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 ملخص:
علـ  قـرا   الـ ا   -مـ  عالـــا ايت ـل البلجيشـي مـاييا   يـامل-قامت البالغة اجلديـد  متصفـا النـرمل ايا ـي     

الصداالي ــة، لشــ   البالغـي  الرــرو  ادعــابـ  د ـراج األجــا  األربــ ي ، ثــوغ جديـد، اقــد غلبــت عليةــا األ عـاب اينامي ــة 
آخـــري   ـــاج األجـــا  النـــائا علـــ  َلري ـــة الــــم  ا  لة مـــ    عـــد  لـــّ ت ـــدع مت  تـــوعن  جـــاجي نالبالغـــة اجلديـــد  

الفيل وف ميشال ماي ، ااألجا  اللروي  الذي ينول دمل  األجا  م  ج ل ،  تية اللرـة َف ـةا ا لـّ مـ  الل ـا  
ي  تدع مت هبما البالغة اجلديد   الفَر ي بيشرا امريشه أَا شومرب، ا، هذا البحث مرٌح هلذي  األجاجن اللذ 

 لتعرف خفائفةما اما أ افاه دىل علا األجا . 
  تداالية.؛ َلرية اي ا لة؛  جا  ؛بالغة جديد ال كلمات مفتاحية:

 
 

Abstract: 

The new Rhetoric was established in the Middle of the last Century - with the 

scholar in logic Chaim Perelman - on reading the Western Rhetorical Heritage 

and re-highlighting the Aristotelian argumentation in a new look. This new 

rhetoric which was hindered by Pragmatics dimensions was later consolidated by 

two types of argumentation: the argumentation based on the theory of questioning 

by the philosopher Michel Meyer, and the linguistic argumentation that 

presupposes that argumentation is shown in the Structure of the Language itself, 

as presented by the French Linguist Oswald Ducrot and his partner Anscombre 

J.C. In this research, we give an explanation of these two Argumentations which 
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 strengthened the new Rhetoric to know their characteristics and what they added 

to the science of argumentation. 

Keywords:  New rhetoric; Argumentation; theory of questioning; pragmatics. 

 
 

 مقدمة:
الرر ية ، أغلبةا  ول األجاـ  اأباليب اإلقتاع، اقد اَ لنت هذه البالغة  متحورت البالغة      

امل م  خ  ا ـة ال ُّف  ائين يؤمتومل  األنينة اي لنة اليت  اقد كامل هؤال  ال 1،  دايصةا ، اليَو
 ، فشامل الصتل  للبالغةا َ بي ة ، األخ تفرض َف ةا،  ل يرامل أمل األنينة مةما كاَت قوية فإهن

راها كل اإلقتاع  األنينة الت  بي ة اليت ي ، اجعلوا هدف البالغة هوعل  هذا األباس ملاتعليمةا قائما
اجج م  جةصه،  آلي اـت اإلقتاع الـم حشمة عل    اغ األنينة اي لنة، اقد  اجتةوا دىل ا  اففُم 

، مث ظةرت  النيا ااألخالقاال  شرف الوبيلة اإلقتاعيةكث ا    ة ال هتصاصةا اصولي   ا   جعل   لّ خ  
 الغٌة  ديدٌ  للخ ا ة ال ُّف  ائي ة اهي اجلدل األفالطو  ،  يث كامل أفالطومل  ا فل فٍة مثالي ة 

، مث جا ت 2ُمار ا لل  ف  ة ايؤم   األنينة اي لنة احيارغ الوصولي ة ايندِّس النيا ااألخالق
ل ر فيةا أرب و اخل ا ة األرب ي ة اليت مجعت ُماب  البالغصن ا ل ا نصن اتركت م اـائةما، َا

لبالغٍة خاص ٍة ، كصاٍغ مفف ل، م صم دٍّ م  الواق  األثيين االص خاطبات األاصلة ، ُمافله، ا لّ 
ب صت البالغة ، عمومةا عل  التمو   األرب ي طيلة قرامل  ىت جا  عامل ـمبتةٍج علمي  ُمشا، مث  ث

، الذي ابصوعب ، متصفا النرمل العشري  3(Ch.PERELMAN)   ياملماييا ايت ل البلجيشي 
اغر له َا  نه اأ اف دليه، اقد مه ، ثوغ جديد يصوافل م  راح العفر  الررو ال ا  البالغي  

، كصاغ )مفتا ، األجا ،  1591فلةرت  ذلّ البالغة اجلديد  عل  يديه بتة  ،األديث
األغلب مل ختر  ، من ةا ع  البالغة األرب ي ة م  جةة أمل   لش   الغصه ، البالغة اجلديد (

  ججةا طبيعي ة م صم د   م  أ دا  الواق  ا ات أ عاب تداالية اا حة، لش  األجا   عد  لّ مل 
ينصفر عل  هذا التمط فند ظةر من امل خمصلفامل  عده، اا د عل  يد تلميذه ميشال ماي  

(Michel Meyer)4 لفل فة اينوم عل  َلر ية اي ا لة، االتمط الثا  عل  يد  الذي يت لل م  ا
( الذي يت لل م  فشر  أمل Anscombre J.Cاجميله أَ شومرب ) 5(Ducrot Oswaldبيشرا )
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اما هي أاجه  األجا  مصضم ٌ  ، الـبتية اللروية للشالم َف ةا، فما هذامل التم امل األجاجيامل؟
 م  جةة أخرى، فيةما ااإل افة مالمح الصجديد هيما الصشا ه ااالخصالف  يتةما م  جةة، ا 

ابيشومل هدفتا م  هذا  ،عصرب اريثة اجمدب  للبالغة األرب يةاليت ت  قيابا دىل  الغة ماييا  ريامل 
ام  البحو  ال ا نة ، هذا اجملال جند  اينال هو معاجلة هذه اإلمشالية ااإلجا ة ع  ت اؤالهتا.

