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 ممخص البحث

 أكثخ؛ ألّنو   الِحجاجية لمجراسة صالحة مادةفيؾ  السيداف فياعتسج البحث األسمؾب الِحجاجي    
 رمؾزىا فػ مؽ األخخى  السشاىج تدتظيع ال التي القزايا مؽ كثيخا   يعالجفي التحميل  سعة

 الخظاب مدتؾيات يجرس فيؾ ، السشاىج بؿية عمى السيدة ىحه يعظيو مّسا حقائقيا كاستقراء
 فتح طخيق عؽ ، لمجراسة ميسا   بعجا   ؼيعظي ، بالخظاب تحيط التي كالغخكؼ ، كالخارجية الجاخمية

 مؽ العجيج كاكتذاؼ العمسي البحث فزاء في التحميق مؽ الباحث ُتسكؽ ، السعخفة مؽ عّجة نؾافح
 ىؾ ميؼ ستؽالسيداف ل في الِحجاج لجراسة تؾجيي كاف السشظمق ىحا مؽ ، عميو تخفى التي األمؾر
الديج  كعفيا التي كالتجاكلية الِحجاجية اآلليات كل إيزاح عؽ قاصخا   يبقى كقج  ، الكخيؼ القخآف

 هلل الحسج أفْ  دعؾانا كآخخ ، كيشسيو يظؾره أفْ  أراد لسؽ ميسة مفاتيح لمثّ  وأنّ  سؾى  ، الظباطبائي
 ... العالسيؽ رب

Research Summary 

The research adopted the pilgrimage method in the Al-Mizan Code, as it 
is a valid subject for the pilgrim study, because it is more extensive in 
analysis that deals with many issues that other approaches cannot 
decipher and investigate its facts, which gives this advantage to the rest 
of the curricula, as it studies the levels of internal and external discourse, 
and the conditions that surround In the letter, it gives an important 
dimension to the study, by opening several windows of knowledge, 
enabling the researcher to fly in the space of scientific research and 
discover many things that are hidden from him. From this standpoint, my 
approach was to study the pilgrims in the balance of an important body 
that is the Holy Qur’an, and it may remain a minor For clarifying all the 
periorbital and deliberative mechanisms employed by Mr. Tabatabai, but it 
is as important keys for those who wanted to be developed by the Inmah, 

and Praise be to Allah, the Lord of the Worlds  

 



 المقدمة

  دمح نؽ عدج هللا كآلو الظيديؽ الحسُج هلل رّب العالسيؽ كالرالة كالدالـ عمى خيخ خمق هللا   
 الظاىخيؽ ، كبعج :

مؽ كسائل البحث الحجيثة ، فقج كذف لمباحثيؽ نغخة أكسع كأشسل في  ُيعّج الجرس الِحجاجي     
الجرس الحجيث ؛ لسا يذتسل عميو مؽ آليات تكذف آفاقا  ججيجة كتخسؼ رؤى حجيثة في تشاكؿ المغة 

مؽ جؾانب عّجة، مشيا أفَّ الداحة المغؾية كالسيسا ميجاف الجراسات  ؛ لحا فإفَّ أىسية السؾضؾع  تأتي
المدانية شيجت تظؾرا  سخيعا  في العقؾد األخيخة ، كيخجع ذلػ إلى اعتساد مشاىج حجيثة في الؾصف 

 كالتحميل ، التي أضفت عمى الجراسات الحجيثة الذيء السيؼ في مديختيا البحثية .

 حاكلشا الجراسات مؽ الديل ؽ األليات الحجيثة لفيؼ الشرؾص كفي ىحاكاحج م لحا ُيعج الِحجاج    
،  القجيؼ في تخاثشا السعالؼ كاضحة اِلحجاج مغاىخ لشا فدجت ىائج بحخ في ججيج نبع عؽ نبحث أفْ 

 السيسا في السيداف لمديج الظباطبائي . 

