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 أسلوب القرآن الكرمي بٌن حنو اجلملة وحنو النص
 

 د. إبراهيم عبد هللا سليمان الصغًن                                                            
 جامعة مصراتة                                                               

 ادللخص:
أسلوب القرآن الكرمي بٌن حنو " ادلوسومة بـ: -تأيت ىذه الدراسة اللسانية النصية 

علَّها تضيف  -" من سورة اإلنسان اجلملة وحنو النص. دراسة نصية لآليات الثالث اأُلَول
، ؤتنهجيةٍ شيًئا جديًدا   يف علم لغة النص عْرًضا وتطبيًقا وٖتليالً، باستخدام منهٍج وصفيٍّ ٖتليليٍّ

ٔتعٌت  - عند الباحث -كلو  (Cohesionالتماسك والسبك والًتابط اللغوي )أىم مبادئها: إن 
؛ وخروًجا من قضية فوضى ادلصطلحات... وإن (1)واحد؛ موافًقا لرأي عدد من اللسانيُت

و اجلملة يأيت أواًل وإن التعّرض لنحو النص يأيت ثانًيا؛ ذلك أن جسر ضلو النص ىو التعّرض لنح
ضلو اجلملة؛ وعليو فقد كان عمل الباحث على ذاك الًتتيب، وذلك يف فصلُت، ضمَّا: مباحث 

 وفقرات ومطالب ومسائل... أما خطة البحث فقد احتوت على: 
 دونت فيها ظروف الباحث والبحث.مقدمة:  -

 عرفَّت فيو بسورة اإلنسان نصيًّا، ورصدُت فيو اجلهاز ادلفاىيمي للدراسة .: متهيد -

تناولـــت فيـــو: الـــروابط الإلمنيـــة، واإلحاليـــة، والعالقـــات  حنلللو اجلمللللة:: الفصلللأل األول -
 االستبدالية، وعالقات االرتباط األساسية.

 العالقات"تناولت فيو: عالقة اجلمل بعضها ببعض  حنو النص:: الفصأل الثاين -
 ، واالنسجام، وبنية الروابط يف النص، والتداولية، والداللية."البينية بُت اجلمل

                                                 

، وينظـــر معجـــم ادلصـــطلحات 101ص الـــنص، وينظـــر ضلـــو 1/33 علـــم اللغـــة بـــُت النظريـــة والتطبيـــ  ينظـــر -1
 .35ص ، وينظر :اخلطاب األديب ورىانات التأويل46اللسانية ص
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أٚتلت فيها النتائج، اليت أعلها: إن التماسك الداخلي للنص ادلستهَدف   اخلامتة: -
ا يف الروابط الإلمانية ادلعنوية، والروابط اإلحالية، والعالقات االستبدالية، وعالقات كان واضحً 
ساسية، والعالقات البينية بُت اجلمل، والتطاب  الذايت اإلحايل، والتضّمن، والرسم االرتباط األ

 الشجري، والوظائف الداللية والتداولية.

 ادلقدمة: 
. وآلـو وصـحبو  احلمد هلل والصالة  والسـالم علـى أشـرف خلـ  . ... زلمـد بـن عبـد

 ومن وااله:
،كيف ال وىو يلتقط - (1)-كتاُب .وبعد ... فإن أفضل ما ُيشغل بو ادلرُء نفسو  

بكل حرف حسنة؟! وليت شعري يوم تنبو علماؤنا إىل ذلك فوىبوا أنفسهم لو وشغلوا أنفسهم 
بو!؛ حىت أٙترت حولو دراسات ندية، تناولتو أسلوبًا ومعٌت وإعرابًا وٖتلياًل، ولعل من أعظم تلك 

 Text، أال وىو: "علم اللغة النصي"الدراسات ما تناولتو مفردة، وُٚتلة، وٚتاًل، ونصًّا

linguistics"( ىذا أواًل... أما النص ،Text :فقد اختلفت حولو ادلفاىيم؛ فهو ) (( نسيج من
، وىذا ثانًيا...؛ لكن يرى (3)(( وحدة ادلوضوع)) ، أو ىو: (2)(( الكلمات يًتابط بعضها ببعض

