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 ُشكر وتقدير

 
أتقدددم بمسددما  يددات اللددكر والتقدددير إلددا والددد  الح يدد  الدد   

أغدق علا بتضحياته وتلجيعاته الكريمدة التدي ال أاسداأا أبددا   

وكددد لل الوالددددة الااليدددة التدددي ال تنقيدددل يعوات دددا لدددي بدددال ير 

  وشكرا  لزوجي العزيدز لمسداادته (أطال هللا بقاءأما)لتوفيق وا

وتدعيماته القوية لي التي كاادت ل دا أ در ك يدر فدي أد ا ال حدث  

كمدددا أتقددددم بجزيدددل اللدددكر إلدددا امسدددتا  الفا دددل إسدددماعيل 

ع دددالحلي   وامسددتا ة الفا ددلة ي بلقدديي بنددت أبددي بكددر اللدد ين 

لمراجل  وإلدددا كدددل أعاادددا بتوجي ات مدددا القيمدددة وإمددددايأما بدددا

امسدددات ة امفا دددل فدددي القسددد   وأتقددددم باللدددكر ال دددا  إلدددا 

امستا  الفا ل إسماعيل عارفين ال   تفضل باإلشدرا  علدا 

أ ا ال حث بإرشاياته وتوجي اته  وقد كدا  لدي أك در مدن أسدتا  

ملدددر  فدددال أاسدددا فضدددامله علدددا  أاعددد  هللا عليددده بال دددحة 

 والعافية  

 لجزاء  وما توفيقي إال باهلل  جزاأ  هللا عني خير ا 

 

 
 

 مل ص عن  ال حث

 
صن خمتـف ثجلـ ثنب ثايت يتعنض هل  ص  ينص، إايه  حث ثاصـم    حتصي  ب هة شـ صـة اإلجي ز 

يف ثاعنأيــة   يز ــى جمـــز ثنجيــ ز صــن أييــة   نــه أرــــ ب أبالــ، لــ  ن ث  ــن يف أبالــة ثا ــب  
ء أغــ م صــن ثمل يــ جم ت يف جمـــ  ثملعــ إ   ييفـــ ه إايــه يف ثاعــن    ثنجيــ ز ص يــ ه يىثلــه ثاعـهــ 

ـــنة أــن االـــ ذ ثاصبالــة  اال عــ  صــن  ــحم ثنشـــ هثت  جمــ    يف  ــ  ص ــ  ن ثنجيــ ز  نقــ م صتال  
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 أرـــ ايصه صـــن ثا الـــ ذ ثاعنأيـــة  أ ـــنم ثاصـــ هز ايهـــ  ياـــ يه صـــن رــــن   ـــ ل جمــــز ثا ـــب  ثاعـــن   
ثنجي ز يف ثاعنأية"  اي  ذ ثاصــم صـن خـبل صـ  ايت يح صن خبل ثاعنض  ثاتـــي  "أبالة 

تاــهالته ثاـغــة يف ســ  أرــ ايص   ثاصـيغــة صــن أقت قنأنيــة  أقــ ثل نص يــة إىل خمتـــف االــ ذ ثا ــب  
ثاعــن    ت ييـــح صــ  يتهتــ  أــه ثنجيــ ز صــن يــت  ثاــن ايهــ  تاــهالته أعــ  ث رـــ ايب ثاصباليــة 

هـــ  ي ـــعز ثاصــــم إىل ت يـــيح أذ ثنجيـــ ز   ثاـــيت تتيفــــ   أـــد ه   اـــ أإل صـــن أاـــ ثذ ثنجيـــ ز   
يالـصـن يف   نه  ن  أرــ ب اـتعص  جمن ثملع إ  ابنشـ هة إىل أعـ  ثجلــ ثنب ثاـح   ه  جمــز 
أنه يـنب صن ين ب ثنجيـ ز    يتالـ  ل خصـ  إل ثنجيـ ز ات ييــح صـ  مت يـه صـن خص بــية 