  المدانية الحجيثة الجراسات في بديظة لسدات كضع إال ىؾ ما السؾضؾع ىحا عمى إؾبالي ككاف    
 .  أعساقو إلى كالؾصؾؿ،  ذلػ في يتبحخ أفْ  أراد مؽ تفيج أفْ  كلعل عدى، 

 كأصؾليا   مشظؿيا   نيا يترل بسا لمغة كدؾيقة معّسقة لقخاءات تحتاج لمشص الشغسية الجراسة كىحه   
 عثخات السشقديؽ مؽ لالحقيؽ حافل إنجاع بغالليا تمقي حجيثة لغؾية ايجلؾجية لتدشي كفمدؽيا  

 . الحجيثة المدانيات

 أركاف مؽ ركؽ كل في الخباء نزخب أفْ  السحكؼ المغؾي  بإطاره لمشص كجارسيؽ عميشا إذف      
 المغؾية الؾسائل أىؼ مؽ كلعل،  ىحا مؾضؾعشا في عشو التحجث أردنا ما لشا ليظيب السجركس الشص
 لمسجاكلة قانل نبعض بعزو كثيقا   ارتباطا   مختبظا   الشري التساسػ تجعل التي لمشغخ الالفتة

 الِحجاج "  ."  ىؾ كالشقاش كالجراسة

 الختاـ كفي البحث، نتائج ألىؼ كخاتسةكمبحث  مقجمة مؽ ُيؤسذ أفْ  البحث طديعة اقتزت كقج  
 عؽ كاعتحر،  الكديخ السعشى ىحا عمى أقف كجعمشي الفكخة ليحه أليسشي لسؽ كامتشاني شكخي  أقجـ

 أنت إّنػ مشي كتقدل الكيل إلي فأكؼِ  مدجاة نبزاعة جئتػ إّني ربِّ ،  البحث ىحا في تقريخي 
 . يخضيػ ما إلى الؾصؾؿ فغايتي القمؼ؛ بو زؿّ  ؼيسا تؤاخحني ال ربِّ ، الخحيؼ الخؤكؼ

 _ أ _



 املدخل :

 ىي )) مجسؾعة مؽ اإلثباتات السؾجية لتدخيخ ، أك دحض رأي ،األفعاؿ الكالمية السخكبة     
 . (ٔ)كإلقشاع حكؼ عقالني يتفاعل بكيؽية معقؾلة ، مع درجة مقدؾلية كجية الشغخ السظخكحة ((

كىحا يعشي أّف الؿيسة الحؿيقة لمجسمة ال تشحرخ في الدشاء الجاللي ليا ، كإّنسا تختبط بالؾاقع ،     
كتذكل السعظى األساسي الحي تذتغل عميو السخكبة التجاكلية ، كعشجما يكسؽ التأكيل لجى الستمقي ، 

ية ، كىي خاصية تجاكلية يثدَت االتراؿ نيؽ الستكمؼ ، كالستمقي ، كىحا ما يثيخ االستجابة التأكيم
ِحجاجية ، تكذف عؽ جؾىخ السعشى ، كالقجرة عمى حسل الغخض مؽ الكالـ كامال  ، كليذ مجدءا  
، حتى تتزح الفكخة مؽ السقاؿ ، ذلػ أّف الِحجاج يتأسذ في سمدمة االستجالالت الجاللية التي 

 .   (ٕ)تكؾنيا األفعاؿ الكالمية داخل الخظاب العاـ

ظؾقات السخكبة تحجد قؾة تؾاصمية مالئسة لتدميغ الِحجاج، كتأكيمو ، إذ يسكؽ لمسؤشخات كىحه السش   
الدياؾية في حالة الِحجاج غيخ السباشخ أْف تؾضح القؾة التؾاصمية لمسقؾؿ ، كتداعج عمى تأكيميا ، 

فتو كىحا ال يشحرخ في مدتؾى العبارات كالجسل السفخدة ، نل كفعل إنجازي مخكب ، ال يشجُد كعي
الِحجاجية إال إذا ارتبط في مدتؾى الجسمة ، أك العبارة بإنجازات أخخى بديظة كمخكبة ُتعدخ عؽ 

 . (ٖ)كجية نغخ معيشة ، ال يتحقق الِحجاج نجكنيا

فالفعل اإلنجازي السخكب ، فعل تؾاصمي مذخكط بفعل استجاني إقشاعي ، مؤثخ في مقدؾلية    
كأْف يكؾف رسالة ، أك مجاخمة ، أك إنتاجا  مختبظا  بدياؽ الحجث المغؾي السكؾف لدياؽ الفعل ، 