ه للمجاج مث  لنـ اجملاج افل َلرية اي ا لة( اقد ركزت عل  ال ؤال اخ   جاجية مل )حبثا حتت عتوا
َلرية اي ا لة ياي  اال ا   ) جاجية ال ؤال  نقتاع، احبثا حتت عتوامل ابصعمال اجملاج ، اإل
ه  حتت عتوامل )البعد ايعر، لتلرية اي ا لة( االبالغي العرو( احبث دال أمل حبثتا يتماج عتةا  شَو

ةر يةاإلقتاعية الر للبالغة م  الص ور اال  صيمولوجي مةا اَبجل احتو ي  ن  ، فضال ع  ايناَر
 ة الرر ية اتندميةا ، مشل   يط. عض األمناط البالغي

 :الحجاج ونظرية المساءلة عند ميشال مايير .0
 خلفيَّة نظريَّة الـم ساء ل ة: 0.0
اَ لل ميشال ماي  م  اعصنابه  وقوع العنل االفشر الررو ، أجمٍة اُماص ر ،  عد طريامل       

يصشه، اقد كامل  الفشر الـمابي عليه ا  عدـه ع  دَ اَية اإلَ امل م  أث ر أفشار ماركس افرايد َا
تر ط الصفش   الص حن ل " االصـي  أَا أفشر فأَا موجوب " ميشال ماي  م ؤتـمًّا  عبار  بيشارت اليت تنول

م  اجوب الذ ات ااإل  اس  اإلَ اَية، االصفش  عتد ماي  يت لل م  الص اؤالت لذلّ يصنر ر 
عتده أَه كلما جاب الص اؤل جاب الصفش ، اكلما جاب الصفش  جاب اإل  اس  الذات اتدع مت اإلَ اَية 

ا أقرغ دىل راح الف ل فة الـحنينية األالـ  الصـي قامت عل  اتالمت الـمابية ، اإلَ امل، اصَر
 .6الص اؤل
لذلّ رأى أمل الـخرا  م  هذه األجمة يشومل  ابصثار  الص اؤالت االعوب  ع  طرينةا دىل راح       

الفل فة اآلـي ـــصةا األاىل، ثـا اظ ا  ماي  هذه الص اؤالت ، معالـجة مبحٍث  الغي  ـمت لنات 
صجت ، مشراٍع ـَ " ا لةـمال"لةر أمل َلرية ةذا ي  ـ  ا لة ، البالغة، ا فل فية، اجا   تلرية الـم  

م فيه البالغة خدمة للفل فة، اأمل َلرية ماي  فل فت   اقد رج  ماي  ـ،  ،7أكثر متةا  الغية يةندِّ
اَين، كما رج  دليةا   لـمامل ، مبا ثه البالغية الصداالية أيضا.   لّ دىل أفشار الفالبفة اليَو
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 لسؤال عند الفالسفة اليونان:ا 2.0 
 السؤال عند سقراط: 0.2.0
ينول ماي  دمل ال ؤال عتد بنراط  لغ مر لًة  ابـمة رأى فيةا أمل الص فل ا هو الـم  ا لة،       

اأمل الـجواغ هو م صوى ظاهٌر فنط لل ؤال تـخصفي تـحصه م صوياٌت عديد ، اأمل األبئلة اليت 
أجل تـحفيل اإلجا ة اللاهر  فنط،  ل الكصشاف األجو ة الـمحصم لة  ي ر ةا بنراط ال تشومل م 

ة ا ىت الـخاطئة، ايركِّز عل  ال ؤ  اتا  عه ميشال ماي  ،  ال ألَه هو الـم صـفزُّ لإلجا ةاالـمصو  
 .8 لّ

 لسؤال عند أفالطون:ا  2.2.0
 اعصباره مثاليًّا  -أفالطومل كامل يركز عل  اإلجا ة ألَه كامل يبحث ع  الـحـنينة العنلي ة اي لنة       

 .9لذلّ ركز عل  األجو ة لصحفيل الـحنينة، اليس عل  طرح األبئلة -كما قلتا
 لسؤال عند أرسطو:ا  3.2.0
للجدل ااجةا م  اجوهه  أرب و لـا يش  م  بنراط اال م  أفالطومل، اجعل ال ؤال تا عا      

، ألمل الـجدل هو مبحث فشري َـ خبوي يص خذ غالبا  تيًة ت اؤلي ة،  يث يـجصةد 10الـمصعدب 
 .11الـمجيب ، اإلثبات ايـجصةد ال  ائل ، الت نض

 مرتك ز نظرية الـم ساءلة: 3.0
األجاجي الث الثة اليت   اال ماي  أمل يبدأ م  جديد  إعاب  الص فش  ، معىن مشوَِّات الـخ اغ    

 ج12قال  ـةا أرب و اليت هي
 )اإليصوس( ج الـخ يب  اـقي م ه اأخالق ه ااجلاَب اينت  م  مخفي صه.
 )اللروس( ج لرة اخل اغ ادقتاعي صه االـح جج ااألبل ة اي را ة فيه.

 )الباتوس( ج ال  امعومل اأهواؤها اأ والـةا، اما ي اعد م   لّ عل  اقصتاعةا.
)اللُّوغس( فند عر فه  أَهج كالم العنـل الذي يدرك َف  ه  ، كل  الـميشال ماي  َلر  جديد  دىل    

مداه اات  اعه ... اأَ ه العنل الـمصشلِّا، ايعصند أمل الصفش  ، الشالم  ـمتزلة ال ؤال الصأبي ي الذي 
، معتاه أمل الـمحاـجج  عتد ماي  يصشلا  ـما ي صفز العنل ايـحمله 13ال يعصمد الـمع يات الـنْبلي ة
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، أي )أمل 14عل  الص اؤل،  ىت ي صتبط األ جج  تف ه اينصت   بامل متاقشة  جج قبلي ة خارجية
االـصفش  للوصول  15األجا  عتده ينوم عل  ابصعمال الشالم الـحامل لن در  الفشر  عل  الـم  ا لة(

 .16يجةدىل الـجواغ االتص
ا يتما َرج  دىل ـ جا  أبصا ه   يامل َـجده ينوم عل  توجيه   جج موجوب  م  قبل،       

خارجي ة ع  الت فس عرب خماطبة العنل، فت صتصج  م   لّ أَـةما يص فنامل ، عدم اإلقتاع  العاطفة 
يـحاِجج ه ، لش    لـمامل ِكليهما يتعامل مع العقل ااإلكراه العنلي  كما باب ، البالغة الندمية، اأمل

  تف ه. يستفزُّه  ليصنع الح جَّةاميشال ماي  خياطبه  ـما  بالخطاب المباشر
 عد ال ؤال يـمش  أمل حنفل عل  جواغ، لش  )الـجواغ ال يعوِّض ال ؤال أا ينصله ألهنا     

الت تـمثل ، امثل  لّ ما جنده م  آياٍت قرآَية ماج 17أجو ة غ  ُمداب  ي صفزها بؤال اا د(
 بؤاال للمف  ي  الـمجصةدي  فيةا دىل اليوم، رغا اجوب عديد الصف  ات الفحيحة لـةا.