، وىو ما اعُتِمد عليو يف "الواحدادلوضوع  النص ="الباحث أن من أوضحها التحديد األخَت 
ىذه الدراسة، خاصة وأن كتب التفسَت القرآين ادلعتَمدة يف ىذه الدراسة تبّنت ىذا ادلفهوم، 

ما تناولنا داخل النص ادلفردَة واجلملَة دون أن نتعداعلا إىل غَتعلا، كان ىذا  وىذا ثالثًا... فإذا
ذا اىتممنا بكل ذلك، وبعالقة اجلمل بعضها ببعض، ، وىذا رابًعا... أما إ(4)النحو "ضلو اجلملة"
، وبتماسك النص ككل وانسجامو؛ فقد دخلنا بؤرة "غَت اللغوي = ادلقام"وبالسياق اخلارجي 

                                                 

 ينظر برنامج أطروحة على اذلواء، إذاعة القرآن الكرمي، مكة ادلكرمة، السعودية. دون ذكر الباقي. -1

 .12نسيج النص ص -2
 .1/32 علم اللغة بُت النظرية والتطبي  -3

 .79يف النحو العريب،اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية ص ينظر ضلو النص -4
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أسلوب القرآن الكرمي ، وىذا خامًسا... وعوًدا على بدء أقول: عنوان البحث:" (1)"ضلو النص"
". ورب ت الثالث األَول من سورة اإلنساندراسة نصية لآليا –بٌن حنو اجلملة وحنو النص 

سائل يسأل: دلاذا سورة اإلنسان بالذات؟ فأقول: ألنٍت وجدهتا ٘تّثل األظلوذج ادلطلوب يف ضلو 
اجلملة وضلو النص...، وخالل ذاك ادلعٌت للنص، وضلو اجلملة، وضلو النص كان جهدي وىو 

النص األول )اآليات الثالث (  2)( إظهار التماسك الداليل = االلتحام = Coherence حبك )
 ( من سورة اإلنسان.  (3)(= فكرة واحدةPassageاألَول= فقرة )

  متهيد:

 سورة اإلنسان: التعريف هبا، استهالذلا وخامتتها، وعالقتها مبا قبلها ومبا بعدها. .1
  اجلهاز ادلفاهيمي للدراسة. .2
 .وعالقتها مبا قبلها ومبا بعدهاسورة اإلنسان: التعريف هبا، استهالذلا وخامتتها،  .3

ُتســّمى ســورة اإلنســان واألمشــاج واألبــرار والــدىر، أمــا معظــم ادلصــاحف فقــد  ّتهــا ســورة 
 اإلنســــان؛ ومــــن ىنــــا فهــــو األشــــهر؛ ألن . ذكــــر فيهــــا اإلنســــان يف أربــــ  أحــــوال: قبــــل اخللــــ ، قــــال 

-- :        :ــــــد 1اإلنسللللللان  - :  -اخللــــــ ، قــــــال ، وعن

   :ويف الـــدنيا، قـــال 2اإلنسلللان ،--:          

-:  -، ويف اآلخـرة، قـال 3اإلنسان:                          

                                                 

 215ينظر نفسو، وينظر يف اللسانيات وضلو النص ص -1

، وينظـــر 1/33 ، وينظـــر :علـــم اللغـــة بـــُت النظريـــة والتطبيـــ 242-237ينظـــر منـــاىج البحـــث يف اللغـــة ص -2
 .75الًتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب ص

 .33-1/29 اللغة بُت النظرية والتطبي علم  ينظر -3
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. واختلــف (1)، فقــد ذكــر . فيهــا أوَل حالــة اإلنســان ومبتــدأىا ومتوســطها ومنتهاىــا4اإلنسللان: 
يف كوهنــا مــن القــرآن ادلكــي أو ادلــدين؛ لكــن األصــن أهنــا مكيــة؛ فــإن أســلو ا ومعانيهــا متفقــة مــ  

 .(2)سنن السور ادلكية؛ كما أن ىذا متواف  م  ترتيب مصحف ابن مسعود
عــد ســورة القيامــة بعــًدا، و قبــل ســورة ادلرســالت، ورقمهــا يف ادلصــحف ســت وســبعون، ب

