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ّ
ّ
النفسیة وعناصرها
الصىر التشبیهیة فی القرآن؛ آثارها
تاریخ الًصًل99/10/9 :

زهرا وادػلی

*

تاریخ القثًل99/2/12 :

ّ
الملخص
الٗزآى الٛزٗن ٖد بتّخذ هي الػَّر التطجْ٘٘ٔ ٍس٘لتِ التٖ ٗخبقت ثْب الٌّبس ٍٗٗزّة لْمن
الوًبًٖ الجً٘دٍَٓٗ ،ؾح لْمن الػّمَر الذٌّّّ٘مٔ الوزمزّوٍٓٗ ،ؿمزة لْمن ابهخمبق ثمبلَاٖى
الوحسَس الوطبّد الّذٕ ٗخؿى لوًك٘بت الحَاس الخوسٔ الهبّزٓ .بىّ الٗمزآى الٛمزٗن
ٗستخدم هػبور الكجً٘ٔ للتّذ٘ٚز ثًهؤ اللِّ ٍثزُّ ٍيدلِ ٍٗزٕ ؤىّ ٚخ٘زاً هي ّمذُ الػّمَر
هستودّٓ هي الج٘ئّٔ .ذا اإليتوبو هي الٗزآى يلٖ الكجً٘ٔ ٍالَٛى ْٖ تطجْ٘بتِ ٍثزاٌّ٘مِ
َّ سزّ خلَو الٗزآى ٍسزّ يوَهِ لٛلّ الٌّبس ْٖ ٚلّ الج٘ئبت ٍٚلّ الًػمَر ،بًمِ ٗسمتٌد
بلٖ هَّٗهبت ال تتجدّق ٍال تتُّ٘ز .تل ٙالوَّٗهبت ّمٖ اإلًسمبى ٍالكّجً٘مٌّٔ .مب٘ ًومب د
يدٗدٓ للػَّرٓ التّطجْ٘٘ٔ الٗزآًّ٘ٔ ثلُت حدّاً ْبئٗبً ْٖ اإليزمبس الج٘مبًٍٖ ،تٌبٍلمت رو٘مى
الوَؾَيبت هي الَيد ٍالَي٘د ٍالتّزَ٘ت ٍالتّزّ٘ت ٍالتَّرِ٘ ٍالتّطزٗى هوّمب ٗاّٚمد هٛبًمٔ
ّذا التًّج٘ز الج٘بًٖ ْٖ َّٖٓ التّإح٘ز ٍالتّجلٍ٘ .تْدِ ّذُ الوٗبلمٔ بلمٖ وراسمٔ اٙحمبر الّتمٖ
ن ثبلمدٍاْى
تحدّحِ التطمجْ٘بت الٗزآً٘مٔ ْمٖ ًٓمَس الجطمز هػمحَثب ثوٗدّهمٔ ،حمن تْمت ّ
ٍاالًًٓبالت ْٖ الٌّٓس الجطزّٗٔ بحز الػَّر التطجٍْ٘٘ٔ ،ؤخ٘زا تط٘ز بلٖ التخ٘٘ل ٍاالثتٛمبر
ٍالزدٓ ٍاللَى هي يٌبغز التطجْ٘بت الٗزآً٘ٔ.
الكلمات الذلیلیة :الػَّر التّطجْ٘٘ٔ ،الدٍّاْى ،االثتٛبر ،اللَّى.

* يؿَ ّ٘ئٔ التدرٗس ثزبهًٔ ث٘بم ًَر.
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ّ
المقذمة
ٗتّخذ الٗزآى الٛزٗن الػَرٓ التطجْ٘٘ٔ ٍس٘لٔ للتًج٘ز يي هًبًِ٘ الوختلٓٔ ،بىّ الػمَرٓ
ؤَٖٕ تإح٘زا ْٖ الٌَٓس هي التًج٘ز الوززّوٚ ،وب ؤًْب تشٗد هي ٍؾمَ ّمذُ الوًمبًٖ ْمٖ
ؤ ّبى ح٘ي تًزؼ ْٖ غَر هحسَسٔ ٖزٗجمٔ همي اإلورا٘ ٍالْٓمن .لٗمد تؿموّي الٗمزآى
الٛزٗن ٚخ٘زاً هي اٗٙبت الّتٖ تحدّحت يي قجً٘ٔ تَٗٛي اإلًسمبىٍٍ ،غمٓت ؤحمَاق ًٓسمِ
الوختلٍٓٔ ،ؤٍؾحت ؤسجبة بًحزاْْب ٍهزؾْبٍ ،سج٘ل تْذٗجْب ٍتزث٘تْب ٍيالرْب ٍ .ل ٙؤهز
قجًّٖ٘ ْٖ ٚتبة ؤًشلِ اهلل تًبلٖ لْداٗٔ اإلًسبى ٍتَرِْ٘ ٍتزث٘تِ ٍتًل٘وٍِ .اٗٙبت الَاروٓ
ْٖ الٗزآى الٛزٗن يي الٌّٓس ثوخبثٔ الوًبلن الّتٖ ٗستزضمد ثْمب اإلًسمبى ْمٖ ْْمن ًٓسمِ
ٍخػبلْب الوختلٓٔ ٍْٖ ،تَرِْ٘ بلٖ الكزٕٗ السل٘ن ْٖ تْذٗجْب ٍتزث٘تْب.
ٗزٕ الوتإهّل للتّطجْ٘بت الٗزآًّ٘ٔ ؤًّْب ٖد بستودّت هػبورّب هي الَٛى ٍالكجً٘ٔ:
.1الكجً٘ٔ الػبهتٔ ٍّٖ الزوبو ٍالٌجبت.
.2الكجً٘ٔ الوتحزٍ ٔٚتطول اإلًسبى ٍالحَ٘اى.
ٍلن تٛتّ ثذل ،ٙثل ؤخذت ثًؽ يٌبغزّب هي يبلن الُ٘ت ؤٗؿبً.
َٗٗق ؤحود ثدٍٕ« :ؤٍّق هب ٗستزيٖ الٌّهز هي خػبئع التّطجِ٘ ْٖ الٗزآى ؤًِّ ٗستود
يٌبغزُ هي الكّجً٘ٔ ٍ ل ٙسزّ خلَوُ»(ثدٍٕ1950 ،م.)196 :
بًِّ ثبٔ هب ثٗ٘ت ّذُ الكجً٘ٔٗ َْْ ،احّز ْٖ الٌّمبس روً٘مبً يلمٖ بخمتالِ ؤرٌبسمْن،
بًّْن ٗدرَٚى يٌبغزُ ٍٗزًٍْب ٖزٗجٔ ٍث٘ي ؤٗدْٗن ٍتحت سوًْن ٍثػزّنْ ،ةًّم ٙال تزمد
ْٖ الٗزآى «تطجْ٘بً هػٌَيبً ٗدر٘ روبلِ ْزو وٍى آخزٍٗ ،تمإحّز ثمِ بًسمبى وٍى بًسمبى»
(ًٓس الوػدر.)196 :
سابقیة البحث
ٌّب٘ هٗبالت ٍثحَث ٚتت ٍلٌْٛب لن تزتجف ارتجبقب ٍح٘ٗمب ثومب ًزهمٖ بل٘مِ ْمٖ ّمذا
الوٗبق هٌْب هٗبلٔ «ثالَٔ التطجِ٘ ْٖ الٗزآى الٛزٗن» ْٖ هزلٔ التزاث الًزثمٖ الًمدو ،54
 ٔ1414لس٘د يلٖ ه٘ز لَحٖ ْالٍرربًٍٖ ،وراسبت ؤخزٕ تَٛى ؤٚخزّب حَق ًْذ الجالَٔ
هٌْب «الػَرٓ الٌٓ٘ٔ ْٖ ٚالم اإلهبم يلٖ» 1996م ،هزلٔ الوٌْبد ،الًدو  ،5للجبحج خبلمد
هحٖ الدٗي الٗبويٖ ٍهٗبلٔ «ثزرسمٖ سث٘بضٌبسمٖ تطمجِ٘ ور ًْمذ الجالَمٔ ،حٛومتّمب»