دمل الفرق  ن ال ؤال االـجواغ  اعصبارهـما ظاهرتن تأبي يصن للشالم، ليس م ألة  تاٍ       
أا ال كيب االبصفةامي، حنوي ، ألمل ال ؤال ال ت بـتيـه أا تشوَِّه العتاصر التحوية مثلج أبا  االبصفةام 

، فما ابصفز  اخل اغ  كامل بؤاال اغ ه ليس  استفزاز  الخطابِ  ل الـمعيار ، تـمييزه امعرفصه هو 
كذلّ، هلذا اعصرب  ماي  أمل  اللروين لـا ي عرِّفوا ال ؤال ألَ ه خار  ختففةا أصال، اي عرِّف هو 

مةما كامل َوع اإلجا ة ، صدقةا  -اخصياٍر إـلجا ة ال ؤال  أَ ه " اجز أا صعو ة أا  رار   
 .19اهو  الص ايل َدا  دىل اتـخا  قرار" -18اهدفةا امفرباتـةا اأبلو ـةا امندماتـةا

 لحجاج والبالغة:ا 1.0
يت لل ماي  م  أمل  ال ؤال يـث  َناما ي تجا عته الـحجا ، االـحجا  يشمل كل  أَواع      

قا أم مشصو ا، أب يا أم بيابيا ... االـحجا  عتده مصعلِّل  الـم  ا  لة، الـخ اغ بوا  كامل مت و 
فالـمفرح  ه هو  20اي صعمل مفةومن أبابي ن ، عملية األجا   اج )الـمفرح  ه االضِّمين(

، اقد جعل الـجواغ ، النول الض مينِّ ألَ ه ليس ظاهرا امـحن نا 21ال ؤال، االضِّمين هو الـجواغ
 . 22ة اا د   ل هو مـخصٍا ، ا صماالته الـمصعدب ،  ال
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"هي مفاا ٌة ، الـم افة النائمة  ن األمخاص  ول  أم ا البالغة في عرفةا ميشال ماي   نولهج     
أمل  البالغة تـجعل ال  رفن ينبالمل فشر   تنريب موقف يةما هو االـمنفوب  23" م ألة أا مششلة ما

عتد ماي  حيمل معىن الص درُّ  ، ال موح  (الـمفاوضة)عل  األقل دمل لـا يص ا نا، امف لح 
اإلقتاعي، كأَه ينولج فما ال ي درك كلُّه  ال ي  ك جلُّه ، ادمل لـا يش  أ علا  الرِّ ح فأقلُّ اخل ار ، 

ال ظ  لّ  يتما اهشذا ... ا  هذا الصدر  ، ال ُّموح اإلقتاعي َف ه موجوب عتد   لـمامل، َا
َرج  دىل مفةومه للحجا  عتده  يث يعصربه بْرس  تنتيات اخل اـغ اليت تؤبِّي  األ هامل دىل 

، أا تزيد  في درجِة التَّسليمِ  ــم ا ي عر ض  عليةا م  طرٍح، أا  التَّسليمع  موقا ما أا  قليالالتَّزحزح 
 .24دىل دَـجاج م لوغ ت حّرك  السَّامع  

 الـةذه ايفاا ة عتد ماي  مشالمل دقتاعيامل  اج  تية الفور  البالغية االعالقات اخـل ا ية.    
 نية الصورة البالغية:ب 0.1.0
ي عصرب ماي  الفور  البالغية قاب ة للخيال م عرب   ع  األهوا  اإلَ اَية، االـمجاج فيةا يؤبي      

بارا مةم ا، ألَه ي تشئ الـمعىن ايفدم الـخفا اهو طرينة للصعب  ع  االَفعاالت الـمخصلفة اليت هي 
م صوى يدخل ـ م  صور  م  صور اإلَ امل مثلما هو الـمجاج صور  م  صور األبلوغ، اهذا الـ

َلرية الـم  ا لة ألمل الفور  البالغية تث  ات رح  بؤاال اتشومل اإلجا ة عته  صجااج )اللفـظ األامـل( 
دِّب اجةا اا دا فنط لإلجا ة، مث   ا)ايعىن األال( مث يشومل  عد  لّ اجلواغ حبدِّ  اته بؤاال، ألَه حي 

ضرغ  مثاال للفور  البالغية ، ظل   25 رحتبن  األاجه  األخرى مصعلِّنة  أبئلٍة جديد  ت   اهشذا، َا
 َلرية الـم ا لة هبذا الصشبيهج

 .26عامٌر أسدٌ                                        
فإمل عرفتا مبامر  أمل )عامرًا دَ امل، ااألبد  يوامل( ف يت لل بؤال م  هذه الفور  قائال ما     

اجلواغج هي عالقة تشا ه،  عدها يت لل  ال ؤال أيضا قائالج العالقة  ن عامٍر ااألبد هتا؟ فيأيت 
هل هو تشا ٌه ، الش جاعة أم ، النو  أم ، اخل ر االش ر؟ ا عدها يأيت اجلواغ أيضاج هو تشا ٌه ، 
الشجاعة، فيت لل ال ؤال جمدبا قائالج هل هي مجاعة أب ية أم  ر ية أم ، قول األل؟ فإمل كاَت 

أخرى ادمل كاَت الث اَية فمثل   لّ، اهشذااألاىل فأبئلٌة 
27. 