 --. وأمــا أغراضــها: فهــي تــذّكر بقــدرة ادلــوىل (3) آيــة،... "31"وعــدآ آيهــا إحــدى وثالثــون 
وبإثبــــات جــــإلاء الشــــكر،  --باإلحيــــاء بعــــد ادلمــــات، وبــــأن اإلنســــان زلقــــوق بعبوديــــة ادلــــوىل 

 .-(4)-وباألمر بذكر .  --والكفر، وبتثبيت النيب 
أمــا عــن عالقـــة االســتهالل باخلا٘تيــة فتتضـــن يف أنــو: بعــد أن احتـــوت ادلقدمــة علــى التـــذكَت 
واإلقرار ]أو التوبيخ عن طري  االستفهام أو اخلرب[ بأن كـل إنسـان عليـو أن يعـًتف بأنـو كـان عـَدًما،   

 -:      -قـادر علـى أن ؽليتـو فيحييـو، قـال  --أحياه مواله،   ىو 

         :خــرج علــى نتيجــة موقــف 1اإلنسللان
ُ
، بعــد ذاك كلــو احتــوى ادل

 -:    -البشـــر؛ فالشـــاكر يدخلـــو يف رٛتتـــو، والظـــايف لنفســـو يـــدخلها يف عذابـــو، قـــال 

           :31اإلنسان.  

فكلتاعلـا فيهــا وصـف ألحــداث يــوم  "سـورة القيامــة"أمـا عــن عالقـة ســورة اإلنسـان بســابقتها 

 .39القيامة:  - :         -القيامة، وبيان قدرة . 

                                                 

 .531-7/530ينظر تيسَت الكرمي الرٛتن من تفسَت كالم ادلنان  -1
 .29/370ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -2

 متحقَّ  ذلك عند عّد اآلي يف رسم رواية حفص، ينظر مصحف ادلدينة. -3

 .29/371ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -4
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 :اجلهاز ادلفاهيمي للدراسة .2
يُعَرف أيًضا بـ: علم النص، و علم النص اللغوي، و علم اللغة  علم لغة النص: -

(2)إىل: وُيًتجم ،(1)النصي، ولسانيات النص، واللسانيات النصية
Textologie                  

( 3)، وىو فرع من فروع علم اللغةText linguisticsوTextwissenschaft و
linguistics) ،)

،  وىو ِعلم يرتكإل فيو (5) (Dijk.T.A van) ، على يد فان دغلك(4)الستيناتظهر يف منتصف 
ليست "اجلملة"، بل  ]...[ أن أعلى ]...[ وحدة لغوية وأشدىا استقالالً )) التحليل على 

، ويقسَّم إىل: (6)(( إىل حد بعيد إىل ٖتديدات علم لغة اجلملة يرج  ]...[ ]إنو ِعلم[ "النص".
، وعلم النص "ٖتليل النص"، وعلم النص الوصفي "نظرية النص"إىل: علم النص النظري 

، وأشَت أخَتًا إىل أن بعض اللسانيُت غلعل مصطلن "علم (7)"علم استخدام النصوص"التطبيقي 
(، وال يراه الباحث Discourse analysis) (8)"علم النص" ُمراِدفًا دلصطلن "ٖتليل اخلطاب"

 ُمصيًبا يف ذلك؛ بدليل اختالف الًتٚتة.
ىي األدوات اليت تربط بُت األفعال واجلمل والنصوص واخلطابات...، وتفيد   -

االرتباط بطري  )) ، ولو يف تُعَرب ظرف زمان، وىنا يدخل مايُعَرف بـ: (9)الإلمن،كظروف الإلمان

                                                 

 .93، وينظر علم لغة النص ص66-65 البالغة العربية واللسانيات النصية صينظر البدي  بُت -1

 .93، وينظر علم لغة النص ص35ينظر مدخل إىل علم النص ص -2

 .35-1/34 ينظر :علم اللغة بُت النظرية والتطبي  -3

 .30ينظر التحليل اللغوي للنص ص -4

 .207ينظر بالغة اخلطاب وعلم النص ص -5

 .30اللغوي للنص صالتحليل  -6

 .35ينظر مدخل إىل علم النص ص -7

 .14، وينظر علم النص ص248ينظر بالغة اخلطاب وعلم النص ص -8

-144وينظر الًتابط النصي يف ضوء التحليـل اللسـاين للخطـاب ص ،74،87-69ينظر نسيج النص ص -9
 .145-144ص
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األفعال تتصّرف حسب األزمنة ادلختلفة، وىي )) : -باختصار– إهنا ... ،(1)(( عالقة الظرفية
على الإلمن، مثل الّسُت وسوف ]الدالتُت على االستقبال[، وىي األفعال ادلساعدة احلروف الدالة 

