػط لزجػػة تسػػاعد عمػػى 
 اصطياد الفريسة بسيكلة. 

كالبيػػت بيػػذه الصػػكرة التػػي اكتشػػفيا عممػػاء الحيػػكاف صػػكرة ميمكػػة لمػػف يدخمػػو أك يمتجػػئ إليػػو   
 فات األماف كاالستقرار .كليس فيو أم صفة مف ص

كعمى ضكء ىذا الفيـ الجديد لآلية يككف معنى التشبيو أف لجكء المشركيف ثليتيـ تمؾ ميمؾ 
كمميت كمف يمجأ مف الحشرات إلى بيت العنكبكت فم لو الدمار كاليبلؾ. كقد ختمت اثية بما يفيد 

نما يفيمو   اؾ.لعمـ كاإلدر اأف ىذا العمـ صعب كغير ميسكر لمجميع كا 
 ( 80-79: 1977 )د. الشيف                                                              

 . (7)القمر: ﴾ ُخذٌ ّطفػأ ْبَصفُرُعْمػَغْخُرُجوَنػِطَنػاْضؾ ْجَداِثػَصؾ ظٌ ُؼْمػَجَراًدػُطْظَتِذًر﴿  :كقكلو تعالى
في تصكير تمؾ الجمكع الخارجػة مػف  يقان فالمشبو بو الجراد الدائـ االنتشار حتى يككف التشبيو دق

 القبكر المنتشرة في كؿ مكاف.
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َصَطَثَلػاِضِذيػَغْظِطُقػِبَطفػل ػَغْدَطُدػَإيِلػُدَريفءػَوِظيَداءػُصيمٌّػػػػػػ َوَطَثُلػاِضِذغَنػَصغ ُروْاكقكلػو تعػالى : ﴿ 
 . (171﴾ ) البقرة : ُرْطًسػس ُؼْمػل ػَغْطِػُضوَن ُبْصًم

ثية حاؿ الكفار الذيف يدعكف أكثانيـ فبل تفيـ كال تجيب بحاؿ الناعؽ الذم فالقريف يصكر في ا
 (45: 1977 يصكت لؤلغناـ فبل تفيـ منو إال دكم الصكت .                     )د.الشيف 

ِبِرػاضيرؼغُحػِسيسػػػػَوَطنػُغْذَرْكػِبفضِضِرػس َصؾ ِظَطفػَخر ػِطَنػاضد َطفءػس َتْخط ُغُرػاضِطْغُرػأ ْوػَتْؼَويكقكلػو : ﴿
 .(31:ػالحج)ػػ﴾َطَصفُنػَدِحغُق

يصكر القريف الكريـ حػاؿ مػف يشػرؾ بػا فػي أنػو ال بقػاء كال اسػتقرار لػو  كحػاؿ مػف سػقط مػف  
بػو  فيػك يمثػؿ حػاؿ المشػرؾ  مبؿ الطيػر تتخطفػو كالػريح تيػك  ةالسماء فبل يستقر عمى األرض لحظ

ىبلكيػػا فػػي صػػكرتي ف : أكالىمػػا : صػػكرة مػػف سػػقط مػػف السػػماء  كقبػػؿ أف بػػا   فػػي تػػدمير نفسػػو كا 
 يستقر عف األرض اختطفتو الطير  كتمزؽ مزعان في حكاصميا.

كالثانية : صكرة مف عصؼ بو الريح حتى ىكت بػو فػي بعػض المطػاكح البعيػدة كليتأمػؿ القػار  
 رؾ با ؟جماؿ الصكرتيف  كقكتيما في تمثيؿ المعنى المراد  فأم دمار ذلؾ الذم يحدث لمف يش

ىكذا في كمضػة يخػر مػف السػماء مػف حيػث ال يػدرم أحػد   فػبل يسػتقر عمػى األرض لحظػة إف 
 .الطير لتخطفو   أ ك إف الريح لتيكم بو .. كتيكم بو في مكاف سحيؽ ! حيث ال يدرم أحد كذلؾ

مػػا فػػي التعبيػػر بكممػػة )خػػر( فػػي التمثيػػؿ األكؿ مػػف إيحػػاء قػػكم  ىكذلػػؾ ىػػك المقصػػكر   كال يخفػػ
مفظيػػا كمكسػػيقاىا بحركػػة السػػقكط ك االىتػػزاز الشػػديديف المػػذيف يتعػػرض ليمػػا الجسػػـ السػػاقط حتػػى ب

اختيػار كممتػي  ليخيؿ لئلنساف كىك يرددىا   أف ىذا الجسـ عمى مرأل منو كمسمع. ثػـ ىنػاؾ أيضػان 
 )فتخطفو( كالطير بما يضيفاف إلى الصكرة مف لمسات قكية .

سنادى ا إلى الريح بما تثيره في النفس مف سرعة كانطػبلؽ إلػى مػا ال كفي الصكرة الثانية تيكم كا 
 ( 82: 2004 يعرؼ مكضعو كيتحدد مداه .                                  )د. شفيع 

ػَطَثُلػاضٌ ِذغَنػُحطٌُِضواػاضتٌَْوَراة ػُثمٌَػض يْمػَغْحِطُضوَعيفػَصَطَثيَلػاْضِحَطيفَرػَغْحِطيُلػأ ْديغ فّراػػػػػػككقكلو تعػالى : ﴿ 
 . ( 5﴾)الجمعة: ِبْئَسػَطَثُلػاْضػ ْوَمػاضٌ ِذغَنػَصذٌَُبواػِبؽ َغفِتػاضضٌ ِرػَواضضٌ ُرػض فػَغْؼِديػاْضػ ْوَمػاضظٌ فِضِطغَن

عرضػػكا أف الييػػكد الػػذيف أنزلػػت عمػػييـ التػػكراة كأمػػركا بالعمػػؿ بمحتكاىػػا فمػػـ يعممػػكا بيػػا ك يشػػبو القػػر 
سفار كال ينتفع بيػا كال يعمػـ حقيقػة مػا فييػا   فحمػؿ عنيا بالحمار الذم يحمؿ عمى ظيره الكتب كاأل

 (80: 1977  )د.الشيف                  .ؿ بما فييا أمر عقمي غير محسكسالتكراة كالعم
ػل ػَغْديَتِجغُبوَنػض ُؼيمػِبذ يْسٍءػَإيِلػػػػػػػػػػػػػػ﴿كقكلػو تعػالى :  ض يُرػَدْريَوُةػاْضَحيقؼػَواِضيِذغَنػَغيْدُروَنػِطينػُدوِظيِر

 ﴾ ِغْغييِرػَإض ييزػاْضَطييفءػِضَغْبُضييَذػس ييفُهػَوَطييفػُعييَوػِبَبفِضِعييِرػَوَطييفػُدَرييفءػاْضَصييفِسَرغَنػَإييِلػِسييسػض يياللُػَصَبفِدييِطػَص
 . (14)الرعد:
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فحاؿ عباد الكثف الذيف يدعكف إليتيـ كال يرجع ىذا الػدعاء عمػييـ بفائػدة كحػاؿ مػف يبسػط كفيػو 
 (45: 1977 اه مبسكطتيف .    )د.الشيف إلى الماء ليشرب فبل يصؿ الماء إلى فمو ما دامت كف

 رضي ا عنو :  اإلماـ الشافعيكمف ىذا القسـ قكؿ 
 فوؽ شوؾ نثرُو إفَّ َحظَّي كدقيٍؽ            

ـّ قالوا لُحفػاٍة           يـو ريح جمّعُو      ُث
 قاؿ قـو احممُو صعب األمر عميهـ         

 (107:  2006) الداكد                سعدُوأنتمو لف ت شقاُ ربي          إف مف أ
 المشبو: الحظ   كىك أمر معنكم يدركو العقؿ .

 المشبو بو : الدقيؽ   كىك أمر حسي يدركو الممس كما يدركو البصر .
مػف فالشاعر شبو الحظ كىك أمر معنكم ال يدرؾ إال بالعقؿ الدقيؽ كىك أمر حسػي كعمػو يكػكف 

 (19: 1982 )د. أميف                                         تشبيو المعقكؿ بالمحسكس .
 مشبيان الرأم بالميؿ :  الشاعركمنو قكؿ 

  والميُؿ ال َينجِمػػي إال بإصَبػاحِ          ُ ػػػػػػػػػػػػُبػػَوانِ ػػالرأُي كالميِؿ ُمسػوّد ج
  َء ِمصَباحِ فاضمـ َمصابيَح آراِء الّرَجػاِؿ إلى        ِمصَباِح رأيَؾ تزَدد َضو 

 القسـ الثاني: مفرد بمفرد : 
ىك الذم يقع فيو االشتراؾ بيف المشبو كالمشبو بو فػي صػفة كاحػدة سػكاء كانػت فػي ىػذه الصػفة 

 الحكاس أك كانت شيئان معنكيان يدرؾ بالعقؿ .بمما يدرؾ 
يػو المثنػى كال نعني باإلفراد ىنا ما قصد بو في عمـ النحك " ففي النحك يعني المفػرد غيػر مػا يعن

أك الجمع   أمػا المفػرد فػي الببلغػة فيػك غيػر المركػب   فػإذا قمنػا : ىػذا الكلػد نظيػؼ فػإف قكلنػا يػدؿ 
 مفردة ببلغيان .  عمى مفرد ككذلؾ لك قمنا ىذاف الكلداف نظيفاف   كى الء األكالد نظيفكف فيي جميعان 

 . (10﴾) النبأ: َبفدًفَوَجَطْضظ فػاضضٌ ْغَلػِضكمف أمثمة ىذا التشبيو قكلو تعالى : ﴿ 
 شبو الميؿ بالمباس بجامع الستر  فالطرفاف مفرداف في اثية .

 .( 24:الرحمف﴾ ) اْضَبْحَرػَصفْضؾ ْرض فَمِسسػػَوض ُرػاْضَجَواَرػاْضُطظذ ؽُتك كقكلو تعالى : ﴿ 
عظـ ما جساـ العظاـ في أفي تسخير األ ةالبياف عف القدر  ةامع بيف األمريف العظـ   كالفائدكالج

كالنيايػػة  ةات القػريف   كىػي الغايػة فػي الجػكدييكثػػر تشػبأيكػكف مػف المػاء . كعمػى ىػذا الكجػو يجػرم 
 ( 173  : 1985  ك يخركف )الجرجاني                                   في الحسف . 

 فػػالقـك ىنػػا صػػرعى كأعجػػاز النخػػؿ الخاكيػػة  " أم الخاليػػة مػػف الحيػػاة كالنفػػع "   كخمػػك أعجػػاز
النخؿ مف الحياة كالنفع أمر بدىي فػي إدراؾ النػاس   ثػـ ىػك كصػؼ ثابػت لمجػذكع الخاكيػة بخػبلؼ 
اقػػػتبلع الجػػػذكع كطرحيػػػا عمػػػى األرض كأنيػػػا مصػػػركعة   فػػػإف ذلػػػؾ معنػػػى فػػػي الجػػػذكع لػػػيس مػػػف 
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نما ىك كصػؼ طػارلء   كليػذا عػده الرمػاني مػف القسػـ الثػاني   ككاضػح أف أحػد  أكصافيا الثابتة كا 
نًػٌي اثخػر ببيػاف مػا التشبييي ًنٌي ببياف حاليـ حيف انتزعتيـ الػريح مػف األرض   كصػرعتيـ   كعي ف عي
نًػػٌي باالجتثػػاث  إليػػو صػػاركا مػػف الجمػػكد   كيػػبس األعضػػاء   كخبلئيػػا مػػف الحيػػاة   التشػػبيو األكؿ عي

ًنٌي  ليكشػؼ ىػذا شكاليـ   ككأنو يمج فػي دكاخميػـ بخكائيـ   كفراغ أكاالستئصاؿ   كالتشبيو الثاني عي
 الػػػداخؿ   كاألكؿ ييػػػتـ بالصػػػكرة الخارجيػػػة   كمػػػا فييػػػا مػػػف رىبػػػة مكحشػػػو كأعجػػػاز النخػػػؿ المنقعػػػر.                                     

 (1984:111)د.أبك مكسى                                                                  
َوَتصيييوُنػاضِجبيييفُلػصيييفضِطؼَنػ.ػضغ راَشػاضطبثيييوثَغيييْوَمػغصيييوُنػاضٍظيييفُسػصيييفػكقكلػػػو تعػػػالى:﴿ 

 .( 5: 4)القارعة﴾ اضطظغوَش
شػػبو الحػػؽ جػػؿ كعػػبل النػػاس بػػالفراش المبثػػكث   كالجبػػاؿ بػػالعيف   كعميػػو يكػػكف الطرفػػاف فػػي  -

التشػػبيييف مفػػرديف. فالجبػػاؿ الشػػـ الصػػمبة يػػـك القيامػػة تكػػكف خفيفػػة ىشػػة كالصػػكؼ المنفػػكش   كقػػد 
ما يككف كأرخاه  إلظيار قدرتو تعالى مبالغة في الرد عمى مػف أنكػر المعػاد شبيت الجباؿ بأضعؼ 

 ( 80: 1977  ) د.الشيف                            لمف حاؾ في صدره استبعاد ذؿ كتكذيبان 
نتشار كما يتناكلو عمى غير نظاـ كلكنو يسمط األضػكاء عمػى معنػى التشبيو يتناكؿ الكثرة كاال -

كالػػكىف الػػذم يكػػكف عميػػو النػػاس حػػيف يخرجػػكف مػػف قبػػكرىـ فػػي جػػك مػػف اليػػكؿ التخػػاذؿ كالضػػعؼ 
كالخكؼ الساحؽ . التشبيو يصؼ أنيـ تخاذلكا أشد التخاذؿ كذىب كؿ ما فييـ مف تماسػؾ فصػاركا 
كالفراش المبثكث   كىك مثؿ في الػكىف كالضػعؼ   كيبلحػظ أف الفػراش قػد كصػؼ بالبػث   كالجػراد 

نتشار فضؿ تماسؾ ال يكجد في البث   كلذلؾ نتشار أف االبيف البث كاالكصؼ باإلنتشار   كالفرؽ 
 تقػكؿ نشػر عميػػو ثكبػو   كال تقػػكؿ : بثػو عميػو   البػػث كأنػو يكػػكف فيمػا تفػرؽ   كالمبثػػكث مفعػكؿ مػػف

 كنتشػار حػدث مػػف الثػاني   ىػػؿ كاالك (    كالمنتشػر فاعػػؿ مػف )انتشػر (  فالبػػث كقػع عمػػى األ) بػثٌ 
كػػالجراد الػػذم ينتشػػر فػػي نفسػػو   كفػػي التشػػبيو الثػػاني كػػالفراش الػػذم يبثػػو غيػػره   فػػي التشػػبيو األكؿ 

ألنو ال فعؿ لو   كىذا التشبيو ال يخمك مف المعنى الذم ذكرناه ىناؾ كىك التصرؼ غير المنػتظـ   
عمػػى الػػنفس ألف الفػػراش يػػرد فػػي كػػبلـ العػػرب مػػثبلن فػػي الخفػػة كالحماقػػة  ةطر يكالػػذم ال تكػػكف فيػػو سػػ

نظػر إلػى افت كمف كبلميـ أطيش مف فراشػو . كحمميػـ حمػـ الفػراش غشػينا نػار المصػطمى . ك كالتيا
تشبيو الجباؿ بالعيف المنفػكش   كمػا فيػو مػف دقػة تظيػر حػيف تػدرؾ أف العيػف كمػا قػاؿ الزمخشػرم 

ف الصكؼ المصبغ ألكانان كالمنفكش ىك المتفرؽ األجزاء   األكؿ ما يككف مف اخػتبلؼ األلػكاف فػي إ
نمػػا تتػػراءل  ةاؿ المتحممػػالجبػػ كىػػي جػػدد مختمفػػة األلػػكاف   فػػبل تكػػكف كالصػػكؼ المنفػػكش فحسػػب   كا 

حتػػكل ألكانػػان شػػتى   كالشػػيء الثػػاني ىػػك الخفػػة كصػػيركرة ىػػذه الركاسػػي ا ذمكالصػػكؼ المصػػبكغ الػػ
 (45 -  44:  1976 )د. أبك مكسى         .الثقاؿ كأنيا تمؾ القطع السابحة في اليكاء
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 :  جبار بف جزءشاعر كمنو قكؿ ال
 فػػػػوؽ الجبػػػػؿوالشػػػػمس كػػػػالمرآة فػػػػي كػػػػؼ األشػػػػؿ                لمػػػػا بػػػػدت مػػػػف خػػػػدرها 

 (129 1975: لقزكيني)ا                                                                    
كيكػكف كمف بديع ىذا النكع أعني المركب الحسي ما يجيء في الييئات التي تقع عمييا الحركػة 

عمػػػى كجيػػػيف أحػػػدىما أف يقػػػرف بالحركػػػة غيرىػػػا مػػػف أكصػػػاؼ الجسػػػـ كالشػػػكؿ كالمػػػكف   مػػػف الييئػػػة 
شػراؽ بسػبب تمػؾ إلشراؽ كالحركة السػريعة المتصػمة كمػا يحصػؿ مػف االحاصمة مف االستدارة مع اإل

الحركػػة مػػف التمػػكج كاالضػػطراب حتػػى يػػرل الشػػعاع كأنػػو ييػػـ بػػأف ينبسػػط حتػػى يفػػيض مػػف جكانػػب 
إلى االنقباض كأنو يجتمع مػف الجكانػب إلػى الكسػط  أة ثـ يبدك لو فيرجع مف االنبساط الذم بدالدائر 
ديػػة ليػػذه الييئػػة ككػػذا المػػرية إذا   إذا أخػػذ اإلنسػػاف النظػػر إلييػػا ليتبػػيف جرميػػا كجػػدىا م شػػمسفػػإف ال

 :المهمبي الوزيرقكؿ األشؿ كمثمو كانت في يد 
 قة ليس لها حاجبوالشمس مف مشرقها قد بدت           مشر 

 يجػوؿ فيها ذهب ذائب           ميت ػػػػػػػػػػػػػػػة أحػػقػػػػػػػػػػكأنهػػػػػػا بوت
 حاجب : مانع مف الظيكر . 

 يجكؿ : يحرؾ . : ما يذيب الصائغ المعادف فيو . ةالبكتق
فرة   كػػاف صػػأبػػي  بػػفالػػكزير الميمبػػي : ىػػك أبػػك محمػػد الحسػػف بػػف محمػػد   مػػف ذريػػة الميمػػب 

 ق.362عران ككاتبان ككزيران لمعز الدكلة البكييي كمديران ألمكره في العراؽ   تكفي سنة شا
ييػا بجممتػو سػتدارة كأخػذ يتحػرؾ ففإف البكتقة إذا أحميت كذاب فييا الذىب تشػكؿ بشػكميا فػي اال

ك نو ييـ بأف ينبسط حتى يفيض مف جكانبيا لما في طبعو مف النعكمة ثـ يبدأتمؾ الحركة العجيبة ك
 ( 129: 1932 تصاؿ كالتبلحـ .   )القركينيلو فيرجع إلى االنقباض لما بيف أجزائو مف شدة اإل

   تشبي  المركب بالمركب :    -2
 كالمركػػب ىػػك الصػػكرة المككنػػة مػػف عػػدد مػػف العناصػػر مػػزج بعضػػيا بػػبعض حتػػى صػػارت شػػيئان 

ظ ييفُهػآَغفِتظ ييفػس فْظَدييض َخػِطْظَؼييفػس ؾ ْتَبَطييُرػػػَواْتييُلػَرض ييْغِؼمػظ َبييؾ ػاضٌ ييِذيػآَتغْػ  كقكلػػو تعػػالى : ﴿  كاحػػدان 
اضع يفَوغَنػَوض يْوػِذيْئظ فػض َرس ْطظ يفُهػِبَؼيفػَوض ِصِظيُرػأ ْخض يَدػَإض يزػايأل ْرَضػَوات َبيَدػَعيَواُهػػػػػػػػػػػػ ِطينَػ اضذٌ ْغط فُنَػَصفَن

            .( 176: 175﴾ )األعراؼ َؼثػس َطَثُضُرػَصَطَثَلػاْضَصْضِبػَإنػَتْحِطْلػَرض ْغِرػَغْضَؼْثػأ ْوػَتْتُرْصُرػَغْض
و اثيػات يػفالمشبو عبػارة عػف صػكرة مركبػة مػف أمػكر عػدة إذ شػبو القػريف الرجػؿ الػذم أنزلػت عم

 . فكفر بيا كابتعد بحاؿ الكمب الذم يميث عمى الدكاـ   كىك صكرة أيضان 
 ﴾  َغْحِطُضوَعفػَصَطَثَلػاْضِحَطفَرػَغْحِطُلػأ ْدغ فّراَطَثُلػاضٌ ِذغَنػُحطٌُِضواػاضتٌَْوَراة ػُثمٌَػض ْمػكقكلو تعالى : ﴿ 

 . (5) الجمعة:
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كذلؾ أنو ركعي مف الحمار فعؿ مخصكص كىك الحمؿ   كأف يككف المحمكؿ شيئان مخصكصػان 
 كىي األسفار التي ىي أكعية العمـك   كأف الحمار جاىؿ بما فييا   ككذا في جانب المشبو .

 اْدَتْوش َدػظ فّراػس ض ط فػأ ض فَءْتػَطفػَحْوض ُرػَذَعَبػاضِضُرػِبُظيوَرِعمْػ َصَطَثَلػاِضِذيػَطَثُضُؼْمككقكلو تعػالى :﴿ 
 ( .17) البقرة : ﴾َوَتَرَصُؼْمػِسسػُظُضَطفٍتػِلػُغْبِصُروَنػ

  مػع تعقػب الحرمػاف    ةسػبابو القريبػأ فإف الكجو رفع الطمع إلى تيسير مطمػكبيـ بسػبب مباشػرة
 ةمسػػتقم ي كالػػذم نحػػف بصػػدده كثيػػران مػػا يمتػػبس بػػالحقيقي كالفػػرؽ أف الحقيقػػي معػػافو كىػػك أمػػر تػػكىم
 (349:  1996  )الطيبي                   أك شبييا .     ةإلى قصة متكىم ةكالتمثيؿ مستند

 في كصؼ معركة :  بشار بف بردك قكؿ الشاعر 
  وأسػػػػػػياُفنا ليػػػػػػٌؿ َتَهػػػػػػاَوي َكَواِكُبػػػػػػ    َكػػػػػػَأفَّ ُمثَػػػػػػار النَّقػػػػػػِع َفػػػػػػْوَؽ ُرُؤوِسػػػػػػنا                

 (57: 2004ع )د.شفي                                                                     
 : صكرة الغبار المشب 
 : صكرة الككاكب التي تممع. ب  المشب 
 (156: 1999 ) عباس              : بريؽ جسـ أبيض في كسط ظبلـ أسكد.الشب  وج 

فمعنى البيت قائـ عمى تشبيو صكرة الغبار الكثيؼ الذم أثارتػو سػنابؾ الخيػؿ فػي المعركػة  كقػد 
فػي أنحائػو تساقطت السيكؼ البيض البلمعة خبللو في كؿ اتجػاه بصػكرة الميػؿ المظمػـ الػذم تيػاكل 

 التشبيو ىنا تنبع مما يتمخض عنو ىذا المشيد كينتيي إليو مػف كجػكد ةككاكب مشرقة بيض  كركع
شػػيء قػػاتـ مظمػػـ تتحػػرؾ خبللػػو أجسػػاـ بػػيض المعػػة فػػي اتجاىػػات مختمفػػة كحركػػة شػػديدة  كمػػع أف 
تشػػبيو الغبػػار المثػػار بالميػػؿ فػػي القتامػػة كانعػػداـ الر يػػة أمػػر صػػحيح  كتشػػبيو السػػيكؼ بالككاكػػب فػػي 

 فإف تمزيػػػؽ الصػػػكرة عمػػػى ىػػػذا النحػػػك يمسػػػح جماليػػػا كيػػػذىب بحسػػػنيا الممعػػػاف أمػػػر صػػػحيح أيضػػػان 
 (57: 2004 ) د.شفيع                                                   .        كركنقيا

 :  الفرزدؽكقكؿ الشاعر 
 والشيُب ينهُض في الشباِب َكَأَنُ               َليٌؿ يصيُح بجانبيِ  نهار 

المشبو: حاؿ بياض الشيب كىك يمحك سكاد الشعر في سرعة مخيفة .كالمشبو بو ىك : ليؿ 
يط بجكانبو نيار يصيح بو كما يصيح الغالب بالمغمكب   المشبو بو ليس ىك الميؿ   كليس يح

نما ىك كما قاؿ  النيار   كليس النيار كالميؿ فحسب مف غير اعتبار حاؿ النيار مع الميؿ   كا 
عتبار أف النيار يصيح كأنو يصيح بجكانب االشاعر : ) ليؿ يصيح بجانبيو نيار ( فبل بد مف 

  كالصكرة ىنا صكرة حسنة   فييا أكثر مما قمناه   فييا قكلو ينيض تمؾ التي تشير إلى  الميؿ
قتدار كقد قابؿ الشاعر ىذه استيبلئو عمى معاقمو   مف فتكة كصبكبو ك اغمبة الشيب لمشباب   ك 

الحالة في المشبو بما ي دييا في المشبو بو فقاؿ يصيح ) كىي كممة م ذنة بضياع الميؿ كمحقو 
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ستيبلء النيار عمى سمطانو كمو فالنيار يصيح بجانبية محاصران لو كما يصيح الفارس المغكار   اك 
 .ثـ ىناؾ مناسبة دقيقة بيف الشباب   كالميؿ   كالشيب   كالنيار 

بعد  يٌ كىذه المناسبة ي ذف بيا السياؽ ألف الكبلـ كارد عمى لساف صاحبتو التي تعدلو عمى الغى  
عف جيالتو رغـ أنو قد صار عميو ) مف سمة الحميـ كقار ( فالميؿ يشبو تمؾ  كً الشباب.كأنو لـ يرع

تباعو   كتجعمو يكضع المطية في االغشاكة التي تحكؿ بيف المرء في زمف الصبا كبيف ر ية الرشد ك 
 (74 -73:  1976  ) د.أبك مكسى                                               الجيؿ .
 تعدد بالمتعدد : تشبي  الم -3

 ينقسـ التشبيو باعتبار تعدد الطرفيف إلى أربعة أقساـ : 
 األكؿ : التشبيو الممفكؼ : 

 . ان نين ثـ بالمشبو بيما ثا فالممفكؼ : ما أتى فيو بالمشبييف أك المشبيات أكالن 
 :الشاعركقكؿ 

 (240:1977 د.الشيف)    ؼ ليٌؿ والبياض نهاررْ الخُد ورُد والعذار رياض        والطّ 
  .ؼ : ىك العيفرٍ ذف كالطٌ العذار: ما ينبت عمى الخديف مف الشعر   مما يحاذم األ
 (263:  2007   ثكيني د.)                                                         

فقد شبو الخد بالكرد   كالعذار بالرياض   كالطػرؼ بالميػؿ   كالبيػاض بالنيػار   ككػؿ طػرؼ مػف 
 األطراؼ لفظ مفرد ال يتقيد بكصؼ أك إضافة كشرط التقيد أف ي ثر في كجة الشبو . ىذه

 : القيس امرىءكقكؿ الشاعر 
 َكػػػػأف قمػػػػوَب الطيػػػػِر َرطبػػػػًا ويابسػػػػًا                 لػػػػدى وكرهػػػػا الُعنَّػػػػاُب والَحَشػػػػُؼ البػػػػالي  

 ( 54: 2005 شفيعد. )                                                             
فقػػد شػػبو الرطػػب مػػف قمػػكب الطيػػر بالعنػػاب  كاليػػابس منيػػا بالحشػػؼ البػػالي  كقػػد نػػاؿ ىػػذا البيػػت 

 (595: 1995 )ياقكت            مف حيث إبداع التشبيو .                          
  الثاني: التشبيو المفركؽ :

 : كبراأل  المرقشفالمفركؽ :ىك جمع كؿ مشبو مع ما شبو بو كقكؿ 
ـْ   (140: 1932 )القزكيني      النَّشُر ِمْسٌؾ, والُوُجوُُ َدَنا            نيٌر ِوَأْطرَاُؼ اأَلُكِؼ َعَن

 النشر: الرائحة   العنـ: شجر أحمر ليف األغصاف يشبو بو أكؼ الحكارم المخضبة .
 الثالث : تشبيو التسكية : 

 :طواطالو كىك أف يتعدد المشبو دكف المشبو بو   كقكؿ 
 ُصْدُغ الَحِبيػػِب َوَحاِلي         ِكبَلُهَمػا َكاَلمَيػػػػػاِلي 

 (588: 1995 )ياقكت               وَأْدُمِعػػػي َكالبللػػػي ػاٍء        ػػػػػػػػػػػػػَوَثْغػػُرُُ في َصفػ
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 ف .الصدغ: جانب العيف مف الكجو إلى األذف   كىك ىنا الشعر المتدلي ما بيف العيف كاألذ
 كفي كتاب الببلغة العربية في ثكبيا الجديد شىٍعر الحبيب كحالي بدؿ صدغ .

 : الرابع : تشبي  الجمع
كىػػك أف يتعػػدد الطػػرؼ الثػػاني ) المشػػبو بػػو ( دكف الطػػرؼ األكؿ )المشػػبو( . كسػػمي جمعػػان ألف 

 : البحتريمشبيات عدة تجتمع فيو  كتعكد لمشبو كاحد   كقكؿ 
 منضد أو بػرد أو أقػاح            كأنما يبسـ عف لؤلؤ   

أم كػأف المحبػكب يبتسػـ عػف أسػاس كػالم ل  المنضػـك أك كػالبرد أك كاألقػاح فشػبو الشػاعر ثغػر 
المحبػػكب بثبلثػػة أشػػياء الم لػػ  ) كىػػك الجػػكىر المعمػػـك ( كالبػػرد ) كىػػك حػػب الغمػػاـ ( كاألقػػاح جمػػع 

 رؽ أبػػػػيض   ككسػػػػطو أصػػػػفر .     حكلػػػػو ك  ةيػػػػب الرائحػػػػطأقحػػػػكاف بضػػػػـ اليمػػػػزة   كىػػػػك زىػػػػر نبػػػػت 
 (205:  1978 ) الياشمي                                                                

 فشػػػػػػػػػػبو الشػػػػػػػػػػاعر ثغػػػػػػػػػػر المحبكبػػػػػػػػػػة بثبلثػػػػػػػػػػة أشػػػػػػػػػػياء كىػػػػػػػػػػي : الم لػػػػػػػػػػ    كالبػػػػػػػػػػرد   كاألقػػػػػػػػػػاح .  
 (74: 1972 كمي)البي                                                                 

 :  القيس امرئكمثمو قكؿ 
ـَ َوَصْوَب الَغَماـ           َوريَح اْلُخزَاَمى َوَنْشػػَر الَقطْر   َكَأفَّ الُمَدا

 ِإذا َطػرََّب الطَّاِئػػْر الُمْسَتِحػرْ        ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُيَعؿَّ ِبػِ  َبػْرُد َأْنَياِبػهَ 
نبػت  –يػح الخزامػى ر ك  –مػا ه  –كصػكب الغمػاـ  –الخمػر  –لمداـ شبو الشاعر أنياب حبيبتو با

طيب رائحة الزىر كنشر القطػر فػي حسػف المػذاؽ كالصػفاء  كطيػب الرائحػة  فالمشػبو كاحػد كالمشػبو 
 (141: 1977 )القزكيني                                                  بو متعدد .
 : أدوات التشبي  :  ثانياً 

شبيو ىي الرابط الذم يربط بػيف المشػبو كالمشػبو بػو   كىػي العبلمػة الظػاىرة كالدالػة عمػى أداة الت
 كجكه التشبيو في الكبلـ .

 كتنقسـ أدكات التشبيو إلى ثبلثة أقساـ :
 األوؿ: الحروؼ :         

 كتنحصر في الكاؼ ككأف  أما الكاؼ فيمييا دائمػان المشػبو بػو   كالكػاؼ تجػيء لمتشػبيو كالتعميػؿ
 أم ليدايتو إياكـ . . (197)البقرة : ﴾ػَواْذُصُروُهػَصَطفػَعَداُصْمكقكلو تعالى:  ﴿
 . (24)الرحمف:  ﴾َوض ُرػاْضَجَواَرػاْضُطظذ ؽُتػِسسػاْضَبْحَرػَصفأل ْرالَمػػ﴿:كقكلو تعالى 

شػػبو المراكػػب بالجبػػاؿ مػػف جيػػة عظميػػا ال مػػف جيػػة صػػبلبتيا كرسػػكخيا كرزانتيػػا   كلػػك أشػػبو 
 (49: 2004  الشيءى مف جميع جياتو لكاف ىك ىك .                        )عتيؽ الشيءي 
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َواْضيَرْبػض ُؼيمػط َثيَلػاْضَحَغيفِةػاضيدُّْظَغفػَصَطيفءػأ ظَزْضظ يفُهػِطيَنػاضد يَطفءػس يفْخَتض ط ػِبيِرػػػػػػػػػػػػػ﴿وشوضرػتطفضزػ:ػ
ػ. (45الكيؼ:)ػ﴾ضِضُرػَرض زػُصلؼػذ ْسٍءػطُّْػَتِدّراػظ َبفُتػاأل ْرَضػس ؾ ْصَبَحػَعِذغّطفػَتْذُروُهػاضرؼَغفُحػَوَصفَنػا

أم بيف ليـ صفة الحيػاة الػدنيا   كلػيس المػراد تشػبيو حػاؿ الحيػاة بمػاء مكصػكؼ بمػا ذكػر   كال 
ؿ تقديره   ألف تكمؼ التقدير إنما يككف لمكجب   كقد أغنت ىنا الحػاؿ المفيكمػة حتمبمفرد يخر   ي

خضػػرار كىػػي كػػكف النبػػات بعػػد نػػزكؿ المطػػر مػػف السػػماء شػػديد اال مػػف مجمػػكع المفػػظ عػػف التقػػدير  
خضػرار ييػبس   فتطيػره الريػػاح كػأف لػـ يكػف   كىػػذه الحػاؿ التػي شػػبيت كالنضػارة   ثػـ بػأثر ذلػػؾ اال

مالة القمكب ليا   ثـ يعقب ذلؾ اليبلؾ   ككجو الشبو ىك ىيئة كجكد  بيا حاؿ الدنيا في بيجتيا   كا 
 نتفاع   فالكاؼ غير داخمة عمى المشبو بو . التمؼ بأثر اإلعجاب كاال

ػ.﴾َإنٌَػاضضٌ َرػُغِحبٌُػاضٌ ِذغَنػُغػ فِتُضوَنػِسسػَدِبغِضِرػَصغًٌفػَصؾ ظٌ ُؼْمػُبْظَغفًنػَطْرُصوًص﴿كقكلو تعالى: 
 (4)الصؼ:

المشبو ىك الذيف كالمشبو بو ىك البنياف المرصكص   كىناؾ عبلقة تشابو بيف الضمير ىػـ فػي 
العائد عمى االسـ المكصكؿ )الذيف(  الشتراكيما فػي التماسػؾ كالصػبلبة كأداة التشػبيو التػي  )كأنيـ(

 تجمع بيف المشبو كالمشبو بو ىي )كأف(.
: "المػ مف  صػمى ا عميػو كسػمـ ف أبػي مكسػى األشػعرم رضػي ا عنػو قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اعػ

و بعضان   ؽ عميو.متف"لمم مف كالبنياف يىشيد  بعضي
ػ. (21)الحديد :ػ﴾َوَجظٌ ٍظػَرْرُضَؼفػَصَطْرَضػاضدٌََطفِءػَواْضؾ ْرَضػ﴿تطفضز:ػػوشوضر

عمـ بالبدييػة إلػى مػا ال يعمػـ كفػي ذلػؾ البيػاف العجيػب بمػا قػد تقػرر فػي ما يفيذا تشبيو قد أخرج 
 النفس مف األمكر  كالتشكيؽ إلى الجنة بحسف الصفة مع ما ليا مف السعة كقد اجتمعا في العظـ .

 (46: 2005 )د. عباس                                                                  
َوض نػَتْدَتِطغُطوْاػأ نػَتْطِدُضوْاػَبْغَنػاضظَِّدفءػَوض ْوػَحَرْصُتْمػس ال ػَتِطغُضوْاػُصل ػاْضَطْغَلػػ﴿وشوضرػتطفضز:ػ

ػ. (129)النساء:ػ﴾س َتَذُروَعفػَصفْضُطَطِضػ ِظ
تأتي في القػريف أحيانػان ال ليػذا التشػبيو الفنػي الخػالص  بػؿ إليقػاع التسػاكم بػيف أمػريف  ك الكاؼ

َوَريَدػاضِضيرػاْضُطظ يفِسِػغَنػَواْضُطظ فِسػ يفِتػَواْضُصِغيفَرػظ يفَرػَجَؼيِظَمػَخفِضيِدغَنػػػػػػػػػػ﴿شوضرػتطفضز:ػمف أمثمة ذلػؾ 
ًبػطُِّػيغًمػَصفِضيِذغَنػِطينػش يْبِضُصْمػَصيفُظوْاػأ ذ يد ػِطيظُصْمػػػػػػػػِسغَؼفػِعَسػَحْدُبُؼْمػَوض َطظ ُؼُمػاضِضُرػَوض ُؼيْمػَريَذاػػ

غَنػُشو ًةػَوأ ْصَثَرػأ ْطَواًلػَوأ ْولّداػس فْدَتْطَتُطوْاػِبَخالِشِؼْمػس فْدَتْطَتْطُتمػِبَخالِشُصْمػَصَطفػاْديَتْطَتَدػاِضيذِػػ
ض ِئَكػَحِبط ْتػأ ْرَطفُضُؼْمػِسسػاضدُّْظَغفػَواآلِخيَرِةػَوُأوض ِئيَكػػػِطنػش ْبِضُصْمػِبَخالِشِؼْمػَوُخْضُتْمػَصفِضِذيػَخفُضوْاػُأْو

 . (69-68)التكبة:﴾ُعُمػاْضَخفِدُروَنػ
فيػي مكازنػػة بيػػنيـ كبػػيف مػػف سػبقيـ فييػػا بيػػاف لمػػا يتفقػػكف فيػو معيػػـ  كتػػذكير لمػػا أصػػاب أكلئػػؾ 

نيػػا لطريقػػة مػػ ثرة فػػي الػػ نفس حقػػان  أف تضػػع ليػػا السػػابقيف ليتبصػػركا بمػػا ينتظػػرىـ مػػف العكاقػػب  كا 
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شػػبييان  كتتركػػو لتصػػؿ إلػػى النتيجػػة فػػي سػػكينة كىػػدكء  كال أف تقػػذؼ بيػػا فػػي كجييػػا  فربمػػا تتمػػرد 
 (108: 2005 )د.عباس                                                           كتثكر.

أ ْوَحْغظ فػَإض زػُظوُحػَواضِظِبغؼغَنػِطنػَإِظفػأ ْوَحْغظ فػَإض ْغَكػَصَطفػػ﴿:ػ شوضرػتطفضزػكمف كاؼ التساكم
 (163)النساء:ػػػ﴾َبْطِدِهػ

كقد يممح في ذلؾ الرغبة فػي إزالػة الغرابػة عػف نفػكس السػامعيف  كاسػتبعادىـ نػزكؿ الػكحي عمػى 
الرسكؿ فالقريف يقرنو بمف ال يشكك في رسالتو ليستأنسكا بدعكة النبي  كقػد يكػكف ىػذا التسػاكم مثػاران 

َوض ػ ييْدػِجْئُتُطوظ ييفػُسييَراَدىػَصَطييفػَخض ْػظ ييفُصْمػأ و َلػَطيير ٍةػَوَتييَرْصُتمػط ييفػػػػػػػ﴿مػػا فػػي قكلػػو تعػػالى: لمػػتيكـ ك
 .( 94)األنعاـ: ػ﴾َخو ْضظ فُصْمػَوَراءػُظُؼوَرُصْمػ

ِسيسػػػَوِطَنػاضِظفَسػَطينػَغُػيوُلػآَطِظيفػِبفضِضيِرػس يَؿَذاػُأوِذيَػػػػػ﴿شوضرػتطفضز:ػأك مثاران لبلستنكار كمػا فػي 
 . (10)العنكبكت:ػػػ﴾اضِضِرػَجَطَلػِسْتظ ظ ػاضِظفَسػَصَطَذاِبػاضِضِرػ

 ىك تسكية عذاب الناس بعذاب ا. -كما ترل –فسر االستنكار 
َإن ػػ﴿صػوضرػتطفضز:ػكقد تأتي الكاؼ كسيمة لئليضاح كتقكـ ىي كما بعدىا مقاـ المثاؿ لمقاعػدة 

َريْظُؼْمػأ ْطيَواُضُؼْمػَويل ػأ ْول ُدُعيمػطؼيَنػاضٍضيِرػذ يْغّئفػَوُأوض ييِئَكػُعيْمػَوُشيوُدػاضِظيفَرػػػػػػػػػػػػاِضِذغَنػَصغ ُروْاػض نػُتْعِظَسػ
َصَدْأِبػآَلػِسْرَرْوَنػَواِضِذغَنػِطنػش يْبِضِؼْمػَصيذ ُبوْاػِبؽَغفِتظ يفػس ؾ َخيَذُعُمػاضٍضيُرػِبيُذُظوِبِؼْمػَواضٍضيُرػذ يِدغُدػػػػػػػػػ

 . (11-10)يؿ عمراف:ػ﴾اْضِطػ فِبػ
 جاء ب ؿ فرعكف مثاالن لمذيف لف تغني عنيـ أمكاليـ كال أكالدىـ مف ا شيئان.ف

ػ(.14)اضرحطن:ػ﴾َخض َقػاْضَؿْظَدفَنػِطْنػَصْضَصفُلػَصفْضغ خٌَفَرػ﴿شوضرػتطفضزػ:ػكمف كاؼ اإليضاح 
غَؼفػس َتُصوُنػط ْغّراػَوَإْذػَتْخُضُقػِطَنػاضطِّغَنػَصَؼْغَئِظػاضِطْغَرػِبَؿْذِظسػس َتظُغُخػِسػ﴿وشوضرػتطفضز:ػ

 . (110)المائدة : ﴾ِبَؿْذِظس
كنكتفػػي بمػػا ذكرنػػا مػػف التشػػبيو فػػي كتػػاب ا تعػػالى كال ننسػػى أف نػػذكرؾ بػػأف ىػػذا المكضػػكع لػػو 
                 عنايػػة خاصػػة مػػف العممػػاء كمػػنيـ ابػػف ناقيػػا البغػػدادم فػػي كتابػػو ) الجمػػاف فػػي تشػػبييات القػػريف( . 

 (109: 2005 )د.عباس                                                                       
َإظٌ فػأ ْرَدْضظ فػَإض ْغُصْمػَرُدوًضفػذ فِعّداػَرض ْغُصْمػَصَطيفػأ ْرَديْضظ فػَإض يزػِسْرَريْوَنػَرُديوًضفػػػػػػكقكلو تعػالى: ﴿ 

 . (15زمؿ:﴾ )المس َطَصزػِسْرَرْوُنػاضرٌَُدوَلػس ؾ َخْذظ فُهػأ ْخّذاػَوِبغًضف
( فإنيػػا تػػدخؿ عمػػى المشػػبو أك يمييػػا المشػػبو كمثالػػو كثيػػر فػػي القػػريف  كأمػػا األداة الثانيػػة: ) كػػأفٌ 
 . (20)القمر : ﴾ َصؾ ظٌ ُؼْمػأ ْرَجفُزػظ ْخُلػطٌُظػ ِطُرالكريـ   كقكلو تعالى : ﴿ 
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ح ليػػـ كىػػذا بيػػاف قػػد أخػػرج مػػا لػػـ تجػػر بػػو عػػادة إلػػى مػػا قػػد جػػرت بػػو كقػػد اجتمعػػا فػػي قمػػع الػػري
ىبلكيػػػػػػا إيػػػػػػاىـ كفػػػػػػي ذلػػػػػػؾ اثيػػػػػػة الدالػػػػػػة عمػػػػػػى عظػػػػػػيـ القػػػػػػدرة التخكيػػػػػػؼ مػػػػػػف تعجيػػػػػػؿ العقكبػػػػػػة  .كا 

ػ(46: 2005 )د. عباس                                                                     
ػ. (7)الحاقة:ػ﴾ػَصؾ ظٌ ُؼْمػأ ْرَجفُزػظ ْخُلػَخفَوَغٍظ  ﴿وصػوضرػتطفضزػ:ػ

جسػاد مػف األركاح كىذا تشبيو قد أخرج ما ال يعمـ بالبديية إلى ما يعمـ  كقد اجتمعا فػي خمػك األ
 (46: 2005 )د. عباس              في ذلؾ االحتقار ي كؿ بو األمر إلى ذلؾ الماؿ . 

ؿ بػو الحػاؿ  ك حتقػار مػا يػاالحػث عمػى  ةجسػاد مػف األركاح كالفائػدمػريف خمػك األكالجامع بػيف األ
 ( 173  : 1985كيخركف  )الجرجاني                                            .إليو

ػ. (5﴾ )المدثر:ػش ْدَوَرٍة ِطْن س رٌَْت ًرػُطْدَتْظِغَرٌةَصؾ ظٌ ُؼْمػُحُطػ﴿وصػوضرػتطفضزػ:ػ
ػ.ػ(49)الصافات :ػ﴾ػصؾ ظٌ ُؼنٌَػَبْغًضػطٌَْصُظوًنػ﴿وصػوضرػتطفضزػرنػظدفءػاضجظظػ:ػ

ػ.ػ(56) الرحمف :﴾ِسغِؼنٌَػش فِصَراُتػاضطٌ ْرِفػض ْمػَغْطِطْثُؼنٌَػَإْظًسػش ْبض ُؼْمػَوض فػَجفنًٌػػ﴿وشوضرػتطفضز:ػ
 .( 58الرحمف : )﴾َصؾ ظٌ ُؼنٌَػاْضَغفُشوُتػَواْضَطْرَجفُنػػ﴿طفضز:ػوشوضرػت

نما ىك صاؼو  فيو نقاء كىدكء كىي  فميس في الياقكت كالمرجاف كالبيض المكنكف  لكف فحسب كا 
أحجػػار كريمػػة تصػػاف كيحػػرص عمييػػا كلمنسػػاء نصػػيبيف مػػف الصػػيانة كالحػػرص   كىػػف يتخػػذف مػػف 

  كاشػػتد االرتبػػاط  أمػػا الصػػمة التػػي تػػربطيف بػػالبيض المكنػػكف  الحجػػارة زينػػتيف فقربػػت بػػذلؾ الصػػمة
ال ترل في ىػذا أفضبلن عف نقاء المكف فيي ىذا الرفؽ كالحذر الذم يجب أف يعامؿ بو كبلىما   أك 
أم  ان لمػنفس نصػيب الرفؽ صمة تجمع بينيما ؟ كىكػذا ال نجػد الحػس كحػده ىػك الػرابط كالجػامع  كلكػفٌ 

 نصيب ؟
غة أف أداة التشبيو ) كأف ( مركبة مػف ) أف ( ك ) الكػاؼ ( نحػك قكلنػا : كػأف كيرل عمماء الببل

صػػػمو  أف الكػػػريـ كػػػالبحر   ثػػػـ قػػػدـ حػػػرؼ التشػػػبيو ) الكػػػاؼ ( كفتحػػػت ىمػػػزة أف أالكػػػريـ البحػػػر   ك 
 زيػػػدان  دكات التشػػػبيو   فقػػػاؿ :"كػػػأفٌ أاعتبرىػػػا الزمخشػػػرم ىػػػي األصػػػؿ فػػػي فأصػػػبحت كػػػأف   كلػػػذلؾ " 

                كاألسػػػػػػػػػػد   فيكػػػػػػػػػػػكف الفػػػػػػػػػػارؽ تأكيػػػػػػػػػػد التشػػػػػػػػػػػبيو كعػػػػػػػػػػدـ تأكيػػػػػػػػػػػده ".     زيػػػػػػػػػػػدان  فإاألسػػػػػػػػػػد " أصػػػػػػػػػػمو : 
 (301ق : 1323  )الزمخشرم                                                           

ذا كػاف خبرىػا ملمتشبيو   كقيؿ إذا كاف خبرىػا جامػدان كانػت ل   كقد قيؿ أنيا دائمان  كأفٌ  تشػبيو   كا 
قان كانػػت لمشػػؾ   عمػػى معنػػى أنػػؾ تشػػؾ بمقػػاـ الخبػػر بالمبتػػدأ فػػي نحػػك قكلػػؾ : كػػأف أخػػاؾ قػػادـ مشػػت

كالحؽ أف كأف قد تأتي لمظف القريب مف الشؾ في المشتؽ كفي الجامد كقكلؾ : كػأف عميػاي اخػكؾ   
و مػا تكػكف لمتشػبي ككأنو حاضر   فميسػت فػي ىػذيف المثػاليف لمتشػبيو عمػى مػا ىػك المتبػادؿ   ككثيػران 

 (17:  1972 إذا كاف الخبر جامدان   كتأتي لمتشبيو كالخبر فعؿ أك إسـ مشتؽ .)حسف

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CBIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.almjales.net%2Fvb%2Ft15072.html&ei=0KmSTPa6Hd-P4gbnzrSABA&usg=AFQjCNGx6NhHD4XsRwLLj_26_Kz38ZrlDQ
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CBIQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.almjales.net%2Fvb%2Ft15072.html&ei=0KmSTPa6Hd-P4gbnzrSABA&usg=AFQjCNGx6NhHD4XsRwLLj_26_Kz38ZrlDQ
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CBkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fejabat.google.com%2Fejabat%2Fthread%3Ftid%3D6290cbe47982d6e6&ei=K6qSTOn8FtKM4gapg5nsAw&usg=AFQjCNHIeD6BlwAybwwQJdb7pHUuSxeirg
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كالتشبيو بكأف أبمغ مػف التشػبيو بالكػاؼ   كلػذلؾ " تسػتعمؿ حػيف يقػكل الشػبو بػيف الطػرفيف   كال 
كقػد أتػى سػميماف  –يكاد الرائػي يشػؾ فػي قػكة التماثػؿ بػيف المشػبو كالمشػبو بػو   كلػذلؾ قالػت بمقػيس 

 حيف كقع بصرىا عميو :" كأنو ىك " . –عرشيا مف اليمف كأمر أف ينكر ليا ب
 .( 42﴾) النمؿ: أعَصذاػَرْرُذِكػشفض ْتػَصؾ ظٌ ُرػُعَو س ض طٌَفػجفَءْتػِشغَلفي قكلو تعالى : ﴿  

كلـ تقؿ ىكذا ىك فألف التعبير األخير يفيد التغاير مع كجػكد الشػبو ال غيػر بخػبلؼ كأنػو ىػك   
 (74:   1991  )د.حسيف               د شدة التطابؽ بيف العرشيف   كأنيما سكاء .فإنو يفي

َغييفػأ غَُّؼييفػاِضييِذغَنػآَطُظييواػُصوُظييواػأ ظَصييفَرػاضِضييِرػَصَطييفػش ييفَلػِرغَدييزػاْبييُنػَطييْرَغَمػػػػػقكلػػو تعػػالى : ﴿
 .)14الصؼ: (﴾ .أ ظَصفُرػاضِضِرػِضْضَحَواَرغؼغَنػَطْنػأ ظَصفَريػَإض زػاضِضِرػش فَلػاْضَحَواَرغُّوَنػظ ْحُن

ف أنصػػار ا كقػػت قػػكؿ عيسػػى مػػف أنصػػارم   يفػػالمراد : ككنػػكا أنصػػار ا مثػػؿ كػػكف الحػػكاري
 ظػػػػػػرؼ لممشػػػػػػبو بػػػػػػو. –كعمػػػػػػى ظػػػػػػاىرة التعبيػػػػػػر المشػػػػػػبو بػػػػػػو ) قػػػػػػكؿ عيسػػػػػػى ( كىػػػػػػك كمػػػػػػا تػػػػػػرل 

 (16 1972:  ف)حس                                                                    
 الثاني : األسماء : 

منيا : مثؿ   كشبو   كمماثؿ   كمشابو   كشػبيو   كمثيػؿ   كمػا يرادفيػا   كمػا كػاف بمعناىػا أك 
ػ. (23: 22الكاقعة)﴾فَلػاضضٌُْؤُضَؤػاْضَطْصُظوَنػَوُحوًرػِرغًنػَصؾ ْطَثػ﴿شوضرػتطفضز:ػمشتقان منيا 

َغْدَتَوَغفَنػ َعْل َنػَصفأل ْرَطزػَواأل َصمٌَػَواْضَبِصغَرػَواضدٌَِطغَدَطَثُلػاْضغ َرغػ ْغػ﴿وطنػذضكػشوضرػتطفضز:
 ( .24﴾ )ىكد: َطَثاًلػأ س ال ػَتَذصٌَُروَن
أ َصيفَبْتػَحيْرَثػػػ ُغظِغُػوَنػِسسػِعِذِهػاْضَحَغفِةػاضدُّْظَغفػَصَطَثَلػَرغُحػِسغَؼفػِصيرٌّػ َطَثُلػَطفقكلو تعػالى: ﴿ 

 ﴾اضٍضُرػَوض ِصْنػأ ظُغَدُؼْمػَغْظِضُطوَن س ؾ ْعض َصْتُرػَوَطفػظ ض َطُؼُمػش ْوُمػظ ض ُطوْاػأ ظُغَدُؼْم
 (155: 1995 )العمكم                                                . (117) يؿ عمراف :

ػَوش ِدْطظ فػَإض زػَطفػَرِطُضيواػِطيْنػَرَطيلُػػػػكىذه الصكرة المطكلة نجد ليا صكرة مكجزة في قكلػو تعػالى: ﴿
 . (23﴾ )الفرقاف:س َجَطْضظ فُهػَعَبفّءػَطْظُثوّرا

ككجو الشبو في كؿ ذلؾ : الييئة الحاصمة مف كجكد أشياء خادعة في المنظر كلكنيا سػيئة فػي 
 النياية فيك ىيئة مركبة لذلؾ كاف مف قبيؿ التمثيؿ .

