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السقجمة

الحسج هلل الحي خمق اإلنداف ،عمسو البياف ،كالرالة كالدالـ التاماف األكسالف عمى سيج
كلج عجناف ،الحي أكتي جػامع الكمع في بالغة قػؿ كفراحة لداف ،أما بعج-:

تسيدت القرز الشبػي بدسات متعجدة مشبعيا سسة اإلعجاز فييا كسحخ بيانيا
لقج ّ
أل ّنيا نابعة مغ القخآف الكخيع ،ك مغ ىحه الدسات ضاىخة االستمداـ الحػاري التي تعتسج

التأكيل كإدراؾ الستمقي ،كليحا الدبب ِ
كسع البحث بعشػاف (االستمداـ الحػاري في القرز

الشبػي).

العدد
ٓٙ

كتكسغ أىسية السػضػع في تشاكؿ القرز الشبػي تشاكالً يبحث في الجانب الجاللي
تسيد أسمػبو ببياف
كالتجاكلي كالبحت في نرػص جارية عمى لداف أفرح البذخ الحي َّ

راؽ كبالغة عالية،

يخز خصة البحث فقج اقتزت شبيعة البحث كالسادة العمسية تقديسو إلى
أما ؼيسا
ُّ
كّ
خرز التسييج لالستمداـ الحػاري مغ حيث السفيػـ كالشذأة
تسييج كمبحثيغ كخاتسة ،كقج ّ

مكػنات االستمداـ الحػاري عشج المغػييغ
كالخرائز ، ،كقرخ السبحث األكؿ عمى ّ
كخرز السبحث الثاني لمحجيث في الجانب التصبيقي لمبحث ،فكاف في
الغخبييغ كالعخب،
ّ

اإلجخاءات التحميمية في القرز الشبػي ،كبجأتو ببياف مفيػـ القرز كالحػار
كأىسيتيسا ،كتشاكلت ؼيو خخؽ مبجأ التعاكف مع ذكخ شػاىج القرة كتصبيقاتيا عمى كفق
السيسا عمع السعاني كعمع البياف ،كلحلظ تصخقشا ؼيو إلى
السباحث البالغية القجيسة ،ك ّ
تحجيج مجسػعة مغ القرز كىي قرة( :أصحاب الغار  ،األبخص كاألقخع كاألعسى،
أصحاب األخجكد ،ساقي الكمب ،جخيج ،قاتل مائة نفذ) ،كفي الخاتسة عخضشا أىع

ثع أتبعت ذلظ بثبت السرادر كالسخاجع.
الشتائج التي ّ
تػصل إلييا البحث ّ
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االستمداـ الحػاري
السفيػـ كالشذأة كالخرائز

يقػـ االستمداـ الحػاري بجكر بارز في "نطخية تحميل ِ
أف مجاَلو
الخصاب"؛ ذلظ ّ
ألف ِ
الػحيج ىػ ِ
"الخصاب" ،في أغمب األحياف
"الخصاب" ،بشػعيو :الرخيح كالزسشيّ ،

كي ُّ
عج ىحا دليال
ُّ
يدتغل االستمداـ الحػاري  ،مغ أجل غاية كاحجة ،ىي "الفيع كاإلفياـ"ُ .
التاـ لو،
ً
كاؼيا عمى قجرة "االستمداـ الحػاري" في تحقيق "التػاصل" (ّ )Communication
محجدات اجتساعية
"كل خصاب بصبيعتو ،عالقة بيغ متكّمع كمدتسع ،أي عالقة تؤ ّ
شخىا ّ
ّ
ألف ّ
مػجية نحػ
كتفاعمية ،فالتعابيخ الخصابية ميسا كانت األكضاع السقامية التي تشجد فيياّ ،

العدد
ٓٙ

السحجدات التي
اآلخخ ،نحػ مدتسع معّيغ كلػ كاف مغ حيث كجػده الػاقعي غائباً"(ٔ) ،أي
ّ
تحكع ِ
الخصاب ،كتزسغ التػاصل.

التجاكلية لالستمداـ الحػاري في "نطخية
يدػغ الجراسة
فزالً عغ ذلظّ ،
ّ
فإف ما ّ
تحميل ِ
بخكز مكانة القرجية ،أل ّنو" :يػلي قرجية الستكمع أك ما يدسى بالجال لة
الخصاب"،
ُ

ِ
لمخبخ
إف
غيخ الصبيعية اىتساما كبيخا"(ٕ) كفي ىحا اإلشار يقػؿ الجخجاني":كجسم ُة
األمخ َّ
َ
ِ
كجسيع الكالـِ معاني ِ
يشذُئيا ِ
اجع
اإل ُ
قمبو كيخ ُ
َ
نداف في نفدو كيرخُفيا في فكخِه كيشاجي بيا َ
(ٖ)
ف َّ
ليعخؼ
بعزا_ ":
بأنيا
فييا عقَمو
مقاصج كأغخ ٌ
اض" كإنسا يكمع الشاس بعزيع ً
ُ
َ
كتػص ُ
َ
ِ
كمقرػده"(ٗ).
غخض الستكّمِع
الدام ُع
َ
َ
أف الكالـ لو معاف صخيحة كأخخى
كسا يقػـ االستمداـ الحػاري عمى فكخة جػىخية ،كىي ّ
فإف االستمداـ الحػاري ىػ"السعشى التابع
ضسشية
ّ
ؼيحجدىا الدياؽ كيدتجعييا السقاـ ،لحا ّ

لمجاللة األصمية لمعبارة" أك ىػ "ما يخمي الستكمع بذكل غيخ مباشخ جاعالً مدتسعو
يتجاكز السعشى الطاىخي لكالمو الى معشى آخخ"(٘) .
ً

تزخب ضاىخة االستمداـ الحػاري بجحكر قػية في الخصاب العخبي قجيسا ،بحيث تجّمت

في التخاث الشحػي كالبالغي كاألصػلي ،حيث شغمت الفكخ العخبي عسػماً مغ الشحاة

كلعل سيبػيو مغ أبخز الشحاة القجماء الحيغ انعكدت ىحه الطاىخة
كالبالغييغ كاألصػلييغّ ،
عشجىع تحت تدسية (االتداع) كذلظ في حجيثو عغ اإليجاز كاالخترار ،إذ عقج لحلظ
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األبػاب في كتابو قائالً ":ىحا باب استعساؿ الفعل في المفع ال في السعشى التداعيع في
الكالـ كاإليجاز كاالخترار"(.)ٙ

كقج أكرد سيبػيو في ىحا الباب نساذج كثيخة يخبط بيا االتداع باالخترار مخة كاالتداع

باإليجاز مخة أخخى ،فسغ األكؿ قػلو":صيج عميو يػماف ،كإّنسا السعشى :صيج عميو الػحر

في يػميغ كلكّشو اّتدع كاخترخ"( ،)ٚكمغ الثاني قػلو ":كع ُكلِ َج لو؟ ؼيقػؿ :سّتػف عاما.
يغ عاماًَّ ،
كلكشو َّاتدع كأ َْك َج َد"(.)ٛ
الػَل ُج ِسّت َ
فالسعشى كلج لو األكالد كلج لو َ
كسا تشعكذ ىحه الطاىخة عشج ابغ جّشي في كالمو عغ ضاىخة (الحسل عمى السعشى) "ألف
الحسل عمى السعشى اتداع ُي ْق َترخ ؼيو عمى الدساع"( ،)ٜكلحلظ كصفيا ابغ جّشي باال ّتداع

العدد
ٓٙ

كيذبيو بالبحخ الداخخ إذ يقػؿ":كباب الحسل عمى السعشى بحخ ال ُيْشكر كال ُي ْفثج كال يؤبى
ّ
كال ُي َغخض كال ُيغزغس  .كقج أريشا كجيو كككمشا الحاؿ إلى قػة الشطخ كمالشفة
(ٓٔ)
إف شئت -كسيمة تحػيمية،
التأكؿ" " ،فالحسل عمى السعشى –إذف -كسيمة تأكيمية أك – ْ
(ٔٔ)

كيقػؿ –أيز ًا"-اعمع أف ىحا الذخج غػر مغ العخبية بعيج

كلكّشيا تعتسج عمى السعشى"
كمحىب نازح فديح  .قج كرد بو القخآف كفريح الكالـ مشثػ ار كمشطػما كتأنيث السحكخ
كتحكيخ السؤنث كترػر معشى الػاحج في الجساعة كالجساعة في الػاحج كفي حسل الثاني

عمى لفع قج يكػف عميو األكؿ أصال كاف ذلظ المفع أك فخعا كغيخ ذلظ"(ٕٔ).

ككاف الشحػيػف ال يمجئػف لمحسل عمى السعشى اال إذا لع يسكغ حسل الكالـ عمى المفع

(ٖٔ)
أف"الحسل عمى السعشى كالمفع أكلى مغ الحسل عمى
كالسعشى معاً  .أل ّنيع اعتقجكا ّ

السعشى دكف المفع"

(ٗٔ)

.

تعجدة  ،نحػ( :السعشى
كفي البالغة العخبية نجج االستمداـ الحػاري تحت
مدسيات م ّ
ّ
السقامي) ك(األغخاض التي تخخج إلييا األساليب) عمى نحػ ما نخى في عمسي (السعاني

كالبياف)،كالنغمػ حيغ نقػؿ إف البالغة العخبية قامت عمى قزية التالزـ،كنجج ىحا في

مباحث (األغخاض التي تخخج إلييا األساليب) التي تجخي في مباحث عمع السعاني بػضػح
كفي مباحث عمع البياف القائع عمى مفيػـ االستمداـ السقتزي لالستجالؿ ،ك يسكغ أف

نؿف عمى محاكلتيغ ميستيغ في دراسة االستمداـ الحػاري عشجعبجالقاىخ الجخجاني ك

الد ّكاكي.
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تشبو الجخجاني إلى ىحه الطاىخة حيغ تشاكؿ ضاىخة داللية ىي (السعشى كمعشى
كقج ّ
ِ
المفع كالحي ِ
بغيخ ك ِ
تر ُل إليو ِ
ِ
صة
ضاىخ
السفيػـ مغ
السعشى) إذ يقػؿ ":نعشي بالسعشى
اس َ
َ
(٘ٔ)
ِ
كبسعشى السعشى أف ِ
آخخ " ،
بظ َ
تعق َل مغ المفع معًشى ثع ُي ْفزي َ
ذلظ السعشى ِإلى معًشى َ

ميد الجخجاني بيغ السعشى األصمي كالسعشى التابع ،فالسعشى األصمي ىػ
فسغ خالؿ ذلظ ّ
أما السعشى التابع فيػ ما تبمغ اليو مغ خالؿ عسمية التأكيل
ما ّ
يجؿ عميو ضاىخ المفع ،ك ّ
ندسي الشػع الثاني بالجاللة عمى السعشى باالستمداـ.
كيسكغ أف ّ

ك ّبيغ الجخجاني (السعشى كمعشى السعشى) مغ خالؿ فرل الكالـ عمى ضخبيغ ،إذ يقػؿ":
ِ
ِ
ِ
زيج
قرجت أف ُتخِبَخ عغ ٍ
كحجه كذلظ ِإذا
ترل مشو ِإلى
أنت
الغخض بجاللة المفع َ
َ
ضخب َ
ٌ
ُ
ِ
ِ
ق
زيج
كباالنصالؽ عغ ٍ
خخج ٌ
عسخك َ
مثالً بالخخك ِج عمى الحؿيقة َ
فقمت َ :
عسخك مشصم ٌ
فقمت ٌ :
ِ
ِ
كلكغ
المفع كحجه
الغخض بجاللة
ترل مشو ِإلى
أنت ال
كعمى ىحا الؿياس
ْ
آخخ َ
ٌ
كضخب ُ
ُ
ُّ
مػضػع ُو في ُّ
المغة ُث َّع ِ
تجُج لحلظ السعشى َدالل ًة ثاني ٌة
ع عمى معشاه الحي يقتزيو
يجلظ المف ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
التسثيل"(،. )ٔٙفالجاللة
الكشاية كاالستعارة ك
األمخ عمى
كمجار ىحا
الغخض .
ترل بيا إلى
ُ
ُ

العدد
ٓٙ

الثانية ىي السعشى السدتمدـ مغ داللة المفع الحي اقتزاه معشاه الػضعي،كلسا كاف غخض

الستكمع يتحقق بسايدتمدمو المفع بجاللتو الػضعية كاف السعشى الثاني ىػ السقرػد.ثع إف
الجخجاني بيغ مدألة ميسة كىي أف مباحث الكشاية كاالستعارة كالتسثيل قائسة عمى

التالزـ،كمغ َث َّع فاليسكغ فيع ىحه السباحث مغ غيخ مخاعاة قزية االستمداـ الحػاري،كأما
مايخخج مغ األساليب الخبخية كالصمبية عغ كضعو مسا اليكػف كشاية أك استعارة أك تسثيال

فيػ يجخي عمى احتساليغ،ألنو إما أف يجخي عمى أصل كضعو بأف يأتي االستفياـ عمى

داللتو الػضعية مثال كإما أف يخخج عغ أصل كضعو فيمتحق باالستمداـ الحػاري.