الصور التشبیهیة فی القرآن؛ آثارها النفسیّة وعناصرها72/
ّ

1389ش ،هزلٔ ؤوة ،ربهًٔ ثبٌّز ٚزهبى ،الًدو  ،28للجبحج َالهزؾب ٚزٗوٖ ْزو ٍرؾمب
ً٘ٛدق ٍهٗبلٔ «لوحبت هي يلن الحَ٘اى ْٖ ًْذ الجالَٔ» 1987م ،هزلمٔ تزاحٌمب الًلومٖ،
للجبحج رل٘ل ؤثَالحت ٍالتٖ تٌبٍق الزبًت الًلوٖ الجحج لجًؽ الٛبئٌبت الومذَٚرٓ ْمٖ
ًْذ الجالٍَٔ .هٗبلٔ «واللٔ الوزبس اللَُٕ ْٖ ًْذ الجالَٔ» ،هزلٔ ٚل٘ٔ اٙواة ،الًمدو ،97
للجبحج هٌْد هحسي يجدالزؾبٍ ،التٖ لمن تتكمزٔ بقالٖمب لومب ًحمي ثػمدوُ ثمل تٌمبٍق
هَؾَيبت هتٓزَٔ ٍلن تسلف الؿَء يلٖ هب ًزهٖ بلِ٘ ْٖ ّذا الجحج.
ٍهب ْٗوٌّب ٌّب الحدٗج يي االحز الّذٕ تحدّحِ الػَّرٓ التّطجْ٘٘ٔ ْٖ الٌّٓس الجطزّٗٔ.
ّ
ّ
ّ
إثارة الذوافع بالترغیب والترهیب
حٌ٘وب َٗٛى لدٕ اإلًسبى واْى َّٖٕ ل٘حػل يلٖ ّدِ همبْ ،مةىّ حػمَلِ يلمٖ ّمذا
الْدِ الّذٕ ٗطجى الدّاْى لدِٗ «ًٗتجز حَاثمبً ؤٍ هٛبْمإٓ تسمجت الطمًَر ثبللّمذٓ ؤٍ السّمزٍر
ٍالزّؾب»(ًزبتٖ1993 ،م.)169 :
ٍالٓطل ْٖ الحػَق يلٖ ّذا الْدِ «ًٗتجز ًَيبً هي الًٗبة الّذٕ ٗسمجّت لمِ الطّمًَر
ثببلن ،ؤٍ الؿّٕ٘ ٍالٛدر»(ًٓس الوػدرٍ )169 :اإلًسبى ٗو٘ل ثٓكزتِ بلمٖ همب ٗزلمت لمِ
اللذٍٓٗ ،تزٌّت هب ٗزلت لِ ابلن.
ٍلذلٚ ٙبى اإلًسبى هّ٘بالً ثكجً٘تِ «بلٖ تًلّن اإلستزبثبت ؤٍ ابًْبق الّتمٖ تماوّٕ بلمٖ
الحػَق يلٖ الخَّاة ٍبلٖ تزٌّت اإلستزبثبت ؤٍ ابًْبق الّتٖ تاوّٕ بلٖ الٓطل ؤٍ الًٗمبة»
(ًٓس الوػدر.)169 :
ٍٖد بّتنّ الٗزآى ْٖ الدّيَٓ بلٖ اإلٗوبى ثبللِّ الَاحد ،ثةحبرٓ وٍاْى الٌّبس«ثتزَ٘جْن ْمٖ
الخَّاة الّذٕ س٘حهٖ ثِ الواهٌَى ْٖ ًً٘ن الزٌٍّٔ ،ثتزّ٘جْن هي الًٗبة ؤٍ الًذاة الّمذٕ
س٘لحٕ ثبلٛبْزٗي ْٖ ًبر رٌّْن»(ًٓس الوػدر.)169 :
ٍآٗبت التّزَ٘ت الّتٖ تًزؼ ًً٘ن الزٌّٔ ،تجًج ْٖ الوسلو٘ي ابهل للحػَق يلٖ ّمذا
الًٌّ٘نٍ ،تدًْْن بلٖ التّوسّ ٙثوٌْذ اللِّ ْٖ ح٘بتْن ،آهل٘ي ؤى ًََٗٛا همي ؤّمل الزٌّمٔ،
ٍاٗٙبت الّتٖ تػّ يذاة رٌّْن ،تججّ ْْ٘ن الزّّجٔ هي ّمذا الًمذاة ابلم٘ن الّمذٕ ٌٗتهمز
الّٓٛبر ٍالوٌبْٗ٘ي ٍالًػبٍٓٗ .دًْْن ل ٙبلٖ تزٌّت الذًَّة ٍالوًبغٖ ٍٚلّ هب ُٗؿت اللِّ
ٍرسَلِ ،آهل٘ي ؤى ٌٗزْ٘ن اللِّ هي يذاة رٌّْن.
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ٍّٛذا ٚبى الوسلوَى ٗتإحّزٍى ثداًْ٘ي َّٖٗ٘ي:
 الزّربء ْٖ الزّحؤٗ ،دًْْن بلٖ ؤى ًٗ٘طَا ْٖ ح٘بتْن الدًَّّ٘ٗٔ ٍْٕ هٌْذ اهلل. ٍالخَِ هي يذاة اللِّٗ ،دًْْن بلٖ اإلثتًبو يي الوحزّهبت ٍالوًبغٖ.بىّ ضًَر اإلًسبى ثْذٗي الدّاًْ٘ي ٗزًالًِٚ ،وب ٗٗمَق يجمد المزّحوي حجٌٛمٔ «ٗتّزمِ
ثوحزّؼ اتّٖ بلٖ هب ٗزاو تَرِْ٘ لِ»(حجٌ1992 ،ٔٛم.)86 :
ٍٗالحم ؤىّ الٗزآى ال ًٗتود يلٖ التّزّ٘ت هي يذاة رٌّْن ْٗف إلحبرٓ المدّاْى لٗجمَق
اإلسالمٍ ،بًّوب ًٗتود ؤٗؿبً بلٖ التّزَ٘ت ْٖ االستوتبو ثًٌ٘ن الزٌّٔ ،بىّ استخدام التّزّ٘ت
ٍحدُ ،ؤٍ التّزَ٘مت ٍحمدُ «ٖمد ال ٗٛمَى هٓ٘مد ًا الٓبئمدٓ الوزرمَّٓ ْمٖ تًمدٗل السّملَ٘
ٍتَرِْ٘»(ًزبتٖ1993 ،م)170 :
ْبستخدام التّزّ٘ت لَحدُ ٖد ٗوأل لٌٓس ثبلزّجٔ ْت٘إس همي رحومٔ اللّمِ ٍاسمتخدام
التّزَ٘ت لَحدُٖ« ،د ٗاوٕ بلٖ است٘الء ابهل ْٖ رحؤ اللِّ يلٖ الٌّٓس هوّب ٖمد َٗٚلْمب
بلٖ الدّئ ٍالتّْبٍى ٍالُٓلٔ»(ًٓس الوػدر.)170 :
ْبلٗزآى ًٗتود يلٖ هشٗذ هي التّزّ٘ت ٍالتّزَ٘تَٗٗ ،ق يجمد المزحوي حجٌٛمٔ هًلّمالً
ل« :ٙل٘حزّظ قوى الكّبهً٘ي ثٓؿلِ ،حتّٖ ٗاهٌَا ٍٗسلوَا ًٍٗولَا غبلحبًٍ ،ل٘خ٘ز خمَِ
الخبئٓ٘ي هي يذاثِ ،حتّٖ ٗزتٌجَا هب ٗسخكِ سجحبًِ هي يٗ٘دٓ ؤٍ ًّ٘ٔ ؤٍ يول»(حجٌٛمٔ،
1992م.)90 :
لٗد ٚبى للػَّرٓ التّطجْ٘٘ٔ ْٖ الٗزآى وٍر ٚج٘ز ْمٖ بحمبرٓ ّمذٗي االًًٓمبل٘ي الخمَِ
ٍالزّربء ٍبل٘ ٙابهخلٔ:
جهيه للكافریً حضیرا﴾(اإلسزاء)8/
 ؤهخلٔ التّزّ٘تٖ :بق تًبلٖ﴿ :وجعليا ّتًزؼ ّذُ الػَّرٓ رٌّْن حػ٘زاً للٛبْزٗي «تحػزّن ٍتزوًْن هي ؤقزاْْن ٍتسمًْن
روً٘بً»(س٘د ٖكت1966 ،م.)123 :
للظالنین ىارا أحاط بهه سرادقها وإٌ یشتغیثوا یغاثوا بناء كالنهل یظوي الوجوه
ٖبق تًبلٖ﴿ :إ ّىا أعتدىا ّ
الظراب وساءت مرتفكا﴾(ال)29/ّْٛ
بئص ّ
ْٖ ّذا الوطْد تجدٍ الٌّبر ْٖ ّ٘ئٔ السّزاؤ تح٘ف ثبلٛبْزٗي «ْةى استُبحَا هي الحمزّ
ٍالهّوإ ؤَ٘خَا ثوبء ٚدروّٕ الشّٗت الوُلّٖٗ ،طَٕ الَرَُ ٍالزلَو ثلِ الحلَٔ ٍابهًبء»(س٘د
ٖكت1966 ،م.)161 :
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ّ