 ألكؿ فػإفكعف ابف عباس كمجاىػد "فييػا صػر" أم نػار كىػك يرجػع إلػى ا  " أم برد شديدرٌ صً  "
حرث قكـ ظممػكا  كالسيما الجميد يحرؽ الزركع كالثمار كما يحرؽ الشيء بالنار "أصابت البرد الشديد

جػػذاذه أك حصػػاده  أنفسػػيـ فأىمكتػػو" أم فأحرقتػػو يعنػػي بػػذلؾ السػػعفة إذا نزلػػت عمػػى حػػرث قػػد يف
ف إليػػو. أحػػكج مػػا كػػا فدمرتػػو كأعػػدمت مػػا فيػػو مػػف ثمػػر أك زرع فػػذىبت بػػو كأفسػػدتو فعدمػػو صػػاحبو

يػػذىب ثمػػرة ىػػذا الحػػرث بػػذنكب  فكػذلؾ الكفػػار يمحػػؽ ا ثػػكاب أعمػػاليـ فػػي ىػػذه الػػدنيا كثمرىػػا كمػا
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كمػػا ظمميػػـ ا كلكػػف أنفسػػيـ " صػػاحبو. ككػػذلؾ ىػػ الء بنكىػػا عمػػى غيػػر أصػػؿ كعمػػى غيػػر أسػػاس
          ."يظممكف

َتْحِتَؼفػ ِطن أ ٌنػض ُؼْمػَجٍظفٍتػَتْجَريػَوَبٍذَرػاٍضِذغنػآَطُظوْاػَوَرِطُضوْاػاضٌصفِضَحفِتكقكلو تعالى:﴿ 
ِسغَؼؽػأ ْزَواًجػٌطط ٌؼَرٌةػَوُعْمػ َوض ُؼْم ِبِرػُطَتذ فِبؼًف َوُأُتوْا ش ْبُل ِطن األْظَؼفُرػُصٍضَطفػُرَزُشوْاػِطْظَؼف

  . (25﴾)البقرة :َخفِضُدوَن ِسغَؼف
 : الخالدي بكر أبيقكؿ الشاعر 

 َوِضياًء َوَمَنػاالَ          َيا َشِبيَ  اْلَبْدِر ُحْسنًا 
 َوَقَوامًا َواْعِتَداالَ     ًا      ػػػَوَشِبَي  الُغْصِف لِين

 َوَمػبَلالَ  أنِت ِمْثُؿ الَوْرِد ِلْوَنًا          َوَنِسيَماً 
 ( 277: 1932  )القزكيني                  َسرَّنا بالُقْرِب زَاالَ    ػا       ػػػػػػػػػزَاَرَنا َحتَّى إَذا مَ 

 ان.حاتم البدر   كمشابو عمرك   كمضاهو  كنحك قكلنا : أنت مماثؿ األسد   كمحاؾو 
 الثالث : األفعاؿ : 

كمنيػػا : يشػػبو   كيماثػػؿ   كيحػػاكي   كيشػػابو   شػػابو   كماثػػؿ   كجعػػؿ   كحسػػب كخػػاؿ كغيػػر 
 ذلؾ مف األفعاؿ المشتقة مف األسماء التي تعتبر مف أدكات التشبيو . 

َتْؾِتغظ يفػآَغيٌظػَصيَذِضَكػش يفَلػػػػػ أ ْو َوش يفَلػاضٌ يِذغَنػل ػَغْطض ُطيوَنػض يْول ػُغَصضٌُِطظ يفػاضٍضيرُػػػػػػػالى : ﴿  كقكلػو تعػ
 ﴾ ش ييْبِضِؼمػطٌِْثييَلػش ييْوِضِؼْمػَتذ ييفَبَؼْتػُشُضييوُبُؼْمػش ييْدػَبغٌَظٌ ييفػاآلَغييفِتػِضػ ييْوُمػُغوِشُظييونَػػػػػػػ ِطيين اضٌ ييِذغَن
 . (118)البقرة: 

 . (7-6﴾)النبأ: َواْضِجَبفَلػأ ْوَتفّدض ْمػظ ْجَطَلػاْضؾ ْرَضػِطَؼفّداػ*ػأ كقكلو تعالى : ﴿  
شبو الجبػاؿ بأكتػاد الخيػاـ التػي تحكميػا كتمنعيػا مػف االضػطراب كتعمػؿ عمػى تكازنيػا كمػا تمنػع 

 الجباؿ األرض أف تميد بمف فكقيا .
ػ. (11-10)النبأ:﴾فَرػَطَطفًذفػَوَجَطْضظ فػاضضٌ ْغَلػِضَبفّدفػ*ػَوَجَطْضظ فػاضظٌ َؼػ﴿وشوضرػتطفضز:ػ
ش فُضواػَغفػُطوَدزػَإطٌَفػأ ْنػُتْضِػَسػَوَإطٌَفػأ ْنػظ ُصوَنػأ وٌََلػَطيْنػأ ْضػ يزػ*ػش يفَلػَبيْلػأ ْضُػيواػػػػػػػ﴿وشوضرػتطفضز:ػ

ػ.(66-65)طو:.ػ﴾س َؿَذاػِحَبفُضُؼْمػَوِرِصغٌُُؼْمػُغَخغٌَُلػَإض ْغِرػِطْنػِدْحَرِعْمػأ ظٌ َؼفػَتْدَطز
ػ.ػ(88)النمؿ :ػ﴾َوَتَرىػاْضِجَبفَلػَتْحَدُبَؼفػَجفِطَدًةػَوِعَسػَتُطرُّػَطر ػاضد َحفِب﴿تطفضز:ػػوشوضر

أ َوػَطنػَصفَنػَطْغّتفػس ؾ ْحَغْغظ فُهػَوَجَطْضظ فػض ُرػُظيوّراػَغْطِذيسػِبيِرػِسيسػاضِظيفَسػَصَطينػػػػػػػػ﴿وشوضرػتطفضزػ:ػ
 .( 122﴾ )األنعاـ: َؼفط َثُضُرػِسسػاضّظُضَطفِتػض ْغَسػِبَخفَرُجػطؼْظ

فقد شبو الكفر بالمكت   كاإليماف بالحياة . فالمكت حقيقة معنكية جعؿ إلى جنبيا الكفر كىما 
                                       عقمياف   كالحياة حقيقة معنكية جعؿ إلى جنبيا اإليماف كىما عقمياف  .

 (154: 1995 )العمكم                                                                 
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المماثمة : كىػي مػف مثػؿ كمثػؿ : كممػة مسػتكية يقػاؿ : ىػذا مثمػو   كالفػرؽ بػيف المماثمػة لمسػاكاة 
ف التساكم ىك التكاف  فػي المقػدار كال يػنقص   أمػا المختمفيف في الجنس كاالمتفقيف ألأف تككف بيف 

 بف منظكر مادة مثؿ(ا)  المماثمة فبل تككف إال في المتفقيف .
ف يريػد الشػاعر إشػارة إلػى معنػى أف جعفر بمعنى التمثيؿ كىك اب: فقد ذكرىا  اإلصطبلحأما في 

 . يوأراد أف يسير إل اكيضع كبلمان يدؿ عمى معنى يخر كذلؾ المعنى اثخر كالكبلـ منبئاف عمٌ 
 (158 : 1978  ) بف جعفر                                                              

: المثؿ قد يراد بو إيراد حالة غريبة يعرؼ بيا حالة مماثمة في الغرابة كقد تحدث  الشوكانيقاؿ 
ػِبَخْغيرُػػظ يْؾتِػػُظْظِدَؼفأ ْوػػآَغٍظِطْنػػظ ْظَدْخَطفػ {الشككاني في تفسيره ألكثر مف يية كما في قكلة تعالى 

 . (106 :)البقرة   }ػػِطْثِضَؼفِطْظَؼفػأ ْوػ
 (237: 2007  جؿ )مسمحك أنفع لمناس منيا في العاجؿ كاثنأتي بما ى :يقكؿ الشككاني

 : أبي سعيد المؤيد بف محمد األندلسيقد تككف أداة التشبيو فعؿ مثؿ : يحكي كما في قكؿ 
         َوُطْنبوٍر َمميِح الشَّكِؿ َيْحِكي           ِبَنْغَمِتِ  الَفَصيحِة َعْنَدليِبا
 ( 231: 2007 عباسد. )الطنبكر ىك يلة مف يالت الطرب ذات عنؽ كأكتار .            

 : شمعةكقاؿ السرم الرفاء في كصؼ 
 َمْفُتوَلٌة مجُدولٌة        َتْحكى لنا َقدَّ اأَلَسؿْ 
 كَأنَّها ُعْمُر اْلفتى       والناُر ِفيها كاأَلْجؿْ 

 (231: 2007 عباسد.ة  األسؿ: الرماح.      ): أم محكمة  كالقد: القامةمفتكلة مجدكل
 أقساـ التشبي  باعتبار األداة :

 ينقسـ التشبي  باعتبار األداة إلى قسميف :
 األوؿ : التشبي  المرسؿ :

كىػػػك مػػػا ذكػػػرت فيػػػو أداة التشػػػبيو   كنعنػػػي بالمرسػػػؿ " أنػػػو مقػػػكؿ بطريقػػػة عفكيػػػة كمرسػػػؿ عمػػػى 
 ( 125: 1993 ) د. أبك حاقو                      السجية   نحك قكلنا : أنت كاألسد  .

َربٌُِصْمػَوَجظٌ ٍظػَرْرُضَؼفػَصَطْرَضػاضدٌََطفِءػَواْضؾ ْرَضػ ِطْن َدفِبُػواػَإض زػَطْعِغَرٍةػ﴿صػوضرػتطفضزػ:ػ
ػ. (21)الحديد :ػ﴾ُأِردٌَْتػِضضٌ ِذغَنػآَطُظواػِبفضضٌ ِرػَوُرُدضِر

ضٌ ِذيػاْدَتْوش َدػظ فّراػس ض طٌَفػأ ض فَءْتػَطفػَحْوض ُرػَذَعَبػاضضٌ ُرػِبُظوَرِعْمػَطَثُضُؼْمػَصَطَثَلػاػ﴿وشوضرػتطفضزػ:ػ
ػ. (17)البقرة: ػ﴾ِسسػُظُضَطفٍتػض فػُغْبِصُروَنػ َوَتَرَصُؼْم

َصفْضُطْؼَلػَغْذَويػاْضُوُجوَهػِبْئَسػاضذٌ َراُبػ ِبَطفء َوَإنػَغْدَتِعغُثواػُغع فُثواػ﴿وشوضرػتطفضزػ:ػػ
ػ.ػ(29الكيؼ:)﴾ُطْرَتغ ًػفػَوَدفءْت
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َوَإَذاػُتْتض زػَرض ْغِرػآَغفُتظ فػَوِضزػُطْدَتْصِبّراػَصؾ نػِضْمػَغْدَطْطَؼفػَصؾ ن ػِسسػُأُذظ ْغِرػ﴿شوضرػتطفضزػ:ػ
ػ. (7لقماف: )ػ﴾َوْشّرا

ذا أقبػؿ اقتضت ظركؼ العرب كمعيشتيـ القاسية طػكؿ الترحػؿ   كاإلقامػة فػي الصػحراء فكػانكا إ
جببلن عاليان كأكقدكا في قمتػو نػاران  تيػدم الضػاؿ كتػ نس السػارم  حتػى إذا يركا ظمـ الجك  تخالميؿ كأ

 لجأ إلييا كجد عندىا األمف كالًقرىل.
ضػػػؿ فػػػي الصػػػحراء فػػػي الميػػػالي الشػػػاتية التػػػي يغطػػػي السػػػحاب تتعػػػرؼ القافمػػػة فضػػػؿ ىػػػذا حػػػيف 

النار كسط ىػذا الظػبلـ الحالػؾ   نجكميا  كحيف تغيب معالـ الطريؽ  كتختفي دركبو  فإذا بدت ىذه
 ىدأت النفكس  كأنست   كضمنت الراحة كالقرل .

مػػثبلن  الخنسػػاء جعمتيػػاىػػذا الجبػػؿ المكقػػد فػػي قمتػػو النػػار   كتمػػؾ الصػػفة الشػػائعة لػػدل العػػرب   
 فقالت : صخرألخييا 

َـّ الُهداُة ِب ِ  فَّ َصخرًا َلتَأَت ـٌ في رَأِسِ  نارُ         َواِ    َكَأنَُّ  َعَم
الصػػػكرة التػػػي قصػػػد منيػػػا تمجيػػػد فيػػػذا التشػػػبيو عنػػػدما يسػػػمعو العربػػػي يطػػػرب لػػػو  كيتػػػرنح ليػػػذه 

 (71 : 1982  )د. الشيف                                                       .صخر
 :   األعمشكقكؿ 
فَّ  بػػػا َمفْ  وا   غرس  في ُيْسَقى الماءَ  كالُعودِ        َأدَّْبَتُ  في الصَّ

 بعد الذي أبصػرت مف يبسػػ     اضػرًا    ػػػػػػػَحػتى تػراُ مونقًا ن   
 .مكنقان : م نقان  حسنان   معجبان 

 ضر الكرؽ حسنان جميبلن .خم :ناضران 
كنضػػرتو لػػيس إال  وفػػإف تشػػبيو المػػ ٌدب فػػي صػػباه بػػالعكد المسػػقي  أك أف الغػػرس الم نػػؽ بأكراقػػ

يرة  حميػػػد الفعػػػاؿ لتأديػػػة المطمػػػكب بسػػػبب التأديػػػب فيمػػػا يػػػبلـز ككنػػػو ميػػػذب األخػػػبلؽ مرضػػػي السػػػ
نػػو أمػػر تصػػكرم ال  –كمػػا تػػرل  -المصػػادؼ كقتػػو مػػف تمػػاـ الميػػؿ إليػػو  ككمػػاؿ استحسػػاف حالػػو  كا 

  (63: 2005 عباسد.)                  . صفة حقيقية   كىك مع ذلؾ منتزع مف عدة أمكر 
 : الشاعركقكؿ 

 ها نسيـ الصباح في  كأف أخبلقؾ في لطفها        ورق
 فالمشبو أخبلقؾ كالمشبو بو نسيـ الصباح كاألداة كأف ككجو الشبو المطؼ كالرقة .

 الثاني : التشبيو الم كد :  
كىك ما حذفت منو أداة التشبيو ك كنعني بالم كد " أنػو ال شػؾ فػي المشػابية بػيف الطػرفيف حتػى 

 (125: 1993  بك حاقةأ)د.                         منو ". مفركغان  لتغدك ىذه المشابية أمران 
 . (88﴾ )النمؿ : َوَتَرىػاْضِجَبفَلػَتْحَدُبَؼفػَجفِطَدًةػَوِعَسػَتُطرٌُػَطرٌَػاضدٌََحفِبكمنو قكلو تعالى : ﴿  
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 كمر السحاب .  أم : تمر مران 
ضدٌَيَطَواُتػَوايأل ْرُضػُأِريدٌَْتػػػػَربٌُِصيْمػَوَجظٌ يٍظػَرْرُضيَؼفػاػػػ ِطينْػ َوَدفَرُرواػَإض زػَطْعِغيَرةٍػكقكلو تعػالى : ﴿ 

 . (133﴾)يؿ عمراف: ِضْضُطتٌَِػغَن
أم : عرضيا كعرض السماكات كاألرض   كخص بالذكر العرض دكف الطكؿ لقصد المبالغة ف 

كات كاألرض   فمػا بالػؾ الطػكؿ   فػإذا كػاف عرضػيا عػرض السػميكػكف أقػؿ مػف  ألف العرض دائمػان 
 بطكليا ؟ 

 (54: 2004  إلى الجنة بحسف الصفة.                  )عتيؽكالفائدة فيو التشكيؽ 
قد خرج ماال يعمـ بالبديية إلى ما يعمـ بيا   كالجامع بيف األمريف العظـ . كالفائده فيو التشػكيؽ 

 ( 173 :1985  كيخركفالجرجاني )                     إلى الجنة بحسف الصفو . 
َوَداِرّغيفػَإض يزػاضضٌ يِرػػػػ * ِبسٌُػَإظٌ فػأ ْرَديْضظ فَكػذ يفِعّداػَوُطَبذٌِيّراػَوظ يِذغّراػػػػَغفػأ غٌَُؼفػاضظٌ ػ﴿كقكلو تعػالى : 

 .( 46-45﴾ ) األحزاب: ِبَؿْذِظِرػَوِدَراّجفػُطِظغّرا
 فقد شبو النبي صمى ا عميو كسمـ بالسراج المنير. 

 . (187)البقرة :﴾ ػنٌَػِضَبفًسػض ُصْمػَوأ ْظُتْمػِضَبفًسػض ُؼنٌَُعكقكلو تعالى : ﴿ 
مػػػة كىػػػي السػػػتر   قيٌ  ر   كذلػػػؾ لمػػػا يحققػػػو ىػػػذا المفػػػظ مػػػف معػػػافو لؤلخػػػشػػػبو كػػػبلن منيمػػػا بالمبػػػاس 

كالطيارة  كالخصكصية   فمف صفات المباس المطمكبة أف يككف ساتران لصػاحبو   كأف يكػكف طػاىران 
 في ذاتو  كأف يككف خاصان بصاحبو.

رسؿ كالم كد كجدنا أف التشبيو الم كد أبمػغ مػف التشػبيو كلك تساءلنا عف األبمغ في التشبيييف الم
المرسػػؿ ألف الم كػػد أكجػػز مػػػف حيػػث حػػذؼ األداة ألنػػػو قػػرب بػػيف المشػػبو كالمشػػػبو بػػو عمػػى درجػػػة 

 التكحيد كجعميما شيئان كاحدان   أك كالكاحد.
 : التشبيو باعتبار كجو الشبو : ثالثان 

شػبيو تالمشبو كالمشبو بو   كنفصؿ القكؿ في الككجو الشبو ىك الصفة الجامعة التي يشترؾ بيا 
 باعتبار كجو الشبو عمى النحك التالي : 

 باعتبار اإلفراد كالتعدد كالتركيب . -1
 باعتبار الذكر كالحذؼ . -2
 باعتبار القريب كالبعيد .  -3
 كجو الشبو المفرد كالمتعدد كالمركب :  (1)
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 وج  الشب  المفرد :  –أ 
شػبيو الخػد بػالكرد فػي الحمػرة   كالرجػؿ باألسػد فػي الشػجاعة   كىك ما ليس بمركب كال متعدد كت

كزيػػد بػػالبحر فػػي العطػػاء   فػػالحمرة   كالشػػجاعة   كالعطػػاء كميػػا تعتبػػر كجػػو الشػػبو   كىػػي صػػفات 
 مفردة   كىذا ىك كجو الشبو المفرد.

 .  )24)الرحمف :﴾ػاْضَبْحَرػَصفْضؾ ْرض فَم ِسس َوض ُرػاْضِجَواَرػاْضُطْظذ ؽُتػكمنو قكلو تعالى : ﴿
  كعميو يككف كجػو الشػبو كاحػدان  شبو السفف الجارية في البحر بالجباؿ بجامع الضخامة في كؿو 

 حسيان .
فقػػد شػػبو السػػفف المرفكعػػات الشػػراع المنشػػ ت األمػػكاج فػػي البحػػر بػػاألعبلـ أم الجبػػاؿ الطكيمػػة   

يػة مظيػر مػف مظػاىر قػدرة ا كالصفة المشتركة ىي العظـ كىي في الجباؿ أقكل   كالمراد ىنا تجم
 سػػػػػػػػػػػػبحانو فػػػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػػػو ييسػػػػػػػػػػػػر ليػػػػػػػػػػػػذه الجػػػػػػػػػػػػكارم الضػػػػػػػػػػػػخمة الحركػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػػػطح المػػػػػػػػػػػػاء.   

 (1984:111)د.أبك مكسى                                                              
 وج  الشب  المتعدد :  –ب 

 ثيرة كقكلو تعالى:كيككف كجو الشبو متعددان حينما تشبو مفردان بمفرد لو صفات ك
 .( 58﴾ )الرحمف : َصؾ ظٌ ُؼنٌَػاْضَغفُشوُتػَواْضَطْرَجفُن﴿

ككتشػػبيو األنصػػار بالميػػاجريف فػػي قػػكة إيمػػانيـ بػػا   كمحبػػتيـ لمرسػػكؿ صػػمى ا عمػػييـ كسػػمـ  
 كالتفاني في نصرة الحؽ.

ف الػذم يقػرأ رسكؿ صمى ا عميو كسمـ :) مثؿ الم معف أبي مكسى األشعرم قاؿ : قاؿ  كمنو
  كمثػؿ المػ مف الػذم ال يقػرأ القػريف كمثػؿ  األترجة طعميا طيب   كريحيا طيب القريف كيعمؿ بو ك

ريحيػػا طيػػب كال  ةؽ الػػذم يقػػرأ القػػريف كمثػػؿ الريحانػػالثمػػرة طعميػػا طيػػب كال ريػػح ليػػا   كمثػػؿ المنػػاف
فكجػو الشػبو فػي  (طعميا مػرطعـ ليا   مثؿ المنافؽ الذم ال يقرأ القريف كمثؿ الحنظمو ال ريح ليا ك 

 (1917  كاه )البخارمر                            .الحديث ىك الطعـ كالرائحة 
ديد الجػيـ : ثمػرة ذىبيػة المػكف طيبػة الرائحػة شػاليمزة كسككف التاء كضـ الػراء كتبضـ ة : جٌ تري األي 
 كالطعـ.

القراءة باألترجة  كىي فالرسكؿ قد شبو الم مف القارلء كىك متصؼ بصفتيف ىما اإليماف ك 
ذات كصفيف ىما الطعـ كالرائحة   كشبو الم مف غير القارلء   كىك متصؼ بصفتيف ىما اإليماف 

كعدـ القراءة بالثمرة   ىما الطعـ كعدـ الرائحة  ك كصؼ المنافؽ القارلء بصفتيف ىما النفاؽ 
المنافؽ غير القارلء كىك  كىي ذات كصفيف ىما الرائحة كعدـ الطعـ   ككصؼ ةنكالقراءة بالريحا

كمرارة  ةحائمتصؼ بصفتيف ىما النفاؽ كعدـ القراءة بالحنظمة   كىي ذات كصفيف ىما عدـ الر 
 (93:  2004  ) د. عتيؽ                                                   الطعـ .
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 وج  الشب  المركب :  -ج
 لى بعض حتى تصبح شيئان كاحدان .كىك الصكرة المنتزعة مف عدة أمكر يجمع بعضيا إ

َراُعييْمػػَبْغيظ ُؼمْػ ُطَحطٌَيًدػرٌَُديوُلػاضضٌ يِرػَواضٌ ييِذغَنػَطَطيُرػأ ِذيدٌَاءػَرض يزػاْضُصغٌ ييفَرػُرَحَطيفءػػػػػػػػ﴿كقكلػو تعػالى : 
ُجوِدػَذِضيَكػػأ َثيَرػاضدٌُيػػ طٌِينْػ ُوُجيوِعِؼمػ ِسيسػ اضضٌ يِرػَوَرْضيَواًظفػِديغَطفُعمْػػػ طٌَِن ُرصٌَّطفػُدجٌَّداػَغْبَتُعوَنػس ْضًضف

أ ْخَرَجػذ ْطؾ ُهػس ؽَزَرُهػس فْدَتْعض ظ ػس فْديَتَوىػَرض يزػػػ اْضَؿظِجغَلػَصَزْرُع ِسس اضتٌَْوَراِةػَوَطَثُضُؼْم ِسس َطَثُضُؼْم
 . (29)الفتح : ﴾ُدوِشِرػُغْطِجُبػاضزٌُرٌَاَعػِضَغِعغظ ػِبِؼُمػاْضُصغٌ فر

القمػة إلػى الكثػرة   ىػذا الكجػو منتػزع مػف ىػذه  فكجو الشبو : ىك التػدرج فػي النمػك   كالتحػكؿ مػف
 الصفات المتعددة في المشبو كالمشبو بو . 

َوَإَذاػَرأ ْغييَتُؼْمػُتْطِجُبييَكػأ ْجَدييفُطُؼْمػَوَإْنػَغُػوُضييواػَتْدييَطْدػِضػ ييْوِضِؼْمػَصييؾ ظٌ ُؼْمػػػكقكلػػو تعػػالى : ﴿ 
 ﴾اْضَطُدوٌُػس فْحَذْرُعْمػش يفَتض ُؼْمػاضضٌ يُرػأ ظٌ يزػُغْؤس ُصيونػػػػػُخُذًبػُطَدظٌ َدٌةػَغْحَدُبوَنػُصلٌَػَصْغَحٍظػَرض ْغِؼْمػُعْم

 . (4)المنافقكف:
فكجػػو الشػػبو : ىػػك حسػػف الصػػكرة مػػع تبلشػػي اإلدراؾ كعػػدـ النفػػع   منتػػزع مػػف صػػفات متعػػددة 

 (80: 1977 جمع بعضيا مع بعض حتى ككنت ىذه الصكرة .                  )د.الشيف
اضٌ ِذغَنػُحطٌُِضيواػاضتٌَيْوَراة ػُثيمٌَػض يْمػَغْحِطُضوَعيفػَصَطَثيَلػاْضِحَطيفَرػَغْحِطيُلػأ ْديغ فّراػػػػػػػػػػػَطَثُلكقكلو تعالى : ﴿ 

 . (5﴾ )الجمعة: ِبْئَسػَطَثُلػاْضػ ْوَمػاضٌ ِذغَنػَصذٌَُبواػِبؽَغفِتػاضضٌ ِرػَواضضٌ ُرػض فػَغْؼِديػاْضػ ْوَمػاضظٌ فِضِطغَن
االنتفػػاع بػػأبمغ نػػافع مػػع تحمػػؿ التعػػب فػػي استصػػحابو   فالكجػػو فػػي التشػػبيو القرينػػي ىػػك حرمػػاف 

كىػػػك " منتػػػزع مػػػف أمػػػكر مجمكعػػػة قػػػرف بعضػػػيا إلػػػى بعػػػض   كذلػػػؾ أنػػػو ركعػػػي مػػػف الحمػػػار فعػػػؿ 
مخصكصػػان كىػػػي األسػػفار التػػػي ىػػي أكعيػػػة  مخصػػكص   كىػػك الحمػػػؿ   كأف يكػػكف المحمػػػكؿ شػػيئان 

 المشبو .العمـك   كأف الحمار جاىؿ بما فييا "   كذا الحاؿ في جانب 
ةن جاء مطابقػان لظػركفيـ الفعميػة التػي يحبكنيػا أف لػيس فيسكتشبيييـ بالحمار ) كىك يحمؿ كتبنا ن

 مف شأف الحمار أف يستفيد بمضاميف الكتب كليس لو منيا إال الثقؿ في الحمؿ ( . 
اؿ تكػػفيػػو الترغيػػب فػػي تحفػػظ العمػػـك كتػػرؾ اال ةألمػػريف الجيػػؿ بػػالمحمكؿ   كالفائػػدكالجػػامع بػػيف ا

 (  82 :  بدكف)د. الصغير                                 عمى الركاية دكف الدراية . 
إَذاػ َحٌتيزػ َواٍضذغَنػَصغ ُرواػأ ْرطفُضُؼْمػَصَديَراٍبػِبِػغَطيٍظػَغْحَديُبُرػاضظ طيؽُنػطيفءّػػػػػكقكلو تعػالى : ﴿ 

ِحَدييفَبُرػَواضضٌ ييُرػَدييَرغُدػاْضِحَدييفِبػ*ػأ ْوػػػُرجييفَءُهػض ييْمػَغِجييْدُهػذ ييغئًفػَوَوَجييَدػاضضييَرػِرظييَدُهػس وٍسييفُهػِحَدييفبَػػ
ػَصُظُضَطفٍتػِسسػَبْحُرػضٌُجٌِسٌُػَغْعذ فُهػَطْوًجػطٌِنػس ْوِشِرػَطْوًجػطٌِنػس ْوِشِرػَديَحفًبػُظُضَطيفًتػَبْطُضيَؼفػس يْوَقػَبْطيضُػػػػػ

 . (40-39)النكر :﴾ًو وّراػس َطفػض ُرػِطنػظٌُورَإَذاػأ ْخَرَجػَغَدُهػض ْمػَغَصْدػَغَراَعفػَوَطنػضٌ ْمػَغْجَطَلػاضضٌ ُرػض ُرػُظ
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شبو أعماؿ الكافريف التي تظير في أعينيـ جميمة بالسراب الذم يحسبو الظم ف ماء  فكما ترل 
فػػإف كجػػو الشػػبو منتػػزع مػػف أمػػكر عػػدة جمػػع بعضػػيا إلػػى بعػػض كىػػي : أنػػو ركعػػي مػػف الكػػافر فعػػؿ 

 مخصكص   كىك حسباف األعماؿ نافعة لو.      
عمػػاؿ صػػكرة مخصكصػػة  كىػػي صػػكرة األعمػػاؿ الصػػالحة  كأف ىػػذه األعمػػاؿ ال تفيػػدىـ كأف لؤل

  كأنيػػـ يمقػػكف فييػػا عكػػس مػػا أممػػكه كىػػك العػػذاب األلػػيـ   كىػػذه العناصػػر جميعيػػا  فػػي العاقبػػة شػػيئان 
 (82: 1977  الشيفد.)             مكجكدة في المشبو بو كما في المشبو.                

 تقع عميو الحاسة إلى ما تقع عميو الحاسة   كقد اجتمعا في بطبلف التكىـ مع فيذا بياف ماال
ف أشد حرصان  ي ما كاف بميغان   كأبمغ منو لفظ القريف ألف الضمائشدة الحاجة كلك قيؿ يحسبو الر 

حسف التبميغ كأبمغو ككيؼ قد تضمف أكتشبيو أعماؿ الكفار بالسراب مف عميو كأكثر تعمقان قمب بو   
                                لفاظ كصحة الداللة كصدؽ التمثيؿ .ذلؾ حسف النظـ كعذكبة األ مع

 ( 174  : 1985  كيخركفالجرجاني )                                                 
 : الرقي طالب أبيكقكؿ 

ـَ الُنُجوـِ َلَواِمعًا              ُدَرٌر ُنثِ   ْرَف َعَمى ِبَساٍط َأْزَرؽَوَكَأفَّ أْجرَا
فالمشبو في البيت صكرة مركبة مػف قطػع المعػة صػغيرة كىػي أجػراـ النجػـك المنػدثرة فػي السػماء 

الػذم الشػبو كجػو  فػإفزرؽ   كعميػو أالزرقاء   كالمشبو بو ىك قطع الدر المتنػاثرة عمػى سػطح بسػاط 
المعػة باإلضػافة إلػى المػكف  يجمع بيف الطرفيف ىك عبارة عف صكرة مركبة مف قطع بيضاء صغيرة

األزرؽ الػػػذم يكجػػػد فػػػي السػػػماء كالبسػػػاط   ككػػػذلؾ الحػػػاؿ بالنسػػػبة لممسػػػافات المتناسػػػقة بػػػيف أجػػػراـ 
 (254: 1932 لقزكيني)ا                                       النجـك كقطع الدر المتناثرة .

 الفرؽ بيف وج  الشب  المتعدد والمركب : 
ذكره مف الشكاىد التي تناكلت كجو الشػبو المركػب كالمتعػدد نسػتخمص فركقػان كمف خبلؿ ما تقدـ 

ت مػػع بعضػػيا الػػبعض حتػػى جػػعػػدة بينيمػػا: األكؿ : كجػػو الشػػبو المركػػب منتػػزع مػػف عػػدة أمػػكر مز 
ما المتعدد فإف األمكر المعتبرة في الطرفيف ال تمزج   بؿ يظؿ كػؿ أمػر منيػا أصارت شيئان كاحدا ن  

ال يمكػػف حػػذؼ بعػػض األجػػزاء المكػػكف منيػػا كجػػو الشػػبو المركػػب   ألنػػو لػػك حػػذؼ مسػػتقبلن الثػػاني : 
بعضيا الختؿ التشبيو كلفسد المعنى   إما المتعدد فإنو إذا حػذؼ بعضػيا ال يتغيػر حػاؿ البػاقي فػي 

 إفادة ما كاف يفيده قبؿ الحذؼ .
ك حذؼ جػزء منػو كمثاؿ ذلؾ قكلنا : زيد كاألسد شجاعة   كالسيؼ مضاء   كالجبؿ شمكخان   فم

 كبقى الجزء أف اختؿ المعنى .
الثالث : في كجو الشبو المركب يجب الترتيػب   كنعنػي بالترتيػب العناصػر المككنػة لكجػو الشػبو 

َطَثييُلػاضٌ ييِذغَنػُحطٌُِضييواػاضتٌَييْوَراة ػُثييمٌَػض ييْمػَغْحِطُضوَعييفػَصَطَثييَلػاْضِحَطييفَرػَغْحِطييُلػػػ﴿كمػػا مػػر فػػي قكلػػو تعػػالى : 
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﴾  ِبييْئَسػَطَثييُلػاْضػ ييْوَمػاضٌ ييِذغَنػَصييذٌَُبواػِبؽَغييفِتػاضضٌ ييِرػَواضضٌ ييُرػض ييفػَغْؼييِديػاْضػ ييْوَمػاضظٌ ييفِضِطغنَػػػػػأ ْدييغ فّراػ
  . (5)الجمعة:

 خر لما تغير المعنى .يإما المتعدد فإنو ال يجب فيو الترتيب   فمك قدمنا جزءان   كأخرنا 
  كثـ كاك المعية ف ألنيا تفيد معنى زائدان الرابع : العطؼ عمى كجو الشبو المركب يككف بالفاء 

ما المتعدد فإنو يعطؼ بكاك العطؼ التي تفيد الجمع كما ىك أعمى مجرد الجمع كىك الترتيب   
 كاضح في الشكاىد السابقة .

 وج  الشب  باعتبار الذكر والحذؼ :  -2
 ينقسـ التشبيو باعتبار الذكر كالحذؼ إلى قسميف : 

 مفصؿ : األكؿ : التشبيو ال
كىػػك مػػا ذكػػر فيػػو كجػػو الشػػبو   كقكلنػػا : زيػػد كاألسػػد شػػجاعة   ككجيػػو كالبػػدر ضػػياء   كخػػده 

 كالكرد حمرة .
 :الرومي ابفكقكؿ 

ٍسػػًف  َيا َشِبْيَ  اْلَبْدرِ  اًء الػز الىؿً         َوِفي ُبْعِد اْلَمػَناؿِ ًفي اٍلحي ٍخػػرىةي ًفي اٍلمى ٍد فىقىٍد تىٍنفىًجػري الص   جي
شػػػبو الحبيبػػػة بالبػػػدر   ككجػػػو الشػػػبو ىػػػك اشػػػتراؾ الطػػػرفيف فػػػي الحسػػػف كبعػػػد المنػػػاؿ   كىمػػػا  فقػػػد

 (45: 2004  شفيعد.)         مذككراف في التشبيو .                                      
 الثاني : التشبي  المجمؿ :

ـ  ككجيػػو كالبػػدر  كىػػك مػػا حػػذؼ منػػو كجػػو الشػػبو  نحػػك قكلنػػا: محمػػد كاألسػػد  كعمما نػػا كػػالنجك 
يحتاج في إدراكو إلػى فكػر كتأمػؿ  كىنػا الضػرب ال  جو الشبو المحذكؼ دقيؽ خفيٌ كك كشعره كالميؿ 

 خاصة.ال يدركو إال
نماريػػة حػػيف سػئمت عػػف بنييػػا: أييػـ أفضػػؿ؟ فقالػػت : عمػػارة ال   كقػكؿ فاطمػػة بنػػت الخرشػب األ

  لحمقػػة المفرغػػة  ال يػػدرم أيػػف طرفاىػػابػػؿ فػػبلف ثػػـ قالػػت : ثكمػػتيـ إف كنػػت أعمػػـ أييػػـ أفضػػؿ  ىػػـ كا
 (373:  بدكف ) د.الصعيدم                                                           

أم أنيـ متساككف في الفضؿ كالرفعػة كال يتميػز أحػد مػنيـ عػف بقيػة إخكتػو ككجػو الشػبو التماثػؿ 
 مقة التي ىي مشبو . التاـ كقد أشعر بذلؾ قكليا أيف طرفاىا كىك كصؼ خاص بالح

 ككجػػو الشػػبو :ىػػك التناسػػب الكمػػي الخػػالي مػػف التفػػاكت  كلػػذلؾ كصػػفكا بالحمقػػة المفرغػػةف ألنيػػا
 (47: 2004  شفيعد.)                                    ليست معمكمة األطراؼ .         

ليؾ بعض الشكاىد القرينية التي تكضح ىذا النكع:  كا 
ػ.ػ(9-8﴾)المعارج:ػ َتُصوُنػاضدٌََطفُءػَصفْضُطْؼَلػ*ػَوَتُصوُنػاْضِجَبفُلػَصفْضِطْؼَنػَغْوَمػ﴿شوضرػتطفضزػ:ػ

ػ﴾ س ط فَفػَرض ْغَؼفػط فِئًفػِطْنػَربٌَِكػَوُعْمػظ فِئُطوَنػس ؾ ْصَبَحْتػَصفضصٌََرغَمػ﴿وشوضرػتطفضزػ:ػ
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 . (20-19)القمـ:
ػ(33-32﴾ )المرسبلت:ٌرػَصؾ ظٌ ُرػِجَطفض ًتػُصْغػَإظٌ َؼفػَتْرِطسػِبذ َرُرػَصفْضػ ْصرػ﴿وشوضرػتطفضزػ:ػػ

 (51-50)المدثر: .﴾ػَصؾ ِظُؼْمػُحُطًرػُطْدَتْظِغَرٌةػس ر ْتػِطْنػش ْدَوَرٍةػ﴿وشوضرػتطفضزػ:ػ
 :ياقوت ابفكقكؿ 

 َكُنْقَطِة َعػْنَبٍر في َصْحِف َمْرَمرْ          لَػُ  َخاٌؿ َعػَمى َصػَفَحاِت َخػد  
عمػػى صػػفحة الخػػد بنقطػػة عنبػػر مرسػػكمة عمػػى صػػحف مرمػػر ككجػػو الشػػبو  شػػبو الشػػاعر الخػػاؿ

 ( 36: 1978 محذكؼ كىك كقكع نقطة سكداء عمى رقعة بيضاء.                      )أميف
 كقكؿ بشار بف برد : 

ٍف لىٍيسى يىٍعًرفيوي      كىكىاًقًد الشىٍمًع ًفي بىٍيتو ًلعيٍميىافً  ٍع مى ٍيرى مى ٍف يىٍصنىعي اٍلخى  مى
الشاعر يشير ىنا إلى صفة نكراف الجميؿ كعدـ االعتراؼ بو   كمف يكقد الشمع في بيت ف

 (152: 1997 )سقاؿ                                                        .لعمياف
 التشبيو باعتبار القريب كالبعيد : -2
 : التشبيو القريب :أكالن 

المشبو بو دكف حاجػة إلػى إعمػاؿ الفكػر كتػدقيؽ النظػر كىك ما ينتقؿ فيو الذىف مف المشبو إلى 
 الستحضار صكرة المشبو بو في الذىف .

 أسباب قرب التشبيو:
  باألسد  كالكريـ  ؿيككف التشبيو مجمبلن  فإف اإلجماؿ أقرب إلى الفيـ مف التفصيؿ  كتشبيو الرج -1

 بالبحر . 
  مناسػػبة بػػيف المشػػبو كالمشػػبو بػػو   يكػػكف التشػػبيو قميػػؿ التفصػػيؿ   كيعػػكد ذلػػؾ ألمػػريف : قػػرب ال -2

 جاصة في الشكؿ كالمقدار .ة الكبيرة باألنبكتشبيو الع 
ما لتكرره عمى العيكف   كتشبيو الشمس بالمر      .ة المجمكة في االستدارة كاالستنارةيكا 

 (377  -376: ,1981لجرجاني)ا                                                    
 لتشبي  البعيد :انيًا : اث

 كىك ماال ينتقؿ فيو الذىف مف المشبو إلى المشبو بو إال بعد إعماؿ الفكر كتدقيؽ النظر .
 أسباب بعد التشبي  : 

 كثرة  التفصيؿ :  -1
كمعنى التفصيؿ في كجو الشبو :" إطالة النظر كالتأمؿ فػي صػفات كػؿ مػف الطػرفيف لمعرفػة مػا 

 ( 89 :  1987  )د.عبد الفتاح              المخالفة " .تقع بو المشاركة بينيما   كما تقع بو 
 ندرة حضور المشب  ب  في الذهف :   -2
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 ككمما كاف التركيب مف أمكر أكثر   كاف التشبيو أبعد كأبمغ .
ػَإظٌ طفػَطَثُلػاْضَحغفِةػاضدٌُْظغفػَصطيفٍءػأ ْظَزْضظيفُهػِطيَنػاضدٌَيطفِءػس يفْخَتض ط ػِبيِرػظ بيفتُػػػػػػػك كقكلػو تعػالى : ﴿ 

ظٌ ُؼيْمػػاْضؾ ْرَضػِططٌَفػَغْؾُصُلػاضظٌ فُسػَواْضؾ ْظطفُم،ػَحتٌَزػَإذاػأ َخيَذِتػاْضيؾ ْرُضػُزْخُرس ؼيفػَوازٌَغٌَظ يْتػَوظ ينٌَػأ ْعُضؼيفػأ ػػػػػػ
 ﴾ػشييفِدُروَنػَرض ْغؼييفػأ تفعييفػأ ْطُرظييفػض ْغًضييفػأ ْوػظ ؼييفّراػس َجَطْضظفعييفػَحِصييغّداػَصييؾ ْنػض ييْمػَتْعييَنػِبفْضييؾ ْطسَػػػػػػػػػػػ

 . (24)يكنس:
فإف التشبيو في اثية الكريمة منتزع مف مجمكع تسع جمؿ بعد أداة التشػبيو مػف غيػر أف يفصػؿ 

 بعضيا عف بعض   ألنو لك حذؼ جزء منيا ألخؿ بالتشبيو كمغزاه . 
ار ز تػاعنقػراض نعيميػا ك اتسع جمؿ متداخمػة شػبيت حاليػا العجبيػة الشػأف فػي سػرعو تقضػييا   ك 

اء   كأنبػت أنػكاع العشػب كزيػف بزخرفيػا كجػو األرض كػالعركس الناس بيا بحػاؿ مػاء نػزؿ مػف السػم
إذا أخذت الثياب الفاخرة حتى إذا طمػع فييػا أىميػا   كظنػكا أنيػا مسػممة مػف الجػكائح أتاىػا بػأس ا 

 (204 – 203ق : ,1992) العبلمة الطيبي                  باألمس . فجأه فكاف كأف لـ تغفى 
 : القيس امرئكقكؿ الشاعر 

 ْيقُتمني و الَمْشَرِفيَّ ُمَضاِجِعي                وَمسنونٌة ُزْرُؽ كَأنياب َأْغَواؿ ؟   أَ 
 كىـ لـ يركا الغكؿ قط  كلكنيـ لما كاف أمر الغكؿ ييكليـ أكعدكا بو . 

 (25: 1977 الشيفد.)                                                                   
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 ي أنواع التشب
 أواًل : التشبي  البميغ : 

كىػػك مػػا حػػذفت منػػو األداة كجػػو الشػػبو   كلػػـ يبػػؽ منػػو سػػكل المشػػبو كالمشػػبو بػػو   كعميػػو يكػػكف 
 م كدان كمجمبلن   كيعتبر أكثر األنكاع ببلغة .

 . (223)البقرة:ػ﴾ػِظَدفُؤُصْمػَحْرًثػض ُصْمػس ْؾُتواػَحْرَثُصْمػأ ظٌ زػِذْئُتْمػػ﴿شوضرػتطفضزػ:ػػكمف أمثمتو
 شبو النساء باألرض التي تحرث لمزرع   فحذؼ األداة كالكجو .

ػ. (88)النمؿ :ػ﴾َوَتَرىػاْضِجَبفَلػَتْحَدُبَؼفػَجفِطَدًةػَوِعَسػَتُطرُّػَطر ػاضد َحفِب﴿وشوضرػتطفضز:ػ
ػ. (187)البقرة:﴾ػُعنٌَػِضَبفًسػض ُصْمػَوأ ْظُتْمػِضَبفًسػض ُؼنٌَػ﴿وشوضرػتطفضزػ:ػ

ػ. (18﴾)البقرة:ػُصمًٌػُبْصًمػُرْطًسػس ُؼْمػل ػَغْرِجُطوَنػػ﴿:ػوشوضرػتطفضز
كفػػي اثيػػة حػػذؼ المشػػبو لشػػدة معرفتػػو   كسػػيكلة تقػػديره   كعميػػو يكػػكف تقػػدير المحػػذكؼ : ىػػـ 

 (13:1972 )د. البيكمي                                   صـ  كىـ بكـ   كىـ عمي . 
 : الحجاجكىك يخاطب  الشاعركقكؿ 

 الصافرِ  رِ ر مف صفيفتخاء تصفُ                      نعامةَ  عمي وفي الحروبِ  سدٌ أ
ككممػػػة فتخػػػػاء : كىػػػػي الناقػػػة إذا كصػػػػفت بمينػػػػة العظػػػاـ مسػػػػترخية المفاصػػػػؿ كنايػػػة عػػػػف الجػػػػبف 

 كالضعؼ .
كفػػي الثػػاني الجػػبف ككبلىمػػا مػػف كيفيػػات الػػنفس المتقػػررة فييػػا فيػػذا  ةفػػي األكؿ الشػػجاع وفالكجػػ

 ؽ بالحسػػػػػػي ألف كجػػػػػػو الشػػػػػػبو مكجػػػػػػكد عمػػػػػػى حقيقتػػػػػػو مػػػػػػف غيػػػػػػر تاكيػػػػػػؿ بػػػػػػالطرفيف .النػػػػػػكع ممحػػػػػػ
 (38: 2004  )د.شفيع                                                              

 : الشاعرككقكؿ 
 يا ببلدي وأنت نهمة ظمَف                         وشبابة عمى فـ شاعر 

الحياة فييا بالماء يشربو الظم ف أك النام يصكغ بو الشاعر  فشبو أكطانو في جماليا   كلذة
 (59: 1984  )د.ساعي                                                         ألحانو.

 الصنوبريقكؿ الشاعر العباسي: 
 مَّْورُ َفاأَلرُض ياقوتٌ  والَجُو ُلؤُلؤٌة                       والنبُت َفْيُروَزٌج والماُء بِ 

 (155:1997 )سقاؿ                                                            
ف حػػػذؼ األداة ينبػػػئ عػػػف التطػػػابؽ بػػػيف لبميػػػغ مػػػف أعمػػػى مراتػػػب التشػػػبيو " ألكيعتبػػػر التشػػػبيو ا

 فيو القكتاف " تالطرفيف   كحذؼ الكجو ينبئ عف الشمكؿ في الصفات   فقد اجتمع
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 الضمني :  : التشبي  ثانياً 
ىك تشبيو ال يكضع فيو المشبو كالمشبو بو   في صكرة مف صكر التشبيو المعركفة   بؿ 
ند سي أيممحاف في التركيب   كيفيماف مف المعنى   كيككف المشبو بو دائمان برىانان عمى إمكاف ما 

 (53  :1982 )أميف                                                      .إلى المشبو 
ذ فػي النفػكس كالخػكاطر   الكتفائػو بػالتمميح ممػا يزيػد مػف قػكة تػأثيره   فػ.كىذا نكع مف التشػبيو أن

 (274  :  1999 )الياشمي                              كيكثر في الحكـ كاألمثاؿ كالمكاعظ .
ْؾُصيييَلػض ْحيييَمػأ ِخغيييِرػَطْغتيييًفػَوض يييفػَغْعَتيييبػبٌَْطُضيييُصمػَبْطضيييًفػأ ُغِحيييبٌُػأ َحيييُدُصْمػأ نػَغكقكلػػػو تعػػػالى﴿ 

 . (12)الحجرات:﴾ س َصَرْعُتُطوُه
 شبو الغيبة بأكؿ لحـ الميت أك مف يغتاب يخريف كمف يأكؿ لحـ الميت .

 :  الحمداني فراس أبيككقكؿ 
 سيذكرني قومي إذا َجدَّ ِجدُّهـ               وفي الميمِة الظمماِء ُيْفَتَقْد البدُر 

و حػيف تػدليـ الخطػكب كتشػتد األزمػات كحاجػة النػاس إلػى ضػياء البػدر فػي شبو حاجة قكمػو إليػ
 الميالي المظممات .