 
  

 

 
 

 

126 

كومبرمايير، الحجاج اللغوي مع ديكرو وأونسمن أجناس البالغة الجديدة / الحجاج ونظريّة المساء لة مع ميشال   

اهو يرى أمل  هذه الفُّور البالغية تـةدف دىل د راج  ضوٍر ما أا توكيده أا تل يفه، كما قد       
أي أمل  ابصعمال الفُّور البالغي ة م  تـمثيٍل  28تـجلو هذه الفُّور للعيامل ما قد َعـصبـره  غ  مفيد

الذ هتية الـمعتوية دىل العامل الـمح وس، االرائب  دىل األضور فت نص ـت  هبا أكثر، اابصعارٍ  يتنل النضايا 
ًة ط يِّب ًة ك ش ج ر ٍ  ط يِّب ٍة أ صل ة ا ث اـ ٌت ـأ ل   ﴿امثل  لّ قول اهلل تعاىلج  ـلم  ا تـ ر  ك يا    ر غ  الل ه  م ث اًل ك 

ا ـ   اجند هلا  تيصنج 29االشلمة ال يبة هي )ال دله دال اهلل( ]21: الرعد[ ﴾ ا ف رع ة ا ـ، ال  م 
  تية أاىلج معتوي ٌة اهي قو    اطيبة  اعز    كلمـة الـحلِّ )ال دله دال اهلل(.    
  تية ثاَيةج ملموبٌة اهي مجر   خنٍل طي بـة الث م ر، ماخمة  الرأس، قوي ة األصل ال تتنل     ةولة.    
ة        ن البتيصن تع ي األثر األجاجي  الفل في  الذي  كر ه  ماي . االـمناَر

 لعالقات الِخطابية:ا 2.1.0
ي صعمل ميشال ماي  ابائل االبصمالة امشوَِّات اخل اغ األجاجي  الث ال  كاليت ببل       

 كرها عتد أرب و )اإليصوسج أخالق اخل يب( ا)اللروسج دقتاعية اخل اغ ا  ج ج ه ( ا)الباتوسج 
ليس له االـجمةور أا ال  ام  عتد أرب و با ٌ  أا جمر ب م صللٍّ  30عواطا ااَفعاالت ال امعن(

باٌر كبٌ  ، األجا  بوى أمل يشومل ُمل  الـمحاججة، ا ذلّ مل  يش  اجلمةور عتد أرب و فاعال 
عل  الندر َف ه، فةي مص اايٌة ال يةـيم   س ماي  الذي يرى العتاصر الثال ، اخل اغ، عش

ه  متةا عل  الـخ اغ، ايركز عل  العالقة الثتائية  ن الـمصشلا اال  ا م   ول م ألة ما، أ ٌد ا د 
فإ ا كامل اإليصوس  أخالقه يـمثِّل خز امل اإلجا ات فإمل  الباتوس م  عواطفه يـمثِّل متب  األبئلة 
امت لل الـم  ا  لة الـصـي كاَت ببب اإلجا ات أصاًل، د  ال يـمش  للخ يب أمل يت لل  ، كالٍم 

ر ليس عل  َ ٍل اا د ، م صواه، اال بامل أمل يبتيه عل  ت اؤالت الـم صمعن الـمصوق عة، فالـجمةو 
 .  31،  ضوره اال ، مدى تفاعله

 .وأونسكومبر لحجاج اللغوي مع ديكروا 2
 خلفية التداولية الـمدم ـجة: 0.2

، ابط النرمل الـما ي كاَت البتوية  قد بابت ، العالـا اأ اطت  ـجواَب البحث          
اللروي تـماما، لشتةا اقفت عتد مششل صعب اهو عجزها ع  الوصول دىل كلِّ الـمعىن   بب 
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دهـمالـةا ل ياق الشالم ، الدرابة، ااقصفارـها ،  لّ عل   تيصه اتركيبصه اكاَت الـمدربة اللروية  
، أمثال  تفيتي ت 32ية قد  دأت تتاقش هذا الـمششل عرب  واراـت كباـر لرـويِّيةا فيما  يتةاالبتو 
(Émile Benveniste( ابورل )John R.Searle( اأابصن )John L.Austin ،ابيشرا اغ ها )

  ا دأت تصأكد م  أ ية ا رار  د افة  عض االعصبارات ال ياقية دىل ايع يات البتوية عتد الدرابة
كإجراٍ  ابصدراكي،  اأَ ه جيب بمج  عض الـمفاهيـا الصداالية ، الـمفاهيا البتوية ألمل كث ا م  
ايعا  ال تتضبط اال ت فةا دال   عد أخذ اإلمارت ال ياقية  عن اإلعصبار م  ايعا  اليت تفر ةا 

أفعال الشالم ألابصن   البتية اللروية، فتصجت  ذلّ الصداالية الـمدمـجة اليت ابصفابت م   َلرية
ام  البحث البتوي اللروي، األ مل الصداالية مرتب ٌة  ابصعمال الشالم اتأث اته لـا يش  الـحجا  
ه يةدف دىل اإلقتاع الذي هو جز  م  الصأث  ، األصل، اهذا ما ي بدي أمل   عيدا عتةا،  شَو

 . 33األجا  ُمصوى ، الصداالية
 ـم دم ـجة:م رتك زات التَّداولية ال 2.2

كامل   لـمامل قد أعاب دخرا  َلرية األجا  األرب ية اقام  صعديلةا اتـةذيبةا اتوبيعةا          
، اال تصفل  اللرة اتفاال مبامرا، 34اليت هلا عالقة  الواق  معصمدا عل  االبصدالل ااألجج ال بيعية

اعصندا أمل اهلدف األال للشالم أما بيشرا اأَ شومرب فند  ـحثا ع  الـحجا  ،  تية اللرة ألهنما 
ُّّ ع  الصأث  فإمل ما حيمل األجج  هو البتية اللروية  اهتا "ألمل   هو الصأث ، ا ـما أمل  الـحجا  ال يتف
ترا ط األقوال ال ي صتد دىل قواعد االبصدالل الـمت ني، ادَـما هو ترا ٌط  جاجيٌّ م ج ل ، أ تية 

مث دمل  35اجةة بامل أخرى اتفرض ر  ه  نول بامل قول"اللرة  ففصه عالقاٍت توجه النول 
مشراعةما ينوم أيضا عل  )رفض اجوب اَففاٍل  ن باللة الـجـملة مـجربً ، اباللة ابصعمال اجلملة 

