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الملخص:

ٍ
عالج البحث بعض السفاهيؼ بسقار ٍ
مفيؾمية أساسيا بيان العالقة بيؽ تمػ السفاهيؼ ،فيتداوػ االستذياد ،والتسثيل ـ مثالً بأنيسا
بات

يعسالن عمى بيان القاعجة ،وتقخيبيا لتكؾن مفيؾمة لجػ القارغ ،ويشفخد االستجالل بظخائقو العقمية ،والشقمية ،ويختص االستذياد
بالشرؾص الفريحة ،في حيؽ يكؾن التسثيل بشرؾص مرشؾعة ،وليدت فريحة مؽ الذعخ ،والشثخ.

الكلمات المفتاحية :التسثيل ،االستذياد ،االستجالل ،الجليل العقمي ،القاعجة ،الجليل الشقمي.
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Abstract
The research deals with some concepts, conceptual approaches, based on clarifying the
relationship between these concepts, so that citation and representation are equal - for example
They are working on explaining the rule and approximating it so that it can be understood by the
reader, and the reasoning is unique in its rational and transport methods, and the citation is
reduced to eloquent texts in good representation it is made with texts made and not eloquent from
prose and poetry.
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المقدمة
جل األبؾاب الرخفية ،والسدائل
ونحؽ نبحث في السجونة الشحؾية بالسعشى األعؼ نخصج مفاهيؼ كثيخة كانت روحاً ساري ًة في ّ

السبحؾثة التي يخاد تشغيسيا في مؾضؾعات يديل التعاطي معيا؛ ألن القبؾل واالستجابة فخع اإلقشاع الشاشئ عؽ دليل ،فالسشغؾمة
الشحؾية ،شأنيا شأن الحقؾل السعخفية التي تبشى مدائميا عمى أدلة حريشة ومختكدات متيشة ،تعتسج عمى إقامة الحجة ،واستجعاء

االستجالل مؽ أجل أن تجل مظالبيا عمى صحيفة األذىان بسعايشة البخىان.
وقج نست ىحه السفاهيؼ لتذكل معيا آصخة داللية ،قؾاميا تثبيت السجعى بتأييج وإلدام .وىحه السفاهيؼ ىي االستذياد ،واالستجالل،
والتسثيل ،وسشعخض إلى كل واحج عمى حجة ،فأقؾل:
 -1االستشهاد
االستشهاد لغةً:
يقتخب ىحا السرظمح – كسا سشخػ – كثي اًخ مؽ مرظمح االحتجاج (الحمفي ،)2019 ،فيسا يتعاوران السعشى العام ،وىؾ اإلتيان
بالحجة والبخىان ،إلقامة الجليل في تثبيت القؾاعج وإرسائيا ،وقج ورد ىحا السرظمح كثي اًخ تحت الجحر المغؾؼ (ش ىـ د) ،وقج
استعسل العخب مشو صؾ اًر اشتقاقية متعجدة عمى الشحؾ اآلتي:
 -1وردت في مقاييذ المغة ،إذ يخػ ابؽ فارس (ت 395ىـ) بأن (شيج) ،الذيؽ والياء والجال أصل يجل عمى حزؾر وإعالم ،ال
يخخج شيء مؽ فخوعو عمى الحؼ ذكخناه ،والذاىج السمػ ،والذاىج المدان (زكخيا(،د.ت)،ص ،)221فقج أوجج القاسؼ السذتخك –
كسا يبجو – عشجه لمسعاني السختمفة لسادة (شيج) ،وىؾ بحا أدق مؽ غيخه في كذف السعشى السحؾرؼ لسادة (ش ىـ د).
 -2قج تحجث عشيا الدمخذخؼ (ت 538ىـ) ،إذ يقؾل(( :صميشا صالة الذاىج وىي صالة السغخب ألنيا ال تُقرخ فيرمييا
الغائب كسا يرمييا الذاىج)) (الدمخذخؼ،1998،ص.)527
 -3في لدان العخب ،إذ يقؾل ابؽ مشغؾر(( :شيج :الذاىج العالؼ الحؼ ُي ّبيؽ ما َعمِ َس ُو ...وشيج الذاىج عشج الحاكؼ أؼ ّبيؽ ما
ّللاُ أََّن ُو الَ ِإَل َـو ِإالَّ ُى َؾ﴾ (آل عسخان ،)18،فقال كل ما كان (شيج هللا) فإنو بسعشى َعمِ َؼ هللا ...والذيادة
يعمسو وأعيخهَ ...
﴿ش ِي َج ّ
ِ
زخه فيؾ شاىج( ))...ابؽ
السذاىجة السعايشة وشيجه ُشيؾداً أؼ َح َ
خبخ قاطع تقؾل مشو َشي َج الخجل عمى كحا ...و ُ

مشغؾر(،د.ت)،ص.)2348

 -4ووردت في القامؾس السحيط ،عمى الشحؾ اآلتي(( :الذيادة خبخ قاطع وقج َش ِيجِ ،
كعَمؼ ...وقج َس ّكؽ ىاؤه .والذاىج الحؼ ال
وس ّسي الذييج بحلػ لدقؾطو عمى الذاىجة أؼ األرض ،أو ألنو؛ عشج رّبو حاض اًخ ...وصالة الذاىج
يغيب عؽ عمسو شيءُ ...
صالة السغخب ،والسذيؾد :يؾم الجسعة ،أو يؾم القيامة ،أو يؾم عخفة)) (آبادؼ،د.ت،ص.)292
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 -5في تاج العخوس ،إذ يخػ الدبيجؼ (ت 1205ه) ،بأن الذاىج ىؾ الحزؾر والسذاىجة مؽ جانب ،واإلدالء بسا شاىجه
اإلندان مؽ جانب آخخ (الدبيجؼ،1984،ص.)255
ومسا تقجم يكؾن التحجيج السفيؾمي أسي اًخ لمسراديق التي ذكخىا العمساء وىي ال تخخج مسا يأتي:
 -1إنو يعظي معشى إدالء الذيادة وإعيارىا.
 -2إنو يعظي معشى الخبخ القاطع بالسذاىجة والسعايشة.
 -3إنو يعظي معشى قرؾره وعجم سقؾطو بأؼ حال.
 -4إنو يعظي معشى مجسؾعة األدلة الثابتة بالقؾاعج الشحؾية.
 -5إنو يعظي معشى صحة العبارة أو المفغة بشدبتيا إلى العخبية.
االستذياد في االصظالح:
لقج تعجدت تعخيفاتو عشج القجماء والسحجثيؽ وىي عمى الشحؾ اآلتي:
التيانؾؼ (ت بعج 1158ىـ) بقؾلو(( :الذيادة عشج أىل األصؾل ىي مقابمة الؾصف السالئؼ بقؾانيؽ الذخع
 .1فعشج القجماء عخفو
ّ
لتحقق سالمتو عؽ السشاقزة والسعارضة .وعشج أىل السشاعخة ما يجل عمى فداد الجليل لمتخمف إلستمدامو السحال ...الجدئي الحؼ