إٌ طحرة ال ّزقوو طعاو الاثیه كالنهل یغلي في البظوٌ كغلي الحنیه﴾(وخبى)44-46 /
ٖبق تًبلَّٖ ﴿ :
غَرٓ تًزؼ الوززه٘ي ٍّن ٗتٌبٍلَى هي ّذاالشَّٖم الّذٕ َّ ٚمدروّٕ الشّٗمتٍُٗ ،لمٖ
ْٖ ثكًَْن ُٚلٖ الحو٘ن.
 ؤهخلٔ التّزَ٘تٗ :ػّ الٗزآى ًً٘ن الزٌّٔ ٍهي ؤلَاى ّذا الًٌّم٘ن الحمَر الًم٘يٗٗ .مَقعین كأمثال اللؤلؤ النكيووٌ﴾ ْبلحَر ؤضجِ ثبللالا الوخجَء الّذٕ «لن ًُٗزؼ ثًمد
وحور ٌ
تًبلٌٖ ﴿ :
لألًهبرٍ ،لن تخدضِ ٍلن تخٗجِ ٗد»(س٘د ٖكت1996 ،م.)110 :
وج ّي ٍة ُ
الشناء والوررض أُعو َّدت للّو یً وميووا
َٗٗق تًبلٖ﴿ :سابكوا إلي مغفرةٍ مً رب ِّكه َ
عرضها كعرض ّ
باهلل ورُ ُسله﴾(الحدٗد)21/
ْٖ ّذا الوطْد ًزٕ الوسبحٔ الَاسًٔ الّتٖ تطُلْب الزٌّٔ «ٍّٖ هسبحٔ ٍاسًٔ ضمبهلٔ
تٓسح الوزبق لتػَر هطبّد الًٌّ٘ن الحبْل ْٖ ّذا الوزبق الٓس٘ح»(س٘د ٖكت1996 ،م:
.)212
أثر ّ
الصىرة التشبیهیة فی االنفعاالت
بٖتؿت حٛؤ اهلل تًبلٖ ؤى ٗشٍّو اإلًسبى ثبًًٓبالت تًٌِ٘ يلٖ الح٘بٓ ٍالجٗبء.
ْبًًٓبق الخََِٗٗ ،ق ًزبتٖٗ« :دًٌْب بلٖ تزٌّت ابخكبر الّتٖ تْدّو ح٘بتٌمب»(ًزمبتٖ،
1993مٍ .)71 :آًًبق الُؿت « ٗدًٌْب بلٖ المدّْبو يمي المٌّٓس ٍبلمٖ الػّمزاو همي ؤرمل
الجٗبء»(ًٓس الوػدرٍ .)71 :آًًبق الحتّ َّ «ؤسبس تألّ الزٌس٘ي ٍاًزمذاة ٚملّ هٌْمب
بلٖ اٙخز هي ؤرل ثٗبء الٌَّو»(ًٓس الوػدرٍٖ .)71 :د تًزؼ الٗزآى الٛمزٗن لٛخ٘مز همي
االًًٓبالت الّتٖ ٗطًز ثْب اإلًسبى هخل «الحتّ ٍالخَِ ٍالُؿمت ٍالٛمزُ ٍالحمشى ٍالح٘مبٓ
ٍالحسد ٍالُ٘زٓ ٍالٛجز ٍالًزت ٍالشَّّ ٍالٌّدم ٍالخشٕ ًٍٓ(»...س الوػدر.)77 :
.1الخىف
«بىّ بًًٓبق الخَِ هي االًًٓبالت الْبهّٔ ْٖ ح٘بٓ اإلًسبى ٍَّ آًًبق ْكزٕ ٗطمًز ثمِ
اإلًسبى ْٖ هَاّٖ الخكز الّتٖ تلحمٕ ثمِ اب ٕ ٍالؿّمزر ،ؤٍ الّتمٖ تْمدّو ح٘بتمِ ثمبلْال٘
ٍالوَت»(ًٓس الوػدرٍ .)98 :للخَِ ْبئدٓ ْٖ ح٘مبٓ اإلًسمبى ،بًّمِ ٗدًْمِ بلمٖ تزٌّمت
هَاّٖ الخكز ٍبلٖ االثتًبو يي ٚلّ هب ٗزلت لِ اب ٕ ٍالؿّزرٚ .وب ٗستك٘ى اإلًسبى ؤٗؿبً،
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ب ا تَّٖى ٍَٖو الخكز ،ؤى ٗتّخذ ٍسبئل ٍٖبئ٘ٔ تِٗ٘ همي الخكمز ٖجمل ٍَٖيمِْ .مبلخَِ ب اً
هٓ٘د لالًسبى هي ّذا الزبًتٗ َْْ ،سبيدُ يلٖ التّْ٘ا لوَاّٖ الخكز ٍيلٖ االستًداو لْمب
ٍل٘ست ْبئدٓ الخَِ هٗػَرٓ يلٖ ٍٖبٗٔ اإلًسبى هي ؤخكبر الدًَّ٘ٗٔ ٍبًّوب هي ؤّن َْائمدُ
«ؤًِّ ٗدْى الواهي بلٖ بتٗبء يذاة اهلل ْٖ الح٘بٓ اٙخزٓ»(ًزبتٖ1993 ،م.)72 :
ْبلخَِ هي يٗبة اهلل ٗدْى الواهي بلٖ تزٌّمت الوًبغمٖ ٍالوحزّهمبتٍٗ ،مديَُ بلمٖ
التوسّ ٙثتَٕٗ اهلل ٍاالًتهبم ْٖ يجبوٓ اهلل ٍيول ٚلّ همب ٗزؾمِ٘ .لٗمد سمبّوت الػّمَرٓ
الٗزآًّ٘ٔ ثتػَٗز آًًبق الخَِ ،الّذٕ ٌٗتبة اإلًسبى يٌد سلشلِ السّبئ الّتٖ تْشّ اإلًسبى ّشّاً
ضدٗداًْٗٓ٘ ،د الٗدرٓ يلٖ التّٓ٘ٛزٍ ،السّ٘كزٓ يلٖ ًٓسِ ،حتّٖ ٗػجح ٗتزًّح تزًّح السّٛبرٕ
هي َ٘ز سُٛز.
ٍ
إٌ َ
الي ُ
عنوا
الشاعة شي ٌء ٌ
َٗٗق تًبلٖ﴿ :یا أیُّها ّ
اض ا ّتكوا ربَّكه ّ
زلزلة ّ
عظیه یوو ت ََروىها تَو ََ ُل كو ُّل مرضوعة ّ
أرضووعو وت ََعو ُل كو ُّل مات حنو ٍ
اب اللّووه طو ٌ
ودید﴾
اليو َ
واض سووكاري ومووا َووه بشووكاري و كووًَّ عو َ
ول حنلَهووا وتووري ّ
(حذ )2/لٗد بتّخذ الٗزآى اإلًسبى ْٖ ؤحَاق هختلٓٔ هطجْبً ثِ.
ٗزد ْٖ السّٛبرٕ الّذٗي «ْٗدٍا التّو٘٘ش ٍؤؾبيَا الزّضد»(ورٍٗص ،ٔ1412 ،د)389 :6
غَرٓ لحبلٔ الٌّبس ْٖ ؤحٌبء َٗم الٗ٘بهٔ الًػ٘ت.
«ٖدهت الػَّرٓ هطْداً هزيجبً للَى هي ؤلَاى يذاة رٌّْن ْمٖ ٗمَم اٙخمزً .مبر تحم٘ف
ثبلهّبلو٘ي ٚبلسّزاؤ «ْال سج٘ل بلٖ الْزة» ٍال ؤهل ْٖ الٌّزبٓ ٍاإلْالتٍ ،ال هكومى ْمٖ
هٌٓذ تْت هٌِ ًسؤ ،ؤٍ َٗٛى ِْ٘ استزٍا »(س٘د ٖكت ،ٔ1412 ،د.)385 :5
َٗرد ْٖ الٗزآى غَر ٚخ٘زٓ ،الُبٗٔ هٌْب بحبرٓ الخَِ ْٖ الٌّٓس الجطمزّٗٔٚ ،مٖ تلتمشم
ثوٌْذ اللِّ ْٖ ح٘بتْب ٍب ا حبوت يٌِ ْس٘حلّ ثْب هب حلّ ثتل ٙابهن السّبثٗٔ ،الّتٖ يتمت
يي ؤهز رثّْبٍ ،اثتًدت يي هٌْذ اللِّ ْزبءّب الًذاة ثػَر ضتّٖ.
َٖلِ تًبلٖ﴿ :فنا زالو تلك دعواَه حتّي جعلياَه حضیدا خامدیً﴾(ابًج٘بء)15/
َٖلِ تًبلٖ﴿ :إٌ كاىو إ ّلا صیحة واحدة فإما َه خامدوٌ﴾(ٗس)29/
ٍيزؼ الٗزآى هطبّد بَّاق َٗم الٗ٘بهٔ ،تخ٘ز الزّيت ٍالخَِ ْٖ الٌّٓس الجطزّٖٗٔٚ ،
ٗستًدّ اإلًسبى لذل ٙالَ٘مْ٘ ،تزٌّت الطّز٘ ثبللٍِّٗ ،جتًد يي الوحزّهبت ٍالوًبغمٖ ْمٖ
كالدَاٌ﴾(الزحوي)37/
الشناء فكاىو وردة ّ
ح٘بتِ الدًّ٘بَٗٚ .لِ تًبلٖ﴿ :فإما انظ ّكو ّ
الشنا ُء كالنهل وتكوٌُ الحبا ُل كالعهً﴾(الوًبرد)8-9/
﴿یوو تكوٌُ ّ
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ّ