]أصبن، مازال،...[، وكذلك حروف النفي اليت ٖتّور زمن صيغة الفعل اليت تدخل  أو الناقصة
 .(2)(( عليو مثل ]يف، دلّا،...[، وىي أ اء الإلمان

  الروابط اإلحالية -
Anaphoric reference))(3) :وعة من األدوات ىي رلم

اللغوية اليت تق  داخل النص، زُليلةً على َعَلم أو شيء أو مفهوم داخل النص، ُمشكِّلة من ىذا 
،  أو زُليلًة على َعَلم أو شيء أو مفهوم أو نّص (4)(Endophoraااللتحام إحالة نصية داخلية )

(. ىذه Exophora) ( 5)نّص آخر خارج النص؛ ُمشكِّلة من ىذا االلتحام إحالة خارجية مقامية
كما يقول –ىذه األدوات أعلها: الضمائر وأ اء اإلشارة واأل اء ادلوصولة وأفعل التفضيل، إهنا 

 .(6)(( كل مكون ػلتاج يف فهمو إىل مكّون آخر يفّسره)) : -الإلنّاد

َمفهوٌم مأخوٌذ من : Paradigmatic rapport" الرأسية"العالقات االستبدالية  -
، أ و جدول "االختيار (7)(  واحملور النظمي  عند دوسوسَتParadigmaticاالستبدايل )ثُنائية احملور 

؛ حيث نعٍت باالستبدال : رلموعة الكلمات ادلخإلَّنة يف  (8)والتوزي " كما ىو معروف يف علم اللغة
ذىن ابن اللغة،  اليت ؽلكن أن ؼَلتار منها )أو َيستبدل  ا( ما يريد من كلمات يف الواق  

                                                 

 .174نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -1

 .73لنص صنسيج ا -2

 .27ادلعجم األكادؽلي يف علم اللغة والصوتيات ص -3

 .122-116ينظر ضلو النص إتاه جديد يف الدرس النحوي ص -4

 .60ينظر مدخل إىل علم النص ص  -5

 .131نسيج النص ص -6

، وينظــر أنظمــة العالمــات 361، وينظــر دروس يف األلســنية العامــة ص101ينظــر اللغــة وادلعــٌت والســياق ص -7
 .19، وينظر مبادئ اللسانيات ص 345 اللغة واألدب والثقافة صيف

 .163، 151ينظر ينظر األسلوبية واألسلوب ص -8
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الصالت التقديرية  بُت الوحدات  )) . إهنا باختصار:(1)اللغوي،عندما يريد نَْظم كالمو )توزي  كلماتو(
؛ وِمن َ ّ (2)(( اللغوية ادلختلفة، واليت تنتمي إىل النوع الصريف النحوي نفسو أو إىل النوع الداليل نفسو

اُدف Lexical field] (3)حقلٍ  معجميٍّ  ال َٗتْرُُج يف أيِّ ))  َ ّ فهي [ عما يأيت: )أ( الًتَّ
Synonymy  ب( االشتمال أو التَّضمُت(Hyponymy )عالقة اجلإلء بالُكلِّ  )ج Part-whole 

relation  د( التَّضاُد(Antonymy (التَّنافُرى )Incompatibility))(4) وىكذا فالعالقات ...
عجمي للنص االستبدالية

ُ
 .(5)ترج  إىل عالقات االرتباط ادلنطقي بُت ادلعاين، و ُتسهم يف الربط ادل

 .(6)اجلملة: تركيب مكوَّن من مفردتُت فأكثر ػلسن السكوت عليو -

 .(7)ضلو اجلملة: ىو الدراسة ادلهتّمة باجلملة والعالقة بُت عناصرىا فقط -

 .(9)"(8) اخلطاب"وما فوق اجلملة النص: ىو ادلفردة ادلستقّلة فما فوق، و اجلملة،  -
(8)"(9). 