يدتذيج بو في إثبات القاعجة لكؾن ذلػ الجدئي مؽ التشديل أو مؽ كالم العخب السؾثؾق بعخبيتيؼ)) (التيانؾؼ د.ت،ص)738
(دفع هللا،2010،ص ،)33ويبجو انو يخيج بـ(الجدئي) مؾضع الذاىج ،ال الجسمة السذتسمة عمى ذلػ الذاىج ،سؾاء أكانت بيت
شعخ ،أم قظعة نثخ.
 . 2وعشج السحجثيؽ ىؾ ((ذكخ األدلة الشرية السؤكجة لمقؾاعج الشحؾية ،أؼ التي تشبشي عمييا ىحا القؾاعج)) (ابؾ
السكارم،2006،ص( )219خديؼ،2011،ص ،)1والسقرؾد باألدلة الشرية ما يدؾقو العالؼ مؽ شؾاىج ،سؾاء أكانت شعخية أم
نثخية ،وبسعشى إن الذاىج
مشحرخ بالقخآن وقخاءاتو ،والذعخ والشثخ الستزسؽ لألمثال وكالم العخب ،فيكؾن حزؾره سشجاً معخفياً
ٌ
لمقاعجة السخاد تقخيخىا (البجيخات،2004،ص( )6دفع هللا،2010،ص( )33ناىخ ،د.ت،ص .)13فيؾ بعبارة أوضح :ىؾ ((ما

ي ؤتى بو مؽ الكالم العخبي الفريح ليذيج برحة ندبة لفع أو صيغة أو عبارة أو داللة إلى العخبية)) (حبل،د.ت،ص،)51
ووسع أحج الباحثيؽ التعخيف ،إذ يقؾل(( :الذاىج عشج أىل العخبية ،ىؾ البخىان أو الجليل عمى صحة القؾل ٍ
حجيث أو ٍ
ٍ
ببيت
بآية أو

ٍ
مؽ الذعخ أو ٍ
حكسة)) (مكي،2017،ص( )51فاطيسة،2012،ص ،)7-6فأدخل الحجيث في ضسشيا.
قؾل أو

والرمة بيؽ السعشييؽ المغؾؼ واالصظالحي ىؾ حزؾر األدلة الشرية لتكؾن معيا اًر لتخسيخ القاعجة التي صاغيا العمساء.
االستذياد وعيؾر السرظمح عشج بعض العمساء القجماء والسحجثيؽ:
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وعبخ عشو السحجثيؽ كثي اًخ ،والدبب في ذلػ عشج الباحث،
كان االستذياد لو عيؾر واضح ،وإن كان أقل حغاً ،في حيؽ استخجمو ّ
عبخوا بمفع (احتج) ألن؛ األول يذسل األدلة الشقمية ،أما الثاني فيكؾن
عبخوا بمفع (استذيج واالستذياد) أكثخ مسا ّ
إن السحجثيؽ ّ
سمظان العقل فيو أكثخ ،الستتباعو اإلقشاع والسحاججة ،وىحا سيغيخ في مقارباتشا ليحه السرظمحات فيسا يأتي مؽ الكالم.

فقج ذكخ مرظمح االستذياد بعض العمساء كالبغجادؼ في مقجمة كتابو خدانة األدب ،عشجما أسذ لتمػ السقجمة بأمؾر ،كان أوليا
(في الكالم الحؼ يرح االستذياد بو في المغة والشحؾ والرخف) (حديؽ،2012،ص( )6جسعة،2009،ص ،)19إذ يقؾل:
((عمؾم األدب ستة :المغة والرخف والشحؾ ،والسعاني والبيان والبجيع ،والثالثة األولى ال يدتذيج عمييا إال بكالم العخب ،دون
الثالثة األخيخة فانو يدتذيج فييا بكالم غيخىؼ مؽ السؾلجيؽ)) (البغجادؼ،1986،ص.)1
فجعل االستذياد ما يؤتى بو لبيان القاعجة ،وتأسيذ السظمب ،فأوضح التي باإلمكان استخجاميا كحجة في اإلقشاع ،ومسا دون
ذلػ.
أما ذكخ السرظمح عشج عمساء المغة السحجثيؽ ،فيؾ يتجاوز اإلحراء ،بجليل مؤلفاتيؼ التي حسمت اسؼ االستذياد ،وسشسخ بيا في
ىحا التسييج ،ومشيا:
فبيؽ مؾقف الشحاة مؽ مرادر
 -1الخواية واالستذياد في المغة ،الجكتؾر دمحم عيج ،الحؼ ذكخ السرظمح كثي اًخ في مؤلفوّ ،
االستذياد (عيج،د.ت،ص ،)118وقبائل االستذياد (نفدو،ص ،)161وشعخاء عرخ االستذياد (نفدو،ص ،)107ورأؼ عمؼ
المغة الحجيث مؽ االستذياد (نفدو،ص ،)253إلى غيخ ذلػ.
 -2الجكتؾر عمي أبؾ السكارم في مؤلفو أصؾل التفكيخ الشحؾؼ ،ىؾ اآلخخ ذكخ السرظمح بعجة عشاويؽ في كتابو ،كسفيؾم عرخ
االستذياد (أبؾ السكارم،2006،ص ،)217ومؾقف الشحاة في عرخ االستذياد (نفدو،ص ،)221وبعجه(نفدو،ص )226إلى
غيخ ذلػ.
 -3بعض الجراسات األكاديسية مؽ الخسائل واألطاريح التي حسمت العشؾان نفدو ،كاالستذياد في كتاب السقتزب ،واالستذياد
في كتاب شؾاىج التؾضيح والترحيح البؽ مالػ.
العالقة بيؽ مرظمحي االستذياد واالحتجاج
وىشا نظخح سؤاالً مفاده :ىل بيؽ السرظمحيؽ تزاد وإختالف ،بحيث ال يسكؽ استخجام ووضع أحجىسا في مكان اآلخخ أم بيشيسا
تؾافق واتفاق ،بحيث إذا ُعّبخ عؽ األول انرخف الحىؽ إلى اآلخخ دون ذكخه؟
الغاىخ إن بيشيسا – وكسا ُعّبخ في عمؼ السشظق – عسؾماً وخرؾصاً مؽ وجو (السغفخ1420،ه،ص)63