وسیِّرت الحبا ُل فكاىو سرابا﴾(الٌجإ)20/
﴿ ُ
الي ُ
اض كالفراش النبثوث وتكوٌُ الحبا ُل كالعهً النيفوش﴾(الٗبرئ)4-5/
﴿یوو یكوٌُ ّ
صفر﴾(هزسالت)32-33/
ٌ
﴿إىّها تَرمي َبظ َر ٍر كالكضر كأىّه ج
نالات ٌ
ّ
.2الحزن و النذم
بىّ الحشى هي االًًٓبالت الوٛدّرٓ الّتٖ ٗطًز ثْب اإلًسبى يٌدهب ٗٓٗد ضخػمب يشٗمشا ،ؤٍ
ض٘ئب لِ ٖ٘ؤ ٚج٘زٓ ،ؤٍ ب ا حلّت ثِ هػ٘جٔ هب ،ؤٍ ْطل ْمٖ تحٗ٘مٕ ؤهمز ّمبمّْ« .مبلحشى
بًًٓبق هؿبو للٓز ٍالسّزٍر»(ًزبتٖ )100 :1993 ،ؤهّب الٌّدم َْْ حبلٔ بًًٓبلّ٘ٔ «تٌطإ يي
ضًَر اإلًسبى ثبلذًت ٍؤسِٓ يلٖ ارتٛبثِ ٍلَهِ ًٓسِ يلٖ هب ًْلٍ ،توٌِ٘ لَ ؤًِّ لن ًٗٓمل
لًٓ(»ٙس الوػدرٍ )103 :لَم اإلًسبى لٌٓسِ ٍحسزتِ يلٖ هب ًْل هي الًَاهمل الْبهّمٔ
ْٖ تَٗٗن ضخػّ٘ٔ اإلًسبىٍ ،وًِْ بلٖ تزٌّت ابًْبق الّتٖ تسجّت لِ لم ٙالٌّمدمٍ .هخبلمِ
َٖلِ تًبلٍٖ﴿ :الّذٗي ٓٚزٍا ؤيوبلْن ٚسزاة ثًٗ٘ٔ ٗحسجِ الهوأى هبء حتّمٖ ب ا رمبءُ لمن
ٗزدُ ض٘ئبً ٍٍرد اللِّ يٌدُ َّْْبُ حسبثِ ٍاللِّ سزٗى الحسبة﴾ ( .الٌَر.)39/
ٖدّم الٗزآى غَراً يدٗدٓ ،تجزس حشى ًٍدم الٛبْزٗي يلٖ ؤيومبلْن الّتمٖ ٖمبهَا ثْمب ْمٖ
الح٘بٓ الدًّ٘بٍ ،لن ٗحػدٍا هي ٍرائْب َ٘ز ابلن ٍالحسزٓ َٗٚلِ تًبلٖ﴿ :وقدميا إلي ما عنلوا موً
عنل فحعلياه َباء ميثوورا ﴾(ْزٖبىٍ )23/رؤٕ ْٖ الُجبر الوٌتخز ْٖ الزمَّ يلمٖ االرؼ ،غمَرٓ
لًدم ًٓى ؤيوبق الّٓٛبر الحسٌٔ لْن.
ّ
النفسیة ّ
ّ
للصىرة التشبیهیة
العناصر
بىّ التّطجِ٘ لَى هي ؤلَاى التّػَٗز َ٘ز الوجبضزٍ ،لٗ ٖٛماوّٕ ثًمدُ الٌّٓسمٍٖٗ ،ولمٙ
الٗدرٓ يلٖ التّإح٘ز ْٖ الوتلٍٖٗ ،بحبرٓ االًًٓبق الوٌبست لدِٗ ،الثدّ هي تَاْز هزوَئ همي
الًٌبغز ٍالٗ٘ن الٌّّٓ٘ٔ الٌّٓسّ٘ٔ ِْ٘ هي ؤّوّْب:
ّ
.1التخییل
التخ٘٘ل َّ ًْل غٌبئ الخ٘بق ٍيٌػز الخ٘بق َّ الٗمَٓ الٓبيلمٔ التمٖ تومٌح الػمَرٓ
خػجْب ٍحَََّ٘ٗتْب ٍَّ ،الّذٕ ًٗدّ الزاثف االسبس ث٘ي يبلن الطمًَر ٍيمبلن اإلورا٘ ٍالْٓمن.
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ًٗد التخ٘٘ل هل ٔٛؤوث٘ٔ تً٘ي يلٖ تإلّ٘ الػَر ٍتط٘ٛلْب ثًد هشرْب ثبلًَاقّ ٍالوطمبيز
ٍابحبس٘سٍُٗ ،زٕ ابض٘بء ْٖ الكجً٘ٔ ٍالَاٖى الوح٘ف ثِ ؤٚخز ٍؾَحبً ٍحدّٓ ٍغٓبء.
ٍَّ ُٗكٖ ؤح٘بًبً هب ْٖ اللُٔ هي ٖػَر ًٍٗع ،لوب ًٗكٖ هٓزواتْب همي تَسمى ٍسٗمبوٓ
ْٖ هًبًْ٘ب ثبلزوى ث٘ي الوتجبيدات ٍالوتٌبْزات ثخلٕ يالٖبت ثٌْ٘ب هٌبسمجٔ تالمّ ثٌْ٘مب
ٍتزًلْب ٚإًْب هي يبلن ٍاحد.
.2االبتكار والجذة
ل ٖٛتستك٘ى الػَّرٓ ؤى توخل بيزبة الٌّٓسٍ ،تجبورّب ثبلوًبًٖ ٍالمدالالت اإلٗحبئّ٘مٔ
التّخ٘ل٘ٔ الّتٖ لن تإلْٓب هي ٖجلٗ ،زت ؤى تٛمَى ٖبئومٔ يلمٖ االثتٛمبر ٍالزمدّْٓ .بلػّمَرٓ
الوجتٛزٓ تخ٘ز ْٖ الٌّٓس الدّّطٔ ٍاالستُزاةٍ ،تستدررْب بلٖ ؤى تتّخذ الوَّٖ الوٌبست
هي التّززثٔ الطًَّرّٗٔ الّتٖ تًزؼ هي خاللْبْ ،وْؤّ الػَّرٓ ٚوب ٗزاّب يشالدّٗي بسوبي٘ل:
«ؤى تستٛطّ لٌب َ٘ز الوًزٍِ»(بسوبي٘ل ،ال تب.)97 :
ْبلوجدو حٌ٘وب ٗستك٘ى ثًٗلِ الَٖبوٍ ،تإهّلِ الًوٕ٘ بثًبو الػّمَرٓ ٍوٖبئْٗمب ،ؤى ًٗخمز
يلٖ غٓٔ هطتز ٔٚث٘ي الوًٌٖ الذٌّّٖ الوززّو ٍث٘ي الَاٖى الوطمبّد ،ثح٘مج ال ٗسمتك٘ى
اإلًسبى الًبوٕ ؤى ٗزد ْْ٘ب هخل ّذُ الػّٓٔ الوطتز ،ٔٚؤٍ ٗإتٖ يي قزْٗٗمب .حمنّ ٌٗسمٕ
يٌبغز الػَّرٓ ثوب ٗتالءم هى هطبيزُ ٍؤْٛبرُ ،ال ٍْمٕ الَاٖمى الوطمبَّدٍٗ ،خمزد ثْمب همي
ثًدّب الوٛبًٖ بلٖ ثًدّب الٌّٓسٖ.
«ٍٗزثف ث٘ي يٌبغزّب ٍهطبيزُ ٍؤْٛبرُ رثكبً َ٘ز هتَّٖىٗ ،ػٌى لْب ثِ ًسمٗبً هٛبً٘مبً لمن
ٗٛي لْب هي ٖجل ثح٘ج تػجح الػَّرٓ تًج٘زاً غبوٖبً يمي الطّمًَر ؤٍ الٓٛمزٓ ،ال يلمٖ ؤًّْمب
ٍس٘لٔ للٌّٗل ،ثل بًّْب ّٖ الطًَّر ًٓسِ حٌ٘ئذٍ»(ًبرٖ1984 ،م.)159 :
بىّ سًٔ االثتٛبر ٍالزدٓ ْٖ الػَّرٓ التّطجْ٘٘ٔ الٗزآًّ٘ٔ سؤ يبهمٍٔ ،همي ؤهخلمٔ لمٙ
ماد اط َت َّدت به الری ُح في َیو ٍو عاص ٍ
یً كفَ ُروا برب ِّهه َأعنالُهُه كر ٍ
كشو ُبوا
وٍ لا َیكود َ
َٖلِ تًبلَٖ ﴿ :مثَ ُل ال ّ َ
َ
روٌ م َّنوا َ
ّ
(﴾ ...اثزاّ٘ن)18/
ْإيوبق الٛبْزٗي ؤضجِ ثزهبو رتِ الزّٗح ْٖ َٗم يبغّٗ .جدٍ ٌّب٘ ثمَى ضبسمى ثم٘ي
الوطجِّ ٍالوطجِّ ثِ هوّب ٗزًلِ هػدراً إليزبة الٌّٓسٍ ،استحسبًْب لمِٗٗ .مَق الززرمبًٖ:
«ٍّٛذا ب ا استٗزٗت التطجْ٘بت ٍردت التّجبيد ث٘ي الطّ٘ئ٘ي ٚلّوب ٚبى ؤضمدّ ٚبًمت بلمٖ
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ّ