الدكاكي ىحه السدألة،فعشج حجيثو عغ الكالـ الخبخي كاإلنذائي
كقج كضح أبػ يعقػب
ّ

يختز بجراسة خػاص التخاكيب السفيجة ذكخ أف
(الصمبي) ضسغ مباحث عمع السعاني الحي
ّ
داللة الكالـ تخخج عغ مقتزى الطاىخ ،نتيجة لمدياقات التي كردت ؼيو ،كمغ ىشا تتػلج
()ٔٚ

معاف متعجدة ،مشيا( -:التػبيخ كاإلرشاد كالتيجيج...إلخ)
ٍ

.
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يخز اإلنذاء (الصمبي) فقج ذكخ أنو تكمع في مقتزيات الصمب كتشػعو كأبػابو
أما ؼيسا
ّ
كّ
في الكالـ كتصخؽ لكيؽية تػليج السعاني لسا سػى أصميا الحي كضعت لو،كعسمية
االنتقاؿ مغ السعشى الرخيح الى السعشى السدتمدـ تتع في مخحمتيغ متالزمتيغ(:-)ٔٛ

ٔ -السخحمة األكلى :يؤدي عجـ مصابقة السقاـ إلى خخـ أحج شخكط إجخاء السعشى
األصمي ،ؼيستشع إجخاؤه.

ٕ -السخحمة الثانية :يتػلج عغ اإلخالؿ بذخط السعشى األصمي ،كمغ ثسة امتشاع
إجخائو معشى آخخ يشاسب السقاـ.
ً
ثع حيغ تعخض لسباحث عمع البياف ذكخ أف مباحث ىحا العمع التقػـ عمى الجالالت

العدد
ٓٙ

الػضعية التي تفيع مغ الجاللة السعجسية لمتخكيب مع صػرة التأليف الشحػي،بل

تجخي عمى التالزمات بيغ السعاني ،قاؿ الدكاكي":كإذا عخفت أف إيخاد السعشى الػاحج
عمى صػر مختمفة ال يتأتى إال في الجالالت العقمية كىي االنتقاؿ مغ معشى الى

معشى بدبب عالقة بيشيسا كمدكـ أحجىسا اآلخخ بػجو مغ الػجػه ضيخ لظ أف عمع

البياف مخجعو اعتبار السالزمات بيغ السعاني"(،)ٜٔفسباحث عمع البياف(التذبيو

كالكشاية كالسجاز كمشو االستعارة) قائسة عمى إيخاد السعشى الػاحج بصخؽ مختمفة

لتحقق الديادة أك الشقراف في السعشى ،كاليسكغ الديادة أك الشقراف في السعشى إذا

تأدى بالجاللة الػضعية ،فال تفاكت في الػضػح ،كأرجع الدكاكي السعصيات الجاللية
لسباحث عمع البياف إلى الجالالت العقمية التي تختمف باختالؼ الشطخ كاالعتبار ،كليحا

كاف مخجع دالالت مباحث عمع البياف إلى مايقتزيو السعشى األكلى مغ دالالت
تػصل إلى قرج الستكمع كقج تحرل بالسعشى الثاني أك الثالث أك أكثخ مغ ىحا كسا

في بعس الكشايات كقػليع(فالف كثيخ رماد القجر)،فإف الستمقي يشتقل مغ كثخة الخماد
إلى كثخة إحخاؽ الحصب تحت القجر كمغ كثخة اإلحخاؽ إلى كثخة الصبخ كمشيا إلى كثخة

األكمة كمشيا إلى كثخة الزيفاف كمشيا إلى السقرػد كىػ السزياؼ(ٕٓ) ،فقج كقعت

خسدة تالزمات بيغ الكالـ كالسقرػد ،كالشظ في أف كضػح السقرػد كخفاءه يكػف

بحدب قمة الػسائط ككثختيا .فكمسا قمت الػسائط كضح السقرػد ككمسا كثخت

الػسائط خفي السقرػد ،كالعبخة بالسقامات كالطخكؼ السراحبة لمشز.
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إف مايسيد الدكاكي في اقتخاحاتو لتحميل ضاىخة "االستمداـ الحػاري" أف بحثو استػعب
ّ
ي
مطاىخ الكالـ الخبخ كاإلنذائي عمى اعتبار أف التذبيو كالسجاز بأنػاعو كالكشاية التخخج

عغ كػنيا خب اخ أك إنذاء ،ففي كالمو مغ الجقة كالذسػلية ماالنججه في االقتخاحات

الحجيثة التي ركدت في معطسيا عمى الجسل الخبخية ،كسا ىػ األمخ مثالً مع "غخايذ"
(.)Grice.Pكإف كاف تخكيد الدكاكي انرب باألساس عمى الجسل الصمبية(ٕٔ).

كقج تشبو عمساء أصػؿ الفقو_أيزاً_ الى ىحه الطاىخة مغ خالؿ حجيثيع عغ السشصػؽ
(ٕٕ)
أما السفيػـ فيػ"
كالسفيػـُ ،
كيقرج بالسشصػؽ" ما فيع مغ المفع في محل الشصق"  ،ك ّ

ما فيع مغ المفع في غيخ محل الشصق"(ٖٕ) ،ك" يعبخ السخسل بالسفيػـ بجال مغ اقتراره

العدد
ٓٙ

عمى التعبيخ عغ قرجه بالسشصػؽ ،كاألصػليػف يفخقػف بيغ مشصػؽ الجسمة كمفيػميا،

ك مشصػقيا ىػ ما يتبادر إلى ذىغ الدامع مباشخة مغ الدساع ليحه الجسمة ،كمفيػميا
ما تدتعسل لو ىحه العبارة بصخيقة غيخ مباشخة ،كقالػا مفيػـ السخالفة ك مفيػـ السػافقة

كيفيج تساما ما يقرجه غخايذ باالستمداـ في أثشاء الحػار"(ٕٗ).

كسا أسيسػا في تحجيج العالقة بيغ السعاني األكؿ كالسعاني الثػاني ألنػاع الصمب -

كالسيسا -األمخ كالشيي(ٕ٘)،

فإف اقتخاحات األصػلييغ تتجّمى في عخض ضاىخة االستمداـ الحػاري
كبشاء عمى ماسبق ّ
بزبط العالقة بيغ السعشى الرخيح كالسعشى السدتمدـ ،كتتػلج ىحه العالقة مغ شخيق خخؽ
أحج شخكط إجخاء السعاني األصمية في الكالـ.

يخز بحث الغخبييغ ليحه الطاىخة " ،فيشاؾ أكثخ مغ نطخية لعجد مغ
أما ؼيسا
ُّ
كّ
الباحثيغ مشيع (غخايذ) ،ك(سبيخبخ ككلدػف)( ،كبخاكف كليفشدػف) ك (سيخؿ) .كقج

اشتيخ (غخايذ) بشطخيتو السشصؿية السعخكفة باالستمداـ الحػاري ،شبقاً لسا يقتزيو ما
أسساه بسبجأ التعاكف الحي يحكع الحػار بيغ شخفي الخصاب ليجرؾ كل مشيسا قرج

اآلخخ"

()ٕٙ

.

لكل
ك كاف (غخايذ) يخكـ بقػاعجه التخاشبية أف يشدليا مشدلة الزػابط التي تزسغ ّ
مخاشبة إفادة تبميغ الغاية في كضػح تاـ ،بحيث تكػف السعاني التي يتشاقميا الستكّمع

أف شخفي الخصاب قج يخالفاف بعزا مغ ىاتو
كالسخاشب معاني صخيحة كحؿيؿية ،اال ّ
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القػاعج مع الحفاظ عمى مبجأ التعاكف ،كإذا كقعت ىحه السخالفة ،انتقمت العبارة مغ
()ٕٚ

يدسى بالجاللة السدتمدمة
ضاىخىا الرخيح إلى ما ّ

.

السبحث األكؿ
مكػنات االستمداـ الحػاري
ّ
ُي ُّ
أىع مقػالت الجرس التجاكلي ،كألرقيا بصبيعة البحث ؼيو،
عج االستمداـ الحػاري مغ ّ
)
ٕٛ
(
َّ
كيتعمق" بكيؽية االستعساؿ المغػي التي
كأبعجىا عغ االلتباس بسجاالت الجرس الجاللي ؛

أرسى دعائسيا غخايذ  Griceكأقاميا عمى مبجأ عاـ يقزي بتعاكف الستخاشبيغ بيجؼ

العدد
ٓٙ

َّ
"لشتكمع ؼيسا يقتزيو الغخض مغ
تحقيق الفعالية القرػى لتبادؿ السعمػمات ،كمفاده:

أف الّشاس في حػاراتيع قج يقػلػف
التػاصل"  ،ككانت نقصة االنصالؽ عشج "غخايذ" ىيّ :
تتع
مسا يقػلػف ،كقج يقرجكف عكذ ما يقػلػف،كبحلظ ّ
ما يقرجكف ،كقج يقرجكف أكثخ ّ

عسمية فيع السخاشب بسا يتاح لو مغ أعخاؼ االستعساؿ ككسائل االستجالؿ ،كبحلظ "أكضح

أف فيع السمفػضات كتأكيميا أثشاء عسمية التخاشب ال يعتسج دائساً عمى داللتيا
غخايذ ّ
()ٕٜ
الصبيعة التػاضعية"  ،كسا يقػؿ":إّنشا ال نصيع قػاعج السحاكرة دائساً عمى السدتػى
الدصحي الطاىخ ،كإّنسا في أغمب الػقت ،يفتخض السدتسعػف بأّنشا نمتدـ بالقػاعج عمى

ندتغل القػاعج عغ قرج معتسجيغ عمى
مدتػى مغ السدتػيات في األقل .فقج نخالف أك
ُّ
البّج أف نصيعيا عمى مدتػى آخخ"(ٖٓ).
افتخاض السدتسع بأّنشا ُ
ِ
تفدخ السطاىخ غيخ
كبشاء عمى ما سبق َّ
فإف كضيفة االستمداـ الحػاري التي ّ
الرجؾية لسعشى األقػاؿ َّ
تتسثل-:
أكالً :في إعصاء تفديخ كضيفي لمسعصيات المغػية.
مسا نقػؿ.
ثانياً :في تفديخ اإلمكانية التي تدسح لشا بأف نبمغ (مغ السعاني) أكثخ ّ
ثالثا :بتبديط الػصف الجاللي

(ٖٔ)

.

كرأى غخايذ أف االستمداـ نػعاف:
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ٕ .استمداـ حػاري.
فاالستمداـ العخفي :قائع عمى ما تعارؼ عميو أصحاب المغة مغ استمداـ بعس األلفاظ

دالالت بعيشيا ال تشفظ عشيا ميسااختمف بيا الدياقات كتغيخت التخاكيب .كمغ ذلظ

مثالً في اإلنجميدية ( )butكنطيختيا في المغة العخبية (لكغ) فيي ىشا كىشاؾ تدتمدـ
دائساً أف يكػف ما بعجىا مخالفاً لسا يتػقعو الدامع.مثلMy ، but honest :

 ،friend is poorكمثل زيج غشي لكشو بخيل.