(الفزمي،2007،ص ،)97-96حيث ّإنيسا متداويان في السعشى واإلستعسال ،حيث يتداوػ كل مؽ االستذياد واالحتجاج في
يجالن عمى سؾق ما يقظع ويبخىؽ عمى صحة القاعجة أو الخأؼ ،فسع ّأنيسا يمتقيان في السؤدػ فكالىسا يعسالن عمى إقامة
ّإنيسا ّ
البخاىيؽ مؽ نرؾص المغة شع اًخ أو نث اًخ(( ،فكل مؽ االستذياد واالحتجاج بيحا السعشى الدابق يتالقيان في مجخػ واحج ىؾ:
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سؾق ما يقظع ويبخىؽ عمى صحة القاعجة أو الخأؼ)) (عيج ،الخواية واالستذياد في المغة بال تاريخ) (جؾىخجي 1432ىـ)،
ولكششي أشؼ فيو تساي اًد فسا يتسيد بو االحتجاج مؽ االستذياد إذ األول فيو مؽ العسؾم ما يكؾن االستذياد واحجاً مؽ السختكدات
اء أكان في رسؼ الحجود أم في تختيب األبؾاب أم في
فزالً عؽ الخسائل البخ ّ
ىانية األخخػ التي يجيء بيا لسظمق االحتجاج ،سؾ ً
السجعي ،وىحا السعشى نججه بؾضؾح لجػ
دحض رأؼ أم في ّ
تبشي آخخ إلى غيخ ذلػ مسا يكؾن االحتجاج بو سالحاً بيج الستكمؼ أو ّ

ابؽ االنبارؼ وىؾ يعخض لسدائل الخالف بيؽ السحىبيؽ ،وأىؼ ما نالحغو في ىحه السدائل عشج االنبارؼ ان االحتجاج لجػ

الشرية يكؾن مؽ جدئيات العسل االحتجاجي ،فالسحىب ال يكتفي
السحىب يكؾن واسعاً ،حتى ان االستذياد أو استحزار األدلة
ّ
بإيخاد الذاىج في عخض السدألة قبل أن يعسج إلى ذكخ صؾر متعجدة مؽ الحجج يسكؽ تسثيميا بؾزن الخساسي السكخر ثانيو
الكؾفيؾن إلى إن (صسحسح ودمكسػ) عمى وزن َف َعَّم ٍل ،وذىب البرخّيؾن إلى انو يكؾن عمى وزن َف َعْم َع ٍل (االنبارؼ
وثالثو ،إذ ذىب
ّ
ٍ
صسحح
ودمكسػ)
الكؾفيؾن فاحتجؾا بأن قالؾا :إنسا قمشا إنو عمى وزن َف َعَّم ٍل ،وذلػ أن األصل في (صسحس ٍح
2002م)(( ،أما
َّ
ّ
َّ
ودمكػ؛ إال انيؼ استثقمؾا جسع ثالث حاءات وثالث كافات ،فجعمؾا الؾسط مشيا ميساً ،واإلبجال الجتساع األمثال كثيخ في
ِ ِ
ييا ُى ْؼ َواْل َغ ُاوو َن﴾ (الذعخاء  ،)94واألصل ُكِّبُبؾا؛ ألنو مؽ (كببت الخجل عمى وجيو) إال
االستعسال ،قال هللا تعالىَ ﴿ :ف ُك ْبكُبؾا ف َ
انيؼ استثقمؾا اجتساع ثالث باءات فأبجل مؽ الؾسط كاف ،وقال الفخزدق:

َّ
ألىميا
لألسخ ِار إال ْ
مؾانع ْ
ويخمِْف َؽ ما َّ
ف(فاعؾر )1987
عؽ
الس َذْف َذ ُ
ُ
ُ
الغيؾر ُ
ِ
(شَّف ْتو الغبخةَّ َ ،
الحدُن) إال انو استثقل اجتساع ثالث فاءات ،فأبجل مؽ الؾسظى
ف ألنو مؽ َ
الس َذَّف ُ
وشفو ُ
الس َذْف َذف ُ
واألصل في ُ
شيشاً))(االنبارؼ ،مرجر سابق.)630 ،
فشالحع تعجد حجة الكؾفييؽ ،فقج استعانؾا تفدي اًخ لحلػ باسترحاب أصل الكمستيؽ ،وعمة الثقل ،وعاىخة اإلبجال لكثخة االستعسال،
وشاىج مؽ القخآن الكخيؼ ،وشاىج مؽ الذعخ العخبي.
مذتق مؽ (ش ىـ
فإن وجج فخق فيؾ مديج عسؾم لالحتجاج ،فيؾ مذتق مؽ (ح ج ج) ومعشاه اإلتيان بحجة ،أما االستذياد فيؾ
ٌ

د) ومعشاه اإلتيان بذاىج ،والحجة أعؼ ألن فييا إضافة الغمبة والبخىان(( ،ومسا جعل االحتجاج أعؼ انو قج يكؾن بالعقل أو بالشقل،

أما االستذياد فال يكؾن إال بالشقل فعمساء الشحؾ مثالً يقؾلؾن :ىحا ليذ لو شاىج مؽ كالم العخب ،ولكشو جائد قياساً ،ىشا نخاىؼ
احتجؾا عمى الجؾاز بالقياس ،ونفؾا وجؾد الذاىج ،ألن القياس حجة ولكشو ليذ بذاىج))(االنبارؼ ،مرجر سابق ،)630،وإلى
ذلػ يحىب الجكتؾر دمحم عيج ،إذ يقؾل(( :قج ورد في تفديخ القامؾس ما يشدب لالحتجاج عالً مؽ معشى ال يؾجج في (االستذياد)

وىؾ إضافة (الغمبة) لمحجة التي يقؾم عمى معشاىا (االحتجاج) .ويبجو أن عل السعشى ىحا ٍ
كاف لو اعتباره العسمي في استخجام
دتخجم غالباً في السؾاقف التي تتظمب السغالبة والججل بقرج التفؾق ونرخة الخأؼ،
لفع (االحتجاج) ومذتقاتو في كتب الشحؾ ،إذ ُي َ