 . (ٗ)الحياة الؾاقعية لسدتعسمي المغة ، كقج يكؾف أحيانا  تعاقجيا  

كىكحا يأخح الِحجاج دكره داخل سياؽ صخاع اآلراء ، خاصية كاضحة في إطار مدتؾى تفاعمي    
كبيحا نقجـ صؾرة مزدؾطة لسعقؾلية  ، تابعا  لؾركد فعل آخخ ، في الشرؾص المغؾية السعخكضة ،

 . (٘)ِحجاجية مشتغخة مالئسة لذخكط اإلنجاز ، تبعا  لؾجيات الشغخ السختؿبة لمستمقي

نخمص مؽ ذلػ أّف األفعاؿ الكالمية السخكبة تُشجد في مخحمة الحجيث الخالفي االندجامي    
، كبيحا تكّتسل استخاتيجية تحميل الستخابط أكلو بآخخه ، التي ُتذكل طخفا  حاسسا  في حّل الخالؼ 

الخظاب الِحجاجي لألفعاؿ الكالمية التي تعظي الدسات السسارسة التجاكلية في ندق نري إعالمي 
 .   (ٙ)عاٍؿ ، تشتج تفاعال  ناجحا  نيؽ األفعاؿ التؾاصمية السشجدة



يتظخؽ لمسؾضؾع  فعمى صعيج الدؾر القخآنية نجج الديج الظباطبائي في نجايات الدؾر القخآنية   
الخئيدي ليحه الدؾر عؽ طخيق تتبع اآليات القخآنية ، كىحا يسكؽ عّجه فعال  مخكبا  ، كسا في سؾرة 
الدخخؼ، إذ يقؾؿ : )) الدؾرة مؾضؾعة لإلنحار كسا تذيج فاتحتيا ، كخاتستيا ، كالسقاصج الستخممة 

إلى تساـ ست   7٦ -76الزخرف: چۀ  ۀ   ہ   ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ,ڻ  ڻ  چ نيشيا إال ما في قؾلو تعالى : 
 . (ٚ)آيات استظخاديو ((

فالفعل السخكب في ىحه الدؾرة ىؾ فعل اإلنحار قج ارتكد عمى مجسؾعة مؽ األفعاؿ البديظة    
 داخل الدؾرة ، كفعل اإلنحار فعل كالمي مؽ صشف )اإللداميات( .

أّف اعتساده الؾصؾؿ إلى الفعل الكالمي السخكب لإلنحار ،  ؼيغيخ مؽ كالـ الديج الظباطبائي   
جاء عؽ طخيق الدياؽ المغؾي لمدؾرة الذخيفة ، كىحا ما شابو رؤية )فاف دايػ( التي تشص عمى 

 كجؾد أفعاؿ كالمية بديظة نرل إلييا نتتابع لؾجؾد فعل مخكب .

ساد عمى خاتسة الدؾرة ، إذ يقؾؿ :      أّما في سؾرة مخيؼ نججه يدخز الفعل الكالمي لمدؾرة باالعت   
 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿچ )) غخض الدؾرة عمى ما يشدئ عشو قؾلو تعالى في آخخىا 

 .  (ٛ)((٧6مريم: 

فالدياؽ ىشا دؿ عمى التبذيخ كاإلنحار ، إذ ساقو سؾقا  نجيعا  فأشار إلى قرة زكخيا ، كيحيى ،    
كقرة مخيؼ ، ثؼ عّج الدياف في الدؾرة أشبو شيء ندياف السجعي بإيخاد أمثمتو ، فالدؾرة كسا تخى 

قدؼ الشاس إلى ثالث تفتتح نحكخ أمثمة ثؼ تعقديا باستخخاج السعشى الكمي السظمؾب نيانو ، فالدؾرة تُ 
 :(ٜ)طؾائف

 األكلى : الحيؽ أنعؼ هللا عمييؼ مؽ الشدييؽ كأىل االجتباه كاليجى .

 الثانية : أىل البغي .

 الثالثة : الحيؽ تانؾا كآمشؾا كعسمؾا صالحا  .