أما االستمداـ الحػاري :فيػ متغيخ دائساً بتغيخ الدياقات التي يخد فييا(ٕٖ)،كقج فخع "
غخايذ " مغ (مبجأ التعاكف) أربع قػاعج تخاشبية تتعّمق باالستمداـ الحػاري،

العدد
ٓٙ

كىي(ٖٖ):-

ِ
السعمػمات  ،كيحتػي عمى
كسي ًة معقػل ًة ِم َغ
ٔ -مبجأ
الكسية [ : ]Quantityكِّفخ َّ
َّ
ِ
بالقَج ِر الس ِ
عي ِ
ِ
أف تكػ َف
السعمػمات  ،كال َتُق ْل
صمػب مغ
القاعجتيغ الفخ َّ
مداىستظ َ
ُ
يجب ْ
تيغ ُ :
َ
ِ
السعمػمات .
السصمػب مغ
القجر
شيئا
ُ
ً
يتجاكز َ
َ
أف تكػ َف
كتشجرج في
كحؿيؿي ًة ،
مداىستظ صادق ًة
الكيؽية ]Quality[ :
ٕ  -مبجأ
َّ
َّ
ُ
حاكؿ ْ
ُ
ْ
ِ
لظ حجة أك دليل
ضسش ِو قاعجتاف :ال َتُق ْل ما
ُ
ليذ َ
تقل ما َ
تعتقج َّأن ُو كاذ ب أك خاشئ  ،كال ْ
كاؼ عمى ِ
صجق ِو .
ٍ
كثيق
كك ْغ
السشاسبة أك
ٖ  -مبجأ
السالءمة  ]Relevance[ :لتكغ مداىستظ مال ِئسة ُ ،
َ
َ
َ
ِ
كالم َظ ذا عالق ٍة مشاسب ٍة بالسػضػِع .
الرمة بالسػضػع  ،كاجعل َ
اعج
فدخ ىحا السبجأ القػ ُ
ٗ  -مبجأ األسمػب أك الصخيقةُ ]Manner[ :ك ْغ ك ً
اضحا ُ ،
كي ُ
َّ
َّ
عية َّ :
الغسػض ك َّ
الت ِ
اإلبياـ في َّ
الحذػ
كتجشب
عقيج ،
المبذ ك
،كتجشب
عبيخ
تجشب
الفخ َّ
َ
الت َ
َ
َ
َ
(ك ْغ م َّ
ِ
شط ًسا).
ُ
كالمظ ُ ُ
(ك ْغ ُمػجًدا) ،كرتب َ

ِ
الستحاكَريغ باعتبارىسا
لسا كانت ىحه القػاعج تزبط التخاشب السثالي كالرخيح بيغ
ّ
ممتدميغ أبجاً "بسبجإ التعاكف" السشرػص عميو ،فستى بجا مغ أحجىسا ضاىخ اإلخالؿ بيحه
يرخؼ كالـ محاكره عغ ضاىخه إلى معشى خفي
القاعجة أك تمظ ،كجب عمى اآلخخ أف
َ
ً
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يقتزيو السقاـ ،كىحا السعشى السرخكؼ إليو ُيحرل بصخيق االستجالؿ مغ السعشى الطاىخ
(ٖٗ)
كمغ القخائغ"

لقج استعار (غخايذ) ىحه العشاكيغ مغ الفيمدػؼ األلساني (عسانػئيل كانت)

(ٖ٘)
أف ىحا
"بيغ َّ
تحجث عغ مقػالت الكيف كالكع كالجية كاإلضافة  ،كقج َّ
 Kantالحي ّ
السبجأ يػجب أف يتعاكف الستكّمِع كالسخاشب عمى تحقيق اليجؼ السخسػـ مغ الحجيث

الحي دخال ؼيو ،كقج يكػف ىحا اليجؼ َّ
محجداً قبل دخػليسا في الكالـ أك يحرل

تحجيجه أثشاء ىحا الكالـ"

()ٖٙ

أف ىحه القػاعج األربعة تتجانذ كتجتسع مع قشػات التػاصل األربعة
كيمحع َّ
ُ
ِ
ف
شب/الخصاب/السػؾف الخارجي) "لكػ بعس ىحه السبادئ
الخئيدة( :السخاشب/السخا َ
ِ
َّ
شب (مبجأ الصخيقة)
يتعمق
بالسخاشب (مبجأ الكع) بقجراتو كإمكاناتو الحػارية ،كبالسخا َ

العدد
ٓٙ

في كيؽية استؿبالو لمخصاب بتفكيظ كإيزاح لبديا كغسػضيا ،كبالخصاب (مبجأ
الكيف) ،بسا يّتدع بو مغ الدسات السفيػمة كالسدتعسمة خصابيا ،كبالسػؾف الخارجي

(مبجأ العالقة) الحي ىػ حمقة كصل في تدييخ كإحكاـ ربط الخصاب بيغ السخاشب

كالستمقي"

()ٖٚ

.

لقج أخح مبجأ التعاكف حي اد كاسعاً مغ الجراسات التجاكلية في تصػيخىا كتشػيع

أف ىشاؾ انتقادات كإضافات كثيخة عمى ىحا السبجأ  ،كمغ كانت ليع
دراساتيا ،بيج َّ

إضافات ميسة" ىارنير ( )Harnishالحي أضاؼ بعس التعجيالت مشيا :الجسع بيغ
()ٖٛ
صادؾ ( )Sadockالى إمكاف تقميز بعس
مبجئي الكع كالكيف"  ،ك"قج أشار ُ

مبادئ

غخايذ،

كعالج

بعس

السفاـيع

الخصابية

(

Implicatures

صادؾ مغ إضافة
كتسكغ
 )Conversationalفي مبادئ السحادثة عشج غخايذ
ُ
ّ
معاييخ أخخى الختبار ىحه السفاـيع ،كنقج كيمدػف( )Wilsonكسبخيخ()Sperber

كل قزايا الشرػص األدبية كالقانػنية ،كأّنيا بحاجة
مبادئ غخايذ ،أل ّنيا ال تعالج ّ
إلى إضافات لتدتػعب نرػص مجاالت أخخى ،كاستثشيا مشيا مبجأ السشاسبة الحي
جعال مشو أساس نطخية سسياىا (نطخية السشاسبة) (،)Theory of relevance
كىي تقػـ بتفديخ الخصاب كضػاىخه البشيػية في الصبقات السقامية السختمفة ،كتعج في

الػقت نفدو نطخية إدراكية"(.)ٖٜ
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"أف مبجأ التعاكف كالقػاعج الستػلجة مشو ال تزبط
كقج ذىب الجكتػر شو عبجالخحسغ إلى َّ

إال الجانب التبميغي مغ التخاشب ،أما الجانب التيحيبي مشو ،فقج أسقط إسقاشا ،كال يفيج
كثي اخ في دفع ىحا االعتخاض أف يقاؿ:إف غخايذ قج أشار في ىحا الجانب في عبارتو التي

جاء فييا:ىشاؾ أنػاع شتى لقػاعج أخخى ،جسالية كاجتساعية كأخالؾية مغ قبيل":لتكغ
مؤدبا" ،التي يتبعيا الستخاشبػف في أحاديثيع كالتي قج تػلج معاني غيخ متعارؼ عمييا".
فعمى الخغع مغ ذكخ غخايذ لجانب التيحيب في السخاشبة في ىحه اإلشارةَّ ،
فإنو لع ُي ِقع لو
كبيخ كزف؛ كذلظ لألسباب الثالثة اآلتية-:
َ

ٔ -لع يفخده بالحكخ ،بل جسع إليو الجانب التجسيمي كالجانب االجتساعي ،كىحه الجػانب
ال تدتجيب جسيعا لمغخض الخاص الحي ُج ِعل لمسخاشبة ،أال كىػ نقل الخبخ عمى أكضح
كجو!.

العدد
ٓٙ

أف نختبيا
َّٕ -أنو لع يبيغ كيف يسكغ أف نباشخ كضع القػاعج التيحيبة ،كال كيف يسكغ ْ
مع القػاعج التبميػية.

أف الجانب التيحيبي قج يكػف ىػ األصل في خخكج العبارات عغ
َّٖ -أنو لع يتفصغ إلى ّ
(ٓٗ)
إفادة السعاني الحؿيؿية أك السباشخة
التقمل أىسية مبجأ التعاكف ،بل ىشاؾ إضافات
ككل ما سبق مغ اعتخاضات كانتقادات
ُّ
ُّ
كمبادئ ججيجة حػؿ ىحا السبجأ مغ قبل الجارسيغ  ،كمغ السبادئ التي أضيفت إلى ما

اقتخحو غخايذ-:

ٔ -مبجأ التأدب  :كىػ السبجأ التخاشبي الثاني الحي يتأسذ عميو الحػار كقج أكردتو
(ركبيغ اليكػؼ ) في مقالتيا الذييخة (مشصق التأدب) ،كصيغة ىحا السبجأ ىي" :لتكغ

(ٔٗ)
سستيا قػاعج تيحيب
مؤدباً"  ،كقج َّفخعت (اليكػؼ) ثالث قػاعج عغ مبجأ التأدب َّ

الخصاب ،إ ْذ يتمفع السخسل كفقاً لػاح ٍج مشيا ،أك أكثخ ،كىي(ٕٗ):

 -قاعجة (التعؽف) ،كىي :التفخض نفدظ عمى السخاشب(ٖٗ).

 -قاعجة (التخييخ) ،قػاميا :لتجعل مخاشبظ يتخح ق اخراتو بشفدو.

(ٗٗ)

(التػدد) ،قػاميا :لتطيخ َّ
ُّ
الػد لمسخاشب(٘ٗ).
 -قاعجة

أف قػاعج التأدب كمية في شبيعتيا كعجدىا بحيث تأخح بيا مختمف
كقج َّادعت (اليكػؼ) َّ

السجتسعات البذخية كسا تأخح بيا مختمف الجساعات المغػية داخل السجتسع
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أما ما نذاىجه مغ االختالؼ في الػتأدب ؼيسا بيغ ىحه الجساعات ،فال
الػاحج؛ َّ
َّ
ؼي َّ
كي َّ
قجـ العسل بو عمى
فزل بعزيا عمى بعس ُ
يتعمق اال بتختيب ىحه القػاعجُ ،
غيخه عشج ىحه الجساعة أك تمظ(. )ٗٙ

كىكحا استصاعت (اليكػؼ) إقامة الجانب التيحيبي في مكانو الى الجانب

التبميغي الحي جاء بو غخايذ في مبجأ التعاكف.

ٕ -مبجأ التػاجو :كىػالحي يشزبط بو التخاشب ،كقج كرد مزسػف ىحا السبجأ عشج
ِ
"بخاكف" ك "ليفشدغ" ،كيسكغ أف ِّ
رغ كجو غيخؾ).
نرػغ ىحا السبجأ كسا يمي(:ل َت ُ
كيقػـ ىحا السبجأ عمى مفيػميغ اثشيغ :أكالً :مفيػـ الػجو الحي يجعيو السخء لشفدو

كالحي يخيج أف َّ
تتحجد بيا ؾيستو االجتساعية ،كىػ عمى ضخبيغ( :كجو سمبي) :كىػ

العدد
ٓٙ

أما الثاني فيػ إرادة جمب االعتخاؼ.
إرادة دفع االعتخاض ،ك ّ
ثانياً :التيجيج :كيخاد بو األقػاؿ التي تشدؿ في التجاكليات مشدلة "أعساؿ" مسا ِّ
ييجد
الػجو تيجيجاً ذاتياً ،كىي األقػاؿ التي تعػؽ بصبيعتيا إرادات السدتسع أك الستكّمِع في

دفع االعتخاض كجمب االعتخاؼ.

ٖ -مبجأ التأدب األقرى:

اقتخح (جيفخي ليتر) ىحا السبجأ تعقيباً كمكسالً لسبجأ التعاكف ،كلو صػرتاف إحجاىسا
َّ
السؤدب ،كاألخخى سمبية كىي :قّمِل مغ الكالـ غيخ
إيجابية ىي :أكثخ مغ الكالـ
َّ
السؤدب.

()ٗٚ

:

كتتفخع عمى مبجإ التأدب األقرى قػاعج ذات صػرتيغ :سمبية كإيجابية
ٔ -قاعجة المباقة ،كصػرتاىا ىسا :أ -قّمِل مغ خدارة الغيخ ب -أكثخ مغ ربح الغيخ.
ٕ -قاعجة الدخاء ،كصػرتاىا ىسا :أ -قّمِل مغ ربح الحات ب -أكثخ مغ خدارة الحات.
ذـ الغيخ ب -أكثخ مغ مجح الغيخ.
ٖ -قاعجة االستحداف ،كصػرتاىا ىسا :أ -قّمِل مغ ِّ
ذـ الحات.
ٗ -قاعجة التػاضع ،كصػرتاىا ىسا :أ -قّمِل مغ مجح الحات ب -أكثخ مغ ِّ
٘ -قاعجة االتفاؽ ،كصػرتاىا ىسا :أ -قّمِل مغ اختالؼ الحات كالغيخ.
ب -أكثخ مغ اتفاؽ الحات كالغيخ.
 -ٙقاعجة التعاشف ،كصػرتاىا ىسا : :أ -قِّمل مغ تشافخ الحات كالغيخ.

ب -أكثخ مغ تعاشف الحات كالغيخ.

مجلة كلية العلوم االسالمية

7
جمادي األول
4774هـ
63

كانون األول
5349م

742

االستلزام الحواري في القصص النبوي .............................................................



كل
كيحىب (ليتر) إلى أف ىحه القػاعج ،كالسيسا قاعجة المباقة ،ىي بسشدلة ِخصط تخفع َّ
ما مغ شأنو أف يػقع في الشداع أك يسشع مغ التعاكف ،بحيث يتخجح مبجأ التأدب األقرى

عمى مبجإ التعاكف متى كقع التعارض بيشيسا ،ألنو أحفع لمرمة االجتساعية التي ىي

شخط في التعاكف

()ٗٛ

.

ٗ -مبجأ الترجيق كاعتبار الرجؽ كاإلخالص :كقج صاغو الجكتػر شو عبجالخحسغ
تأصيالً في التخاث اإلسالمي صػ ار مختمفة مشيا "مصابقة القػؿ لمفعل" ك
"ترجيق العسل لمكالـ" كصيغة ىحا السبجأ ىي( :ال تقل لغيخؾ قػالً ال ي ِّ
رجقو
ُ
فعمظ).

يشبشي ىحا السبجأ عمى عشرخيغ اثشيغ :أحجىسا "نقل القػؿ" الحي يتعّمق بسا أسسيشاه

العدد
ٓٙ

بالجانب التبميغي مغ السخاشبة ،كالثاني "تصبيق القػؿ" الحي َّ
يتعمق بسا أسسيشاه
()ٜٗ

.