الٌَّٓس ؤيزتٍٚ ،بًت الٌَٓس لْب ؤقمزة»(الززرمبًٖ1366 ،شْ .)109 :سمجت الوتًمٔ
الّتٖ ٗطًز ثْب الوتلّٖٗ ،التّجبيد ث٘ي قزْٖ التّطجٍِ٘ٗٗ .دّم تًلم٘الً آخمز إليزمبة المٌّٓس
ٍؤًسْب ثبلػَّرٓ َْ٘ٗق« :بىّ الطّٖء ب ا نْز هي هٛبى لن ًُْٗمد نْمَرُ هٌمٍِ ،خمزد همي
هَؾى ل٘س ثوًدى لِٚ ،بًت غجبثٔ الٌَٓس ثِ ؤٚخز»(ًٓس الوػدر.)110 :
ٍٗزد ْٖ الززاو الوٌتطز الٛخ٘ز الوتوَّد ،غَرٓ لزوَو الٌّبس ٍٖد خزرت هي الٗجمَر
راد مُي َتظ ُور﴾(ٖوز )7/بًّْن ٗجًخَى
وٌ مً الرَجداث كأىَّهُه َج ٌ
ْٖ لحهٔ ٍاحدَٓٗٗ .ق تًبلَٖ ﴿ :ی ُ
خر ُج َ
هي ٖجَرّن ٚبلززاو ،ثٛخزتِ ٍتلًََِّْ .رِ الطّجِ ِْ٘ ضٖء هي الُزاثٔ ٍاالثتٛبرٍّ ،مذا هوّمب
ٗسبيد يلٖ سٗبوٓ التإح٘ز ْٖ الوتلّٖٗ ٍبحداث االستزبثٔ الوٌبسمجٔ يٌمدٍُ .الٓخمز المزاسٕ
ٗزٕ ؤٗؿبً ؤى ٖدرٓ التّطجِ٘ تشواو تإح٘زاً ْٖ الوتلّٗمٖ يٌمدهب تتمَّْز الُزاثمٔ ٍاالثتٛمبر ْمٖ
التٗبـ ٍرِ الطّجِ ٍ ،ل« ٙؤىّ الوجبيدٓ هتٖ ٚبًت ؤتنٚ ،بى التّطجِ٘ ؤَزة ٍٚمبى بيزمبة
الٌّٓس ثذل ٙالتّطجِ٘ ؤٚخز ،بىّ هجٌٖ الكّجبو يلٖ ؤىّ الطّٖء ب ا نْز هي هٛبى لن ًْٗمدُ
نَْرُ هٌِ ٚبى ضُّ الٌَّٓس ثِ ؤٚخز»(الزاسٕ1985 ،م.)220 :
بىّ التّطجِ٘ ًٗتود يلٖ االثتٛبر ٍاإلثداو ْٖ اًتشاو ٍرِ الطّجَِٛٗ ،ى ؤٚخمز تمإح٘زاً ْمٖ
ًٓس الوتلّٖٗ هي التّطجِ٘ الوجتذق ٍ .ل« ٙبًِّ ٗٓ٘د الٌّٓس سٗبوٓ هًزْٔ لن تٛي هًزٍْٔ
هي ٖجلٍ ،بىّ الٌّٓس تطًز ثبللّذٓ تزبُ ّذُ الوًزْٔ الزدٗدٓ»(ًبرٖ1984 ،م.)164 :
َٗٗق تًمبلَٖ ﴿ :
شوو َرةٍ﴾(همدحز )50/هطمْد هؿمح ٙؤضمدّ
كوأ ّىهه ح ُُن ٌور م َ
ورت موً َق َ
ُشوفيفَ َرةٌ َف َّ
الؿّح ٙب ٗطجِ الوًزؾَى يي الذّٚز «ثحوز هستٌٓزٓ» ال بًّْن خبئَٓى ثل «بىّ همذٚزاً
ٗذٚزّن ثزثّْن ٍثوػ٘زّنٍٗ ،وّْد لْن الٓزغٔ ل٘تَٗا ل ٙالوَّٖ الشرٕ الوْم٘ي ٍ ،لمٙ
الوػ٘ز الًػ٘ت الوالن؟!»(س٘د ٖكت ،ٔ1412 ،د.)372 :8
.3سیكىلىجیة األلىان
بىّ لأللَاى ؤحزاً ْٖ الٌّٓس الجطزّٖٗٔ ،د َٗٛى بٗزبث٘بً ٍٖد َٗٛى سملجّ٘بً .ب تُحمدث «روّ
ًْل قجًّ٘٘بً ل٘س هي السّْل ؤى ًزرى سججِ بلْ٘ب»(ض٘خبًٖ1986 ،م.)135 :
ٍٖد تؿوٌّت الػَرٓ التّطجْ٘٘ٔ الٗزآًّ٘ٔ ؤلَاًبً هتًدّوٓ .هٌْب:
.1اللىن األبیض
ُوٌ﴾(غبْبت)49/
َٗٗق تًبلَٖ ﴿ :كأ ّىهًَّ ب ٌیض َمكي ٌ
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ْحَر الزٌّٔ ؤضجِ ثج٘ؽ الًٌّبمٍ ،الًزة تطجِ الوزؤٓ ْٖ لًَِ ٍَّ ث٘بؼ هُطزة ثمجًؽ
غٓزٓ «اللَى الٛبَْرٕ»(ورٍٗص ،ٔ1412 ،دٍ )269-270 :8اللَّى ابث٘ؽ َٗحٖ ثبلػّٓبء
ٍالٌّٗبء ٍٗستحسٌِ ؤٍلئ« ٙالّذٗي ٗٓتٗزٍى بلٖ ٖمَّٓ الوالحهمٔ ٍالجدْٗمٔ ٍرٍ االًتٗمبو»
(ض٘خبًٖ1986 ،م.)137 :
ٖبق تًبلٖ﴿ :وع َيدَُه َقاص ُ
ُوٌ﴾(غبّْبت)49/
الظرف ع ٌین كأىّهًَّ ب ٌیض َمكي ٌ
رات َّ
ؤٕٖ :ػزى ؤثػبرّيّ يلٖ ؤسٍارْيّ ال ٗودوًْب بلٖ َ٘مزّن لًّٓمتْيّ ٍح٘مبئْيّ ،لٓمزـ
هحجتْيّ بسٍارْيٚ ،وب ٍغْٓي ثبتسبو الًَ٘ى ٍحسٌْبْ ،طجِّ ًسمبء ؤّمل الزٌّمٔ ثجم٘ؽ
الًٌّبم الو ٌَٛىْ .لن توسمِ ابٗمدٍٕ ،لمن ٗػمجِ الُجمبر لحسمٌِ ٍغمٓبئِ ٍرًٍِٗ(حسم٘ي،
.)46 :ٔ1412
يٌبغز الػَّرًٓ :سبء هي الحَر الً٘ي يٓ٘ٓبت ،ال توتد ؤثػبرّيّ بلٖ َ٘ز ؤسٍارْيّ همي
يّٓتْيّ ،هى ؤًّْيّ ٍاسًبت الًَ٘ى ،رو٘الت الػَّرٓ .ث٘ؽ الًٌّبم الوسمتَر ثزٗطمِ ال ٗػمل
بلِ٘ َجبر ٍلًَِ الج٘بؼ ْٖ غٓزٓ ٍَّ ؤحسي ؤلَاى الٌّسبء.
الػّٓٔ الوطتز ٔٚث٘ي الًٌػزٗي :اللَى ابث٘ؽ +الػّٓبء +الحػبًٔ.
اللَى(لَى ث٘ؽ الًٌّبم) ٍَّ ث٘بؼ هطزة ثجًؽ الػّٓزٓ ٍَّ ،الّذٕ ًكلمٕ يل٘مِ ال٘مَم
اللَى الٛبَْرٕ.
ٗٗممَق حجٌٛممٔ يممي ّممذُ الػّممَرٓ« :ؤٕ ث٘ممبؼ ثط مزتْي ٗطممجِ الجمم٘ؽ الوحٓممَل
الوػَى»(ظ.)155
ٍالٌّسبء ٗطجّْي ثبلج٘ؽ هي حالحٔ ؤٍرِ :ؤحدّب الػّجحٔ ٍالسّالهٔ يٌد الكومج ،الخّمبًٖ
الػّ٘بًٔ ٍالسّتز بىّ الكّبئز ٗػَى ث٘ؿِ ٍٗحػٌِ .الخّبلمج غمٓبء اللمَى ًٍٗمبئُ ،بىّ الجم٘ؽ
َٗٛى غمبْٖ اللمَى ًٗ٘مِ ب ا ٚمبى تحمت الكمبئز(ورٍٗص ،ٔ1412 ،دً )29-270 :8مَو
الػَّرٓ :حسّّ٘ٔ ثػزّٗٔ.
ٖد تٗتزى ؤوآ التطجِ٘(ٚإىّ) ثكزْ٘ي هتَاسٗ٘ي لٌّْٛب تحمتٓم ثٗمدرتْب يلمٖ التُزٗمت
ٚوب ْٖ ّذُ ا ٔٗٙالطّزٗٓٔ ٍٗالحم ؤىّ قزِ الوطجِّ هزٚت هي الٌٛبٗٔ ٍاالستًبرَْٓٗ ،لمِ
ٖبغزات الكزِ ٌٚبٗٔ يي الح٘بء الّذٕ تكوئيّ لِ الٌّٓسٍَٖ ،لِ يم٘ي بسمتًبرٓ تػمزٗح٘ٔ
ْْٖ روى يٌ٘بء الّتٖ تُكلٕ يلٖ الجٗزٓ الَحطّ٘ٔ ْٖ هًزؼ الَغّ لٌسبء ؤّل الزٌٍّٖٔ ،د
ؤْبو التّطجِ٘ هي ّذا الحطد ٍالتَاضذٍ ،يلٖ الزَن هي ل ٙالتَاضذ ٚبًت ؤقزاِ الًولّ٘ٔ
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التطجْ٘٘ٔ ٍاؾحْٔ ،بلوطجِّ ثِ حسٖ هخّلتِ غَرٓ الجم٘ؽ الوٌٛمَىٍّ ،مٖ غمَرٓ تًمبرِ
يلْ٘ب «الًزة ْٖ ٍغّ هي اضتد حزبثٍِ ،تشاٗد ستزُ ،ثإًِّ ْٖ ٚي يي التجزّدٍ ،هًٌٍٔ هي
االستْتبر»(هًوز ثي الوخٌٖ ،ال تب.)95 :
ٍتتؿوّي ٌٚبٗٔ يي الزّٖٔ ٍالتزِ ٍاالّتوبمٍ .ثذلً ٙزد قزْمٖ التطمجِ٘ لْومب الٗمدرٓ
يلٖ التُزٗت الّتٖ سجٕ اإلضبرٓ بلْ٘بٍّ ،ذُ خػ٘ػٔ هي خػمبئع التطمجْ٘بت الوٗتزًمٔ
ثببوآ(ٚإىّ) ْٖ هطبّد الٗ٘بهٔ ،ؤهّب اٖتمزاى التطمجِ٘ ْمٖ الوطمبّد ثبلٛمبِ ْ٘ماوّٕ بلمٖ
التَؾ٘ح ٍتزس٘خ الدّالالت»(يخوبى الحوداًٖ2004 ،م.)87 :
ّ
.2اللىن األحمر

ُ
رجواٌُ ﴾(المزحوي )58/هطمْد تجمدٍ ْ٘مِ الحمَر الزٌّمٔ
والن َ
َٗٗق تًبلٖ﴿ :كأىّهًَّ
الیواقوت َ
ٚبل٘بَٖت « ل ٙالزَّز الٌّٓ٘س ابحوز الّذٕ ٗٗكى رو٘ى الحزبرٓ بال ؤلوبس»(ورٍٗمص،
ٍ )416-417 :ٔ1412الٌّبس ٚلّْن ٗطًزٍى «ثبرت٘ب يه٘ن لدٕ ٍَٖو ثػزّن يلٖ اللَى
ابحوز»(ض٘خبًٖ1986 ،م)33 :
ٍَّ ٗستخدم ْٖ «ضٓبء االؾكزاثبت الًٗلّ٘ٔ»(ًٓس الوػدر )33 :ؤهّب الوزرمبى «غمُبر
اللالا ٍَّ ؤضدّ ث٘بؾبً»ٌٍّ .ب٘ والئل «يلٖ ًْبل٘ٔ اللَى ابحوز ْمٖ اإلحمبرٓ ٍالتّحمزٗؽ»
ردة كال ِّد ََاٌ﴾(الزحوي)37/
الشنا ُء َفكاىَو َو َ
(ًٓس الوػدرَٗٚ )134 :لِ تًبلٖ﴿ :فإمَ ا َانظكَّو َّ
ٗجدٍ لَى السّوبء ْٖ َٗم الٗ٘بهٔ ؤضمجِ ثمببوٗن ابحومز الّمذٕ ٗمًٌٛس تمإح٘زُ يلمٖ
الوطبّد ثبلتَتز ٍاالًًٓبق ٍالزّيتٍٗ .زٕ ْٖ الٓزاش ل ٙالكّ٘ز الدّٖٕ٘ الّذٕ ٗتْبْت يلٖ
الٌّبر حتّٖ ٗحتزٔ ،الوتٓزّٔ الوٌتطز ،غَرٓ للٌّبس َٗم الٗ٘بهمٍٔ« .تكمبٗزّن بلمٖ المدّايٖ
ح٘ي ٗديَّن بلٖ الوحطز ثبلٓزاش الوتكبٗز بلٖ الٌّمبر ْمٖ ٚخمزتْن ٍاًتطمبرّن ٍ لّمتْن
اليواض كوالفراش النبثووث
ٍؾًْٓن ٍاؾكزاثْن»(حس٘يَٗٗ .)50 :ٔ1412 ،ق تًبلٖ﴿ :یوو یكوٌ ّ
وتَكوٌُ الحبا ُل كالعهً َالني ُفووش﴾(الٗبرئْ )4-5/بلزجمبق ْمٖ ٗمَم الٗ٘بهمٔ تػمجح «ٚبلػّمَِ
الوٌتٓص ابحوز»(ورٍٗص ،ٔ1412 ،دٍّ .)585 :10ذا الوطْد ٗخ٘ز ْٖ المٌٓس الزّيمت
ٍالخَِْ ،إَّاق َٗم الٗ٘بهٔ هزيجٔ هخٍّ٘ٓٔٛ .ذا ب ا تتجًٌب ابلمَاى ْمٖ الػّمَرٓ الٗزآًّ٘مٔ
ٍردًب ؤىّ اللَى ابحوز َّ ،هي ؤٚخز ابلمَاى ٚمزاًٍّ .مَ لمَى ٍ آحمبر ٍبٗحمبءات ًٓسم٘ٔ
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هتٌَّيممٔ ٍال َزاثممٔ ْممٖ لممْْ ٙممَ «لممَى هخ٘ممز ٗسممتزيٖ اًتجممبُ الزو٘ممى ٍٗحممَس
بيزبثْن»(ض٘خبًٖ1986 ،م.)133 :
.3اللًّن األصفر