ضلو النص: ىو الدراسة ادلهتّمة بكل ما يتعّل  بالنصوص تنظَتًا وٖتليال وتطبيًقا،  -
                                                 

 .19ينظر مبادئ اللسانيات ص  -1
 .210معجم ادلصطلحات األلسنية ص -2
 أخضـر، أسـود،نعٍت باحلقل ادلعجمي: رلموعة لغوية، مرتبطـة دالليًّـا بلفـا عـام غلمعهـا، مثـل: حقـل األلـوان  -3

 .79ينظر علم الداللة ص ،...، وحقل احلشراتب ، بعوض،.... أسود،
 صلليإلية.إل. بتّصرف يف كتابة الكلمات ا107نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -4

، وينظـــر نظـــام االرتبـــاط والـــربط يف تركيـــب اجلمـــل العربيـــة 130ينظـــر ضلـــو الـــنص بـــُت األصـــالة واحلداثـــة ص -5
 .  105-104ص

اجمللــة العربيــة للعلـــوم  دراســة يف رلموعـــة مــن العبــارات النحويــة الشـــارحة. ،ينظــر ضلــو الــنص يف النحـــو العــريب -6
 .79اإلنسانية ص

 .93مؤ٘تر رلادلة السائل يف اللغة واألدب والفكر ص، دراسة وتطبي  ،ينظر  من ضلو اجلملة إىل ضلو النص -7

 .93ص

 .17ويل صينظر اخلطاب األديب ورىانات التأ -8

 .83-1/82، وينظر أصول ٖتليل اخلطاب 1/31ينظر علم اللغة  بُت النظرية والتطبي   -9
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 .(1)وعالقة النصوص فيما بينها
، مثل: (2)(( أن تشتمل كلمة واحدة على عدة كلمات)) (:Inclusionالتضمُّن ) -

إنَّ ))  التضّمن يف ىذه الدراسة ... يقول ٛتيدة:تضآمن "ىل" معٌت قد، كما سيأيت عند ٖتليل 
 .(3)((]...[ تُرينا أنَّ العناصر ادلعجمية تتشابك يف ادلعٌت، وتشًتك يف خواصَّ عامَّةٍ  دراسة التَّضمآن

، يعٍت "ادلهتم ّتماليات األسلوب"مصطلن يف علم اللغة األسلويب  االنزياح: -
 (4)الطبيعية العادية، كاالستعارة والكناية والتشبيو واجملاز ادلرَسلاألظلاط األسلوبية  ادلخالفة للغة 

وىو مأخوذ من ادلصطلن  "االنزياح الزمين"،.... ويف ىذا البحث سأتعامل م  مصطلن 
 األسلويب أعاله، حيث أعٍت بو: الإلمن ادلخالف لبقية األزمنة.

ويف تداخل أن تأتلف كلمتان يف ادلعٌت  )) (:Compatibility) االنسجام -
   أو ىو: الفهم والتأويل. يقول خطَّايب:"كل نص قابل للفهم والتأويل فهو نص  ،(5)معنييهما
 .(6)(( منسجم

 .(7)خا٘تة النص(:  Finalityاخلامتية ) -

فهم اللغة من االستعمال البيئي، كقولنا: الطقس (: Pragmaticsالتداولية ) -
. وللتداولية وظائف تقتضيها ظروف الكالم وادلقام، و (8)بارد،وضلن نقصد أننا نريد إغالق النوافذ

                                                 

 .60، 35ينظر مدخل إىل علم النص ص -1

 .142معجم ادلصطلحات األلسنية ص -2

 .77نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -3

 .165-162ينظر األسلوبية واألسلوب ص -4

 .53صطلحات األلسنية صمعجم ادل -5
 .52لسانيات النص ص -6
 .196ينظر يف اللسانيات وضلوالنص ص -7
 .57-44مدخل إىل علم النص ورلاالت تطبيقو ص -8
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) ادلكوِّن احلامل للمعلومة األكثر  ، والبؤرة(و ىي: الذيل )ما يكون يف هناية اجلملة العربية فضلةً 
) احملدَّث عنو داخل  أعلية أو بروزا يف اجلملة، مثل: زلمد يف قولنا: ماكّلمت إال زلمًدا(، واحملوِر