بالجانب التيحيبي مشيا
ندتذف مغ ِ
ىحه القػ ِ
ِ
ي
الستكمِعِ
َف
ُّ
ك
اعج السحكػرة أ َّ
َّ
عسمي َة التػاصل الحػار تدتمدـ مغ ُ
َف يقػـ بسحاكؿ إيراؿ خصابو المغػي إلى السخا َ ِ
فيس ُو مع اعتبار الدياؽ
أْ
شب بسا يالئع َ
َّ
الت ِ
حتى ال تكػ َف
عسمي ُة َّ
الحي ىػ ؼيو َّ
كبيخ َّربسا يجعُميا
كتتصم َب جيجاً ًا
أكيل مدتعرية
َّ
تشتيي بتأكيالت ِّ
مجخد معاييخ يشبغي لمسخاشبيغ
متعجدة  ،حيث" ال تسِّثل قػاعج السحادثة َّ

ِ
مبادئ تأكيل أكثخ مغ كػِنيا
مخاشبييع  ،فيي
يشتطخكَن ُو مغ
اتباعيا
سثل ما َ
ُ
ُ
فحدب ،بل ت ُ
)
ٓ٘
(
ِ
اعج بعيغ االعتبار في
اعج
اعج
ٍ
َّ
سمػؾ"  ،فالستكمِ ُع الحي اليأخح ىحه القػ َ
معياري ًة أك قػ َ
قػ َ
ِ
يؤد ي إلى ِ
مسا ِ
فذل عسمية إفياـ
كالم ِو ،يفتح لمسخا َ
شب أبػاب التأكيالت الالمتشاـية ؛ َّ
ِ
السقرػد ،كلحلظ" يذجد غخايذ في التػاصل المغػي عمى نػايا
كضياع السعشى
الستمقي
ِ

القائل كعمى فيع السخاشب ليحه الشػايا"(ٔ٘) ،ألف ىحه" التػاصمية إذا كانت تعشي مغ جانب
الستكّمِع أف يكػف لمكالـ معشى ،فيي تعشي مغ جانب السخاشب أف يكػف ليحا الكالـ ؾيسة
ً
أك ؾيع متعجدة"(ٕ٘).

يتسيد بسجسػعة مغ الخرائز عمى كفق ما
فزالً عغ ذلظ َّ
فإف االستمداـ الحػاري ّ
(ٖ٘)
يخاه(غخايذ) كتتسثل ؼيسا يأتي :-
 ٔ-االستمداـ مسكغ الغاؤه :كيكػف ذلظ عادة بأف يزيف الستكمع قػال يدج الصخيق أماـ

السخاشب كىػ في شخيقو نحػ االستمداـ ،أك يحاكؿ دكنو فإذا قالت قارئة لكاتب مثالً  :لع
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أق أخ كل كتبظ ،فقج يدتمدـ ذلظ عشجه أنيا قخأت بعزيا ،فإذا أعقبت كالميا بقػليا :الحق
أني لع أق أخ أي كتاب مشيا ،فقج ألغت االستمداـ ،كإمكاف اإللغاء ىحا ىػ أىع اختالؼ بيغ

السعشى الرخيح ك السعشى الزسشي ،كىػ الحي يسكغ الستكمع مغ أف يشكخ ما يدتمدمو

كالمو.

 ٕ-االستمداـ ال يقبل االنفراؿ عغ السزسػف الجاللي(عجـ االنفكاؾ) :كيقرج (غخايذ)

بحلظ أف االستمداـ الحػاري مترل بالسعشى الجاللي لسا يقاؿ ال بالريغة ،فال يشقصع مع
استبجاؿ مفخدات أك عبارات بأخخى تخادفيا  .كلعل ىحه الخاصية ىي التي تسيد االستمداـ

الحػاري مغ غيخه مغ أنػاع االستجالؿ التجاكلية مثل االقتزاء التخاشبي  ،كسا يتزح ذلظ

في الحػار الحي يجكر بيغ أخػيغ :

العدد
ٓٙ

 ال أريجؾ أف تتدمل إلى غخفتي عمى ىحا الشحػ. -أنا ال أتدمل ،ك لكغ أمذى عمى أشخاؼ أصابعي؛ خذية أف أحجث ضػضاء.

يمحع أف السخاد مغ الخصاب لع يتغيخ  ،كىػ رفس دخػؿ الغخفة خمدة ،مع تبجؿ

السفخدات.

ٖ -االستمداـ متغيخ ،كالسقرػد بالتغيخ أف التعبيخ الػاحج يسكغ أف يؤدي إلى استمدامات
(ٗ٘)

مختمفة في سياقات مختمفة.

فإذا قاؿ شخز :كع يج لي ،فقج يكػف سؤاال حيغ يػجو

استشكارً لسا يػجو لو مغ عسل .ؼيختمف
ا
لصفل مثالً ،كقج يكػف ىحا الدؤاؿ يدتمدـ
االستمداـ حدب الدياؽ الػارد.
ٗ -االستمداـ يسكغ تقجيخه ،كالسخاد بو أف السخاشب يقػـ بخصػات محدػبة يتجو بيا
خصػة خصػة إلى الػصػؿ إلى ما يدتمدمو الكالـ .فإذا قيل مثالً :السمكة فكتػريا صشعت
مغ حجيج ،فإف القخيشة تبعج الدامع عغ قبػؿ السعشى المفطي ،فيبحث عسا كراء الكالـ مغ

معشى ؼيقػؿ لشفدو :الستكمع يخيج أف يمقي إلي خب اًخ بجليل أنو ذكخ لي جسمة خبخية،
كالسفخكض أف الستكمع ممتدـ بسبجأ التعاكف أي أنو ال يخيج بي خجاعاً كال تزميالً ،فساذا
يخيج أف يقػؿ؟ البج أنو يخيج أف يخمع عمى السمكة بعس صفات الحجيج كالرالبة ،كالستانة

كقػة التحسل ،كىػ يعخؼ أنشي أستصيع أف أفيع السعشى غيخ الحخفي  ،فمجأ ليحا التعبيخ

االستعاري

(٘٘)

.
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يتفخع عشو مغ
كعميو َّ
فإف أىع ما ذكخناه سالفاً مغ خالؿ شخحشا لسبجأ التعاكف كما َّ

أف الخصاب عبارة عغ نديج تفاعمي
الخرائز كالسبادئ كاالنتقادات السقتخحة عميو َّ
ِ
أف ىحه السبادئ
زسغ الجانب التبميغي كالتيحيبي ،ك َّ
كنطاـ تػاصمي بيغ الستحاكريغ الحي ُي ّ
تتفاكت عمى كفق الغاية التي يتصمبيا سياؽ الخصاب.
السبحث الثاني
إنجازات االستمداـ الحػاري في القرز الشبػي
القرة تمقى لغاية كىجؼ،كالشبي (ﷺ) كاف يتبع أسمػب القرز لمتأثيخ في الستمقيغ

العدد
ٓٙ

مسا تدتمدمو مغ معاف تكػف ىي الغخض السقرػد مغ القرة ،كقج جخى الخسػؿ

(ﷺ )عمى شخيقة أسمػب القخآف في ذكخ القرز الستشػعة،كاألسمػب القرري لو
تأثيخ النكاد نجج مثمو في األسمػب السباشخ مغ الكالـ ،فالخريرة األساس في القرز

الشبػي ىي أف قرج الستكمع فييا مصػ ٌّي مدتمدـ مغ الكالـ،كسا أف أكثخ القرز قائسة

عمى التحاكر بيغ شخريغ أك أكثخ،فزال عغ عشرخ التذػيق الحي يراحب ىحا

األسمػب،كليحا نخى ىحا المػف مغ األساليب قج أخح مكانا كاسعا مغ كالمو (ﷺ).
الحػار كأىسيتو في القرز الشبػي:

يحطى الحػار في القرز الشبػي بأىتساـ كبيخ كبارز ،ألنو "يداعج عمى تذخيز

األفكار كإخخاجيا في صػرة حية متحخكة عمى لداف السذاركيغ في الحػار"( ،)٘ٙكيقػـ

الستحاكريغ التي تشتج التػاصل مذتخشاً حزػر الصخفيغ أثشاء
عمى عسمية تخاشبية بيغ
َ
الخصاب.

كأىسية الحػار تأتي مغ أف القرة في األساس عسمية سخدية ،تتبع فييا األحجاث

كالسػاؾف بصخيقة سخدية رتيبة ،كلكي التبجك ىحه الختابة برػرة مسّمة ،فإف القرة تمجأ

إلى استعساؿ الحػار ،إلعصاء ىحا الدخد نػعاً مغ الحيػية كاإلثارة ،حتى تدتصيع القرة
أف َّ
أف الحػار سيمبى لجيو
تذج السدتسع إلييا ،كتحسمو عمى الستابعة السدتسخة ،كسا َّ
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حب السعخفة الشابعة مغ ِّ
حبو الستصالع معشى الحػار كأبعاده ،كما
حاجتو الشفدية في ِّ
يتختب عمى الحػار مغ مػاؾف كما يخمقو مغ األحجاث(.)٘ٚ
االستمداـ الحػاري في القرز الشبػي:
جمياً في أحاديث الخسػلرمى هللا عميو كسمسعسػماً كقررو
لقج كاف االستمداـ الحػاري ّ
ِ
ِ
تجدج ىحه اإلستخاتيجية أياـ الخسػؿ (ﷺ) مع
خرػصاً ،كيس ّثل ذلظ في السشجدات التي ّ
أصحابو الكخاـ (رضي هللا عشيع) ،كؼيسا يأتي نؿف عمى نساذج مختارة مغ عجكؿ عغ
قػانيغ مبجأ التعاكف في القرز الشبػي عمى كفق ماىي مختبة عميو في قػاعج
التخاشب-:

العدد
ٓٙ

أكالً  -:العجكؿ عغ مبجأ الكع :
ُيعج مبجأ الكع "حجاً داللي ًا يقرج مشو الحيمػلة دكف أف يديج أك يشقز الستحاكركف مغ
مقجار الفائجة السصمػبة"( ،)٘ٛكقج ُيعجؿ ىحا السبجأ عمى صيغتيغ مختمفتيغ-:

ٔ -العجكؿ بإعصاء قجر أكبخ مغ السعمػمات (اإلششاب):

ُي ُّ
عج اإلششاب مدمكاً مغ مدالظ التعبيخ حػؿ ندبية الكالـ ،فيػ"زيادة المفع عمى السعشى
()ٜ٘
لفائجة"  ،كالعبخة بكػف الكالـ جاء عمى اإلششاب مغ عجمو ىػ متػسط أعخاؼ

الستكمسيغ ،ألنو ليذ لشا ضابط يؿيذ اإلششاب كيخخجو مغ دائخة السداكاة كاإليجاز ،كلعل

التعخيف السحكػر ىػ أكلى التعخيفات لزبط مفيػـ اإلششاب ،كسا جاء في قػؿ
اؿ ِلْم َسمِ ِظِ :إَّن َظ َل ْد َت ِبَق ِاتمِى َحَّتى َت ْف َع َل َما
الخسػؿ(ﷺ) في قرة أصحاب األخجكدَ (( :فَق َ
ِِ
الشاس ِفى ص ِعي ٍج ك ِ
اح ٍج َكَت ْرُمُبِشى َعَمى ِج ْح ٍع ُث َّع ُخ ْح
َ
اؿَ :ت ْج َس ُع َّ َ
َ
اؿَ :ك َما ُى َػ؟ َق َ
آمُخ َؾ بوَ .ق َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا َر ّب اْل ُغالَـُِ .ث َّع ْارمشى َفإن َظ
اسعِ َّ
َس ْي ًسا م ْغ كَشاَنتى ُث َّع َض ِع َّ
الد ْي َع فى َكبج اْلَق ْػس ُث َّع ُق ْل ب ْ
ِإ َذا َف َعْم َت َذلِ َظ َقَتْم َتِشى))(ٓ ،)ٙفقج لجأ الغالـ إلى التفريل فكاف كالـ الغالـ مصشباً يدتمدـ

ؼيو زيادة الكسية مغ السعمػمات في كيؽية شخيقة قتمو مغ قبل السمظ كتخسيخيا في ذىشو،

كذلظ بحدب مزسػف الحي يتػجو بو إليو ،ألف السقاـ َّ
يتعمق بسريخ قػمو كبسدتقبميع

فإف نفذ الغالـ أكثخ ارتياحاً كسعادة ؼيجشح إلى بدط القػؿ
الجيشي كاألخخكي ،كلحلظ َّ
حيشسا يقػؿَ ((:فِإَّن َظ ِإ َذا َف َعْم َت َذِل َظ َقَتْم َتِشى))"(ٔ ،)ٙألنو فتح " لمشاس باب اإليساف .فقج كانػا
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يعخفػنو محباً ليع كساعياً لسشفعتيع كمجاكياً ألدكائيع كما بقي إال أف يعخؼ الشاس أف

لمغالـ رباً ىجاه إلى محبتيع كأذف لػو بذفائيع"(ٕ،.)ٙفيحا العجكؿ في كسية المفع لبياف
السعشى ىػ خخكج عغ مبجأ الكسية لغخض كفائجة.

