
 

 

 

 وزارة الخعلين العالي والبحث العلوي

ةــــــادسيــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــجام  

ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربيــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــّـ ليــ            ك  

ةــــــــــــــربيـــــة العــــــــــــــــــغــم اللــــــــــــــقس  

 
ـــي لــــىوــــــاًا  ــّــ ـــــــراجَـ   ـــــــــــازم الـــَــ

 في كخــــــابـــه

بــــاء  هـــــهـــاج البُـــلـــــاء وســــــاج األُدَـ

 رسالت حـدهج بها

 هُــدى جبّــار رمحــــــــن

جاهعت الـادسيَّت/ كليَّت الخـبيتعوادةإلى   

ت العـبيّـت وآدابها .لـت/ وهي هن هخطلّـباث نيل شهادة الواجسخيـ في اللّــ  
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Abstract 

Hazim Al – Qartajany is one of the most prominent Arabic thinkers during the seventh 

century after the hijra. His book "the Aproach of rhetoricians and Guide of writers " 

contains important Linguistic issues which link philosophy and lingnistics in accordance with 

Islamic tradition of culture and philosophy that Hazim inherited from his master abi ali Al- 

shelobean . The present thesis aims at exploring the linguistic content of Hazim
,
s 

aforementioned book which meets the major requirements established by linguists before 

him , i.e. , ( speaker , utterances ,speech) Meanings also represent an important   aspect of 

Hazims linguistic thought , occupying almost two thirds of his book. 

Hazim emphasizes the place of context in deciding meaning, and this agrees with modern 

lingnistics which link language to society and emphasizes the social and pragmatic function 

of utterances whether in poetry or actual speech.  

      The thesis falls into an introduction and three chapters the introduction is concerned 

with Hazim al- Qartajany life and career and the linguistic approach he follows in his book.                                                                                                                                                  

       Chapter one is entitled (Linguistic Eloquence: A coordinator of use). It deals with the 

concept of eloquence and its place in Arabic Linguistic taught. As for the second chapter, it 

covers "meaning and structure" and their peripheral component such as vocabulary along 

with their forms , structures and inflection .It also cover the concept of linguistic deviation 

and Hazim
,
s  attitude to it .                                                                   



      Finally, the third chapter is devoted to the condition of interlocutors, hierarchies of 

meaning, elision, reference, and performative functions, all of these issues are of prime 

importance in modern linguistics, which shows Hazim as an original pioneer of Arabic 

linguistic taught. Finally, the conclusion sums up the finding of the thesis.    

 

 

 



 الملخص  

 

 ملخص البحث   

     

حددد ال الاجنددد احدا  احددد اأ مدددل كردددل كيددد ل الن دددج العجبدددا  دددا الادددجل ال ددد ب  ال ادددج   يُعَددد       

 دددا    بددد   قددد احيل ال دددعج المنلادددا   نبيا ددد  يلددد  ال دددعج العجبددداالدددد يل ا ددد ن ي ا الحنددد    لددد  

أ لغ يدددا  ح يددد  ب حددد   ج البلغددد س   دددجاج ا، بددد س   )مح ددد  ل مب ح ددد    ددد ل رددد ا ال  ددد ن قددد    دددمد

جبن ددددد  بددددد لما    يم  ددددد ي   ال  ددددد ن   ا ددددد ن   حددددد ال كل ي دددددحن ماددددد    النل دددددنا  

الدد   ي ح  ددن مدد   ا   دد  ال ددا ا دد ا ر   اللغ يددا بنجيددف النل ددنااللغ يددا   مدد جل بدد لت معج  دد  

   ال ا  لاد ر  مل ا    ه ابا يلا ال ل بيل.   مل  ا  ا الن  نا الم لميل

  حدد  حانددا ا حندد ذ  ددا ردد ا البحددث مددل   بدد  الخيدد ن اللغ يددا ال ددا ج ددم   حدد ال  ددا        

أ  ا دددجاأ  دددا   المح ددد جذ   المح ددد ج  دددمل قددد احيل عدددح يا ال دددعج    ددد ل لمب حدددث اللغدددا حعددديب 

يدد  ا ايددد  البحدددث اللغددد   يحددد ه كل يبدددجا ق ج ددد  اللغ يدددا  حددد ال الاجنددد َاحدا ا ددد ن    قددد     ح د

ه اللغ يددد ل  دددا مددد  ح   ل اللغ يدددا   رددد ه ال ددد ابن ردددا   اددد س   ددد ابن  م  ا ادددا مددد  كقدددجد

أ كلد المعددد حا   دددغ  م ددد حا  ا دددعا  )مددد  لل   كلنددد م    ددد ل .  ياددد  الاددد جض  دددا المح ددد ج كي ددد 

 ن يدددج حددد ال   دددا  م ددد  ك  دددج مدددل  ل دددا ال  ددد ن   عدددجة  ي ددد  حددد ال لمن  م ددد    نجيادددا  دددا 

  ألين      جا يب     ع جر  بمجاي ة     اإل ح  .