نيحا التفريل الحي ذكخه في مشيجو تؾصل لمفعل السخكب كىؾ فعل التبذيخ  فالديج الظباطبائي   
، كاإلنحار مؽ صشف األفعاؿ اإللدامية عؽ طخيق اعتساده عمى ترخيح الستكمؼ نحلػ إذ نغخ إلى 
الدياقات القخآنية في اآلية فخآىا تتحجث عؽ قرص جسمة مؽ األندياء ، كالرالحيؽ ، كقارف 

ت الستكمؼ الحي يدتذيج بجسمتو مؽ األمثمة كيؾردىا، فالشتيجة أّنو باإلمكاف أْف سياقات الدؾرة بدياقا
 .  (ٓٔ)ترل إلى الفعل الكالمي السخكب اعتسادا  عمى ترخيح الستكمؼ



إذ قاؿ :      كفي السؾرد نفدو نجج أّنو يكخر السذيج نحكخه الِحجاج في نجاية تفديخه لدؾرة األنعاـ ،   
)) غخض الرؾرة ىؾ تؾحيجه تعالى بسعشاه األعؼ أعشي أّف لإلنداف ربا  ىؾ رب العالسيؽ جسيعا  ... 
، كلحلػ ندلت معغؼ آياتيا في صؾرة الِحجاج عمى السذخكيؽ في التؾحيج ، كالسعاد ، كالشدؾة ... ، 

رل يؤدي إلى ندكليا نجؾما  كسياقيا عمى ما يعظيو التجنخ سياؽ كاحج مترل ال دليل ؼيو عمى ف
، كىحا يجؿ عمى ندكليا جسمة كاحجة ، كأّنيا مكية فإّف ذلػ عاىخ سياقيا الحي كجو الكالـ في جميا 

 . (ٔٔ)، أك كميا إلى السذخكيؽ ((

فقج تؾصل الديج الظباطبائي لمفعل السخكب ، كىؾ فعل التؾحيج ، مؽ صشف التؾجيييات عؽ     
 سبحانو كتعالى( ، إذ نغخ إلى الدياقات القخآنية في الدؾرة فخآىا تتحجث طخيق ترخيح الستكمؼ )هللا

جسمة  ، كتفريال  عؽ مؾضؾع كاحج ، ككحلػ سياؽ الدؾرة عؽ طخيق اآليات التي يؾردىا الستكمؼ ، 
 .  (ٕٔ)مرخحا  نحلػ أّنو ِحجاجا  

ٱ  چ  ع(، قاؿ تعالى :كأّما عمى صعيج اآليات القخآنية ككسا في قزية انفالؽ البحخ لسؾسى )   

 . 66طه:  چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

: )) اإلسخاء : الديخ بالميل ، كالسخاد بعبادي نشؾ إسخائيل، كقؾلو :        قاؿ الديج الظباطبائي   
)فاضخب ليؼ طخيقا  في البحخ يبدا ( ، قيل : السخاد الزخب بالعرا كسا يجؿ عميو كالمو تعالى في 
غيخ ىحا السؾضع ، كأّف )طخيقا ( مفعؾؿ بو ألضخب عمى االتداع كىؾ مجاز عقمي ، كاألصل 

 . (ٖٔ)يكؾف ليؼ طخيقا  ((اضخب البحخ ل

السخكديؽ عؽ طخيق الفيؼ  الفعميؽ إلى الؾصؾؿ اعتسج صاحب السيداف أّنو ُيدتذف مؽ كالـ     
القخآني )اإلسخاء ، كالظخيق الستسثل باإللحاؽ لفخعؾف( ، كىحه الجاللة كاضحة كمتجاكلة لجى الستمقي 

ىؾ خخكج مؾسى )ع( كمؽ معو مؽ  لمشص ، إذ تّكؾف ىحا الحجث مؽ فعميؽ مخكديؽ : أكليسا :
نشي إسخائيل مؽ مرخ ليال  ىخبا  مؽ فخعؾف ، ككاف ىحا الفعل متؾافقا  مع السعاييخ البذخية ، كما 
يتبعو مؽ عمؼ بفخعؾف كحكؾمتو، كجسعو لجشؾده ، كمحاكلة اإللحاؽ ندشي إسخائيل مؽ تشفيح خظتيؼ 

اربيؽ عمى مذارؼ البحخ ، فكل ذلػ فعل ِحجاجي ، كإعادتيؼ لدمظانو ، كاالنتقاـ مشيؼ ، كبمؾغ الي
مرؾر، كنتيجتو محدؾمة لفخعؾف كمأله ، كبعجىا تأتي العسمية التؾاصمية في الخظاب في ثقة 