]...[ بكوهنا عالقات تقوم بُت مكونات اجلملة  ٘تتاز الوظائف التداولية)) . (1)اجلملة(، وادلنادى
 .(2)(( على أساس البنية اإلخبارية ادلرتبطة بادلقام

التماثل بُت الذوات، وذلك باجتماعها يف ادلفهوم أو يف عالقة التطابق الذايت هي:  -
 .(3)الصفات، أو يف غَتىا

 .(4)٘تاثل بُت الذوات وعناصرىا اإلحالية كالضمائر عالقة التطابق اإلحايل: -

 .(5) العالقة اليت تؤلِّف بُت اجلإلء والكل وادلالك وادلملوكعالقة العضوية هي:  -

ُنَـفِّذ )الفاعل احلقيقي(، وادلتقبَّل الوظائف الداللية هي: -
) ادلأخوذ كادلفعول(،  ادل
ستقبل

ُ
(،  ضلويًّا، كالإلجاج يف قولنا: انكسر الإلجاج) اآلخذ  واألداة، والإلمان، وادلكان، وادل

 .(6)وادلستفيد: ادلخاَطب

 .(7)(( وْصل رلموعة من اجلمل تتعل  ْتاٍل واحدة))  احلالية: -

أصغر وحدة صوتية ذات أثر يف ادلعٌت، مثل: السُت يف سال، والطاء يف الفونيم:   -

                                                 

 .160، 144، 133، 67، 27ينظر الوظائف التداولية يف اللغة العربية ص -1

 .183اللسانيات والبيداغوجيا ظلوذج النحو الوظيفي ص -2

 .156-155، و ينظر الًتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب ص35النص ص ينظر لسانيات -3

156. 

 .35ينظر لسانيات النص ص -4

 .35ينظر لسانيات النص ص -5

، وينظــر اللســانيات والبيـــداغوجيا ظلــوذج النحــو الـــوظيفي 36، 17ينظــر :معجــم ادلصــطلحات األلســـنية ص -6
 .337،345العريب يف القرن العشرين ص، وينظر مناىج الدرس النحوي يف العايف 182ص

 .196يف اللسانيات وضلو النص ص -7
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 .(1)طال؛ حيث ؽُلثِّالن سبب الفرق بُت معنيي ىاتُت الكلمتُت

أنَّ  ]...[ والقاعدة)) . (2)عالقة معنوية تعٍت: إفادة معٌت احلال عالقة ادلالَبسة:  -
ا يُنِشئها ادلتكلِّم للبيان، وإزالة إ ام وغموض  كل َّ عالقٍة َتإلِيُد يف اجلملة على عالقة اإلسناد إظلَّ

 .(3)(( قد يـَْعًَتِيان ادلعٌت الداليلَّ للجملة

الإلمن الذي ال يرتبط مباشرة بالإلمن ادلعطى األّويل، وإظلا ىو )) الزمن اإلحايل:   -
 .(4)(( يرتبط بإلمن آخر سب  ذكره يف النص، ويطل  عليو الإلمن ادلعطى الثانوي

]وىو[  وىو الإلمن الذي يرتبط مباشرة بالإلمن ادلعطى األويل))  الزمن اإلشاري:  -
 .(5)(( مرتبط بادلقام فقط

، إنو: زمن (6)(( معطى ؽلكن الظفر بو خارج النص زمن))  الزمن ادلعطى األويل: -
 .(7)ؼلتص بعايف النص الذي ػلتوي على احلدث أو الصفة

الطرق ادلمكنة يف رصف ٚتلة ما؛ حيث  يعٍت أحد مفهومُْت. األول: التضام: -
. الثاين: التالزم والتنايف: استلإلام (8)ٗتتلف طريقة منها عن األخرى تقدؽلا وتأخَتا وفصال ووصال

 .(9)أحد العنصرْين اآلخر، أويتناىف معو

                                                 

 .71-70ينظر اللسانيات ص  -1

 .198ينظر اللغة العربية معناىا ومبناىا ص -2

 .162نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -3

 .234الًتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب ص -4

 .233النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب صالًتابط  -5

 .83نسيج النص ص -6
 .233ص ينظر الًتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب -7

