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 المستخمص
 ضتماية  مه مة   سةقهااثالثة  صوةضلت ت راسة  لمة تضزية  ذة ا ال ّ  لحاجة  المضضةضعت تةمّ اءًا اقتض

 -: ت ضكما يأتياتم ضتمياا خ
ت قةةةة ت ضالمةةةةنام المتّ صةةةة  اختيةةةةارات ضأسةةةة م  القحةةةة ض ضا ضقّينةةةةه صياةةةةا أذمّيةةةة  المضضةةةةضع: مةةةة قد  الم  

 المراج  المعتم ة. ضالوعضقاه ضالعضا قت ضأذمّ  تضمضمضن الفوضل
مةاه تمّ زر اليسةير ضقمةا ذةض مةن مُ قةالن   البيةن  االتبيةي ضلّرصه صيه قالجاحظ ضُم ّضنته  :التمهيد 

ةةمه ض أسةةاقه حتّةةراسةةاه مستفيضةة ألن امةةا ميةة انيين رحقةةين ل ّ  القحةة ت  لةةك   ت رأيةةه أن اةةا صو 
 .التبيي البين  ا اًل لن ُمه  م  تحهيق ضْ ت صَ إن ه لم يقَق ما ُيهال صياما

ضقة  اقتضةه مناجّية   األصةال االتةةداال  :)القصةدية  االطاةن ضلنضانه ل: الفصل األا      
ضأقوةة  قامةةا  القحةة  لمةة  أن يكةةضن لمةة  صوةةمين متعمهةةين قةةالمفاضمين األساسةةيين صةةي القحةة 

 :القصدية  االطان مفاضمي: 
ن:)الهوةةةةة ّي :الم لضل الم ةةةةةض  جةةةةةاء قعنضاض صكةةةةةان المقحةةةةة  األضل ُمخَتّوةةةةةًا قمفاةةةةةضم الهوةةةةة ّي   

 (.اضم الّت اضليضالمف
 : مهارقةةةةة  أّمةةةةةا المقحةةةةة  الثةةةةةاني صةةةةةأختص  قمفاةةةةةضم الخطةةةةةا  ضكةةةةةان لنضانةةةةةه:)مفاضم الخطةةةةةا 

   تأويمّي (ت ضتناضل مفاضم الخطا  صي الثهاصتين العرقّي  ضال رقّي .
 :لم  ثال  مقاح ( القصدية  التااصلية كان قعنضان)ال    لثننيالفصل ا ضجاء      

اةةةضم التضاوةةةل صةةةي الم ةةة  ض ( ت أذةةةتم  ققيةةةان مفالتااصةةةل: تّليةةةةنه المفهةةةا المقحةةة  األضل: )
 ثّم  راس  نما جه المسانّي  .ت االوطالح

خطاقّية  التةي تّ السةتراتيجياه الف لمة  ا( ضصيةه نتعةرّ تسةتتاتيّية  التصةتيةية اإل)المقح  الثاني :
صعةةةةال الكالمّيةةةة   اه ن لتحهيةةةةق مهاوةةةة ا قاسةةةةتعمال األضاوةةةةل مةةةة  ا خةةةةريل لمتّ رِسةةةةيضظفاةةةةا المُ 

 اإلنجازّي  المقاشرة.
ت أ  لاا الخطا  صي وي ه غيةر المقاشةرةض مضضض ( إلتستتاتيّية  التلميةية ا):الثال  المقح 

 الكالم ال   ي ذ  صي  الالته إل  التمميح ض اإلشارة .
   مقاحثه ذي :ت ض (الةّنج الَقْصدية )قعنضان  صكان لثلثنا الفصلأّما      

ت ضالكيفّية  التةي تسةتثمر قاةا   مفها  الةّنج في الثقةنفتي  الرتبية  االبتبية ) ل:المقحة  االض 
 آلياته صي الحضار ضالج ل ضالخطاق  ض المناظرة .



المحةةاجم التةةأثير صةةي المتمهةةيت ح محاضلةة  يضّضةة( نةةن يقصةةدية  الةّةةنج اإلق) : المقحةة  الثةةاني
 ي إل  صعل معين.قالتما ا استراتيجي  مح  ة أثناء الحجاجت ت ص  قالمتمه

 صةي هصر شةرضطالتةض  لي""الحجاج التناز  ال صيتطّرق  (التننز يقصدية  الةّنج )المقح  الثال 
 .ال  الجماضر الحاضر ع   المخاط  خومهت

 أذم النتا م التي تضو ل إلياات ضكما يمي:
ذةةض موةةطمح متةة اضل صةةي  إّن )الهوةة (ت كمضضةةضع قحثةةيت ضكموةةطمح لسةةاني تةة اضلي -1

 الم ضناه العرقّي  الكقرىت ضق  ير  قمسمّياه أخرى مثل )ال رض(.
كةان اذتمةام لممةةاء أوةضل الفهةه قالمعطيةةاه الم ضّية  صةي اإلقانةة  لةن األحكةام الشةةرلي   -2

 ضصق األغراض ضالمهاو  التي تمثل أ اة معرصي .
يةة  النحةةض ت صيةةتّم اختيةةار التفةةه النحضيةةضن إلةة  أغةةراض المةةتكّمم كضسةةيم  ذامةة  صةةي التهع -3

العقةةةةارة المناسةةةةق  قةةةةالنظر إلةةةة  قوةةةة  )المةةةةتكمم(ت ضلمةةةة  ذةةةة   الظةةةةرضف ضالمالقسةةةةاه 
 المحيط .

 