 فةو ينوم عل  أمري   اج 36، الـمنام(
  أصال. الح جج مسجَّل ٌة في اللغةاالعصناب  أمل 
  اإلضافيللجملة ، مشلةا التمو جي التحوي الـمجرب م  الـمعىن  األساسيبمج الـمعىن 

 الذي تشص به تلّ الـجملة   ب كل مناٍم ت نال فيه.
 للصو يح أكثر َنول، يفرق بيشرا  نجا 
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 مجلة هلا معىن أبابي  أصلي  تفر ه اللرة أا ال كيب.العبار   يتما تشومل  -
 ر ه كلُّ ابصعمال أا بياق.له معىن د ا، يف املفوظالعبار   يتما تشومل  -

 (00ج00مثالج عبار  )دهنا ال اعة                
 معتاها األبابي الو ـــيـــــــدج هو متصفا الليل ......... )َــفــةمــه  مـــــ  الـلــــرــة(  -
ــــر الـــوقــت  -معتاها اإل ا، ايصعدب هوج   -  تــــأخ 

 لـا يصأخر الوقت    .....)َفةمةا م  ال ياق( -أا                            
 بأماهد اينا لة      -أا                            

َ ن هو ال ي ر  عل  تعدُّب االبصعماالت ، الـمنامات       اأباس العالقة  ن هذي  الـمشوِّ
 الـمخصلفة ا لّ  أمل تشوملج 

 .-ال ياقي -الـمعىن البالغي للمشوِّمل اللروي قدرٌ  عل  الصشة   داللـة  -
 ق درٌ  عل  تـحديد معىن الـمشوِّمل اللروي. -ال ياقي  -اللمشوِّمل  البالغي  -

 .39أا  أقواٍل م ضم ر  38 اقصضا اٍت م  بنةٍ دما  37ا لّ  الت لر ، الـمعا  الـمصضم تة ، النول
 اخل النول ا لّ ع  طريلجفشامل تركيز البا ثن ،  تا  ـ جاجةما عل  الـمندمة االتصيجة ب 

 اعصباـر النول الف ريح للمصشلا مندمة ا جة.  -
 .40اعصبار النول الفريح أا الضِّمين لل ام  َصيجًة ات ليًماا  -

َـمثل لـما ببل  نول الـمصشلاج )ال أ ٌد اصل  دال  عليٌّ(ا 
فةو قول  -كمندمة أا  ج ة- 41

 يصضم  أقواال عديد  متةاج                                
 اصل عليٌّ. -
 هتاك موعٌد. -
  .التصيجة أا الص ليا         حن  َتصلر الباقن. -
 قد يفل الباقومل. -
 قد اليفل الباقومل. -
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م الـمصشلا َصيجة عامة َنولج دمل األجا  ، متلور بيشرا ااَ شومرب هو ام  أجل        أمل يندِّ
قوال جيعل الـمخاط ب ينبل ق واًل آخر )صريـحا أا  متيًّا( اَ القا م  قيوٍب لروية حتشا النول  األال، 

 اتلّ النيوب هي ما ي جِّل األجا  ،  تية اللرة.
 الترابط الحجاجي: 3.2
يعصند الـمؤلفامل "أمل  مشراع الصداالية الـمدجمة هو  تا  باللة اخل اغ الـمثالـي،  فياغصةا      

اَ القا م  الـملاهر اللروية اليت ت وجِّةةا أ تية اللرة عتد النائل، أما كومل هذا اخل اغ مثاليا فمربُّه  
 .42"ين الداللةآلة ت كو دىل أَه َـصا  الـم  ل مات االنواعد اليت تعصمد عليةا 

ـمثِّل      لذلّ يشومل تـمابّ األجج اترا   ةا  ششٍل م ت ـجٍا، معيارا م ةما لنو ـ  األجة اللروية َا
ّ   اجلملصن اآلتيصن  ج43لذل

 )صحيحة حنويًّا اغ  مت جمة بالليًّا(  "     بيفيدك هو "  فالمل مل ينرأ  ا  -
 )صحيحة حنويًّا امـــتــ ــجــمــة باللــــــــيًّا(  "     بيفيدك لشته " فالمل مل ينرأ،    -
الـجملة الثاَية أقوى   جية اتأث ا م  الـجـملة األاىل، اقد  شمتا  ذلّ م  خالل الفرق ،      

، اكامل هذا األشا م صـتًدا عل  بليل لر وي  م و ع ه هو )لشته   –مدى االَ جام اال ا ط األجاجيِّ
رغا أمل  كليةما صحيح َـحوي ا، فالـحجا   عتد البا ثن متوٌط  العالقات اليت هو( ، الـجملصن، 

 تر ط الـحجج اللروية ااألقوال، ا ـةا َ صدلُّ عل  االَ جام اقو   الـمحاججة.
" ت رح قضية ال ا ط األجاجي دمشالية أبابية  الت بة دىل  ـت وي ة  لذلّ ينول البا ثامل     

ام دار ها عل  الص  اؤ ل ع  النواعد االـمبابئ اليت جتعل بل لة م  األقوال اخل اغ الـمثالـي، 
... الصداالية الـمدمـج ة تنصفر ت شو مل مراطا للر ط  ن قول اآخرمصمابشة، اع  النيوب اللروية اليت 

صتضبط  عد عل  منار ة الت ص ل روي ا، م عصرب  أمل  أ تية الل رة  اتـةا هي اليت تضبط خفائص األقوال ف
 .44 اك خفائص ت ل لةا اتتابنةا"

 السَّاللم الـحجاجية: 1.2
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 عدما عر تا تنرير البا ث ن لنضية الـمندمة االـحجة ، النول األا ل االيت ت صلزم التصيجة ،      
  ب تفااهتا ،  -النول الثا ، َضيا عرض مال لصةما لنضية تعدب ات رات ـب األ قوال الد اعمة 

 ال ُّلا األجاجي.  لتصيجة اا د ، اهي الـمال لة اليت ابصشمال  ـةا ثا  أهاِّ ما ، -النو  
ينول البا ثامل " تت لل َلرية ال  اللـا األجاجية م  دقرار الصالجم  ن قول الـمندمة اقول      

"االـمةا هتا هو أمل  الـحجج ال تص ااى الشتةا  اينوالمل أيضا 45التصيجة ، عمل الـمحاج ة "
تيب هو أمل  اللواهر األجاجية تص لب باًما اجوب  تـصـرت ب  ، برجاٍت قوً  ا عًفا، ام ْأت  هذا ال  