ولحلػ يؾجج ىحا التعبيخ ومذتقاتو مدتخجماً بكثخة في كتاب (اإلنراف في مدائل الخالف) ،البؽ االنبارؼ ،وكحلػ في (السدائل
الخالفية في الشحؾ) ألبي البقاء العكبخؼ ،وغالباً ما يفخض إستعسالو في كتب السظؾالت لمستأخخيؽ في السؾاقف التي يتشازع فييا
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طخفان أو أكثخ))(جؾىخجي ،مرجر سابق ،)10 ،فالجكتؾر نغخ إلى مداحة استخجام السرظمحيؽ عسمياً في كتب القجماء ،وقخر
العسؾم والذسؾل ألحجىسا في قبال السرظمح اآلخخ ،ليعؾد ويؤكج ذلػ بقؾلو(( :وىشاك مؾضع آخخ يغمب فيو أيزاً استعسال ىحا
المفع ومذتقاتو ،وىؾ (الجاللة عمى فراحة عخبي أو ىجشتو) فيقال عشو مثالً (يحتج بو) أو (عمساء المغة يجعمؾنو حجة) أو (ىحا
الذاعخ يبجو في أكثخ زمانو والعمساء يحتجؾن بذعخه) ،وىحا االستعسال ممحؾظ جيجاً في كتاب (األغاني) في األسانيج التي تداق
عؽ تؾثيق الذعخاء وتزعيفيؼ ،وأيزاً في (السؾشح) فيسا ساقو (السخزباني) عؽ آراء العمساء في الذعخاء))(عيج ،مرجر سابق،
 ،)103فيجعل استخجام العمساء ليحا السرظمح تخجيحاً عمى استخجام السرظمح اآلخخ – االستذياد – وإال لعبخوا عشو دون لفع
االحتجاج .إال إنو يعؾد فيداوؼ بيؽ السرظمحيؽ ،في داللة مخخجاتيسا ،إذ يقؾل(( :ىحان السؾضعان – فيسا أعؽ – يغمب فييسا
– وال يختص – استعسال (االحتجاج) ومذتقاتو وإن كان كالىسا في أصل السعشى يكاد يتفقان ،ألن (اإلخبار بالقاطع) الحؼ ىؾ
عسل الذاىج ،ىؾ نفدو (البخىان) الحؼ تقيسو الحجة وكالىسا في الشحؾ يظمق عمى تؾثيق الشرؾص بالشدبة لمعرخ والقائل،
وبالزخورة عجم التؾثيق))(عيج ،مرجر سابق()103 ،جؾىخجي ،مرجر سابق.)10 ،
وىحا أيزاً ما ذىب إليو الجكتؾر عمي أبؾ السكارم ،إذ يقؾل(( :االستذياد ذكخ األدلة الشرية السؤكجة لمقؾاعج الشحؾية ،أؼ التي
تشبشي عمييا ىحه القؾاعج .واالستذياد – بيحا التحجيج – بعض مجلؾل االحتجاج ،فإن االحتجاج ىؾ االستجالل عمى صحة القؾاعج
دتخجم ىحان االصظالحان مع ًا
الشحؾية مظمقاً .وبيحا اإلطالق يذسل كؾن األدلة نرؾصاً لغؾية أو أصؾالً نحؾية .ولكؽ كثي اًخ ما ُي َ
في التخاث الشحؾؼ لمجاللة عمى الشرؾص المغؾية التي كانت مرجر التقشيؽ والتقعيج))(ابؾ السكارم ،مرجر سابق.)219 ،

وفي أقالم أكثخ الجارسيؽ إنيسا متساثالن مؽ حيث السؤدػ والسآل ولكؽ االحتجاج فيو خاصية ذىشية تأممية فكخية ،وىحه الدسة
غيخ مؾجؾدة باالستذياد .لحلػ نجج العمساء يعؾلؾن عميو أكثخ والسيسا الستأخخيؽ الحيؽ يسيمؾن إلى إدخال مدائل الشغخ كابؽ
االنبارؼ وابؽ عرفؾر وابؽ الحاجب.
وبعجما تقجم مؽ البيان ،فالباحث يخػ إنيسا مرظمحان متخادفان – لكشيسا ليدا مؽ التخادف عمى وجو الجقة  -فيرح أحجىسا في
مكان اآلخخ ،إال إن مرظمح االحتجاج أكثخ بيان ًا وأوضح مقرجاً ،فيؾ يحسل في طياتو الغمبة وإعيار صحة الخأؼ أو القاعجة
مخ – إن
دون أن يكؾن ىشاك مجال لخده ،أضف إلى ذلػ إن االستذياد يكؾن بآية قخآنية أو بيت شعخؼ أو نثخؼ ،أما – وكسا ّ
االحتجاج فسؽ السسكؽ أن يدمػ غيخ ذلػ فيقؾم معؾالً عمى السدائل العقمية التي تجخل في االحتجاج ومدائمو.

 -2االستدالل:
وىشاك مرظمح ثالث شاع وانتذخ بيؽ الستأخخيؽ مؽ العمساء ،يؾازؼ مفيؾمو مفيؾم السرظمحيؽ األوليؽ في الجاللة واالستخجام،
وسشقف عشجه لشبيؽ معشاه والعالقة بيشو وبيؽ االحتجاج واالستذياد واألمثمة.
الدليل لغةً:
ٍ
دالالت لغؾي ًة متعجدةً ،مشيا:
عشج تتبعشا لمجحر المغؾؼ لكمسة (د ل ل) ،نجج ليا
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جل عمى شيء مؽ أقخانو
 -1وردت في العيؽ :الجاللة :مرجر الجليل بالفتح والكدخ ...وىؾ ما ُيدتجل بو عمى غيخه ،كالخجل ُي ُّ
(الفخاىيجؼ د.ت)(العاليمي ()1084/4 ،1975ابؽ مشغؾر ،مرجر سابق()414/2 ،آبادؼ ،مرجر سابق.)1000 ،

(دَلْم ُت بيحا الظخيق َدالل ًة ،أؼ عخفتو ،ووكمت بو ُأدل َداللة)) (األزىخؼ د.ت).
 -2ووردت في تيحيب المغةَ ( :
معشؾيا (الشجار .)2008
حديا أو
ً
 -3ىؾ ما يخشجك إلى شيء معيؽ ًأيا كان ىحا الجليل السخشج ً
ومسا يتقجم يتبيؽ ان ىحه السادة برؾرىا الستعجدة ،ليا مراديق استعسالية ،قابمة لالنظباق عمى بعض السعاني ،ومشيا:
 -1إنو يعشي ما استجل بو عمى غيخه.
 -2إنو يعشي الظخيق لسا أُبيؼ عمى الغيخ.
 -3إنو يعشي السخشج إلى شيء معيؽ.
الجليل في االصظالح:
نجج إشار ٍ
ات لعمساء المغة القجماء لسعشى (الجليل واالستجالل) االصظالحي ((ىؾ الحؼ يمدم مؽ العمؼ بو العمؼ بذيء آخخ))
(الحشفي  ،)2005أؼ انو ليذ وسيم ًة بحج ذاتو ،وإنسا يقؾدك لذيء آخخ يكؾن غاي ًة في الؾصؾل إليو ،والجليل(( :السخشج إلى
السظمؾبُ ،يحكخ ويخاد بو الجال ...واالستجالل :ىؾ تقخيخ ثبؾت السؤثخ إلثبات األثخ)) (الكفؾؼ .)2011
فالعالقة بيؽ السعشى المغؾؼ واالصظالحي ىي كؾن االستجالل طخيقاً ومخشجاً لسا ُخفي وأُبيؼ ،وىؾ في الؾقت نفدو إثبات شيء

بظخق عقمية ونقمية أيزاً ،فيؾ يكؾن مقجم ًة لغيخه .فاالحتجاج واالستجالل يشتسيان إلى مشغؾمة الشغخ والتفكيخ العقمي بالجرجة
األساس ،وجحرىسا المغؾؼ يجعميسا عمى مدافة واحجة ،لحا نجج استعساليا في الحقؾل السعخفية واسعاً كالجكتؾرة خجيجة الحجيثي
التي آثخت مرظمح االحتجاج في كثيخ مؽ استعساالتيا عمى الخغؼ مؽ أن عشؾان كتابيا ىؾ (الذاىج وأصؾل الشحؾ) ،إال إنيا
عبخت بسرظمح االحتجاج كثي اًخ ،كالقخآن الكخيؼ وقخاءاتو واالحتجاج بيا (الحجيثي  ،)2010والحجيث الشبؾؼ واالحتجاج
ّ