وفر﴾(هزسمالت )32-33/ضمجِّ اللّمِ يمشّ
َٗٗق تًبلٖ﴿ :إىّهَا تَرمي ب َظ َر ٍر كالكَضر كأىَّه ج َن ٌ
الوات ُص ٌ
ٍرلّ ضزر رٌّْن «ثبلزوبلٔ الػّٓز ْٖ الْ٘ئمٔ ٍاللّمَى ٍالٛخمزٓ ٍالتتمبثى ٍسمزئ الحزٚمٔ»
(ورٍٗص ،ٔ1412 ،د.)340-341 :1
ٍالزوبق الػّٓز «سَو تؿزة بلٖ الػٓزٓ»(ًٓس الوػمدرٍ )341 :اللّمَى ابسمَو ٗخ٘مز

الزّيت ٍالتّطبئم ْٖ الٌٓس ،ب «ُٗٓؿل ّذا اللَى الوتطبئوَى يلٖ هبيمداُ همي ابلمَاى».
(ض٘خبًٖ1986 ،م.)137 :
ل٘س الُزؼ هي التطجْ٘بت الٗزآًّ٘ٔ هٌحػمزاً ْمٖ تػمَٗز الوًمبًٖ الوتخّ٘لمٔ ثػمَرٓ
ٍ
بظورر
حسّّ٘ٔ ثل ٖد َٗٛى الُزؼ هي التطجِ٘ الوجبلُٔ ْٖ الَغَّٗٚ ،لِ تًمبلٖ﴿ :إىّهوا ترموي
كالكضر كأ ّىه جنالات صفر﴾(هزسالت.)32-33/
غَرٓ رٌّْن ٍّٖ تلٖٗ ثطزر ٚبلٗػزٍ« .الًزة ٗكلَٗى ٚلؤ الٗػز يلٖ ٚلّ ث٘ت همي
حززٍ ،ل٘س هي الؿّزٍرٕ ؤى َٗٛى ْٖ ؾخبهٔ هب ًًْمد اٙى همي ٖػمَر»(سم٘د ٖكمت،
 ،ٔ1412د.)415 :8
الػّٓٔ الوطتز ْٖ :ٔٚيهوِ ٍارتٓبيِ.
يٌبغز الػَّرٓ :ضزر الٌّبر -الٗػز
الػٓٔ الوطتزٖ ْٖ :ٔٚتبهٔ لًَِ ٍاسَواوُ.
لَى ّذا الطزر -روبالت غٓز
ضزر الٌّبر ٗتكبٗز هي رٌْن ْٖ ٚل هٛبىٍٚ ،ل ضزارُ هٌْب ؤضجِ ثبلٗػمزٍّ -مَ الجٌمبء
الًبلٖ ؤٍ الطّزز الُل٘م ْٖ -يهوِ ٍارتٓبيِ ،ؤٍ هخل الزومبق السّمَواء الّتمٖ تؿمزة بلمٖ
الػّٓزْٓ ،طجِّ الطّزر ح٘ي ٌٗٓػل هي الٌّبر ْٖ يهوِ ثبلٗػزٍ ،حم٘ي ٗإخمذ ْمٖ االرتٓمبو
ٍاالًجسبـ الًطٗبِٖ ٍتطًجِ يي ؤيداو َ٘ز هحػَرٓ ثبلزوبلمٔ الػمٓز ْمٖ اللمَىٍ ،سمزئ
الحزٍ ٔٚالٛخزٍٓ ،االًطٗبٔ ٍالتتبثى ،ب ٚبى لم ٙهمي ضمإى ّمذُ اإلثمل يٌمد ارتوبيْمب
ٍتشاحوْبٍ ،اؾكزاة ؤهزّبٍّ ،ذُ ٚلّْب ؤهَر حسٍّّ٘ٔ .هُشٕ تطجِ٘ الطّزر ثبلٗػز َّ التإ٘ٚد
ٍالوجبلُٔ ْٖ التّخَّٗ هي الٌّبر الّتمٖ تزهمٖ ثمِ ،تًه٘وم ًب لطمإًْبٍ ،برّبثم ًب للٛمبْزٗي همي
سكَتْب(حس٘ي.)50 :ٔ1412 ،
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ٍبًّوب تٛزّرت ؤوآ التطجِ٘ ثُ٘ز حزِ الًكّ ،بًِّ ؤٍٚد ْٖ غٓٔ الوَغٍَِ ،ؤثلمٍ ْمٖ
ق يلمٖ ضمدّٓ التػمبٔ الػّمٓبت ثبلوَغَِ(الحسمٌٖ٘،
ًًتِ هي التطمجِ٘ الوًكمٍَِٗ .مد ّ
 ْٖ .)363 :ٔ1430ا ٔٗٙتطجِ٘ هخّ٘ٗ ،سوّٖ التطجِ٘ التوخ٘لٖ .ضجِّ تًبلٖ الطزر الّمذٕ
ٗتكبٗز هي رٌْن ثبلٗػز ٍَّ ،الجٌبء الؿخنٍ ،ضجِّ لَى ّذا الطزر ،ثبإلثل الػٓز ْٖ ،الٛخزٓ
ٍسزئ الحزٍّ ،ٔٚذا التطجِ٘ هي رٍائى غَر التطجِ٘ ،بىّ الطزارٓ ب ا ٚبًمت هخمل الٗػمز
الؿخن ّْ٘ٛ ،تَٛى حبق الٌّبر الولتْجٔ؟
ل ضمزارٓ ٚإًّْمب ٖػمز ضمبهخْ ،مٖ الًهمن
ى رٌّْن تزهٖ ثطمزر يهم٘نٚ ،م ّ
ٍالوًٌٖ :ب ّ
ٍالؿّخبهٍٔٚ ،إىّ ضزرّب الوتكبٗز هي لْجْب ٗطجِ "الزوبلٔ الػٓز" روى رومل ؤٕ ٗطمجِ
الزول ابغٓز هي ضدُّ اللّْت(الػبثًَٖ.)388 :ٔ1426 ،
ْبلٗػز ٍالزوبق الػّٓز ،تَحٖ بلٖ الٌّٓس ثبلؿخبهٔ ٍالزّجٔ هًبٍ ،غَر لٌٓسم ٙضمزراً
ْٖ هخل ّذا الحزن هي الؿخبهٔ ٗك٘ز(ثدٍٕ1950 ،م.)192 :
ضزار رٌّْن غَرٓ َ٘ج٘ٔ تإخذ ٍؾَحبً لدٕ الوسلن هي خالق التطجِ٘ ثبلٗػز ٍَّ ؤهمز
هٌتشو هي الج٘ئٔ اإلًسبًٍّ٘ٔٚ ،ذل ٙالزوبلٔ الػٓزٍّٛ .ذا تَنّ الج٘ئٔ ٍالودرٚبت للتًج٘ز
يي الُ٘ت يجز ٌٖبقز التطجِ٘(ؤثَحودُ1983 ،م.)83 :
.4األلىان المتنىعة