 : تماـ أبيككقكؿ 
 ِلْمَمكاِف الَعاِلي  اُل تْنِكري َعَطَؿ الَكريـِ ِمَف الِغنَّى           َفالسَّْيُؿ َحْربٌ 

ينبغػػي أف تنكػػر عميػػو كبتػػو أنيػػا ال بأراد  الشػػاعر أف  ينفػػي عػػف نفسػػو عيػػب الفقػػر   كيبػػيف لمح
 كخمػك المكػاف العػالي مػف المػاء عممػان  فػي الرجػاؿ تمامػان  خمػك يػده مػف المػاؿ فػذلؾ لػيس عيبػان  ك فقػره 

نما يرسمو لآلخريف .  ما ف الماء أكؿأب  ينزؿ عمى المكاف العالي   كلكف لكرمو ال يحتفظ بو لنفسو كا 
 (258:2006  )د. عباس                                                                 

   أبي تماـككقكؿ الشاعر : 
ذا أراَد ا َنػػػػػػػػْشَر َفػضيػػػػػػػػَمٍة              ُطَوْيت أتاَح َلػها ِلػػػػسَاف حَػُسوِد   وا 

 َما َكاف ُيَعَرُؼ ِطْيُب َعْرِؼ الٌعوِد   اِر فيما جاَوَرْت            َلْو ال اْشَتعاُؿ النَّ 
فشػػبو حػػاؿ صػػاحب الفضػػيمة الػػذم يظيػػر عمػػى لسػػاف الحسػػكد الػػذم يحػػاكؿ أف ينػػاؿ منػػو بحػػاؿ 

 (253:2006  و إال بعد إشعاؿ النار فيو .              )د.عباستالعكد الذم ال تفكح رائح
 : التشبي  المقموب :ثاً ثال

  كىػػػك جعػػػؿ  كيطمػػؽ عميػػػو اسػػػـ التشػػػبيو المعكػػػكس  أك المػػػنعكس فتعػػػكد فائدتػػػو إلػػػى المشػػػبو بػػػو
المشػػبو بػػو مشػػبيان   كالمشػػبو مشػػبيان بػػو   أك جعػػؿ الفػػرع أصػػبلن كاألصػػؿ فرعػػان   كذلػػؾ الدعػػاء أف 
المشبو بو أتـ كأكمؿ في صكرة كجو الشبو مػف المشػبو   كىػذا عمػى سػبيؿ المبالغػة   كقػد سػماه ابػف 

 ( 275 : 1999 )الياشمي   جني غمبة الفركع عمى األصكؿ  مثؿ كأف ضكء النيار جبينو . 
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 . (17﴾  )النحؿ :أ س َطنػَغْخُضُقػَصَطنػِلػَغْخُضُقكمنو قكلو تعالى : ﴿  
فػإف مقتضػى الظػاىر عكػػس مػا ىػك مكجػػكد ف ألف الخطػاب لمػذيف عبػػدكا األكثػاف كسػمكىا يليػػة  

الخػالؽ مثػؿ الخػالؽ   فجػاءت ىػذه المخالفػة لمبػالغتيـ  رتشبييا با سبحانو كتعالى   فقد جعمكا غي
  كلذلؾ جاء االستفياـ إنكاريػا فػي  في عبادتيا   كغمكىا فييا حتى جعمكا الفرع أصبلن كاألصؿ فرعان 

 اثية .                  
 وكاف مقتضى ظاهر المقاـ أف يقوؿ:

كغمكا فييا   ألنيـ بالغكا في عبادة األصناـ  )أفمف ال يخمؽ كمف ال يخمؽ( فخكلؼ في خطابيـ
فرعػػان  كالمػػراد )بمػػف ال يخمػػؽ( عمػػى  –كالخػػالؽ سػػبحانو   يػػة الجمػػاد أصػػبلن حتػػى صػػارت عنػػدىـ اثل

ػل ػَغْخُضُػييوَنػذ ييْغّئفػَوُعييْمػػػػػػػػبػػدليؿ قكلػػو تعػػالى:﴿  ىػػذا ىػػك األصػػناـ َواِضييِذغَنػَغييْدُروَنػِطيينػُدوَنػاضٍضييِر
 (104: 1977  د. الشيف)                                         . (20﴾)النحؿ: ُغْخض ُػوَن

ػػٍف( المختصػػة بػػأكل العمػػـ كالعقػػؿ ألف ا خػػاطبيـ عمػػى معتقػػدىـ ألنيػػـ سػػمكىا يليػػة  يكجػػيء )بمى
العمـ كالغػػػرض مػػػف الخطػػػاب اإلفيػػػاـ  كلػػػك خػػػاطبيـ عمػػػى خػػػبلؼ  يكعبػػػدكىا فأجركىػػػا مجػػػرل أكلػػػ

أف المػػػراد مػػػف الثػػػاني غيػػػػر  عتقػػػادىـمعتقػػػدىـ كمفيػػػكميـ  فقػػػاؿ : " أفمػػػف يخمػػػؽ كمػػػا ال يخمػػػؽ "ال
 ـ مف الجماد .األصنا

ارم: إنما جاز ذلؾ ألنيا ذكرت مع العالـ فغمب عمييا حكمػو فػي اقتضػاء ) مػف( نبكقاؿ ابف األ
 ﴾  َواضضٌ ُرػَخض َقػُصلٌَػَدابٌٍَظػِطْنػَطفٍءػس ِطْظُؼْمػَطْنػَغْطِذسػَرض زػَبْطِظِركما في قكلو تعالى: ﴿

 . (45)النكر : 
 فمػػػػػػػػػا أدرم مػػػػػػػػػف ذا كمػػػػػػػػػف ذا ؟                               كجمميػػػػػػػػػو كمػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػو العػػػػػػػػػرب: اشػػػػػػػػػتبو عمػػػػػػػػػي  الراكػػػػػػػػػبي 

 (105:  1977 شيفال)د.                                                             
دكف أف يقػػكؿ: أفمػػف ال يخمػػؽ   فيقػػكؿ : ) ىػػك لمزيػػد التػػكبيخ  مكلمسػػكاكي فػػي ىػػذا التشػػبيو رأ
غة القرينيػة ىػك أف يكػكف المػراد : بمػف ال يخمػؽ الحػي العػالـ القػادر كمف يخمؽ  كالذم تقتضيو الببل

 كأف يككف اإلنكار مكجيان إلى تكىـ تشبيو الحي العالـ القادر.  مف الخمؽ  ال األصناـ
 ﴾ تنبيو كتكبيخ . أ س الػَتَذصٌَُروَنكيككف قكلو ﴿  

 .( 275رة:﴾)البق َإظٌ َطفػاْضَبْغُدػِطْثُلػاضرٌََبفكمنو قكلو تعالى : ﴿ 
فجعػػؿ مسػػتحمك الربػػا البيػػع فرعػػان   كالربػػا أصػػبلن   كجػػاءت ىػػذه المخالفػػة مػػنيـ لجعميػػـ الربػػا فػػي  

الحؿ أقكل حاالن مف البيع كأعرؼ بو   كذلؾ ألف الغرض عندىـ ىك الػربح   كىػك أثبػت كجػكدان فػي 
 (104: 1977  الشيفالربا منو في البيع .                                               )د. 
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حػػػؿ مػػػف البيػػػع   ألف أف الربػػػا عنػػػدىـ أذلػػػؾ إلييػػػاـ  اكىػػػي فػػػي مقػػػاـ أف الربػػػا متػػػؿ البيػػػع عكسػػػك 
 ثبػػػػػت كجػػػػػكدان فػػػػػي الربػػػػػا منػػػػػو فػػػػػي البيػػػػػع فيكػػػػػكف أحػػػػػؽ بالحػػػػػؿ عنػػػػػدىـ .أالغػػػػػرض الػػػػػربح   كىػػػػػك 

 (276:  1999 )الياشمي                                                            
س ض طٌَفػَوض َطْتَؼفػش فض ْتػَربٌِػَإظٌِسػَوض ْطُتَؼفػُأظَثزػَواضٍضُرػأ ْرض ُمػِبَطفػَوض يَطْتػَوض يْغَسػػػػكقكلو تعػالى : ﴿ 

 . (36﴾ )يؿ عمراف:ػاضذٌََصُرػَصفأُلظَثز
كأصػػػؿ الكػػػبلـ ) كلػػػيس األنثػػػى كالػػػذكر ( فػػػإف المعنػػػى لػػػيس الػػػذكر الػػػذم طمبػػػت كػػػاألنثى التػػػي 

 أفضؿ منو. كضعت ف ألف األنثى
نمػا عػدؿ عػف األصػؿ   ألف المعنػى : كلػيس الػذكر الػذم  فإف األصؿ كليس األنثى كالػذكر   كا 
 طمػػػػػػب األنثػػػػػػػى التػػػػػػػي كىبػػػػػػت . كقيػػػػػػػؿ : لمراعػػػػػػػاة الفكاصػػػػػػػؿ   ألف قبمػػػػػػو : إنػػػػػػػي كضػػػػػػػعتيا أنثػػػػػػػى.

 (1986:274  )أبي بكر                                                                   
َغفػِظَدفءػاضِظِبسؼػض ْدُتن ػَصؾ َحٍدػطؼَنػاضظَِّدفءػَإَنػات ػ ْغيُتن ػس يالػَتْخض يْطَنػِبيفْضػ ْوَلػػػػػقكلو تعػالى : ﴿ ك 

 ( 32﴾ . )األحزاب:  س َغْطَطَدػاِضِذيػِسسػش ْضِبِرػَطَرًضػَوُشْضَنػش ْولػط ْطُروًسف
ا أنتف عميػو مػف التقػكل ف ألف نسػاء كأصؿ الكبلـ : ليس أحد مف النساء مثمكف ما دمتف عمى م

كدير    النبػػي فػػي مكػػاف القػػدكة لسػػائر النسػػاء   أم فػػػي النػػزكؿ مػػف العمػػك  كقػػكليـ : مػػاس كالزجػػػاج
ػ؟ػ﴾واظحطفطػاضطظزضظػ،ػأظجطضؼمػطثضؼمػسسػدوءػاضحفلػػ﴿كيككف التقدير في اثيتيف :   كالخرؼ

 (.23﴾)الجاثية: ُرػَعَواُهاتٌََخَذػَإض َؼَطَنػػأ س َرأ ْغَتػ﴿وشوضرػتطفضزػ:ػ
عبػػر بقكلػػو اتخػػذ إليػػو ىػػكاه بػػدالن مػػف قكلػػو: أرأيػػت مػػف اتخػػذ ىػػكاه إليػػو  كقػػد جعػػؿ ىػػكاه معبػػكده 

 (106: 1977  يطيعو في كؿ أمر كما يطيع العابد معبكده .                       ) د. الشيف
اْضييؾ ْرَضػأ ْمػِسييسػػاػاضصٌَييفِضَحفِتػَصفْضُطْغِدييِدغَنأ ْمػظ ْجَطييُلػاضٌ ييِذغَنػآَطُظييواػَوَرِطُضييوػ﴿كمػػف قكلػػو تعػػالى: 

ػػ(28ص:)ػ﴾ظ ْجَطُلػاْضُطتٌَِػغَنػَصفْضُغجٌَفَر
  ﴾َإن ػِضْضطت ِػغَنػِرْظَدػَربؼِؼْمػَجِظفِتػاضِظِطغَم*أ س ظ ْجٍطُلػاْضُطْدِضِطغَنػَصفْضُطْجَرِطغَنػػػ﴿وشوضرػ
ػ(. 34:35)القمـ 

لػطبصرًاػسسػطصظػاضطصرطظػوصفنػصغفرػطصظػلػغرضونػػعذهػاضصورةػطصغظػوصفظتػططفػظز
ػةخيرػآأنػغصوظواػطثلػاضطدضطغنػػسصفظواػغرونػأنػضؼمػاضطزةػسيسػاضيدظغفػوضيوػصفظيتػعظيفكػػػػػػ

ػضصفظواػصذضكػ.
أفنجعؿ المجرميف كالمسمميف أم لف يككف المسممكف مثمكـ   كستككف ليػـ العػزة  فقاؿ ا تعالى
 في الدنيا كاثخرة .
ـ : أفنجعػػؿ المجػػرميف كالمسػػمميف   كلكنػػو قمػػب مسػػايرة العتقػػادىـ أنيػػـ أفضػػؿ مػػف كأصػػؿ الكػػبل

 المسمميف .
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ألف الكفػار لمػا كػانكا يقكلػكف : نحػف نسػكد فػي اثخػرة   كقد تحالفت الصكرة التشبييية أصميا في اثيتيف
 كما نسكد في الدنيا . جاء الجكاب عمى كفؽ معتقدىـ أنيـ أعمى كالمسممكف أدنى. 

 ألف الذـ مقاـ األدنى .   ف يقاؿ: إف التشبيو في الذـ يشبو األعمى باألدنىأبح كيص
 (106: 1977  )د. الشيف                                                           

 : الهروي منصوركمنو قكؿ 
  ها                     والماء مثؿ الراح في الغدرافِ الراح مثؿ الماء في كأساتِ 

فقػد شػػبة الػػراح بالمػاء فػػي كأسػػاتيا   كشػػبو المػاء بػػالراح فػػي الغػػدراف عمػى سػػبيؿ القمػػب   كأصػػؿ 
 القمب : الماء مثؿ الماء في الغدارف.

ثػر أـ ظير لنا ىذا الكػبلأ  ك ةكقد اعتبر اإلماـ عبد القاىر الجرجاني التشبيو المقمكب مف المبالغ
 بقكلو:  المأموف ةلخميفافي مدح  يمحمد بف وهيب الحمير تاثيره عمى قكؿ الشاعر 

باُح كأََّف ُغّرت                وجُ  الخميفِة ِحيَف ُيمَتدُح   َوَبدا الصَّ
 يقاس عميو .   كجعؿ كجو الخميفة أصبلن  فجعؿ الصباح كىك األصؿ في الضياء مشبيان 

ف كػاف فػي  الظػاىر يشػبو كقد أكثر الشعراء مػف ىػذا النػكع فػي شػعرىـ   فقػاؿ : كاعمػـ أف ىػذا كا 
قكليـ ال أدرم أكجيو أنكر أـ الصبح ؟ كغرتو أضكء أـ البدر ؟ أك نكر الشمس مسػركؽ مػف جبينػو 

 ومػف السػحر لػيس فػي الثػاني كىػك : أنػ   كنحك ذلؾ مف كجػكه المبالغػة فػإف فػي األكؿ خبلبػة كشػيئان 
و يفخػػـ بػػو أمػػره يسػػتكثر لمصػػباح أف يشػػبيو بكجػػو الخميفػػة   كيػػكىـ أنػػو احتشػػد لػػو كاجتيػػد فػػي تشػػبي

ه ليػا  ألنػو كضػع ءدعػاإفيكقع المبالغة في نفسؾ مف حيث ال تشعر   كيفيدكيا مف غيػر أف يظيػر 
مف يقيس عمى أصؿ متفؽ عميو ال يشفؽ مف خبلؿ مخالؼ كتيكـ مػتيكـ   كالمعػاني  عكبلمو كض

ال تكػػدرىا إذا كردت عمػػى الػػنفس ىػػذا المػػكرد كػػاف ليػػا نػػكع مػػف السػػركر عجبػػت مكانػػت النعمػػة التػػي 
 (195:  1976  الجرجاني (                             المنة   ككالغنيمة التي ال تحتسب.

 بو.   كالمشبو مشبيان  أك العكس   كىك أف يجعؿ المشبو بو مشبيان  دكقد سماه ابف األثير : الطر 
عنػو   قػاؿ : كأشار بعض اإلعراب إلى التشبيو المقمكب إشارة خفية في عبارة ذكرىا األصػمعي 

ف أحػػدكـ ليصػػؼ الرجػػؿ إيقػػكؿ : إنكػػـ معاشػػر أىػػؿ الحضػػر لتخطئػػكف المعنػػى    عرابيػػان أ" سػػمعت 
بالشػػجاعة فيقػػكؿ : كأنػػو أسػػد   كيصػػؼ المػػرأة بالحسػػف فيقػػكؿ كأنيػػا الشػػمس   كلػػـ ال تجعمػػكف ىػػذه 

 .سد بالرجؿ   كالشمس بالمرأة ف قصد اإلعرابي أف يشبو األاألشياء بيـ أشبو ؟"   ككا
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 يمت  الببلغية: ق
  فقػػد سػػماه ابػػف جنػػي ) غمبػػة الفػػركع عمػػى األصػػكؿ  أشػػار العممػػاء إلػػى جمػػاؿ التشػػبيو المقمػػكب

كقاؿ: إنو فصؿ مف فصكؿ العربية طريؼ تجده في معاني العرب كما تجػده فػي معػاني األعػراب   
 (كال تجد شيئان مف ذلؾ إال كالغرض منو المبالغة 

ىػػي التػػي إذا انعكسػػت كشػػبو فييػػا   لػػدل الطبػػاع بييات كأكثرىػػا قبػػكالن كقػػاؿ الكطػػكاط: أجمػػؿ التشػػ
 كصكاب التشبيو كصحتو.  فإف الكبلـ يستقيـ مع صحة المعنى كسبلمتو  المشبو بو بالمشبو

 كعمك منزلتو في البياف.  كقد فطف ذك الذكؽ السميـ إلى جماؿ التشبيو المقمكب
اشر أىػؿ الحضػر   لتخطئػكف المعنػى  إف أحػدكـ قاؿ األصمعي: سمعت أعرابيان يقكؿ :إنكـ مع

ـى  ال  ليصؼ الرجؿ بالشجاعة يقػكؿ :كأنػو األسػد   كيصػؼ المػرأة بالحسػف فيقػكؿ :كأنيػا الشػمس  كلػ
 (107: 1977  )د. الشيف                          تجعمكف ىذه األشياء بيـ أشبو.       

 : التشبيو التمثيمي :رابعان 
  منتزع مف متعدد أمريف   أك أكثر . أك عدة أمكر.كالتمثيؿ : ما كجيو 

 (371: 1932)القزكيني  
 (43:1982)د.أميف                       . كىذا ىك التشبيو المركب بعينو كما ذكرنا سابقان 

فػَإْنػِعيَسػَإيِلػَحَغفُتظ يفػاضيدُّْظَغفػظ ُطيوُتػَوظ ْحَغيػػػػػػما يصكر قصر الحياة الدنيا التي عظمكىا بقػكليـ ﴿
 .)37: ﴾ )الم منكف َوَطفػظ ْحُنػِبَطْبُطوِثغَن

 كأمثمة في القريف الكريـ كثيرة: 
كالقريف الكريـ يرل أف أعماؿ الكفار ال نفع فييا   كال خير منيا فيصكر ذلؾ بعدة صػكر مطنبػان 

 مرة كمكجزان أخرل ليستقر المعنى في النفس كيحدث أثره في القمب .
َصغ ُرواػأ ْرَطيفُضُؼْمػَصَديَراٍبػِبِػغَطيٍظػَغْحَديُبُرػاضظٌ ْطيؽُنػَطيفءػَحتٌَيزػَإَذاػػػػػػػػػَواضٌ ِذغَنكقكلػو تعػالى : ﴿ 

سػَجفءُهػض ْمػَغِجْدُهػذ ْغّئفػَوَوَجَدػاضضٌ َرػِرظَدُهػس َوسٌ فُهػِحَديفَبُرػَواضضٌ يُرػَديَرغُدػاْضِحَديفِبػ*ػأ ْوػَصُظُضَطيفٍتػِسيػػػػػػ
ِرػَطْوًجػطٌِنػس ْوِشِرػَدَحفًبػُظُضَطفًتػَبْطُضَؼفػس يْوَقػَبْطيُضػَإَذاػأ ْخيَرَجػَغيَدُهػػػػػَبْحُرػضٌُجٌِسٌُػَغْعذ فُهػَطْوًجػطٌِنػس ْوِش

  .(40: 39﴾)النكرض ْمػَغَصْدػَغَراَعفػَوَطنػضٌ ْمػَغْجَطَلػاضضٌ ُرػض ُرػُظوّراػس َطفػض ُرػِطنػظٌُوُر
بعضػػو فػػي بعػػض  المشػػبو بػػو : صػػكره الظممػػات الكثيفػػة فػػي البحػػر المػػتبلطـ األمػػكاج المتػػداخؿ

 المظمؿ بالسحاب.
ككجػػػو الشػػػبو: " الييئػػػة الحاصػػػمة مػػػف األمػػػؿ المطمػػػع كالنيايػػػة الم يسػػػة " منتػػػزع مػػػف عػػػدة أمػػػكر 
مجتمعة تتمثؿ في صكرة المشػبو كىػك ) ىيئػة أعمػاؿ الكفػار التػي تظيػر فػي أعيػنيـ جميمػة   لكنيػا 

كىػػي : ىيئػػة السػػراب بصػػحراء  فػػي الحقيقػػة ال خيػػر فييػػا   كال ثػػكاب عمييػػا ( كصػػكرة المشػػبو بػػو  
 كاسعة قاحمة يظنو الظم ف ماء   فيجيد نفسو في الذىاب إليو فمـ يجد ىناؾ شيئان . 
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فنػػرل كجػػو الشػػبو:  صػػكرة أشػػياء متراكمػػة كخمػػت مػػف الفائػػدة إف النسػػؽ المغػػكم كالػػنظـ اإلليػػػي 
التشػبيو كحػدىما أف يضفي  حياة عمى الصكرة التشبيييو كيكسبيا ظػبلالن إيحائيػة ال يسػتطيع طرفػي 

تصػػػكر معانػػػاة سػػػائر فػػػي  ةحركيػػػ ةكالتركيػػػب المغػػػكم يبػػػرز حالػػػة  نفسػػػييقكمػػػا بيػػػا  فػػػالنظـ اإلليػػػي 
صحراء تناكشو أحاسيس الظمأ كيحاكؿ تيدئتيا بقرب إدراكػو المػاء الػذم ينكشػؼ فػي نيايػة الطريػؽ 

 عف كىـ خادع .
   مػػ ف أشػػد حرصػػان عميػػو كتعمػػؽ قمػػب بػػو﴾ يشػػير إلػػى أف الظ َغْحَدييُبُرػاضظٌ ْطييؽُنكقكلػػو تعػػالى: ﴿ 

 لكف نظـ القريف أبمغ .  ثـ يظير أنو عمى خبلؼ ما قدر لكاف بميغان   كلك قيؿ يحسبو الرائي ماء
﴾  لفػػظ )حتػػى ( قػػد يثيػػر أحاسػػيس عديػػدة لرحمػػة مضػػنية كقػػد يف  ...َحتٌَييزػَإَذاػَجييفءُهكقكلػػو: ﴿  

 ؽ ثـ لفظ )إذا( التي تككف لممفاجأة. لصاحبيا أف يركل غمتو بعد أف أتى عميو طكؿ الطري
كالترتيب المغكم لقكلو )جاءه ( تعطػي إحساسػان بػالتبلحؽ النفسػي بػيف الفعػؿ ) جػاء( كصػاحبو   

كتكػكف ) لػـ ( النافيػة لنػذير اليػأس   كبيف الياء التػي يػراد بيػا ىػذا المػاء المتػكىـ أك السػراب المحقػؽ
ء بالفعػؿ ) يجػده ( كمػا اتصػمت بالفعػؿ  )جػاءه ( مػف ) لػـ يجػده ( ىنػا تتصػؿ اليػا  كفقداف األمؿ .

 مثؿ ىناؾ أمؿ تمتصؽ بالجكانح.
ثػـ   فػي األكؿ كتصػنع يخػره ) اليػاء ( فػي الثػاني  تصنع أكلػو )اليػاء (  كىنا يأس عانؽ الذات

 (56-55: 1977  ( لتكمؿ صكرة العدمية المطمقة.           )د. الشيف تنتصب كممة ) شيئان 
ط َثُلػاِضِذغَنػَصغ ُروْاػِبَربؼِؼْمػأ ْرَطفُضُؼْمػَصَرَطفٍدػاْذَتد ْتػِبِرػاضرؼغُحػِسسػَغْوُمػَرفِصٍفػقاؿ تعالى:﴿ 

 . (18﴾ )إبراىيـ: ِلػَغْػِدُروَنػِطط فػَصَدُبوْاػَرض زػذ ْسٍءػَذِضَكػُعَوػاضِضال ُلػاْضَبِطغُد
لبقػػاء أمػػاـ الػػريح فػػي يػػكـ عاصػػؼ شػػبيان فقػػد كجػػد القػػريف فػػي الرمػػاد الػػدقيؽ الػػذم ال يقػػكل عمػػى ا

 ألعماليـ التي ال أثر ليا كال نتيجة .
الغػػرض: بيػػاف مقػػدار خيبػػة الكفػػار كأف أعمػػاليـ كميػػا تػػذىب باطمػػة ال يبقػػى منيػػا شػػيء مػػا كقػػد 
أدل ىذا الغرض بأف صكر أعماليـ رمادان اشػتدت بػو الػريح فػي يػكـ عاصػؼ كىػؿ يبقػى مػف الرمػاد 

 شيء؟! الذم اشتدت بو الريح
 (172:  1985 كيخركف نتفاع ) الجرجاني كالمعنى الجامع بينيما بعد التبلقي كعدـ اال

ش فُضوْاػَإِظفػَطَطُصْمػَإِظَطفػ اِضِذغَنػآَطُظوْاػش فُضوْاػآَطِظفػَوَإَذاػَخض ْواػَإض زػذ َغفِطغِظِؼْم َوَإَذاػض ُػوْاقكلو: ﴿ 
 . (14﴾ )البقرة :ظ ْحُنػُطْدَتْؼَزُؤوَن

  كأقػػـك السػػبؿ  كىػػـ يحسػػبكف أنيػػـ بػػذلؾ يحسػػنكف صػػنعان ألنفسػػيـ كيختػػاركف ليػػا أحسػػف المنػػازؿ
                                    كصكرىـ في صكر منكرة بطريؽ التمثيؿ .  فأتى القريف الكريـ فافتضح سرىـ

 فػأ ض فَءْتػَطفػَحْوض ُرػَذَعَبػاضِضُرػِبُظوَرِعْماْدَتْوش َدػظ فّراػس ض ط  َطَثُضُؼْمػَصَطَثَلػاِضِذيفقكلو تعػالى : ﴿  
 . (17بقرة :)ال ﴾َوَتَرَصُؼْمػِسسػُظُضَطفٍتػِلػُغْبِصُروَن
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فإنػػو شػػبو حػػاؿ المنػػافقيف بحػػاؿ المسػػتكقد   ككجػػو الشػػبو : ) الييئػػة الحاصػػمة مػػف كجػػكد ىدايػػة 
بو ) حػػاؿ المنػػافقيف الػػذيف قصػػيرة يعقبيػػا حيػػرة ( مػػأخكذة مػػف عػػدة أمػػكر مجتمعػػة تتمثػػؿ صػػكرة المشػػ

يتظاىركف باإليماف ثـ يعكدكف إلى ما كانكا عميو مف الكفر ( كصكرة المشبو بو كالتي تمثػؿ ) حػاؿ 
فيعػرؼ طريقػو ثػـ لػـ يمبػث أف يػذىب ىػذا الضػكء فػيعـ الظػبلـ فأصػبح  السارم الذم يكقد النػار لػيبلن 
 (143:1932  )القزكيني                                          في تخبط كتردد( .      

ا سػػػبحانو  -ف أكفػػػي اثيػػػة إشػػػارة لطيفػػػة تبػػػيف اإلعجػػػاز الببلغػػػي فػػػي اثيػػػة الكريمػػػة كىػػػي : 
ذكر في بداية اثية كممة )النار( كالنار تحتػكم عمػى عنصػريف ىمػا : اإلضػاءة كاإلشػراؽ  -كتعالى 

كلػـ يقػؿ بنػارىـ كمػا بػدأ   فػانتزع عنصػر  كالعذاب كاإلحراؽ   ثـ ذكر بعد ذلؾ : )ذىب ا بنكرىـ(
اإلضػػاءة كاإلشػػراؽ   فػػي قكلػػو )ذىػػب ا بنػػكرىـ (  كأبقػػى عنصػػر العػػذاب كاإلحػػراؽ ليػػذكقكا كبػػاؿ 

 أمرىـ .
كلػػـ يقػػؿ : بضػػكئيـ   ألف الضػػكء زيػػادة فػػي  كمػػف جيػػة ثانيػػة: قػػاؿ تعػػالى: )ذىػػب ا بنػػكرىـ (

بالزيػػادة دكف األصػػؿ   فممػػا كػػاف النػػكر أصػػؿ الضػػكء النػػكر   فمػػك قػػاؿ : بضػػكئيـ   ألكىػػـ الػػذىاب 
 (58 : 1982  ) د. الشيف                                   كاف الذىاب بو ذىابان بالكؿ .

طؼَنػاضد َطفءػِسغِرػُظُضَطفًتػَوَرْرًدػ أْوػَصَصغؼٍب ُرْطًسػس ُؼْمػل ػَغْرِجُطوَن ُصمٌّػُبْصًمقكلو تعالى: ﴿ 
 ﴾آَذاِظِؼمػطؼَنػاضص َواِرَقػَحَذَرػاْضَطْوِتػَواضِضُرػُطِحغٌطِػاْضَصفِسَرغَن َطُضوَنػأ َصفِبَطُؼْمػِسسَوَبْرًقػَغْج

                                                                                                                                                                                       . ( 18:19البقرة )
المشبو محذكؼ يعكد عمى المنافقيف الكارد ذكرىـ في اثيات السابقة كالتقدير : ىـ كالصـ ككالبكـ 

 (37: 1977  ككالعمي .                                                )د. الشيف
أمػا الظممػات   طػر كقػد صػحبو ظممػات كرعػد كبػرؽالمشبو بو: حاؿ السائر تحت صػيب مػف الم

كأما الرعد فمتناه في الشدة إلػى درجػة أنػو يتقيػو   فتحكؿ بيف السائر كبيف االىتداء إلى سكاء السبيؿ
  فصػػاركا يمشػػكف إذا أصػػابيـ البػػرؽ  أمػػا البػػرؽ فيكػػاد يخطػػؼ األبصػػار  بكضػػع أصػػابعو فػػي أذنػػو

 كيقفكف حيف ينطفئ النكر. 
مبثػػكا أف أحػػاطيـ ف كرة قػػكـ عيرضػػت عمػػييـ أسػػباب اليدايػػة فػػانتفعكا بيػػا قمػػيبلن ككجػػو الشػػبو : صػػ

 .الظبلـ كالضبلؿ
 لتمثيؿ مكقعاف :ا
في القريف الكريـ مثؿ قكلػو  أف يككف في مفتتح الكبلـ فيككف مناسبان مكضحان كىك كثير جدان  -1

َديظ فِبَلػِسيسػػػ ِرػَصَطَثَلػَحب ٍظػأ ظَبَتيْتػَديْبدَػػُغظِغُػوَنػأ ْطَواض ُؼْمػِسسػَدِبغَلػاضِض ط َثُلػاِضِذغَنػ﴿تعالى: 
 .( 261) البقرة:﴾َواضِضُرػَواِدًدػَرِضغًم ُصلؼػُدظُبض ٍظػطؼفَئُظػَحب ٍظػَواضِضُرػُغض فِرُفػِضَطنػَغذ فء

 (60: 1977  د. الشيف)         ما يجئ بعد تماـ المعنى إليضاحو كتقريره .        -2
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ِطْظَؼييفػس ؾ ْتَبَطييُرػػػُلػَرض ييْغِؼْمػظ َبييؾ ػاضٌ ييِذيػآَتْغظييفُهػآغفِتظييفػس فْظَدييض َخػِطْظؼييفػػػػَواْتيي﴿ ىكقكلػػو تعػػال
اْضيؾ ْرَضػَواتٌََبيَدػَعيواُهػػػػػاضع فَوغَنػَوض يْوػِذيْئظفػض َرس ْطظيفُهػِبؼيفػَوضِصظٌ يُرػأ ْخض يَدػَإض يزػػػػػػػِطَنػػاضذٌ ْغط فُنػس َصفَن

أ ْوػَتْتُرْصُرػَغْضَؼيْثػَذِضيَكػَطَثيُلػاْضػ يْوَمػاضٌ يِذغَنػَصيذٌَُبواػػػػػػػػض ْغِرػَغْضَؼْثس َطَثُضُرػَصَطَثَلػاْضَصْضِبػَإْنػَتْحِطْلػَر
ػ. (176: 175عراؼ)األػػ﴾ِبؽ َغفِتظ فػس فْشُصَصػاْضػ َصَصػض َطضٌ ُؼْمػَغَتغ صٌَُروَن

شػػبو القػػريف الكػػريـ ىػػذا اإلنسػػاف الكػػافر التػػارؾ ثيػػات ا   كالمعػػرض عنيػػا بالكمػػب فػػي أخػػص 
صفاتو كىي الميث المستمر   فكجو الشبو صػكرة كفػي اثيػة القرينيػة إشػارة لطيفػة كىػي : أف كأخس 

كلػػـ يعتبػػر بكممػة ابتعػػد أك كفػػر   كذلػؾ لمػػا تحممػػو كممػة االنسػػبلخ مػػف  القػريف عبػػر بكممػػة )انسػمخ (
 االنفصاؿ التاـ الذم ال ي مؿ بالعكدة إلى اثيات البتة مثؿ سمخ جمد الشاة عنيا . 

ة ثانية : نقكؿ : لماذا خص صػفة الميػث فػي الكمػب دكف الصػفات األخػرل ؟ ألف ىػذه كمف جي
الصفة ثابتة في الكمب ال تنفؾ عنو بأم حػاؿ مػف األحػكاؿ   ككػأف القػريف الكػريـ يعمػؽ األمػر بػأمر 
 مسػػػػػػتحيؿ   فػػػػػػإذا زالػػػػػػت ىػػػػػػػذه الصػػػػػػفة عػػػػػػف الكمػػػػػػػب تػػػػػػزكؿ صػػػػػػفة الضػػػػػػػبلؿ عػػػػػػف ىػػػػػػذا الرجػػػػػػػؿ . 

 (54: 1977 )د. الشيف                                                                 
ػشوضرػتطفضزػ:ػكيشبو ىذا

َإنٌَػاضٌ ِذغَنػَصذٌَُبواػِبؽَغفِتظ فػَواْدَتْصَبُرواػَرْظَؼفػض فػُتغ يتٌَُحػض ُؼيْمػأ ْبيَواُبػاضدٌَيَطفِءػَوض يفػَغيْدُخُضوَنػػػػػػػػ﴿
ػ. (40﴾ )األعراؼ:ػَغفِطَدمٌَػاْضِخِسسػػَغِضَقػاْضَجَطُلَحتٌَزػػاْضَجظٌ ظ 

َإِظَطفػَطَثُلػاضَحَغيفِةػاضيدُّْظَغفػَصَطيفٍءػأ ْظَزْضظ يفُهػِطيْنػاضد يَطفِءػس يفْخَتض ط ػِبيِرػظ َبيفُتػػػػػػػػػػػ﴿وصػوضرػتطفضزػ:ػ
ُضَؼيفػأ ِظُؼيْمػػػاأل ْرَضػِطط فػَغْؾُصيُلػاضِظيفُسػَواألظَطيفُمػَحت يزػَإَذاػأ َخيَذِتػايأل ْرُضػُزْخُرس َؼيفػَواز غ ظ يْتػَوظ ين ػأ عْػػػػػػػػػ

غ صؼيُلػػش فِدُروَنػَرض ْغَؼفػأ َتفَعفػأ ْطُرظ فػض ْغاًلػأ ْوػظ َؼفّراػس َجَطْضظ فَعفػَحِصغّداػَصؾ ْنػض ْمػَتْعَنػِبفألْطَسػَصَذِضَكػُظ
    .( 24)يكنس:﴾ ُروَناآلَغفِتػِضػ ْوُمػَغَتغ ص 

نساف بيا بحاؿ النبات كقد اختمط بو ا في إقباليا كزينتيا كنضرتيا   كغركر اإلنيشبو الحياة الد 
منػػو أنيػػا لػػف تػػزكؿ   كىػػك عمػػى ىػػذه  المػػاء فنمػػا كازدىػػر كاخضػػر كتػػزيف   كتعمػػؽ اإلنسػػاف بيػػا ظنػػان 

ىػػار كالػػزكاؿ صػػفة منتزعػػة مػػف الطػػرفيف تمثػػؿ زدييػػبس كيػػزكؿ . فػػالنمك كاالالحػػاؿ فػػإذا بيػػذا النبػػات 
 (54: 1977  )د.الشيف                                               كجو الشبو. 

اْرض ُطييواػأ ظٌ َطييفػاْضَحَغييفُةػاضييدٌُْظَغفػض ِطييًبػَوض ْؼييًوػَوَزغظ ييٌظػَوَتغ ييفُخًرػَبْغييظ ُصْمػػػػػكمثمػػو قكلػػو تعػػالى : ﴿ 
ُطْصيغ رٌّاػُثيمٌَػػػَوَتَصفُثًرػِسسػاْضؾ ْطَواَلػَواْضؾ ْوض فِدػَصَطَثَلػز ْغٍثػأ ْرَجَبػاْضُصغٌ فَرػظ َبفُتُرػُثيمٌَػَغِؼيغُقػس َتيَراُهػػػػ

 . (20﴾ )الحديد: َغُصوُنػُحط فّطف
كنضػػرتيا كغػػركر اإلنسػػاف بيػػا  افنجػػد أف المشػػبو  فػػي كػػؿ اثيػػات السػػابقة حػػاؿ الػػدنيا فػػي إقباليػػ

سراع الزكاؿ  .كا 
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كالمشػػػبو بػػػو : حػػػاؿ البنػػػات كقػػػد اخػػػتمط بػػػو  المػػػاء فنمػػػا كازدىػػػر كزيػػػف األرض  حتػػػى تعمػػػؽ بػػػو 
مػػف الميمكػػات   إذا ىػػك يػػبس كيػػزكؿ   كبمنجػػىن   مػػأمف مػػف اثفػػاتكظنػػكا أنػػو  أصػػبح  ب  أصػػحابو

 كيصبح كأف لـ يكف.
  منيما ينمك كيزىك حتى يككف فػي حالػة تسػر كتغػر ككجو الشبو:  الييئة الحاصمة مف أ ف كبلن 

كاضػرب ( يمػر مػران  —ف المشبو في اثية األكلى كالثانية ) إنمػا مثػؿأثـ ال يمبث أف يزكؿ.كنبلحظ 
كما  يراه الكفار فيي  –اطفان   الحياة الدنيا كفي اثية الثالثة ) كاعممكا( طاؿ عرض الشبو سريعان خ

  كذلػػؾ ليػػ دم غرضػػان كي كػػد ىػػدفان   كتفػػاخر بيػػنكـ كتكػػاثر فػػي األمػػكاؿ كاألكالد  كزينػػة   كليػػك  لعػػب
 ئؿ .كعرض حا  كليقكؿ لمكفار: إف ىذا الذم تستطيمكف أمره في تصكركـ إنما ىك قصير كزائؿ

َواْضَرْبػض ُؼمػط َثَلػاْضَحَغفِةػاضدُّْظَغفػَصَطفءػأ ظَزْضظ فُهػِطَنػاضد َطفءػس فْخَتض ط ػِبِرػظ َبفُتػػ﴿كقكلو تعػالى : 
 . (45﴾)الكيؼ: األ ْرَضػس ؾ ْصَبَحػَعِذغّطفػَتْذُروُهػاضرؼَغفُحػَوَصفَنػاضِضُرػَرض زػُصلؼػذ ْسٍءػطُّْػَتِدّرا

أ ْطَواض ُؼُمػاْبِتع فءػَطْرض فِتػاضِضِرػ َوَطَثُلػاِضِذغَنػُغظِغُػوَنيمي قكلو تعالى : ﴿ كمف التشبيو التمث
س َؿنػِضْمػُغِصْبَؼفػ َصَطَثَلػَجِظٍظػِبَرْبَوٍةػأ َصفَبَؼفػَواِبًلػس ؽَتْتػُأُصض َؼفػِضْطغ ْغَن َوَتْثِبغّتفػطؼْنػأ ظُغِدِؼْم

 (54: 1977  )د.الشيف                                        .( 265﴾)البقرة:َواِبًلػس ط لٌّ
أ ْطيَواض ُؼْمػِسيسػَديِبغَلػاضِضيِرػَصَطَثيَلػَحب يٍظػأ ظَبَتيْتػػػػػػػػ ط َثُلػاِضيِذغَنػُغظِغُػيونَػػػ﴿كمثمو قكلػو تعػالى : 

 ﴾ َواِديًدػَرِضيغمًػػ ِضيرُػِسيسػُصيلؼػُديظُبض ٍظػطؼفَئيُظػَحب يٍظػَواضِضيُرػُغض يفِرُفػِضَطينػَغذ يفءػَواضػػػػػػػػػ َديْبَدػَديظ فِبلَػػ
 . (261)البقرة:

 :اَليتيف تافالمشب  في كم
 .حاؿ مف ينفؽ في سبيؿ ا ابتغاء مرضاتو ثـ يمقي جزاءن كافيان 

 الماؿ راضية مرضية .  النفكس تبذؿف  ككقع في القمب  فيذا التشبيو لو أثر في النفس
عيػػدان عػػف الريػػاء كالسػػمعة ثػػـ يمقػػي المشػػبو: شػػبو حػػاؿ مػػف ينفػػؽ فػػي سػػبيؿ ا ابتغػػاء مرضػػاتو ب

 فيان.اجزاءن ك 
( حػػاؿ البسػػتاف الػػذم اسػػتقر عمػػى مرتفػػع مػػف األرض   كيسػػقى بمػػاء 1كالمشػػبو بػػو  فػػي اثيػػة )
 . مضاعفان ه المطر فجاء البستاف بثمر 
 مائة حبة .ة بة أنبتت سبع سنابؿ كفي كؿ سنبم( : ىيئة الح2كالمشبو بو في اثية )
  رة مف يعمؿ عمبلن قميبلن كيجني كثيران كىك ما يشترؾ فيو الطرفاف .ككجو الشبو يمثؿ صك 

نفػػاؽ ريػػاءن أك نفاقػػان  فيصػػكر بشػػرط أال يػػدخؿ اإل  كلقػػد أحػػاط القػػريف ىػػذا الثػػكاب العظػػيـ لممنفػػؽ
 فيقكؿ عف طريؽ التمثيؿ كالتصكير.  كال كازع حقيقي  حالة مف يتصدؽ ال عف باعث نفسي

 (58:  1977  )د.الشيف                                                             
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ُتْبِطُضوْاػَصَدش فِتُصمػِبفْضَطنؼػَواأل َذىػَصفِضِذيػُغظِغُقػَطفض يُرػػ َغفػأ غَُّؼفػاِضِذغَنػآَطُظوْاػل ػػػ﴿قكلو تعالى : 
َصيْغَواُنػَرض ْغيِرػُتيَراًبػس ؾ َصيفَبُرػَواِبيًلػػػػػػ َطَثيلَػاضِظفَسػَول ػُغيْؤِطُنػِبفضِضيِرػَواْضَغيْوَمػاآلِخيَرػس َطَثُضيُرػصَػػػػػ َرَئفء

ػلِػػػ ػل ػَغْؼييِديػاْضػ ييْومَػػػػػػػ س َتَرَصييُرػَصييْضّدا  ﴾ اْضَصييفِسَرغَن َغْػييِدُروَنػَرض ييزػذ ييْسٍءػطؼط ييفػَصَدييُبوْاػَواضِضييُر
 . (264)البقرة :

 فالمشبو : حاؿ المنفؽ مالو في الصدقة رياء كسمعة .
األممس كقد غطتو قشرة رقيقة مػف التػراب يظنػو النػاظر صػالحان لمػزرع  كالمشبو بو : حاؿ الحجر

كاإلنبػػات لكػػف كابػػؿ المطػػر لػػـ يمبػػث أف يزيػػؿ ىػػذه القشػػرة فيبػػدك الحجػػر عمػػى حقيقتػػو لػػيس مكضػػعان 
 .لمخصب كال محبلن لئلنبات 

 ككجو الشبو : حالة الشيء تبدك لمرائي حسنة كلكف نيايتو سيئة .
 ثية نجدىا ىي الكجو المقابؿ لمصكرة في اثية األكلى. كبإمعاف النظر في ىذه ا

فالصدقات التي تبػذؿ ابتغػاء كجػو ا ىػي فػي األكلػى كالجنػة فػكؽ ربػكة   كفػي الصػكرة المقابمػة 
 كحفنة مف التراب عمى حجر أممس. 

كالكابؿ مشترؾ بيف الصػكرتيف كلكنػو فػي الصػكرة األكلػى يخصػب كيمػرع  يصػيب الجنػة فيمتػزج 
ة فيخػػرج الثمػػر أضػػعافان كلػػك لػػـ يصػػبيا كابػػؿ . فػػإف مػػا فييػػا مػػف الخصػػب كاالسػػتعداد لئلنبػػات بالتربػػ

 يجعؿ القميؿ مف المطر ييزىا كيحيييا .
كفي الحالة الثانية يصيب الكابؿ الصفكاف فيكشؼ عف كجو كالح غير صالح  لمزراعػة كال قابػؿ 

 لئلنبات.
كتصكيرىـ بأكثر مف صكرة تثبيتان   لمنافقيفكذلؾ كاف لمتمثيؿ القريني أثره في كشؼ خصائص ا

لمفكػػػرة كلمحاليػػػا مػػػف أكثػػػر مػػػف زاكيػػػة فقػػػد كػػػاف المنػػػافقكف فػػػي المجتمػػػع اإلسػػػبلمي فػػػي الظػػػاىر مػػػع 
اِضيِذغَنػآَطُظيوْاػش يفُضوْاػػػػ َوَإَذاػض ُػيواْػكلكػف سػيكفيـ كتفكيػرىـ مػع المشػركيف كقكلػو تعػالى: ﴿   المسمميف

 (                     14﴾ )البقػػرة :ش ييفُضوْاػَإِظييفػَطَطُصييْمػَإِظَطييفػظ ْحييُنػُطْدييَتْؼَزُؤونَػػ ذ ييَغفِطغِظِؼْمػآَطِظييفػَوَإَذاػَخض ييْواػَإض ييزػ
 (60-59: 1977  )د. الشيف                                                         

نػَغُػوُضيواػَتْديَطْدػِضػ يْوِضِؼْمػَصيؾ ِظُؼْمػػػػػَوَإَذاػَرأ ْغَتُؼْمػُتْطِجُبَكػأ ْجَديفُطُؼْمػَوإَػكمف قكلو تعالى: ﴿ 
﴾.  ُخُذًبػطَُّدِظَدٌةػَغْحَدُبوَنػُصل ػَصْغَحٍظػَرض ْغِؼْمػُعُمػاْضَطُدوُّػس فْحَذْرُعْمػش فَتض ُؼُمػاضِضُرػأ ِظيزػُغْؤس ُصيونَػػ

 (4)المنافقكف:
 في كصؼ الشمس حيف طمكعيا : شهاب التمعفريكقكؿ الشاعر :  

 زارني في الميِؿ مستترًا                    أحمى مف األمِف ِعْنَد الَخاِئؼ الدهشِ أفدي الذي 
 َواَلَحْت الشمُس َتحكي عند مطمعها                   مرآة ِتْبر َبدت في َكػؼ  ُمْرتَػػعشِ 

 التمعفرم نسبو إلى تؿ أعفر كىك مف شعراء الدكلة األيكبية .



339 

 

 التبر: الذىب 
ه مف الذىب كجعميا يلشمس كشكميا كحركتيا كأكمأ إلى كؿ ذلؾ حيث جعؿ المر فقد لكحظ لكف ا

 ( 139:2008 في كؼ مرتعش .                                       ) د. أبك مكسى 
 :  بشاركقكؿ 

 كأف مثار النقع فوؽ رؤوسنا                  وأسيافنا ليؿ تهاوى كواكب 
كالسيكؼ التي تتحرؾ في كسطو كىي مضػيئة المعػة بميػؿ   ر كسفقد شبو الغبار المثار فكؽ ال

 (61:2004  مظمـ تتساقط ككاكبة إلى األرض .                                 )د.شفيع
فالمشبو مجمػكع الغبػار   كالسػيكؼ المتالفػو مػف خبللػو كالمشػبو بػو الميػؿ الػذم تتيافػت ككاكبػة   

بلمعػة المطربػة فػي ىيئػة الميػؿ   كفيػو الككاكػب المتسػاقطة مػف فقد شبو ىيئة الغبار كفيو السػيكؼ ال
 ( 265:  2007  ) ثكيني                                   جيات مختمفة . 

 أغراض التشبي  :
ييدؼ التشبيو إلى تحقيؽ أغراض ببلغية متعددة منيا ما يعكد إلى المشػبو فتخدمػو كتكضػحو   

 كمنيا ما يعكد إلى المشبو بو . 
 :  بو ألغراض التي تعكد إلى المشبوا
 بياف حاؿ المشب  :  -1

إذا كاف المشبو مجيكالن كمبيمان كغير بيف فإننا نكضػحو بػذكر المشػبو بػو كفػي ىػذه الحالػة ال بػد 
  خػر معمػـك لكنػويكتشػبيو ثػكب مجيػكؿ المػكف بثػكب  –معمكمان لدل المخاطػب  وكأف يككف المشبو ب

 .لسكادفنقكؿ:  ثكبي كيذا الثكب في ا
ػض َغيفلُػػَديْبدَػَرفِتَغيٍظ*ػَديخ َرَعفػَرض يْغِؼْمػػػػػَصْرَصيرُػػِبيَرغحُػػس يُؾْعِضُصواػػَريفدًػَوأ ط يفػػ {كمنػو قكلػو تعػالى :

 .)7-6)الحاقة :  )َخفَوَغٍظػظ ْخُلػأ ْرَجفُزَصؾ ِظُؼْمػػَصْرَرزِسغَؼفػػاْضػ ْوَمػس َتَرىػُحُدوّطفػأ غ فُمػَوَثَطفِظَغظ 
حينمػػػا أرسػػػؿ  –كىػػػـ قػػػـك ىػػػكد فػػػي األمػػػـ الغػػػابرة  -ف يكضػػػح حػػػاؿ عػػػادأ -نو سػػػبحا -د ا اأر 

عمييـ الريح العاتية سبع لياؿ كثمانية أيػاـ متتابعػة فشػبييـ بمػا ىػك مػألكؼ عنػدىـ   كاضػح أمػاميـ 
 (81 -1982  ) الشيف                                       .غ كىك أصكؿ النخؿ الفار 

( ظٌ ييفػأ ْرَدييْضظ فػَرض ييْغِؼْمػَصييْغَحًظػَواِحييَدًةػس َصييفُظواػَصَؼِذييغَمػاْضُطْحَتِظييرَػػػػػػَإكمنػػو قكلػػو تعػػالى : ﴿ 
 . (31)القمر:

اليشػػيـ : الشػػجر اليػػابس   كالمحتضػػر : الػػذم يعمػػؿ الحضػػيرة   ككػػاف يمكػػف أف تػػ دم العبػػارة 
لقيػػد كىػػك معنػػى فنػػائيـ كتحطػػيميـ لػػك قػػاؿ فكػػانكا كاليشػػيـ   كلكنػػو أراد أف يػػ دم معنػػى يخػػر بيػػذا ا

نما ىـ كيذا اليشيـ المكطػكء بالػدكاب تبػكؿ كتػركث عميػو  اإلزدراء  كأنيـ ال كرامة كال يدمية ليـ   كا 
 (45: 1976  كفيو مف اإلىانة كضياع الحرمات ما تراه .                       )د. أبك مكسى  
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ىمكيػػـ بالصػػػيحة   عنػػػدما أ-ةقػػكـ صػػػالح مػػف العصػػػكر البائػػد -كىػػػـ حينمػػا أراد ا حػػػاؿ ثمػػكد 
 شػػػػبييـ بمػػػػا ىػػػػك عنػػػػدىـ معػػػػركؼ   كىػػػػك الشػػػػجر اليػػػػابس المتكسػػػػر الػػػػذم يعمػػػػؿ منػػػػو الحضػػػػائر. 

 (1982:82  )الشيف                                                                 
فجػػاء المشػػبو بػػو كىػػك الشػػجر اليػػابس المتكسػػر ليكضػػح لنػػا حػػاؿ المشػػبو كىػػـ قػػكـ صػػالح عنػػدما 

 .-سبحانو كتعالى  -   مكيـ ا أى
 . (5المدثر:﴾ ) ش ْدَوَرٍة ِطْن س رٌَْت َصؾ ظٌ ُؼْمػُحُطًرػُطْدَتْظِغَرٌة ككقكلو تعالى: ﴿

 شبو حاؿ المنافقيف   كنفكرىـ عف الحؽ بحاؿ الحمر الكحشية عند ىركبيا مف األسد.
ْظيَزُعػاضظٌ يفَسػػػَإظٌ فػأ ْرَدْضظ فػَرض ْغِؼْمػَرغّحيفػَصْرَصيّراػِسيسػَغيْوَمػظ ْحيُسػُطْديَتِطرٌُػ*تَػػػػػػكقكلو تعالى : ﴿ 

 . (20: 19﴾ )القمرَصؾ ظٌ ُؼْمػأ ْرَجفُزػظ ْخُلػُطْظػ ِطر
ىبلكيمػػػػػػػػػا كالتخػػػػػػػػػكؼ مػػػػػػػػػف تعجيػػػػػػػػػؿ العقكيػػػػػػػػػة .                                                     ا  جتمػػػػػػػػػع األمػػػػػػػػػراف فػػػػػػػػػي قمػػػػػػػػػع الػػػػػػػػػريح ليمػػػػػػػػػا كا 

 (                           172 :  1985 كيخركف ي )الجرجان                                                     
قعػر النخمػػة فنقعػػرت أم  كالنخػؿ المنقعػػر أم المنقمػػع مػف أصػػمو الممقػػى عمػى األرض مػػف قػػكليـ 

  التشبيو ىنا يشػير إلػى أف القػـك استرسػمكا بيػذا العػذاب   كتأمػؿ قكلػو "  فسقطت صمياقطعيا مف أ
معاناة فػي النػزع تصػؼ مقاكمػة القػـك ليػذه الػريح   محػاكلتيـ تنزع الناس كما في كممة " تنزع " مف 

اليائسػة فػػي التشػػبث بالسػػبلمة كالبقػػاء   ثػػـ تأمػػؿ كممػػة" صرصػػر" كالػػريح الصػػر ىػػي الشػػديدة   التػػي 
يتكػػرر لػػذعيا كالتكػػرار فػػي المفػػظ يفيػػد مضػػاعفة المعنػػى كانتػػزاع النػػاس كصػػرعيـ بػػالريح لػػيس مػػف 

جػػذكع كسػػقكطيا عمػػى األرض كبػػذلؾ تقتػػرب الصػػكرة مػػف النفػػكس الصػػكر المألكفػػة بخػػبلؼ اقػػتبلع ال
 (   109:  1984)د. أبك مكسى                                             كتستقيـ في اإلدراؾ.

 .)37) الرحمف :  } س َؿَذاػاظذ ِػِتػاضد َطفُءػس َصفظ ْتػَوْرَدًةػَصفضدؼَعفَن {تعالى :  وكمف ىذه قكل
                                                       .عنػػػػيف الحمػػػػرة كلػػػػيف الجػػػػكىر   كفيػػػػو الداللػػػػة عمػػػػى عظػػػػـ الشػػػػأف كنفػػػػكذ السػػػػمطافكالجػػػػامع لمم

 ( 173:  1985 كيخركف ) الجرجاني                                                        
 : المعريك قكؿ الشاعر 

 صفوؼ صبلة قاـ فيها إمامها           كأف سهيبًل والنجـو وراءُ  
. صبلة كفي ىذا تكضيح حاؿ المشبو فشبو سييبلن كقد تقدـ النجكـ باإلماـ الذم يتقدـ الناس في

  و ىنػػػا  مركػػػب مػػػف تشػػػبيييف جػػػزئييف :أكليمػػػا الػػػنجـ سػػػييؿ كقػػػد شػػػبو باإلمػػػاـ فػػػي المحػػػرابيفالتشػػػب
 خمؼ اإلماـ .  قفكف صفكفان متراصةخرل التي شبيت بالمصميف الذيف ياألثانييما النجـك 

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CBkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fejabat.google.com%2Fejabat%2Fthread%3Ftid%3D6290cbe47982d6e6&ei=K6qSTOn8FtKM4gapg5nsAw&usg=AFQjCNHIeD6BlwAybwwQJdb7pHUuSxeirg
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CBkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fejabat.google.com%2Fejabat%2Fthread%3Ftid%3D6290cbe47982d6e6&ei=K6qSTOn8FtKM4gapg5nsAw&usg=AFQjCNHIeD6BlwAybwwQJdb7pHUuSxeirg
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  :الشاعرككقكؿ 
 إفَّ القموب إذا َتنافَر ُودُّها                   مثُؿ الُزجاجة َكْسرها ال ُيْجبر 

إف القمكب المتنافرة ال تعكد إلى الصفاء أبرزىا في صػكرة تشػاىد بػالعيف لتػ مف بػو الػنفس إيمانػان 
 .عد كسرىا مف األمكر المقطكعة يتعذرىا ـ الزجاجة ب مف شؾ أف إلت ماقكيان ك 

 (83:1977  )د.الشيف  
 :  الشنفريكقكؿ 

 إذا زؿ عنها السهـ حنت كأنها                مرزأة ثكمى ترف وتعوؿ
 شبو صكت القكس حيف خركج السيـ منيا بأنيف المرأة الثكمى التي فقدت ابنيا أك زكجيا .