بو(السرجر نفدو ،)61 ،واالحتجاج بكالم العخب(السرجر نفدو ،)78 ،ثؼ نخاىا تعجل عؽ ىحا السرظمح إلى مرظمح آخخ وىؾ
(االستجالل) (السرجر نفدو ،)94 ،فتعبخ عؽ السدائل التي استجل بيا البرخيؾن باإلجساع(السرجر نفدو ،)433 ،واستجالل
سيبؾيو(السرجر نفدو ،)441 ،واستجالل البرخييؽ والكؾفييؽ باالسترحاب(السرجر نفدو ،)450 ،واستجالل سيبؾيو(السرجر
نفدو ،)453 ،إلى غيخ ذلػ.
 -3التمثيل:
أما ىحا السرظمح األخيخ ،فثسة اتفاق واختالف بيشو وبيؽ مرظمح الذاىج ،فاتفاقيسا مؽ حيث إن كمييسا استحزار الشرؾص
لتؾثيق القاعجة وتؾضيحيا ،وخالفيسا بكؾن الذاىج يجب أن يكؾن نراً فيسا ُيدتذيج بو وال يكؾن محتسالً لغيخه ،أما السثال فانو
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يكفي أن يكؾن محتسالً لسا ورد لتؾضيحو ،وخص االستذياد بالشرؾص الفريحة بسغاىخىا الثالثة القخآن والذعخ والشثخ،
واقترخ التسثيل عمى التؾضيح ال غيخ – كسا سيسخ – وأكثخ ما يكؾن التسثيل في مدائل التسخيؽ.
التمثيل لغةً:
الذيء ُيزخب لمذيء فيجعمو ِم ْثمو ،والسثل :الحجيث نفدو،
السَث ُل:
 -1وردت ىحه المفغة في العيؽ ،إذ يقؾل الخميل(( :مثلَ :
ُ
﴿مَث ُل اْل َجَّش ِة َّالِتي ُو ِع َج اْل ُستَُّقؾ َن﴾ (الخعج  ،)35فييا أنيار ،فسثميا ىؾ الخبخ
وأكثخ ما جاء في القخآن نحؾ قؾلو – َّ
وعَّد – َّ
جل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثل ،وثالثة
ثال :ما ُجعل مقجا اًر لغيخه ،وجسعو ُم ُ
عشيا ...والس ْث ُل :ش ْبو الذيء في السثال والقجر ونحؾه حتى في السعشى ...والس ُ
ٍ
أمثمة ...والتَّسثيل :ترؾيخ الذيء كأنو تشغخ إليو)) (الفخاىيجؼ ،مرجر سابق( )896 ،االزىخؼ ،مرجر سابق()95/15 ،الشجار،

مرجر سابق.)484 ،
أصل صحيح يجل عمى مشاعخة الذيء
 -2ووردت في معجؼ مقاييذ المغة ،إذ يقؾل ابؽ فارس(( :مثل :السيؼ والثاء والالم
ٌ
الدمظان فالناً:
لمذيء .وىحا مثل ىحا ،أؼ :نغيخه .والسثل والسثال في معشى واحج .وربسا قالؾا مثيل كذبيو ،تقؾل العخب :أمثل ُ
قتمو :قتمو قؾداً ،والسعشى انو فعل بو مثل ما كان فعمو .والسَثلِ :
كذبو ِ
وش ْبو ،والسثل السزخوب مأخؾذ مؽ
الس ْث ُل أيزاًَ ،
ُ
ىحا())...ابؽ فارس ،مرجر سابق.)296/5 ،

ِ
بيو...
ثل :كمسة تدؾيةُ ،يقال :ىحا ِمثُمو ،كسا يقالِ :ش ْب ُي ُو َ
وش ُ
 -3ووردت في الرحاح ،إذ يقؾل الجؾىخؼ (ت 398ىـ)( :م ُ
ُمثياليؼ يخيجون أن السذبو بو حقيخ كسا ان ىحا حقيخ كسا أن ىحا حقيخ .والسثال معخوف:
والعخب تقؾل :ىؾ ُمثَيل ىحا ،وىؼ أ ُ
والجسع أمثمة ومثل ...وتساثل مؽ عمتو :أؼ أقبل ...وامتثل أمخه ،أؼ احتحاه( ))...الجؾىخؼ ،مرجر سابق)1092-1091/4 ،
(آبادؼ ،مرجر سابق.)1056 ،
 -4ووردت في لدان العخب ،إذ يقؾل ابؽ مشغؾر(( :تسثل فالن ضخب مثالً ،وتسثل بالذيء ضخبو مثالً ...وىؾ بسعشى العبخة
السثمى :التي ىي أشبو بالحق ...والسثيل :الفاضل...
واآلية ...والسثال :السقجار وىؾ مؽ الذبو ...واألمثل :األفزل ...والظخيقة ُ
شابيو)) (مشغؾر ،الدابق.)4135_4133/6،
وماثل الذيء:
ُ
التمثيل في االصطالح:
التسثيل في عسؾمو يختمف عؽ السرظمحات التي مخت بشا ،فيؾ ال يختص بإثبات القاعجة وإرساء الحكؼ ،إذ إن ميستو
تؾضيحية(( ،وىؾ ربط الرمة بيؽ شيئيؽ ،حتى يتسكؽ السخسل مؽ االحتجاج وبيان حججو بالظخق الحجاجية ،ليقشع الستمقي
بقزية ما)) (عبجالدتار؛ عباس ،االستعارة والتسثيل الحجاجي ،2020 ،ص )2ويكؾن جدًء مؽ جدئيات مثال الذيء ،وىؾ يؾجج
في العقل والحؾاس ((فالسثال :بالكدخ يظمق عمى الجدئي الحؼ يحكخ اإليزاح القاعجة وإيرالو إلى فيؼ السدتفيج ،كسا يقال
الفاعل كحا ومثالو زيج في شخب زيج ،وىؾ أعؼ مؽ الذاىج وىؾ الجدئي الحؼ يدتذيج بو في إثبات
القاعجة))(التيانؾؼ،الدابق ،)1478 – 1477/2،وىحا يعشي ان السثال جدئي لسؾضؾع القاعجة يرمح ألن يحكخ إليزاح القاعجة،
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والذاىج جدئي لسؾضؾع القاعجة يرمح ألن يحكخ إلثبات القاعجة ،والسثال ((ما يدتجل بو عمى القاعجة الشحؾية مؽ جسمة أو
تخكيب أو كمسة :فقؾليؼ مثالً :أعجبشي زيج عمسو أو حدشو أو كالمو مثال لبجل االشتسال ...والسثل كالسثال :كل مشيسا جدئي
يؤتى بو لتأييج قاعجة وال يذتخط فييسا أن يكؾنا مسا يحتج بو في الكالم)) (المبجؼ،1985،ص.)208
فالعالقة بيؽ السعشى المغؾؼ واالصظالحي ىؾ البيان وزيادة اإليزاح في القؾاعج التي أُثبتت أصؾليا مؽ العمساء وشاعت عمى
ذلػ.
المفاهيم الثالثة في ضهء المقاربات المعرفية:
بعج بيان ىحه السفاهيؼ في المغة واالصظالح والعالقة بيؽ ذلػ مؽ جية ،وعالقة بعزيا ببعزيا اآلخخ ،ترل الشؾبة لبيان