كالنهل َو تَكوٌُ الحبا ُل كالعهً﴾(هًبرد)8-9/
الشنا ُء ُ
ٖبق تًبلَٖ ﴿ :یووَ تَكوٌُ َّ
ِْ٘ هي التّطجِ٘ هب ٗسوّٖ ثبلتطجِ٘ الوزسل الوزول لذٚز ؤوآ التطجٍِ٘ ،حمذِ ٍرمِ
الطّجِ ٍَّ ،ؾزة هي ؾزٍة التّطجِ٘ الجمدٗى ،ؤٕ تٛمَى السّموبء سمبئلٔ َ٘مز هتوبسم،ٔٛ
ٚبلٌّحبس الوذاة ،هي ضدّٓ َّق ل ٙالَ٘م الزّ٘تٍ ،تَٛى الزجمبق ٚبلػّمَِ الوٌٓمَش
الوػجٌَ ؤلَاًب ،بىّ الزجبق هختلٓٔ ابلَاىْْ٘ ،ب ابحوزٍ ،ابثم٘ؽٍ ،ابسمَوْ ،مة ا تٓتّتمت
الزجبق ٍتٌبحزت ،ؤغجحت ٚبلًْي ؤٕ الػَِ الوػجٌَ ؤلَاًبْ ،لذل ٙضجّْت ثمبلًْيٍّ ،مَ
تطجِ٘ ثبلٍ الزٍّئ ٍالتّإح٘ز.
يٌبغز الػَّرّٓ٘ - :ئٔ السّوبء ْٖ َٗم الٗ٘بهٔ - .الوُْل :وروّٕ الشّٗت ،ؤٍ ائت الٓؿّٔ.
الػّٓٔ الوطتز :ٔٚالسّ٘الى ٍالتّلَّىًَ .و الػَّرٓ :حسّّ٘ٔ ثػزّٗٔ ،يٌػز اللَّى ّمَ الجمبرس
ْْ٘ب.
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 الًْي ٍَّ الػَِّ ابلَاى. الزجبق ْٖ َٗم الٗ٘بهٔ.الػّٓٔ الوطتز :ٔٚؤحدّوب :خّٓٔ ّبثْبٍ .اٙخز :ؤىّ الزجبق تُٗكّى حتمٖ تػم٘ز ٚمبلًْي
ٍَّ الػَِ ابلَاىَْٛ٘ .ى الوزاو ؤىّ الزجبق ْٖ ل ٙالَ٘م هي خط٘ٔ اهلل تًبلٖ ٍَّق همب
نْز هي ؤهزُ ،تٌْبق ٍتتْبْت بخجبتبً لًهوتمِ ٍخطمَيبً لٗمبّز ٖدرتِ(الجُمداوٕ1968 ،م:
ٍ ) 367-368الوطْد ٗخ٘ز ْٖ الٌّٓس الزّيمت ٍالْلمى .بًّمِ تطمجِ٘ للسّموبء يٌمدهب تػم٘ز
ٚبلشّٗت الوُلٖ ،ؤٍ ٚبلوًبوى هخل الٓؿّٔ ٍالٌّحبس ثًد الذٍّثبىٍ .الًزة تذٚز تُ٘مز السّموبء
ْٖ ضدّٓ ابهز ٍغًَثتٍِ ،همب ًْٗدًٍمِ همي ؤحمَالْن هخمل الزمدة ًٍحمَ ل(ٙحسم٘ي،
.)50 :ٔ1412
ٍّذا التطجِ٘ ٗجّ٘ي للٌّبس التجدالت ٍالتُ٘٘زات الّتٖ تكزؤ يلمٖ نمَاّز الٛمَى ًت٘زمٔ
ٖ٘بم السّبئٍ ،اًتٗبق الٌّبس هي حبق بلٖ حبق ،ثح٘ج ٗتَإْ ّمذا االًتٗمبق همى التُ٘مزات
الحبغلٔ(يبقّ الشٗي1987 ،م.)185 :
ٍتَٛى الزجبق ثإلَاًْب الوختلٓٔ ٚبلػَِ الولَّىْ ،ة ا قبرت ْٖ الزَ ،ؤضمجْت الػمَِ
الوٌَٓش ب ا ق٘زتِ الزٗب ٍ ،الوزاو :ؤىّ الزجبق ْٖ لم ٙال٘مَم تتْبْمت همي خطم٘ٔ اهلل،
ٍتٌْبق خطَيب لٗدرتِ ٍهب نْز هي ؤهزُّٛ ،ذا ٗجػز الوسلن ثمإحَاق الٗ٘بهمٔ همي خمالق
هدرٚبتِ ٍث٘ئتٍٍِ .اؾح ؤىّ السّوبء ستَٛى هي الَّٖ ثح٘مج ؤًّْمب تمذٍة ٚمذائت الٓؿّمٔ
ٍتَٛى ثُ٘ز ٍسى ٗذٚز ٚوب َّ الػَِّ ْٖ خّٓتِ ٍق٘زاًمٍِْ .مٖ ّمذا بٗحمبءٓ سمبثٗٔ بلمٖ
تٓبٍت ابٍساى ْٖ ابثًبو الوتٓبٍتٔ(ؤثَحودٓ1983 ،م.)83 :
ْتطجِ٘ السّوبء ثبلوْلٍ ،الزجمبق ثمبلًْي ٚالّومب تطمجِ٘ حسمٖ ثحسمْٖٓ .مٖ ّمذُ
الوطبّد الّتٖ ٗختلّ ْْ٘ب ًهبم الَٛى ٍٗس٘كز الٓشو ٍالتطتّت يلٖ ٚل هب ِْ٘ تخبر الزجمبق
الػبهدٓ الزاس٘ٔ ْتٌكلٕ هى الوٌكلٗ٘ي ٍتٌتخز هى الوٌتخزٗي ْتٛمَى ٚمبلًْي الوتطمتّت
هشٖب ٖد اًتٓص لَّٗٓ الًبهل يلٖ التّطتّت ٍاالًتخبر(ابقزٖچٖ1978 ،م.)225 :
بىّ الزوبوات ؤٗؿب تٓٗد ّ٘إتْب ٍٍرَوّب ؤهمبم ٖمدرٓ اهللٍّ ،مذُ الداللمٔ اًتشيمت همي
الػَّرٓ التطجْ٘٘ٔ﴿ :وتَكوٌُ الح َبا ُل كالعهً الني ُفوش﴾(الٗبرئ.)5/
ٌّب ٗزسن الٗزآى حبلٔ الزجبق َٗم الٗ٘بهٔ يٌدهب تػ٘ز ّطّٔ ال تتوبسم ٙرّاتْمبٍْ ،مٖ
ًٓس الَٖت ٗزهٖ الٗزآى بلٖ ّشّ الٌٓس ثتػَٗز ؤَٖٕ ابض٘بء لْب ْٖ غَرٓ لٌّ٘ٔ تديَ بلٖ
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السخزّٗٔ هي يهوتْب الحبلٍّ٘ٔ ،تإخمذ ث٘مد الوتإهّمل بلمٖ االٗومبى ثخمبلٕ حبثمت ال ٗتُّ٘مز
(الحسٌٖ٘.)271 :ٔ1430 ،
 الًْي الوٌَٓش(غمَِ هػمجٌَ ثلمَى ؤحومز ؤٍ ثطمتّٖيٌبغز الػَّرٓ - :الزجبق
ابلَاى)
ًَو الػَرٓ :حسٖ ،ثػزٕ ،حز.ٖٚ
الػٓٔ الوطتز :ٔٚالتكبٗز ٍالتٌبحز.
بىّ الزجبق هٓزو هكلٕ ٍَّ الوطجِّ ٍؤهّب الوطجِّ ثِ َْْ الًْي الوّٗ٘مد ثًَٛمِ هٌَٓضمبً،
بىّ الْ٘ئٔ الحبغلٔ هي التٓتت ٍاالًْ٘بر حنّ غ٘زٍرتْب ّجبء هٌخَراً ال ٗتحٕٗ بال ثٗ٘د ًَْٚب
ْٖ الًْي الوٌَٓش(الحسٌٖ٘.)296 :ٔ1430 ،
ٗٗى تطجِ٘ الوحسَس ثبلوحسَس ،للداللٔ يلٖ ٍؾَ الػَرٓ ٍرالئْب ٍ« لم ٙؤىّ همب
تٗى يلِ٘ الحبسّٔ ؤٍؾح ْٖ الزولٔ هوّب ال تٗى يلِ٘ الحبسٍّٔ ،الوطبّد ؤٍؾح هي الُبئمت...
ٍهب ٗدر ِٚهي ًٓسِ ؤٍؾح هوّب ًٗزِْ هي َ٘زُ»(ًٓس الوػدر.)270 :
ْٖ ا ٔٗٙتطجِ٘ ثدٗى ٗسوّٖ الوزسل الوزول ُٚمز ْْ٘مب ابوآٍ ،حمذِ ٍرمِ الطمجِ،
تَٛى الزجبق ٚبلػَِ الوتكبٗز ْٖ الَْاءٍّ ،ذا هًٌٖ "الًْي" ؤٕ الػمَِ ،ضمجِّ الزجمبق
ٍّٖ هتٌَّئ ابلَاى ،هٌْب ابث٘ؽٍ ،ابسَوٍ ،ابحوزًٌْ ،د تكبٗزّب تطجِ الػّمَِ الولمَّى
ؤلَاًبًّٛ ،ذا َٗٛى حبق الٌّبس ٗمَم الٗ٘بهمٔ همي ضمدٓ الْمَق ٍالٓشو(الػمبثًَٖ:ٔ1426 ،
 .)427تطجِ حبق ٖلَثْن ٍتكبٗزّب هي غدٍرّن بلٖ يٌبى السوبء هي ضدّٓ الْلى ٍالخمَِ
ٍالٓشو ثتكبٗز غخَر الزجبق ْٖ الَْاء ٚبلػَِ الوٌدٍٍِّ ،مَ ٍغمّ تتػمبَز هًمِ ٚملّ
هبوٗممبت الح٘ممبٓ الممدً٘ب ٍهلممذاتْب ٍضممَْاتْب ٍتتؿممبءق هً مِ ههبّزّممب ٍؤهزبوّممب ٍٚممل
حسبثبتْب(هحوّد الٌزبرٍ .)200 :ٔ1428 ،لْذا التطجِ٘ واللتِ يلٖ الج٘ئٔ الًزث٘ٔ لم ٙؤىّ
الػَِ هي ؤٍل٘بت الوَاو الوًزٍْٔ الوسمتًولِ يٌمد الًمزةْْ ،مَ ًتمبد حَ٘اًمبتْن الّتمٖ
تًبٗطْن ْٖ ث٘ئتْنٍ ،غَرٓ الًْي ه إلَْمٔ لمدْٗن ب قبلومب سٌٗمَا ثمِ ّمَاورْنٍٚ ،مبًَا
ٗػًٌَى هٌِ خػال ؤٍ يٗد ًا هلًَّٔ يلمٖ ضمٛل الخمزس تطمد ثخ٘مَـ تًلمٕ يلمٖ الْمَاود
ٗسوًَْب "الزشائز"ْ .تطجِ٘ الزجبق ْٖ تٓتْمب ٍتكمبٗز ؤرشائْمب ثمبلًْي الوٌٓمَش ؤٍ َ٘مز
الوٌَٓش تَغل بلٖ بٗؿب الػَّرٓ بٗؿبحبً تبهّبً يي قزٕٗ تطجْْ٘ب ثبلػَّر الوبوّٗٔ الحسّّ٘ٔ
الوإلَْٔ(ابقزٖچٖ1978 ،مّ .)224 :ذُ الػَّرٓ تتزاءٕ لٌب ْٖ هٌهز الَُ٘م يٌدهب ًحلّمٕ
َْْٖب ثبلكبئزٓ ،ب ًزاّب توزّ تحتٌب هتزاٚؤ يلٖ ثًؿْب الجًؽ ٚإًّوب ّٖ رجبق ٖد اًتخمزت
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ٍتزوًت ،حتٖ غبرت يلٖ ضٛل الػَِّ الوٌدٍِ الّذٕ تزاٚن ثًؿمِ ْمَٔ ثًؽ(يمبقّ
الشٗي.)184 :1987 ،
خاتمة البحث
التطجِ٘ ضٛل هي ؤضٛبق التػَٗز ْٖ الٗزآىٍّ ،مَ همي ابوات الوٓؿملٔ لدٗمٍِ ،همي
خاللِ ًٗجّز يي الحبوث الوبوٕ الوحسَسٍ ،الوًٌٖ الذٌّٖ الوززّوٍ ،الحبلٔ الٌٓسَْْ٘ٔ ،
ًٗود بلٖ ّذُ الػَرٓ الّتٖ رسوْبْ٘ ،وٌحْب اللَى ٍالهل ،حن ٗؿّ٘ بلْ٘ب الحزٍ ٔٚالحمَار
ْتػجح ضبخػٔ تسًٖ .سٌذٚز ؤّن االستٌتبربت التٖ تَغل بلْ٘ب الجحج:
للػَرٓ الٗزآًّ٘ٔ ؤحز ّبم ْٖ بحبرٓ الداْى السلَ ،ٔ٘ٚواْى الزٌسٍ ،واْى التٌبْسٍ ،واْمى
التدٗيٍ ،واْى التول .ٙب يي قزٕٗ التزَ٘ت ٍالتزّ٘ت تًول يلٖ تحزّٗ ٙذُ المدٍاْى.
ٚوب ؤًّْب تسبيد يلٖ بحبرٓ االًًٓبالت ْٖ الٌٓس اإلًسبً٘ٔٚ ،بلخَِ ٍالحشى ٍالٌمدم ٍالٛمزُ
ٍالحت ،لتزًل اإلًسبى ّٗٗ هَٖٓبً بٗزبثّ٘بً هي الح٘بٓ ٗتّسٕ هى ؤّداِ الدّٗي ٍٗجتًد يمي
السلج٘بت التٖ تتًبرؼ هى التًبل٘ن الدٌٗ٘ٔ.
ٗستودّ التطجِ٘ الٗزآًٖ يٌبغزُ هي الكجً٘ٔ الػبهتٔ ٍالوتحزٍّ ٔٚذا َّ سمز خلمَوُ،
بًِّ ثبٔ هبواهت الكجً٘ٔ ثبٖ٘ٔ ٍَّ ٗاحز ْٖ الٌبس روً٘بً هْوب تجبٌٗمت ؤرٌبسمْن ،بًّْمن
ٗدرَٚى يٌبغزُ ٍٗطبّدًٍْب حَلْن ٍٖزٗجٔ هٌْن تحت ثػزّن ٍسوًْن.
بىّ الػَرٓ الجػزٗٔ ّٖ ؤٚخز بًتطبراً ْٖ الٗزآى الٛزٗنٍ .لًلّ السزّ ْٖ لم ٙؤىّ الجػمز
َّ الٌبْذٓ ابَٖٕ بلٖ الٌٓس اإلًسبًّ٘ٔ ،حنّ تلْ٘ب الػَّرٓ السموًّ٘ٔ ،بىّ السموى ٗمإتٖ ْمٖ
الدررٔ الخبً٘ٔ ثًد الجػزٚ .بى لأللَاى ؤحز ّبم ْٖ الػَرٍٖٓ ،د ثٌّّ٘ب هب تمَحٖ بل٘مٍِ .اللمَى
ابحوز هي ؤٚخز ابغجبٌ الّتٖ غُجَُِت ثْب ٍلًلّ السزّ ْٖ ل ٙؤًِّ هػدر بحمبرٖٓ ،مد تٛمَى
هُزٗحٔ للٌٓس ٍٖد تَٛى هٗلٗٔ تجًج التَتز ْٖ الٌٓس الجطزّٗٔ.