أقل مغ السعمػمات (اإليجاز بالححؼ):
ٕ -العجكؿ بإعصاء قجر ّ
يختبط اإليجاز – أيزاً -بالتعبيخ حػؿ ندبية الكالـ فيػ"انجراج السعاني الستكاثخة تحت
المفع القميل"(ٖ ،)ٙكمغ ذلظ اإليجاز عغ شخيق ححؼ الجسل كالعبارات ،ك"ىػ ما كاف أثخه
الجاللي أك االرتباط السخجعي لو يتعجى الجسمة  ،كىحا الشػع يعسل عمى ربط أجداء الشز،

كلمستمقي ؼيو فدحة لمحخاؾ أك التأكيل"(ٗ ،)ٙكمغ األمثمة الػاردة في القرز الشبػي التي

تع فييا العجكؿ عغ قاعجة الكع عغ شخيق اإليجاز َق ْػلو (ﷺ) في قرة أصحاب
َّ
(٘)ٙ
األخجكدَ (( :فَقاؿ َليا اْل ُغالَـ يا أ َّ ِ
ِ
 ،كالتقجيخ :فآمشت تمظ
ق))
اصِبخِى َفِإَّنظ َعَمى اْل َح ِّ
ُمو ْ
ُ َ
َ َ
ِ
َّ
صبييا فاحتخقا حتى ماتا ،فقج عجؿ الخسػؿ (ﷺ)عغ ىحا
السخأة فأُقحست في الشار مع ّ

العدد
ٓٙ

السبجأ ،ألنو لع يمتفت إلى تفريل أىػاؿ األحجاث التي حجثت في القرة،ألف الغخض قج

استباف بسا ذكخ فالداعي لتصػيل الكالـ تعػيال عمى معصيات ذىغ الستمقي في ملء فجػات

الشز سصحيا .فسقتزى السقاـ استجعى العجكؿ عغ التصػيل.

نفذ” نجج االيقاع الدخيع في
ككحلظ قػلو (ﷺ)في قرة الخجل الحي قتل مائة
ٍ
كيج ِّدج
شياًَ ،
األفعاؿ نحػ :فدأؿ ،فأتي ،فقاؿَّ ،إنو يصػي لظ السدافات كاألبعاد كاألحجاث ّ
لظ رغبة الخجل الحسيسة في التػبة"( ، )ٙٙكَق ْػلو (ﷺ) في قرة األبخص كاألقخع
كاألعسىَ (( :فأُْنِت َج َى َح ِ
اف لِ َي َحا َكا ٍد ِم ْغ ِإِب ٍل
اف َك َكَّل َج َى َحا)) ُث َّع يقػؿ(ﷺ)مباشخةَ (( :ف َك َ
َكلِ َي َحا َكا ٍد ِم ْغ َبَق ٍخ َكلِ َي َحا َكا ٍد ِم ْغ َغَش ٍع))( ، )ٙٚكفييا بعس تقجيخات أحجاث القرة ،أي:
كبعج فتخة تداكجت األبل كاألبقار كاألغشاـ فتكاثخت فكاف ليحا كاد مغ اإلبل كليحا كاد مغ

أمخ مدتغخؽ مغ الثالثة زمشاً شػيالً َّ ،.....
كلكشو جاء
البقخ كليحا كاد مغ الغشع”،كىػ ٌ
حتى ال يدتصيع أف يخى
بأف الػدياف الثالثة امتألت بسا فيياَّ ،
بالتعبيخ عمى صػرة تػحي َّ

فإف الخسػؿ(ﷺ)قج
فييا اال رؤكس الحيػانات كما يطيخ مغ أجدادىا( .)ٙٛكىكحا َّ

استمدـ بإيجاز بعس الجسل كالعبارات اكتفاء بسا ىػ محكػر فييا ،أل ّنو (ﷺ)تخؾ فدحة
ألف الستمقي”إلى حج ما السبجع السذارؾ ،ال
كاسعة لحخكة عقل الستمقي كنذاشو الحىشيَّ ،
()ٜٙ
ِ
الشز كإكسالو.
أىسيتو كؾيستو"  ،فيػ يديع في إتساـ ّ
لمشز نفدو ،بل لسعشاه ك ّ
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ثانياً  :العجكؿ عغ مبجأ الكيف :



مبجأ الكيف ُيخاد بو قػؿ الرجؽ كالحؿيقة  ،كمشع الكحب كادعائو  ،كعجـ قػؿ الباشل ،
أك ذكخ أي عبارة ليذ عمييا دليل يثبت صحتيا(ٓ ،)ٚكيعتسج العجكؿ في ىحا السبجأ عمى

الرػر البيانية غالباً مثل السجاز كاالستعارة كالكشاية-:
ٔ -السجاز:

أخح السجاز حي اد كاسعاً في البالغة العخبية بشػعيو-:

ٔ -السجاز السخسل -:ك"ىػ ماكانت العالقة بيغ ما استعسل ؼيو كما كضع لو مالبدة
غيخ التذبيو"(ٔ ،)ٚكلو عالقات َّ
عجة ،مشيا-:

العدد
ٓٙ

 -1الجدئية -:ىي كػف السحكػر ضسغ شيء آخخ(ٕ ،)ٚكمغ ذلظ قػلو (ﷺ)في قرة
ِ
ِ
((ك ِ
يغ َن ْف ًدا))(ٖ ،)ٚفػ(نفداً)
اف َقْبَم ُك ْع َر ُج ٌل َقَت َل ت ْد َع ًة َكِت ْدع َ
يس ْغ َك َ
قاتل مائة نفذ َ َ :
اف ؼ َ
مجاز مخسل عالقتو الجدئية ،فالقتل اليقع عمى الشفذ دكف الجدج َّإنسا يقع بالحؿيقة
عمى السقتػؿ كّمو جدسا كنفداً(ٗ .)ٚكقج استمدـ الخسػؿ (ﷺ)العجكؿ عغ ىحا السبجأ
اعتِبَخ بو القتل دكف قديسو؛ ألف
نط اًخ ليحا الجدء مغ خرػصية ميسة في ىحا الكل ،فقج ُ
(٘)ٚ
بسػتو ضياع الحياة ،كلحلظ كاف التعبيخ بو مبالغة في التشفيخ مغ ىحه الكبيخة .

-2

سيؤكؿ( أي بسا سيكػف البسا يدتشتج) -:ىػ الشطخ إلى الذيء بسا
باعتبار ما
َّ

سيكػف عميو في الدمغ السدتقبل( ،)ٚٙكمغ ذلظ قػلو (ﷺ)في قرة جخيجَ (( :ف َػَلَج ْت
ِ
ػه َف َت َػ َّضأَ َك َصَّمى ُث َّع أ ََتى
ػه َك َسُّب ُ
ُغ َال ًما َفَقاَل ْتُ :ى َػ م ْغ ُجَخْي ٍج َفأ ََت ْػُه َكَك َدُخكا َص ْػ َم َع َت ُو َفأَْنَدُل ُ
الخ ِ
اعي))( ،)ٚٚكقج عجؿ الخسػؿ (ﷺ) عغ ىحا
اؿَّ :
اؿَ :م ْغ أَُب َ
ػؾ َيا ُغ َال ُـ؟ َق َ
اْل ُغ َال َـ َفَق َ

السبجأ كذلظ باستعساؿ لفع الغالـ عمى الصفلَّ ،
"يؤكؿ إلى غالـ ...شفل في السيج
ألنو ّ
َّ
كيجلي باسع كالجه! يرشع أمػ اًر ال يرشعيا اال مغ تجاكز
يتحجث ،كيجيب عغ األسئمة ُ
مخحمة السيجَّ ،
كلكشيا إرادة هللا تقػؿ لمذيء كغ ؼيكػف"(. )ٚٛ

ٕ -السجاز العقمي" :ىػ الكالـ السفاد بو خالؼ ما عشج الستكمع مغ الحكع ؼيو لزخب
مغ التأكيل إفادة لمخالؼ ال بػساشة كضع"( ،)ٜٚكلو –أيزاً -عالقات َّ
عجة ،مشيا-:

ٔ-الدببية :ىي" كػف الذيء السشقػؿ عشو سبباً كمؤث اًخ في غيخه"(ٓ ،)ٛكمغ ذلظ قػلو
ص َكُي َجاكِى َّ
اس
(ﷺ) في قرة أصحاب
اف اْل ُغ َ
ال ُـ ُيْبخ ُ
األخجكد((:كَك َ
الش َ
ِئ األَ ْك َس َو َكاألَْبَخ َ
َ
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ِ (ٔ)ٛ
ِ
ِ
ِ
ِئ) إلى الغالـ الحي كاف سبباً ؼيو ،كالسدبب
(يْبخ ُ
م ْغ َسائ ِخ األ َْد َكاء)) ،فقج أُسشج فعل ُ
تع العجكؿ عغ ىحا السبجأ "تحؿيقاً لقجر هللا في حياة ىؤالء الشاس
الحؿيقي ىػ هللا ،فقج َّ

ليؤمشػا بعج ذلظ مغ خالؿ شفائيع كمجاكاتيع مغ سائخ األدكاء بعج أف يحب الشاس القجر

الحي يتحقق فييع باعتباره مجاكاة كشفاء كيريخ حب القجر حباً هلل كىػ محقق ىحا القجر

كحباً لمغالـ كىػ سبب ىحا القجر كحباً لمجعػة كىي حكسة ىحا القجر"(ٕ.)ٛ
ٕ -الدمانية :ىي "مزاىاة السدشج إليو السجازي لمسدشج إليو الحؿيقي في مالبدة
أصحاب الغارَّ :
ِ
الفعلَّ ،
((الم ُي َّع َكاَن ْت لِي
ألنو زمانو"(ٖ ،)ٛكمغ ذلظ قػلو (ﷺ) في قرة
ِ
الش ِ ِ
َح َّب َّ
ام َتَش َع ْت ِمِّشي َحَّتى أََل َّس ْت ِب َيا َسَش ٌة ِم ْغ
ِبْش ُت َع ّعٍ َكاَن ْت أ َ
اس إَل َّي َفأََرْد ُت َيا َع ْغ َن ْفد َيا َف ْ
(ٗ)ٛ
ِِ
((حَّتى
يغ))  ،كقج َّ
الدش َ
تع ؼيو العجكؿ عغ مبجأ الكيف عغ شخيق السجاز العقمي فقػلوَ :
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
قحط ،كقج أُسشج الفعل ىشا إلى الدشة كىػ
يغ)) أي كقعت في سشة ٍ
الدش َ
أََل َّس ْت ب َيا َسَش ٌة م ْغ ّ

العدد
ٓٙ

شبو الدشة بالذيء السحيط باإلنداف(الحاجة ،
مجاز عقمي عالقتو الدمانية حيغ َّ

الفقخ)(٘.)ٛ

ٕ -االستعارة:
تفرح بالتذبيو كتطيخه ،كتجيء إلى
ىي "أف تخيج تذبيو الذيء بالذيء ،فتجع أف
َ
السذبو كتجخيو عميو"( ،)ٛٙإ ْذ يخخؽ الستكّمِع السعشى الحؿيقي
السذبو بو فتعيخه
اسع
ّ
ّ
كيمتفت إلى السعشى السدتمدـ عغ شخيق ححؼ أحج شخفي التذبيو مع األداة ك كجو الذبو،

السذبو بو ،كقج كردت االستعارة في القرز الشبػي ألغخاض
السذبو مػضع
ككضع
ّ
ّ
معيشة ،فيي تعخؼ باإلبجاع في تختيب األلفاظ كالتخاكيب ك إضفاءىا بربغة جسالية كتقػية
ّ
ِ
َّ
ص
السعشى ،كمغ ذلظ قػلو (ﷺ) في قرة األبخص كاألقخع كاألعسىُ (( :ث َّع إن ُو أ ََتى ْاألَْبَخ َ
ِ
ِ
ػرِت ِو َك َىْيَئِت ِو َفَقاؿ َل ُوَ :ر ُج ٌل ِم ْد ِك ٌ َّ ِ
غ اْلَي ْػَـ ِإَّال
اؿ ِفي َسَفخِي َف َال َب َال َ
ص َ
في ُ
يغ َتَقص َع ْت ب َي اْلحَب ُ
َ
ِب َّ ِ
ِ
اَّلل))( ،)ٛٚفي ىحه القرة استعارة ترخيحية َّ
تتسثل في َ َّ ِ
اؿ)) ،كالحباؿ
((تَقص َع ْت ب َي اْلحَب ُ
ىشا :الصخؽ ،كالحبل يخيج بو التػاصل ،فذبو الصخؽ بالحباؿ ،كالسعشى السدتمدـ َّ
يتسثل في