ٍ
مقار ٍ
معخفية بيؽ ىحه السفاهيؼ ((فالتسثيل استجالل باألمثمة واألقؾال التي ال يحتج بكالم أصحابيا ،واالستذياد
بة

احتجاج

فخق الجكتؾر عمي أبؾ السكارم بيؽ ىحه السرظمحات تفخيقاً دقيقاً تام
واستجالل بقؾل مؽ يحتج بو))(الدابق ،ص ،)209وقج ّ
البيان ،إذ يقؾل :التسثيل ((ييجف إلى شخح القؾاعج الشحؾية بحكخ أمثمة لغؾية تؾضح ىحه القؾاعج ،دون أن تكؾن ىحه األمثمة
السرجر الحؼ انبشت عميو واستحجثت مشو تمػ القؾاعج .ومعشى ىحا – أوالً – أن االستذياد يختمف عؽ التسثيل؛ ألن االستذياد
مخاعى فيو الشرؾص المغؾية التي بشيت عمييا القؾاعج الشحؾية ،ومعشى ىحا – ثانياً – أن التسثيل يخالف االحتجاج؛ إذ يتزسؽ
االحتجاج ذكخ أدلة القؾاعج عمى حيؽ ال تقجم األمثمة ليا دليالً ،ومعشى ىحا – ثالثاً – أن التسثيل الشحؾؼ ال يقترخ عمى عرخ
مؽ العرؾر ،وعمى مدتؾػ مؽ السدتؾيات :إذ يسكؽ التسثيل في كل عرخ بشرؾص ىحا العرخ ،كسا يسكؽ التسثيل بشرؾص
سابقة عميو .عمى حيؽ أن االستذياد واألدلة الشرية في االحتجاج تختبط بفكخة زمشية محجدة ،ىي – وحجىا – التي يخجع إلى
نرؾصيا في بشاء القؾاعج الشحؾية ،أؼ انيا – دون غيخىا – التي تكؾن نرؾصيا محؾر االرتكاز في البحث الشحؾؼ؛ إذ تربح
مرجر القؾاعج ومحػ صحتيا جسيعاً))(أبؾ السكارم ،ص .)219والسالحع عمى الشص الدابق انو جعل االحتجاج واالستذياد
كفة ر ٍ
في ٍ
وبسدتؾ – تقخيباً – واحج ،وفي الكفة األخخػ السرظمح اآلخخ ،وأعظى الجكتؾر دمحم عيج فيساً آخخ لسرظمح
اجحة
ً
التسثيل ،ومرظمحي اال حتجاج والتسثيل ،إذ يقؾل(( :والتفخيق في السادة المغؾية بيؽ ما يشجرج تحت (االستذياد أو االحتجاج)
وبيؽ ما يشجرج تحت (التسثيل) يعؾد إلى نؾع الشص ومؽ أنتجو ،فإذا كان الشص مؽ الشؾع الحؼ يعتبخ أساساً لمقؾاعج شع اًخ أو نث اًخ
مشدؾباً إلى شاعخ مؾثؾق بو في عرخ االستذياد أو إلى قبيمة مؽ القبائل التي وثقت لغاتيا فيؾ مؽ الشؾع األول ويشبغي تقجيدو
واحتخامو ،أما إذا كان الشص مرشؾعاً أو غيخ مؾثؾق بأن ساقو الشحؾؼ نفدو أو ساقو عسؽ ال يحتج بكالمو ،فيؾ (تسثيل)
لمقاعجة ،وىؾ غيخ ممدم ،وىجفو اإليزاح والبيان فقط))(عيج ،ص()102-1010دفع هللا ،ص ،)36والسالحع إنو سار عمى
المحاظ نفدو الحؼ سار عميو الجكتؾر عمي أبؾ السكارم بؾضع االحتجاج واالستذياد في كفة وقباليسا مرظمح التسثيل ،وأيز ًا
ميد بيشيسا تسيي اًد دقيقاً كسا أسمفشا ،أما (السثل
عبخ عشو أحجىسا باآلخخ ،وأبجل ما بيؽ السرظمحيؽ ،فيؾ يقؾل بتخادفيسا لكؽ ّ
ّ
واألمثمة) فالسثل ((قؾل يؾرد لمتسثيل بو عمى حقيقة قاعجة ال التجليل عمى صحتيا ،أو االحتجاج عمى سالمتيا)) (جسعة،
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االستذياد في كتاب السقتزب لمسبخد ،دراسة لغؾية ( )2009مرظفاوؼ  ،)2017وعمى ىحا األخيخ لجيشا أمثمة جسة ،مشيا ما
قالو العيشي (ت 855ىـ) في تعميقو عمى رأؼ البرخييؽ في قؾل الستشبي:
ىحؼ بخزت لشا فيجت رسيداً

ثؼ إنثشيت وما شفيت نديدا (العكبخؼ )1956

((ج َسل يرؾغيا السرشف،
ححف ياء الشجاء قبل اسؼ اإلشارة بأنو احتجاج وليذ تسثيل (االشسؾني  ،)1946وأما األمثمة فيي ُ
عج جانباً تظبيقياً إيزاحياً لمقاعجة السعيشة ،وليدت دليالً
ويرشعيا بسا يتفق مع التخاكيب العخبية)) (عبادة د.ت) ،وعمى ىحا فيي تُ ّ

عمى صحة ىحه القاعجة ،وبتعبيخ آخخ ىي جسل وعبارات افتخاضية يؤتى بيا إليزاح القاعجة ،وىي كثيخة في كتب الشحؾ والمغة

وليا استعسال واسع في تمػ الكتب .وعمى الحؼ قجم كثخة الذؾاىج السرشؾعة ((وىي الذؾاىج التي يزعيا صاحبيا ويقؾل إنو مسا
قالتو العخب)) (البجيخؼ ،الذاىج السرشؾع ،2018 ،ص )24ومشيا لفع الحجة فقج يظمق (الحجة) ويخاد مشو البجيل مؽ الذاىج
(الذمؾؼ  )2001وىحا ما أيجه وسار عميو البظميؾسي(ت521ىـ) في إيخاده االستذياد باألبيات الذعخية في مؾاطؽ مختمفة مؽ
كتابو (البظميؾسي  ،)2003وعشج تتبعشا لغيؾر السرظمح – كسا مخ  -عشج القجماء وججناه عيخ كثي اًخ عشجىؼ ويخػ الباحث أنو
أقخب السعاني لالحتجاج ومعانيو.
الخاتمة ونتائج البحث
ومن أهم النتائج التي تهصل إليها البحث هي:
-

إن بيؽ االحتجاج واالستذياد في الشحؾ ،عسؾماً وخرؾصاً مؽ وجو ،إذ انيسا يتداويان في السعشى واالستعسال،

ٍ
متأت مؽ تعجد الظخق
فكالىسا يجالن عمى سؾق ما يقظع ويبخىؽ عمى صحة القاعجة أو الخأؼ وىحا العسؾم السذار إليو
ّ
والسختكدات التي يبشى عمييا االحتجاج وقج تسثمت ىحه السختكدات بـ (الشقل).