 .46طرف آخر تنيا معه عالقة ابصلزام"
  ب النو  مث  َصيجة  بِـح جج متعددة متراتبة  لذلّ جند ، َلرية ال  المل األجاجيةج مندِّمة      

لشته يـخصلا ،  تالزم المقدمة مع النتيجةم صلزمة،  يث  أمل  االقصتاع االص  ليا يشومل قد بب به 
َذكر  اا د  الـةذه ال  اللـا قواَن ، ببيل دثبات َصيجة عدِد الح جج وصحة ترات بهابرجصه   ب 

 متةاج
ـمث ل له  الـجملصن اآلتيصنج47قاَومل ال تيب االن لب 0.1.2  ج َا
 .جـملة ايندمة)األجج(ج خالد ليس له بكصوراه اال ماج ص  اال  ىت لي اَس 
  التصيجة)الص ليا(ج خالد غ  مؤهٍل أ ًدا.جـملة 

ل تنص دقتاع اتأث  مجلة  -بامل تعديٍد اترتيب-فلو قلتا "خالد ليس له مةاب  لي اَس" مبامرً  
 التصيجة.

 ايـمشتتا قلب الـمثال لعشس التصيجة  نولتاج
 .جـملة الـمندمة )األجج(ج خالد عتده مةاب  لي اَس ااياج ص ،  ل االدكصوراه 
 لة التصيجة )الص ليا(ج خالد مؤه ل  نًّا.جـم 
ل تـنص دقتاع اتأث  مجلة التصيجة  -بامل تعديٍد اترتيب-"خالد له مةاب  الدكصوراه" مبامرً   فلو قلتا
 أيضا.

 دثبات  ايعىن )أ( يدعا دثـبـات ايعىن )غ( ج افيه دمل كامل    48قاَومل الت في  2.1.2
 َــــفــــي ايعىن )غ(َـ ْفي  الـمعىن )أ( يدعا      فإمل                                    
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 لند َـــجــح عـليٌّ مـجـــصـةـٌد ......  علـــي       مثله قولتاج ا                        

 ..... لـا يـــتــجح عــليٌّ .علي ليس جمصةدا                                         
 ج ايو ِّح هذا الناَومل الفشر  اليت ترى أمل  التفي اللروي الوصفي49الـخفضقاَومل   3.1.2

 يشومل م اايا لعبار  )أقل م  كذا( أا تنصضي ما تـحصه ، كمثل قولتاج
الصلميذ ليس مـمصاجا اهذا ينضي أَه أقل م   لّ )أا ما حتصه( فةو   ٌ  أا مصوبط أا     

  عيٌا، فةتاك تدرُّ  اب ل مي ة.
 :50لروابط والعوامل الحجاجيةا 2.2
عرفتا أمل  بيشرا يبحث ع  األ جج الـم ج لة ،  ـتي ـة اخل اغ الذي يـ ص جه  ه دىل اإلقتاع      

ب  االص أث  ا"ما يفت  هذه الوجةة األجاجية هو الـم شو َات الل روية الـمخصلفة للجملة اليت تـحدِّ
ليت حتدِّب طر ق الر  ط  ن معتاها اتضيِّل أا توبِّ  م  ا صماالهتا، اهذه ايشو َات اللروية هي ا

َـ حوية مثل أ باات االبصئتاف التصيجة ا  ج صةا ... اهي تتن ا دىل )راا ط  ن األقوال( م  عتاصر 
 .51الـمعىن( مثل الـحفر االتفي االـمنار ة" ا)عوامل مؤثر  ،

 د ا - الفا  - الراا طج هي عتاصر حنوية تر ط  ن قولن أا   ج صن أا أكثر مثلج )الواا 0.2.2
 ـما أمل ...( فدخول اا ٍد م  هذه الراا ط عل  مجلة معيتة ي صدعي  -لش    -َ   ألمل   -

 ال  عي  ااجب( ألمل   ضور  مجلة  عدها، مثال )بع يت 
 ـأجبت عتةاـ   فـــ  فةمت األبئلة

     
 ايندمة       الرا ط    التصيجة                
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(  مجلة مفصو ة يدخ ل عل  النول  ي التصائج الـمحصم لة الشث   )ج اهي ما 52العوامل  2.2.2
 فصني د ه  لصتحفر ا صماالت ه  اتـجاه اإلقتاع اي لوغ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :خاتمة
 التناط اآلتيةج الحجاج ونظرية المساءلةَ صخلص م  مبحث     
م ارها الفحيح الذي تنوم فيه ميشال ماي  ابصخدم َلريًة ، الـخ اغ للعوب   الفل فة دىل  -1

 عل  الص  اؤل عتده فخدم الفل فة  البالغة.
ا  عتد مـحاالة الصجديد. -2  يش ك ميشال ماي  م    لـمامل ، العوب  دىل ال ا  اليَو
 البالغة اجلديد . اُماـارا عتد الرر ين امؤثرا ، نا   اخل اغ ال نراطي  يًّا  -3
  يصفنامل عل  مـخاطبـة العنل بامل العاطفة، لش  األال يـخاطبه  الـحجج   لـمامل اميشال ماي -4

 مبامرً ، االث ا  خياطبه  االبصفزاج الذي يـجعله يفت  األ جج  تف ه.
ال ؤال عتد ماي  ليس مو وعا ل اًَيا أا لرويًّا اال يـحدِّب ه  مشل أا تركيب حنوي،  ل هو  -9

 فل في صرف.
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 اماي  ، معىن الصدرُّ  ، ال ُّم وح اإلقتاعي.ام اك   لـمامل  -6 
ام اك   يامل اماي  ، ابصعمال الفور  البالغية لش  األال يورب ها   جة تداالية اماي   -7

 يند م ةا قابً ا فل فيًّا للفشر.
ميشال ماي  يع ي لعتاصر اخل اغ الثال  )ديصوس، لوغوس،  اتوس( النيمة َف ةا ، دَشا   -1
 ف  اخل اغ.اب
أمشال  اإلقتاـع عتد ماي  مـخصفرٌ  ، عتفري  فنط )الفور  البالغية/العالقات اخل ا ية(،  -5

  بب الت لر  الفل في ة الشلي ة، عشس ما هو عتد   يامل فةي مففلة امصعدب  حتت تأث  ايتةج 
 ايت ني ، الصن يا.