 بياف مقدار حاؿ المشب  : -2
حػػاؿ المشػػبو قػػكة كضػػعفان   أك قمػػة ككثػػرة . أم تثبيػػت حالػػو فػػي نفػػس السػػامع كتقكيػػة  أم : بيػػاف

   كما إذا كاف ما أسند إلى المشبو يحتاج إلى التأكيد كاإليضاح . وشأنو لدي
 .)88) النمؿ :  } َوَتَرىػاْضِجَبفَلػَتْحَدُبَؼفػَجفِطَدًةػَوِعَسػَتُطرُّػَطر ػاضد َحفِب {قكلو تعالى : 

   ةسػرع. كلكػف ال يػدرم مقػدار ىػذه ال ةالكريمة يعمـ أف الجباؿ تمػر بسػرعخاطب في اثية فالم
 تمؾ بسرعة مركر السحاب . ةفكضح التشبيو مقدار السرع
َصَبفِديِطػػ َواِضِذغَنػَغْدُروَنػِطنػُدوِظِرػل ػَغْدَتِجغُبوَنػض ُؼمػِبذ يْسٍءػَإيلِػػػ كذلؾ نحك قكلة تعالى: ﴿

 . (14﴾ ) الرعد :ْضَطفءػِضَغْبُضَذػس فهػَوَطفػُعَوػِبَبفِضِعِرَصِغْغِرػَإض زػا
لػػذيف يتخػػذكف يليػػة غيػػر ا  كتصػػفيـ بػػأنيـ إذا ة تتحػػدث فػػي شػػأف ٌعبىػػاد األكثػػاف افاثيػػة الكريمػػ

 دعكا يليتيـ اليستجيبكف ليـ   كال يعكد عمييـ دعا ىـ إياىـ بفائدة .
ف بمػػف يبسػػط ييثبتيػػا فػػي األذىػػاف فشػػبو ىػػ الء الػػكثنيكقػػد أراد ا سػػبحانو أف يقػػرر ىػػذا الحػػاؿ ك 

كفيو إلى الماء ليشرب فبل يصؿ الماء إلى فمو بداىة   ألنو يخرج مف خبلؿ أصابعو مادامػت كفٌػاه 
 )82:  2004  مبسكطتيف   فالغرض مف التشبيو ىنا تقرير حاؿ المشبو.             )عتيؽ

 . (24﴾)الرحمف: ْظذ ؽ ُتػِسسػاْضَبْحَرػَصفْضؾ ْرض فمَوض ُرػاْضَجَواَرػاْضُطكقكلو تعالى : ﴿  
 فحدد التشبيو حجـ كضخامة ىذه السفف عندما قرنيا بالجباؿ .

 ﴾ َوِضٍضِرػز ْغُبػاضد َطفَواِتػَواأل ْرَضػَوَطفػأ ْطُرػاضد فَرِظػَإِلػَصض ْطَحػاْضَبَصَرػأ ْوػُعَوػأ ْشَرُبكقكلو تعالى: ﴿ 
 . (77)النحؿ :
ُثمٌَػَإظٌ ُصْمػأ غٌَُؼفػاضضٌ فضٌُوَنػاْضُطَصذٌُِبوَنػض ؽ ِصُضوَنػِطيْنػذ يَجُرػِطيْنػَزشٌُيوُمػس َطيفِضُئوَنػػػػػػتعػالى : ﴿ كقكلو 

 . (55-51)الكاقعة(ِطْظَؼفػاْضُبُطوَنػس ذ فَرُبوَنػَرض ْغِرػِطَنػاْضَحِطغَمػس ذ فَرُبوَنػُذْرَبػاْضِؼغَم
ـ كىػػك المػػاء الحػػار   كلكنػػو ال يعمػػـ حقيقػػة ظمػػأه فالمخاطػػب يعمػػـ أف الكػػافر سيشػػرب مػػف الحمػػي

كاندفاعو ليذا الحميـ كىك الماء المغمي فجػاء المشػبو بػو ليبػيف لنػا مقػدار ىػذا الظمػأ فكضػح التشػبيو 
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            انػػػػػدفاعيـ كانػػػػػػدفاع اإلبػػػػػػؿ العطػػػػػاش التػػػػػػي ال تػػػػػػركل لػػػػػداء عنػػػػػػدىا كال تػػػػػػزاؿ تشػػػػػرب حتػػػػػػى تيمػػػػػػؾ.
 (84: 1982  الشيف)                                                                  

 :  عنترةكقكؿ 
 فيها اثنتاف وأربعوف حموبة                    سودًا كخافية الغراب األسحـ 

 .سكداء بقكلو " سيكدان " كىك جمع  فقد كصؼ الشاعر " حمكبة " كىى مفرد
 .كليذه الشكاىد نظائر مف المأثكر عف العرب الخم ص 

يف كأربعػيف ناقػة تحمػب  ثػـ نتػفعنترة يخبر في ىذا البيػت بػأف حمكلػة أىػؿ محبكبتػو تتػألؼ مػف اث
 ي أنفس اإلبؿ كأعٌزىا عند العرب.ىكصؼ ىذه النكؽ بأنيا سكد  كالنكؽ السكد 

كلبيػػاف مقػػدار سػػكاد ىػػذه النػػكؽ شػػبييا بخافيػػة الغػػراب األسػػحـ أم جناحػػو األسػػكد  فػػالغرض مػػف 
 (82: 2004  حاؿ المشبو.                                 )د. عتيؽ راالتشبيو بياف مقد

 :  الشاعرككقكؿ 
 الغداة كقابض         عمى الماء خانت  فروج األصابع  ىفأصبحت مف ليم

 بيف التشبيو مقدار حالو في عبلقتو مع فتاتو   كأنو بمغ درجة قصكل في الحرماف كخيبة األمؿ.
و ليمى ىي حاؿ مىٍف كمما دنا منيا بعدت عنو أك حاؿ مىٍف كممػا أكشػؾ شاعر مع صاحبتلفحاؿ ا

أف يظفػػر بيػػا أفمتػػت منػػو  كقػػد أراد الشػػاعر أف يقػػرر ىػػذه الحالػػة كيكضػػحيا فشػػبييا بحػػاؿ القػػابض 
 عمى الماء يحاكؿ إمساكو كالظفر بو فيسيؿ كيخرج مف بيف أصابعو .

ممػا يبلحػظ عمػى ىػذا الغػرض أنػو ال يػأتي فالغرض مف ىذا التشػبيو أيضػان تقريػر حػاؿ المشػبو ك 
ـى بالمعنكيػػات تسػػميميا بالحسػػٌيات كمػػف أجػػؿ  إال حينمػػا يكػػكف المشػػبو أمػػران معنكيػػان  ألف الػػنفس ال تسػػٌم

 (   83: 2004  )د.عتيؽ                      لؾ تككف في حاجة إلى اإلقناع .          ذ
ي الكصػػػكؿ إلييػػػا كأف أمتػػػع بيػػػا اقصػػػى كىنػػػاؾ تفسػػػير يخػػػر كىػػػك أم: بمغػػػت فػػػي بػػػكار سػػػعي فػػػ

 (358 ق : 1932  )القزكيني              الغايات . حتى لـ أحظ منيا بما قؿ كال بما كثر .
 :  األعشىكقكؿ 

 كأف مشيتها مف بيت جارتها                    مر السحابة ال ريث وال عجؿ 
ابة  كىػػذا ممػػا يكصػػؼ بػػو ]النسػػاء[. المشػػية: الحالػػة  كقكلػػو مػػر السػػحابة أم تيادييػػا كمػػر السػػح

 (                                                                    85:1977  بأنيا التسرع كال تبطئ كالسحابة .             )د.الشيف ةفكضح الشاعر المشي
 بياف إمكاف وجود المشب  :  -2

  كال يعقؿ إمكانو كيمكػف أف يػدعى امتناعػو    كذلؾ إذا كاف المشبو أمران غريبان ال يتصكر ثبكتو
 فيأتي المشبو بو ليبيف إمكاف كقكعو .
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 : المتنبيكقكؿ 
 فإف تفؽ األناـ وأنت منهـ                فإف المسؾ بعض دـ الغزاؿ 

مػنيـ . بػؿ صػار  نو فاؽ األناـ في األكصػاؼ الفاضػمة إلػى حػد بطػؿ معػو أف يكػكف كاحػدان أأراد 
أعني أف يتناىى بعض أفراد النكع في الفضائؿ إلػى أف يصػير كأنػو لػيس منيػا  –ىذا نكعان يخر   ك 

  ف المسؾ بعػض دـ الغػزاؿإأمر غريب يفتقر مف يدعيو إلى إثبات جكاز كجكده   كلذلؾ قاؿ : ف –
 . فة التػػػػػي ال يكجػػػػػد شػػػػػيء منيػػػػػا فػػػػػي الػػػػػدأم ال يعػػػػػد فػػػػػي الػػػػػدماء لمػػػػػا فيػػػػػو مػػػػػف األكصػػػػػاؼ الشػػػػػري

 (357 :  1932  )القزكيني                                                                  
 فالمشبو ىك حاؿ الممدكح في تفكقو عمى أىؿ زمانو حتى صار ككأنو مف جنس يخر .

كالمشبو بو ىك حاؿ المسؾ في تفكقػو عمػى الػدـ حتػى صػار مػف جػنس يخػر . ككجػو الشػبو ىػك 
 جنسو .خركج بعض أفراد الجنس بفضائمو عف 
 :  زائدة بف معفكمنو قكؿ الحسيف بف مطير يرثي 

 فتى عيش في معروف  بعد موت                  كما كاف ببعد السيؿ َمْجراُ َمْرتعًا 
فشػػبو الشػػاعر عيشػػة النػػاس فػػي معركفػػو بعػػد مكتػػو بالسػػيؿ الػػذم يغمػػر األرض حتػػى إذا انقطػػع 

 ت أف ترتع .  ءشاا ة مكجؼ مجراه نبتت فيو المراعي   فرتعت فيو الماشي
 (85:2004  )د.الشيف 

 :  تماـ أبيكمنو قكؿ 
 سماء ترجى حيف تحتجبالف إمنؾ لي أمبًل                  صٍ ليس الحجاب بمق

 : البحتريككقكؿ 
 في الندى وضريب  إلى أيدي العفاة وشاسػػع                 عف كؿ ندِ  دافٍ 

 ذو العصبة الساريف جد قريب         ُ         ؤ كالبدر أفرط في العمو وضو 
فالشاعر يصؼ الممدكح بصفتيف يظف السػامع أنيمػا متناقضػتاف   ىمػا : صػفة البعػد كالقػرب   
كلكف سرعاف ما يزكؿ ىذا التناقض عندما يقرأ البيت الثاني الذم يمثؿ المشبو بػو   كالػذم يبػيف أف 

   لما ادعاه نظيران في الكجكد .
 ي ذهف السامع : تقرير حاؿ المشب  ف -3

كيكثر ىذا الغرض في تشبيو األمكر العقمية بأمكر حسية كاضحة مما ي دم إلػى تثبيػت المعنػى 
 في نفس السامع ثبكتان يصؿ بؾ إلى اليقيف . 

 كمف أمثمة ذلؾ : 
َخيَذْتػَبْغّتيفػػػَطَثُلػاِضِذغَنػات َخُذواػِطنػُدوَنػاضِضِرػأ ْوِضَغيفءػَصَطَثيَلػاْضَطظَصُبيوِتػات ػػػقكلو تعالى : ﴿  

 . (41)العنكبكت: ﴾ َوَإن ػأ ْوَعَنػاْضُبُغوِتػض َبْغُتػاْضَطظَصُبوِت
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التحػػذير مػػف حمػػؿ الػػنفس عمػػى التقريػػر بالعمػػؿ  ةمػػريف ضػػعؼ المعتمػػد   كالفائػػدالجػػامع بػػيف األ
 ( 173  : 1985  ني كيخركف)الجرجا                                     . اس عمى غير أس

ض ُرػَدْرَوُةػاْضَحيقؼػَواِضيِذغَنػَغيْدُروَنػِطينػُدوِظيِرػل ػَغْديَتِجغُبوَنػض ُؼيمػِبذ يْسٍءػَإيِلػػػػػػػػػػػو تعػالى : ﴿ كقكلػ
 . (14)الرعد :﴾  َصَبفِدِطػَصِغْغِرػَإض زػاْضَطفءػِضَغْبُضَذػس فُهػَوَطفػُعَوػِبَبفِضِعِر

كىـ مػػػف دكف ا دعػػػػكة يائسػػػػة يريػػػد القػػػػريف أف يبػػػيف أف دعػػػػكة المشػػػػركيف ثليػػػتيـ  الػػػػذيف اتخػػػػذ
محبطة  ألف اثلية ال تممؾ مف األمر شيئان  كال تقدر عمى تمبيو الدعاء  أك إجابة النداء   فيضرب 
ًن محسكسػػان قػػاطع الداللػػة عمػػى المعنػػى المػػراد   فقػػد صػػكرىـ فػػي مسػػعاىـ كعجػػز  لػػذلؾ مػػثبلن مشػػاىدان

م يبسػػط كفيػػو إلػػى المػػاء لينػػاؿ منػػو مػػا اثليػػة عػػف تحقيػػؽ مػػا يرجػػكف كيطمبػػكف بصػػكرة اإلنسػػاف الػػذ
يركم ظمأه كيطفػئ غمتػو   لكنػو ال يظفػر بمػا يريػد   كال يكشػؼ القػريف سػر ىػذا العجػز لػدل طالػب 
المػاء ليػػدعنا نتممػػى ىػذه الصػػكرة الغريبػػة   صػكرة اإلنسػػاف الػػذم يكػكف المػػاء فػػي متنػاكؿ يػػده   كىػػك 

مػػػف الشػػػراب كالػػػرم   كليتركنػػػا بعػػػد ذلػػػؾ منػػػو قريػػػب   كمػػػع ذلػػػؾ ال يسػػػتطيع بمػػػكغ مػػػا يطػػػكؽ إليػػػو 
 نستحضر في أخيمتنا كأذىاننا أم مشاعر الحسرة   كاأللـ كالخيبة تنتاب ىذا اإلنساف.

َإَذاػَحتٌَيزػػػَواضٌ ِذغَنػَصغ ُرواػأ ْرَطفُضُؼْمػَصَديَراٍبػِبِػغَطيٍظػَغْحَديُبُرػاضظٌ ْطيؽُنػَطيفءػػػػػكقكلو تعالى : ﴿  
 . (39)النكر: ﴾ س َوسٌ فُهػِحَدفَبُرػَوَجَدػاضضٌ َرػِرظَدُهذ ْغّئفػَوَغِجْدُهػػَجفءُهػض ْم

 كمف ىذا القبيؿ تشبيو ما لـ تجر بو العادة بما جرت بو العادة   كقكلو تعالى : 
 . (171﴾ )األعراؼ:س ْوش ُؼْمػَصؾ ظٌ ُرػُظضٌ ظاْضَجَبلػػَوَإْذػظ َتْػظ ف﴿ 

أقػكل كأتػـ كأكضػح كمما تقدـ ذكره يتضح لنػا أف ىػذا الغػرض ال يتحقػؽ إال إذا كػاف كجػو الشػبو 
 في المشبو حتى يتقرر كيثبت في ذىف السامع . 

 :  الشاعرك قكؿ 
ؽ عنا واصطكاؾ المزاهر ـُ الز   بيـو كظؿ الرمح قًصر طوَل                َد

 دـ الزؽ : اي شرب دـ الزؽ.                الزؽ : وعاء الخمر.
 اصطكاؾ :تحركيا بالضرب.  كالمزاىر :جمع مزىر كىي الو مف يالت الطرب.        

  .كظػػػػػؿ الػػػػػرمح يضػػػػػرب بػػػػػػة المثػػػػػؿ بػػػػػالطكؿ عنػػػػػد العػػػػػػرب  شػػػػػبو اليػػػػػـك الطكيػػػػػؿ بظػػػػػؿ الػػػػػػرمح
 (83:1977 .الشيفد)                                                                    

 تزييف المشب  : -4
  كقػػػد حفػػػؿ القػػػريف  يػػػزيف المشػػػبو كيظيػػػر فػػػي صػػػكرة محببػػػة لمنفػػػكس ليتخيمػػػو المخاطػػػب كػػػذلؾ

بتشبييات ترغِّب في الجنة  كتزيف المقػاـ بيػا كسػط السػعادة الماديػة التػي تبعػث الراحػة فػي الػنفس   
 كاالطمئناف إلى بيجة الخمكد. 

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CAoQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.islamseed.com%2Findex.php%3Fs%3Dquran%26chapter_nb%3D7%26verse_nb%3D171&ei=qfGTTIr1MNHb4gbslYT0Aw&usg=AFQjCNEYrp_QrRpdZsGgojMppORoMMiGrw
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َإنٌَػاْضُطتٌَِػيغَنػِسيسػَجظٌ يفٍتػَوظ ِطيغُمػس يفِصِؼغَنػِبَطيفػآ َتيفُعْمػَربٌُُؼيْمػَوَوش يفُعْمػػػػػػػػػػػ﴿شوضرػتطيفضزػ:ػػنحػك 
ْمػَرَذاَبػاْضَجِحغَمػُصُضواػَواْذَرُبواػَعِظغّئفػِبَطفػُصْظُتْمػَتْطَطُضيوَنػػُطتٌَِصِئيغَنػَرض يزػُديُرُرػَطْصيُغوس ٍظػػػػػػَربٌُُؼ

ْمػَوَطيفػػَوَزوٌَْجظ فُعْمػِبُحوُرػِرغُنػَواضٌ ِذغَنػآ َطُظواػَواتٌََبَطْتُؼْمػُذرٌَغٌَُتُؼْمػِبَؿغَطيفُنػأ ْضَحْػظ يفػِبِؼيْمػُذرٌَغٌَيَتؼُػػػػ
ظ ييفُعْمػِطييْنػَرَطِضِؼييْمػِطييْنػذ ييْسٍءػُصييلٌُػاْطييَرُئػِبَطييفػَصَدييَبػَرِعييغًنػَوأ ْطييَدْدظ فُعْمػِبغ فِصَؼييٍظػَوض ْحييُمػِططٌَييفػػػأ ض ْت

ػَغْذَتُؼوَنػَغَتظ فَزُروَنػِسغَؼفػَصْؾّدفػض فػض ْعًوػِسغَؼفػَوض فػَتْؾِثغًمػػَوَغُطوُفػَرض ْغِؼْمػِزْضَطفًنػض ُؼْمػَصؾ ظٌ ُؼْم
ػ.ػ(24-17﴾)الطكرْصُظوًنُضْؤُضًؤػَط

ُطتٌَِصِئغَنػِسغَؼفػَرض زػاْضؾ َراِئِكػض فػَغيَرْوَنػِسغَؼيفػذ ْطّديفػَوض يفػَزْطَؼَرغيّراػَوَداِظَغيًظػػػػػػػػ﴿وشوضرػتطفضزػ:ػ
ْتػَرض ييْغِؼْمػِظض فُضَؼييفػَوُذضٌِض ييْتػُشُطوُسَؼييفػَتييْذِضغًضفػَوػُغط ييفُفػَرض ييْغِؼْمػِبؽ ِظَغييٍظػِطييْنػِسضٌ ييٍظػَوأ ْصييَواٍبػَصفظ ييػػػػ

ػش َواَرغَراػش َواَرغَرػِطْنػِسضٌ ٍظػش دٌَُروَعفػَتْػِدغّراػَوُغْدػ ْوَنػِسغَؼفػَصْؾّدفػَصفَنػِطَزاُجَؼفػَزْظَجِبغًضيفػػَرْغًظيفػػ
ػِسغَؼفػُتَدطٌَزػَدْضَدِبغًضفػَوَغُطوُفػَرض يْغِؼْمػَوْضيَداًنػُطَخضٌ يُدوَنػَإَذاػَرأ ْغيَتُؼْمػَحِديْبَتُؼْمػُضْؤُضيّؤاػَطْظُثيوّراػػػػػػػ

ػ. (19-13.)اإلنساف﴾
َواضدٌَييفِبُػوَنػاضدٌَييفِبُػوَنػػُأوض ِئييَكػاْضُطػ رٌَُبييوَنػِسييسػَجظٌ ييفِتػاضظٌ ِطييغَمػُثضٌ ييٌظػِطييَنػػػػػ﴿وشوضييرػتطييفضز:ػ

اْضؾ وٌَِضغَنػَوش ِضغيًلػِطيَنػاْضيؽ ِخَرغَنػَرض يزػُديُرُرػَطْوُضيوظ ٍظػُطتٌَِصِئيغَنػَرض ْغَؼيفػُطَتػ يفِبِضغَنػَغُطيوُفػَرض يْغِؼْمػػػػػػػػػػػػ
اًنػُطَخضٌ ُدوَنػِبؾ ْصَواٍبػَوأ َبفَرغَقػَوَصْؾُسػِطْنػَطِطغُنػض فػُغَصيدٌَُروَنػَرْظَؼيفػَوض يفػُغْظَزُسيوَنػَوس فِصَؼيٍظػػػػػػَوْضَد

ُظواػِططٌَفػَغَتَخغٌَُروَنػَوض ْحَمػط ْغُرػِططٌَفػَغْذَتُؼوَنػَوُحوًرػِرغًنػَصؾ ْطَثفَلػاضضٌُْؤُضيَؤػاْضَطْصُظيوَنػَجيَزاّءػِبَطيفػَصيفػػػػػ
 . (23: 22)الكاقعةػ﴾ُضوَنَغْطَط

ف أريد بو بياف الحاؿ .  فالمشبو بو في اثيات السابقة المراد بو تحسيف أحكاؿ المشبو كتزيينو كا 
 (86: 1977 )د.الشيف  

 :  الرمة ذيكمثمو قكؿ 
ة َقْد َمسَّها ذهُب   كحبلُء في َبرٍج صفراُء في َنَعٍج            َكَأنها ِفضَّ

سػػكاد   كالبػػرج : أحػػداؽ بيػػاض العػػيف بالسػػكاد كمػػو   كالػػنعج : االبيضػػاض كالكحػػبلء : شػػديدة ال
 الخالص.
 : شدة سكاد العيف مع سعتيا . جعالد

 (140:1932  صفراء في نعجو .              )القزكيني  كيقكؿ شاعر يخر بيضاء في دعجو 
 تقبيح المشب  : . -5

في تى لو بمشبو بو أقبح مف يكلد في الػنفس  كذلؾ إذا كاف المشبو قبيحان قبحان حقيقيان أك اعتباريان 
صػكرة قبيحػػة منفػػرة عػف المشػػبو تػػدعك إلػػى التنفيػر عنػػو  ليتخيمػػو المخاطػػب كػذلؾ فيرغػػب عنػػو  كقػػد 
حفػػؿ القػػريف بكثيػػر مػػف ىػػذه الصػػكر ليقػػبح االعتقػػادات الباطمػػة كيزيػػؼ العػػادات التػػي تعكدكىػػا فػػي 

 (84: 2004  )د.عتيؽ                                                   جاىميتيـ .          
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 ﴾ َإظٌ َؼفػذ َجَرٌةػَتْخُرُجػِسسػأ ْصَلػاْضَجِحغَمػط ْضُطَؼفػَصؾ ظٌ ُرػُرُءوُسػاضذٌ َغفِطغَنككقكلو تعالى : ﴿  
  . (65: 64)الصافات

ح الزقػػـك : مشػػاىد   كر كس الشػػياطيف: غيػػر مشػػاىدة   إال انػػو قػػد اسػػتقر فػػي نفػػكس النػػاس قػػب
الشػػػياطيف مػػػا صػػػار بمنزلػػػة المشػػػاىد حتػػػى أنيػػػـ إذا شػػػبيكا كجيػػػان بكجػػػو الحػػػكر العػػػيف كػػػاف تشػػػبييان 
ف كانت الحكر لـ تشاىد   كلـ يستقر في نفكسيـ قبح طمع الزقكـ كما استقر في نفكسيـ  صحيحان كا 
ي قبح ر كس الشياطيف كاف المشبو بػو أكضػح كفػي ر كس الشػياطيف المبالغػة فػي القػبح مػا لػيس فػ

طمع الزقكـ  كيقكؿ بعض المفسريف إف الشػياطيف ىنػا الحيػات  كعمػى ىػذا القػكؿ يسػقط السػ اؿ ألف 
 الحيات ىنا مشاىدة.

 كخبلصة كبلـ العمماء في ىذه اثية ثبلثة أقكاؿ :
 . إف الشياطيف ىـ مردة الجف القباح الصكر كالمناظر   كما كقر في أذىاف الناس .1
 جارم تسمية العرب . . إف الشياطيف الحيات عمى2
 (51-50: 1977  . إف الشياطيف شجر مخصكص منكر الصكرة.         )د. الشيف3
عتمد في إبراز الحقيقة المراد إبرازىا عمى ما ترسخ في النفكس اف ك يكىذا التشبيو جاء في القر  -

الزقػـك  تعالى في كصؼ طمع شجرة وئقيا مرئية في حياة الناس في قكلمف صكر ألشياء ليست حقا
س قبيحػة جػدان كبالغػو فػي النفػرة مػا تخيمتػو النفػكس لمشػيطاف مػف رأ عتمػد فػي بيػاف حالتيػا عمػىافقػد 

كالكراىية   كالشجرة غريبة لـ تكجد عمى أساس القانكف الطبيعي لكجكد الشجر   مف تربة فييا حياة 
نمػا ىػي شػجرة تخػرج فػي أصػؿ الجحػيـ فناسػبتيا ىػذه الػرك س الغريبػة  ر كس الشػياطيف   كماء   كا 

نمػػا عمييػػا  كالجمػػع فػػي كممػػة ر كس يمػػنح الصػػكرة قػػدران مػػف الغػػزارة   فمػػيس عمييػػا رأس شػػيطاف   كا 
ر كس جميػػع الشػػياطيف المنبثػػيف فػػي الثقمػػيف جػػاديف مػػف إفسػػاد الكجػػكد   يغرسػػكف الشػػر كيقتمعػػكف 

الػػذيف كػػانكا يككنػػكف الخيػػر النػػافع ... طمػػع شػػجرة الضػػر الناميػػة فػػي قعػػر جيػػنـ تثمػػر طعامػػان ليػػ الء 
جبيػػة الشػػر فػػي األرض أك حػػزب الشػػيطاف   ىػػذا التشػػبيو قػػدر مػػف الػػتيكـ بأكليػػاء الشػػياطيف الػػذيف 

 (110 – 109:  1976  ) د.أبك مكسى طمعيا كرأس شيخيـ . ة يطعمكف في جينـ مف شجر 
فػل ػَغُػوُطيوَنػَإيِلػَصَطيفػػػػػاِضِذغَنػَغْؾُصُضوَنػاضرؼَبيصكر ا تعالى يكؿ الربا بصكرة منفرة فيقػكؿ : ﴿ 

 . (275﴾  )البقرة: َغُػوُمػاِضِذيػَغَتَخب ُطُرػاضِذْغط فُنػِطَنػاْضَطسؼ
ف كؿ الربا يظيػر بصػكرة مػف أصػابو مػس مػف الشػيطاف فيػك ال يػنيض حتػى يسػقط كال يقػـك إال 

 ( 87: 1977  يف)د. الش                                                           ليقع. 
َطَثُلػاضٌ ِذغَنػُحطٌُِضواػاضتٌَْوَراة ػُثمٌَػض ْمػَغْحِطُضوَعفػَصَطَثَلػاْضِحَطفَرػَغْحِطُلػأ ْدغ فّراػِبْئَسػكقكلو تعالى : ﴿

            . (5)الجمعػػة:﴾   َطَثييُلػاْضػ ييْوَمػاضٌ ييِذغَنػَصييذٌَُبواػِبؽ َغييفِتػاضضٌ ييِرػَواضضٌ ييُرػض ييفػَغْؼييِديػاْضػ ييْوَمػاضظٌ ييفِضِطغنَػػػػ
 (99: 1977 )د.الشيف                                                                 
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ُصيمٌّػػ َصغ ُروْاػَصَطَثَلػاِضِذيػَغْظِطُقػِبَطفػل ػَغْدَطُدػَإيِلػُدَريفءػَوِظيَداءػػػػ َوَطَثُلػاِضِذغَنكقكلو تعالى : ﴿ 
 ( .171لبقرة:﴾)اُبْصًمػُرْطًسػس ُؼْمػل ػَغْطِػُضوَنػ

 (َواضٌ ِذغَنػَصغ ُرواػَغَتَطتٌَُطوَنػَوَغْؾُصُضوَنػَصَطفػَتْؾُصُلػاْضؾ ْظَطفُمػَواضظٌ فُرػَطْثّوىػض ُؼْمكقكلو تعالى:﴿
 . (12)محمد: 

فشػػبييـ بالصػػـ كالػػبكـ كالعمػػى كالػػدكاب السػػائمة   مػػا يػػ ذف بخػػركجيـ مػػف دائػػرة البشػػرية  ممػػػا 
 (87: 1977  )د. الشيف                           يكجعيـ  كينفر الناس منيـ.    

 كفي ىذه الحالة يظير المشبو في صكرة قبيحة منفرة تنبك عنيا النفس لقبح المشبو بو .
 فيقكؿ :   كتبعث في القمكب كراىتيـ  كيياجـ القريف المنافقيف كيصكرىـ بصكرة تحطـ نفسيتيـ

َواضِضيُرػػ َؼُدػَإِظيَكػض َرُديوُلػاضِضيِرػَواضِضيُرػَغْطض يُمػَإِظيَكػض َرُديوُضرُػػػػػػػظ ْذيػ َإَذاػَجفءَكػاْضُطظ فِسُػوَنػش فُضوا﴿ 
ُجِظًظػس َصدُّواػَرينػَديِبغَلػاضِضيِرػَإِظُؼيْمػَديفءػَطيفػػػػػػػ َغْذَؼُدػَإن ػاْضُطظ فِسِػغَنػض َصفِذُبوَنػات َخُذواػأ ْغَطفظ ُؼْم

ػلػَغْغػ ُؼييوَنػَوَإَذاػػػػػػَصيفُظواػَغْطَطُضيوَنػَذِضيَكػِبييؾ ِظُؼْمػآَطُظيواػُثيػػػػػ م ػَصغ ييُرواػس ُطِبيَدػَرض يزػُشُضييوِبِؼْمػس ُؼيْم
ػَرأ ْغَتُؼْمػُتْطِجُبَكػأ ْجَدفُطُؼْمػَوَإنػَغُػوُضواػَتْدَطْدػِضػ ْوِضِؼْمػَصؾ ِظُؼْمػُخُذيًبػطَُّديِظَدٌةػَغْحَديُبوَنػُصيل ػػػػ

 . ( 4-1) المنافقكف  ﴾اضِضُرػأ ِظزػُغْؤس ُصونػَصْغَحٍظػَرض ْغِؼْمػُعُمػاْضَطُدوُّػس فْحَذْرُعْمػش فَتض ُؼُم
س َطَثُضُرػَصَطَثَلػاْضَصْضِبػَإنػَتْحِطيْلػَرض ْغيِرػَغْضَؼيْثػأ ْوػَتْتُرْصيُرػَغْضَؼيثػذ ِضيَكػَطَثيُلػػػػػػػػكقكلو تعػالى: ﴿  

 . (176األعراؼ:﴾)اْضػ ْوَمػاِضِذغَنػَصذ ُبوْاػِبؽَغفِتظ فػس فْشُصَصػاْضػ َصَصػض َطِضُؼْمػَغَتغ ص ُروَن
إخراج ماال تقع عمية الحاسة إلى ماال تقع عميو مف ليث الكمب . كالمعنى أف الكمػب ال يطيعػؾ 

 فػػػػػػي تػػػػػػرؾ الميػػػػػػث عمػػػػػػى حػػػػػػاؿ   ككػػػػػػذلؾ الكػػػػػػافر ال يجيبػػػػػػؾ إلػػػػػػى اإليمػػػػػػاف فػػػػػػي رفػػػػػػؽ كال عنػػػػػػؼ .    
 )53:  2004 )عتيؽ                                                                     

 يصؼ مغنيان :  الرمي ابفك قكؿ 
 حجرا  مف قبح منظُر                        مجاذبًا وترًا أو بالعاً  تخال  أبداً 

 أو كرر النظرا إذا شدا نغماً                 كأن  ضفدع في لجة هـر        
 استطراؼ المشب  :  -7

 ول  صورتاف : 
 ان ال حقيقة لو في الكاقع . : أف يككف المشبو بو خيالي األولى
: أف يكػػكف المشػػبو بػػو لػػيس خياليػػان   كلكنػػو نػػادر الكقػػكع  كذلػػؾ بػػأف يبػػرز المشػػبو فػػي  الثانيػػة

 صكرة أنيقة تخمب المب كتبير العقؿ   كتبعث في النفس الراحة   كتثير فييا المتعة .
 . (39)يس: ( اْضػ ِدغَم َواْضػ َطَرػش د ْرظ فُهػَطظ فَزَلػَحت زػَرفَدػَصفْضُطْرُجوَنقكلو تعالى : ﴿ 

 القمر " برفع الراء . " : البصرة كأىؿ  كنافع ابف كثير قرأ  أم: قدرنا لو منازؿ   
 .)37:  يس (﴾َوآَغٌظػضٌ ُؼْمػاضضٌ ْغُلػظ ْدض ُخػِطْظُرػاضظٌ َؼفَر ﴿:  لقكلػػو

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1520&idto=1520&bk_no=51&ID=1539#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1520&idto=1520&bk_no=51&ID=1539#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1520&idto=1520&bk_no=51&ID=1539#docu#docu
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امي المنػازؿ فػي منػازؿ  كقػد ذكرنػا أسػ قػدرناه " أم: قػدرنا القمػر " كقػرأ اثخػركف بالنصػب لقكلػو
 .منازؿ دؽ ال فإذا صار القمر إلى يخر يكنس سكرة

  . (39)يس (اضػدغم حتزػرفدػصفضطرجون فذلؾ قكلو:﴿
فػػإذا قػػدـ كعتػػؽ يػػبس كتقػػكس كاصػػفر فشػػبو   الشػػماريخ الػػذم عميػػوكالعرجػػكف : ] عػػكد العػػذؽ [ 

  .  كصفرتو في يخر المنازؿ بو القمر في دقتو
بػػؿ ىػػك شػػائع كمطػػركؽ كلكنيػػا تنػػذر   فصػػكرة "العرجػػكف القػػديـ" غيػػر نػػادرة الحضػػكر فػػي الػػذىف

 عند استحضار صكرة القمر.
كالقمػر   عرجػكف مقػره فػي األرضكالفرؽ شاسع بػيف الصػكرتيف فػإف القمػر مسػكنو فػي السػماء كال

 (89: 1977  كشتاف بيف الصكرتيف.   )د. الشيف  تافو ءكالعرجكف شي  مثاؿ العمك كاليداية
 غراض التي تعود إلى المشب  ب  : األ

 الغرض األوؿ : التشبي  المقموب : 
كجو الشبو مف  كىك جعؿ المشبو بو مشبيان   كالمشبو مشبيان بو الدعاء أف المشبو بو أتـ كأكمؿ في

 شبو   كقد بينا ىذا بالتفصيؿ إثر حديثنا عف التشبيو المقمكب .مال
 الغرض الثاني : بياف االىتماـ بالمشبو بو : 

 كيسمى ىذا الغرض إظيار المطمكب   كتشبيو الجائع كجيان بالرغيؼ في االستدارة كاإلشراؽ .
 : ببلغة التشبي 

التصكيرية يستمد قكتو مف الخياؿ فكما أف الرسـ كالتصكير  يعتبر التشبيو كسيمة مف كسائؿ التعبير
يعتمػػد عمػػى األصػػباغ كاألحجػػار التػػي ت لػػؼ كتصػػقؿ لترمػػز إلػػى طبيعػػة جميمػػة أك فتنػػة سػػاحرة   أك 
عبقريػػة نػػادرة نجػػد أف التشػػبيو يشػػاركيما فػػي اإلفصػػاح عػػف الفكػػرة   كالتعبيػػر عػػف العاطفػػة بمػػا فيػػو 

 (106:  1982 )د . الشيف           صباغ ك األحجار.عنصر الخياؿ الذم يقابؿ تمؾ األ
كىك يضفي عمى المعنى شرفان ككضكحان   كيزيده قػكة كتأكيػدان   كيرفػع مػف قػدر الكػبلـ فتيفػك الػنفس 
لو   كيتحرؾ القمب إليو   ألنو ينتقؿ بنا مف المعنى األصمي إلى صكرة تشبيو   ككمما جبل التشبيو 

 (98:  1992  )د .حسيف  كاف أممؾ لمنفس   كأبعد لمتأثير .  المعنى كزاده قكة ككضكحان 
ككمما كاف ىذا االنتقاؿ بعيدان قميؿ الخطكر بالباؿ أك ممتزجان بقميؿ أك كثير مف الخياؿ كػاف التشػبيو 

 ) 286 : 1999  )د. الياشمي               أركع لمنفس   كأدعى إلى إعجابيا كاىتزازىا .
يقػاظ لميمػة كلقد اعتبر البعض الت بداع فػي التصػكير كا  شبيو مع ما فيو مف إثراء أدبي كجماؿ فني كا 

كتفتيؽ ألكمػاـ األفكػار ميػدانان يتسػابؽ فيػو فحػكؿ البمغػاء فيجػكد ىػذا تػارة   كذاؾ أخػرل كمػا يتسػابؽ 
الرمػػاة فػػي إصػػابة اليػػدؼ   لػػػذلؾ نجػػد الشػػيء الكاحػػد يظيػػر فػػػي صػػكر مختمفػػة متعػػددة يبػػرزه كػػػؿ 

 (116:   1989  )د . عباس                          تبدعيا قريحتو . بالصكرة التي 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1520&idto=1520&bk_no=51&ID=1539#docu#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1520&idto=1520&bk_no=51&ID=1539#docu#docu
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: أف الكظيفػػة األصػػمية كاألساسػػية لمتشػػبيو ىػػي التصػػكير كالتكضػػيح    شػػوقي ضػػيؼكيػػرل الػػدكتكر 
كذلؾ باالنتقاؿ مف شيء إلى شيء يخر يشبيو كيشاكمو يعبر بو الشاعر أك الكاتػب عػف معنػى فػي 

 (171 :1995 )د . ضيؼ           أغرب كاف أركع كأجمؿ . نفسو   ككمما كاف أبعد ك 
ذا نظرنا في عصكر األدب المختمفة كجدنا التشبيو أكضح الفنكف كأكثرىا تعبيران عف البيئة العربيػة  كا 
في مختمؼ مشاىدىا كرحبيا   كفي الشعر الجاىمي كصدر اإلسبلـ كثير مػف صػكره كألكانػو   كفػي 

جػػاءت لتصػكر المعنػػى أدؽ تصػكير كتضػػيؼ إلػى الشػػكؿ أبيػي الحمػػؿ  كتػاب ا جميػرة مػػف أنكاعػو
ثػر ميػـ فػي كػبلـ العػرب فأدراىػا الشػعراء فػي قصػائدىـ كاتخػػذىا أف يكأركعيػا   ككػاف لتشػبييات القػر 

 (664:   بدكف تاريخالكتاب أساسان في تصكيرىـ .                             )د.الصغير
                              يك مف أشرؼ كبلـ العرب   كفيو تككف الفطنة كالبراعة عندىـ.يقكؿ ابف كىب : كأما التشبيو ف

 ( 58:  1940  )بف جعفر                                                          
  كليػذا أطبػؽ جميػع  : كالتشػبيو يزيػد المعنػي كضػكحان   كيكسػبو تأكيػدان  أبو هػبلؿ العسػكريكيقػكؿ  
لمتكممػػػيف مػػػف العجػػػـ كالعػػػرب عميػػػو   كلػػػـ يسػػػتغف أحػػػد مػػػنيـ عنػػػو   كقػػػد جػػػاء عػػػف القػػػدماء كأىػػػؿ ا

 (183:  1971   الجاىمية ما يستدؿ بو عمى شرفو كمكقعو مف الببلغة .)العسكرم 
كيعبػػػر عبػػػد القػػػاىر الجرجػػػاني عػػػف مػػػدل أثػػػر التشػػػبيو فػػػي التعبيػػػر عػػػف المعػػػاني المختمفػػػة بقكلػػػو : 

اني أبية كيكسبيا منقبة   كيرفػع مػف أقػدارىا   كيشػب مػف نارىػا   كيستشػير ليػا فالتمثيؿ يكسك المع
مف أقاصػي األفئػدة صػبابة ككمفػان كمحبػةن كشػغفان   فػإف كػاف التشػبيو مػدحان كػاف أبيػى كأفخػـ   كأنبػؿ 
في النفكس كأعظػـ ... كأىػز لمعطػؼ كأسػرع لئللػؼ كأجمػب لمفػرح   كأيسػر عمػى األلسػف كأكلػى بػأف 

 مكب كأجدر .تعمقو الق
َوَطييَثُضُؼْمػِسييسػاإَلظِجغييَلػَصييَزْرُعػأ ْخييَرَجػذ ييْطؾ ُهػس ييؽَزَرُهػس فْدييَتْعض ظ ػػػػكقكلػػة تعػػالى فػػي الصػػحابة : ﴿ 

 . ( 29﴾ ) الفتح : س فْدَتَوىػَرض زػُدوِشِرػُغْطِجُبػاضزُّر اَع
ف كاف ذمان  لى في الذم كاف مسو أكجع   كميسمو ألذع   ككقعو أشد   كحده أحد   كقكلو تعا كا 

 أكتي اثيات فانسمخ منيا: 
 .( 176﴾ )األعراؼ : س َطَثُضُرػَصَطَثَلػاْضَصْضِبػَإنػَتْحِطْلػَرض ْغِرػَغْضَؼْثػ﴿ 

ف كػػاف افتخػػاران كػػاف شػػأ ف كػػاف حجابػػان كػػاف برىانػػو أنػػكر كسػػمطانو أقيػػر كبيانػػو أبيػػر ... كا  ه أبعػػد ك كا 
ف كػػاف إلػػى القبػػكؿ  ف كػػاف كعظػػان كػػػاف كشػػرفو أجػػد  ك لسػػانو ألػػد ...كا  أقػػرب كلمقمػػكب أخمػػب ... كا 

 (93:  1976    )الجرجاني                   .لمفكر كأبمغ في التنبيو  أشفى لمصدر كأدعى
الكمػػب ال يطيعػػؾ  أف أخػػرج مػػا ال تقػػع عميػػو الحاسػػة إلػػى مػػا  تقػػع عميػػو مػػف ليػػث الكمػػب   كالمعنػػى

 ( 172:  1985 كيخركف  ) الجرجاني                             بترؾ الميث عمى حالو .
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اْرض ُطواػأ ظٌ َطفػاْضَحَغفُةػاضدٌُْظَغفػض ِطًبػَوض ْؼًوػَوَزغظ ٌظػَوَتغ فُخًرػػ﴿:ػكفي كصؼ نعيـ الدنيا كقكلو تعالى
َغِؼغُقػس َتَراُهػػَبْغظ ُصْمػَوَتَصفُثًرػِسسػاْضؾ ْطَواَلػَواْضؾ ْوض فِدػَصَطَثَلػز ْغٍثػأ ْرَجَبػاْضُصغٌ فَرػظ َبفُتُرػُثمٌَ

 ( 20)الحديد :ػػ﴾ُطْصغ رٌّاػُثمٌَػَغُصوُنػُحط فّطف
 غترار بيػا. حتقار لمدنيا كالتحذير مف االالكالجامع بيف األمريف اإلعجاز ثـ سرعة اإلنقبلب   كفيو ا
 ( 173  : 1985 ي كيخركف )الجرجان                                                         

: كلضػػرب األمثػػاؿ   كاستحضػػار العممػػاء المثػػؿ كالنظػػائر شػػأف لػػيس بػػالخفي فػػي  الزمخشػػريؿ يقػػك 
إبػػػراز خبيئػػػات المعػػػاني   كرفػػػع األسػػػتار عػػػف الحقػػػائؽ حتػػػى يريػػػؾ المتخيػػػؿ فػػػي صػػػكرة المحقػػػؽ   

 (93 : ق1323 كالمتكىـ في معرض المتيقف   كالغائب كأنو مشاىد .   )الزمخشرم
: فػاعمـ أنػػو ممػا اتفػػؽ العقػبلء عمػػى شػرؼ قػػدره كفخامػة أمػػره فػي فػػف  يالقزوينػػ الخطيػػبكفيػو يقػكؿ 

الببلغة كأف تعقيب المعاني بو يضاعؼ قكاىا في تحريؾ النفكس إلى المقصػكد بيػا مػدحان كانػت أك 
 ( 328 :  1983  )القزكيني                      ذمان أك افتخاران أك غير ذلؾ .

عمػػـ أنػؾ إذا أردت تشػػبيو الشػػيء بغيػره فإنمػػا تقصػد إلػػى تقريػػر اك بقكلػو :  العمػػويكىػذا مػػا عبػر عنػػو 
لتشػبيو المشبو في النفس بصػكرة المشػبو بػو أك بمعنػاه فيسػتفاد مػف ذلػؾ المبالغػة فيمػا قصػد بػو مػف ا

ـ أك ترغيػب أك ترىيػب أك كبػر أك صػغر أك غيػر ذلػؾ مػف الكجػكه ذ عمى جميع كجكىو مف مػدح أك
 تفاد منو اإليجاز كاالختصار كالبياف كاإليضاح.التي يقصد بيا التشبيو كما يس

فػػنحف نػػرل التشػػبيو تمثػػيبلن كغيػػر تمثيػػؿ يزيػػد مػػف أقػػدار المعػػاني كيضػػاعؼ مػػف فضػػميا كيبعػػث مػػف 
 (273:  1995  )العمكم                                        قكاىا في تحريؾ النفكس ليا .

 التخييؿ الحسي والتجسيـ
لتصػػكير ىػػك األداة المفضػػمة فػػي أسػمكب القػػريف   كالقاعػػدة األكلػػى فيػػو لمبيػػاف حينمػا تقػػكؿ : إف ا

نػػو يعبػػر بالصػػكرة المحسػػة المتخيمػػة عػػف المعنػػى الػػذىني كالحالػػة النفسػػية  كعػػف النمػػكذج اإلنسػػاني  كا 
كالطبيعة البشرية  كما يعبر بيا عف الحادث المحسكس كالمشػيد المنظػكر  ثػـ يرتقػي بالصػكرة التػي 

 منحيا الحياة الشاخصة  أك الحركة المتجددة .رسميا  في
ذا النمػػكذج اإلنسػػاني  ذا الحالػػة النفسػػية لكحػػة أك مشػػيد كا  فػػإذا المعنػػى الػػذىني ىيئػػة أك حركػػة كا 
شػػػاخص حػػػي  كالقصػػػص كالمنػػػاظر  فيردىػػػا شاخصػػػة حاضػػػرة  فييػػػا الحيػػػاة كفييػػػا الحركػػػة... فػػػإذا 

 ؿ .أضاؼ إلييا الحكار فقد استكت ليا كؿ عناصر التخيي
لغػرض فنػي يقتضػي الصػمت كالسػككف  -فقميؿ مف صكر القريف ىك الذم يعرض صامتان سػاكنان 

 حركة مضمرة أك ظاىرة كحركة يرتفع بيا نبض الحياة  كتعمك بيا حرارتيا. اأما أغمب الصكر ففيي
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كىػػػذه الحركػػػة ليسػػػت مقصػػػكرة عمػػػى مشػػػاىد القصػػػص كالحػػػكادث  كال عمػػػى مشػػػاىد القيامػػػة  كال 
كالعذاب  أك صكر البرىنة كالجدؿ  بػؿ إنيػا لػتمحظ كػذلؾ فػي مكاضػع أخػرل ال ينتظػر  صكر النعيـ

 أف نمحظ فييا.
كيجػػب أف ننبػػو إلػػى نػػكع ىػػذه الحركػػة فيػػي حركػػة حيػػة ممػػا تنػػبض بػػو الحيػػاة الظػػاىرة لمعيػػاف أك 

 الحياة المضمرة في الكجداف .
عمييػػا التصػػكير فػػي القػػريف ىػػذه الحركػػة ىػػي التػػي نسػػمييا ) التخيػػؿ الحسػػي ( كىػػي التػػي يسػػير 

 لبث الحياة في شتى الصكر.
برازىػػا  كظػػاىرة أخػػرل تتضػػح فػػي تصػػكير القػػريف كىػػي )التجسػػيـ(: تجسػػيـ المعنكيػػات المجػػردة كا 

 أجسامان أك محسكسات عمى العمكـ.
إنو ليصؿ في ىذا إلى مدل بعيد   حتى ليعبر بو في مكاضع حساسة جد الحساسػية   يحػرص 

 ى تجريدىا كؿ التجريد كالذات اإلليية كصفاتيا.الديف اإلسبلمي عم
كليذا داللتو الحاسمة أكثر مف كؿ داللػة عمػى أف طريقػة )التجسػيـ( ىػي األسػمكب المفضػؿ فػي 

 تصكير القريف كالتنبيو إلى خطكرة التجسيـ في األكىاـ.
 كاثف نأخذ في ضرب األمثاؿ :

مثػؿ فػي خمػع الحيػاة عمػى كف مف ألكاف )التخييؿ( يمكػف أف نسػميو )التشػخيص( يتل .1
المػػػػكاد الجامػػػػدة كالظػػػػكاىر الطبيعيػػػػة كاالنفعػػػػاالت الكجدانيػػػػة  كتيػػػػب لؤلشػػػػياء عكاطػػػػؼ يدميػػػػة 
كخمجػػات إنسػػانية تشػػارؾ بيػػا اثدميػػيف كتأخػػذ مػػنيـ كتعطػػي كتجعميػػـ يحسػػكف الحيػػاة فػػي كػػؿ 

 شيء تقع عميو العيف أك يتمبس بو الحس فيأنسكف بيذا الكجكد أك يرىبكف.
 . (18)التككير: ﴾ َواضصٌُْبَحػَإَذاػَتظ غٌ َسو تعالى ﴿ قكل     

فيخيؿ إليؾ ىذه الحياة الكديعة اليادئة التي تنفرج عنيا ثناياه  كىك يتنفس فتتنفس معو الحياة   
 كيبث النشاط في األحياء  عمى كجو األرض كالسماء.