-

ذىب البحث إلى نغخ ولحاظ العمساء مؽ السحجثيؽ إلى ىحه السداحة السرظمحية واالستخجامية بيؽ السرظمحيؽ مؽ

ناحية داللة مخخجاتيسا في اإلخبار القاطع ونقمو وتؾثيقو ،وىحا ما ذىبشا إليو وأكجاه الجكتؾر دمحم عيج والجكتؾر عمي أبؾ السكارم.
-

إن ىشاك بعض السرظمحات التي تقتخب كثي اًخ مؽ ىحيؽ السرظمحيؽ – االحتجاج واالستذياد – وىسا االستجالل

والتسثيل.
-

االستجالل ىؾ أثبات شيء بظخق عقمية أو نقمية وىؾ بحا مقجمة لغيخه.

-

يتفق االستذياد والتسثيل في أنيسا يعسالن عمى تؾثيق القاعجة وتقخيبيا لجػ الستمقي.

-

إن االستذياد يختص بالشرؾص الفريحة وىي القخآن والذعخ والشثخ عمى عكذ التسثيل الحؼ يقترخ عمى التؾضيح

ويكؾن في مدائل التسخيؽ ،وىؾ ييجف لذخح القؾاعج الشحؾية بحكخأمثمة لغؾية تؾضح ىحه القؾاعج.
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-

أوضح البحث أنو إن كان الشص يعج أساساً لمقؾاعج شع اًخ ونث اًخ مشدؾباً لذاعخ في عرخ االستذياد فيحا يخص

االستذياد واالحتجاج ،وإن كان الشص مرشؾعاً مؽ الشحؾ نفدو أو مؽ ال يحتج بكالمو فيؾ تسثيل.

المصادر والمراجع
•

القرآن الكريم

أوالً :الكتب المطبوعة
ابن منظور ،لسان العرب  ،تحمٌك :عبد هللا علً الكبٌر ودمحم أحمد حسب هللا وهاشم دمحم الشاذلً ،دار
.2
المعارف( ،د.ط)( ،د.ت).
.1

أبو المكارم ،الدكتور علً  ،أصول التفكٌر النحوي  ،دار غرٌب ،الماهرة ،الطبعة األولى1221 ،م.

األزهري ،أبو منصور دمحم بن أحمد (ت112هـ) ،تهذٌب اللغة :حممه ولدّم له :عبد السالم هارون،
.1
ضبطه :دمحم علً النجار( ،د.ط)( ،د.ت).
إسماعٌل ،أبو نصٌر ،تاج اللغة وصحاح العربٌة ،المسمى الصحاح( ،ت 122هـ) ،دار أحٌاء التراث
.1
العربً ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة الخامسة2112 ،هـ1229 ،م.
االنباري ،أبو بركات (ت 111هـ) ،اإلنصاف فً مسائل الخالف بٌن البصرٌٌن والكوفٌٌن ،تحمٌك
.1
ودراسة :الدكتور جودة مبرون دمحم مبرون ،مراجعة :الدكتور رمضان عبد التواب ،مكتبة الخانجً ،الماهرة،
الطبعة األولى1221 ،م.
البطلٌوسً ،أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن السٌد (ت 112هـ) ،ال ُحلل فً شرح أبٌات ال ُجمل ، :لرأه وعلك
.1
علٌه :الدكتور ٌحٌى مراد ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة األولى2111 ،هـ1221 ،م.
البغدادي ،عبد المادر بن عمر (ت 2291هـ) ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب :تحمٌك وشرح:
.1
عبد السالم دمحم هارون ،مكتبة الخانجً ،الماهرة ،الطبعة األولى2121 ،هـ2911 ،م.
بن زكرٌا  ،أبو الحسٌن أحمد بن فارس (ت 191هـ) ،معجم مماٌٌس اللغة تحمٌك :عبد السالم دمحم
.1
هارون ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت( ،د.ط)( ،د.ت).
حبل ،الدكتور دمحم حسن ،االحتجاج بالشعر فً اللغة ،الوالع وداللته ،دار الفكر العربً ،الماهرة،
.9
(د.ط)( ،د.ت).
 .22الحدٌثً ،الدكتورة خدٌجة ،الشاهد واصول النحو  ،مطبعة المجمع العلمً العرالً( ،د.ط)2112 ،هـ،
1222م.
 .22الحنفً ،علً بن دمحم بن علً الجرجانً (ت 111هـ) ،كتاب التعرٌفات ،دار الفكر ،بٌروت ،لبنان،
الطبعة األولى2111 ،هـ1221 ،م.
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 .21الزبٌدي ،السٌد دمحم مرتضى الحسٌنً ،تاج العروس من جواهر الماموس  ،تحمٌك :عبد العلٌم
الطحاوي ،راجعه :مصطفى حجازي وآخرون ،مطبعة الكوٌت2121 ،هـ2911 ،م.
 .21الزمخشري ،أبو الماسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد (ت111هـ) ،أساس البالغة ،تحمٌك :دمحم
باسل عٌون السود ،منشورات دمحم علً بٌضون ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة األولى،
2129هـ2991 ،م.
.21
ت).

عبادة ،دمحم إبراهٌم ،النحو التعلٌمً فً التراث العربً  ،منش ة المعارف ،اإلسكندرٌة( ،د .ط)( ،د.