 .233ص ينظر الًتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب -8

 .217-216ينظر اللغة العربية معناىا ومبناىا ص -9
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 .(1)ىو التكرار الكّلي، الذي يأيت فيو الثاين ُمطابًِقا لألول التكرار التام: -

 .(2)تكرار ادلادة  ادلعجمية لكلمة معيَّنة بأشكال سلتلفة التكرار اجلزئي: -

ترابط اجلمل بعضها ببعض. وىو قريب جدًّا من مفهومي التماسك  التعالق: -
، إالَّ أن األخَتْين أوس . (4)(( الَنْظَم يف الَكِلِم والترتيب، حىت يُعلَّ  بعضها ببعض))  (3)والنظم

 .(5)( نوع من الًتابطDisjunction) أوس . وشلا تنبغي اإلشارة إليو ىنا ىو أن الفصل

 .(6)"ىو ٖتديد للطريقة اليت يًتابط  ا الالح  م  الساب  بشكل منظم" الوصأل: -

 .(7)ىو الًتابط الداليل لتناسق:احلبك والتقارن وا -

. (8)((التماسك الشديد بُت األجإلاء ادلشكلة لنص))مفهوم نصي، يعٍت:  االتساق: -
 ، واالستبدال، واحلذف، والوصل، واالتساق ادلعجمي (reference) . أدواتو: اإلحالة(8)((لنص

 .(9) ) التكرار والتضام(

اإلسناد: بُت ادلسَند وادلسند إليو، والتعدية،  عالقات االرتباط األساسية هي: -
الَبسة، والظرفية

ُ
)بُت الفعل وادلفعول ادلطل  ادلبُتِّ  )بُت الفعل والظرف( والتحديد واإلضافة، وادل

)بُت التمييإل وادلميَّإل( والوصفية  للنوع أو للعدد ( والسببية )بُت الفعل و ادلفعول ألجلو( والتمييإل

                                                 

 .201ص ليل اللساين للخطابينظر الًتابط النصي يف ضوء التح -1

 .201ص ينظر الًتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب -2

 .237ينظر مناىج البحث يف اللغة ص -3

 .55ص دالئل اإلعجاز، تعلي : شاكر -4

 .197النص ص ينظر يف اللسانيات وضلو -5

 .153ينظر الًتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب ص -6

 .94من أفعال اللغة إىل بالغة اخلطاب السياسي صينظر  -7

 .5لسانيات النص ص -8

 .153، وينظر الًتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب ص25-15ينظر لسانيات النص ص  -9
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 . (1)واإلبدال والتأكيد

         ترابط اجلمل يف النص م  بعضها بعًضا بوسائل ))  التماسك اللغوي: -
         ادلتوازية اإلحالة، واإلبدال، واحلذف، والًتادف، والتكرار، والًتاكيب ىي: ،(2)(( معينةلغو 

 Parallelism  (  )تكرار ُمتالزمُْت كادلتعاطفُت أو ادلتضايفُْت، أكثر من مرة يف ٚتلة واحدة
( ) اتصال أحد ادلًتابْطُت باآلخر بأدوات ادلعاين، ٔتافيها: األفعال الناقصة والعكائإل اللغوية والربط

 .(3)(( ... عليو، وأخَتا، ومن َ ّ،

 عد التفصيلكالعطف والفصل واإلٚتال ب  العالقات البينية بٌن اجلمأل: -
(Concession(والظرفية ،)Conditionاالرتباط بُت ادلضاف وادلضاف إليو= )(4) والسببية ،
(Cousalityواخلا٘تية، واحلالية، والتشابو يف ادلعٌت )(5). 