 كىذا ىك الميؿ يسرع في طمب النيار  فبل يستطيع لو دركان بقكلو: 
 . (54)األعراؼ : ﴾ػُغعذسػاضضغَلػاضظؼفَرػغطضُبُرػحثغثًف﴿ 
 كيدكر الخياؿ مع ىذه الدكرة الدائبة التي ال نياية ليا كال ابتداء أك ىذا ىك الميؿ يسرم بقكلػو : 

 ( .4)الفجر: ﴾َغْدَرػَواضضٌ ْغَلػَإَذا﴿
 !. فتحس سريانو في ىذا الككف العريض  كتأنس بيذا السارم عمى ىيئتو كاتئاد

 ف   يكجو إلييما الخطاب   فتسرعاف بالجكاب: اكىاتاف ىما األرض كالسماء عاقمت
أ ْوػَصْرّعيفػش فض َتيفػأ َتْغظ يفػػػػػط ْوّريفػِاْئِتَغيفػػػُثمٌَػاْدَتَوىػَإض زػاضدٌََطفءػَوِعَسػُدَخفًنػس ػ فَلػض َؼيفػَوِضْضيؾ ْرضَػػ﴿ 

 .( 119)فصمت: ﴾ط فِئِطغَن
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 اء. تدعياف كتجيباف الدعاء.كالخياؿ شاخص إلى األرض كالسم
 كىذه ىي الشمس كالقمر كالميؿ كالنيار في سياؽ دائـ كلكف بقكلو : 

 . (40)يس:ػ﴾ َوض فػاضِضْغُلػَدفِبُقػاضِظَؼفَرػض فػاضذٌ ْطُسػَغظَبِعسػض َؼفػأ نػُتْدَرَكػاْضػ َطَر﴿ 
 (ة( مرة ) كخاشعةإنو لسباؽ جبار  ال يني أك يفتر في ليؿ أك نيار كىذه ىي األرض )ىامد

 مرة  ينزؿ عمى الماء فتيتز كتحيا بقكلو : 
ػ﴾ػُصيلٌَػَزْوُجػَبِؼيغقُػػِطيْنػػػَوَتَرىػاْضؾ ْرَضػَعفِطَدًةػس َؿَذاػأ ْظَزْضظ فػَرض ْغَؼفػاْضَطفَءػاْعَتزٌَْتػَوَرَبْتػَوأ ْظَبَتيتْػػ﴿

ػ.( 5)الحج:
 ﴾ػس َؿَذاػأ ظَزْضظ فػَرض ْغَؼفػاْضَطفءػاْعَتزٌَْتػَوَرَبْتػَوِطْنػآَغفِتِرػأ ظٌ َكػَتَرىػاْضؾ ْرَضػَخفِذَطًظ لو: )كقك 

ػ. (39)فصمت:
كىذه جينـ  جينـ النيمة المتغيظػة التػي ال يفمػت منيػا أحػد  كال تشػبع بأحػد ! جيػنـ التػي تػدعك 
مػػف كػػانكا يػػدعكف إلػػى اليػػدل كيػػدبركف  كىػػـ لػػدعكتيا عمػػى الػػرغـ فيػػـ يجيبػػكف ! جيػػنـ التػػي تػػرل 

 يد فتتغيظ كتفكر !المجرميف مف بع
ػ. (30)ؽ:ػ﴾ػطٌََزغٍدَعْلػِطنػػاْطَتأْلِتػَوَتُػوُلَعَلػػِضَجَؼظٌ َمظ ُػوُلػػَغْوَمػ﴿بػوضرػ:ػ
ػ. (12الفرقاف:)﴾ػَطَصفُنػَبِطغٍدػَدِطُطواػض َؼفػَتع غٌُظًفػَوَزِسغرًاَرأ ْتُؼمػِطْنػػَإَذاػ﴿بػوضر:ػ
ػ﴾ ِطَنػاْضع ْغِظ َتَصفُدػَتَطغ ُزػذ ِؼغػًفػَوِعَسػَتُغوُرَإَذاػُأْضُػواػِسغَؼفػَدِطُطواػض َؼفػػ﴿وشوضرػ:ػ
 (.8-7)الممؾ:
ػ(.18-15المعارج: )﴾ػَوَجَطَدػس ؾ ْوَرَزػأ ْدَبَرػَوَتَوٍضَزَطْنػػَتْدُروػظ ٌزاَرًظػٍضضٍذَوَىػَإٍظَؼفػض ظ َزػ﴿وشوضر:ػ

 كىذا ىك الظؿ الذم يمجأ إليو المجرمكف .
 .( 44-42)الكاقعة: ﴾ًو  لٌ ػَبفَرٍدػَول ػَصَرغم،ػوُمَغْحُططٌِنػػَوِظلٌُػ﴿بقكلو : 

 .ط ال بارد كلكف كذلؾ )كال كريـ( ففي نفسو كزازيؽ  فيك ليس فق
 . (22)الحجر: ﴾ػَوأ ْرَدْضظ فػاضرٌََغفَحػض َواِشَحػ﴿كىذه ىي الرياح لكاقح بقكلو : 

 تج ! بما تحمؿ مف ماء كلكف التعبير عنيا أكسبيا حياة حيكانية  تمقح كتن
جػيء تكىذا ىك الغضب أك ىذا ىك الركع  كىذه ىي البشرل  تييج كتسكف  كتػكحي كتسػكت  ك 

 كتذىب .
ػ. (.154)األرراف:ػ﴾ػَوض طٌَفػَدَصَتػَرنػطٌُوَدزػاْضع ض ُبػأ َخَذػاأل ْضَواَح﴿بػوضر:ػ
 (.74)ىكد: ﴾ػُضوٍطفِدُضظ فػِسسػش ْوَمػُغَجػس ض طٌَفػَذَعَبػَرْنػَإْبَراِعغَمػاضرٌَْوُعػَوَجفَءْتُرػاْضُبْذَرىػ﴿وشوضرػ:ػ

كلػكف مػػف ألػػكاف )التخييػػؿ( يتمثػػؿ فػي تمػػؾ الصػػكر المتحركػػة التػػي يعبػر بيػػا عػػف حالػػو مػػف  -2
 الحاالت أك معنى مف المعاني . 
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س ييَؿْنػأ َصييفَبُرػَخْغييًرػاْطَطييؾ نٌَػِبييِرػَوَإْنػأ َصييفَبْتُرػِسْتظ ييٌظػ م يعبػد ا عمػػى جػرؼ بقكلػػو:﴿ذفصػكرة الػػ
 . (11الحج:﴾ ) َبػَرض زػَوْجِؼِراظػ ض 

 . (103)يؿ عمراف: ﴾اضظٌ فَرطٌَِنػػَرض زػذ غ فػُحْغَرٍة كصكرة المسمميف قبؿ أف يسممكا  كىـ ﴿
 ﴾ ظ يييفَرػَجَؼيييظٌ َمِسيييسػػَرض يييَزػذ يييغ فػُجيييُرٍفػَعيييفُرػس فْظَؼيييفَرػِبيييرِػػأ دٌَيييَسػُبْظَغفظ يييُر كصػػػكرة الػػػذم ﴿

 . (109)التكبة:
 كة متكقعة في كؿ لحظة .كميا صكر تخيؿ لمحس حر 

َإنٌَػاضٌ ِذغَنػَصذٌَُبواػِبؽَغفِتظ فػَواْدَتْصَبُرواػَرْظَؼيفػض يفػُتغ يتٌَُحػض ُؼيْمػأ ْبيَواُبػاضدٌَيَطفِءػَوض يفػػػػػػػػكقكلػو: ﴿ 
 . (40األعراؼ:﴾ ) َدمٌَػاْضِخَغفِطِسسػػَغِضَقػاْضَجَطُلَحتٌَزػػَغْدُخُضوَنػاْضَجظٌ ظ 

كلػكج الجمػؿ فػي سػـ الخيػاط  المكعػد لػدخكؿ الكػافريف الجنػة ىنا صكرة مف الصكر فػي التخييػؿ 
 بعد عمر طكيؿ.

 فالخياؿ يظؿ عاكفان عمى تمثؿ ىذه الحركة العجيبة   التي ال تتـ كال تقؼ ما تابعيا الخياؿ ! 
ػاْضَبْحيرُػَدػِضَصِضَطفِتػَربٌِسػض ظ ِغػُشْلػض ْوػَصفَنػاْضَبْحُرػِطَداّدا كالصكرة التي تخيميا اثية بقكلو تعػالى: ﴿
 . (109﴾ )الكيؼ: َطَدّداش ْبَلػأ ْنػَتْظغ َدػَصِضَطفُتػَربٌِسػَوض ْوػِجْئظ فػِبِطْثِضِرػ

فالخياؿ يظؿ يتصكر تمؾ الحركة الدائبة: حركة االمتداد بماء البحر لكتابة كممػات ا فػي غيػر 
 ! دما تكقؼ كال انتياء   إال أف ينتيي البحر بالنفا

  ﴾ س فَزَوُأْدِخَلػاْضَجظٌ ظ ػس ػ ْدػػس َطْنػُزْحَزَحػَرَنػاضظٌ فَر صكرة ما تخيمو لمحس بقكلو ﴿كالتشييو بيذه ال
 . (185)يؿ عمراف:

 . (96﴾ ) البقرة: ُغَططٌََرِطَنػاْضَطَذاِبػأ ْنػػَوَطفػُعَوػِبُطَزْحَزِحِر كاثية قكلو: ﴿
كقؼ عمى شػفا النػار مػاثبلن لمخيػاؿ فمفظو الزحزحة تخيؿ حركتيا المعيكدة كىذه الحركة تخيؿ الم

 كاألبصار !
ي الػنفس بعػض التعبيػرات مثػؿ كلكف مف ألكاف )التخييؿ( يتمثؿ في الحركػة المتمثمػة أف تمقييػا فػ

 .(  23﴾ ) الفرقاف: َوش ِدْطظ فػَإض زػَطفػَرِطُضواػِطْنػَرَطُلػس َجَطْضظ فُهػَعَبفّءػط ظُثوّرا﴿    :قكلو
سػػػية إلضػػػاعة األمػػػكاؿ كاثف فمفتنػػػا لفظػػػة ) فقػػػدمنا ( ذلػػػؾ أنيػػػا تخيػػػؿ كاليبػػػاء المنثػػػكر صػػػكرة ح

 لمحس حركة القدـك التي سبقت تثر العمؿ كاليباء.
ػل ػَغظغ ُطظ ييفػَوييل ػَغُضييرُّظ فػَوُظييَردُّػَرض ييزػأ ْرػ فِبظ ييفػػػػػػػػػػػػكقكلػػو :﴿  ﴾  ُشييْلػأ ظ ييْدُروػِطيينػُدوَنػاضِضييِرػَطييف

 .( 71)األنعاـ:
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( تخيػػؿ حركػػة حسػػية لبلرتػػداد فػػي مكضػػع االرتػػداد المعنػػكم كتمػػنح  فكممػػات ) نػػرد عمػػى أعقابنػػا
 ﴾ َوييلػَتتٌَِبُطييواػُخُطييَواِتػاضذٌ ييْغط فَنػَإظٌ ييُرػض ُصييْمػَرييُدوًٌػُطِبييغنًػػػػػػالصػػكرة حيػػاة محسكسػػة كقكلػػو : ﴿ 

 . (60)يس:
فػػػي مكضػػػع :ال تطيعػػػكا الشػػػيطاف   فػػػإف كممتػػػي: تتبعػػػكا  خطػػػكات  تخػػػيبلف حركػػػة خاصػػػة ىػػػي 

ف يخطك كالناس كراءه يتبعكف خطكاتو كىي صكرة حسية تجسـ ىكذا تبدك عجيبػة مػف حركة الشيطا
 اثدمييف . كبينيـ كبيف الشيطاف الذيف يسيركف كراءه  ما أخرج أباىـ مف الجنة ! 

 )ُنس ؾ ْتَبَطُرػاضِذْغطف ِطْظؼف س فْظَدض َخ َواْتُلػَرض ْغِؼْمػظ َبؾ ػاِضِذيػآَتْغظفُهػآغفِتظفككذلؾ قكلو: ﴿ 
 . (175)األعراؼ : 

سصيييفنػطييينػػبػػػاختبلؼ يسػػػير ىػػػك أف الشػػػيطاف ىػػػك الػػػذم تبػػػع ىػػػذا الضػػػاؿ كالزمػػػو ليغكيػػػو ﴿ 
 .( 175)األعراؼ:﴾ اضعفوغن

 كلكف مف ألكاف )التخييؿ( يتمثؿ في ىذه تمؾ الحركات السريعة المتتابعة. -3
أ ْوػَتْؼَويػِبِرػاضرؼغُحػػْخط ُغُرػاضِطْغُرس َصؾ ِظَطفػَخر ػِطَنػاضد َطفءػس َتصكرة الذم يشرؾ با بقكلو: ﴿ 

 . (31) الحج:  ﴾َطَصفُنػَدِحغُقػسِس
َطيْنػَصيفَنػَغُظينٌُػأ ْنػض يْنػػػػػكشبو بيا في سرعتيا كتعدد مناظرىا تمؾ الحركػة المتخيمػة فػي قكلػو :﴿ 

ػُغيْذِعَبنٌَػَعيْلػػػس ْضَغْطيُدْدػِبَديَبٍبػَإض يزػاضدٌَيَطفِءػُثيمٌَػِضَغْػط يْدػس ْضَغْظُظيرْػػػػػػػػاضدٌُْظَغفػَواْضؽِخَرِةِسسػػَغْظُصَرُهػاضضٌ ُر
 . (15﴾. )الحج:ػَصْغُدُهػَطفػَغِعغُظ

س مف نصرة ا لبنيو  كضاؽ صدره  كبمغ عمى ىذه الحػاؿ مبمغػان يئكتمؾ صكرة عجيبة   فمف 
ال يطيقػػػو   فميحػػػاكؿ أف يغيػػػر مػػػف ىػػػذه الحػػػاؿ مػػػا اسػػػتطاع  مػػػا داـ ال يصػػػبر  كال ينتظػػػر كعػػػد ا 

لػـ يجػده ىػذا فميقطػع ىػذا الحبػؿ الممػدكد  ثػـ بالنصر ..ليمدد إلػى السػماء بحبػؿ ليصػعد عميػو  فػإذا 
 لينظر .. ىؿ أفمح تدبيره ىذا في إذىاب ما يغيظو !

لننظػػػر إف كػػػاف قػػػد بقػػػي فيػػػو شػػػيء ينظػػػر  بعػػػد قطػػػع حبػػػؿ ممػػػدكد  كبعػػػد السػػػقطة التػػػي يترقبيػػػا 
 الخياؿ!

صػمى  -كىػك النبػي  -مػع شػيء مػف التمػرد كالتمطيػؼ يناسػب المخاطػب ىنػا –كمف ىذا القبيػؿ 
تيانيـ بالمعجزة  - عميو كسمـا كقد عز عميو إعراض المشركيف  تمنى لك يستطيع ىدايتيـ لمحؽ كا 

ِسيسػػػَوَإْنػَصفَنػَصُبَرػَرض ْغيَكػَإْرَراُضيُؼْمػس يَؿَنػاْديَتط ْطَتػأ ْنػَتْبَتِعيَسػظ غ ًػيفػػػػػػالتي يطمبكف بقكلػو : ﴿ 
 . (35﴾)األنعاـ:ػٍظاضدٌََطفءػس َتْؾِتَغُؼْمػِبؽَغِسسػػُدضٌ ّطفأ ْوػػاأل ْرَض
 كلكف مف )التخييؿ( يتمثؿ في الحركة الممنكحة لما مف شأنو السككف كقكلو : -4
(  فحركػة االشػتعاؿ ىنػا تخيػؿ لمشػيب فػي الػرأس حركػة 4﴾ )مػريـ: ذ يْغبفًػاضيرٌَْأُسػػػَواْذَتَطَل﴿ 

 كحركة اشتعاؿ النار في اليشيـ  فييا حياة كجماؿ.

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lakii.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D500134&ei=LzypTNXqL8WQ4AbxsY2XDQ&usg=AFQjCNF2ap_ZBykvHaDmoM5rQmFbE1823w
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lakii.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D500134&ei=LzypTNXqL8WQ4AbxsY2XDQ&usg=AFQjCNF2ap_ZBykvHaDmoM5rQmFbE1823w
http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lakii.com%2Fvb%2Fshowthread.php%3Ft%3D500134&ei=LzypTNXqL8WQ4AbxsY2XDQ&usg=AFQjCNF2ap_ZBykvHaDmoM5rQmFbE1823w
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حالػػة المعػػاني كثيػػرة كمنػػو كػػؿ التشػػبييات التػػي جػػيء بيػػا إلأمػػا )التجسػػيـ( فقػػد كردت لػػو أمثمػػة 
 كالحاالت صكران كىيئات. 

ط َثُلػاِضيِذغَنػَصغ يُروْاػِبيَربؼِؼْمػأ ْرَطيفُضُؼْمػَصَرَطيفٍدػاْذيَتد ْتػِبيِرػاضيرؼغُحػِسيسػَغيْوُمػَرفِصيٍفػػػػػػػػػػػػقكلػو ﴿ 
ػ(.18﴾)إبراىيـ: 
 ِطُضوْاػَصَدش فِتُصمػِبفْضَطنؼػَواأل َذىػَصفِضِذيػُغظِغُقػَطفض ُرػَرَئيفءػُتْب َغفػأ غَُّؼفػاِضِذغَنػآَطُظوْاػل ػػ﴿وشوضر:ػ

ػ. (264﴾ )البقرة :َصْغَواُنػَرض ْغِرػُتَراًبػ اضِظفَسػَول ػُغْؤِطُنػِبفضِضِرػَواْضَغْوَمػاآلِخَرػس َطَثُضُرػَصَطَثَل
 ءػَطْرض يفِتػاضِضيِرػَوَتْثِبغّتيفػطؼيْنػأ ظُغِديِؼمْػػػػػأ ْطيَواض ُؼُمػاْبِتع يفػػ َوَطَثيُلػاِضيِذغَنػُغظِغُػيونَػػػػ﴿وشوضير:ػػ

س يييَؿنػِضيييْمػُغِصيييْبَؼفػَواِبيييًلػػػ َصَطَثيييَلػَجِظيييٍظػِبَرْبيييَوٍةػأ َصيييفَبَؼفػَواِبيييًلػس ؽَتيييْتػُأُصض َؼيييفػِضيييْطغ ْغنَػػػػ
 . (265)البقرة:﴾س ط لٌّ

َبيًظػَصذ يَجرٍةػط غٌَِبيٍظػأ ْصيُضَؼفػػػػػَصِضَطيًظػط غٌِػػض يَرَبػاضٍضيُرػَطيَثالًػػػَصْغيَفػػػأ ض ْمػَتيرَػكمف ىذا النكع قكلو: ﴿ 
 ُصيل ػِحيغُنػِبيَؿْذَنػَربؼَؼيفػَوَغْضيَرُبػاضٍضيُرػاأل ْطَثيفَلػِضضِظيفسَػػػػػػػػػَثفِبًتػَوس ْرُرَؼفػِسسػاضدٌََطفءػُتْؤِتسػُأُصض َؼيفػ

 (25-24)إبراىيـ:﴾ ض َطِضُؼْمػَغَتَذص ُروَن
ذا كثيػػر معتاد إنمػػا نعنػػي لكنػػان كلكػػف الػػذم ننيػػو ىنػػا بالتجسػػيـ  لػػيس ىػػك التشػػبيو بمحسػػكس  فيػػ

 .جميبلن 
   ال عمى كجو التشبيو كالتمثيؿ  بؿ عمى كجو التصكير كالتحكيؿ. ىك تجسيـ المعنكيات .1

ُديوٍءػَتيَودٌُػض يْوػأ نٌَػَبْغظ َؼيفػػػػػِطيْنػػػَخْغُرػُطْحض ّراػَوَطفػَرِطض يتْػِطْنػػَغْوَمػَتِجُدػُصلٌُػظ ْغُسػَطفػَرِطض ْتقكلػو:﴿ 
 .( 30﴾ )يؿ عمراف:َبِطغّداّداػأ َطػَوَبْغظ ُر

 . (49)الكيؼ:﴾ َحفِضّراػَوض فػَغْظِضُمػَربٌَُكػأ َحّداَطفػَرِطُضواػػَوَوَجُدوا كقكلو : ﴿
 . (20)المزمؿ:﴾ اضضٌ ِرِرْظَدػػَخْغُرػَتِجُدوُهِطْنػػَوَطفػُتػ دٌُِطواػِضؾ ْظُغِدُصْمأك قكلو: ﴿ 

حضػػر عمػػى )كجػػة التجسػػيـ( أك تيحضػػر عمػػى فيجعػػؿ كػػأف ىػػذا العمػػؿ المعنػػكم مػػادة محسكسػػة تي 
 )كجو التشخيص( أك تكجد عند ا كأنيا كديعة تسمـ ىنا فتسمـ ىناؾ.

 ؿ عمى الظيكر زيادة في التجسيـ( كقريب مف ىذا تجسيـ الذنكب كأنيا أحماؿ )تحم
 . (31﴾)األنعاـ:ػَوُعْمػَغْحِطُضوَنػأ ْوَزاَرُعْمػَرض زػُظُؼوَرِعْم بقكلو: ﴿
 . (164﴾)االنعاـ: ُأْخَرىَوْزَرػػَوض فػَتَزُرػَواَزَرٌة قكلو:﴿

 كمف تجسيـ المعنكيات أمثاؿ:
 . (197)البقرة:﴾ػَوَتَزوٌَُدواػس َؿنٌَػَخْغَرػاضزٌَاِدػاضتٌَْػَوىػقكلو:﴿

 فالتقكل زاد أك صبغة ا كمف أحسف مف ا شيئا فديف ا صبغة ميٍعمىمىة 
 . (208)البقرة: ﴾ َصؽسٌ ًظػاضدٌِْضَمِسسػػَغفػأ غٌَُؼفػاضٌ ِذغَنػآَطُظوْاػاْدُخُضوْاػ﴿:أك قكلو

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bayan-alquran.net%2Fforums%2Fshowthread.php%3Ft%3D3236&ei=ERepTMLLGMjj4wbFkJ36DQ&usg=AFQjCNHpeI5OGkBG5K9PvcPgbqQT6t_9Ew


356 

 

 . (120)األنعاـ:﴾َوَذُرواػظ فِعَرػاإَلثَمػوَبفِطيظ ُرأك قكلو:﴿ 
 فاإلثـ لو ظاىر كباطف.

ػػػًدث عػػػف حالػػػو نفسػػػية معنكيػػػة فػػػي حالػػػة التضػػػايؽ كالضػػػ-2  جر كالحػػػرج فيجسػػػميا كحركػػػة ييحى
 جثمانية

اػض ييفش ْتػَرض ييْغِؼُمػاييأل ْرُضػِبَطييفػَرُحَبييْتػَوض ييفش ْتػػَوَرض ييزػاضث الَثييِظػاِضييِذغَنػُخضُِّغييوْاػَحت ييزػَإذَػكقكلػػو :﴿ 
 . (118﴾)التكبة: َرض ْغِؼْمػأ ظُغُدُؼْمػَوظ ّظوْاػأ نػِلػَطْضَجؾ ػِطَنػاضِضِرػَإِلػَإض ْغِر

 كمرارة بف الربيع.  ىبلؿ بف أمية  الثبلثة الذيف خمفكا ىـ كعب بف مالؾ 
ـ كما تضيؽ بيـ األرض كيستحيؿ الضػيؽ المعنػكم فاألرض تضيؽ عمييـ  كنفكسيـ تضيؽ بي

فػػي ىػػذا التصػػكير ضػػيقان حسػػيان أكضػػح كتتجسػػـ حالػػػة ىػػ الء الػػذيف تخمفػػكا عػػف الغػػزك مػػع الرسػػػكؿ 
فأحسكا بيذا الضيؽ الخانؽ  كندمكا عمى تخمفكىـ ذلؾ النػدـ المحػرج  حتػى ال يجػدكف ليػـ ممجػأ كال 

 ـ.مفر  كال يطيقكف راحة إلى أف قبؿ ا تكبتي
َطيفػِضضظٌ يفِضِطغَنػِطيْنػَحِطيغُمػَوض يفػػػػػػػَوأ ْظِذْرُعْمػَغْوَمػاْضؽ َزس ِظػَإِذػاْضُػُضوُبػض َدىػاْضَحظ فِجَرػَصفِظِطغَنػكقكلػو:﴿

 .( 18)غافر :﴾ ُغط فُعػذ ِغغُد
 فالقمكب كأنما تفارؽ مكاضعيا كتبمغ الحناجر حقان مف شدة الضيؽ .

 (.84 -83﴾.) الكاقعة:  اْضُحْضُػوَمػَوأ ظُتْمػِحغظ ِئٍذػَتظُظُروَنػَبض ع ِتَإَذاػػس ض ْوض ف كمنو قكلو:﴿
 كأنما الركح شيء مجسـ  يبمغ الحمقـك في حركة محسكسة.

َجييفُءوُصْمػَحِصييَرْتػ َإِضييفػاِضييِذغَنػَغِصييُضوَنػَإض ييزػش ييْوُمػَبْغييظ ُصْمػَوَبْغييظ ُؼْمػِطغَثييفًقػأ وْػ كمنػػو قكلػػو:﴿
 . (90.)النساء:﴾ ُصْمػأ ْوػُغػ فِتُضواػش ْوَطُؼْمُصُدوُرُعْمػأ ْنػُغػ فِتُضو

أم ضاقت صدكرىـ مف الحيرة كالحرج بيف أف يقاتمككـ انتصاران لقكميـ أك يقاتمكا قكميـ انتصاران 
 لكـ.
كيصػػؼ حالػػة عقميػػة أك معنكيػػة كىػػي حالػػة عػػدـ االسػػتفادة مػػف السػػمعة بعضػػيـ مػػف اليػػدل  .2

 ما فيجعؿ كأنما ىنػاؾ حػكاجز ماديػة تفصػؿ بيػنيـ كبينػو ككأنيـ لـ يسمعكا بو أك يتصمكا بو اتصاالن 
 مثؿ :

 . (212الشعراء:﴾ ) َإظٌ ُؼْمػَرَنػاضدٌَْطَدػض َطْطُزوُضوَن قكلو : ﴿
 . (25)األنعاـ:﴾ َوَجَطْضظ فػَرض زػُشُضوِبِؼْمػأ ِصظٌ ًظػأ نػَغْغػ ُؼوُهػَوِسسػآَذاِظِؼْمػَوْشّرا كقكلو :﴿
 . (24) محمد:﴾ ُروَنػاْضُػْرآَنػأ ْمػَرض زػُشُضوٍبػأ ْشغ فُضَؼفأ س ض فػَغَتَدبٌَ كقكلو:﴿
َإظٌ فػَجَطْضظ فػِسسػأ ْرظ فِشِؼْمػأ ْزض فًضفػس ِؼَسػَإض يزػاْضؾ ْذش يفَنػس ُؼيْمػُطْػَطُحيوَنػَوَجَطْضظ يفػِطيْنػَبيْغَنػػػػػػػػكقكلو:﴿ 

 . (9-8)يس:﴾  فػُغْبِصُروَنأ ْغِدغِؼْمػَددٌّاػَوِطْنػَخْضِغِؼْمػَددٌّاػس ؾ ْزذ ْغظ فُعْمػس ُؼْمػض 
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 . (7)البقرة: ﴾ َخَتَمػاضضٌ ُرػَرض زػُشُضوِبِؼْمػَوَرض زػَدْطِطِؼْمػَوَرض زػأ ْبَصفَرِعْمػِزذ فَوٌة كقكلو: ﴿
 . (101)الكيؼ: ﴾ ِزط فٍءػَرْنػِذْصَريِسسػػاضٌ ِذغَنػَصفظ ْتػأ ْرُغُظُؼْمػكقكلو :﴿

ىػػػي مكانػػػع حسػػػية  ألنيػػػا فػػػي ىػػػذه الصػػػكرة أكقػػػع ككميػػػا تجسػػػـ ىػػػذه الحػػػكاجز المعنكيػػػة  كأنمػػػا 
 كأظير.
 كيككف الكصؼ حسيان بطبيعتو  فيختار عف الكصؼ ىيئة تجسمو . .3

 . (55﴾)العنكبكت: َغْوَمػَغْعذ فُعُمػاْضَطَذاُبػِطنػس ْوِشِؼْمػَوِطنػَتْحِتػأ ْرُجِضِؼْمكقكلو:﴿ 
ػؿ فػي  في مكاف يأتييـ مف كؿ جانب أك يحيط بيػـ ألف ىيئػة الغشػياف مػف فػكؽ كمػف تحػت أىٍدخى

 الحسية مف الكصؼ باإلحاطة .
 . (10﴾)األحزاب: ـٍ س ْوِشُصْمػَوِطْنػأ ْدغ َلػِطظُكَإْذػَجفُؤوُصمػطٌِنػكقكلو: ﴿ 
ػَوض ْوػأ ِظُؼْمػأ ش فُطوْاػاضت ْوَراة ػَواإَلظِجغَلػَوَطفػُأظَزَلػَإض غِؼمػطؼنػر بؼِؼْمػألَصُضوْاػِطينػس يْوِشِؼمْػػ كقكلػو:﴿

َصؾ ِظَطيفػُأْزِذيَغْتػُوُجيوُعُؼْمػِشط ّطيفػطؼيَنػػػػػػػ﴿(  كمف ىػذا النػكع قكلػو: 66. )المائدة:﴾َوِطنػَتْحِتػأ ْرُجِضِؼمػ
 . (27)يكنس: ﴾اضِضْغَلػُطْظِضّطفػ

قطعػة مػف الميػؿ المظمػـ غشػت  نمػا ىػك و فيذا السكاد الذم أصاب كجػكىيـ لػيس لكنػان كال صػبغة كا 
 كجكىيـ.
 المعنكم بمحسكس : كمف )التجسيـ( كصؼ  .4

 . (17)إبراىيـ:﴾ َوِطْنػَوَراِئِرػَرَذاًبػز ِضغٌظككصؼ العذاب بأنو غميظ بقكلو: ﴿ 
 . (27)اإلنساف:﴾ َغْوّطفػَثِػغًضفػَوَغَذُروَنػَوَراَءُعْم كصؼ اليـك بأنو ثقيؿ كقكلو: ﴿

يمسػؾ إلػى  فينتقؿ العذاب مف معنى مجرد إلى شيء ذم غمظ كسيمؾ  كينتقؿ اليكـ مف زمػفو ال
 شيء ذم كثافة ككزف.

 ضرب األمثمة عمى المعنكم بمحسكس : .5
 . (4﴾ )األحزاب: َجْوِسِرسسػػش ْضَبْغَنِطنػػطفػَجَطَلػاضضرػِضَرُجُل كقكلو:﴿

عىػؿى ا ": فأصػؿ الخمػؽ كالجعػؿ أف يكػكف  لبياف أف القمب اإلنساني ال يتسع التجػاىيف   " مػا جى
أكثر مػػف قمػػب فػػإٌف ذلػػؾ شػػذكذ كخمػػؿ كانحػػراؼ فػػي الخمػػؽ يخػػؿ لمرجػػؿ قمػػب كاحػػد  فػػإذا كجػػد رجػػؿ بػػ

 بالكظيفة.
 . (92﴾ )النحؿ : َبْطِدػُشوٌٍَةػأ ظَصفّثفِطنػػَول ػَتُصوُظوْاػَصفضٌ ِتسػظ ػ ض ْتػز ْزض َؼفػ﴿كمثؿ قكلو: 

 لبياف العبث في نقض العيد بعد المعاىدة.
﴾  َوض يييفػَغْعَتيييبػبٌَْطُضيييُصمػَبْطضيييًفػأ ُغِحيييبٌُػأ َحيييُدُصْمػأ نػَغْؾُصيييَلػض ْحيييَمػأ ِخغيييِرػَطْغتيييًفػ﴿:كمثػػؿ قكلػػػو

 . (12)الحجرات:

http://www.google.ps/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CAYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fmontada.arahman.net%2Ft13884.html&ei=iC-pTKSyOoLe4gbtuJy4DQ&usg=AFQjCNHXHZv4EJufjHZyaDJF8yWxPQJ98A
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 لتفظيع الغيبة  حتى لكأنما يأكؿ األخ لحـ أخيو الميت.
    ثـ لما كػاف ىػذا التجسػيـ خطػة عامػة  صػكر الحسػاب فػي اثخػرة كمػا لػك كػاف كزنػان مجسػمان  .6

 لمحسنات كالسيئات:  
 . (47﴾)األنبياء: َوظ ض ُدػاْضَطَواَزغَنػاْضِػْدط ػِضَغْوَمػاْضِػَغفَطِظػ﴿:كقكلو

َطيْنػَثُػض يْتػَطَواَزغُظيُرػس ُؼيَوػِسيسػِرغذ يٍظػَراِضيَغٍظػَوأ طٌَيفػَطيْنػَخغٌ يْتػَطَواَزغُظيُرػس ُؾطٌُيُرػػػػػػػػػػػػػس ؾ طٌَفػكقكلػو:﴿ 
 . (9-6)القارعة: ﴾ َعفَوَغٌظ

 :كثقؿ المكازيف كخفتيا تفيدنا
 , اعتبار . كىذا ما يمقيو التعبير بجممتو قيما ليا عند ا اعتبار   كقيما ليس ليا عنده

 . بكمماتو ما يريده ا -أعمـ  كا -كىذا 
 : فالدخكؿ في جدؿ عقمي كلفظي حكؿ ىذه التعبيرات

 ! ينشئو الفراغ مف االىتماـ الحقيقي بالقريف كاإلسبلـ ىك جفاء لمحس القريني   كعبث
 . اعتبار ا كتقكيمو )فأما مف ثقمت مكازينو( في

 في الحس ظبلؿ الرضى كىك  )فيك في عيشة راضية( كيدعيا مجممة ببل تفصيؿ   تكقع
  . أركح النعيـ
ف تٍ   .كىاًزينيوي ( بأف لـ تكف لو حسنات تقاكـ سيئاتو )كىأىم ا مىٍف خى

 ! مرجع الطفؿ كمبلذه . فمرجع القكـ كمبلذىـ يكمئذ ىك الياكية )فأمو ىاكية(. . كاألـ ىي
يصػكر المعنػكم المجػرد جسػمان ككثيران ما يجتمع التخييؿ كالتجسيـ في المثاؿ الكاحد فػي القػريف ف 

 محسكسان كيخيؿ حركة ليذا الجسـ أك حكلو مف إشعاع التعبير :
 . (18)األنبياء:﴾ َبْلػظ ْػِذُفػِبفْضَحقٌَػَرض زػاْضَبفِطَلػس َغْدَطُعُرػس َؿَذاػُعَوػَزاِعًق مف ذلؾ قكلو :﴿ .1

 . (2)الحشر:﴾  ُشُضوِبِؼُمػاضرٌُْرَبِسسػػَوش َذَفكقكلو:﴿ 
 . (64)المائدة: ﴾ َوأ ْضػ ْغظ فػَبْغظ ُؼُمػاْضَطَداَوة ػَواْضَبْعض فءػَإض زػَغْوَمػاْضِػَغفَطِظػ﴿كقكلو: 

 . (26)التكبة :﴾ ُثم ػأ ظَزَلػاضِضُرػَدِصغظ َتُرػَرض زػَرُدوِضِرػَوَرض زػاْضُطْؤِطِظغَنكقكلو: ﴿ 
 . ( 24إلسراء:ا)﴾واْخِغْضػض ُؼَطفػَجظ فَحػاضذُّلؼػِطَنػاضر ْحَطِظػ كقكلو:﴿

فػة سػريعة تنفػذ فػي القمػكب فكأنما الحػؽ قذيفػة خاطفػة تصػيب الباطػؿ فتزىقػو  ككأنمػا الرعػب قذي
كأنما العداكة كالبغضاء مادة ثقيمة  تيمقػى بيػنيـ فتبقػى إلػى يػكـ القيامػة  ككأنمػا السػكينة مػادة   لفكزىا

 مف الرحمة لمكالديف . مثبتو تنزؿ عمى رسكؿ ا كعمى الم منيف ككأنما الذؿ جناح يخفض
كفػػي كػػؿ مثػػاؿ مػػف ىػػذه يجتمػػع التجسػػيـ بإحالػػة المعنػػى جسػػمان مػػع التخييػػؿ بحركػػة ىػػذا الجسػػـ 

 المفركضة.
 . (81)البقرة:﴾ َوأ َحفط ْتػِبِرػَخِطغَئُتُر َبض زػَطنػَصَدَبػَدغؼَئًظػ﴿:كمف ذلؾ قكلو .2
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 . (49)التكبة: ﴾اْضِغْتظ ِظػَدػ ُطوْاػِسسػػأ ل ػ﴿كقكلو:    
فبعػػد أف تصػػبح الخطيئػػة شػػيئان ماديػػان  يتحػػرؾ حركػػة اإلحاطػػة  كبعػػد أف تصػػبح الفتنػػة لجػػة  

 يتحرككف فييا .
 . (42البقرة: )﴾ ِبفْضَبفِطَل َول ػَتْضِبُدوْاػاْضَحق ػ﴿كقكلو:  .3
 . (92الحجر :)﴾سصدعػبطفػتؾطر﴿كقكلو:    

بػػاألخرل .كفػػي المثػػاؿ الثػػاني كفػػي المثػػاؿ األكؿ يصػػبح الحػػؽ كالباطػػؿ مػػادتيف تشػػير إحػػداىما 
 يصبح ما أمر بو مادة يشؽ بيا كيصدع داللة عمى القكة كالنفاذ.

ػػػأ ْوِضَغفُؤُه ُغْخَرُجُؼمػطؼَنػاضّظُضَطفِتػَإض زػاضّظوَرػَواِضِذغَنػَصغ ُروْا اضِضُرػَوِضسُّػاِضِذغَنػآَطُظوْاػ﴿شوضر:ػػ .4
 . (257﴾)البقرة: َإض زػاضّظُضَطفِتاضِطفُزوُتػُغْخَرُجوظ ُؼمػطؼَنػاضّظوَرػ

س َطْنػَغْصُغْرػِبفضِطفُزوِتػَوُغْؤِطْنػِبفضِضيِرػس ػ يِدػاْدَتْطَديَكػِبيفْضُطْرَوِةػاْضيُوْثػ زػلػاظِغَصيفَمػػػػػػػػػ﴿شوضرػ:ػ
 . (256)البقرة:ػ﴾ض َؼفػ

ستمسػاؾ ففي المثاؿ األكؿ يستحيؿ اليدل كالضبلؿ نكران كظممةن ثػـ تبػدأ الحركػة المتخيمػة فػي اال
 .بيػػػا. فتػػػ دم ىػػػذه الصػػػكر المجسػػػمة المتحركػػػة إلػػػى تمثػػػؿ أكضػػػح كأرسػػػخ لممعنػػػى الخيػػػالي المجػػػرد

 (66:1983  )سيد قطب                                                                   
 –ة كالعبػػر  ة  كالتػػي تػذكر اإلنسػػاف كتيديػػة بالعضػػ تػػوأمػا اثيػػات التػػي تػػدؿ عمػى عظمػػة ا كقدر 

عرضيا بػنفس التصػكير األدبػي الرائػع كالتعبيػر الفنػي الجميػؿ   كفػي إطػار  ءفيذه كغيرىا إنما يجي
 .مف مشاىد الككف كمشاعر النفس   يستثير الحس   كيستنيض الخياؿ

َصُبن ػِبفضِذيغ َق*ػَواضِضْغييَلػَوَطيفػَوَديَق*ػَواْضػ َطيَرػَإَذاػات َديَق*ػض َتييرْػػػػػػُأْشِديمُػس ض يفػػػ{صػوضيرػتطيفضزػ:ػػػ
ػػ}۩ػَغْدُجُدوَنض فػػاْضُػْرآُنَرض ْغِؼُمػػُشَرَئَرْنػط َبُق*ػس َطفػض ُؼْمػض فػُغْؤِطُظوَن*ػَوَإَذاػػط َبًػف

 . (21-16) االنشقاؽ 
َواضِظَؼفَرػَإَذاػَجِضفَعييف*ػَواضِضْغييَلػَإَذاػضييَواضِذييْطَسػَوُضييَحفَعف*ػَواْضػ َطييَرػَإَذاػَتض فَعييف*ػػػ{وشوضييرػتطييفضزػ:

ػُسُجوَرَعييفذ ييفَعف*ػَواضد ييَطفِءػَوَطييفػَبظ فَعييف*ػَواْضييؾ ْرَضػَوَطييفػط َحفَعييف*ػَوظ ْغييُسػَوَطييفػَدييو اَعف*ػس ؾ ْضَؼَطَؼييفػػَغْع
 . (9-1) الشمش }َطْنػَدد فَعفػَخفَبَطْنػَزص فَعف*ػَوش ْدػػأ ْسض َحَوَتْػَواَعف*ػش ْدػ

ديني إذ بنػػػا نستشػػػعرىا كىػػػي فػػػنحف أمػػػاـ ييػػػات محكمػػػات : بينمػػػا ىػػػي مسػػػكقة ألداء غرضػػػيا الػػػ
تتصؿ بالكجداف الديني عف طريػؽ الكجػداف الفنػي . كبينمػا ىػي تعبػر كتصػكر إذ بيػذا التعبيػر يػأتي 

  كعػػف الحػػادث المحػػس   كالمشػػيد  ةىني كالحالػػة النفسػػيذرة المحسػػة المتخيمػػة عػػف المعنػػى الػػبالصػػك 
تمبث اثيات أف ترتقػي بالصػكرة التػي المنظكر   كعف النمكذج اإلنساني   كالطبيعة البشرية   ثـ ال 

ذا  ترسػميا فتمنحيػػا الحيػػاة الشاخصػػة أك الحركػػة المتجػددة   فػػإذا المعنػػى الػػذىني ىيئػػة أك حركػػة   كا 
ذا الطبيعػة البشػرية مجسػػمة  ذا النمػكذج اإلنسػاني حػي شػػاخص   كا  الحالػة النفسػية لكحػة أك مشػػيد كا 
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حاضػرة    ةفإننػا نراىػا ىػي اثخػرل شاخصػ –ظر مرئية .فأما األحداث كالمشػاىد كأمػا القػص كالمنػا
سػػتكت ليػا عندئػذ كػػؿ عناصػر  التػأثير تمػػؾ افييػا الحيػاة كالحركػػة   فػإذا أضػيؼ إلييػػا الحػكار   فقػد 

 (6-5:   ,1995) د.عبد التكاب                       ىي معجزة البياف أك إعجاز القريف .
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 (19حؽ )مم
 طةالبرنامج المقترح لممجموعة الضاب

 عمـ البياف
 تمهيد

الببلغػػة أرفػػع عمػػـك العربيػػة درجػػة   كأعبلىػػا منزلػػة  كأسػػماىا مكانػػة ألنيػػا إلػػى جانػػب أنيػػا ترشػػد 
الػػذكؽ الفنػػي إلػػى الكمػػاؿ   كتكشػػؼ عمػػا فػػي لغتنػػا الجميمػػة مػػف نفػػائس ككنػػكز   كتغػػرس فػػي نفػػكس 

ف الكػريـ عػف يفي إعجػاز القػر نا عمى مكاطف السر دارسييا القدرة عمى اإلبداع فيما يقكلكف فييا تكقف
إيماف كيقيف   كرائع األسػمكب   كمػا تتضػمنو مػف بيػاف كبػديع كقػؼ أمامػو فرسػاف الببلغػة أجمعػكف 

 كخر لو عباقرة البياف ساجديف.
ف الكػريـ  كذلػؾ بيػدؼ الكشػؼ عمػا فػي ىػذا الكتػاب يشأ عمـ كاستكل عػكده فػي ظػبلؿ القػر كقد ن

تو مف جزالة المفػظ كتماسػؾ المعنػى   كركعػة التعبيػر   ثػـ جػاء العزيز مف قكة البياف   كعما في ييا
فغػدا عممػا لػو أبعػاده   ك مصػطمحاتو  – كنثػران  ان شعر  -كطبقكه عمى النصكص العربية عمماء الببلغة

 كمفاىيمو   كأسسو   كقكاعده   كمسائمو. –
الحفظ بعد المعرفة العسكرم عمـ الببلغة أحؽ العمـك بالتعمـ كأكالىا في  كمف ثـ جعؿ أبك ىبلؿ

الفصػاحة لػـ يقػع غفػؿ عمػـ الببلغػة كأخػؿ بمعرفػة أيقػكؿ : قػد عممنػا أف اإلنسػاف إذا با جؿ ثنائو ك 
ف مف جية ما خصو ا بو مف حسف التأليؼ   كبراعة التراكيػب  كمػا شػحنو بػو يعممو بإعجاز القر 

و مف ركنؽ الطبلكة مف سيكلة مف اإليجاز البديع   كاالختصار المطيؼ   كضمنو مف الحبلكة كجمم
الكممػة  كجزالتيػػا  كعػػذكبتيا  كسبلسػػتيا إلي غيػػر ذلػػؾ مػف محاسػػنو التػػي عجػػز الخمػػؽ عنيػػا كتخيػػر 

 )7:1974  العسكرم                          ( .                                 عقكليـ فييا
فػي ترح يكظؼ اإلعجاز الببلغػي امج مقكمف ىذا المنطمؽ اتجيت في دراستي ىذه إلي بناء برن

 ية التحصيؿ كالتفكير الناقد بعمـ البياف لطمبة لمغة العربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة.نمت
الحمد  كالصبلة عمى مف تبكأ مف الفصاحة ذركتيا. كاقتعد مف الببلغة مكاف صيكتيا. حتى ك 

ككضػػػح نيارىػػػا. كطمعػػػت  ظيػػػرت مػػػف جبيتػػػو أسػػػرار طمعتيػػػا. كتبجمػػػت مػػػف بيجتػػػو أنػػػكار زىرتيػػػا.
شمكسيا كأقمارىا. كصفت مشارعيا لمكارد  كراقت مشاربيا لمف قصد كأراد  كدؿ عمى مصػداؽ ىػذه 
المقالػػة قكلػػو " أنػػا أفصػػح مػػف نطػػؽ بالضػػاد" فعنػػد ذاؾ أصػػحب أبييػػا كانقػػاد كسػػيؿ المعػػالي كأشػػرؼ 

كالحكميػػػة. كعمػػػى يلػػػو المفػػػاخر. محمػػػد األمػػػيف عمػػػى األنبػػػاء الغيبيػػػة. كمسػػػتكدع األسػػػرار الحكيمػػػة 
 الطبييف أطكاد العمـ الراسخة. كمثاقيؿ الحكـ الراجحة. صبلة نقيـ. كال تريـ. إنو منعـ كريـ.

فيك مف العمكـ بمنزلة اإلنساف مف السكاد كالمييمف عمييا عند السػبر كالحػؾ كاالنتقػاد. كلمػا فيػو 
عميو يد النسػياف كالػذىكؿ كيلػت  مف الغمكض كدقة الرمكز. كاحتكائو عمى األسرار كالكنكز. استكلت
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نجكمو كشمكسو إلى االنكساؼ كاألفكاؿ. كلـ يختص بإحرازه مف العمماء إال كاحد بعد كاحد. كطالما 
قيػػؿ "إذا عظػػـ المطمػػكب قػػؿ المسػػاعد" كمػػا ذاؾ إال لقصػػكر اليمػػـ عػػف بمػػكغ غاياتػػو. كعجزىػػا عػػف 

 إدراكو كالكصكؿ إلى نياياتو.
قاصػده ء ىػك اإلشػارة إلػى معاقػد ىػذا العمػـ كمناظمػو. كالتنبيػو عمػى مثـ إف المقصكد بيذا اإلمػبل
 مماء األدب كأتى فيو كؿ بمبمػغ جػده كجيػده. كمنتيػى عممػو كمقػدارع كتراجمو. كقد كثر فيو خكض

كالنػػػازؿ  تقانػػػو. كأتػػػكا فيػػػو بالغػػػث كالسػػػميف كشػػػغفاى مػػػنيـ بضػػػبطو كا   كجػػػده حرصػػػاى مػػػنيـ عمػػػى بيانػػػو
بػػو مػػف ذلػػؾ فريقػاف فمػػنيـ مػػف بسػط كبلمػػو فيػػو نيايػػة البسػط  كخمػػط فيػػو مػػا كالثمػيف. كىػػـ فيمػػا أتػكا 

ليس منو فكاف يفتو اإلمبلؿ . كمنيـ مف أكجز فيو غاية اإليجاز  كحذؼ منو بعض مقاصػده فكػاف 
يفتو اإلخبلؿ . كلػـ أطػالع مػف الػدكاكيف الم لفػة فيػو مػع قمتيػا كنزكرىػا إال أكتبػو أربعػة. أكليػا كتػاب 

ر" لمشيخ أبي الفتح نصر بف عبد الكريـ المعركؼ بابف األثير. كثانييا كتػاب " التبيػاف" "المثؿ السائ
لمشػػيخ عبػػد الكػػريـ. كثالثيػػا كتػػاب "النيايػػة" البػػف الخطيػػب الػػرازم. كرابعيػػا كتػػاب "المصػػباح" البػػف 

 سراج المالكي.
نو. الشيخ العالـ كأكؿ مف أسس مف ىذا العمـ قكاعده. كأكضح براىينو كأظير فكائده. كرتب أفاني

النحرير عمـ المحققيف عبد القاىر الجرجاني. فمقد فؾ قيد الغرائب بالتقييد. كىد مف سكر المشكبلت 
بالتسػػكير المشػػيد. كفػػتح أزىػػاره مػػف أكماميػػا كفتػػؽ أزراره بعػػد اسػػتغبلقيا كاسػػتبياميا فجػػزاه ا عػػف 

جػػزاء. كلػػو مػػف المصػػنفات فيػػو اإلسػػبلـ أفضػػؿ الجػػزاء كجعػػؿ نصػػيبو مػػف ثكابػػو أكفػػر النصػػيب كاإل
منيمػا  يءب "أسرار الببلغة" كلـ أقؼ عمى شػحدىما لقبو ب "دالئؿ اإلعجاز" كاثخر لقبو أكتاباف 

ـ منيمػا. كلسػت بنػاقص ألحػد مع شغفي بحبيا كشدة إعجابي بيما  إال ما نقمو  العمماء فػي تعػاليقي
 قاؿ بعضيـ:  فأككف كما . كال عائب لو قكالن فضبلى 

 أنؾ منقكص كمفضكؿ  أىؿ الفضؿ باف لنا بنقصؾ 
 كال أدعى لنفسي إحراز الفضؿ كاالستبداد بالخصؿ فأككف كما قاؿ بعضيـ: 

 ىك بابنو كبشعره مفتكف ال كمف  كيسئ باإلحساف ظنان 
 :البياف تعريفة كتطكره 
رىػػاف الظيػػكر كالكضػػكح كاإلفصػػاح  كمػػا تبػػيف بػػو الشػػيء مػػف الداللػػة كغي :البيػػاف فػػي المغػػة معنػػاه

: اٌتضػػح  فيػػك بػػٌيف  كالجمػع: أٍبينػػاء  كالبيػػاف: الفصػػاحة كالم سىػػف  ككػػبلـ بػػٌيف: تقػكؿ بػػاف الشػػيء بيانػػان 
ذكػػاء  كالبيػػاف  فصػػيح  كفػػبلف أٍبػػيف مػػف فػػبلف  أفصػػح كأكضػػح كبلمػػان منػػو  كالبيػػاف: اإلفصػػاح مػػع

 .لكشؼ كالظيكرٌؿ لفظ  كىك مف الفيـ كذكاء القمب مع الم سىف  كأصمو اقالمقصكد بأ إظيار
 ككردت كممة البياف بدالالتيا المغكية في ييات القريف الكريـ كمنيا قكلو تعالى :
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 . (138) ياؿ عمراف : (َعيَذاػَبَغفًنػضٌِضظٌ فَسػَوُعّدىػَوَطْوِرظ ٌظػضٌِْضُطتٌَِػغن) 
م مىوي اٍلبى ) قكلو تعالى: . عى مىؽى اإًلنسىافى . خى م ـى اٍلقيٍريفى . عى  . (4-1)الرحمف ) يىافى الر ٍحمىفي

  يستطيع أف يعبر عم ا يخطر مبينان  بيذا التعميـ تميز اإلنساف عف كثير مف خمقو  كصار ناطقان 
بخػػاطره  كيجػػكؿ فػػي نفسػػو مػػف المعػػاني  فيكصػػميا إلػػى غيػػره مػػف البشػػر  كيتمقاىػػا الغيػػر عنػػو  فيػػتـ 

 .التفاىـ
أصػبح البيػاف أحػد عمػكـ الببلغػة الثبلثػة ثـ أخذت كممة البيػاف داللتيػا اإلصػطبلحية فيمػا بعػد ف 

 البياف كالمعاني كالبديع المعركفة.
كقد تداخؿ عمـ البياف بادلء األمر مع عمـ المعػاني   كاسػتكعب بعػض مباحثػو الحقػان   كشػمؿ 

 عمكـ الببلغة كميا بعض األحياف .
كىك اسـ جامع  عمى المعنى الخفي   ةكقد عرؼ البياف مجمكعة مف األدباء ىك الداللة الظاىر 

كشؼ لؾ عف المعنى   كىناؾ الحجاب دكف الضمير حتى يقضي السامع إلى حقيقتو    ءلكؿ شي
 ءنما ىك الفيـ كاإلفياـ   فبأم شيتي إلييا يجرم القائؿ كالسامع   إألنو مدار األمر كالغاية ال

 بياف في ذلؾ المكضع. اإلفياـ  كأكضحت عف المعنى فذلؾبمغت 
عمػػـ ييعػػرىؼ بػػو إيػػراد المعنػػى الكاحػػد بطػػرؽ مختمفػػة فػػي ب القزكينػػي : " بأنػػو كقػػد عرفػػو الخطيػػ 

    http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?t=3647 الداللة "كضكح 
 أواًل : التشبي 

و . قػاؿ ابػف منظػػكر فػي لسػاف العػػرب : ادة شػبٌ التشػبيو لغػة : التمثيػؿ كىػػك مصػدر مشػتؽ مػف مػػ
كاشػػتبو   كشػػابيتو  ك الجمػػع أشػباه . كأشػػبو الشػػيء: ماثمػػو . كأشػبيت فبلنػػا  كالشػػبيو : المثػػؿ  الشػبو
 كالتشبيو التمثيؿ.   تشابو الشيئاف ك اشتبيا : أشبو كؿ كاحد منيما صاحبو . كشبو بو : مثمو  عمى

ى مشػػػاركة أمػػر ألمػػػر فػػػي معنػػى بػػػأداة مػػػف أدكات التشػػػبيو التشػػبيو اصػػػطبلحان : ىػػػك الداللػػة عمػػػ
 الظاىرة أك المقدرة . 