ـنم يف ثاـغـة ثاعنأيـة  ا ـحث ثاصــم يقــ   يف ثاـ ت  ثملعـ،  اـ   ـ ذ اـه   ه  صـ  جمــز أبالتـه  أ ـ
أت هي  ص  يتعـق ابنجي ز يف حبم خ ص يال ن  أه   يز ى جمـيه صن أيية أ ــنم ثاصبالـ،  جمــز 
صــال و  بــ ، أ ـــن  صــ  يتعـــق ابنجيــ ز  ع ــن أقــ ثل ثاعـهــ ء ايــه   أيــ ذ أ ــنم ثاصبالــ، يف ثاـغــة 

  د اصي ذ ثا سـ م ثاصبالية يف أرــ ب ثنجي ز    ثاعنأيـة   صال و حتـيـ،  أتــي  ثاالص ص  ثايفـ ث

 
 

 

 أبسترك
 

كاجين إين ممافركن سجارا كسلوروأن تنتغ "االيجاز" ير   سدكل أسدفيق يا ركدايتن 

يغددن ب دداب عددرف يا  فنومفددوا  يبددريكن كفدددا "اإليجدداز"  ير  سددويوت سوسددوان 

يا  سسدترا عدرف   يغ مالأيركن كسن يال  كإيندداأن ب داب (ال الغة)ب اب ريتوريكا 

"اإليجدداز" سدداتو تدداجوق ير  بربدداكي تدداجوق اليددن ييالدد  علدد  ال الغددة  يا  يسدد وت 

جوك يب را  تمفت يغ برباكي أاتوق مالأيركن كإينداأن ب اب يا  منرغكن كتينكين 

"اإليجدداز" يالدد  ب دداب عددرف سددجارا خ ددو   كدداجين إيددن جددوك مم دداوا جواتددو  

لقددر    يددديث يددديث ا ددي يا  أوغكددافن أوغكددافن جواتددو  يا ربدداكي ير  أيددة أيددة  ا

ب دداب يا  سسددترا عددرف يددغ منددرغكن بربدداكي بنتددوق "اإليجدداز"  كدداجين تيدددق أددا  

مينتددو  "اإليجدداز" سدد اكي أوغكددافن يددغ منددرغكن معنددا سدد او  تتددافي مي ددوت جوكددا 

فا  وصن أسلوف يا  معنا يغن منكنكن كسن كسن ريتوريكا ييال  ب اب  كداجين 

اكن ساتو كاجين وصفي يدغ مينتدو  فندداغن فندداغن علمداء بالغدة  يسدمفيغ إين مرومف

      فااااليسم  مريل ترأاي  جواتو  يادكموكاكن 
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 بس  هللا الريمن الريي 

      وإ  من ال يا  لسحرا    

 
 

 بالغة اإليجاز في العربية

 
نصي ء  ثملنرـن  ريدأ حمهد  جمــز أاـه ثحلهد هلل هّب ثاع ملن  ثاصـبة  ثا ب  جمـز أشنف ث 
  أبـ أه أ عن   صن ر ه جمـز هن ه إىل ي   ثادين 

ثاـغة ثاعنأية صن أهقز ثا  صي ت ا   إل  رعة   أهقز ثاـغ ت   اة  اص ية   أشّد 
صــ  يـ ــت اي ــ  أهنــ  اغــة إجيــ ز  تعتهــد جمـــز ثاز يــى  ث قتصــ   جمـــز ثجلــ  ن   ثاتعصــ  ابا ـهـــة 