 التناط اآلتيةج ونسكومبرالحجاج اللغوي مع ديكرو وأَ صخلص م  مبحث ا     
 جا  )بيشرا اأَ شومرب( فيه أبلة لروية م ج لة ،  تية اللرة مل تش  م را ة ، البالغة  -1

 اجلديد  م    يامل.
 جا  البا ث ن هو تداالية مدجمة َنوم فيةا  دمج ايعىن األبابي البتوي م  ايعىن اإل ا،  -2

 ال ياقي.
 ي صعمل   ججا مبه مت نية مثل ـ جا    لـمامل، ايلةر  لّ ، األجا  اللروي للبا ث ن -3

 ال ل ا األجاجي الذي ي صعمل الصعديد  اينوم عل  ال تيب، اهو فشر  مت نية.
 األجج الـم صعملة ، األجا  اللروي بياقية. -4
  جج  الصداالية ايدجمة َ بيٌة ، اإلثبات، اينصت  هبا ال امعومل عل  برجات. -9
 األجج اللروية قا لة لإل  ال   بب عدم ابصتابها للمت ل الفارم عشس  الغة أرب و. -6
 م  الص داالية ايدجمة تأك د تناط  األجا  م  الصداالية أكثر. -7
 

 الهوامش واإلحاالت:
                                           

 ،ميالبـالنرمل الرا   قبل ال الثا  م مدمل اإلغرينية ، التفا ـابا ي لل عل  أعضا   ركة ثنافية ا ـجدت ، الال وف  ائيومل  1
 .، أثيتا تي بائدـمة الصـمنراطية النديـالذي كامل مةًما ، ظل األَلمة الدي اخل ا ة اها أباتذ  ر  الومل ي د رِّبومل قواعد اللرة، اف   
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، 2013 ،1لـمررغ، طا –الل يا عابل،  الغة اإلقتاع ، الـمتاظر ، بار األمامل، متشورات  فاف، الر اط  يتلرج عبد 2
 .36-25ص

جديد ، م  مؤلفاتهج "البالغة االفل فة" ـمؤبس البالغة ال جامعة  راك ل،ـ(، أبصا   1514-1512أكابميي  لجيشي )  3
 (.1577(، ا"اإلمرباطورية البالغية" )1565(، ا" نل األجا " )1592)
 دأت تلةر أفشاره ، بتوات ال  بعن، ابصوعب كل أفشار  1590ميشال ماي  فيل وف اأبصا  جامعي  لجيشي الد بتة  4

م اها َلرية ـخ اغ اتبلورت ، مشل َلرية بـمامل اأ اف دليةا رؤية  الغية جديد  تصأبس عل  عالقة ال ُّؤال  الـأبصا ه   ل
 جلة الدالية للفل فة ايشرف عل  بل لة ت م  ت اؤالت فل فية.ـمـجلة ت م  الـم ا لة، اهو مدير مـال
لرية االصلفظ  الصداالية مصعلنةـال الدرابات م ا ن ،ـرج الأ د أ ، 1530فَر ي الد عام ل ا  5 -جومل م  ام ك األجا  َا

م  خالل دعمال  خ اغـال   م  ،حجا ـال   اَصشار اليت تنول الل امل ، األجا  َلرية  لور  ، كلوب أَ شومرب
     .الل امل َف ه  ل اعل  م صوى اللروية اتاإلمشاَ

أها َلر يات األجا  ، البالغة الرر ية  ، البالغة ااألجا  م  خالل َلرية اي ا لة )منال( ، كصاغجحمد علي النارصيـي تلرج م 6
س، جملد -317بس، ص بط، ،xxxix م  أرب و دىل اليوم، جامعة اآلباغ االفتومل االعلوم اإلَ اَية، كلية اآلباغ متو ة، تَو

315. 
Meyer.m, Quetions de rhetorique, parise, le liver de poche, 1990, p 143.               7  

 .350يتلرج َف ه ص 8
 .350ص َف هيتلرج  9

 .351يتلرج َف ه  10
 .42، ص2001لبتامل،  -حمد األمن، األجا  ، البالغة ايعاصر ، بار الشصاغ اجلديد ايصحد ،   اتـا مـحمد بالـميتلرج  11
أها َلر يات األجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و  يتلرج محابي صموب، مندمة ، اخللفية التلرية للمف لح )منال( ، كصاغج 12

س، جملد  .12،13ص بس،  ، بط،xxxix دىل اليوم، جامعة اآلباغ االفتومل االعلوم اإلَ اَية، كلية اآلباغ متو ة، تَو
 .352ص ،يتلرج أها َلري اـت األجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و دىل اليوم 13
 longage et argumentation, hachette, 2, Ed, paris, 1982, Meyer.m, logiqueيتلرج  14

p112.              
 .352ص  َف ه،يتلرج  15
اا يل ـفعال كالـميًّا َاتا " 16 ا َ م  أ ًدا م  الص داالين يذكره م  قبل، ـًجا ع  النول، غ  أَ تا لـي عد فعل  الص فش  هتا ، الف ةـا الص د 

ُما رات  – جة ع  النول" هذه مال لة  كرها األبصا  ميةوو د راهياـ.. اغ   لّ، كأفعاٍل َاتاالبصفزاج.اإلقتاع ا مثلما  كراا 
 ال أبري دمل كامل قد ب ج لةا ، حبث ما.ا  لتا حا راتهـ، د دى م -2016جامعة األغواط،  األجا ،

 .353ص ، اليوميتلرج أها َلري اـت األجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و دىل 17
 حصملة مةما كاَت.ـمـمي ة األجو ة الـمع  صن جائد ع  الصعريا األصلي اقد أ بر   لبيامل أهـالشالم  ن ال 18
 .Quetions de rhetorique, p 22                                                                            يتلرج 19