ألنو ال يخرج مف دائرتو البميغ ك الضمني .   أكثر شمكالن  وكذكر كممة المقدرة في التعريؼ يجعم
كمحمد أسد . فػاألكؿ ذكػر فيػو الطرفػاف ) المشػبو ك المشػبو بػو ( ك أداة   مثاؿ ذلؾ : محمد كاألسد

 كالثاني ذكر فيو الطرفاف دكف أداة .   ) الكاؼ ( التشبيو
  كقػػد ذكػػر العممػػاء تعريفػػات عػػدة لمتشػػبيو / منيػػا مػػا ذكػػره المبػػرد بقكلػػو : " كاعمػػـ أف لمشػػبيو حػػدان 

نمػا ينظػر إلػى التشػبيو مػف حيػث كقػع " .  كىػذا مػا   كتتبايف مػف كجػكه  فاألشياء تتشابو مف كجكه كا 
ك   ف الشػيء ال يشػبو بنفسػو كال بغيػره مػف كػؿ الجيػاتإإذ يقكؿ : "  ذكره  قدامة في تعريفو لمتشبيو

 إذ كاف الشيئاف إذا تشابيا مف جميػع الكجػكه كلػـ يقػع بينيمػا تغػاير البتػة اتحػدا فصػار االثنػاف كاحػدان 
كافتػراؽ   كيكصػفاف بيػا  فبقى أف يككف التشبيو إنما يقع بيف شيئيف بينيما اشتراؾ في معاف تعميما

http://www.dhifaaf.com/vb/showthread.php?t=3647
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ينفرد كؿ كاحد منيما عف صػاحبو بصػفتيا . ك إذا كػاف األمػر كػذلؾ فأحسػف التشػبيو ىػك في أشياء 
 ما كقع بيف الشيئيف اشتراكيما في الصفات أكثر مف انفرادىما فييا ". 

ف إكقػد عػرؼ السػكاكي التشػػبيو تعريفػان شػامبلن ذكػػر فيػو المشػبو كالمشػبو بػػو ككجػو الشػبو فقػػاؿ :" 
 خر " .ي فيفترقا أك   كاشتركا في كجو  بو مشبيان ك  بيان التشبيو مستدع مف طرفيف : مش

 كقد عرفو الخطيب القزكيني بقكلو :" ىك داللة عمى مشاركة أمر ألمر في معنى ". 
كىػك ذكػر الطػرفيف   ىذه التعريفات تصب فػي مضػمكف كاحػد مف خبلؿ ما تقدـ ذكره نبلحظ أفٌ 

ه سػػابقان  كىػػك : الداللػػة عمػػى مشػػاركة أمػػر لػػذا كػػاف أشػػمؿ تعريػػؼ لمتشػػبيو مػػا ذكرنػػا  مػػع كجػػو الشػػبو
 ألمر في معنى بأداة ظاىرة أك مقدرة . 

 أركاف التشبي  : 
 يرى عمماء الببلغة أف لمتشبي  أربعة أركاف : 

 المشبو بو .  -2                          المشبو .  -1
 كجو الشبو . -4                           األداة .  -2

 المذككرة تنحصر في ثبلثة أقساـ كىي : كاألركاف األربعة 
 كجو الشبو .   األداة  طرفا التشبيو

 : التشبيو باعتبار الطرفيف :  أوالً 
 إلى قسميف :  افينقسـ التشبيو مف حيث الطرف

 : باعتبار المحسكس ك المعقكؿ .  األوؿ
 : باعتبار اإلفراد ك التركيب ك التعدد .  الثاني

 لمحسكس كالمعقكؿ إلى أربعة أقساـ : : باعتبار ا القسـ األوؿ
  تشبي  المحسوس بالمحسوس :

 :  الشاعر ؿ تشبيو النجـك بالمصابيح في قكؿكمف ىذا القبي
 نجوم  ركد ليست بزائمة                     كأنما هف في الجو القناديؿ 

 : المنذر بف عمافالنفي  الذبياني النابغة. كقكؿ الشاعر  حسيافكىما   فشبو النجـك بالقناديؿ
 فإنؾ شمٌس و المموُؾ كواكُب              إذ طمَعْت لـ َيْبُد منهف كوكُب 
 ( 82 :1977د.الشيف ) 

 خر : وقوؿ اَل
 كأف مثار النقع فوؽ رؤوسنا                وأسيافنا ليؿ تهاوي كواكب  

ي مضيئة المعة بميؿ كى  كالسيكؼ التي تتحرؾ في كسطو  فقد شبو الغبار المثار فكؽ الر كس
 مظمـ تتساقط ككاكبو إلى األرض . 
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كلكػػف الصػػكرة عنػػد التركيػػب ال   مادتيػػا األساسػػية مػػف المحسكسػػات  كقػػد يتخيػػؿ األديػػب صػػكرة
 كىذا يككف كذلؾ مف تشبيو المحسكس بالمحسكس .  كجكد ليا مطمقا في عالـ الكاقع

 :  الشاعركقكؿ 
  دُ عَّ صَ تَ  ب أوْ وَّ صَ ا تَ ػػؽ إذَ          يػػ         قِ الشَّ  رَّ مَ حْ مُ  وكأفَّ 
  دْ جَ رْ بَ مف زُ  ماحٍ عمى رِ  فَّ                   رُ شِ نُ  وتِ يػػػػػاقُ  ـُ إعبلَ 

 ( 244: 1993  ) القزكيني
 الزبرجد : حجر كريـ أخضر الموف . 

 : ماؿ إلى أسفؿ .  تصوب
 ( 44: 1977 الشيف : جكىر نفيس مختمؼ األلكاف كالمراد ىنا األحمر. ) د . الياقوت

   فالشاعر في ىذيف البيتيف يصؼ شقائؽ النعماف حمراء المكف في حاؿ ميميا نحك األسفؿ ذبكالن 
سػفؿ بػأعبلـ اليػاقكت التػي نشػرت عمػى رمػاح مصػنكعة األأك تحركيا إلى األعمى أك  كاألعمى تفتحان 

 راؽ الحمػػر باليػػاقكت . مػػف الزبرجػػد . فالشػػاعر مثػػؿ سػػاؽ الشػػقيؽ األخضػػر بالزبرجػػد كمػػا مثػػؿ األك 
 ( 244:  1993 )القزكيني                                                             

لكػػف المشػػبو الػػذم مادتػػو ىػػذه لػػيس مكجػػكدان كال  كاليػػاقكت كالزبرجػػد كالرمػػاح مكجػػكدةفػإف األعػػبلـ 
و عقبلن فيدخؿ فيو الكىمي كىك محسكسان كالمراد بالعقمي ماال يدرؾ بإحدل الحكاس الظاىرة بؿ إدراك

مػػاال يػػدرؾ ىػػك كال مادتػػو بإحػػدل الحػػكاس   لكػػف لػػك كجػػد فػػي الخػػارج لكػػاف مػػدركان بيػػا كيسػػمى ىػػذا 
 (202: 1999التشبيو بالكىمي .                                        ) الياشمي  

 تشبي  المعقوؿ بالمعقوؿ :  -1
كنعنػي بالكجػػداف   كىػك بخػبلؼ الحسػػي  أك بالكجػػداف كالمػراد بػالمعقكؿ ىػػك كػؿ مػا يػػدرؾ بالعقػؿ

كالجػكع كالشػبع إلػى   ىكالغضػب ك الرضػ  في قكلنا السابؽ ىك تمؾ المشاعر النفسية كالمذة ك األلػـ
 ( 44: 1977 ) د. الشيف                                 غير ذلؾ مف األمثمة .  

 كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة منيا : 
 تشبيو العشؽ بالمكت :  في الشاعرقكؿ 

 العشؽ كالموت ال مرد ل                       ما في  لمعاشؽ المسكيف تدبير
كأف كبلىمػػػا ال يمكػػػف أف يػػػدركا   فقػػػد شػػػبو العشػػػؽ بػػػالمكت بجػػػامع عػػػدـ القػػػدرة عمػػػى دفعػػػو كرده

 بكساطة الخياؿ ك العقؿ كال نصؿ إلييما بالحكاس الخمس . 
 تشبي  المحسوس بالمعقوؿ :  -2

 :  القيس امرئ الشاعرلفتو العرب كقكؿ ألقريف ليذا التشبيو لـ يخرج عما استعماؿ ا
 اؿ ؟ وَ غْ نياب أَ كأَ  ؽُ رْ زُ  ةُ ومسنونُ    ي                عِ اجِ ضَ مُ  يَّ فِ رَ شْ مَ مني و الَ قتُ أيْ 
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فقد شبو المشرفي بأنياب األغكاؿ.كأنياب األغػكاؿ مػف المعػاني الكىميػة التػي  ال دخػؿ لمحػس  -
برازىػػا فػػي صػػكرة مرعبػػة كمفزعػػة .كىػػذا مػػا  فػػي إدراكيػػا  كقػػد اسػػتغميا الشػػاعر لتيكيػػؿ شػػأف األسػػنة كا 

                      .                     ف الكػػػػػػػػريـ مػػػػػػػػف إظيػػػػػػػػار قػػػػػػػػبح ىػػػػػػػػذا الطمػػػػػػػػع كفظاعتػػػػػػػػو حتػػػػػػػػى تنفػػػػػػػػر منػػػػػػػػو الػػػػػػػػنفسيقصػػػػػػػػده القػػػػػػػػر 
 (155: 2005 )عمكاف                                                                 

كىنا يصؼ سيمو أك نصؿ سػيمو فػي الفتػؾ كالرىبػة فيشػبيو بأنيػاب األغػكاؿ   كىػي مناسػبة  -
سػػكر الػػداعر.. فػػي الج ودقيقػػة ألنػػو أراد أف يشػػير إلػػى اليػػكؿ الكػػامف فػػي ىػػذه المسػػنكنة التػػي تحميػػ

نمػػا قػػاؿ مػػف الرىبػػة لغرابتيػػا كشػػذكذىا كال فييػػا مزيػػدان  ةكأنيػػاب األغػػكاؿ صػػكر  شػػاعر لػػـ يقػػؿ مسػػنكنة كا 
بتمػػػع األقػػػكاـ كفػػػي األرض لؤلقػػػكاـ قبمػػػؾ غػػػكؿ   اكأنبػػػاب أغػػػكاؿ   فأرانػػػا فميػػػا الرىيػػػب الػػػذم طالمػػػا 

كالغػػكؿ كمػػا أشػػرنا خرافػػة ممتػػدة الجػػذكر فػػي كجػػداف الجػػاىمييف   كذات أبعػػاد متعػػددة   كالببلغيػػكف 
كىـ كيحددكنػػو أنػػو لػػيس مػػدركان لمحػػكاس يسػػمكف ىػػذا التشػػبيو بػػالكىمي ألف المشػػبو بػػو منتػػزع مػػف الػػ

       الخمس كلكنو لك أدرؾ لكاف مدركان بيا . 
 (110 -109:  1976 ) د.أبك مكسى           

 :  القيس امرو رالشاعكمثمو قكؿ 
 وكأف النجـو بيف دجاها                         سنف الح بينهف ابتداع 

جيػؿ صػاحبيا فػي حكػـ مػف يمشػي فػي الظممػة فػػبل ابتػداع : بدعػة كضػبللة ككػؿ مػا ىػك جيػؿ ي
 ييتدم إلى الطرؽ . 

كالمشبو حسي ألنو يدرؾ بإحدل   ف التي ظيرت بينيا البدعيشبو النجـك في كسط الظبلـ بالسن
كليػذا يكػكف مػف بػاب تشػبيو المحسػكس   كالمشبو بو عقمي ألنػو يػدرؾ بالعقػؿ فقػط  الحكاس الخمس

 بالمعقكؿ . 
ف كجو الشبو عبارة عف صػكرة شػيء أبػيض مضػيء لػو بريػؽ كلمعػاف تحػيط كمف جية ثانية : أ

 بو أجراـ مظممة سكداء . 
نب شيء مظمـ أسكد فإف كجو الشبو الييئة الحاصمة مف حصكؿ أشياء مشرقة بيض في جكا

ككؿ ما ىك   ةالتخييؿ كذلؾ أنو لما كانت البدعفي المشبو بو إال عف طريؽ ة فيي غير مكجكد
شبيت  بيا كمف يمشي في الظممة ال ييتدم لمطريؽ   كال يأمؿ أف يناؿ مكركىان جيؿ تجعؿ صاح

بيا   كلـز بطريؽ العكس : أف تشبيو السنة ككؿ ما ىك عمـ بالنكر   كشاع ذلؾ حتى تخيؿ أف 
شراؽ   نحك قكلو   ." أتيتكـ بالحنفية البيضاء"  -:كسمـ وصمى ا عمي -الثاني مما لو بياض كا 

 ( .)أخرجو أحمد 
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كقكلؾ شاىدت سكاد الكفر مف جبيف فبلف   فصار تشبيو النجكـ بيف الدجى بالسنف بيف 
تمفو بيف النبات الشديد بتداع   كشبيييا بياض الشيب في سكاد الشباب   أك باألنكار م  اال

 (6 :ق1230  ) الدسكقي                                     .            الخضرة
 :  بابؾ فابقكؿ الشاعر ك 
 را صَ بْ أَ فَ  اؾَ مَ السِ  ؿُ ميْ الَّ  ؿَ حَ كَ  دْ قَ ها                         وَ تُ عْ طَ قَ  الكراـَ  بلؽِ خْ أَ كَ  ضٍ رْ أَ وَ 

ليػػا األمػػاكف الكاسػػعة كالضػػيقة تخيػػؿ  فػػإف األخػػبلؽ لمػػا كانػػت تكصػػؼ بالسػػعة كالضػػيؽ تشػػبييان 
 اسعة بيا.كشبو األرض الك   فيو لو سعة كجعؿ أصبلن  أخبلؽ الكراـ شيئان 

 (245: 1993  ) القزكيني      
 :  بالمحسوستشبيو المعقكؿ  -3

 :  اإلماـ الشافعي رضي ا عن كمف ىذا القسـ قكؿ 
 في أرض شوؽ نترُو  ي كدقيٍؽ            ػػػػإفَّ َحظَّ 

ـّ قال   يػػػػػػـو ريػػػػػػػػػح جمػػػػّعُو       وا لُحفػاٍة      ػػػػػػػػُث
 ـ           قػػػػػػػاؿ قػػػػػػػػػـو احممػػػػػُوصعب األمر عميه

 (107:  2006) الداكد    أنتمػػػػػػػو لػػػػػف تسعػػػػػػػدُو                  شقاُ ربي   إف مف أ
 كىك أمر معنكم يدركو العقؿ .   : الحظ المشب 
 كىك أمر حسي يدركو الممس كما يدركو البصر .  : الدقيؽ ب  المشب 

الدقيؽ كىك أمر حسي كعمو يككف مف بشبو الحظ كىك أمر معنكم ال يدرؾ إال بالعقؿ فالشاعر 
 (  19:  1995 ) د.أميف                                 تشبيو المعقكؿ بالمحسكس .

 :  بالميؿمشبيان الرأم  الشاعركمنو قكؿ 
 احِ ػػػػػي إال بإصبَ ػػػػػػػػػػمالرأُي كالميِؿ ُمسوّد جواِنبُ                    والميُؿ ال ينج

 فاضمـ مصابيح آراء الّرجاِؿ                 مصباح رأيَؾ تزَدد َضوء ِمصَباِح 
فػي تشػبييو الصػبر عمػى مضػض الحسػكد بالنػار التػي  ابػف المعتػزكمف ركائع ىذا الضرب قكؿ 

 تأكؿ نفسيا أمدادىا بقائيا : 
 ِد َفإفَّ صبرؾ َقاِتُم                 ُسو                اصبْر َعَمى َمَضْض الحَ 

ـْ َتِجُد ما تَأُكُم              َها                  ػػػػػػػػػػاُر تأكػػػػػػُؿ نفسػػػػػػػػػفالن  إْف َل
 (49:  1979)الجاـر  يميف                                                           

و بالنػار التػي ال تمػد بالحطػب   فيسػرع فييػا الفنػاء لػيس إال فػي إف تشبيو الحسكد المتركؾ مقاتم
ف يتكصػؿ أأمر متكىـ لو كىك ما تتكىـ إذا لـ تأخذ معو في المقاكلة مع عممػؾ بتطمبػة إياىػا عسػى 

 بيا إلى نفثة المصدكر مف قيامو إذا ذاؾ مقاـ أف تمنعو ما يمد حياتو ليسرع فيو .
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 القسـ الثاني : مفرد بمفرد :  
 نعني باإلفراد ىنا ما قصد بو في عمـ النحك " ففي النحك يعني المفػرد غيػر مػا يعنيػو المثنػى كال

أك الجمػػع   أمػػا المفػػرد فػػي الببلغػػة فيػػك غيػػر المركػػب  فػػإذا قمنػػا : ىػػذا الكلػػد نظيػػؼ فػػإف قكلنػػا يػػدؿ 
 فػردة ببلغيػان . م كى الء األكالد نظيفكف فيي جميعػان   ككذلؾ لك قمنا ىذاف الكلداف نظيفاف  عمى مفرد

 (22: 1982)د.أميف                                                                      
 :  الشاعركمنو قكؿ 

                                                    خدرها فوؽ الجبؿ                                                              مف ة في كؼ األشؿ                     لما بدتآشمس كالمر لوا
 (    129: 1993 )القزكيني                                                                

 :   الرم  ذيككقكؿ 
 وسقط كعيف الديؾ عاورت                                  أباها وهيأنا لموطنها وكرا. 

عينو مف تفصيؿ كخصكص يزيد عمى ككف الحمرة رقيقة ناصعة السػكاد صػافيان  كذلؾ أف ما في
براقان كعمى ىذا تجد ىذا الحد مف المرتبة التي ال يستكم فييا البميد كالذكي كالميمػؿ نفسػو المسػتيقظ 

 (22 :  1985المستمد لمفكر كالتصكر .                                )الجرجاني كيخركف  
 المركب بالمركب : تشبي   -2

كالمركػػب ىػػك الصػػكرة المككنػػة مػػف عػػدد مػػف العناصػػر مػػزج بعضػػيا بػػبعض حتػػى صػػارت شػػيئان 
 كاحدان كمنو قكؿ الشاعر بشار بف برد في كصؼ معركة : 

 نا                         ك أسيافينا ليؿه تيىاكىم كىكىاكبيو كسً ر ي ؽ ي كى ع فى قً كىأف مثيار الن  
 ار: صكرة الغب المشب 
 : صكرة الككاكب التي تممع .  ب  المشب 
 ( 156: 2007 عباسد.: بريؽ جسـ أبيض في كسط ظبلـ أسكد .        ) الشب  وج 

كقػد   فمعنى البيت قائـ عمى تشبيو صكرة الغبار الكثيؼ الذم أثارتػو سػنابؾ الخيػؿ فػي المعركػة
فػي أنحائػو  لالمظمػـ الػذم تيػاك  تساقطت السيكؼ البيض البلمعة خبللو في كؿ اتجػاه بصػكرة الميػؿ

التشبيو ىنا تنبع مما يتمخض عنو ىذا المشيد كينتمي إليو مػف كجػكد  ةكركع  ككاكب مشرقة بيض
كمػػع أف   شػػيء قػػائـ مظمػػـ تتحػػرؾ خبللػػو أجسػػاـ بػػيض المعػػة فػػي اتجاىػػات مختمفػػة كحركػػة شػػديدة

 كتشػػبيو السػػيكؼ بالككاكػػب فػػي تشػػبيو الغبػػار المثػػار بالميػػؿ فػػي القتامػػة كانعػػداـ الر يػػة أمػػر صػػحيح 
فػػإف تمزيػػػؽ الصػػكرة عمػػى ىػػػذا النحػػك يمسػػح جماليػػػا كيػػذىب بحسػػػنيا   الممعػػاف أمػػر صػػػحيح أيضػػان 

 (57:  2004 )د. شفيع                                                كركنقيا . 
 :  الشاعركقكؿ 

 اروالشيب ينهض في الشباب كأن            ليؿ يصيح بجانبي  نه
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 : حاؿ بياض الشيب كىك يمحك سكاد الشعر في سرعة مخيفة .  المشب 
 :  الرقي طالب أبيكقكلو 

  ؽِ رَ زْ أَ  ساطٍ عمى بِ  نثرفَ  رٌ ر جـو  لوامعًا             دُ جراـ النُّ أَ  فَّ أَّ كَ وَ 
لكػػف أيػػف يقػػع مػػف  ان فإنػػو لػػك قيػػؿ كػػأف النجػػكـ درر ككػػأف السػػماء بسػػاط أزرؽ كػػاف تشػػبييان ضػػمني

بيو الذم يريؾ الييئة التػي تمػؤل القمػكب سػركران كعجبػان مػف طمػكع النجػكـ م تمفػة متفرقػة فػي أديػـ التش
 (140:  1993 )القزكيني                        السماء كىي زرقاء زرقتيا الصافية .    

 تشبي  المتعدد بالمتعدد :  -3
 ينقسـ التشبيو باعتبار تعدد الطرفيف إلى أربعة أقساـ : 

 ألكؿ : التشبيو الممفكؼ : ا
 . ثـ بالمشبو بيما ثانيان  : ما أتى فيو بالمشبييف أك المشبيات أكالن  فالممفوؼ
 :  امرئ القيسكقكؿ 

  البالي ؼُ شَ و الحَ  ابُ نَّ لدى وكرها العُ                ويابساً  ير رطباً الطِ  قموبَ  أفّ كَ 
كقػػد نػػاؿ ىػػذا البيػػت   بالحشػػؼ البػػالي كاليػػابس منيػػا  فقػػد شػػبو الرطػػب مػػف قمػػكب الطيػػر بالعنػػاب

 (595: 1995 ) ياقكت               مف حيث إبداع التشبيو.                            
 :  المعتز ابفككقكؿ الشاعر 

 ٌد قَ ُ  وَ جْ ر ووَ عْ ٌف                      شَ صْ غُ دٌر وَ ٌؿ وبَ يْ لَ 
 (239: 2007)عباس              دٌ خَ وَ  رٌ ثغْ وَ  ؽٌ يْ ٌد                       رِ رْ وَ ٌر وَ دُ وَ  رٌ مْ خَ 

فػي البيػت األكؿ جمػع بػيف مشػبيات عػدة كذلػؾ فػػي الشػطر األكؿ ثػـ ذكػر المشػبو بػو لكػؿ منيػػا 
في الشطر الثاني فالميؿ مشبو كالشعر مشبو بو كالبػدر مشػبو كالكجػو مشػبو بػو كالغصػف مشػبو كالقػد 

 مشبو بو . 
سػػناف كالػػدر فػػي أريػػؽ مشػػبو بػػو كالػػدر مشػػبو كالثغػػر بمػػا فيػػو مػػف البيػػت الثػػاني الخمػػر مشػػبو كال

 (266 :  2007  ) ثكيني                   مشبو كالخد مشبو بو. ردبياضو مشبو بو كالك 
 :  الشاعركقكؿ 

 لبياض نهار اار رياض           والطرؼ ليؿ و عذالخد ورد وال
 الثاني : التشبي  المفروؽ : 

 : األكبر المرقشؿ مشبو مع ما شبو بو كقكؿ : ىك جمع ك فالمفروؽ
 (140: 1993 )القزكيني       ـْ نعَ  ؼِ كٌ األَ  راؼُ طْ أَ وَ  ا        نيرٌ نَ دَ  ُُ وُ جُ والوُ , ؾٌ سْ مِ  نشرُ الَّ 

 حمر ليف األغصاف يشبو بو أكؼ الحكارم المخضبة . أكالعنـ : شجر   النشر : الرائحة
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امػػػػؿ نؼ بالمسػػػػؾ   كالكجػػػػكه بالػػػػدنانير   كاأليشػػػػبو المػػػػرقش النشػػػػر كىػػػػك طيػػػػب رائحػػػػة مػػػػف يصػػػػ
 (146:  2007 ) ابك العدكس           داة ككجو الشبو .المخضكبة بالعنـ   كقد حذفت األ

 : الطيب أبيكقكؿ 
 ااًل زَ غَ  تْ نَ رَ ًا وَ رَ بَ نْ عَ  تْ احَ فَ ط باف      وَ وْ خَ  التْ مَ وَ , راً مَ قَ  دتَ بَ 

يميػػػا كتثنييػػػا فػػػي مشػػػيتيا بغصػػػف البػػػاف كشػػػبو طيػػػب شػػػبو المتغػػػزؿ فييػػػا بػػػالقمر حسػػػنان كشػػػبو تما
  رائحتيا بالعنبر   كشبو سكاد مقمتييا عندما ترنك كتنظر بمقمتي الغزاؿ .

 (39:  2004  ) د.عتيؽ     
 كقكؿ الشاعر الكطكاط :   كىك أف يتعدد المشبو دكف المشبو بو : تشبي  التسوية : الثالث

 ي الِ ميَ ا كالَ مَ هُ بلَ كِ    ي         الْ حَ وَ  يبِ حبَ الْ  غُ دْ صُ 
 (588:  1995)ياقكت                    ليآلالمي كَ معَ دُ أَ وَ       اء     ػػػػػػػػػػػػػػفي صفُُ رُ غْ ثَ وَ 

 :  الشاعركقكؿ 
 آراؤكـ ووجوهكـ وسيوفكـ                في الحادثات إذا دجوف نجـو  

  األخريات رجـو تجمو الدجى       فيها معالـ لمهدى و مصابح      
 الرابع : تشبي  الجمع : 

 كىك أف يتعدد الطرؼ الثاني ) المشبو بو ( دكف الطرؼ األكؿ ) المشبو ( .
 :  البحتريكقكؿ 

 كأنما يبسـ عف لؤلؤ                منضد أو برد أو أقاح 
 كاألقػػػػػػػػػػػاح .     كالبػػػػػػػػػػػرد  فشػػػػػػػػػػػبو الشػػػػػػػػػػػاعر ثغػػػػػػػػػػػر المحبكبػػػػػػػػػػػة بثبلثػػػػػػػػػػػة أشػػػػػػػػػػػياء كىػػػػػػػػػػػي : الم لػػػػػػػػػػػ 

 ( 74:1972  )البيكمي                                                                  
 :  القيس امرئكمثمو قكؿ 

ـَ وَصْوَب الَغَماـ                    َوريَح اْلُخزاَمى َوَنْشر الَقطرْ  أفَّ كَ   الُمَدا
 ِإذا َطرََّب الطَّاِئْر الُمْسَتِحرْ                  َها   ػػػػػػػػػػػػَيابِ ػػػػػػػُيَعؿَّ ِبِ  َبْرُد َأنْ 

نبت  –يح الخزامي ر ك  –ما ه  –كصكب الغماـ  -الخمر–شبو الشاعر أنياب حبيبتو بالمداـ 
فالمشبو كاحد كالمشبو   كطيب الرائحة  طيب رائحة الزىر كنشر القطر في حسف المذاؽ ك الصفاء

 (141:1977  )القزكيني                                         بو متعدد .       
 : أدوات التشبي  :  ثانياً 

كىػي العبلمػة الظػاىرة كالدالػة عمػى   أداة التشػبيو ىػي الػرابط الػذم يػربط بػيف المشػبو كالمشػبو بػو
 كجكه التشبيو في الكبلـ . 
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 وتنقسـ أدوات التشبي  إلى ثبلثة أقساـ : 
 األوؿ : الحروؼ: 

 نحك : محمد كاألسد .  ما الكاؼ فيمييا دائمان المشبو بوأ  كتنحصر في الكاؼ ككأف
 الثاني : األسماء :

كنحػك قكلنػا : أنػت مماثػؿ   كمػا يػراد فيػا  كمثيػؿ  كشػبيو  كمشػابو  كمماثػؿ  كشػبو  منيا : مثػؿ
 :  الخالدي بكر أبي  كمنو قكؿ الشاعر كمضاه حاتمان   كمشابو عمركن   البدر كمحاؾو   األسد

 َوِضياًء َوَمَنااَل       َبْدِر ُحْسنًا        يَ  الْ َيا َشبِ 
 َوَقوامًا َواْعِتَدااَل      ًا          ػػػَوَشِبَي  الُغْصِف لين
 َوَنِسيَمًا َوَمبَلالَ     ًا           ػَ أنِت ِمْثُؿ الَوْرِد ِلْون

 (277:1932  )القزكينيااَل              َسرَّنا بالُقْرِب زَ        ا         ػػػػػػػػػػػزَاَرَنا َحتَّى إَذا مَ 
بالبػدر  : قصػر القامػة : نجػد أف المشػبو بػو كاحػد كالمشػبو بػو متعػدد   قػد شػبو المحبػكب المبلؿ

 (49:  1989  كثانيان بالغصف.                                   )د. عباس   أكالن 
ر مرة   كالغصف مرة ثانية   كالكرد المشبو في ىذا المثاؿ : ىك الحبيب   كالمشبو بو ىك البد

ال يرتبط بعضيا ببعض   ككؿ  ةذم يشترؾ فيو الطرفاف صفات متعددمرة ثالثو   ككجو الشبو ال
كتفاء بيا ككجو الشبو   بمعنى أنو لك حذؼ بعضيا دكف بعض أك قدـ بعضيا صفة منيا يمكف اال

 (67 :  2004  . عتيؽد)                                            عمى بعض .
 قوؿ ابف الرومي :و 

 ؿِف  َوِفي  ُبْعِد اْلَمناػ             ػػَيا َشِبيَ  اْلَبْدِر ِفي الُحسْ 
 زُّاَلِؿ ػػػاِء الػػػػػِفي اْلمَ   َرةُ ػ              ػػُجْد َفَقْد َتْنفِجُر الصَّخ 

 الثالث : األفعاؿ 
غير ذلؾ مف األفعاؿ المشتقة مف األسماء التي ك   كيشابو  كيحاكى  كيماثؿ  كمنيا : يشبو

 أدكات التشبيو .  تعتبر مف 
 :  أبي سعيد المؤيد بف محمد األندلسي قكؿكما في  يمثؿ : يحك كقد تككف أداة التشبيو فعبلن 

 َوُطْنبوٍر َمميِح الشَّْكِؿ َيْحكي               ِبَنْغَمِتِ  الَفَصيحِة َعْنَدليِبا 
 مف يالت الطرب ذات عنؽ كأكتار .  الطنبكر ىك يلة

 في كصؼ شمعة :  الرفاء السريكقاؿ 
 ٌة         َتْحكى لنا َقدَّ اأَلَسؿْ ػػػػػمجُدول َمْفُتوَلةٌ 

 والناُر ِفها كاأَلْجؿْ     كَأنَّها ُعْمُر الْفتى    
 ( 231:2007 عباسد.األسؿ : الرماح .   )  كالقد : القامة  : أم محكمة ةمفتكلة مجدكل
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 أقساـ التشبي  باعتبار األداة : 
 ينقسـ التشبي  باعتبار األداة إلى قسميف :

 األوؿ : التشبي  المرسؿ 
  نو مقكؿ بطريقة عفكية كمرسؿ عمػى السػجيةأكنعني المرسؿ "   أداة التشبيو كىك ما ذكرت فيو

 نحك قكلنا : أنت كاألسد . 
  كاإلقامػة فػي الصػحراء فكػانكا إذا أقبػػؿ اقتضػت ظػركؼ العػرب كمعيشػتيـ القاسػية طػػكؿ الترحػؿ

حتػى إذا   تيدم الضاؿ كتػ نس السػارم  تخيمكا جببلن عاليان ك أكقدكا في قمتو ناران   الميؿ كأظمـ الجك
 رل . لجأ إلييا كجد عندىا األمف كالقً 

تعػػػرؼ القافمػػػة فضػػػؿ ىػػػذا حػػػيف نضػػػؿ فػػػي الصػػػحراء فػػػي الميػػػالي الشػػػاتية التػػػي يغطػػػي السػػػحاب 
  فإذا بدت ىذه النار كسط ىػذا الظػبلـ الحالػؾ  كتختفي دركبو  يف تغيب معالـ الطريؽكح  نجكميا

 كضمنت الراحة كالقكل .   كأنست  ىدأت النفكس
مػػثبلن  الخنسػػاءىػػذا الجبػػؿ المكقػػد فػػي قمتػػو النػػار  كتمػػؾ الصػػفة الشػػائعة لػػدل العػػرب  جعمتيػػا 

 فقالت :  صخرألخييا 
ـ  الُهدا ف  َصخرًا َلتَأَت ـٌ في رَأِسِ  ناُر َواِ   ُة ِبِ                َكَأّنُ  َعَم

لصكرة التي قصد منيا تمجيد كيترنح ليذه ا  فيذا التشبيو عندما يسمعو العربي يطرب لو
 (71:  1977)د.الشيف                                                               .صخر

 وقوؿ األعمش: 
ف  َمْف َأّدْبَت ُ  با             وا   كالُعوِد ُيْسَقى الماَء في غرس         في الص 
 بعد الذي أبصرت مف يبس         اضرًا             ػػػػػػػقًا ننَحتى تراُ مو 

أك أف الغػػرس الم نػؽ بأكراقػػو كنضػرتو لػػيس إال   فػإف التشػػبيو المػ دب فػػي صػباه بػػالعكد المسػقي
حميػػػد الفعػػػاؿ لتأديػػػة المطمػػػكب بسػػػبب التأديػػػب   لسػػػيرةفيمػػػا يػػػبلـز ككنػػػو ميػػػذب األخػػػبلؽ مرضػػػي ا

نػػو   ككمػػاؿ استحسػػاف حالػػو  المصػػادؼ كقتػػو مػػف تمػػاـ الميػػؿ إليػػو  أمػػر تصػػكرم ال -كمػػا تػػرل –كا 
 ( 63:  2005 عباس د.)      ر.                 عدة أمك ف كىك مع ذلؾ منتزع م  ةيفة حقيقص

 :الشاعرقكؿ ك 
 قة فيها نسيـ الصباحكأف أخبلقؾ في لطفها        ور 

 أخبلقؾ كالمشبو بو نسيـ الصباح كاألداة كأف ككجو الشبو المطؼ كالرقة. فالمشب 
 الثاني : التشبي  المؤكد: 

كىك ما حذفت منو أداة التشبيو ك كنعني بالم كد " إنػو ال شػؾ فػي المشػابية بػيف الطػرفيف حتػي 
 منو". مفركغاي  لتغدك ىذه المشابية أمران 



373 

 

 : األندلسيشاعر كمنو قكؿ ال
 الماءِ  فِ يْ جَ مي لُ عَ  صيؿِ األَ  بُ هَ ري             ذَ جَ  دْ قَ وَ  بالغصوفِ  تعبثُ  والريحُ 

 األصيؿ: ماقبؿ الغركب مف أخر النيار .
  ة.المجيف : الفض

 : أصيؿ كالذىب عمي ماء كالمجيف . أي
 ق .523 كقائمو خفاجة األندلسي إبراىيـ بف عبد ا الشاعر الكصاؼ المتكفي سنة

 (245: 2007)د.عباس                                                            
 :البحتريكقكؿ 
ذا األ  سنة خالطتها خمتها         فيها خياؿ كواكب في الماءوا 
سنة إذا خالطتيا الدركع بخياؿ الككاكب تبدك في الماء بجامع الصفاء كالممعػاف   كاألداة شبو األ

 كالتقدير خمتيا فييا كالخياؿ ككاكب في الماء.مقدرة  
 : التشبي  باعتبار وج  الشب  :  ثالثاً 
ككجػػػو الشػػػبو ىػػػك الصػػػفة الجامعػػػة التػػػي يشػػػترؾ بيػػػا المشػػػبو بػػػو   كنفصػػػؿ القػػػكؿ فػػػي التشػػػبيو  

 باعتبار كجو الشبو عمي النحك التالي:
 باعتبار اإلفراد كالتعدد كالتركيب . -1
 باعتبار الذكر كالحذؼ. -2
 اعتبار القريب كالبعيد.ب  -3

 ( وج  الشب  المفرد والمتعدد والمركب:1)
 وج   الشب  المفرد : - أ

األسد في الشجاعة   كزيد بكىك ليس بمركب كال متعدد كتشبيو الخد بالكرد في الحمرة   كالرجؿ 
 البحر في العطاء   فالحمرة   كالشجاعة   كالعطاء كميا تعتبر كجػو الشػبو    كىػي صػفات مفػردة  

 و المفرد.يشبتكىذا ىك ال
 :عباد بف الصاحب كما في قكؿ الشاعر عقميان  كقد يككف كجو الشبو مفردان 

 أخبلق ْ   ُ هدي لَ ما أُ فكأنَ            ثنائ ِ  يبِ طِ  ثؿُ مِ  طراً عَ  تُ يْ هدَ أَ 
فالمشبو مفرد حسي كىك العطػر  كالمشػبو بػو مفػرد عقمػي كىػك الثنػاء بػاألخبلؽ الكريمػة   ككجػو 

 فرد عقمي كىك استطابو النفس .الشبو م
  كىذا كتشبيو الجيؿ بالمكت بجامع عدـ المنفعة   كالعمـ بالحياة بجامع المنفعة.

كككف ىذا التشبية ممػا نحػف فيػو مػف التػرجيح أكضػح مػا يكػكف فمػيس بخػاؼو أف العػادة أف يشػبو 
ه أحؽ بصػفة العطػر الثناء بالعطر كنحكه كنشتؽ منو كقد عكس كما ترل كذلؾ عمى إٌدعاء أف ثناء
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كطيبو مف العطر كأخص بو كأنو قػد صػار أصػبلن حتػى قػيس نػكع العطػر عميػو فقػد بكلػغ فػي صػفتو 
 (96:  1985بالطيب كجعؿ لو بالشرؼ كالفضؿ عمى جنسو أكفر نصيب.  ) الجرجاني كيخركف  

 كسمـ : في مدحو لمرسكؿ صمى ا عميو زهير بف كعبكقكؿ 
 بػػػ            مهند مف سيوؼ ا مسموؿإف الرسوؿ لنػور يستضػػاء 

تشػبيو الرسػكؿ بػالنكر كبالسػػيؼ   ككبلىمػا لفػظ مفػػرد   ككػذلؾ المشػبو  كمعنػػى اإلفػراد أنػو لػػيس 
نما ىك جزء كاحد كال مانع أف يككف جمعان أك مثنى . )د. حسف   (  37: 1972م لفان مف أجزاء كا 

 وج  الشب  المتعدد: - ب
يرة مثؿ قكلنا : محمد كاألسد شجاعة  ثلو صفات ك ان ينما تشبو مفردحان كيككف كجو الشبو متعدد

 .  ككالجبؿ شمكخان  ككالبحر عطاء  كالبدر ضياءان 
 .   كأخبلقان    كصكتان  ككقكلنا : ىند كأميا طكالن 

 فتعدد كجو الشبو في الشكاىد السابقة لتعدد الصفات .
 :الشاعركمنو قكؿ 

 حقؼالالغصف و هو الورد والسوساف و        هو الدر والمرجاف والبدر والدجي   
 وج  الشب  المركب: -ج

كمف ىذا  كاحدان  كىك الصكرة المنتزعة مف عدة أمكر يجمع بعضيا إلي بعض حتي تصبح شيئان 
 .القبيؿ

 :أبي طالب الرقي قكؿ الشاعر 
  ؽَ رَ زْ أَ  اطٍ سَ بِ  ىعم رفَ ثْ نُ  رٌ رَ دُ              ـو لوامعاً نجُ الُ  راـَ جْ أَ  فَ أَ كَ وَ 

فالمشبو في البيت صكرة مركبة مػف قطػع المعػة صػغيرة كىػي أجػراـ النجػـك المنػدثرة فػي السػماء 
كجػو الػذم يجمػع الف إالزرقاء  كالمشبو بو ىك قطع الدر المتناثرة عمي سػطح بسػاط أزرؽ   كعميػو فػ

ألزرؽ المكف ا ىبيف الطرفيف ىك عبارة عف صكرة مركبة مف قطع بيضاء صغيرة المعة باإلضافة إل
 الذم يكجد في السماء 

 كالبساط   ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لممسافات المتناسقة بيف أجراـ النجـك كقطع الدر المتناثرة.
 : الشاعركمنو قكؿ 

 غمامة           فمما رأوها أقشعت وتجمت  عطاشاً  كما أبرقت قوماً 
 نتياء ميئس.فكجو الشبو صكرة مركبة تربط بيف الطرفيف كىي : ابتداء مطمع مع ا

 الفرؽ بيف كجو الشبو المتعدد كالمركب:
 كمف خبلؿ ما تقدـ ذكره مف الشكاىد التي تناكلت كجو الشػبو المركػب كالمتعػدد نسػتخمص فركقػان 

 عدة بينيما :
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 : كجو الشبو المركب منتزع مف عدة أمكر مزحت مع بعضػيا الػبعض حتػي صػارت شػيئان  األوؿ
 .المعتبرة في الطرفيف ال تمزج   بؿ يظؿ كؿ أمر منيا مستقبلن  ف األمكرإ  إما المتعدد ف ان كاحد

: ال يمكف حذؼ بعض األجزاء المككف منيا كجو الشبو المركب . ألنو لػك حػذؼ بعضػيا الثاني
نو إذا حذؼ بعضيا ال يتغير حاؿ الباقي في إفادة ما إما المتعدد فأالختؿ التشبيو كلفسد المعني   ك 

 كاف يفيده قبؿ حذؼ.
  فمك حػذؼ جػزء منػو كتبقػي  ؼ مضاء   كالجبؿ شمكخان ي:  زيد كاألسد   كالس ؿ ذلؾ قكلناكمثا
 ختؿ المعني .الالجزء 

الترتيػب العناصػر المككنػة لكجػو الشػبو بالثالث: في كجػو الشػبو المركػب يجػب الترتيػب   كنعنػي 
يجػب فيػو الترتيػب   فمػك نػو ال إمػا المتعػدد فأكما مػر فػي قكلػو تعػالي" مثػؿ الػذيف حممػكا التػكراة ...."

 غير المعني.تخر لما ي  كأخرنا  قدمنا جزءان 
 الرابع: العطؼ عمي كجو الشػبو المركػب يكػكف بالفػاء  كثػـ ككاك المعيػة ف ألنيػا تفيػد معنػي زائػدان 

نػػو يعطػػؼ بػػكاك العطػػؼ التػػي تفيػػد الجمػػع كمػػا ىػػك إمػػا المتعػػدد فأ  عمػػي مجػػرد الجمػػع كىػػك الترتيػػب
 ابقة.كاضح في الشكاىد الس

 وج  الشب  باعتبار الذكر والحذؼ: -2
 ينقسـ التشبيو باعتبار الذكر كالحذؼ إلي قسميف :

 األوؿ: التشبي  المفصؿ:
ككجيػػػو كالبػػػدر ضػػػياء   كخػػػده   كىػػػك مػػػا ذكػػػر فيػػػو كجػػػو الشػػػبو  كقكلنػػػا : زيػػػد كاألسػػػد شػػػجاعة

 كالكركد حمرة .
 .كالدر حسنان  ككبلمو –كيده كالبحر جكدان  –كنحك طبع فريد كالنسيـ رقة

 (214 : 1978  لياشميا)
 الشاعر : ككقكؿ

 كأف المعاني في فصاحة لفظها                   نجـو الثريا أو خبلئؽ الزهر
 فينا ذكر الشاعر صفة الفصاحة كىي كجو الشبو بيف المعاني كاألخبلؽ .

 الثاني : التشبي  المجمؿ:
كاألسد   كعمما نا كالنجكـ   ككجيو كالبدر   كىك ما حذؼ منو كجو الشبو   نحك قكلنا: محمد 

يحتاج فػي إدراكػو إلػي فكػر كتأمػؿ   كىنػا الضػرب  خفيان  كشعره كالميؿ . ككجو الشبو المحذكؼ دقيقان 
 ال يدركو إال الخاصة . 

 :الشاعرنحك قكؿ 
 ل  خاُؿُ عمي صفحاِت خد               كنقطة عنبِر في صحِف َمرمرِ 
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ي صفحة الخد بنقطة عنبر مرسكمة عمي صحف مرمر ككجو الشبو شبو الشاعر الخاؿ عم
 36):  , 1982محذكؼ كىك كقكع نقطة سكداء عمي رقعة بيضاء لذلؾ فيك تشبيو مجمؿ.)د.أميف

 قكؿ الشاعر بشار بف برد : 
 مف يصنع المعركؼ مع مف ليس يعرفو   ككاقد الشمع في بيت لعمياف 

 (152:  , 1997) سقاؿ
ت الخرشػب األنماريػػة حػيف سػئمت عػف بنييػػا : أييػـ أفضػؿ؟ فقالػت عمػػارة ال   ككقػكؿ فاطمػة بنػ

 غة  ال يدرم أيف طرفاىا.عمـ أييـ أفضؿ  ىـ كالحمقة المفر بؿ فبلف ثـ قالت : ثكمتيـ إف كنت أ
غػػةف ألنيػػا اكت   كلػػذلؾ كصػػفكا بالحمقػػة المفر ككجػػو الشػػبو : ىػػك التناسػػب الكمػػي الخػػالي مػػف التفػػ

 (47:  2004) د.شفيع                                          راؼ .ليست معمكمة األط
 التشبي  باعتبار القريب والبعيد:

 أوال: التشبي  القريب:
كىك ما ينقؿ فيو الذىف مف المشػبو إلػي المشػبو بػو دكف حاجػة إلػي أعمػاؿ الفكػر كتػدقيؽ النظػر 

 الستحضار صكرة المشبو بو في الذىف.
 ي :سباب قرب التشبأ   

  التفصيؿ   كتشبيو الرجاؿ باألسدف اإلجماؿ أقرب إلي الفيـ مف إ  ف يككف التشبيو مجمبلن  -1 
 بالبحر. كالكريـ 

  يككف التشبيو قميؿ التفصيؿ   كيعكد ذلؾ ألمريف : قرب المناسبة بيف المشبو كالمشبو بو   -2 
ما لت ر بيرة باالجاصة في الشكؿ كالمقداكتشبيو العنبة الك راره عمي العيكف   كتشبيو ككا 

 بالمرأة المجمكة في االستدارة كاالستنارة. الشمس
 : التشبيو البعيد:ثانيان 
 كثرة التفصيؿ: -1

مػا ؿ فػي صػفات كػؿ مػف الطػرفيف لمعرفػة كمعني التفصيؿ في كجو الشبو :" إطالة النظر كالتأم
 تقع بو المشاركة بينيما   كما تقع بو المخالفة".

 :الشاعركمثالو قكؿ 
 والشمس كالمرأة في كؼ األشؿ         لما بدت مف خدها فوؽ الجبؿ

فكجو الشبو ىك الييئة الحاصمة مف االستدارة مع اإلشراؽ   كالحركة السريعة المتصمة مع 
 (129  : 1932  )القزكيني التمكج كاالضطراب   فركعي في كجو الشبو المكف كالشكؿ كالحركة.

 لذهف :ندرة حضور المشب  ب  في ا -2
 إما لككنو مف األمكر الكىمية كما في قكؿ الشاعر امر  القيس :
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 ؟اؿِ وَ غْ ياب أَ نَ أَ كَ  ؽٌ رْ زُ  ةُ ونَ نُ سْ مَ عي             وَ ضاجِ مُ  في  رِ شْ المَ  ني وَ ثتمقْ يَ أَ 
فقػػد شػػبو المشػػرفي بأنيػػاب األغػػكاؿ . كأنيػػاب األغػػكاؿ مػػف المعػػاني الكىميػػة التػػي ال دخػػؿ لمحػػس 

برازىػا فػي صػكرة م في إدراكيا  كقد رعبػة كمفزعػة . كىػذا مػا اسػتغميا الشػاعر لتيكيػؿ شػاف األسػنة كا 
  ف الكريـ  مف إظيار قبح ىذا الطمع كفظاعتو حتي تنفر منو النفس .يقصده القر 

 (25: 1977)د.الشيف  
 : الشاعرأك مف األمكر الخيالية   كقكؿ 

 مسؾ موج  الذهب انظر إلي الفحـ في  الجمر متقد              كأن  بحر
 بعد كأبمغ.أككمما كاف التركيب مف أمكر أكثر  كاف التشبيو 

 أنواع التشبي 
 أواًل: التشبي  البميغ :

 : الحجاجيخاطب  الشاعركجو الشبو كمنو قكؿ ك كىك ما حذفت منو األداة 
 الصػػػػػػافرِ  مػػػػػػف صػػػػػػفيرِ  نعامػػػػػػة            فتخػػػػػػاء تصػػػػػػفرُ  وفػػػػػػي الحػػػػػػروبِ  يعمػػػػػػ سػػػػػػدٌ أَ 

 (13:  1972)د.البيكمي                                                              
 :الشاعرككقكلو 

 يا ببلدي وأنت نهمة ظمَف          وشبابة عمى فـ شاعر
ك النػػام يصػػكغ بػػو الشػػاعر كلػػذة الحيػػاة فييػػا بالمػػاء يشػػربو الظمػػ ف أ  فشػػبو أكطانػػو فػػي جماليػػا

 .ألحانو
 إلى سيؼ الدكلة :  كمنو قكؿ أبي فراس كىك يتكسؿ

 وليتؾ ترضى و األناـ غضاب        فميتؾ تحمو والحياة مريرة                
 وبيني وبيف العالميف خراب  عامر                    بينؾ و وليت الذي بيني 

 وكؿ الذي فوؽ التراب تراب          إذا صح منؾ الود فالكؿ هيف            
بعػػػاد ال ي دييػػػا ذكػػػر األداة ك أذم فػػػكؽ التػػػراب كتػػػراب ( عمػػػى معػػػاف ك فاشػػػتمؿ قكلػػػو ) ككػػػؿ الػػػ

 الكجو . 
 : الذبياني النابغةك قكؿ 

 فإنؾ شمس والمموؾ كواكب                      إذا طمعت لـ يبد منهّف كوكب
شبو ممدكحو بالشمس  كيشبو غيره مف الممكؾ بالككاكب   ألف عظمة ممدكحػو تغػض يفالنابغة 
كؿ ممؾ كما تخفي الشمس الككاكب  كلما كانت حػاؿ الممػدكح كغيػره مػف الممػكؾ  ككػبلن مف عظمة 

منيما مشبو مجيكلة غير معركفة  فقد أتى بالمشبو بو لبيػاف أف حػاؿ الممػدكح مػع غػره مػف الممػكؾ 
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     كحػػػػػػاؿ الشػػػػػػمس مػػػػػػف الككاكػػػػػػب  فػػػػػػإذا ظيػػػػػػر أخفػػػػػػاىـ كمػػػػػػا تخفػػػػػػي الشػػػػػػمس الككاكػػػػػػب بطمكعيػػػػػػا .
 (      81:  2004  )د.عتيؽ                                                             

 :أبي تماـكقكؿ 
ـُ في شهِب األرماح المعة           بيف الخميسيف ال في السبعِة الشهِب    والعم

 في قصيدتة المعركفة في فتح عمكرية :
ُِ الحِد بيف الج    السيُؼ أصدُؽ أنباًء مف الكتِب         د والمعب في حد

كتفسير ذلؾ أف القػكؿ كالفعػؿ أصػدؽ مػف التنجػيـ   ألف المنجمػيف  أشػاركا إلػى المعتصػـ أف ال 
يػػػذىب إلػػػى الفػػػتح فقػػػكة الضػػػربة كشػػػدتيا تجعػػػؿ الرمػػػاح المعػػػة كالشػػػيب فكجػػػو الشػػػبو قػػػكة الضػػػربة 

 محذكفان.
 (258: 2007.                  )د. ثكيني   وشهب األرماح : األرماح البلمعة كالشهب

كيعتبػػػر التشػػػبيو البميػػػغ مػػػف أعمػػػى مراتػػػب التشػػػبيو " ألف حػػػذؼ األداة ينبػػػئ عػػػف التطػػػابؽ بػػػيف 
فقد اجتمع فيو القكتاف " كعميو يكػكف م كػدان   كحذؼ الكجو ينبئ عف الشمكؿ في الصفات  الطرفيف

 كمجمبلن  كيعتبر أكثر األنكاع ببلغة . 
 : التشبي  الضمني :  ثانياً 

بػػػؿ   فػػػي صػػػكرة مػػػف صػػػكر التشػػػبيو المعركفػػػة  ع فيػػػو المشػػػبو ك المشػػػبو بػػػوىػػػك تشػػػبيو ال يكضػػػ
عمػى إمكػاف مػا أسػند إلػى  كيككف المشبو بو دائمػان برىانػان   كيفيماف مف المعنى  يممحاف في التركيب

 المشبو.
  الكتفائػػو بػػالتمميح ممػػا يزيػػد مػػف قػػكة تػػأثيره  كىػػذا نػػكع مػػف التشػػبيو أنقػػذ فػػي النفػػكس كالخػػكاطر

 الحكـ كاألمثاؿ كالمكاعظ .  كيكثر في
 :  الحمداني فراس أبيككقكؿ 

  البدرُ  دْ قَ تَ فْ يُ  الظمماءِ  هـ            وفي الميمةِ دَّ د جِ سيذكرني قومي إذا جَ 
شبو حاجة قكمػو إليػو حػيف تػدليـ الخطػكب كتشػتد األزمػات كحاجػة النػاس إلػى ضػياء البػدر فػي 

 الميالي المظممات . 
ؿ عمػػييـ   كيطمبكنػػو فػػبل ف قػػكمي سػػيقكؿ عنػػد إشػػتداد الخطػػكب كاألىػػكاأفيػػك ىنػػا يريػػد أف يقػػكؿ 

كال عجػػب فػػي ذلػػؾ ألف البػػدر يفتقػػد كيطمػػب عنػػد إشػػتداد الظػػبلـ   فيكػػذا الكػػبلـ يػػكحي بأنػػو يجدكنػػو 
 (78  :  2004  )د. عتيؽ       تضمف تشبييان غير مصرح بو   فالشاعر يشبيو ضمنان . 