الصور التشبیهیة فی القرآن؛ آثارها النفسیّة وعناصرها13/
ّ

المصادر والمراجع
ؤثَحودُ ،هحود يلٖ1983 .م ،مه أسالیة الثیان فی القرآن الكرری  ،ـ ،2يوّمبى :هٛتجمٔ الزسمبلٔ
الحدٗخٔ.
اسوبي٘ل ،يشالدٗي .ال تب ،التفسیر الىفسی لألدب ،ث٘زٍت :وار الًَوٓ ٍوار الخٗبْٔ.
ّ
ّ
العربیةة ،ثُمداو :وار الحزّٗمٔ للكجبيمٔ،
القرآنیة والبیئة
ابقزٖچٍٖ ،اردٓ هز٘د1978 .م ،التشثیهات
هٌطَرات ٍسارٓ الخٗبْٔ ٍالٌَٓى.
ثدٍٕ ،ؤحود1950 .م ،مه بالغة القرآن ،الٗبّزٓ :وار الٌْؿٔ هػز.
الجُداوٕ ،بثي ًبٖ٘مب1968 .م ،الجمّان فی تشثیهات القررآن ،تحٗ٘مٕ :يمدًبى هحومد سرسٍر ٍهحومد
رؾَاى الداٗٔ ،ـَٗٚ ،1ت :الوكجًٔ الًػزٗٔ.
رزربًٖ ،يجدالٗبّز1366 .ش ،أسرار البالغة ،تزروِ :رل٘ل تزل٘ل ،تْزاى :اًتطبرات واًطگبُ تْزاى.
حجٌ ،ٔٛيجدالزحوي حسي الو٘مداًٖ1992 .م ،أمثال القرآن يصًر مه أدته الرفیغ ،ـ ،2وهطمٕ :وار
الٗلن.
ّ
ّ
حس٘ي ،يجدالٗبور ،ٔ1412 .القرآن والصىرة البیانیة ،ـ ،1الٗبّزٓ :وار الوٌبر.
الحسٌٖ٘ ،الس٘د رًٓز الس٘د ثمبٖز ،ٔ1430 .أسالیة الثیان فی القررآن ،سٖ ،1من :هاسسمِ ثَسمتبى
ٚتبة.
ورٍٗص ،هحٖ الدٗي ،ٔ1412 .إػراب القرآن يتیاوه ،ـ ،1وهطٕ :وار الوٌبر.
الزاسْٕ ،خز الدٗي هحود ثي يوز1985 .م ،نهایة االیجاز فی درایةة االػجراز ،ـ ،1ث٘مزٍت :وار الًلمن
للوالٗ٘ي.
سرسٍر ،يدًبى1980 .م ،القرآن يوصًصه ،وهطٕ :هكجًٔ خبلد ثي الَل٘د.
سهخطزٕ ،هحوَو ،ٔ1417 .الكشاف ػه حقائق غًامض التىسیل ،ث٘زٍت :وار بح٘بء التزاث الًزثٖ.
س٘د ٖكت ،ثي اثزاّ٘ن ،ٔ1412 .فی ظالل القرآن ،ـ ،17ث٘زٍت :وار الطزٍٔ.
س٘د ٖكت ،ثي اثزاّ٘ن1996 .م ،مشاهد القیامة فی القرآن ،ـ ،9هػز :وار الوًبرِ.
ّ
الیىمیة ،ـ ،6ث٘زٍت :وار اْٙبٔ الزدٗدٓ.
ض٘خبًٖ ،سو٘ز1986 .م ،ػل الىفس فی حیاتىا
الػبثًَٖ ،هحوديلٖ ،ٔ1426 .اإلتداع الثیاوی فی القرآن الؼظی  ،ـ ،1ث٘زٍت :الوٛتجٔ الًػزٗٔ.
يبقّ الشٗي ،سمو٘ح1987 .م ،األمثال يالمثل يالتمثّل يالمثُالت فی القرآن الكرری  ،ـ ،1ث٘مزٍت:
الطز ٔٚالًبلو٘ٔ للٛتبة.
يتزًَ ،رالدٗي1985 .م ،القرآن الكری يالدراسات األدبیة ،وهطٕ :ربهًٔ وهطٕ.
يخوبى الحوداًٖ2004 .م ،التصًیر المجازی فی مشاهد القیامة فی القرآن ،ـ ،1يزأ :وار الطماٍى
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تصايیر تشثیهی در قرآن؛ آثار رياوی ي ػىاصر آنها
زهرا وادػلی

چكیذه
ٖزآى ٚزٗن تػبٍٗز تطجْٖ٘ را ثِ يٌَاى ٍس٘لِ إ ٖزار واوُ تب هزوم را هَرو خكبة ٖمزار
وّد ٍ هًبًٖ سخت را ثزإ آًبى ٖبثل وستزس گزواًد ٍ تػمبٍٗز ٌّمٖ هزمزو را ثمزإ
آًبى تج٘٘ي ٌٚد ٍ ؾزة الوخلّبٕ ٍاًٖٖ ٍ هحسَس ٍ ٖبثل هطبّدُ ثزإ آًبى ث٘مبٍرو.
ٖزآى ٚزٗن اس قجً٘ت ثزإ ٗبوآٍرٕ يهوت خداًٍد ٍ ً٘ ٍ ٖٛيدق اٍ ثْمزُ همٖگ٘مزو ٍ
هًتٗد است  ِٚثس٘برٕ اس اٗي تػبٍٗز ثزگزْتِ اس هح٘ف ّسمتٌد .اٗمي ت٘ٛمِ ٖمزآى ثمِ
قجً٘ت ٍ ّستٖ ور تطجْ٘بت ٍ ثزّبىّب ،راس ربٍواًگٖ آى ٍ يوَه٘ت آى ور ّز هٛبى ٍ
سهبى است ،چزا ِٚثِ اغَق حبثت ٍ وائوٖ استٌبو هٌٖٚد؛ اٗي اغَق يجبرتاًد اس اًسمبى
ٍ قجً٘تً .وًَِّبٕ هتًدوٕ اس اٗي تػبٍٗز تطجْٖ٘ ٖزآًٖ ٍرَو وارو ٚمِ ور ثمبالتزٗي
حد ايزبس ث٘بًٖ ٖزار وارًد ٍ ّوِ هَؾَيبت اس رولِ ٍيدُ ٍ ٍي٘د ،تزَ٘مت ٍ تزسمبًدى،
رْت وّٖ ٍ ٖبًًَگذارٕ را ثزرسٖ هٌٌٖٚد  ِٚاٗي اهز ثز ربٗگبُ اٗمي تًج٘مز ث٘مبًٖ ور
ٖدرت تإح٘ز ٍ ثالَت آى واللت واروّ .دِ اٗي هٗبلِ ثزرسمٖ آحمبر تطمجْ٘بت ٖزآًمٖ ور
رٍاى اًسبىّبست ٍ پس اس آى ثِ اًگ٘شُّب ٍ رْتبرّبٕ رٍاى ثطمزٕ ور هَارْمِ ثمب اٗمي
تػبٍٗز تطجْٖ٘ هٖپزواسو ٍ ،ور پبٗبى اٗي خ٘بلپزواسٕ ٍ ًمَآٍرٕ ٍ اسمتٓبوُ اس رًم اس
يٌبغز اٗي تطجْ٘بت ٖزآًٖ ثِ ضوبر هٖرًٍد.
کلیدياشگان :تػبٍٗز تطجْٖ٘ ،خ٘بلپزواسًَٕ ،آٍرٕ ،رً .

* يؿَ ّ٘إت يلوٖ واًطگبُ پ٘بم ًَر.
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