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1
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، جة لديشراـمدمـالصداالية ال ، معىن ال ياقي(ـمعىن البتوي، االـحاججة، اهي تصناط  م  ثتائية )الـمـهذه الثتائية هي طرفا ال 20
ن ه(  ـم ـف ر حـ )الضِّميـن اال اثتائية ، الصداالي ـة اعلـا األصول ا، البالغة أيًضا عتد الندام ، يفتعامل َن ة  تضا مفةومن منَ 
 مفاصل.ـاتناط   ن هذه العلوم ،  عض ال تداخل

 .354حجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و دىل اليوم ص ـأهاُّ َلريات ال 21
 اهو هتا يلصني  أفشار الصداالين بورل ابيشرا ااريشيو  اغرايس اغ ها. 22
 .357أها َلري اـت األجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و دىل اليوم ص 23
أها  اخل ا ة اجلديد  )منال( ، كصاغج –األجا  أطره امت لناته اتنتياته م  خالل مفتا ، األجا   عبد اهلل صوله، ي تلرج 24

س، جملدـَلري ات ال  حجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و دىل اليوم، جامعة اآلباغ االفتومل االعلوم اإلَ اَية، كلية اآلباغ متو ة، تَو
xxxix،255ص بس،  ، بط. 

 .356-359يتلرج َف ه ص  25
 مثاٌل ع  الشالـم الـحاـمـل لن درـ  الـفشر ـ  ع ل  الـم  ا  ل ة ، مشله األا ل اهو )الفور  البالغية( 26
 .357-356اتنريٍب للمثال َف ه الذي أاربه ُممد عل  النارصي ، الشصاغ َف ه ص ُماالة ف ةاٍ  27
 .357ص ،أهاُّ َلريات األجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و دىل اليوم 28
جا ر    موب     عبد النابر    جا ر أ و  شر اجلزائري، أي ر الصفاب  لشالم العلي  الشب ، مشصبة العلوم ااألشا، ايديتة  29

  (.اا راهي 24)اآلية  96 ، ص3   ،2003، 3ط ايتور ، ايملشة العر ية ال عوبية،

 .351أهاُّ َلري ات األجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و دىل اليوم ص  30
 .400-351ص  َف هيتلرج  31
جملة كلية اآلباغ االعلوم  –ابصنفا  بار ال  ياق ، حتنيل الصمابّ الت في  –تلرج ف ومة ألمابي، منالج ال ياق االتص ي 32

 .243، ص2001جوامل  –اإلَ اَي ة، ق ا األبغ العرو، جامعة ُممد خيضر،   شر  )اجلزائر( جاَفي 
 ،2011، 24البحري  ايتامة، ط -يتلرج صا ر األبامة، األجا  ، الصداالية )مدخل دىل اخل اغ البالغي(، بار التشر ثنافات  33
 .3ص
 تنا لةا األجج الفوري ة ايت نية الفرفة اجملرب  اليت ال تصفل  الواق .األجج ال بيعية  34
أها َلر يات األجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و دىل اليوم، جامعة َلرية األجا  ، اللرة )منال( ، كصاغج  مشري مبخوت، 35

س، جملد  .392بس، ص  بط، ،xxxix اآلباغ االفتومل االعلوم اإلَ اَية، كلية اآلباغ متو ة، تَو
 .391ص ،يتلرج أها َلري اـت األجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و دىل اليوم 36
 .396يتلرج َف ه ص 37
هذا ينصضي أمل  التافذ  مفصو ة، فةذه الـبتية ( أغلل الت افذ ) هي ما ينصضيـه الشالم  مبامرً  مثل قولتا ة  ن   بـ  ـم  االقصضا ات  ال 38

 .374-372يتلرج َف ه ص ،مصشلا اال  ام  أر ي ًة مش كة يت لنامل متةاـ ذلّ، اتع ي الالشالمي ة تو ي 
ٍة( مؤمتة، فشلمة م  ـمتندير الشالم هوج فصحرير رقبة )م   ﴾فـ ص حرـير  رقـ ب ٍة م ؤـمت ٍة  ﴿ جمضمر  مثالـاألقوال  ال 39 ٍة مضمر  ، ـل وك  مل وك 

 اآلية.
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 .361-360البالغة الرر ية م  أرب و دىل اليوم ص يتلرج أهاُّ َلريات األجا  ،  40
 قمت   صعديله اابصعماله. 396مثيال يشبه هذا الصمثيل صـابصعمل مشري مبخوت ت 41
 .395ص ،يتلرج أها َلري اـت األجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و دىل اليوم 42
 .375مثال م  صو   م  مثاٍل ي شـبة ه  ، الشصاغ َف ه صـهذا ال 43
 .371ص ،أهاُّ َلري اـت األجا  ، البالغة الرر ية م  أرب و دىل اليوم 44
 .363يتلرج َف ه ص 45
 .364َف ه، ص 46
 .369ص َف ه، 47
 .361ص ،َف ه 48
  .370ص َف ه، 49
 .313 – 379يتلرج َف ه ص 50
 .377-376َف ه صيتلرج  51
ا ت شبه العوامل الت حوـي ة   52 اليت تؤثر ، العالمة اإلعرا ية كما هي تؤثر عل  الـمعىن   -،  راف الـمـعا  مثال-هذـه العوامل كأهن 

 حبفر اتنييد الد الالـت ااإلمشاَات األجاجية. 
 

 قائمة المصادر والمراجع:
 النرآمل الشرمي رااية  فص. -1
جا ر أ و  شر اجلزائري، أي ر الصفاب  لشالم العلي  الشب ، مشصبة العلوم ااألشا،  جا ر    موب     عبد النابر    -2

 .3  ،2003، 3ط ايديتة ايتور ، ايملشة العر ية ال عوبية،
أها َلر يات األجا  ، البالغة الرر ية م   محابي صموب، مندمة ، اخللفية التلرية للمف لح )منال( ، كصاغج -3

س، جملد   .ت، بط،بxxxix أرب و دىل اليوم، جامعة اآلباغ االفتومل االعلوم اإلَ اَية، كلية اآلباغ متو ة، تَو
 .2001لبتامل،  -حمد األمن، األجا  ، البالغة ايعاصر ، بار الشصاغ اجلديد ايصحد ،   اتـا مـحمد بالـم -4
أها َلر يات األجا  ، البالغة  ، البالغة ااألجا  م  خالل َلرية اي ا لة )منال( ، كصاغجالنارصيحمد علي ـم -9
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