 .  (ٗٔ)كاطسئشاف )كال أّني معي ربي سييجيؽ( ، كيأتي أمخ هللا لو )أْف اضخب بعراؾ الحجخ(

ؾسى ، ؼيقؾؿ هللا )عد كجل( )فغذييؼ مؽ اليؼ ما أّما الفعل الثاني : ىؾ لحاؽ فخعؾف كمأله بس    
غذييؼ( ، كىشا استعسل القخآف الكشاية لتعظي الجاللة عمى كصف السكاف السخيف فزال  عؽ شجة 



العحاب ، كىحاف الفعالف في سؾرة كاحجة  مؽ أفعاؿ التؾجيييات المحاف يحققاف ِحجاجية عالية ؛ 
، فالسسارسة  (٘ٔ)ع الظديعية مّسا يعدز التؾاصل مع الشصألّف الستمقي يدأؿ عؽ األحجاث ، كالؾقائ

الظمدية تفتخض مؽ يتمقى التؾجييات عدخ السعاييخ ، كالذخكط السعخفة مّسا يعظي الخظاب 
 . (ٙٔ)اإلنجازي صفة عسؾمية ، كىحا الشؾع نججه متجاكال  بكثخة في الخظاب القخآني

خ عؽ قرج الستكمؼ ، فيؤمؽ المبذ عؽ كيتسيد ىحا الشؾع مؽ الخظاب بالؾضؾح في التعدي   
الدامع مّسا يحقق االستجابة فػػػ )) ال ُيعقل أْف تخاطب العقؾؿ نمغة غيخ مفيؾمة ، كإال النتفى 

، كىحا الرشف يزؼ كل األفعاؿ  (ٚٔ)أصل الغخض ، كىؾ إفياـ الشاس ، كتؾصيل السعشى ((
 الكالمية الجالة عمى الظمب برخؼ الشغخ عؽ صيغتيا.

ٱ   ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ كذكخ في مؾضع آخخ الحجث نفدو في قؾلو تعالى:    

 . ٧7األعراف:  چڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

أشار الشص القخآني إلى حؿيقة ميسة عؽ طخيق فعل اإليساف ، كفعل التقؾى ، كأثخىسا في     
الظباطبائي ، إذ يقؾؿ : )) كتؾضيحيا أّف  الؾاقع االجتساعي ، كىحا ىؾ الؾاضح مؽ كالـ الديج

العاَلؼ بسا ؼيو مؽ أجداء متعمق األبعاض مختبط األطخاؼ يترل بعزيا نبعض اتراؿ أعزاء 
نجف كاحج ، كأجدائو بعزيا نبعض في صحتيا كسقسيا كاستقامتيا في صجكر أفاعيميا ، كؾياميا 

 . (ٛٔ)نيشيا عاـ شامل ليا (( بالؾاجبات مؽ أعساليا فالتفاعل باآلثار ، كالخؾاص جارٍ 

نخى أّنو أشار إلى مشظمق ِحجاجي تجاكلي استشتاجي مختبط بفعل كاحج ، كىؾ فعل فتح الدخكات    
مؽ الدساء  كاألرض، كعميو تدتقخ السعادلة بأّف االلتداـ بالذخيعة الحقة عقجيا  ، كسمؾكيا  ، أّي أّف 

 الكالمية يتجرج ضسؽ، كىحه األفعاؿ (ٜٔ)الدخكات كانت مغمقة كفتحيا االلتداـ بالذخيعة اإلسالمية
 .  )اإلثباتية( األفعاؿ

 ١النبأ:  چٱ  ٿ   چ كقج يكؾف السخكب الِحجاجي عمى صعيج الجسمة الؾاحجة،كسا في قؾلو تعالى:    
. 