 :الشاعرقكؿ 
 المرء يدرك               تجري الرياح بما ال تشتهي السفف وما كؿ ما يتمنى 
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دائمػػة شػػبييا التػي ال تيػػب الريػػاح بمػػا يبلئميػػا  ةي المػػرء الػػذم ال يػتـ إدراكػػو بصػػكر فقػد جعػػؿ تمنػػ
دائمػػان   فكأنمػػا المشػػبو ىنػػا المػػرء   كالمشػػبو بػػو ىػػك السػػفف   ككجػػو الشػػبو ىػػك عػػدـ مبلءمػػة األمػػكر 

 المألكفػػة. ةـ فػػي ىػػذا البيػػت التشػػبيو بالصػػكر   كلكػػف الشػػعر لػػـ تسػػتخد لؤلمنيػػات فػػي بعػػض األحيػػاف
 (156:  1997  )د.سقاؿ                                                                  

 :  تماـ أبيككقكؿ 
 اليِعػػػػػػػاف الَ ِكػػػػػػػممَ لْ  بٌ رْ َحػػػػػػػ ؿُ يْ السَّػػػػػػػى             فَ نَّػػػػػػػالغِ  فَ ِمػػػػػػػ ريـِ الَكػػػػػػػ ؿَ َطػػػػػػػري عَ ِكػػػػػػػنْ ال تُ 

 (258: 2006)د.عباس                                                             
  كيبػيف لمحبكبتػو أنيػا ال ينبغػي أف تنكػر عميػو فقػره  ف ينفي عف نفسو عيب الفقرأ أراد الشاعر

المػاء  فأبػ كخمك المكػاف العػالي مػف المػاء عممػان  خمك يده مف الماؿ فذلؾ ليس عيبان في الرجاؿ تمامان 
نما يرسمو لآلخريف .  أكؿ ينزؿ عمى المكاف العالي  كلكف لكرمو ال يحتفظ بو لنفسو كا 

يطػػكم كراء ذلػػؾ تشػػبيو  ةكيعمػػؿ ىػػذا النيػػي مػػف اإلنكػػار بػػأف السػػيؿ ال يسػػتقر فػػي األمػػاكف العاليػػ
 الكريـ بالقمة العالية كأنو بيف القـك تميز اليضبة عف  السيكؿ كالبقاع .

 (74: 1976  )د.أبك مكسى
 :  العتاهي  أبيككقكؿ الشاعر 

 ف السفينة ال تجري عمى اليبسإترجو النجاة ولـ تسمؾ مسالكها            
يمجػػأ إلػػى التعبيػػر بالتشػػبيو الضػػمني   فيػػك يشػػبو حػػاؿ مػػف يرجػػك النجػػاة مػػف عػػذاب اثخػػرة كال 

  يسمؾ مسالؾ النجاة بحاؿ السفينة التي تحاكؿ الجرم عمى األرض اليابسة .
 )594: 1995)د.ياقكت  

 : الرومييقكؿ إبف كحيف 
ف هي أعرضت         وقُع السهاـِ ونزعهف إليـُ   ويبلُ إف نظرت وا 

ذا اعرضت   كالمشبو بو حػاؿ السػياـ تػ لـ إذا كقعػت كتػ لـ  فالمشبو حاؿ المحبكبة إذا نظرت كا 
 إذا نزعت أم :

 حاؿ المحبكبة إذا نظرت      السياـ ت لـ إذا كقعت .
 ( 594 :  1995  اؿ المحبكبة إذا اعرضت    السياـ ت لـ إذا نزعت. )ياقكتح

مػف ركائػػع ىػػذا الضػرب قػػكؿ ابػػف المعتػز فػػي تشػػبييو الصػبر عمػػى مضػػض الحسػكد بالنػػار التػػي 
 تأكؿ نفسيا لعدـ إمدادىا بقائيا :  

 ِد َفِإفَّ  َصْبَرَؾ َقاتِم        اصِبْر َعَمى َمَضْض الَحُسػو          
ـْ َتِجُد َما تَأُكُم ػػػػػػػػػػػػالنػاُر تأكػػػػُؿ نفسَ ف    ها                    إْف َل

 (209: 2004)د. شفيع     



381 

 

 المضض : األلـ كالكجع .
فإف تشبيو الحسكد المتركؾ مقاكلتو بالنار التي ال تيمىد  بالحطب  فيسرع فييػا الفنػاء لػيس إال فػي 

لـ تأخذ معو في المقاكلة مع عممػؾ بتطمبػو إياىػا عسػى أف يتكصػؿ  أمر متكىـ لو كىك ما تتكىـ إذا
 بيػػػػػػا إلػػػػػػى نفثػػػػػػػو المصػػػػػػدكر مػػػػػػف قيامػػػػػػػو إذ ذاؾ مقػػػػػػاـ أف تمنعػػػػػػػو مػػػػػػا يمػػػػػػد حياتػػػػػػػو ليسػػػػػػرع فيػػػػػػػو .            

 (63: 2005 عباسد.)                                                              
 :  أبي الطيب المتنبيككقكؿ 

  بلـُ إيِ  ميتٍ بَ  حٍ رْ جُ ما لِ             َ يَ مَ عَ  الهوافُ  يسهؿِ  فْ هُ ف يَ مَ 
 فقد شبو حاؿ مف اعتاد اليكاف فسيؿ عميو تحممو بحاؿ الميت الذم ال يتألـ مف الجراح . 

دعػػاء بػػاطبلن ف اليػػكافي   يسػػيؿ عميػػو تحممػػو   كال يتػػألـ لػػو   كلػػيس ىػػذا االييسػػتأم : أف الػػذم ي
 (274 :1999  )الياشمي                                    ال يتألـ.  ألف الميت إذا جرح

 :  الشاعرككقكؿ 
ذا أرادَ    ودِ حسْ  سافَ ها لِ لَ  احَ ويت أتَ طٌ         ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػيمِ ضَ ر فَ شْ نَ  اَ  وا 

  دِ وْ عُ ال ؼِ رْ ب عَ يُ طِ  عرؼُ يُ  افَ ا كَ مَ        تْ رَ فيما جاوَ  ارْ ؿ النَّ عاُ تَ اشْ  لوالَ 
فشػبو حػاؿ صػاحب الفضػيمة الػذم يظيػر عمػػى لسػاف المحسػكد الػذم يحػاكؿ أف ينػاؿ منػو بحػػاؿ 

 (253:  2006)د. عباس                  إال بعد إشعاؿ النار فيو .  توالعكد الذم ال تفكح رائح
 : التشبي  المقموب :  ثانياً 

أك جعػؿ   بػو لمشػبو مشػبيان كا  كىػك جعػؿ المشػبو بػو مشػبيان   كيطمؽ عميو اسـ التشبيو المعككس
كذلػػػؾ الدعػػػاء إف المشػػػبو بػػػو أتػػػـ ك أكمػػػؿ فػػػي صػػػكرة كجػػػو الشػػػبو مػػػف   كاألصػػػؿ فرعػػػان  الفػػػرع أصػػػبلن 

بػف محمػد  كقػكؿ  كقد سماه ابف جني غمبة الفػركع عمػى األصػكؿ  كىذا عمى سبيؿ المبالغة  المشبو
 :  المأموف الخميفةكىيب في مدح 

  دحُ تميُ  حيفَ  ميفةِ الخَ   ُ جْ وَ          ت ُ رَ غُ  أفَّ كَ  باحُ دا الصَّ بَ وَ 
 يقاس عميو .  كجعؿ كجو الخميفة أصبلن   فجعؿ الصباح ك ىك األصؿ في الضياء مشبيان 

 شػػػػػػػػػػبو غػػػػػػػػػػرة الصػػػػػػػػػػباح   بكجػػػػػػػػػػو الخميفػػػػػػػػػػة   إييامػػػػػػػػػػان أنػػػػػػػػػػو أتػػػػػػػػػػـ منيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي كجػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػبو 
 ( 276 : 1999  ي) الياشم                                                                 

كىػذا أبمػغ كأحسػف كأمػدح  مػػف تشػبيو الكجػو بالصػباح   ألف تشػػبيو الكجػو بالصػباح أصػؿ متفػػؽ 
نما الذم يستنكر تشبيو الصباح بالكجو .   )د.الشيف    ( 90: 1977عميو الينكر كال يستنكر   كا 

 :  ليمى مجنوفكقكؿ   كقد أكثر الشعراء مف ىذا النكع في شعرىـ
 ؿ ما          ضننت محاسن  بحسن  أخذت محاسف ك

 كاد الغزاؿ بكونها             لوال الشوى ونشوز قرن  
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 فكاد الغزاؿ يشبييا لك لـ تكف فيو ىذه العيكب . 
 :  الهروي منصوركمنو قكؿ 

  ها             والماء مثؿ الراح في الغدرافِ الراح مثؿ الماء في كأساتِ 
كأصػػؿ القمػػب :   كشػػبو المػػاء فػػي الغػػدراف عمػػى سػػبيؿ القمػػب  تيافقػػد شػػبو الػػراح بالمػػاء فػػي كأسػػا

 الماء مثؿ الماء في  الغدراف .
 :  المتوكؿكىك يصؼ بركة  البحتريككقكؿ 

 كأنها حيف لجت في تدفقها                 يد الخميفة لما ساؿ واديها 
 ركة بالماء فقمب التشبيو. بالعطاء مف تدفؽ الب أراد الشاعر أف يكىـ أف يد الخميفة أقكل تدفقان 

ظيػػر لنػػا ىػػذا الكػػبلـ إثػػر أك   كقػػد اعتبػػر اإلمػػاـ عبػػد القػػاىر الجرجػػاني التشػػبيو المقمػػكب مػػف المبالغػػة
 : الشاعرتعقيبو عمى قكؿ 

  دحُ تميُ  حيفَ  ميفةِ الخَ   ُ جْ وَ          ت ُ رَ غُ  أفَّ كَ  باحُ دا الصَّ بَ وَ 
الصبح ؟ كغرتو  أـال أدرم أكجيو أنكر  فقاؿ : كاعمـ أف ىذا كاف في الظاىر يشبو قكليـ

كنحك ذلؾ مف كجكه المبالغة فإف في األكؿ   الشمس مسركؽ مف جبينو رأضكء أـ البدر ؟ أك نك 
كيكىـ   مف السحر ليس في الثاني كىك : أنو يستكثر لمصباح أف يشبيو بكجو الخميفة خبلبة كشيئان 

ما ىكيفيد  ع المبالغة في نفسؾ مف حيث ال تشعرأنو احتشد لو كاجتيد في تشبيو يفخـ بو أمره فيكق
مف يقيس عمى أصؿ متفؽ عميو ال يشفؽ  عألنو كضع كبلمو كض  مف غير أف يظير ادعا ه ليا

كالمعاني إذا كردت عمى النفس ىذا المكرد كاف ليا نكع مف   مف خبلؿ مخالؼ كتيكـ متيكـ
                 لغنيمة التي ال تحتسب . ك كا  السركر عجبت مكانة النعمة التي ال تكدرىا المنة

 (43: 1982)د. أميف                                                                 
 بو .  كالمشبو مشبيان   كىك يجعؿ المشبو بو مشبيان   أك العكس دالطر ابف األثير  كقد سماه : 

قػػاؿ : "   يفػػة فػي عبػػارة ذكرىػػا األصػمعي عنػػوكأشػار بعػػض اإلعػراب إلػػى التشػػبيو المقمػكب إشػػارة خف
أف أحػػػدكـ ليصػػػؼ الرجػػػؿ   يقػػػكؿ : إنكػػػـ معاشػػػر أىػػػؿ الحضػػػر لتخطئػػػكف المعنػػػى سػػػمعت اعرابيػػػان 

كيصػػؼ المػػرأة بالحسػػف فيقػػكؿ كأنيػػا الشػػمس  كلػػـ ال تجعمػػكف ىػػػذه   بالشػػجاعة فيقػػكؿ : كأنػػو أسػػد
 كالشمس بالمرأة .   الرجؿككاف قصد اإلعرابي أف يشبو األسد ب  األشياء بيـ أشبو ؟ "

 : التشبي  التمثيمي :  رابعاً 
 أك عدة أمكر .   كالتمثيؿ : ما كجيو منتزع مف متعدد أمريف

 .  كىذا ىك التشبيو المركب بعينو كما ذكرنا سابقان 
 عمى خنزير  إني وتزييني بمدحي معشرًا              كمعمؽ دراً  وكقوؿ
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 :  األسدفي كصؼ  المتنبيككقكؿ 
 يجس عميبلً  مف تيه                  فكأنما آسٍ  يطأ الثرى مترفقاً 

 :  التمعفري شهاب كقكؿ الشاعر
 عشتً رْ مُ  في  كؼ   تْ دَ ر بَ بْ معها         مرآة تِ مطْ تحكي عف َ  الشمُس  تْ حَ اَل وَ 

 كقكؿ يخر : 
 كالمستجير مف الرمضاء عند كربت                 المستجير بعمروٍ 

  : بشاركقكؿ 
 وأسيافنا ليؿ تهاوي كواكب   ار النقع فوؽ رؤوسنا            كأف مث

 : المعري كمنو قكؿ الشاعر
 فيها إمامها  صفوؼ صبلة قاـَ  والنجوـ وراءُ                سهيبلً  فَّ أك

 كقد قدـ النجـك باإلماـ الذم يتقدـ الناس في صبلة كفي ىذا تكضيح حػاؿ المشػبو. فشبو سييبلن 
 :بوصيريالككقكؿ 

 ينفطـِ  فطم ت فْ ا  ضاع و الرَّ  حب        عمى تهمم  شبّ  فْ إوالنفس كالطفؿ 
 :الشنفريكقكؿ 
 وتعوؿُ  ترفُ  ىها           مرزأة ثكمنَ أَ كَ  تْ نَ عنها السهـ حَ  ؿّ إذا زً 

 شبو صكت القكس حيف يخرج السيـ منيا بأنيف المرأة الثكمي التي فقدت ابنيا أك زكجيا.
 كلمتمثيؿ مكقعاف:

 :قكلو تعالي :في القريف الكريـ مثؿ كىك كثير جدان  أف يككف في مفتتح الكبلـ مكضحان  -1
  " مثؿ الذيف ينفقكف أمكاليـ في سبيؿ ا كمثؿ حبة أنبتت سبع سنابؿ في كؿ سنبمة    
 (261مائة حبة كا يضاعؼ لمف يشاء كا كاسع عميـ". )البقرة         

 يضاحو كتقريره . فشبو البرىاف الذم تثبت بو الدعكم كقكؿ ما يجئ  بعد تماـ المعني إل -2
 :العتاهية  أبي       

 الَيَبسِ  عمى ال تجري إف السفينةَ  لنجاة ولـ تسمؾ مسالكها         ترجو ا
 تشبيو التمثيمي كصمتو بالنفس:التأثير 

ع ىنػػػػاؾ عػػػػػدة أسػػػػػباب جعمػػػػت لمتشػػػػػبيو ىػػػػػذا التػػػػأثير   كاقتضػػػػػت أف يصػػػػػنع فػػػػي النفػػػػػكس صػػػػػني
السػػحر كقد كػػاف لعبػػد القػػاىر الجرحػػاني الفضػػؿ فػػي تقريػػر ذلػػؾ قبػػؿ أف يقػػرره عممػػاء الػػنفس كالتربيػػة 

 بزمف بعيد   كمف تمؾ األسباب:
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 إف التشبي  التمثيمي ينقؿ النفس الخفي إلي الجمي: -1
فػالمعركؼ أف العمػػـ المسػػتفاد مػػف طريػػؽ الحػػكاس يفضػؿ العمػػـ المسػػتفاد مػػف جيػػة الفكػػر كالعقػػؿ  

قيؿ في األثر :) ليس الخبر كاليقيف  كليس الظف كالمعاينة(  كما أف العمـ المسػتفاد مػف طريػؽ كقد 
مف طريؽ  الحكاس أسبؽ إلي النفس مف العمـ المستفاد مف طريؽ العقؿ كالركية  ألف العمـ يجئ أكالن 

 (62:  1982الحكاس   ثـ مف جية العقؿ كالفكر . )د. الشيف 
 أمريف مختمفيف.أف التمثيؿ يجمع بيف  -2

كمما كػاف أشػد إلػي  النفػكس أعجػب   ككانػت النفػكس ليػا  ييفكبياف ذلؾ : أف التباعد بيف الشيئ
مػف شػئ مػف غيػر جنسػو كشػكمو   كالتقػاط ذلػؾ لػو مػف غيػر محمػو   حتػػي  وأطػرب كأف تطمػب الشػب

يقػػػكؿ فػػػي السػػػماء كاألرض  ليصػػػير بػػػو مثمػػػيف متبػػػاينيف   كمختمفػػػيف حتػػػي إف الصػػػكرة الكاحػػػدة تػػػر 
 :الخطيـ بف قيسالشاعر الجاىمي 

 َنورَّا رأي            كعنقود ُممَّحايَّة حيفَ  فْ مَ الثريا لِ  في الصبحِ  حَ اَلْ  دْ قَ وَ 
 : مجمكعة مف النجـك متقاربة الشكؿ كالمكاف. الثريا

 ضـ الميـ كتشديد البلـ كتخفيفيا عنب طكيؿ أبيضبالمبلحي: 
 ر الزرع : أدرؾ نضجو.: نكٌ رانوّ 
 بو الشاعر الثريا في الصبح كقت ادراؾ نضجو.ش

 العيف. لككجو الشبو : ىيئة إجماع صكر بيض مستديمة صغار األحجاـ في مرأ
ال فػػي ه إكىػػك مػػاال يتصػػكر كجػػكد  ف يكػػكف المشػػبو بػػو خياليػػان أكمػػف صػػكر التباعػػد بػػيف الطػػرفيف 

 :المعتز ابفذىف كالخياؿ كقكؿ ال
 يؽُ قِ عَ  فَّ هُ وُ شْ حَ  ر  اهف دُ دَ ا                مَ نَ لَ وْ حَ  ض  س الغَ رجَ النْ  عيوفَ  فَّ أَ كَ 

 : جمع مدىف  كىي قاركرة الدىف.مداهف
 .: خرز أحمر عقيؽ

بمػػداىف الػػدر يتكسػػطيا العقيػػؽ   كىػػي صػػكرة طريقػػة ال تكجػػد إال  ضفقػػد شػػبو زىػػر النػػرجس الغػػ
 في الخياؿ   إلبراز المشبو في صكرة الطريؼ البديع. 

كرة الحاصػمة مػف اجتمػاع أجػراـ صػغار بػيض مسػتديرة متبلصػقة عمػي شػكؿ ككجو الشبو : الصػ
  (65-64: 1977   )د. الشيف                   دائرة تحيط بدائرة أخرم حمراء . 

عماؿ الركية   كتحريؾ الخاطر : -3  إف التشبيو التمثيمي يحتاج إلي الفكر  كا 
 (67,68: 1977  الشيف )د.                                               

اناة الحنيف نحكه فمف المرككز في الطباع أف الشئ إذا نيؿ بعد الطمب   أك االشتياؽ إليو   كمع
   فكاف مكقفو مف النفس أجؿ كألطؼ. ى  بالميزة أكل ىاف نيمو أحمك
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 : الدولة سيؼيرثي كالدة  المتنبييقكؿ 
 ت النساء عمي الرجاؿولو كاف النساء كمف فقدنا                   لفضم

 لمهػػػػػػػػػػػػبلؿِ وال التذكير فخر    وما التأنيث السـ الشمس عيب            
حتجاج لتفضيؿ المرأة عمي الرجؿ بحجة لـ يسبؽ إلييا  يقكؿ لك كانت النساء كمثؿ كالػدة افيذا 

يػػر شػػريؼ أك غ سػػيؼ الدكلػػة فػػي كمػػاؿ الصػػفات لفضػػمف عمػػي الرجػػاؿ   ألف الشػػئ لػػـ يكػػف شػػريفان 
لتأنيػػػث اسػػػمو أك تػػػذكيره   بػػػؿ يثبػػػت الشػػػرؼ لممسػػػميات مػػػف حيػػػث أنفسػػػيا كأكصػػػافيا ال مػػػف حيػػػث 

 تأنيث يقصر التذكير عنو ال يبمغ مبمغو. أسما ىا   فربٌ 
  بياكالمثؿ في ذلؾ الشمس كالقمر   فالشمس م نثة كالفضؿ ليا   كالقمر مذكر كىك ال يعادؿ 

  كىك كثير التنقؿ   كيصيبو المحاؽ كىي م نثة  كالقمر أقؿ نكران    كأكثر ظيكران فالشمس أشمؿ نكران 
 كىك مذكر .

 غراض التشبيو:أ
ييدؼ التشبيو إلي تحقيؽ أغراض ببلغية متعددة منيا ما يعكد إلي المشػبو فتخدمػو كتكضػحو   

 كمنيا ما يعكد إلي المشبو بو.
 األغراض التي تعكد إلي المشبو:

 بياف حاؿ المشب :  -1
المشبو مجيكالن كمبيمان كغير بيف فإننا نكضػحو بػذكر المشػبو بػو كفػي ىػذه الحالػة ال بػد  كافإذا 

كتشبيو ثكب مجيكؿ المكف بثكب أخر معمـك لكنو   فنقكؿ  -لدم المخاطب ككف المشبو معمكمان يف أ
 : ثكبي كيذا الثكب في السكاد .

 كقكؿ الشاعر: –يو الكصؼ حينما يككف المشبو غير معركؼ الصفة قبؿ التشبيو فيفيده التشب
 إذا قامت لحاجتيا تثنت                    كأف عظاميا مف خيرزاف

 )شبو عظاميا بالخيزراف بيانان لما فييا مف الميف (
 بياف مقدار حاؿ المشب : -2

 أم: بياف حاؿ المشبو قكة كضعفان   أك قمة ككثرة.
 : الشاعركمنو قكؿ 

 وقرطاس كرقراؽ السحاب          مداد مثؿ خافية الغراب            
 :الرفاء السريكقكؿ 

 ؾ تقارب قطراُ فقد ضاقانْ لي منزؿ كجار الضب أنزل                 ضَ 
 وال ساقاً  بلً جْ أراُ قالب جسمي حيف أدخم                 فما أمد ب  رِ 



385 

 

 خر:يككقكؿ 
   فروج األصابع خانت الماءِ  ىعم               الغداة كقابضٍ  ىمف ليم أصبحتُ ف
 في الحرماف كخيبة األمؿ. قصكل درجةف التشبيو مقدار حالو في عبلقتو مع فتاتو   كأنو بمغ بيٌ 

 :عنترةكقكؿ 
   فيهػػػػػػػػا اثنتػػػػػػػػاف وأربعػػػػػػػػوف حموبػػػػػػػػة              سػػػػػػػػوداء كخافيػػػػػػػػة الغػػػػػػػػراب األسػػػػػػػػػحـ

 (85:1977)د.الشيف                                                            
 )شبو النياؽ السكد بخافية الغراب بيانان لمقدار سكادىا (.

 : األعشىكقكؿ 
                            كػػػػػػػػأف مشػػػػػػػػيتها مػػػػػػػػف بيػػػػػػػػت جارتهػػػػػػػػا             مػػػػػػػػر السػػػػػػػػحابة ال ريػػػػػػػػث وال عجػػػػػػػػؿ

 (40:2004)د.شفيع                                                                        
 بياف إمكاف وجود المشب : -3

عي امتناعػو   ال يتصكر ثبكتو   كال يعقؿ إمكانو كيمكػف أف يػدٌ  غريبان  كذلؾ إذا كاف المشبو أمران 
 فيأتي المشبو بو ليبيف إمكاف كقكعو.

 : المتنبيكقكؿ 
 ف المسؾ بعض دـ الغزاؿإف تفؽ األناـ وأنت منهـ                   فإف

مػنيـ . بػؿ صػار  ألكصػاؼ الفاضػمة إلػي حػد بطػؿ معػو أف يكػكف كاحػدان نو فاؽ األناـ في اأأراد 
أعني أف يتناىي بعػض أفػراد النػكع فػي الفضػائؿ إلػي أف يصػير كأنػو لػيس منيػا –يخر   كىذا  نكعان 
ف المسػؾ بعػض دـ الغػزاؿ   إأمر غريب يفتقر مف يدعيو إلي إثبات جكاز كجػكده   لػذلؾ قػاؿ: فػ –

 منيا في الدـ. يءو مف األكصاؼ الشريفة التي ال يكجد شأم ال يعد في الدماء لما في
 خر .يفالمشبو ىك حاؿ الممدكح في تفكقو عمي أىؿ زمانو حتي صار ككأنو مف جنس 

كالمشبو بو ىك حاؿ المسؾ في تفكقػو عمػي الػدـ حتػي صػار مػف جػنس يخػر . ككجػو الشػبو ىػك 
 خركج بعض أفراد الجنس بفضائمو عف جنسو.

 :معف بف زائدة يرثي  بف مطيرالحسيف كمنو قكؿ 
 َمْرتعاً راُ جْ فتي عيش في معروف  بعد موت                  كما كاف بعد السيؿ مَ 

فػػو بعػػد مكتػػو بالسػػيؿ الػػذم يغمػػر األرض حتػػي إذا انقطػػع ك فشػػبو الشػػاعر عيشػػة النػػاس فػػي معر 
 (85:1977)د. الشيف                    كجؼ نبتت فيو المراعي   فرتعت فيو الماشية.

 سماء ترجي حيف تحتجبالف إمنؾ لي أمبًل               ليس الحجاب بمقصٍ 
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 :البحتريككقكؿ 
 في الندي وضريبِ  ِندّ إلي أيدي العفاة وشاسع             عف كؿ  دافٍ 

 العصبة الساريف جد قريبب   ُ         ءوضو  في العموِ  كالبدر أفرطَ 
امع أنيمػػا متناقضػػتاف   كىمػػا صػػفة البعػػد كالقػػرب  فالشػػاعر يصػػؼ الممػػدكح بصػػفتيف يظػػف السػػ

كلكف سرعاف ما يزكؿ ىذا التناقض عندما يقرأ البيت الثػاني الػذم يمثػؿ المشػبو بػو  كالػذم يبػيف أف 
 لما ادعاه نظيران في الكجكد.

 تقرير حاؿ المشب  في ذهف السامع: -3
مػا يػ دم تثبيػت المعنػي فػي كيكثر ىذا الغرض في تشبيو األمكر العقمية بأمكر حسية كاضحة م

 نفس السامع ثبكتان يصؿ بؾ إلي اليقيف.
 : الشاعركمنو قكؿ   

 ؽ عنا واصطكاؾ المزاهرالز   ـُ                  دَ ر طولَ بيـو كظؿ الرمح قصُّ 
 بالقصر :  وخر يصفكقكؿ اث

 ظممنا عند باب أبي نعيـ                    بيـو مثؿ سالفة الذباب 
 العنؽ   ناحية معمؽ القرط . وصفحالسالفة : 

 أم نيايػػة فػػي القصػػر شػػبو بيػػا اليػػكـعناقػػة كيضػػرب بػػو المثػػؿ بالقصػػر أ: مقػػدـ  سػػالفة الػػذباب
 .اككذلؾ أياـ أبي نعيـ ىذ ةقصير يثبت تناىيو في القصر  فيفيد أنو يكمان سار   ألف أياـ السركر ل

 (332:  1932  )القزكيني                                                           
ففي البيت األكؿ يصؼ اليػكـ بػالطكؿ   كلػذلؾ شػبيو بظػؿ الػرمح   كىػك ممػا يضػرب بػو المثػؿ 

  في الطكؿ   كفي البيت الثاني يصؼ اليـك بالقصر فشبيو بسالفة الذباب .
 (83: 1977)د. الشيف  

كبػػػيف البيتػػػيف السػػػابقيف نجػػػد أف   أك قصػػػير جػػػدان   خػػػر لػػػوي بػػػيف قكلنػػػا : يػػػـك طكيػػػؿ البالمكازنػػػة 
تجسيـ المعنكيات كعرضيا في صكرة مممكسة يككف أمكف  في النفس كأقكل فػي القمػب كليػذا يجػب 

 أف يككف المشبة بو أتـ في كجة الشبو مف المشبو ليتقرر في ذىف السامع كيزداد بو إيمانان. 
 (84 -83:1977  د.الشيف)                                                         

 كقوؿ الشاعر :
 برجْ رها ال يُ سْ الزجاجة كَ  ها               مثؿُ ودُّ  رَ افَ نَ إذا تَ  إف القموبَ 

مػػا كانػػت عميػػو مػػف األنػػس  " شػػبو تنػػافر القمػػكب بكسػػر الزجاجػػة تثبيتػػان لتعػػذر عػػكدة القمػػكب إلػػى
 (220 :  1978  ) الياشمي                                                   كالمكدة"
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كمما تقدـ ذكره يتضح لنػا أف ىػذا الغػرض ال يتحقػؽ إال إذا كػاف كجػو الشػبو أقػكل كأتػـ كأكضػح 
 في المشبو حتي يتقرر كيثبت في ذىف السامع.

 تزييف المشب : -5
 كفي ىذه الحالة يظير المشبو في صكرة حسنة كجميمة لما يضيفو عميو جماؿ المشبو بو .

 :  نابغةالكمنو قكؿ 
 نػػػػػػػؾ شػػػػػػػمس والممػػػػػػػوؾ كواكػػػػػػػب                 إذا طمعػػػػػػػت لػػػػػػػـ يبػػػػػػػد مػػػػػػػنهف كوكػػػػػػػبإف

 (82: 1982)د.الشيف                                                                   
 :الرمة ذيكمثمو قكؿ 

 بُ ها ذهسَّ مَ  دْ ة قَ ضَّ ا فِ هَ نَ أَ كَ               جٍ عَ في نَ  صفراءُ  في برجٍ  كحبلءُ 
: شػػديدة السػػػكاد   كالبػػرج: أحػػػداؽ بيػػاض العػػػيف بالسػػكاد كمػػػو   كالػػنعج : االبيضػػػاض  ءكالكحػػبل
 ( 28:  1982.الشيف  )د                                                     الخالص.
 : الرضي الشريؼقكؿ 

 عيف توأماأحبؾ يا لوف الثيػػػػػػػػػػاِب, ألننػي            رأيتكما في القمب وال
 سكنِت سواد القمب إذ كنِت شبه          فمـ أدِر مف عز مف القمب منكما

فالشاعر يشبو حبيبتو بحبة القمب السكداء التي ىي مناط الحيػاة فػي اإلنسػاف   كىػك ييػدؼ مػف 
 كراء ذلؾ تزييف المشبو كبياف منزلتو الفريدة المتميزة في نفس الشاعر فيي بمنزلة المشبة بو 

 (579 1995)د. ياقكت                                                         
 تقبيح المشب : -6

في ىذه الحالة يظيػر المشػبو فػي صػكرة قبيحػة منفػردة تنبػك عنيػا النفػي لقػبح المشػبو بػو . كمنػو 
 يصؼ مغنيان: الرومي ابفقكؿ 

 حجراَ  أو بالعاً مجاذبًا وترًا                  منظرُُ  مف قبحِ  تخال  أبداً 
 النظراَ  أو كررَ  إذا شدا نغماً                  هرـِ  لجةٍ  يكأن  ضفدع ف
 في اليجاء : المتنبيكقكؿ الشاعر 

ذا َأَشاَر محدَّثًا فَ   ِقرُد يْقهق  أو عجوٌز َتْمِطـ                   أَّن ُ كَ وا 
طػـ. كالغػرض مػف التشػبيو تقبػيح فالمتنبي يشبو الميجك عندما يتحدث بالقرد يقيقو أك العجػكز تم

 القرد كلطـ العجكز أمراف مستكرىاف تنفر منيما النفس مع إثارة السخرية منو . ةالمشبو ألف قيقي
 (559 :  1995  ) ياقكت                                                            

 : طويمة لحيةبف الركمي في كصؼ اكقكؿ 
 شهباء تحكي ذنب المذبة     ولحية سائمة منصبة   
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بف الركمي يشبو لحية طكيمة يختمط فييا السكاد بالبياض بذنب المذبة   أم المنشة التي يػذب اف
 (.84:  2004)د. عتيؽ                    بيا الذباب كيطرد كالغرض تقبيح ىذه المحية . 

 :لحية ذيفي كصؼ لـ  شخص  الرومي بفاكقكؿ 
 اصؿ                   كنصوؿ تمؾ المّمة الشمطاءال تكذبف فإف لؤمؾ ن

   شػػػػػػػػػػبو ل مػػػػػػػػػػػو الظػػػػػػػػػػػاىر بظيػػػػػػػػػػػكر المحيػػػػػػػػػػػة المخضػػػػػػػػػػػكبة حػػػػػػػػػػػيف يػػػػػػػػػػػزكؿ الخضػػػػػػػػػػػاب عنيػػػػػػػػػػػا .
 )85  : 2004) د. عتيؽ                                                                     

 في كصؼ منزلو : الرفاء السريكقاؿ 
 اقاضل              ضنؾ تقارب قطراُ لي منزؿ كوجار الكمب أنز 

 فيػػػػػػػػك يشػػػػػػػػبو منزلػػػػػػػػو الضػػػػػػػػيؽ الػػػػػػػػذم تقػػػػػػػػارب قطػػػػػػػػراه أم جانبػػػػػػػػاه بكجػػػػػػػػار الكمػػػػػػػػب كجحػػػػػػػػره .
 (85:  2004  )د.عتيؽ                                                                  

 : الرومي بفاكقاؿ 
 مؾ المطموبأبديت صفحة قسوة وخشونة            مف دوف تاف  ني

 فكأنؾ الينوت في إبداءُ                شوكًا يذود ب  عف الخروب
بػػف الركمػػي ىنػػا شخصػػان غمػػيظ القمػػب حػػيف يطمػػب منػػو أقػػؿ منػػو بشػػجر الخػػركب الػػذم ال ايشػػبو 

 (85 :  2004  )د. عتيؽ           يعادؿ شككو ما يجنى مف ثمره األسكد المعكج الصمب .
 : تويإمر كقكؿ أعرابي في ذـ 

                توهمت  بابًا مف النار يفتحلو رأيتَ  فما –ال كانت  –وتفتح 
ف يدعك عمييا بالحرماف مف الكجكد بقكلو )ال كانت ( يشبو أتو بعد أمر إعرابي الساخط عمى فاأل

 بػػػػػػػػػػػػاب مػػػػػػػػػػػػف أبػػػػػػػػػػػػكاب جيػػػػػػػػػػػػنـ كغرضػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػف كراء ذلػػػػػػػػػػػػؾ التقبػػػػػػػػػػػػيح. بفميػػػػػػػػػػػػا عنػػػػػػػػػػػػدما تفتحػػػػػػػػػػػػو 
 (580 :  1995  ) ياقكت                                                           

 نة:يٍ في كصؼ قى  الرومي بفاقكؿ ك 
 فمس القىمبى كًّؿ كربً  تٍ نى غى 

ـى الضربً   كاستكجبت منا ألي
 ليا فـي مثؿي اتساًع الدربً 

: ىػػك المػػدخؿ بػػيف جبمػػيف كالعػػرب تسػػتعممو فػػي معنػػى البػػاب   كيقػػاؿ لبػػاب السػػكة  الػػدرب    
 الضيؽ درب.درب  المدخؿ 

كىك يشبو فـ ىػذه القينػة كىػي تغنػي بالػدرب أم البػاب الكاسػع   ألف العػرب تسػتعمؿ الػدرب فػي 
 (580 :  1995  معنى الباب   باإلضافة إلى داللتة عمى المدخؿ بيف جبميف . ) ياقكت
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 استطراؼ المشب : -7
ي الػنفس الراحػة كذلؾ بأف يبرز المشػبو فػي صػكرة أنيقػة تخمػب المػب   كتبيػر العقػؿ   كتبعػث فػ

 ف:يكتثير فييا المتعة   كيظير ذلؾ في صكرت
 :معصـو ابفال حقيقة لو في الكاقع   كقكؿ  األكلي : أف يككف المشبو بو خياليان 

 انظر إلي الفحـ في  الجمر متقد          كأن  بحر مسؾ موج  الذهب
ه فػي صػكرة الممتنعػة إلبػراز  يشبو الشاعر فحـ فيػو جمػر مكقػد ببحػر مػف المسػؾ مكجػو الػذىب  

 .عادة
 :المعتز ابفكقكؿ 

  كأّف عيوَف النَّْرَجس الَغض  حْولنا           َمداهُف ُدر  َحْشُوُهفَّ َعِقيُؽ 
 : جمع مدىف  كىي قاركرة الدىف.مداهف
 : خرز أحمر. عقيؽ

 فقػػد شػػبو زىػػر النػػرجس الغػػض بمػػداىف الػػدر يتكسػػطيا العقيػػؽ   كىػػي صػػكرة طريفػػة ال تكجػػد إال
 في الخياؿ   إلبراز المشبو في صكرة الطريؼ البديع .

ككجػػو الشػػبو: الصػػكرة الحاصػػمة مػػف اجتمػػاع أجػػراـ صػػغار بػػيض مسػػتديرة متبلصػػقة عمػػي شػػكؿ 
 (88:  1982  ) د.الشيف                                    تحيط بدائرة أخرم حمراء .

 نادر الكقكع .   كلكنو الثانية : أف يككف المشبو بو ليس خياليان 
 : المعتز ابفكقكؿ 

 انظر إلي  كزورؽ مف فضة     قد أثقمت  حمولة مف عنبر
 فالزكرؽ المصنكع مف الفضة  كالمممكء بالعنبر يندر حضكره في الذىف عند ذكر اليبلؿ.

 (194 :  2005  )د.عمكاف                                                         
 :البنفسخفي تشبيو  يالروم بفاقكؿ 

 وال َزَوِردّيٍة تػػػػػػػػزهػػػػػػػػو بػػػزرقػػػػتهػػػػػا           بيف الرياٍض عمى حمٍر اليواقيتٍ 
 أوائُؿ الناِر في أطراِؼ كبػػػػريػػػػػػتِ     ػػػا      ػػػػػػػػػكأنها فوؽ قاماِت َضُعفَف بهػػ

فػي المػكف بػأجكد  جكىػك حجػر نفػيس يشػبو البنفسػالبلزكردية : البنفسجية   نسبة إلى البلزكرد   
 أنكاعو التي تصنع منو الحمي كاليكاقيت  : جمع ياقكتة.

فػػإف البلزكرديػػة كىػػػي البنفسػػجو شػػػبيت بالنػػار فػػي أطػػػراؼ كبريػػت كمعمػػػـك أف الشػػيء الطبيعػػػي 
ي عنػد حضػكر البلزكرديػة فيػو ىػك األزىػار كالريػػاحيف التػي ىػي مػف جنسػيا ال أكائػؿ النػار فػػ ةبسػرع

لنظػر كانػت ابعػد التأمػؿ كطػكؿ  ةأطراؼ الكبريت . كلما كاف االنتقاؿ مف البنفسج إلى النار المذككر 
 (71 :  2004  )د. عتيؽ                                               . ةغريب اتالتشبيي
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جد تشبيو قد تكقؼ عبد القاىر أماـ ىذيف البيتيف لبياف ما فييما مف الجماؿ في التشبيو  فنك 
بف الركمي   كيعمؽ عمييما بقكلو أغرب كأعجب االبنفسج بنار الكبريت  في قكلو   ثـ يذكر بيتي 

كأحؽ بالكلكع كأجدر مف تشبيو النرجس بمداىف در حشكىف عقيؽ   ألف إذ ذاؾ مشبو لنبات غض 
الكجو(.  يرؼ   كأكراؽ رطبة ترل الكمؼ ك)الكمؼ لكف بيف السكاد كالحمرة   كحمرة كدرة تعمك

كمبني الطباع كمكضكع الجبمة   عمى أف الشىء إذا ظير مف مكاف لـ يعيد ظيكره منو   كخرج 
في كثر   ككاف الشغؼ منيا أجدر   سكاء أو ليس بمعدف لو   كانت صبابة النفكس بو عمف مكض

خراجؾ إلى ركع  المستغرب   كجكدؾ الشيء في مكاف ليس مف أمكنة   ككجكد ةإثارة التعجب كا 
لـ يعرؼ لو شبيان في شيء مف المتمكنات   لـ تجد لو ىذه الغرابة   كلـ ينؿ مف  كشيء لـ يكجد 

 (531: 1995 )ياقكت                                         الحسف ىذا الحظ .   
 غراض التي تعكد إلي المشبو بو:األ

 : التشبيو المقمكب : الغرض األوؿ
دعاء أف المشبو بو كأتـ كأكمؿ في كجو الشػبو بو ال  كالمشبو مشبيان  كىك جعؿ المشبو بو مشبيان 

 ا عف التشبيو المقمكب.نثر حديثإمف الشبو   كقد بينا ىذا بالتفصيؿ 
 : بياف االىتماـ بالمشبو بو: الغرض الثاني

 بالرغيؼ في االستدارة كاإلشراؽ . كيسمي ىذا الغرض إظيار المطمكب   كتشبيو الجائع كجيان 
 غة التشبيو:ببل

يعتبػػر التشػػبيو كسػػيمة مػػف كسػػائؿ  التعبيػػر التصػػكيرية يسػػتمد قكتػػو مػػف الخيػػاؿ فكمػػا أف الرسػػػـ 
صػػباغ كاألحجػػار التػػي ت لػػؼ كتصػػقؿ لترمػػز إلػػي طبيعػػة جميمػػة أك فتنػػة كالتصػػكير يعتمػػد عمػػي األ

عػف العاطفػة  ساحرة   أك عبقرية نادرة نجد أف التشبيو يشاركيما في اإلفصاح عف الفكرة   كالتعبيػر
 صباغ كاألحجار.بما فيو عنصر الخياؿ الذم يقابؿ تمؾ األ

  كيزيػػده قػػكة كتأكيػػدان   يرفػػع مػػف قػػدر الكػػبلـ فتيفػػك   كىػػك يضػػفي عمػػي المعنػػي شػػرفان ككضػػكحان 
  ككممػػا   والػنفس لػػو   كيتحػرؾ القمػػب إليػو   ألنػػو يتنقػؿ بنػػا مػف المعنػػي األصػمي إلػػي  صػكرة  تشػػبي

ؾ لمػػنفس   كأبعػػد لمتػػأثير   كممػػا كػػاف ىػػذا االنتقػػاؿ مػػكػػاف أم كزاده قػػكة ككضػػكحان  جػػبل التشػػبيو المعنػػي
بقميػؿ أك كثيػر مػف الخيػاؿ كػاف التشػبيو أركع لمػنفس   كأدعػي  بعيدان قميؿ الخطػكر بالبػاؿ أك ممتزجػان 

 إلي إعجابيا كاىتزازىا.
بػػػػداع فػػػكلقػػػد اعتبػػػر الػػػػبعض التشػػػبيو مػػػػع مػػػا فيػػػػو مػػػف إثػػػػراء أدبػػػي كجمػػػػاؿ  ي التصػػػػكير فنػػػي كا 

كذلؾ باالنتقاؿ مف شئ إلػي شػئ أخػر يشػبيو كيشػاكمو يعبػر بػو الشػاعر أك الكاتػب عػف   كالتكضيح
 ما كاف أبعد كأغرب كاف أركع كأجمؿ .في نفسو  ككمٌ  ىمعن
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ذا نظرنػػا فػػي عصػػكر األدب المختمفػػة كجػػدنا التشػػبيو أكضػػح الفنػػكف كأكثرىػػا تعبيػػران  عػػف البيئػػة  كا 
ا  كرحبيػػػا   كفػػػي الشػػػعر الجػػػاىمي كصػػػدر اإلسػػػبلـ كثيػػػر مػػػف صػػػكره العربيػػػة فػػػي مختمػػػؼ مشػػػاىدى

كألكانو   كفي كتاب ا جميرة مف أنكاعو جاءت لتصكير المعني أدؽ تصكير كتضيؼ إلي الشػكؿ 
ثػػػػر ميػػػـ فػػػي كػػػبلـ العػػػرب فأدراىػػػا  الشػػػعراء فػػػػي أف يالحمػػػؿ كأركعيػػػا  ككػػػاف لتشػػػبييات القػػػر  ىأبيػػػ

 ي تصكيرىـ.ف قصائدىـ كاتخذىا  الكتاب أساسان 
: كأما التشبيو فيػك مػف أشػرؼ كػبلـ العػرب   كفيػو تكػكف الفطنػة كالبراعػة عنػدىـ وهب ابفيقكؿ 
  كليػػذا أطبػػؽ جميػػع    كيكسػػبو تأكيػػدان : كالتشػػبيو يزيػػد المعنػػي كضػػكحان العسػػكري هػػبلؿ أبػػوكيقػػكؿ 

كأىؿ الجاىمية  المتكمميف مف العجـ كالعرب عميو  كلـ يستغف أحد منيـ عنو   كقد جاء عف القدماء
 ما يستدؿ بو عمي شرفو كمكقعو مف الببلغة.

فالتمثيؿ يكسك المعاني أبيػة كيكسػبيا  عف المعاني المختمفة بقكلو: الجرجاني رهالقا عبدكيعبر 
 منقبػػػة   كيرفػػػع مػػػف أقػػػدارىا   كيشػػػب مػػػف نارىػػػا   كيستشػػػير ليػػػا مػػػف أقاصػػػي األفئػػػدة صػػػبابة ككمفػػػان 

ف كػػاف  يو مػدحان التشػب كػاف فإ  فػ كمحبػة كشػغفان  كػاف أبيػي كأفخػـ   كأنبػؿ فػي النفػكس كأعظػـ ... كا 
كػاف برىانػو أنػكر  ف كػاف حجابػان ا  و ألػذع   ككقعػو أشػد   كحػده أحػد . ك مكاف مسو أكجػع   كميسػ ذمان 

 ف كػافأه أبعػد كشػرفو أجػد كلسػانو ألػد ... ك أك كػاف شػ ف كػاف افتخػاران ا  ك  ...كسمطانو أقير كبيانو أبير
لمفكػر  ىشػفي لمصػدر كأدعػأكػاف  ف كػاف كعظػان ا  ي القبكؿ أقرب كلمقمػكب أخمػب ... ك إلكاف  اعتذاران 

 كأبمغ في التنبيو كالزجر.
: كلضرب األمثاؿ   كاستحضار العمماء المثؿ كالنظائر شأف ليس بػالخفي فػي  الزمخشرييقكؿ 

  كالمتكىـ  إبراز خبيئات المعاني  كرفع األستار عف الحقائؽ حتى يريؾ المتخيؿ في صكرة المحقؽ
 (  55:  )الزمخشرم  بدكف           في معرض المتيقف   كالغائب كأنو مشاىد.

ف فػنو مما اتفؽ العقبلء عمي شرؼ قدره كفخامة أمره فػي أعمـ أكفيو يقكؿ الخطيب القزكيني : ف
 إلي المقصػكد بيػا مػدحان كانػت أك الببلغة كأف تعقيب المعاني بو يضاعؼ قكاىا في تحريؾ النفكس

أك افتخاران أك غير ذلؾ .  (328:) الصعيدم  بدكف                         ذما ن
نؾ إذا أردت تشبيو الشئ  بغيره فإنما تقصد إلي تقرير أعمـ أبقكلو : ك  العمويكىذا ما عبر عنو 

المشبو في النفس بصػكرة المشػبو بػو أك بمعنػاه فيسػتفاد مػف ذلػؾ المبالغػة فيمػا قصػد بػو مػف التشػبيو 
ـ أك ترغيػػب أك ترىيػػب أك صػػغر أك غيػػر ذلػػؾ مػػف الكجػػكه التػػي ذي جميػػع كجكىػػو مػػف مػػدح أك عمػػ

  يقصػػػػػػػػػػػػد بيػػػػػػػػػػػػا التشػػػػػػػػػػػػبيو كمػػػػػػػػػػػػا يسػػػػػػػػػػػػتفاد منػػػػػػػػػػػػو اإليجػػػػػػػػػػػػاز كاالختصػػػػػػػػػػػػار كالبيػػػػػػػػػػػػاف كاإليضػػػػػػػػػػػػاح.
 (273:   1995  )العمكم                                                    
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 (20حؽ )مم
 أوراؽ العمؿ والتدريبات

 الجامعة اإلسبلمية                                                                 
 قسـ المغة العربية                           

 كمية اَلداب والتربية
 (1ورقة عمؿ )

 ؟عػمـ البياف لغة كاصطبلحان  عٌرؼ:  1س
      ..................................................................................... 

 : ما ىك التشبيو؟2س
     ....................................................................................... 
 ؟: ما أركاف التشبيو 3س

     ........................................................................................ 
 عقمياف؟........................................................ : طرفا التشبيو حسياف أـ  4س
 ......................................................................الحسػي؟ب: ما المراد 5س
 ...........................أف يمييا المشبو  أك المشبو بو؟: ىؿ األصؿ في أدكات التشبيو  6س
 و؟.................................................................: متى تفيد كأف التشبي 7س
 .................................................................: ما ىك التشبيو البميغ ؟ 8س

 لباحثةا                                                                                
 مؿ الدربيأ 
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 الجامعة اإلسبلمية                                                                 

 قسـ المغة العربية 
  كمية اَلداب والتربية

 (2ورقة عمؿ )
 .......................................: كـ قسمان لمتشبيو باعتبار طرفية؟............. 1س
 : كـ قسمان لمتشبيو باعتبار تعدد طرفيو؟ ................................................ 2س
 : ما ىك التشبيو الممفكؼ؟.............................................................. 3س
 -: أكمؿ ما يمي :4س
   .........التشبيو العقمي ىك........-بىك ...............................التشبيو الحسي -أ
 التشبيو الكجداني ىك.....................-التشبيو الكىمي ىك .............................د-ج
 أدكات التشبيو ىي ....................................................................-
طٌََثييُلػاضٌ ييِذغَنػُغظِغُػييوَنػأ ْطييَواض ُؼْمػِسييسػَدييِبغَلػاضٍضييِرػَصَطَثييَلػَحبٌَييٍظػػقػاؿ سػػبحانو كتعػػالى : "  -1: 5س

 .(261:")البقرة أ ظَبَتْتػَدْبَدػَدظ فِبَلػِسسػُصلٌَػُدظُبض ٍظػطٌَِئُظػَحبٌٍَظػَواضٍضُرػُغض فِرُفػِضَطنػَغذ فُء
 برثاثة الحاؿ : ييجك رجبلن  الشاعركقاؿ  -2
 يأتيؾ في جبة مخرقة       أطوؿ أعمار ممها يـو       

 وطيمساف كاَلؿ يمبس        عمى قميص كأن  غيـ       
 : المتنبيكقاؿ  -3

 كريـ لفظت الناس لما لقيت       كأنهـ ماجؼ مف زاد راكب 
 بيف مافي النصوص السابقة المشب  والمشب  ب  وأداة لتشبي ؟.أُ 1
..............................................................................................

.............................................................................................. 
 شكرًا لحسف تعاونكـ

     
 الباحثة                                                                     
 أمؿ لدربي 
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 الجامعة اإلسبلمية                                                                  
 قسـ المغة العربية 
 كمية اَلداب والتربية

 (3ورقة عمؿ )
 ...........................................تمثيؿ....الأفرؽ بيف كاؼ التشبيو ك)كأف( مع . 1س
      ....................................................................................... 
 ...................................أيف يقع المشبو بو مع أدكات التشبيو المختمفة ؟ مثؿ :... 2س
 :: أشرح البيت اثتي كبيف ما فيو مف تشبيو مع بياف أركاف التشبيو3س

ذا افتقرت إلى الذخائر لـ تجد       ذخرًا كصالح األعماؿ         وا 
............................................................................................ 