  ُعددد  ما لدددا ل ددد  ماددد لا ماددد   مدددل  ددد اا  البحدددث الب ادددا يحددد  حددد ال الاجنددد َاحدا   رددد      

ي ذ ال  اعددد   ح ددد    ا ا،مدددج الددد   ا ددد  يا كل حل نددد   يددد   لددد  اللغدددا   جا ددد     دددمل  ددد

 قنحدد  يلي دد   بح حدد   جاسردد   ادد ح ه ي نددف  ددا كالددن ا،حدد ييل مدد  مدد   رددن  ليدد  الن ددج اللغدد   

الحدددد يث حيددددث جبددددن اللغددددا بدددد لما م    الحمددددج  ددددا  م ون دددد  الم عدددد  ة ال ددددا يم ددددل الحعدددد   

 يلي   يل نجيف الحص ال عج .      

أ لمدددد   ادددد دل مددددل معنيدددد    اق  دددد  ال جا       ددددا كل يُا دددددل البحددددث  لدددد   م يدددد      ددددا    ادددد 

حليددد  جح  ال د  عددد  .  ح ددد و  ك دددنج يح ددد  رددد ا البحدددث.  مددد   اج أيددد  كل  اددداس ال جا دددا ب ل دددد

 نبيف يل  حع ص ح ال الاجن َاحداذ إلبجاا ا  ه اللغ  . حميج  ال د  ال د 
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حددد ال الاجنددد َاحا  عج ددد   دددا ال م يددد   ادددج يل  ا، لددد   ح  لددد   ي ددد  حبددد ة يدددل حيددد ة       

    يحددد  ال اددد  ا الددد   ك ددد ل  دددا اح ددد ج رددد ه ال خعددديا     حددد  النادددجة ال  حيدددا  ب لاددد س ال ددد س 

 يل  مح ا  اللغ   ال     ج يلي   ا    ب  ال   بيل كي يح .

 اددد س النعددد  ا،    حدددد  يحددد ال )النعدددد حا اللغ يدددا  ددد بن  ا دددد عم لي     حددد     يدددد        

   ح دددد جر   ددددا المح دددد ج بح ددددن  دددد ابن   الماددددججة  ددددا يددددل من دددد ل النعدددد حا   مادددد 

الدددد جل اللغدددد   العجبددددا  الم م دددد  )بنعدددد حا المدددد  لل    عدددد حا اللنددددم المنددددج     عدددد حا 

 ا،لن م المج با . 

 اعلدددُ  النعددد  ال ددد حا لدددل )المعحددد   ال ج يدددن     حددد جج  ح ددد  م ددد ميل من ددد ل المعددد حا      

 . ددددح    ددددا المعحدددد   م قددددف حدددد ال محدددد جاف اإل  ج يب دددد    عدددد جر     ددددح  ا      ك ددددج اححدددد

أ مددد  ادد س يدددل ا يدددجان يحددد  حددد ال الاجندد َاحدا  ك دددجه  دددا المعحددد   ا د ددد ذ    ح  لدد   يددد  كي ددد 

 ال  ل. 

ددد ُ  لل دددي ذ  ال ميندددا  ال  اعددد ذ     ح ددد    ح ددد  مام يدددا      ددد  النعددد  ال  لدددث  خعدعا كمد

  مجايدددد ة كحدددد ا  المخدددد نبيل  مددددل كرددددل  العح عددددج ال ددددا  ُ دددد ل  ددددا  حايددددف ال  اعدددد    مح دددد

 الحمددددج  ددددا مجا ددددن المعدددد حا  مح  ددددب    لام دددد ج المخدددد نبيل    م  بعددددا  ددددي ذ ال  اعدددد  

 ي ق ددد  ب لعددد ذ  ال ددد ن اإلخبددد ج       ج  دددي ذ الحددد    دددا  حددد ف بعدددة كج ددد ل ال ددد ل   

  دددد  ا ل حدددد    كرددددل  مدددد وف اللغددددا ال  اعددددليا  ال ددددا كم ددددج  ي دددد  حدددد ال الاجندددد َاحدا يح ي دددد  

لن وادددا ب   ددد عم     ال دددا  ح يددد  ب حددد   ا ددد عم   المددد  لل    ل مددد وف ا حا ايدددا ال دددا بددد ك ا

 الح يث يح   م  ب ايا ال جل ال  ا لا  ا الععج الح يث .

 بعدد  النددجاال  ا ح  دد س مددل    بددا البحددث  ادد س  الخ  مددا ل حمددَ   ددا نيد   دد  كرددل الح دد و        

 بحث. الع ما  الخ عدا ال ا ك نج يح   ال

 

 