عؿبات الدفخ ككعثائو في صػرة محدػسة ،ممسػسة كىي صػرة الحباؿ ،كىي استعارة

السذبو بو أال كىي
تجديجية حيث تجدجت الصخؽ في القخيشة المفطية الستسثّمة في صػرة
ّ
()ٛٛ
الحباؿ ،السقرػد مغ كرائيا انقصاع الدفخ.
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ٖ -الكشاية:

ىي "تخؾ الترخيح بحكخ الذيء عمى ما ذكخ ما يمدمو ليشتقل مغ السحكػر عمى
()ٜٛ
تبػأت الكشاية في القرز الشبػي مكاناً كاسعاً كسا يقػؿ ابغ أبي
الستخكؾ"  ،كقج َّ

األصبع":كفي الدّشة الشبػية مغ الكشايات ما ال يكاد ُيحرى"(ٓ ،)ٜكقج كرد العجكؿ عغ مبجأ
يق
اؿ َبْيَش َسا َر ُج ٌل َي ْس ِذي ِب َ
ص ِخ ٍ
الكيف في الكشاية في قػلو(ﷺ)في قرة ساقي الكمبَ (( :ق َ
ر َفػ َج َج ِبْئ اخ َفَش َدؿ ِفييا َف َذ ِخب ُث َّع َخخ َج َفِإ َذا َكْمب يْمي ُث يأ ُْكل َّ
الثَخى ِم ْغ
اش َتَّج َعَمْي ِو اْل َع َ
ْ
َ َ
َ
ً
صُ َ
َ
ٌ َ َ َ ُ
ِ
ص ِ ِ
ص ِ
اف َبَم َغ ِبي َفَشَد َؿ اْلِبْئَخ َف َس َألَ
اؿ َّ
الخ ُج ُل َلَق ْج َبَم َغ َى َحا اْل َكْم َب ِم ْغ اْل َع َ
اْل َع َ
ر م ْث ُل َّالحي َك َ
ر َفَق َ
ِ
َّللا َلو َف َغ َفخ َلو َقاُلػا يا رسػؿ َّ ِ
َّ
ِف َلَشا ِفي
َّللا َكإ َّ
َم َد َك ُو ِب ِؽيو َف َدَقى اْل َكْم َب َف َذ َكَخ َّ ُ ُ َ ُ
َ َُ َ
ُخف ُو ُث َّع أ ْ
اْلبي ِائعِ أَج اخ َفَقاؿ َنعع ِفي ُك ِل َذ ِ
ات َكِب ٍج ر ْشب ٍة أَ ْجخ))(ٔ ،)ٜكقج كردت الكشاية في ِ
((في ُك ِّل
ٌ
َ َ
ََ
ًْ
ّ
َ َْ
ِ
ِ
حية ،كالسخاد رشػبة الحياة  ،أك ألف الخشػبة الزمة
َجٌخ)) " ،أي ُّ
َذات َكب ٍج َر ْشَب ٍة أ ْ
كل كبج ّ

العدد
ٓٙ

أف َّ
كل كبج
يقجر مححكؼ ،أي األجخ ثابت في إركاء َّ
لمحياة كشايةً ،كمعشى الطخؼية ىشا ْ
حية"(ٕ. )ٜ
ّ
ِ
أصحاب الغار(( َكَال َت ُف َّ
س اْل َخ َات َع ِإَّال
كمشو – أيزاً -قػلو(ﷺ)في قرة
ِب َحِّق ِو))(ٖ،)ٜكشاية عغ الفخج كعحرة البكارة ،ك(حِّق ِو) التدكيج السذخكع أي ال تدؿ بكارتي

(ٗ)ٜ
ؤكؿ
اال بالتدكيج
البَّج مغ االشارة ىشا الى َّ
كي َّ
أف (الخاتع) عمى كزف اسع الفاعل ُ
 ،كُ
باسع السفعػؿ (السختػـ) تذبيياً لعحارة البكارة بالسختػـ ُث َّع ُح ِحؼ السذبو كأداة التذبيو
ككجو الذبو كأبقى السذبو بو عمى الكشاية(٘ ،)ٜكسا نجج فييا -أيزاً( -مبجأ التأدب)

الحي

ِّ
نعبخ

()ٜٙ
أف
جاء بو ركبيغ اليكػؼ كصياغتو" :لتكغ ّ
مؤدبا"  ،الحي مغ خاللو "ندتصيع ْ
()ٜٚ
مسا نتحاشى الترخيح بو"  ،كقج ركغ الخسػؿ (ﷺ)إلى
بػساشتيا عغ كثيخ ّ

استعساؿ " األلفاظ كالعبارات العؽيفة عشج عخض مػؾف الفاحذة ،كلحطات الجشذ ،

كاستعساؿ الكشايات السشاسبة  ،كتفزيميا عمى العبارات الرخيحة السكذػفة  ،كقج نجحت
أف تفي
القرة في ىحا بخغع ما في مػضػعات الجشذ مغ حخج شجيج ،كاستصاعت ْ
()ٜٛ
،ك"ك ُّل ذلظ دعػة خالرة مقشعة
بالغخض السػضػعي كالفشي مغ خالؿ كسيمة رؼيعة"
ُ
()ٜٜ
.
الى العفة كصيانة السحارـ تجحب بتأثيخىا الخائع نفذ الدامع
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أف الخسػؿ(ﷺ) في قررو عجؿ عغ السعاني الحؿيؿية إلى
ُّ
مسا سبق َّ
كندتذف ّ
السعاني السجازية السدتمدمة ليعصي دالالت ججيجة كمعاني مالزمة ُيجركيا الستمقي بالتجبخ

كالتأمل كبحلظ يكػف مذاركاً في إنتاج الشز مغ خالؿ تأكيالتو.

ثالثاً  :العجكؿ عغ مبجأ العالقة أك السالءمة :
إف مبجأ العالقة َّ
يتجمى في مخاعاة السقاؿ لمسقاـ  ،أي كجػد التالؤـ بيشيسا  ،كىي"بسثابة

أف يشدلق إلى مقاصج أخخى مخالفة لتمظ
حج مقرجي  ،كاليجؼ مشيا مشع الستكّمع مغ ْ
(ٓٓٔ)
 ،كىحا السبجأ يتصابق مع
التي استيجفيا الخصاب  ،أي يخاعي عالقة السقاؿ لمسقاـ"
أسمػب الحكيع الحي َّ
َّ
مرشفاتيع كىػ "صخؼ كالـ الستكّمِع أك
تكمع عميو البالغيػف في

العدد
ٓٙ

سؤاؿ الدائل عغ السخاد مشو ،كحسمو عمى ماىػ األَكلى بالقرج ،أك إجابتو عمى ما ىػ
َّ
((الم ُي َّع ِإِّنى ُكْش ُت
األَكلى بالقرج"(ٔٓٔ) كمغ ذلظ قػلو(ﷺ) في قرة أصحاب الغار:
ْجْخ ُت أ ِ
َج ًا ِ ِ
َع ِصِشى َحِّقىَ .ف َعَخ ْض ُت َعَمْي ِو َفَخَق ُو َفَخِغ َب
اؿ :أ ْ
اس َتأ َ
ْ
يخ ب َفَخؽ أَُرٍّز َفَم َّسا َق َزى َع َسَم ُو َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّ
ِ
َّللا َكالَ َت ْطم ْسشى
اؿ :اتق َّ َ
اءنى َفَق َ
اء َىا َف َج َ
َعْش ُو َفَم ْع أ ََز ْؿ أ َْزَر ُع ُو َحتى َج َس ْع ُت مْش ُو َبَقًاخ َكر َع َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِئ ِبى َ .فُقْم ُت:
َّللا َكالَ َت ْد َت ْيد ْ
اؿَّ :ات ِق َّ َ
َحّقىُ .قْم ُت :ا ْذ َى ْب إَلى تْم َظ اْلَبَق ِخ َك ِر َعائ َيا َف ُخ ْح َىاَ .فَق َ
ِ
ِ
َس َت ْيد ُ ِ
َخ َح ُه َف َح َى َب ِب ِو َفِإ ْف ُكْش َت َت ْعَم ُع أَِّنى َف َعْم ُت َذلِ َظ
اء َىاَ .فأ َ
ِإّنى الَ أ ْ
ِئ ب َظ ُخ ْح َذل َظ اْلَبَقَخ َك ِر َع َ
ِ
ِ
َّللا َما َب ِقى))(ٕٓٔ)،كلع يخاع الخجل مقاؿ كالمو
اء َك ْج ِي َظ َفافُْخ ْج َلَشا َما َبق َىَ .ف َفَخ َج َّ ُ
ْابت َغ َ
َ
تع تالحقو مغ قبمو ؼيسا بعج كحاكؿ أف يرػغ جػابو
لمسقاـ الحي كاف ؼيو ،كىحا ما َّ
لألجيخ عمى صػرة "مفاجأة غخيبة! أجيخ كاف يصسع في قجح مغ األرز فقطُ ،يدارع إلى

رجؽ اشالقاً ،كيريح
شمبو ؼيقػؿ لو صاحبو اذىب إلى تمظ البقخة كرعاتيا فخح ،فال ُي ّ
(ٖٓٔ)
أتدتيديء بي؟ ُث َّع يجج َّ
،كلحلظ نجج
ؼيربح صاحب البقخ كالخعاة"
الجج دكف اليدؿُ ،

ألف سؤاؿ األجيخ لع يكغ( :أيغ أبقاري كأغشامي؟) بل كاف
عجكالً كاضحاً لسبجأ العالقةَّ ،
(خ ْح َّ
،كلكغ الخجل عجؿ
حقظ)
َّ
أف يكػف الجػابُ :
الدؤاؿ( :الَ َت ْطمِ ْسِشى َحِّقى) ،فكاف األَكلى ْ
عغ الجػاب لغايو يقرجىا كىي َّأنو استثسخ ماؿ األجيخ فتكاثخت األبقار كاألغشاـ.
كمشو قػلو (ﷺ) في قرة األبخص كاألقخع كاألعسىُ (( :ث َّع ِإَّن ُو أ ََتى ْاألَبخ ِ
ػرِت ِو
ص َ
َْ َ
ص في ُ
ِ
ِ
َك َىْيَئِت ِو َفَقاؿ َل ُوَ :ر ُج ٌل ِم ْد ِك ٌ َّ ِ
اَّلل ُث َّع ِب َظ
غ اْلَي ْػَـ ِإَّال ِب َّ
اؿ ِفي َسَفخِي َف َال َب َال َ
يغ َتَقص َع ْت ب َي اْلحَب ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
الم ْػ َف اْل َحد َغ َكاْل ِجْم َج اْل َحد َغ َكاْلساؿ َبع ًا َّ
اؾ َّ
اؿ:
َع َ
ص َ
َسأَُل َظ ِب َّالحي أ ْ
أْ
َ
َ
يخ أ ََتَبم ُغ َعَمْيو في َس َفخِي َفَق َ
َ َ
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ؽ َكِث َيخٌة))(ٗٓٔ)،فاألبخص لع يخاع فييا مخاعاة العالقة بيغ السقاؿ كالسقاـ في
ِإ َّف اْل ُحُقػ َ
ؽ َكِث َيخٌة))" ،فأنكخ نعس َة هللا عميو ،ك ما كـبو َّإياه
جػاب الدائل (السَمظ) بقػلوِ(( :إ َّف اْل ُحُقػ َ
رجل مراب بسثل ما كاف مراباً بو ك َّ
بأف
تعمل في رفزو َّ
ضسغ بسالو ك مشعو عغ ٍ
ك َّ
"لمتيخب مغ إجابة
الحقػؽ كثيخة"(٘ٓٔ) ،فيحا العجكؿ ييجؼ لجمب انتباه الستمقي (السَمظ)
ّ
كل البػاعث الدابقة لع تفمح في إثارة أريحيتو ك ُّ
التغمب عمى بخمو"(،)ٔٓٙ
سؤالو ،أي َّ
أف َّ

كىشا يبخز دكر الستمقي في الفيع السقرػد كما يدتمدمو ىحا العجكؿ ،فإذا "انتيظ الستكمع
مبجأ مغ مبادئ الحػار أدرؾ السخاشب اليقع ذلظ كسعى إلى الػصػؿ إلى ىجؼ الستكّمع

مغ ىحا االنتياؾ"(.)ٔٓٚ

رابعا  :العجكؿ عغ مبجأ األسمػب أك الصخيقة:

العدد
ٓٙ

يشز ىحا السبجأ عمى أف يكػف تجخل السخسل كاضحاً؛ كتشجرج تحت ىحا السبجأ قػاعج
ُّ
متعجدة( ،)ٔٓٛمشيا-:
ّ

( ِّأف يخاعي الستكّمِع تختيب الكمسات كالعبارات ،كتحرل ضاىخة
تحخ التختيب) ،أي ْ
تع خخؽ ىحه القاعجة( ،)ٜٔٓكىحا ما أشار اليو البالغيػف في مبحث
االستمداـ الحػاري ،إذا َّ