 .21عبد الحمٌد ،دمحم محً الدٌن ،شرح االشمونً على ألفٌة ابن مالن ،المسمى (منهج السالن إلى ألفٌن
ابن مالن) ،مطبعة مصطفى الحلبً ،الطبعة الثانٌة2111 ،هـ2911 ،م.
 .21العكبري ،ابً البماء (ت121هـ) ،دٌوان ابً الطٌب المتنبً ،المسمى بالتبٌان فً شرح الدٌوان،
طبعه وصححه ووضع فهارسه :مصطفى السما وإبراهٌم االبٌاري وعبد الحفٌظ شلبً ،مطبعة مصطفى البابً
الحلبً وأوالده ،مصر ،الطبعة األولى2111 ،هـ2911 ،م.
 .21العالٌلً ،العالمة الشٌخ عبد هللا ،الصحاح فً اللغة والعلوم ،تصنٌف :ندٌم واسامة مرعشلً ،دار
الحضارة العربٌة ،بٌروت ،الطبعة األولى2911 ،م.
 .21عٌد ،الدكتور دمحم  ،االستشهاد واالحتجاج باللغة ،رواٌة اللغة واالحتجاج بها فً ضوء علم اللغة
الحدٌث ،عالم الكتب2919 ،م.
.29

فاعور ،علً ،دٌوان الفرزدق ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ،لبنان ،الطبعة األولى2121 ،هـ2911 ،م.

 .12الفضلً ،العالمة الدكتور عبد الهادي ،خالصة المنطك  ،الجمهورٌة اإلسالمٌة فً إٌران ،مؤسسة
دائرة معارف الفمه اإلسالمً ،مركز الغدٌر للنشر والتوزٌع ،الطبعة الثالثة2111 ،هـ1221 ،م.
 .12الفراهٌدي ،أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد ،كتاب العٌن( ، :ت 211هـ) ،دار إحٌاء التراث العربً،
(د.ط)( ،د.ت).
.11
(د.ت).

التهاونً ،دمحم علً بن شٌخ علً بن دمحم صابر كشاف إصالحات الفنون ،دار صادر ،بٌروت( ،د.ط)،

 11.الكفوي ،أبو البماء أٌوب موسى الحسٌنً المرٌمً (ت 2291هـ) ،الكلٌات ،معج ٌم من المصطلحات
والفروق اللغوٌة ،تحمٌك :الدكتور عدنان دروٌش ودمحم المصري ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة الثانٌة2111 ،هـ،
1222م.
 11.اللبدي ،الدكتور دمحم سمٌر نجٌب ،معجم المصطلحات النحوٌة والصرفٌة  ،مؤسسة الرسالة ،دار
الفرلان ،الطبعة األولى2121 ،هـ2911 ،م.
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 .11مصطفى ،إبراهٌم  ،وحامد عبد المادر ،وأحمد حسن الزٌات ،ودمحم علً النجار المعجم الوسٌط ،دار
إحٌاء التراث العربً للطباعة والنشر2119 ،هـ1221 ،م.
 .11المظفر ،المجتهد المجدد الشٌخ دمحم رضا  ،المنطك  ،انتشارات دار الغدٌر ،لم الممدسة ،الطبعة
األولى2112 ،هـ.
ثانٌاً :الرسائل واالطارٌح الجامعٌة:
 .11البدٌرات ،باسم ٌونس ،تعدد رواٌة الشاهد الشعري وأثره فً التمعٌد النحوي ،كتاب سٌبوٌه أنموذجا ً ،
(رسالة ماجستٌر) ،جامعة مؤتة ،عمادة الدراسات العلٌا1221 ،م.
 .11جمعة ،زرولً ،االستشهاد فً كتاب الممتضب للمبرد ،دراسة لغوٌة( ،رسالة ماجستٌر) ،جامعة
لاصدي مرٌاح ،ورللة ،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة1229 ،م.
 .19جوهرجً ،رفاه سراج محمود ،االحتجاج بالشعر فً معجم الصحاح ،الجوهري( ،ت  191أو 191
أو 122هـ)( ،رسالة ماجستٌر) ،جامعة أم المرى ،كلٌة اللغة العربٌة2111 ،هـ.
 .12الحربً ،نوره ناهر ضٌف هللا ،الشذوذ فً الشاهد الشعري بٌن الداللة واالستعمال ،شواهد سٌبوٌه
أنموذجا ً ( ،رسالة ماجستٌر) ،جامعة الملن عبد العزٌز ،كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة2111 ،هـ.
 .12حسٌن ،دمحم ناجً ،الحٌاة االجتماعٌة وأثرها فً أمثلة النحاة وشواهدهم فً عصور االحتجاج( ،رسالة
ماجستٌر) ،جامعة النجاح الوطنٌة ،كلٌة الدراسات العلٌا1221 ،م.
 .11خزٌم ،عبد العزٌز منور  ،الشاهد النحوي عند المرادي فً كتابه توضٌح المماصد والمسالن ،وابن
هشام فً كتابه أوضح المسالن( :رسالة ماجستٌر) ،جامعة مؤتة1222 ،م.
 .11دفع هللا ،رلٌة مالن ،الشواهد النحوٌة الشعرٌة عند أبً جعفر النحاس فً مؤلفه إعراب المرآن،
(دراسة وصفٌة)( ، :رسالة ماجستٌر) ،جامعة الخرطوم ،كلٌة اآلداب1222 ،م.
 .11الشلوي  ،برٌكان سعٌد عٌضة ،المعاٌٌر النمدٌة فً رد شواهد النحو الشعرٌة ( ،أطروحة دكتوراه)،
جامعة أم المرى ،كلٌة اللغة العربٌة2111 ،هـ1222 ،م.
 .11عٌادة ،باسم دمحم ،االحتجاج الصرفً عند شراح الشافٌة فً المرن الثامن الهجري ( ،أطروحة
دكتوراه) ،جامعة البصرة ،كلٌة اآلداب.2921 ،
 .11فاطٌمة ،زاوي ،الشواهد الشعرٌة فً كتاب المنزع البدٌع للسجلماسً( ،رسالة ماجستٌر) ،جامعة
مولد معمري ،كلٌة اآلداب واللغات1221 ،م.
 .11مكً ،بثٌنة إبراهٌم  ،الشاهد النحوي فً شرح ألفٌة ابن مالن عند ابن الناظم ( ،رسالة ماجستٌر)،
جامعة السودان ،كلٌة اللغات2111 ،هـ1221 ،م.
ثالثاً :البحوث المنشورة:
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 االستعارة والتمثٌل الحجاجً فً خطب المرجعٌة الدٌنٌة، دمحم رضا؛ هاله صادق، عبد الستار؛ عباس.11
، كلٌة اآلداب، جامعة واسط، مجلة الرن للفلسفة واللسانٌات والعلوم االجتماعٌة،ً إنموذجا٧١٠٢العلٌا ُخطب
.م٧١٧١/٤/٠ اإلصدار،٧٢ العدد،ًالمجلد الثان
 مجلة الرن،) (بحث منشور،ً الشاهد المصنوع فً شرح الجمل للزجاج، نعٌم سلمان،البدري
.19
.م٧١٠٢ ،٧٧ العدد،ً المجلد الثان، كلٌة اآلداب، جامعة واسط،للفلسفة واللسانٌات والعلوم االجتماعٌة
.م1221 ، مجلة عود الند الثمافٌة، الجزائر، عمار مصادر وأهمٌة الشاهد النحوي،مصطفاوي

.12
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