قاؿ الديج الظباطبائي: )) فالتداؤؿ مؽ السذخكيؽ ، كاإلخبار عشو في صؾرة االستفياـ لإلشعار    
 .  (ٕٓ)، عشو عيؾرا  ما كاف يشبغي معو أْف يتداءلؾا عشو (( نيؾانو ، كحقارتو ، لغيؾر الجؾاب

 

 



ُيمسح  مؽ كالـ صاحب السيداف أّنو أشار إلى تداؤؿ القـؾ بعزيؼ بعزا  عمى أمٍخ ، إذ إّف    
سياؽ الدؾرة  سياؽ الجؾاب يغمب ؼيو اإلنحار ، كالؾعيج ، ككالىسا يرشف مؽ أفعاؿ الؾعجيات ، 

ؽ السذخكيؽ الشافيؽ لمشدؾة ، كالسعاد دكف السؤمشيؽ ، كدكف الكفار ، تأييج بو أّف كفار مكة م
 . (ٕٔ)كالسؤمشيؽ جسيعا  

فيتديؽ أّف كالمو يحقق دالالت ، كمشيا : استثارة السخاَطب ، كتييئتو لمحكؼ ، كحث السخاَطب    
 لمبحث عؽ الجؾاب التي خخجت عؽ داللتيا الغاىخة إلى دالالت أخخى أعسق ، كأدؽ ، كىحه

 الجاللة ىي مخاد الدياؽ الحي كردت ؼيو . 

ككسا يخى )ديكخك( أّف االستفياـ يفخض عمى السخاَطب إجابة محجدة يسمييا السقتزى الشاشئ    
عشو ، فيتؼ تؾجيو الحؾار ، كمؽ ثؼ يأتي إلجبار السخاَطب عمى اإلجابة كفق ما يخسسو البعج 

 . (ٕٕ)االستفيامي

مي بأىسية كديخة في نشية الخظاب الِحجاجي ، كىحا ما أشار إليو إذ يتستع التخكيب االستفيا   
الديج الظباطبائي في قؾلو : )) أصمو عّسا ، كما استفيامية تححؼ األلف مشيا اطخادا  إذا دخل 

، فأراد استعالـ الستمقي نيحه (ٖٕ)عميو حخؼ الجخ نحؾ : لَؼ ، كّمَؼ ، كعمى ـَ ، كإلى ـَ ... ((
 .  (ٕٗ)التأثيخ ، كالتذؾيق ، ثؼ التفريل لتسكؽ الخدخ في نفذ الدامعالريغة لسا ؼيو مؽ 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ كفي مؾضع آخخ أيزا  في قؾلو تعالى :     

 . ١١إبراهيم:  چڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ   ۆ 

مؽ نشاِء الؾحجات التخكيدية في الشص ليدتكذف ، كيؾضح السعشى  أفاد الديج الظباطبائي    
السقرؾد مؽ قدل الستكمؼ ِحجاجيا  ، إذ يقؾؿ : )) كمقؾؿ القؾؿ مححكؼ لجاللة الفعميؽ عميو ، 
كالتقجيخ : أؾيسؾا الرالة ، كأنفقؾا ... ، كاإلشكاؿ ؼيو بأّف السجدـك في جؾاب األمخ يجب أْف يكؾف 

 . (ٕ٘)ال يمـد مؽ األمخ بالرالة ، كاإلنفاؽ أْف يظيعؾا ذلػ ((متختبا  عميو ، ك 

كىحا السعشى السححكؼ داللة عمى تظييب الشفؾس ، كمشاسب لزخامة األمخ ، كتخؽيف ألمخ    
، فالشتيجة أّنو باإلمكاف أْف (ٕٙ)الحجث ، عالكة عمى الدياؽ الخاص الحي يقتزي ححؼ مقؾؿ القؾؿ

السخكب اعتسادا  عمى ترخيح الستكمؼ ، فشغخية أفعاؿ الكالـ تخى أّف نرل إلى الفعل الكالمي 
بعض الكمسات عبارة عؽ أفعاؿ كالمية ، كإّنشا عشجما نتكمؼ نيا نشجد أفعاال  عؽ طخيق الكمسات 

 السحجدة ، كىحه الخظؾة مفرمة في الفكخ المغؾي ، كشغل كثيخ مؽ الجارسيؽ.



 نتائج البحج

 في قزاياه الِحجاجية عمى إقشاع الستمقي كتغييخ في أفكاره بكل ما  عسل الديج الظباطبائي
 تؾفخ مؽ تقشيات تجاكلية كلغؾية كبالغية .

  إّف الخظاب عشج الديج الظباطبائي مسارسة كالمية تجاكلية تتخح نشية كأساليب استجاللية
 تحسل الستمقي عمى اإلذعاف كالقدؾؿ باآلراء مؽ خالؿ استعسالو لمحجج .