التقجيع كالتأخيخ الحي تكسغ أىسيتو في"رصج حخكة الكالـ أك سيخكرتو ،كانتقالو مغ

معيشة"(ٓٔٔ) ،كمغ ذلظ قػلو (ﷺ) في قرة
مدتػى الى مدتػ ًى آخخ لتحقيق داللة َّ
))ٔٔٔ((
تع ؼيو العجكؿ عغ مبجأ األسمػب
ْز ُل ِمِّشى))
،كقج َّ
أصحاب األخجكد(( :أَْن َت اْلَي ْػَـ أَف َ
(اليػـ)"الحي يأتي بسعشى (الحيغ)"(ٕٔٔ)عمى الخبخ لالىتساـ
عغ شخيق تقجيع ضخؼ زماف
َ
الغالـ بالثبات كالعدـ كالربخ
أف الخاىب أراد أف يػصي
كالعشاية بو ،كىحا التقجيع يدتمدـ َّ
َ
َ
إف الخاىب لسا ذكخ لمغالـ ميدتو أتبعيا بالسدؤلية التى
كىحا ما يحتاج الى فتخة شػيمة "،اذ َّ

تقع عميو باعتبار تمظ السيدة كىحا في الػاقع حساية لإلنداف مغ الغخكر؛ ألف اإلحداس
بتكاليفيا يجعل اإلنداف يعير في شعػر دائع بسيداتو فيشحخؼ بو ذلظ الذعػر إلى

الغخكر كليحا لسا قاؿ الخاىب لمغالـ(( :أنت اليػـ أفزل مشي)) قاؿ لػو(( :كإنظ

(ٖٔٔ)
(إف)
ستبتمى))"
محجد كليحا استمدـ تقجيع الطخؼ عمى خبخ َّ
فاألفزمية ﭐبتجأت في كقت ّ

َج َس ُع ِإ ْف أَْن َت
((ما َىا ُىَشا َل َظ أ ْ
كمشو –أيزاًَ -ق ْػلو (ﷺ) في قرة أصحاب األخجكدَ :
َش َفْي َتِشى))(ٗٔٔ) ،فقج ُقِّجـ جػاب الذخط عمى فعمو كىحا ما قالو الجميذ –األعسى  -كذلظ
أف الغالـ سيتعجَّل في شفائو ماداـ يأتيو بيجايا كثيخة
ألف بحدب ضشو َّ
لتعجيل السدخةَّ ،
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كتعجَّل في تقجيع تمظ اليجايا لو.كلكغ"يتجاىل الغالـ الفكخة التي عخضيا الجميذ -فكخة
اليجايا -التي لع تشل مغ إحداسو شيئاً كيقػؿ لػوَ (( :فِإف أَْنت آمْشت ِب َّ ِ
َّللا
ْ َ َ َ
اَّلل َد َع ْػ ُت َّ َ
شفاءه
اؾ)) كىشا تختفع ؾيسة األمخ باإليساف الحي شمبو الغالـ في ترػر الجميذ ألف
َف َذ َف َ
َ

سيكػف بيحا اإليساف كألف األمخ باإليساف كاف بجيالً لميجايا كالسادة التي تشاؿ مغ نفػس
آم َغ
الشاس تقجي اخً كاعتبا اًر فانعكذ ىحا التقجيخ كاالعتبار عمى األمخ الحي شمبو الغالـ (( َف َ
ِب َّ ِ
َّللا))"(٘ٔٔ) ،فيحا العجكؿ يكتدب داللة ججيجة عغ شخيق إدراؾ الستمقي
اَّلل َف َذ َف ُ
اه َّ ُ
كتأكيمو ،اذ يبادر ذىغ الستمقي الى إعادة التختيب مخًة أخخى
معاف مدتمدمة
فيتعخؼ عمى
َّ
ٍ
مغ خالؿ الدياؽ كمخاعاة السقاـ.

العدد
ٓٙ
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خاتسة البحث

أف أذكخ خالصتو كأىع الشتائج التي تػصل إلييا البحث،
كفي ختاـ ىحا البحث ،يججر بي ْ
كأجسميا ؼيسا يأتي-:
ِ
إف نطخية االستمداـ الحػاري شغمت اىتساـ المغػييغَّ ،
تعجد
َّٔ -
تفدخ كيؽية ّ
ألنيا ّ
الستشػعة ؼيسا نقػؿ كذلظ بحدب الدياؽ ك استجعاء السقاـ.
األغخاض
ّ
إف الغاية في االستمداـ الحػاري ىػ الػصػؿ إلى قرج الستكّمع في حػاراتو كبياف مخاده
َّٕ -

الحؿيقي مشيا ،كذلظ بتأكيل داللتيا اعتساداً عمى معشى الجسمة كالسقاـ الحي ُيشجد ؼيو
كالتعاكف الحػاري بيغ الستكّمع كالستمقي.

العدد
ٓٙ

تشػع خصاباتو الرخيحة كالسدتمدمة مخاعياً لسدتػى
ٖ -كقج ركغ الخسػؿ (ﷺ)إلى ّ
الستمقيغ ،كحّتى ال يذعخكا بالسمل كالدآمة بػية تججيج نذاشيع كتفاعميع كالتأثيخ فييع.
ٗ -أكثخ آليات االستمداـ الحػاري في القرز الشبػي ىي مباحث عمع البياف مغ السجاز
قػة في إقشاع الستمقيغ ،إذ تعتسج بياف السعشى
كاالستعارة كالكشاية كغيخىا نط اًخ لسا ليا مغ ّ
مرحػبا بالجليل كالحجة.
ٗ -اصبح القرز الشبػي كسيمة دعػية تخبػية اجتساعية

كاف ليا تأثيخ في

نفػس الستمقيغ كاستقامتيع عمى شخيق اليجاية كاإلسالـ.
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انتذأنٛت ف ٙانبذث انهغٕ٘ ٔانُقذ٘.69 :
()6
دالئم اإلعجاص. 667 :
()7
و :ٌ.ص.ٌ.
()8
االستهضاو انذٕاس٘ ف ٙانتذأل انهساَ. 46 :ٙ
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طذٛخ يسهى.)6338( 5634/7 :
()99
يٍ أسشاس انُظى ف ٙانقظض انُبٕ٘.78 – 77/
()97
طذٛخ انبخاس٘//)6797( 475/7 :طذٛخ يسهى.)5997( 5579/7 :
()96
ُٚظش يٍ أسشاس انُظى ف ٙانقظض انُبٕ٘.56/
()99
انًشاٚا انًذذبت.656/
()73
و :ٌ.ص.ٌ.
()74
اإلٚضاح ف ٙعهٕو انبالغت:
()75
جٕاْش انبالغت.464 :
()76
طذٛخ يسهى.)5799(5449-5446/7 :
()77
انٕجِٕ انبٛاَٛت ف ٙانقظت انُبٕٚت ٔأسشاسْا انذقٛقت. 99 :
()78
ُٚظش :و.97 -99 :ٌ.
()79
عهٕو انبالغت نهًشاغ.585 :ٙ
()77
طذٛخ انبخاس٘ .)5765( 467/6 :
()76
انٕجِٕ انبٛاَٛت ف ٙانقظت انُبٕٚت ٔأسشاسْا انذقٛقت. 73 :
()79
يفتاح انعهٕو. 696/4 :
()63
جٕاْش انبالغت. 463 :
()64
طذٛخ يسهى)6338(5634-5599/7 :
()65
أطذاب األخذٔد ،سفاع ٙسشٔس.59/
()66
يذخم إنٗ انبالغت انعشبٛت. 474 :
()67
طذٛخ انبخاس٘ . )5575( 94/6 :
()68
ُٚظش :انقظت ف ٙانذذٚث انُبٕ٘  ،دساست أسهٕبٛت. 774 :
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()69

دالئم اإلعجاص. 93 :
()67
طذٛخ انبخاس٘ . )6797( 475/7 :
()66
ُٚظش :انقظت ف ٙانذذٚث انُبٕ٘ دساست أسهٕبٛت.766 :
()69
يفتاح انعهٕو.735 :
()93
تذشٚش انتذبٛش.477/4 :
()94
طذٛخ انبخاس٘.)9339(9/6 :
()95
فتخ انباس٘. 86/8 :
()96
طذٛخ انبخاس٘//)5575(94/6 :طذٛخ يسهى.)5776(5433/7 :
()97
ُٚظش إسشاد انساس٘//99/7 :دنٛم انفانذ.67/4 :ٍٛ
()98
انبٛاٌ انُبٕ٘.464/
()99
االستهضاو انذٕاس٘ ف ٙانتذأل انهساَ.446 :ٙ
()97
انبالغت فَُٕٓا ٔأفُآَا.573 :
()96
انقظض انُبٕ٘  ،دساست فُٛت.779 – 776 :
()99
انبٛاٌ انُبٕ٘.464/
()433
االستهضاو انذٕاس٘ ف ٙانتذأل انهساَ.433 :ٙ
()434
انبالغت انعشبٛت ،انذبُكت انًٛذاَ.796/4 :ٙ
()435
طذٛخ يسهى.)5776(5433-5399/7 :
()436
انبٛاٌ انُبٕ٘.465 :
()437
طذٛخ انبخاس٘ . )6797( 475/7 :
()438
طذٛخ انقظض انُبٕ٘ . 654/
()439
يٍ أسشاس انُظى ف ٙانقظض انُبٕ٘.66 – 65 :
()437
آفاق جذٚذة ف ٙانبذث انهغٕ٘ انًعاطش 69 :
()436
انًذأسة ،يقاسبت تذأنٛت.495 :
()439
ُٚظش:انتذأنٛت عُذ انعهًاء انعشب.67 :
()443
دساساث نغٕٚت تطبٛقٛت ف ٙانعالقت ب ٍٛانبُٛت ٔانذالنت.554/
()444
طذٛخ يسهى.)6338(5599/7 :
()445
دنٛم انفانذ.466/4 :ٍٛ
()446
أطذاب األخذٔد ،سفاع ٙسشٔس.57/
()447
طذٛخ يسهى4/2299(3005). :
()448
أطذاب األخذٔد ،سفاع ٙسشٔس.59/
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ثبت السرادر كالسخاجع:
ٔ -اإلحكاـ في أصػؿ األحكاـ ،أبػ الحدغ سيج الجيغ عمي بغ أبي عمي بغ دمحم بغ سالع الثعمبي اآلمجي

(ت ٖٔٙىػ) ،تح :د .سيج الجسيمي  ،ط(ٔ) ،دار الكتاب العخبي – بيخكت .ٔٗٓٗ ،

ٕ -االستمداـ الحػاري في التجاكؿ المداني .مغ الػعي بالخرػصيات الشػعية لمطاىخة إلى كضع القػانيغ

الزابصة  ،العياشي أدراكي  ،ط(ٔ)  ،مشذػرات االختالؼ  ،دار األماف  ،الخباط ٖٕٔٗ ،ىػ ٕٓٔٔ ،ـ .

ٖ -اإلنراؼ في مدائل الخالؼ بيغ الشحػييغ :البرخييغ كالكػفييغ ،عبج الخحسغ بغ دمحم بغ عبيج هللا
األنراري ،أبػ البخكات ،كساؿ الجيغ األنباري (ت ٘ٚٚىػ) ،ط(ٔ) السكتبة العرخيةٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ -ـ.

ٗ -البالغة العخبية ،عبج الخحسغ بغ حدغ َحَبَّش َكة السيجاني الجمذقي (ت ٕ٘ٗٔىػ) ،ط(ٔ) ،دار القمع،
دمذق ،الجار الذامية ،بيخكت ٔٗٔٙ ،ىػ  ٜٜٔٙ -ـ.

العدد
ٓٙ

٘ -البالغة ،فشػنيا كأفشانيا (عمع البياف كالبجيع) ،فزل حدغ عباس ،ط( ،)ٚدار الفخقاف لمشذخ كالتػزيع،

الجدائخٕٔٗٗ ،ق – ٕٗٓٓـ.

 -ٙالبياف الشبػي  ،د.دمحم رجب البيػمي  ،دار الػفاء  ،ط(ٔ)  ،السشرػرة – مرخ ٔٗٓٚ ،ىػ -

ٜٔٛٚـ.
 -ٚالتجاكلية اليػـ عمع ججيج في التػاصل  ،آف ركبػؿ  ،جاؾ مػشالر  ،تخجسة :د .سيف الجيغ دغفػس ،
د .دمحم الذيباني  ،السشطسة العخبية لمتخجسة ،طٔ  ،دار الصميعة لمصباعة كالشذخ  ،بيخكت  ،لبشاف ،

ٖٕٓٓـ.

 -ٛالتجاكلية عشج عمساء العخب  ،دراسة تجاكلية لطاىخة األفعاؿ الكالمية في التخاث المداني العخبي ،

د.مدعػد صحخاكي  ،ط(ٔ)  ،دار الصميعة  ،بيخكت ٕٓٓ٘ ،ـ .

 -ٜالتجاكلية مغ أكستغ الى غػفساف  ،فيميب بالنذيو  ،تخجسة  :صابخ الحباشة  ،دار الحػار ،ط(ٔ) ،
سػرية ٕٓٓٚ،ـ .