 ث  ت ــ ء اباـهـــة ثاّدثاــة  اتــ ص،ء عشــ هثت صعــّ ة ص ييــة إىل صعــ إ خصــصة  الىيـــنة  ثجل صعــة 
  ـــ، يف عاـــإب تعـــين ع ـــنثء ثاـــح    هقـــ، ثاد اـــة يف ثاصبالـــة ثاعنأيـــة  ايتالـــ  ل ثاصــــم ثنجيـــ ز 
أص ة خ بة   ت يـيح أ نم يف ثاصبالة ثاعنأيـة  صن خبل ثاال ن إىل    ص  يتعــق أـه صـن ع ـن 

عـهـــ ء يف حتديــد ثنجيــ ز أتعنيــف صعــن   ت يــيح ث رــص ب ثاــيت تــؤ   إىل ثنجيــ ز يف أقــ ثل ثا
ثاق ل  ص  أي ذ أ ن ثاصيئة ثاعنأية يف خـق   ثجم، ثنجيـ ز   ت اـي  ثاعـنب  ثاعنأيـة اـه    قـ ف 
ثنجيـــ ز جمــــز يـــد   صعيالـــة مـــنص صـــ  جمــــز أبالتـــه  اصـــ يته   الصـــ إل صـــن أذ تـه ـــه شــــ ث د 

ايصه ثاصباليـة ثاـيت ثهت ـهت يف أق ـ   خط ــ  ثاعـهـ ء اـه صالـح ثاقـد  صـن الــ  أذ ثنخـبل   أرـ 
 يىيد جمـي   ثملتأخـن ذ 

 صن ث ر ايب ثاصـيغة ثايت تاهالت   ثاـغة نتص  أ ن ثنجي ز يف ثاعنأية أصـ هة جم صـة  
يصه ثأتــدثءإل صــن ث رـــ ايب ثنجم ــ ز ثنهلــ، يف ثاقــنأذ ثا ــنمي   ثنجم ــ ز ثاالصــ   ثاــح  أ يت بــ 

بـــز ع جمـيــه  رــــ   ــ ص  ثا ـــ     أاــ ثذ ثا ــب  ثاعــن  ثاــيت ثشــت ن صــ  ثاعــنب صــن ثحل ــ  
 ث صث ل  ثايفعن  ثخلطب   أص هة خ بة ثايف ث د ثايت تدل جمـز أبالة ثنجي ز   ثاتالصيه جمــز 

أ  ن جمـ إل أذ ثنجي ز يف ثاـغة ثاعنأية ايس  ن  أرـ ب صن أر ايب ثاتعص      نه نـدثإل اإلطالـ ب 
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صن أبالة ث رــ ب  أـ  يتعـدىل إىل أأعـد صـن عاـإب جمالـدص  نقت ـ، خطـ م ثا ثرـعة  االـدخ  يف 
س ثنب اغ ية أخنىل    اص يت  ثاـغ    ثاصبال،    حث ثجل نب ث خ    ذ اإلجي ز صعه شـأذ  
 ص   يت أ ان ايه  تاـهالته صـن أرـ ايب  االـ ذ أباليـة    يـف ت ـ ذ  ـحم ث اـ ثذ اـ أ صـن 

 ز ثنجي 

  أذ اإلجيــ ز خص  صــه ثاــيت متيــى صــ  يف ثا ــ ية ثاـغ يــة   أ  ــصته   اــة أباليــة 
 ص  نــــة جم ايــــة يف ثاـغــــة ثاعــــن   نتصيال ــــ  يف أا  لــــه  صع نيــــه  ا ــــحث ثاصـــــم ينصــــ، إىل   ايــــة 
ص ي ه ثنجي ز ثاح  تعنض اه ثاعـه ء   ىء صـن جمــ  ثملعـ إ    ـ ذ صتالـ  نثإل أـن االـ ذ ثاصبالـة 

ثازثث  ايقـ   ثاصــم أت هيـ   ـ  صـ  يتعــق ابنجيـ ز يف حبـم ص ـتق  خـ ص ينت ـى يف  تب 
 جمـيه صن أيية أ نم ثاصبال،   

 
 

 وهللا ولي التوفيق
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