 التشؾع في دالالت الخظاب عشج الديج الظباطبائي الِحجاجية ، كىحا جاء لسقاصج  ُيمحظ
 إقشاعية تدتسيل السخاَطب تأثيخا  كرغبة في الؾصؾؿ إلى اليجؼ السشذؾد .

  مشحت الحؾارية الشص طاقة ِحجاجية ، إذ كانت حاضخة كبقؾة في تفديخ السيداف مؽ خالؿ
 حات عّجة .تؾعيف الديج الظباطبائي الحؾار في صف

  يتزح أّف األفعاؿ الكالمية السخكبة ىي كسيمة إقشاعية كتأثيخية لجى الستمقي التي يتمقاىا
مؽ الستكمؼ بػية الؾصؾؿ إلى درجة مؽ درجات القدؾؿ في القؾؿ ، فَحْسُل الشرؾص ليحه 

 األفعاؿ لو رؤية ِحجاجية بكل ما تحسمو مؽ مؾضؾعات تشظؾي تحت األفعاؿ السخكبة. 
 

 هوامش البحج
                                                             

 .  ٜٔٔالشغخية الِحجاجية مؽ خالؿ الجراسات البالغية كالسشظؿية كالمدانية  :  (ٔ)
 .  ٗٚ – ٓٚيشغخ : الفمدفة كالبالغة مقاربة ِحجاجية لمخظاب الفمدفي :  (ٕ)
 .  ٕٓٔ – ٜٔٔيشغخ : الشغخية الِحجاجية مؽ خالؿ الجراسات البالغية كالسشظؿية كالمدانية :  (ٖ)
 .  ٕٓٔيشغخ : نفدو :  (ٗ)
  . ٕٚٓ( : : الِحجاج كالعشرخية )بحث يشغخ (٘)
 – ٖٕٔكالمدانية : لسشظؿية ، كالشغخية الِحجاجية مؽ خالؿ الجراسات البالغية كا ٕٛٓ( : يشغخ : الِحجاج كالعشرخية )بحث (ٙ)

ٕٔٙ. 
 .  ٕٙٓ،  ٕ٘ٔ،  ٕٙٔ،  ٙٓٔ،  ٛٙ/  ٛٔ، كيشغخ مثال  :  ٛٙ/  ٛٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٚ)
 .  ٕٙٗ،  ٕ٘،  ٘/  ٚٔ، كيشغخ مثال  :  ٘/  ٗٔنفدو :  (ٛ)
 .  ٙ – ٘/  ٗٔيشغخ : نفدو :  (ٜ)
 .  ٓ٘ – ٜٗ(  : )أطخكحة دكتؾراه ي تفديخ القخآف يشغخ : األبعاد التجاكلية في السيداف ف (ٓٔ)
 .  ٜٖٔ،  ٗٙ/  ٘ٔ، كيشغخ مثال  :  ٘/  ٚالسيداف في تفديخ القخآف :  (ٔٔ)
  . ٘/  ٚنفدو :  (ٕٔ)

 .  ٓ٘ٔ/  ٗٔ:  نفدو (ٖٔ)
 . ٔٙٔ – ٓٙٔؾء نغخية التؾاصل  : ، كاإلعالمية في الخظاب القخآني دراسة في ض ٛٙٔ -ٔ٘ٔ/  ٗٔيشغخ : نفدو :  (ٗٔ)



                                                                                                                                                                                              
 .  ٓ٘ٔ/  ٗٔ: السيداف في تفديخ القخآفيشغخ :  (٘ٔ)
 .  ٖٕٖيشغخ : استخاتيجيات الخظاب مقاربة لغؾية تجاكلية :  (ٙٔ)
 .  ٕٕ٘/  ٕ: دراسات في تفديخ الشص القخآني (ٚٔ)
 .  ٖٙٔ/  ٛ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٛٔ)
 .  ٖ٘( : كتؾراه ية في السيداف في تفديخ القخآف )أطخكحة ديشغخ : األبعاد التجاكل (ٜٔ)
 .  ٜٖٔ/  ٕٓ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕٓ)
 .  ٜٖٔ/  ٕٓ:  نفدو: يشغخ (ٕٔ)
 .  ٜٕٔ – ٕٛٔ: السؾجو إلى نشي إسخائيل نييشغخ: الُبعج التجاكلي كالِحجاجي في الخظاب القخآ (ٕٕ)
 .  ٜٖٔ/  ٕٓ: السيداف في تفديخ القخآف : يشغخ (ٖٕ)
 .  ٚٔٔ: كدراسات تظديؿيةجاج رؤى نغخية : الحِ يشغخ (ٕٗ)
 .  ٙٗ/  ٕٔ: السيداف في تفديخ القخآف  (ٕ٘)
  . ٓٛ – ٚٚ:  يشغخ : التعديخ القخآني (ٕٙ)