 : أبيف أنكاع التشبيو في الشكاىد التالية باعتبار األداة ككجو الشبو 4س
 .(24")الرحمف: ُطْظذ ؽُتػِسسػاْضَبْحَرػَصفْضؾ ْرض فَمَوض ُرػاْضَجَواَريػاْض:"ػقاؿ تعالى  .1

............................................................................................. 
 . (88")النمؿ : َوَتَرىػاْضِجَبفَلػَتْحَدُبَؼفػَجفِطَدًةػَوِعَسػَتُطرٌُػَطرٌَػاضدٌََحفِب:"ػقاؿ تعالى  .2

............................................................................................. 
 يا شبي  البدر حسنًا وضياًء ومنااًل .قكؿ الشاعر :  .3

............................................................................................. 
 كتاب ا: أمؤل لما يأتي ب ية مف : 5س
 .............................................بمركب :........................تشبيو مركب  .1
 ............................................................تشبيو أسماء:.................. .2
 ........... تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو أفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ: .................................................... .3

 شكرًا لحسف تعاونكـ                                 
 الباحثة 

 أمؿ الدربي 
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 لجامعة اإلسبلمية                                                                  ا

 قسـ المغة العربية 
 كمية اَلداب والتربية

 (4ورقة عمؿ )
 اصفة ىبت عمى السفينة التي رحؿ فييا إلى إيطاليا :يصؼ ع إبراهيـ حافظ: قاؿ 1س

 عاصؼ يرتمي , وبحر بغير        أنا با منهمػا مستجير 
 وكأف األمواج وهي نوالػػي           محنقات أشجاف نفس تور 
 أزبدت ثـ جرجرت ثـ ثػارت         ثـ فارت كما تفور القدور 

 لمفمؾ عزمة ال تخور ثـ أوفت مثؿ الجباؿ عمى الفمػ      ػؾ و 
 :بيف ما في ىذه األبيات مف تشبييات أ .1
............................................................................................ 
 :عيف الحسي كالعقمي مف الطرفيف أ .2
............................................................................................. 
 :أذكر أداة التشبيو في كؿ منيا  .3
............................................................................................. 
 : صكتت؟ ى)جرجرت( في البيت الثالث كمعنفي ما رأيؾ  .4

.............................................................................................. 
 ما رأيؾ في التشبيو الكارد في البيت الثاني ؟ .5

.............................................................................................. 
 .كازف بيف التشبيو في البيت الثالث   كالتشبيو في البيت الرابع أ .6

............................................................................................. 
 لحسف تعاونكـ                   شكراً                                        

 الباحثة
 أمؿ الدربي 
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 لجامعة اإلسبلمية                                                               ا
 سـ المغة العربية ق

 (5ورقة عمؿ )                          كمية اَلداب والتربية
 حيث الحسية كالعقمية : يا:في التشبييات اثتية المشبو بو   كنكع كؿ من1س
 في قصيدة عتاب : الرومي بفأقاؿ  .1

 بلء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ حظا كسائر البخػػػي        ػ    ػػػػػػػػػيا أخي َهْبؾ لـ تهب لي مف سع
 ا عمى األقذاء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغض أجفانه        ػػػػػػي    ػػػػأنػت عينػي وليػس مف حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 وف في األقفاءػػػػػػػػػػػػهؿ تكوف العي      ػػوا      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب قوـ رأوؾ ريعػوا فػػػػػػػقػػػػػػػال
 ا مف وراءػػػػػػػػػػػػرض عيف يرى به  ػ           ػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػطرؽ الموالفؤاد الذكي لمم

 اءػػػػػػػػػؾ والصدر غير ذي الشحن ػػػػػػػ            ػػػػػػػػػػػػػػػػػولؾ الود كالذي كاف مف خم
 فإنها كالفضػاء تي فيؾ اتساعاً  ػػػػػػػػ            ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولؾ العذر مني مؿ قافي

..............................................................................................
............................................................................................. 

 : برد بف بشارقاؿ  .2
ف  خميمي إف العسر سوؼ يفيؽ       يػؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسػارا فػي غد لخم وا 
ف ماؽ الزماف أم   وما أنا إال كالزماف إذا صحا      وؽ ػػػػػػػصحوت وا 

..............................................................................................
.............................................................................................. 

 : الشاعرقاؿ  .3
 محاسنػ  فراقت كؿ عػيف   كػأف األقحػواف وقد تػبدت         
 تحػؼ بها شرافػات الُمجيف   عمػاد زبرجػد وقباب تبػػػػػػػػر        

 شكرًا لحسف تعاونكـ
 الباحثة

 ربيأمؿ الد
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                                                                          جامعة اإلسبلمية  ال
 قسـ المغة العربية 
 كمية اَلداب والتربية

 (6ورقة عمؿ )
 ..........................................................؟:ما ىك التشبيو المفركؽ 1س
 .......................................................ما ىك تشبيو التسكية؟..... : 2س
 ............................................................ ؟: ما ىك تشبيو الجمع3س
 .............................................؟: كـ قسمان لمتشبيو بإعتبار كجو الشبو 4س
 ......................................................عرؼ التشبيو التمثيمي.....أ:  5س
 ......................................................يعرؼ التشبيو الغير تمثيمأ:  6س
 ..........................................................عرؼ التشبيو المفصؿأ:  7س
 ..............................الغرض منو ؟..........: كـ قسمان لمتشبيو بإعتبار 8س
 : أكمؿ ما يمي : 9س
 ....................................................التشبيو المفرد ىك ....... - أ
 ...................................................التشبيو المركب ىك ....... - ب

 شكرًا لحسف تعاونكـ
 الباحثة

 مؿ الدربيأ
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 ة                                                                 الجامعة اإلسبلمي
 قسـ المغة العربية 
 (7ورقة عمؿ )                              كمية اَلداب والتربية

 تطبيقات عامة عمى أنواع التشبي 
 اشتريت ثوبًا أحمر كالورد         
؟         ما نكع التشبيو في العبارة السابقة -: أ 1س

............................................................................................ 
 ما الغرض منو ؟  -ب

............................................................................................. 
  أتى الربيع أتاؾ النور والنور            وما الدهر إال الربيع المستنير إذا  :  2س

 بمػػػػورفاألرض يػػػػػاقوت  والػجػػػػػػو لػؤلػػؤة               والنبت فيروزج والماء        
 .......................................) األرض ياقكتة (  تشبيو  ..........................-أ
 المشبو بو ......................... -......              جالمشبو ................... -ب
 كجو الشبو ........................ -نكعو ............................              ق -د
 الغرض منو ....................... -األداة ...........................               ز -ك
 ........................  البيت كمو تشبيو . -ح
 

 ـ                      شكرًا لحسف تعاونك                         
 الباحثة 
 أمؿ الدربي
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 الجامعة اإلسبلمية                                          
 قسـ المغة العربية 
 كمية اَلداب والتربية
 ( 8)ورق  عمؿ                                       

 
 العمر واإلنساف والدنيا همو                 كالظؿ في اإلقباؿ واإلدبار:  1س
 المشبو .............................. -نكع التشبيو ىك .................              ب -أ
 ..............األداة ................... -المشبو بو .....................              د -ج
 الغرض منو .......................... -كجو الشبو ....................              ك -ق
  كـ نػػػعػػمػػة مػػرت بػػنػػػا                     فرس يهروؿ أو نسيـ سػاري -2س
 ...........المشبو.................. -نكع التشبيو ىك .................             ب -أ
 األداة............................... -المشبو بو ......................             د -ج
 الغرض منو ....................... -كجو الشبو......................             ك -ق

 شكرًا لحسف تعاونكـ
 الباحثة 
 أمؿ الدربي 
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                                                     لجامعة اإلسبلمية          ا
 قسـ المغة العربية 
 كمية اَلداب والتربية

 (9ورقة عمؿ )
 تطبيقات عامة عمى أنواع التشبي 

  وجػػػُ  وقػػدو شػػػػعػػػػػُر                لػيػػػػػُؿ وبػػػدُر وغػػػػصػػػػف           :  1س
 المشبو............................. -................             بنكع التشبيو ىك . -أ     
 األداة............................... -المشبو بو ......................             د -ج    
 الغرض منو ....................... -كجو الشبو......................             ك -ق    
 الح في الصبح الثريا كما ترى              كعنقود مبلحببة حيف نورا : وقد2س

 المشبو............................. -نكع التشبيو ىك .................             ب -أ     
 األداة............................... -المشبو بو ......................             د -ج    
 الغرض منو ......................... -كجو الشبو......................             ك -ق   
 : أكمؿ ما يمي : 3س
 إلى ...................  افينقسـ التشبيو مف حيث الطرف - أ
 ...........................-2................ -1ىما  - ب

  شكرًا لحسف تعاونكـ
                                       

 الباحثة                                                                                    
 أمؿ الدربي
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  الجامعة اإلسبلمية                                                                
 قسـ المغة العربية 
                                  كمية اَلداب والتربية

 (10) ورق  عمؿ 
 .}39يس:{﴾ اْضػ ِدغَم َواْضػ َطَرػش د ْرظ فُهػَطظ فَزَلػَحت زػَرفَدػَصفْضُطْرُجوَنػ﴿: قكلة تعالي : 1س

 ................. ؟ما معنى العرجكف -...............             ب ؟ما معنى قدرناه -أ     
 ..........................    المشبو بو........................ ك أستخرج المشبو....... -ج     
 نكع التشبيو .................  -د     
 . (23:  22﴾)الكاقعة  َوُحوًرػِرغًنػَصؾ ْطَثفَلػاضضٌُْؤُضَؤػاْضَطْصُظوَن: قكلة تعالى : ﴿  2س    
 بو ...................المش -.............          ب ؟ما معنى المكنكف -أ     
 نكع التشبيو ................ -المشبو بو ...................           د -ج     
 .﴾  َغْوَمػَتُصوُنػاضدٌََطفُءػَصفْضُطْؼَلػ*ػَوَتُصوُنػاْضِجَبفُلػَصفْضِطْؼَنػ﴿: قكلة تعالي :  3س

 ( .9-8)المعارج:       
 المشبو ................. -....            بنكع النشبيو ............. -أ     
 األداة ................... -المشبو بو .................            د -ج     

 شكرًا لحسف تعاونكـ
 لباحثة ا                                                                       

 أمؿ الدربي
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                                                              الجامعة اإلسبلمية     
 قسـ المغة العربية 
 كمية اَلداب والتربية

 (11)ورقة عمؿ 
 ﴾ ُشُضوُبُصمػطؼنػَبْطِدػَذِضَكػس ِؼَسػَصفْضِحَجفَرِةػأ ْوػأ ذ دُّػش ْدَوًة ُثم ػش َدْتػ﴿:: قكلو تعالى 1س

 . ( 74)البقرة :       
 المشبو ...................... -كع التشبيو في اثية .......................        بن -أ     
 األداة ......................... -المشبو بو ................................        د -ج     
 كجو الشبو ............................... -ق     
 .﴾ػاضظٌ فَسِبِرػِسسػػَغْطِذسػفَنػَطْغتًفػس ؾ ْحَغْغظ فُهػَوَجَطْضظ فػض ُرػُظورًاأ َوَطْنػَصػ﴿:: قكلو تعالى2س

 }122األنعاـ:      {
 استخرج المشبو كالمشبو بو مف اثية السابقة ؟....................................... - أ
 بيف نكع التشبيو ................................... -ب
  ﴾َإظٌ َؼفػذ َجَرٌةػَتْخُرُجػِسسػأ ْصَلػاْضَجِحغَمػط ْضُطَؼفػَصؾ ظٌ ُرػُرُءوُسػاضذٌ َغفِطغَنػ﴿:قكلو تعالى :  3س

 . (65: 64لصافات)      
 .......................         ؟ما نكع التشبيو في اثية السابقة -أ      
 .............  ...استخرج كبلن مف المشبو   المشبو بو   أداة التشبيو ............... - ب

 ..................... 
 شكرًا لحسف تعاونكـ                                   

 الباحثة                      
 أمؿ الدربي
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 الجامعة اإلسبلمية                                                                  
 قسـ المغة العربية 

                              التربيةكمية اَلداب و 
 (12)ورق  عمؿ 

 . (31)يكسؼ : ﴾َطفػَعَذاػَبذ ّراػَإْنػَعَذاػَإِلػَطض ًكػَصَرغًمػػ﴿: قكلة تعالى :  1س
 بيف نكع التشبيو في اثية السابقة..................................أ - أ
 .......................... ؟ما معنى بشران   - ب
 ........................... ؟ممؾما معنى  - ج
َإَذاػَحتٌَزػػَواضٌ ِذغَنػَصغ ُرواػأ ْرَطفُضُؼْمػَصَدَراٍبػِبِػغَطٍظػَغْحَدُبُرػاضظٌ ْطؽُنػَطفءػ﴿: قكلو تعالى :  2س

 (.39لنكر :)ا﴾ػَواضضٌ ُرػَدَرغُدػاْضِحَدفِبػس َوسٌ فُهػِحَدفَبُرػذ ْغّئفػَوَوَجَدػاضضٌ َرػِرظَدُهَغِجْدُهػػػَجفءُهػض ْم
 ...................ك................... :مف المشبو كالمشبو بو باثية السابقة عيف كبلن أ (1
 ما نكع التشبيو؟ .................. (2
 ػ﴾َطَثُلػاضٌ ِذغَنػُحطٌُِضواػاضتٌَْوَراة ػُثمٌَػض ْمػَغْحِطُضوَعفػَصَطَثَلػاْضِحَطفَرػَغْحِطُلػأ ْدغ فّراػ﴿: قكلو تعالى : 3س

 . (5)الجمعة:      
 .................................................................... شرح اثية السابقةأ - أ
 ...................................................أكضح نكع التشبيو في اثية السابقة  - ب
 

 تعاونكـ حسفلشكرًا 
 الباحثة      

 أمؿ الدربي  
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 امعة اإلسبلمية                                                                  الج
 قسـ المغة العربية 
                              كمية اَلداب والتربية

 (13ورق  عمؿ )
 / أكمؿ ما يمي : 1س

  :لى قسميفإينقسـ التشبيو باعتبار الكجو  - أ

 1.......................................2 ................................... 

 اطبلؽ بالمعنى ...........................  -1فممتشبيو إطبلقاف   - ب

 اطبلؽ بالمعنى ....................... - .2

 -: المتنبيبيف نكع التشبيو في قكؿ الشاعر أي   -أ/2س

 ورنت غزاال    وفاحت عنبراً ومالت خوط باف                        بدت قمراً          

.............................................................................................. 

 ..................................................................سابؽ.....اشرح البيت ال-ب

 -: اً مغني/ قكؿ ابف الركمي يصؼ 3س

 ابدا مف قبح منظُر                              مذبا وترًا او بالًعا حجرا  تخال      

 إذا شدا نغما أو كرر النظرا         في لجة هـر                       ضفدعكأن      

 .........................................ح:بو في االبيات السابقو مع الشر يف المشأب-أ

كالتقبيح: شبو مف حيث التزييف كضح صكرة المأ-ب
..................................................   .................. 

                                     شكرًا لحسف تعاونكـ
                                                                                           الباحثة                                                                                             

 أمؿ الدربي                                                                                    
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              الجامعة اإلسبلمية                                                     
 قسـ المغة العربية 
                              كمية اَلداب والتربية

 (14ورق  عمؿ )
 -: الرومي ابف/ يقكؿ 1س

 يدحو الرقاقة وشؾ الممح بالبصر      مررت ب                   نس خبازاً أنس ال أما 

 ر ػػػػػػػػػوبيف رؤيتها قوراء كالقم  كرة                          ػػا في كفػػػمابيف رؤيته

 في صفحة الماء تمقى في  بالحجر     رة                       ػػػػػإال بمقدار ما تنداح دائ

  .......................:بو ككجو الشبو في البيت السابؽ أكضح المشبو كالمشبو -_أ 1س

 ............................................ت السابقة :بياأبيف نكع التشبيو في األ-ب     

 .....................................................:.......شرح األبيات السابقوا  - ث

 -: ؽالفرزد/ يقكؿ 2س

 ليؿ يصيح بجانبي  نهار                 والشيب ينهض في الشباب كأن   

 ..................................................و:..................بيف نكع التشبيأأ_

 :و بو ككجو الشبو في البيت السابؽأكضح المشبو كالمشب-ب

......................................................................................... 

                                                                                       حسف تعاونكـ ل اً شكر 
 الباحثة                                                                                  

 أمؿ الدربي 
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 الجامعة اإلسبلمية                                                                  
 قسـ المغة العربية 

                              والتربيةكمية اَلداب 
 (15ورق  عمؿ )

 ىػ (: 352)أبك محمد المتكفي سنة  الوزير المهمبييقكؿ  – 1س

 حاجب مشرقة ليس لها                 الشمس مف مشرقها قد بدت   

 يجوؿ فيها ذهب ذائب  كأنها بوتق  أحمػػػػػػػيت                        

 .................................................................ةيات السابقأ_ المشبو في األب

 ................................................................المشبو بو ..............-ب

 ...................................................................كجو الشبو ...........-ج

 .................................................................................نكع التشبيو-د

 :  الغزالي ظـكايقكؿ الشاعر  -2س

 ل  خاؿ عمي صفحات خد                          كنقطة عنبر في صحف مرمر

 ............................................................ت السابؽ شرحان كافيان اشرح البي-أ

  ............................................................................................ 

 أعيف المشبو..................................................................-ب

 .......................................أعيف المشبو بو.:............................-ج

 ....................................................................ككجو الشبو ى د:

 لحسف تعاونكـ             شكراً 
                                                   

                                                                                                                    ةالباحث                                                                                       
 أمؿ الدربي                                                                                     
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 (21ممحؽ )
 نموذج  إجابة أوراؽ العمؿ والتدريبات

 الجامعة اإلسبلمية                                                                 
 قسـ المغة العربية                           

 كمية اَلداب والتربية
 (1ورقة عمؿ )

 ؟عػمـ البياف لغة واصطبلحًا  عّرؼ:  1س
ة : الكشؼ كاإليضاح   الفصاحة يقاؿ فبلف ذك بياف أم فصيح كىذا أبيف مف فبلف أم البياف لغ

 أفصح كأكضح كبلمان.
اصطبلحان: ىك المنطؽ الفصيح المعبر عما في الضمير كالبياف أيضان الكشؼ كالتكضيح كىك 

 أصكؿ كقكاعد يعرؼ بيا إيراد كالمعنى الكاحد بطرؽ مختمفة في كضكح الداللة عميو.
 ما هو التشبي ؟: 2س
 التشبيو لغة : التمثيؿ كىك مصدر مشتؽ مف مادة شبو كالجمع أشباه. 
اصػػطبلحان : ىػػك الداللػػة عمػػى مشػػاركة أمػػر ألمػػر فػػي معنػػى بػػأداة مػػف أدكات التشػػبيو الظػػاىرة أك  

 المقدرة .
 ؟: ما أركاف التشبي  3س
المػػذككرة تنحصػػر فػػي ثػػبلث . كجػػو الشػػبو كاألركػػاف األربعػػة 4. األداة 3. المشػػبو بػػو 2المشػػبو  .1

 كجو الشبو. –األداة  –أقساـ ىي : طرفا التشبيو 
 طرفا التشبيو حسياف عقمياف؟: طرفا التشبي  حسياف أـ  4س
المػراد بالحسػي ىػك كػؿ مػا يػدرؾ بػالحكاس كيكػكف فػي خمػس منػاطؽ ىػي  الحسػي؟ب: ما المراد 5س
 المشمكمات  . منطقة3. منطقة المسمكعات     2. منطقة البصريات    1
 . منطقة المممكسات.5. منطقة المذكقات     4
نػعػـ المشبو بو إذا كاف مفردان  : ىؿ األصؿ في أدكات التشبيو أف يمييا المشبو  أك المشبو بو؟ 6س

 أك أحد أجزائو إذا كاف مركبان. 
ف كاف خب: متى تفيد كأف التشبي 7س رىا مشتقان كانػت و؟ كأنو دائمان لمتشبيو إذا كاف خبرىا جامدان كا 

 لمشؾ.
ىك ماحذفت منو األداة ككجو الشبو كلـ يبؽ منو سكل المشبو كالمشبو : ما ىك التشبيو البميغ ؟ 8س

 الباحثة                                                                     بو كعميو يككف م كدان كمجمبلن.
 أمؿ الدربي 
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                                                           الجامعة اإلسبلمية       
 قسـ المغة العربية 
  كمية اَلداب والتربية

 (2ورقة عمؿ )
. 2.باعتبػػػار المحسػػػكس بػػػالمعقكؿ 1إلػػػى قسػػػميف : كػػػـ قسػػػمان لمتشػػػبيو باعتبػػػار طرفيػػػة؟ ينقسػػػـ  1س

 باعتبار األفراد كالتركيب كالتعدد.
. تشػبيو مركػب 2. تشػبيو مفػرد بمفػرد 1ثبلثػة أقسػاـ بػار تعػدد طرفيػو؟ : كـ قسػمان لمتشػبيو باعت 2س

 . تشبيو متعدد بمتعدد3بمركب 
 ىك ما أتى فيو بالمشبييف أك المشبيات أكالن ثـ بالمشبو بيما ثانيان.: ما ىك التشبيو الممفكؼ؟ 3س
 -: أكمؿ ما يمي :4س
يو العقمػػي ىػػك المعػاني الكميػػة التػػي شػبالت-بمػػا يػػدرؾ بػالحكاس الخمسػػة       التشػبيو الحسػػي ىػك-أ

 ىك ماال يمكف إدراؾ أجزائو بالحكاس التشبيو الكىمي -جتدرؾ بالعقؿ             
الكجػػػداني ىػػػك الػػػذم يػػػدرؾ بالكجػػػداف كالكجػػػداف ىػػػك تمػػػؾ المشػػػاعر النفسػػػية كالمػػػذة كاأللػػػـ التشػػػبيو -د

 كالغضب كالرضى كالجكع كالشبع ....ألخ
الذم يربط بيف المشبو كالمشػبو بػو كىػي العبلمػة الظػاىرة أك الدالػة عمػى  الرابطأدكات التشبيو ىي -

 كجكه التشبيو في الكبلـ.
طٌََثييُلػاضٌ ييِذغَنػُغظِغُػييوَنػأ ْطييَواض ُؼْمػِسييسػَدييِبغَلػاضٍضييِرػَصَطَثييَلػَحبٌَييٍظػػقػاؿ سػػبحانو كتعػػالى : "  -1: 5س

 (.261")البقرة: بٌٍَظػَواضٍضُرػُغض فِرُفػِضَطنػَغذ فُءأ ظَبَتْتػَدْبَدػَدظ فِبَلػِسسػُصلٌَػُدظُبض ٍظػطٌَِئُظػَح
 ييجك رجبلن برثاثة الحاؿ : الشاعركقاؿ  -2

 يأتيؾ في جبة مخرقة       أطوؿ أعمار ممها يـو       
 عمى قميص كأن  غيـ     وطيمساف كاَلؿ يمبس         

 : المتنبيكقاؿ  -3
 مف زاد راكب  كريـ لفظت الناس لما لقيت       كأنهـ ماجؼ

 .ُأبيف مافي النصوص السابقة المشب  والمشب  ب  وأداة لتشبي ؟1
 . المشبو مركب مف : الذيف ينفقكف أمكاليـ في سبيؿ ا ؟1
 . المشبو بو مركب مف حبو تنبت سبع سنابؿ ككؿ سنبمة مئة حبة .2

 أداة التشبيو : الكاؼ في )كمثؿ(
 الكاؼ في المشبو قميص المشبو بو األداة كأه المشبو طيمساف المشبو بو اثؿ األداة .2

 ئد عمى الناس المشب  ب  اجؼ األداة ) كأف(المشبو ضميرىـ العا .3
 أمؿ لدربي الباحثة                                              شكرًا لحسف تعاونكـ



419 

            الجامعة اإلسبلمية                                                       
 قسـ المغة العربية 
 كمية اَلداب والتربية

 (3ورقة عمؿ )
: كاؼ التشبيو يمييا دائمان المشبو بو نحك: زيد  .أفرؽ بيف كاؼ التشبيو ك)كأف( مع التمثيؿ 1س

 كاألسد كالكاؼ تيجىء لمتشبيو كالتعميؿ مثؿ : كاذكره إذا ىداكـ 
 ألسد الفرؽ ىك تأكيد التشبيو كعدـ تأكيده.كقكلنا كأف زيدان األسد األصؿ إف زيدان كا

ككأف  20أما كأف تدخؿ عمى المشبو أك يمييا المشبو مثؿ ) كأنيـ أعجاز نخؿ منقعر ( القمر:
عبارة عف إف كالكاؼ نحك قكلنا : كأف الكريـ بحر كاألصؿ إف الكريـ كالبحر كالتشبيو بكأف ابمغ 

 مف التشبيو بالكاؼ.
بعػػد األداة مثػػؿ يػػـك تكػػكف السػػماء  ع أدكات التشػػبيو المختمفػػة ؟ مثػػؿ :. أيػػف يقػػع المشػػبو بػػو مػػ2س

 " 9   8كالميؿ كتككف الجباؿ كالعيف " المعارج :
 : أشرح البيت اثتي كبيف ما فيو مف تشبيو مع بياف أركاف التشبيو:3س

ذا افتقرت إلى الذخائر لـ تجد       ذخرًا كصالح األعماؿ         وا 
ة التي يقكـ بيا اإلنساف ىي خير ذخيػرة كأثمػف كنػز كالمػراد أف األعمػاؿ أفضػؿ إف األعماؿ الصالح

 مف الماؿ كالذىب كالكنكز. المشبو كالذخائر المشبو بو صالح األعماؿ   األداة الكاؼ
 : أبيف أنكاع التشبيو في الشكاىد التالية باعتبار األداة ككجو الشبو 4س
 (.24")الرحمف: ْظذ ؽُتػِسسػاْضَبْحَرػَصفْضؾ ْرض فَمَوض ُرػاْضَجَواَريػاْضُط:"ػقاؿ تعالى  .4

 نكع التشبيو مفرد : أم ليس مركب كال متعدد    شبو السفف الجارية في البحر بالجباؿ الضخمة.
 ( .88")النمؿ : َوَتَرىػاْضِجَبفَلػَتْحَدُبَؼفػَجفِطَدًةػَوِعَسػَتُطرٌُػَطرٌَػاضدٌََحفِب:"ػقاؿ تعالى  .5

 يو مفصؿ.نكع التشبيو : تشب
 يا شبي  البدر حسنًا وضياًء ومنااًل .قكؿ الشاعر :  .6

 نكع التشبيو : تشبيو مفصؿ كىك ما ذكر فيو كجو الشبو.
 : أمؤل لما يأتي ب ية مف كتاب ا: 5س
قكلو تعالى " مثؿ الذيف حممكا التكراة ثـ لـ يحممكىا كمثػؿ الحمػار يحمػؿ  تشبيو مركب بمركب : .4

 5أسفاران " الجمعة :
" مثػػػؿ الفػػػريقيف كػػػاألعمى كاألصػػػـ كالبصػػػير كالسػػػميع ىػػػؿ يسػػػتكياف مػػػثبلن أفػػػبل  شػػػبيو أسػػػماء:ت .5

 24تذكركف " ىكد : 
                                      7  6تشبيو أفعاؿ: " ألـ نجعؿ األرض ميادان كالجباؿ أكتادان" النبأ :  .6

 أمؿ الدربي الباحثة               شكرًا لحسف تعاونكـ                                    
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 لجامعة اإلسبلمية                                                                  ا
 قسـ المغة العربية 
 كمية اَلداب والتربية

 (4ورقة عمؿ )
 يصؼ عاصفة ىبت عمى السفينة التي رحؿ فييا إلى إيطاليا : إبراهيـ حافظ: قاؿ 1س

 ي , وبحر بغير        أنا با منهمػا مستجير عاصؼ يرتم
 وكأف األمواج وهي نوالػػي           محنقات أشجاف نفس تور 
 أزبدت ثـ جرجرت ثـ ثػارت         ثـ فارت كما تفور القدور 
 ثـ أوفت مثؿ الجباؿ عمى الفمػ      ػؾ ولمفمؾ عزمة ال تخور 

 :بيف ما في ىذه األبيات مف تشبييات أ .7
 نكع الطرفيف األداة المشبو بو المشبو جممةال

 عقمي –حسي  كأف أشجاف األمكاج كأف األمكاج أشجاف 
 حسي–حسي  الكاؼ فكراف القدكر األمكاج فارت كما تفكر القدكر

 حسي –حسي  مثؿ الجباؿ األمكاج أكفت مثؿ الجباؿ
 
 :عيف الحسي كالعقمي مف الطرفيف أ .8
 كأف األمكاج أشجاف حسي عقمي. .1
 حسي. –فارت كما تفكر القدكر حسي  .2
 حسي. –أكفت مثؿ الجباؿ حسي  .3
 :أذكر أداة التشبيو في كؿ منيا  .9

 مثؿ -الكاؼ  –كأف 
 : صكتت؟ ى)جرجرت( في البيت الثالث كمعنفي ما رأيؾ  .10

كممة جرجرت فييا تكرار الجيـ كالراء فييا ثقؿ خفيؼ كلكنيػا معبػرة ىنػا عػف تصػكيت األمػكاج أقػكل 
 تعبير.
 أيؾ في التشبيو الكارد في البيت الثاني ؟ما ر  .11

التشػػبيو فػػي البيػػت الثػػاني عمػػى خػػبلؼ األصػػؿ   ألنػػو تشػػبيو حسػػي بعقمػػي غيػػر أف كصػػؼ األمػػكاج 
 بالحنؽ بمعنى ) الغيظ( قربيا إلى المعقكؿ.
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 .كازف بيف التشبيو في البيت الثالث   كالتشبيو في البيت الرابع أ .12

مف التشبيو في البيت الثالث   كذلؾ أف الجبػاؿ ىائمػة مخيفػة   فتشػبيو التشبيو في البيت الرابع أدؽ 
ممػػا يػػتبلءـ مػػع الحالػػة النفسػػية لمشػػاعر  أمػػا فػػكراف القػػدكر فيميػػا  -فػػي ىػػذا المكقػػؼ –األمػػكاج بيػػا 

كانػػت القػػدكر عظيمػػة فػػإف فػػكراف األمػػكاج أشػػد ىػػكالن   كالمعػػركؼ أف المشػػبو يجػػب اف يكػػكف أعػػرؼ 
 ككف الكجو فيو أتـ منو في المشبو.بكجو الشبو   كأف ي

 شكرًا لحسف تعاونكـ                                                         
 الباحثة
 أمؿ الدربي 
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 لجامعة اإلسبلمية                                                               ا
 قسـ المغة العربية 
 (5ورقة عمؿ )                          كمية اَلداب والتربية

 حيث الحسية كالعقمية : يا:في التشبييات اثتية المشبو بو   كنكع كؿ من1س
 في قصيدة عتاب : الرومي بفأقاؿ  .4

 بلء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ حظا كسائر البخػػػي        ػ    ػػػػػػػػػيا أخي َهْبؾ لـ تهب لي مف سع
 ا عمى األقذاء ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغض أجفانه        ػػػػػػي    ػػػػس مف حقػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنػت عينػي وليػ

 وف في األقفاءػػػػػػػػػػػػهؿ تكوف العي      ػػوا      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرب قوـ رأوؾ ريعػوا فػػػػػػػقػػػػػػػال
 ا مف وراءػػػػػػػػػػػػرض عيف يرى به       ػ      ػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػوالفؤاد الذكي لممطرؽ الم

 اءػػػػػػػػػؾ والصدر غير ذي الشحن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ            ولؾ الود كالذي كاف مف خم
 فإنها كالفضػاء تي فيؾ اتساعاً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظػػػػػػػػ            ولؾ العذر مني مؿ قافي

 
 : برد بف بشارقاؿ 
ف يسػارا فػي غد لخم  مي إف العسر سوؼ يفيؽ     خمي  يػؽ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا 

ف ماؽ الزماف أم   وما أنا إال كالزماف إذا صحا      وؽ ػػػػػػػصحوت وا 
 : الشاعرقاؿ  .5

 محاسنػ  فراقت كؿ عػيف   كػأف األقحػواف وقد تػبدت         
 بها شرافػات الُمجيف  تحػؼ  عمػاد زبرجػد وقباب تبػػػػػػػػر        

 نكع الطرفيف المشبو بو المشبو التشبيو

 حسي-حسي  أنت أنت أنت كسائر النجبلء
 حسي–حسي  عيني أنت أنت عيني
 حسي –عقمي  عيف الف اد الف اد عيف
 عقمي –عقمي  الذم الكد الكد كالذم

 حسي –عقمي  قافيتي العذر العذر مثؿ قافيتي
 عقمي –حسي  الزماف ناأ نا كالزمافأ

 حسي -حسي  ىيئتو عماد األقحكاف األقحكاف عماد..ألخ
 أمؿ الدربي لباحثةا                              شكرًا لحسف تعاونكـ                           
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                                           جامعة اإلسبلمية                                 ال
 لمغة العربية قسـ ا

 
 (6ورقة عمؿ )

 ىك جمع كؿ مشبو مع ما شبو بو . ؟:ما ىك التشبيو المفركؽ 1س
 ىك أف يعدد المشبو دكف المشبو بو .؟ : ما ىك تشبيو التسكية 2س
 ىك أف يتعدد الطرؼ الثاني ) المشبو بو( دكف الطرؼ األكؿ ؟: ما ىك تشبيو الجمع3س
 ) المشبو( 

 . باعتبار األفراد كالتعدد كالتركيب1ثة أقساـ ثبل ؟إعتبار كجو الشبو: كـ قسمان لمتشبيو ب 4س
 باعتبار القريب كالبعيد.. 3باعتبار الذكر كالحذؼ.         .2
 ىك ما كجية متنكع مف متعدد أمريف أك أكثر أك عدة أمكر. عرؼ التشبيو التمثيميأ:  5س
 مفردان فيك تشبيو غير تمثيمي. ىك كؿ تشبيو كاف كجيو يعرؼ التشبيو الغير تمثيمأ:  6س
ىك مػػا ذكػػر منػػو كجػػو الشػػبو   كقكلنػػا زيػػد كاألسػػد شػػجاعة   عػػرؼ التشػػبيو المفصػػؿ.أ:  7س

 ككجيو كالبدر ضياء   كىذه كالكردة حمرة.
أغراض التشبيو فييا ما يعكد إلى المشبو مثؿ : كـ قسمان لمتشبيو بإعتبار الغرض منو ؟8س
 . بياف إمكاف كجكد المشبو.3بياف مقدار حاؿ المشبو .     .2. بياف حاؿ المشبو .      1
 . تقبيح المشبو. 6. تزييف التشبيو.     5تقرير حاؿ المشبو في ذىف السامع .    .6
 . استطراؼ المشبو.7
 : أكمؿ ما يمي : 9س
: ال يعني باإلفراد ىنا ما قصد بو النحك ففي النحك يعني لممفرد غير التشبيو المفرد ىك - أ

نو لممثنى أك لمجمع  فتشبيو المفػرد ىػك الػذم يقػع فيػو االشػتراؾ بػيف المشػبو كالمشػبو ما يعي
بػػو فػػي صػػفة كاحػػدة سػػكاء كانػػت ىػػذه الصػػفة فمػػا يػػدرؾ بػػالحكاس أك كانػػت شػػيئان مػػا معنكيػػان 

 يدرؾ بالعقؿ.
الصكرة المككنة مػف عػدد مػف العناصػرر مػزج بعضػيا بعػض حتػى التشبيو المركب ىك  - ب

 .صارت شيئان كاحدان 
 شكرًا لحسف تعاونكـ

 الباحثة
 مؿ الدربيأ
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 الجامعة اإلسبلمية                                                                 
 قسـ المغة العربية 
 (7ورقة عمؿ )                              كمية اَلداب والتربية

 تطبيقات عامة عمى أنواع التشبي 
 ًا أحمر كالورد اشتريت ثوب        
المشبو ثكبان كالمشبو بو  –تشبيو مرسؿ مفصؿ العبارة السابقة ؟    ما نكع التشبيو في -: أ 1س

 الكرد كىما حسياف مفرداف كاألداة الكاؼ ككجو الشبو الحمرة في كؿ منيما .
 بياف حاؿ المشبو في حمرة لكف الكرد.ما الغرض منو ؟  -ب
  ستنير إذا              أتى الربيع أتاؾ النور والنوروما الدهر إال الربيع الم:  2س

 بمػػػػورفاألرض يػػػػػاقوت  والػجػػػػػػو لػؤلػػؤة               والنبت فيروزج والماء        
 بميغ مجمؿ) األرض ياقكتة (  تشبيو  -أ
 : ياقكتوالمشبو بو  -ج         األرض :المشبو -ب
 محذكؼ كىك الخضرة.كجو الشبو  -ق         : بميغ مجمؿنكعو -د
 : بياف حاؿ المشبوالغرض منو  -ز            :محذكفةاألداة  -ك
 ألنو  أتى بمشبو كمشبو بو كيخر كيخر. –مفركؽ البيت كمو تشبيو  -ح
 

 ـ                      شكرًا لحسف تعاونك                         
 الباحثة 
 أمؿ الدربي
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 عة اإلسبلمية                                          الجام
 قسـ المغة العربية 
 كمية اَلداب والتربية

 ( 8ورق  عمؿ )                                      
 
 العمر واإلنساف والدنيا همو                 كالظؿ في اإلقباؿ واإلدبار:  1س
 العيمر كاإلنساف كالدنيا المشبو  -ب  سؿ مفصؿ تشبيو تسكية مر نكع التشبيو ىك  -أ
 الكاؼ األداة -د                            الظؿالمشبو بو  -ج
 تقرير حالو في نفس السامع.الغرض منو  -ك        اإلقباؿ كاإلدبار         كجو الشبو  -ق
  و نسيـ سػاريكـ نػػػعػػمػػة مػػرت بػػنػػػا                     فرس يهروؿ أ -2س
 : نعمة  المشبو -ب                 تشبيو جمع مرسؿ مجمؿ نكع التشبيو ىك  -أ
 : كأف األداة -د      : فرس ييركؿ أك نسيـ سارم كىما حسيافالمشبو بو  -ج
 بياف مقدار حاؿ المشبو الغرض منو  -ك            السرعو في كؿ منيما كجو الشبو -ق

 شكرًا لحسف تعاونكـ
 لباحثة ا

 أمؿ الدربي 
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 لجامعة اإلسبلمية                                                              ا
 قسـ المغة العربية 
 كمية اَلداب والتربية

 (9ورقة عمؿ )
 تطبيقات عامة عمى أنواع التشبي 

  وجػػػُ  وقػػدو ػػعػػػػػُر شػػ               لػيػػػػػُؿ وبػػػدُر وغػػػػصػػػػف           :  1س
 شعر / بدر /قد المشبو -ب   مجمؿ ممفكؼ كيمكف أف يككف مقمكبنكع التشبيو ىك  -أ     
 : محذكفةاألداة -د       ليؿ/ كجو / غصف كىك عقمي المشبو بو -ج    
 . كجو الشبو االعتداؿ3. الحسف 2. السكاد في كؿ منيما 1 كجو الشبو -ق    
. بياف مقدار حاؿ 3. تحسيف المشبو.  2. بياف مقدار حاؿ المشبو . 1نوالغرض م -ك    

 المشبو.
 : وقد الح في الصبح الثريا كما ترى              كعنقود مبلحببة حيف نورا2س

 ىيئة الثريا الحاصمة مف  المشبو -ب            تمثيؿ مرسؿ مجمؿ نكع التشبيو ىك  -أ     
 إجتماع أجراـ مشرقة مستديرة منيرة.                                                           

 : الكاؼ األداة -د           ىيئة عنقكد العنب المنكرالمشبو بو  -ج    
 الييئة الحاصمة مف اجتماع أجراـ منيرة مستديرة في كؿ كجو الشبو -ق   
 : بياف حاؿ المشبو.الغرض منو  -ك    
 : : أكمؿ ما يمي 3س
 : قسميفإلى افينقسـ التشبيو مف حيث الطرف - ت
 المشبو بو -2المشبو       -1ىما  - ث

  شكرًا لحسف تعاونكـ
                                       
 الباحثة                                                                                    

 أمؿ الدربي
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  ة                                                                الجامعة اإلسبلمي
 قسـ المغة العربية 
                                  كمية اَلداب والتربية

 (10ورق  عمؿ  )
 .}39يس:{﴾ اْضػ ِدغَم َواْضػ َطَرػش د ْرظ فُهػَطظ فَزَلػَحت زػَرفَدػَصفْضُطْرُجوَنػ﴿: قكلة تعالي : 1س

أم قدرنا سير القمر في منازؿ حتى إذا كاف يخر منازلو كتقكس حتى ؟ ما معنى قدرناه - أ
 صار كأعكاد النخيؿ العتيقة اليابسة.

 أعكاد النخيؿ العتيقة اليابسة ؟ما معنى العرجكف -ب
 العرجكف كالطرفاف حسياف ألف كبلن منيما يدركاف   كالمشبو بوالقمر        أستخرج المشبو -ج     
 : تشبيو المحسكس بالمحسكس. نكع التشبيو  -د     بإحدل الحكاس الخمسة.          
 . (23:  22﴾)الكاقعة  َوُحوًرػِرغًنػَصؾ ْطَثفَلػاضضٌُْؤُضَؤػاْضَطْصُظوَن: قكلة تعالى : ﴿  2س    
 ىك العيف. المشبو -ب         الغالي الثميف ؟ما معنى المكنكف -أ     
 تشبيو مزيف. نكع التشبيو  -د          الم ل               و المشبو ب -ج     
 .﴾  َغْوَمػَتُصوُنػاضدٌََطفُءػَصفْضُطْؼَلػ*ػَوَتُصوُنػاْضِجَبفُلػَصفْضِطْؼَنػ﴿: قكلة تعالي :  3س

 ( .9-8)المعارج:       
 باؿالسماء / الج المشبو  -ب           تشبيو المحسكس بالمحسكسنكع النشبيو  -أ     
 الكاؼ األداة  -د          الميؿ / العيف               المشبو بو  -ج     

 شكرًا لحسف تعاونكـ
 لباحثة ا                                                                       

 أمؿ الدربي
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                  الجامعة اإلسبلمية                                                 
 قسـ المغة العربية 
 كمية اَلداب والتربية

 (11)ورقة عمؿ 
 ﴾ ُشُضوُبُصمػطؼنػَبْطِدػَذِضَكػس ِؼَسػَصفْضِحَجفَرِةػأ ْوػأ ذ دُّػش ْدَوًة ُثم ػش َدْتػ﴿:: قكلو تعالى 1س

 . ( 74)البقرة :       
 قمكبكـالمشبو  -ب      تشبيو المعقكؿ بالمعقكؿ نكع التشبيو في اثية  -أ     
 الكاؼ األداة  -د                               الحجارة المشبو بو  -ج     
 القسكة في كؿ منيما  كجو الشبو  -ق     
 .﴾ػاضظٌ فَسِبِرػِسسػػَغْطِذسػأ َوَطْنػَصفَنػَطْغتًفػس ؾ ْحَغْغظ فُهػَوَجَطْضظ فػض ُرػُظورًاػ﴿:: قكلو تعالى2س

 }122اـ:األنع      {
المشبو بالكفر   اإليماف بالحياة   كالمشبو  استخرج المشبو كالمشبو بو مف اثية السابقة ؟ - ت

 بو المكت حقيقة معنكية إلى جابيا حقيقة معنكية.
 تشبيو معقكؿ بمعقكؿ. بيف نكع التشبيو  -ب
  ﴾فػَصؾ ظٌ ُرػُرُءوُسػاضذٌ َغفِطغَنَإظٌ َؼفػذ َجَرٌةػَتْخُرُجػِسسػأ ْصَلػاْضَجِحغَمػط ْضُطَؼػ﴿:قكلو تعالى :  3س

 . (65: 64لصافات)      
       تشبيو محسكس بمعقكؿ.  ؟ما نكع التشبيو في اثية السابقة -أ      
 / كأف استخرج كبلن مف المشبو   المشبو بو   أداة التشبيو - ث

 المشبو / طمع شجرة الزقكـ كىك حسي   المشبو بو / ر كس الشياطيف كىك عقمي.
 شكرًا لحسف تعاونكـ                                   

 الباحثة                      
 أمؿ الدربي
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 الجامعة اإلسبلمية                                                                  
 قسـ المغة العربية 
                              كمية اَلداب والتربية

 (12ؿ )ورق  عم
 . (31)يكسؼ : ﴾َطفػَعَذاػَبذ ّراػَإْنػَعَذاػَإِلػَطض ًكػَصَرغًمػػ﴿: قكلة تعالى :  1س
 تشبيو محسكس بمحسكس بيف نكع التشبيو في اثية السابقةأ - ت
 أم إنساف .   ؟ما معنى بشران   - ث
 مبلئكة  ؟ما معنى ممؾ - ح
َإَذاػَحتٌَزػػاٍبػِبِػغَطٍظػَغْحَدُبُرػاضظٌ ْطؽُنػَطفءَواضٌ ِذغَنػَصغ ُرواػأ ْرَطفُضُؼْمػَصَدَرػ﴿: قكلو تعالى :  2س

 (.39)النكر :﴾ػَواضضٌ ُرػَدَرغُدػاْضِحَدفِبػس َوسٌ فُهػِحَدفَبُرػذ ْغّئفػَوَوَجَدػاضضٌ َرػِرظَدُهَغِجْدُهػػػَجفءُهػض ْم
 يا المشبو/ أعماؿ البر كالخير التي يعمم :مف المشبو كالمشبو بو باثية السابقة عيف كبلن أ (3

 الكافرف   المشبو بو / السراب الذم ال حقيقة لو .        
 تشبيو معقكؿ بمحسكس.ما نكع التشبيو؟  (4
 ػ﴾َطَثُلػاضٌ ِذغَنػُحطٌُِضواػاضتٌَْوَراة ػُثمٌَػض ْمػَغْحِطُضوَعفػَصَطَثَلػاْضِحَطفَرػَغْحِطُلػأ ْدغ فّراػ﴿: قكلو تعالى : 3س

 . (5)الجمعة:      
: شبو القريف الييكد كالنصارل الذيف أنزلت عمييـ التكراة كأمركا بالعمؿ قةشرح اثية السابأ - ت

بمحتكاىا فمـ يعممكا بيا كأعرضكا عنيا بالحمار الذم يحمؿ عمى ظيره الكتب كاألسفار كال ينتفع 
 بيا كال يعمـ حقيقة ما فييا مجمؿ التكراة كالعمؿ فييا أمر عقمي غير محسكس.

 .ة : تشبيو معقكؿ بمحسكسية السابقضح نكع التشبيو في اثأك   - ث
 

 تعاونكـ لحسفشكرًا 
 الباحثة      

 أمؿ الدربي  
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 الجامعة اإلسبلمية                                                                  
 قسـ المغة العربية 
                              كمية اَلداب والتربية

 (13ورق  عمؿ )
 / أكمؿ ما يمي : 1س

  :لى قسميفإينقسـ التشبيو باعتبار الكجو  - ت

 . كجو الشبو المتعدد كالمركب2كجو الشبو المفرد .      . 1

 إطبلقاف:فممتشبيو   - ث

 ى العاـ.اطبلؽ بالمعن .1     

 الخاص الذم يقابؿ التمثيؿ.بالمعنى  اطبلؽ .2

 -: المتنبيبيف نكع التشبيو في قكؿ الشاعر أي   -/أ2س

 ورنت غزاال    ومالت خوط باف                       وفاحت عنبراً  بدت قمراً          

 نكع التشبيو : تشبيو مفركؽ.

: شبو المتغزؿ فييا بالقمر حسنان كشبو تمايميا كتثنييا في مشيتيا بغض سابؽاشرح البيت ال-ب
 كتنظر بمقمتي الغزاؿ. الباف كشبو طيب رائحتيا بالعنبر   كشبو سكاد مقمتييا عندما ترنك

 -: اً مغني/ قكؿ ابف الركمي يصؼ 3س

 ابدا مف قبح منظُر                              مذبا وترًا او بالًعا حجرا  تخال      

   ضفدع في لجة هـر                             إذا شدا نغما أو كرر النظراكأن      

  ح:ع الشر م السابقة األبياتيف المشبو في أب-أ

 المشبو في األبيات السابقة ىك : المغني .  

الشرح : كفي ىذه األبيات يصؼ ابف الركمي مغنيان فيقكؿ أنو مف قبح منظره تخالو ككأنو  
مجاذبان كترا أك بالعان حجرا ككأنو ضفدع إذا غنى كشدا ككذلؾ إذا نظر أك كرر النظر مرة 

 أخرل.
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 كالتقبيح: كضح صكرة المشبو مف حيث التزييفأ-ب

 صكرة المشبو تبدك في ىذه الحالة قبيحة منفردة تنبك عنيا النفس بقبح المشبو.    

                                     شكرًا لحسف تعاونكـ
                                                                              الباحثة                                                                                                          

 أمؿ الدربي                                                                                    
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   الجامعة اإلسبلمية                                                                
 قسـ المغة العربية 
                              كمية اَلداب والتربية

 (14ورق  عمؿ )
 -: الرومي ابف/ يقكؿ 1س

 ما أنس ال أنس خبازًا مررت ب                        يدحو الرقاقة وشؾ الممح بالبصر

 قوراء كالقمػػػػػػػػػر  مابيف رؤيتهػػػا في كفػػ  كرة                          وبيف رؤيتها

 إال بمقدار ما تنداح دائػػػػػرة                           في صفحة الماء تمقى في  بالحجر 

 :أكضح المشبو كالمشبو بو ككجو الشبو في البيت السابؽ -_أ 1س

 ثـ تنبسط. المشبو : صكرة الرقاقة تبدك في أكؿ أمرىا عجينة مستديرة       

 و : ىيئة الدائرة الناشئة عمى سطح الماء مف إلقاء حجر فيو تبدك في أكؿ أمرىا   المشبو ب       
 صغيرة ثـ تتسع كتكبر في مثؿ لمح البصر .       

 كجو الشبو : صكرة شيء مستدير يبدأ صغيران ثـ يتزايد اتساعو ككبره سريعان كالغرض بياف       
 الحاؿ كىك ميارة الخباز كمدح براعتو.      

 ت السابقة :بياأبيف نكع التشبيو في األ-ب     

 نكع التشبيو تشبيو تمثيمي.                  

 السابقة: شرح األبيات أ     
يقكؿ ابف الركمي أنو رأل أنس كىك خبازان ماىران سريع دحك الرقاؽ كعرض التصكير إحساسو      

ى الصكرة المشبو بيا ثـ في تطابؽ بميارة الخباز كسرعتو فكفؽ كبرع كبدت براعتو في عثكره عم
الصكرتيف ثـ في نظـ المعنى في ىذا السمؾ الدقيؽ ذلؾ النظـ الرائع البديع كالمشبو صكرة الرقاقة 

تبدك في أكؿ أمرىا عجينة مستديرة ثـ تنبسط كتنداح في سرعة كالمشبو بو ىيئة الدائرة الناشئة عمى 
 رىا صغيرة ثـ تتسع كتكبر في مثؿ لمح البصر.سطح الماء مف إلقاء حجر فيو تبدك في أكؿ أم

ككجو الشبو صكرة شيء مستدير يبدأ صغيران ثـ يتزايد اتساعو ككبره سريعان   كالغرض بياف الحاؿ 
 كىك ميارة الخباز كمدح براعتو.
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 -: الفرزدؽ/ يقكؿ 2س - ج

 ليؿ يصيح بجانبي  نهار                 والشيب ينهض في الشباب كأن   

 تشبيو المركب بالمركب. و:كع التشبيأ_أبيف ن

 :أكضح المشبو كالمشبو بو ككجو الشبو في البيت السابؽ-ب

 المشبو ىك حاؿ بياض الشيب كىك يمحك سكاد الشعر في سرعة مخيفة.

 المشبو بو ىك : ليؿ يحيط بجكانبو نيار يصيح بو كما يصيح الغالب بالمغمكب.

الشيب لمشباب   كاستيبلئو عمى معاقمو مف فتكة كجو الشبو ىنا صكرة حسنة تشير إلى غمبة 
كصبكبة كاقتدار كقد قابؿ الشاعر ىذه الحالة في المشبو بما ي دييا في المشبو بو فقاؿ يصيح 
كىي كممة م ذنة بضياع الميؿ كبحقو كاستيبلء النيار عمى سطانو كمو فالنيار يصيح بجانبيو 

 محاصران لو كما يصيح الفارس المغكار؟

           لحسف تعاونكـ                                                                             شكرًا 
 الباحثة                                                                                  

 أمؿ الدربي 
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                                     الجامعة اإلسبلمية                              
 قسـ المغة العربية 
                              كمية اَلداب والتربية

 (15ورق  عمؿ )
 ىػ (: 352)أبك محمد المتكفي سنة  الوزير المهمبييقكؿ  – 1س

 حاجب الشمس مف مشرقها قد بدت                    مشرقة ليس لها

 يجوؿ فيها ذهب ذائب  ػػػػػيت                        كأنها بوتق  أحمػػ

 ىك الشمس ساعة شركقيا ليس ليا حاجب أم مانع مف الظيكر. ةأ_ المشبو في األبيات السابق

 البكتقة إذا أحميت كذاب فييا الذىب تشكؿ بشكميا في االستدارة. المشبو بو-ب

 االستدارة كاالتصاؿ كالتبلحـ.كجو الشبو -ج

 ىك تشبيو المعقكؿ بالمحسكس. شبيونكع الت-د

 :  الغزالي كاظـيقكؿ الشاعر  -2س

 ل  خاؿ عمي صفحات خد                          كنقطة عنبر في صحف مرمر

: شبو الشاعر الخاؿ عمى صفحات الخد بنقطة عنبر مرسكمة ت السابؽ شرحان كافيان اشرح البي-أ
 عمى صحف مرمر ككجو . 

 ؿ عمى صفحة خده.: الخاأعيف المشبو-ب

 : نقطة العنبر مرسكمة عمى صحف مرمر.أعيف المشبو بو-ج

 : كقكع نقطة سكداء عمى رقعة بيضاء ككجو الشبو محذكؼ لذلؾ فيك تشبيو ككجو الشبو ى د:
 ) مجمؿ (.

 لحسف تعاونكـ             شكراً 
                                                   

                                                                                                                    ةالباحث                                                                                       
 أمؿ الدربي                                                                                     