ٓٔ -التػسع في كتاب سيبػيو ،د .عادؿ ىادي حسادي العبيجي ،ط(ٔ) ،دار السرخي لمصباعة ،القاىخة –
مرخٕٓٓٗ ،ـ.
ٔٔ -الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع كسششو كأيامو  ،أبػ عبج

هللا دمحم بغ إسساعيل بغ إبخاـيع بغ السغيخة البخاري (تٕ٘ٙىػ)  ،تح  :دمحم زىيخ بغ ناصخ الشاصخ دار

شػؽ الشجاة  ،ط(ٔ) ،بيخكت – لبشاف ٕٕٔٗ ،ىػ .

ٕٔ -الحجيث الشبػي مغ الػجية البالغية  ،د .كساؿ عدالجيغ  ،دار إقخأ  ،ط(ٔ) ،بيخكتٔٗٓٗ ،ىػ -

ٜٗٔٛـ.

ٖٔ -الخرائز  ،أبػ الفتح عثساف ابغ جّشي  ،تح :دمحم عمي الشجار  ،ط(ٕ)  ،دار الكتب السرخية

(،د.ط) ٖٔٚٔ ،ىػ ٜٕٔ٘ -ـ.
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ٗٔ -الصخاز الستزسغ ألسخار البالغة كحقائق عمػـ اإلعجاز ،اإلماـ يحيى بغ حسدة بغ عمي بغ إبخاـيع
العمػي اليسشي ،تح :عبجالحسيج ىشجاكي ،السكتبة العرخية ،صيجا – بيخكتٕٖٔٗ ،ق – ٕٕٓٓـ.

٘ٔ -القامػس السػسػعي عغ التجاكلية  ،جاؾ مػشمخ  ..آف ربيػؿ  ،تخ  :مجسػعة مغ االساتحة
كالباحثيغ  ،إشخاؼ  :عد الجيغ السججكب  ،مخاجعة  :خالج ميالد  ،ط(ٕ ) ،دار أكربيذ لمصباعة  ،تػنذ :

ٕٓٔٓـ.

 -ٔٙالقرز الشبػي  ،دراسة فشية مػضػعية  ،د .دمحم بغ حدغ الديخ  ،ط(ٖ) دار السجني  ،الخياض

ٔٗٓ٘،ىػ – ٜ٘ٔٛـ .

 -ٔٚالكتاب ،عسخك بغ عثساف بغ قشبخ الحارثي بالػالء ،أبػ بذخ ،السمقب سيبػيو (ت ٓٔٛىػ) ،تح :عبج
الدالـ دمحم ىاركف ،ط(ٖ) ،مكتبة الخانجي ،القاىخة ٔٗٓٛ،ىػ  ٜٔٛٛ -ـ.

 -ٔٛالمداف كالسيداف أك التكػثخ العقمي  ،د  .شو عبج الخحسغ  ،ط(ٔ ) ،السخكد الثقافي العخبي  ،بيخكت ،

العدد
ٓٙ

ٜٜٔٛـ.

 -ٜٔالسحاكرة ،مقاربة تجاكلية ،حدغ بجكح ،ط(ٔ) ،عالع الكتب الحجيث ،األردفٕٕٓٔ ،ـ.
ٕٓ -السخايا السحج بة مغ البشػية الى التفكيظ  ،عبجالعديد حسػدة  ،الشاشخ  :السجمذ الػششي لمثقافة ك

الفشػف ك اآلداب  ،الكػيت ٔٗٔٛ ،ىػ ٜٜٔٛ -ـ .

ٕٔ -السدترفى في عمع األصػؿ ،أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي الصػسي (ت ٘ٓ٘ىػ) ،تح  :دمحم بغ
سميساف األشقخ ،ط(ٔ) ،مؤسدة الخسالة ،بيخكت ،لبشافٔٗٔٚ ،ىػٜٜٔٚ/ـ.

ٕٕ -السصػؿ ،شخح تمخيز مفتاح العمػـ ،سعج الجيغ بغ مدعػد بغ عسخ التفتازاني(تٕٜٚق) ،تح:

عبجالحسيج ىشجاكي ،ط(ٕ) ،دار الكتب العمسية ،بيخكت – لبشافٕٔٗٛ ،قٕٓٓٚ -ـ.

ٕٕ -الشحػ كالجاللة ،دمحم حساسة عبجالمصيف ،مجخل لجراسة السعشى الشحػي الجاللي ،ط(ٔ) ،دار الذخكؽ،

القاىخة – مرخٕٔٗٓ ،قٕٓٓٓ-ـ.

ٖٕ -الشطخية البخاجساتية المدانية( ،المدانية) ،دراسة السفاـيع كالشذأة كالسبادئ ،محسػد عكاشة ،ط(ٔ)،
مكتبة اآلداب ،القاىخة – مرخ ٕٖٓٔ ،ـ.

ٕٗ -آفاؽ ججيجة في البحث المغػي  ،محسػد أحسج نحمة( ،د .ط )  ،دار السعخفة الجامعية ،مرخ،
ٕٕٓٓـ.

ٕ٘ -إرشاد الداري لذخح صحيح البخاري السؤلف :أحسج بغ دمحم بغ أبى بكخ بغ عبج السمظ القدصالني
القتيبي لسرخي ،أبػ العباس ،شياب الجيغ (تٖٕٜىػ) ،السصبعة الكبخى األميخية ،ط( ، )ٚمرخ ٖٕٖٔ،

ىػ .

 -ٕٙإرشاد الفحػؿ إلي تحقيق الحق مغ عمع األصػؿ ،دمحم بغ عمي بغ دمحم بغ عبج هللا الذػكاني اليسشي

(ٕٓ٘ٔىػ) ،تح :الذيخ أحسج عدك عشاية،ط(ٔ) ،دار الكتاب العخبي ،دمذق ٜٔٗٔ ،ىػ ٜٜٜٔ -ـ.

 -ٕٚإستخاتيجيات الخصاب ،مقاربة لغػية تجاكلية ،عبجاليادي بغ ضافخ الذيخي ،ط(ٔ) ،دار الكتب الججيج
الستحجة ،بيخكت –لبشافٕٓٓٗ ،ـ.
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 -ٕٛأصحاب األخجكد  ،رفاعي سخكر  ،ط (٘) ( ،د.ط) (د.ت) .
 -ٕٜأصػؿ الدخخدي ،دمحم بغ أحسج بغ أبي سيل شسذ األئسة الدخخدي (ت ٖٗٛىػ)( ،د،ت) ،ط(ٔ)،
دار الكتب العمسية بيخكت لبشاف ٔٗٔٗ ،ىػ ٜٜٖٔ -ـ.

ٖٓ-جػاىخ البالغة في السعاني كالبياف كالبجيع  ،أحسج بغ إبخاـيع بغ مرصفى الياشسي (ت ٕٖٔٙىػ)،
تح :د .يػسف الرسيمي ،السكتبة العرخية ،بيخكت.

ٖٔ -تحخيخ التحبيخ في صشاعة الذعخ كالشثخ كبياف إعجاز القخآف،عبج العطيع بغ الػاحج بغ ضافخ ابغ أبي
اإلصبع العجكاني ،البغجادي ثع السرخي (ت ٗ٘ٙىػ) ،تح :الجكتػر حفشي دمحم شخؼ ،الجسيػرية العخبية

الستحجة  -السجمذ األعمى لمذئػف اإلسالمية  -لجشة إحياء التخاث اإلسالمي( ،د.ط)(،د.ت).

تصبيؿية في العالقة بيغ البشية كالجاللة ،الجكتػر سعيج حدغ بحيخي  ،مكتبة اآلداب ،
ٕٖ -دراسات لغػية
َّ

ط(ٔ)  ،القاىخة ٕٔٗٙ ،ىػ – ٕ٘ٓٓ ـ .

العدد
ٓٙ

ٖٖ -دليل الفالحيغ لصخؽ رياض الرالحيغ  ،دمحم بغ عالف الرجيقي الذافعي األشعخي السكي  ،دار
الكتاب العخبي  ،بيخكت – لبشاف .
ٖٗ -دالئل اإلعجاز ،أبػ بكخ عبجالقاىخ بغ عبجالخحسغ بغ دمحم الجخجاني (ت ٗٗٚىػ) ،تح  :د.دمحم
التشجي

،

ط(ٔ)،

دار

الكتاب

العخبي

–

بيخكت،

ٜٜ٘ٔـ.

ٖ٘ -صحيح القرز الشبػي  ،د .سميساف األشقخ ،ط( ، )ٚدار الشفائذ  ،عساف – األردفٕٔٗٛ ،ىػ -

ٕٓٓٚـ .

 -ٖٙصحيح مدمع  ،مدمع بغ الحجاج أبػ الحديغ القذيخي الشيدابػري (تٕٔٙىػ)  ،ت  :دمحم فؤاد عبج
الباقي  ،دار إحياء التخاث العخبي – بيخكت .

 -ٖٚعمػـ البالغة (البياف كالسعاني كالبجيع) ،أحسج مرصفى السخاغي ،ط(ٖ) ،دار الكتب العمسية ،بيخكت
– لبشافٔٗٔٗ ،ق – ٖٜٜٔـ.

 -ٖٛفتح الباري ،لإلماـ الحافع أحسج بغ عمي بغ حجخ العدقالني (تٖٚٚ :ىػ) تح :عبجالعديد بغ
عبجهللا بغ باز ،ط(ٔ) ،دار الحجيث ،القاىخة ، ،دار السعخفة  -بيخكتٖٜٔٚ ،ق.

 -ٖٜفي أصػؿ الحػار كتججيج الكالـ  ،د.شو عبج الخحسغ  ،ط(ٕ)  ،السخكد الثقافي العخبي ،بيخكت ،
ٕٓٓٓـ.

ٓٗ -مبادئ التجاكلية ،جيػفخي ليتر ،تخجسة :تخجسة  :عبجالقادر قشيشي ،ط(ٔ) ،إفخيؿيا الذخؽ ،السغخب،

ٕٗٓٓـ.

ٔٗ -مجخل إلى البالغة العخبية ،يػسف أبػ العجكس ،ط(ٔ) ،دار السديخة لمشذخ كالتػزيع ،عساف –

األردفٕٔٗٚ ،ىػٕٓٓٚ -ـ.

ٕٗ -مفتاح العمػـ ،يػسف بغ أبي بكخ بغ دمحم بغ عمي الدكاكي الخػارزمي الحشفي أبػ يعقػب (ت

ٕٙٙىػ) ،تعميق كضبط :نعيع زرزكر ،ط(ٕ) ،دار الكتب العمسية ،بيخكت – لبشاف ٔٗٓٚ ، ،ىػ -

ٜٔٛٚـ.
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ٖٗ -مغ أسخار الشطع في القرز الشبػي  ،د .عبجة زايج  ،دار اليجاية . ٜٜٕٔ ،

ٗٗ -نطخية التمػيح الحػاري ،ىذاـ عبجهللا الخميفة ،ط(ٔ) ،مكتبة لبشاف ناشخكف ،لبشاف.ٕٖٓٔ ،

الخسائل كاألشاريح:

ٔ -القرة في الحجيث الشبػي ،دراسة أسػبية ،أشخكحة دكتػراه لمصالبة :كخيسة حجازي ،بإشخاؼ :د.
عيدى مجكر ،جامعة باتشة ،الجدائخٖٜٔٗ ،قٕٓٔٛ -ـ.

ٕ -السكػف الجاللي في الشطخية المدانية العخبية – ضاىخة االستمداـ التخاشبي أنسػذج ًا ،أشخكحة دكتػراه
لمصالبة :ليمى كادة ،بإشخاؼ :د.بمقاسع دفة ،جامعة الحاج خزخ ،باتشة الجدائخ( ،د.ت).

ٖ -الػجػه البيانية في القرة الشبػية كأسخارىا الجؾيقة أشخكحة دكتػراه لمصالبة  :فػزية بشت عبجهللا بغ
سشج العريسي  ،باشخاؼ  :عبجالعديد أبػ سخيع ياسيغ  ،كمية المغة العخبية  ،جامعة أـ القخى ،السسمكة

العدد
ٓٙ

العخبية الدعػدية ٕٔٗٓ ،ىػ .

الحػليات كالجكريات:

ٔ -التجاكلية (عمع استعساؿ المغة) ،مجسػعة مغ البحػث ،تشديق ك تقجيع :حافع اسساعيل عمػي ،ط(ٔ)،
عالع الكتب الحجيث ،إربج ،األردفٕٓٔٗ ،ـ.

ٕ -التجاكلية في البحث المغػي كالشقجي ،مجسػعة مغ البحػث ،تحخيخ  :د.بذخى البدتاني ،ط(ٔ) ،مؤسدة
الدياب ،لمصباعة كالشذخ ،لشجف ٕٕٓٔ ،ـ.

ٖ -الشطخية القرجية في السعشى عشج غخايذ ،د.صالح اسساعيل ،ط(ٔ) ،حػلية الخامدة كالعذخكف،
(د.ط)ٕٖٔٗ ،قٕٓٓ٘ -ـ.
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