 

 مصادر البحج
  : املصادر واملراجع 
 . القخآف الكخيؼ 
 دار،  ٔط،  الذيخي  عافخ نؽ اليادي عدج،  تجاكلية لغؾية مقاربة الخظاب استخاتيجيات 

 .  ـٕٗٓٓ،  لدشاف – نيخكت،  الستحجة الججيج الكتاب
 الدخقعاكي  زىخاء.  د،  التؾاصل نغخية ضؾء في دراسة القخآني الخظاب في اإلعالمية  ،

 .  ـٕٛٔٓ،  قٜٖٗٔ،  عساف،  كالتؾزيع لمشذخ السعخفة كشؾز دار،  ٔط
 عسخاف قجكر. د،  إسخائيل نشي إلى السؾجو القخآني الخظاب في كالِحجاجي التجاكلي الُبعج  ،

 . ـٕٕٔٓ،  األردف – إربج،  كالتؾزيع لمشذخ الحجيث الكتب عالؼ،  ٔط
 (ت.  د)، األردف،  البذائخ دار( ، ط.  د، ) الدامخائي صالح فاضل د.،  القخآني التعديخ. 
 نجكح حدؽ،  سعج فاضل أميخ،  اكالظؾؼ أحسج،  تظديؿية كدراسات نغخية رؤى  الِحجاج  ،

  دمح،  عسخاف عمي،  الخاشجي يؾنذ نيـخ هللا عدج،  العدكزي  شييجة،  السمخ خسيذ حدؽ
 الكتب عالؼ،  ٔط،  السمخ خسيذ حدؽ:  كتحخيخ إشخاؼ،  نؾدكخة مدعؾد،  الغخيدي
 . ـٕ٘ٔٓ،  األردف – إربج،  كالتؾزيع لمشذخ الحجيث

 لتشسية الحزارة مخكد( ، ط.د، ) الباحثيؽ مؽ مجسؾعة القخآني، الشص تفديخ في دراسات 
 ( .ت.د، ) القخآنية الجراسات سمدمة،  اإلسالمي الفكخ



                                                                                                                                                                                              

 الجار،  ٔط،  ناصخ عسارة.  د،  الفمدفي لمخظاب ِحجاجية مقاربة كالبالغة الفمدفة 
 . ـٜٕٓٓ،  لدشاف – نيخكت،  ناشخكف  لمعمـؾ العخبية

 تح( ، قٕٓٗٔت) الظباطبائي حديؽ  دمح الديج العالمة،  القخآف تفديخ في السيداف  :
،  العخبي التخاث إحياء دار،  ٔط،  الحيجري  كساؿ الديج:  لو قجـ،  سمساف باقخ أياد الذيخ

 .  ـٕٙٓٓ – قٕٚٗٔ،  لدشاف – نيخكت
  ، الشغخية الِحجاجية مؽ خالؿ الجراسات البالغية كالسشظؿية كالمدانية ، د .  دمح طخكس

 ـ . ٕ٘ٓٓق ، ٕٙٗٔ، الجار الثقافة لمشذخ كالتؾزيع ، ٔط
  لرسائل : البحوث وا 

 دكتؾراه  أطخكحة،  حديؽ لظيف حيجر،  القخآف تفديخ في السيداف في التجاكلية األبعاد  ،
 .  ـٕٛٔٓ – قٜٖٗٔ،  اآلداب كمية – البرخة جامعة

 العجد،  الحكسة مجمة،  طخكس  دمح:  تخجسة،  دايػ فاف،  كالعشرخية الِحجاج  :ٕ  ،
 .  الديزاء الجار،  الججيجة السعارؼ مظبعة

 