 حنو اجلملة :الفصأل األول
 النص: 1.1
                        

                                   

                                                 

 .163ينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -1

 .201مقدمة يف اللغويات ادلعاصرة ص -2

، وينظر مقدمة يف اللغويـات ادلعاصـرة 83-82، وينظر النص والسياق ص235دئ اللسانيات صينظر مبا -3
 .245-236، وينظر :يف نظرية األدب وعلم النص ص205-201ادلعاصرة ص

 .163ينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -4

مقدمــة يف اللغويــات  ، وينظــر42-37، وينظــر  نســيج الــنص ص196ينظــر يف اللســانيات وضلــو الــنص ص -5
 .193ادلعاصرة ص
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 ادلعىن العام للنص من خالل التحليأل اللغوي: 2.1
يف استفهام )ىل يقر كل إنسان حّي أنو كان معدوًما زمًنا طويالً، فلم يكن يسمَّى وال 
يتحدث عنو بذاتو؟( تقريري، أو توبيخي: بأن كل إنسان كوِّن بعد أن يف يكن، فكيف ػلكم 
باستحالة إعادة إحيائو بعد شلاتو؟!، أو تضّمن: )ىل( دلعٌت )قد( ادلفيدة للتحقي  م  الفعل 

، وبعد (1)أي: قد ٖتق  أنو أتى على كل إنسان مدة من الإلمن معدوًما، فخلقناه...ادلاضي؛ 
 .(2)ىذه اخلِلقة ابتالء، بّينا لو طريقُت ابتالًء؛ فهو ؼلتار

 مجأل النص: 3.1
1.3.1                    : 

 . أما كيفية ٘تظهر التماسك الداخلي للجملة فيظهر يف اآليت:(3)ٚتلة ابتدائية
 الروابط الزمانية:  1.1.3.1

 الرابطان الإلمنيان ادلعنويان )حُت + الدىر(.
 الروابط اإلحالية:  2.1.3.1

؛ حيث أحالت كلميت إنسان ل"أ"من الروابط اإلحالية كذلك  التعريف: "أل" -
يف اإلنسان للجنس، يف  "أل"ودىر من نكرتُت تفيدان العموم إىل كلمتُت معَّرفتُت، وكانت 

                                                 

، وينظــــر تفســــَت القــــرآن 29/382، وينظــــر التبيــــان يف إعــــراب القـــرآن 1/170ينظـــر شــــرح كتــــاب ســـيبويو  -1
 .377-29/371، وينظر  تفسَت التحرير والتنوير 2/352، وينظر مغٍت اللبيب 8/3674العظيم 

، وينظــر  تفســَت التحريــر والتنــوير 578لــُت ص، وينظــر تفســَت اجلال8/3674ينظــر تفســَت القــرآن العظــيم  -2
29/371-377. 

 .29/147ينظر اجلدول يف إعراب القرآن  -3
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 .(1)إشارة إىل اجلنس نفسو بقط  النظر عن األفراد
، حيث حذف نعت حُت (2)كما نرى استخدام إحالة احلذفاحلذف:  -

 .(4)ع. معتمًدا على آلية التذكَت واالسًتجا (3)"كائن"
 عالقات االرتباط األساسية:  3.1.3.1

 .(5) : أتى + حُتعالقة اإلسناد -
من العالقات الواضحة ما ٖتدثـو حـروف عالقة اإلضافة )استخدام حروف اجلر(:  -

         ... ال حــــا تعلّــــ  ، ...(6)اجلــــر مــــن تعلّــــ ، حيــــث ُتســــهم يف ربــــط الكلمــــات بعضــــها بــــبعض
       بالفعـــــل   و ،     لــــــ نعتًـــــا "كـــــائن"ٔتحـــــذوف تقـــــديره   

 (7) ،...
وىكـــذا  وصـــل حرفـــا اجلـــر إىل متعلقـــُت، أحـــدعلا: حاضـــٌر بالســـياق الـــداخلي، واآلخـــر: متعلـــ  

 زلذوف من السياق الداخلي، وىو بالسياق اخلارجي؛ ما أدخل اجلملة يف ضلو النص. 

 :(8)عالقات االرتباط ادلنطقي بٌن ادلعاين من الوجهة الداللية 4.1.3.1
حيث تضّمنت معٌت   يف  -أيًضا-نرى عالقة التضّمن : (9)عالقة التضّمن  -

                                                 

 من ىذا البحث. 5، وينظر ص329، وينظر علوم البالغة ص578ينظر تفسَت اجلاللُت ص -1

 .194ينظر يف اللسانيات وضلو النص ص -2

 .462ينظر إعراب القرآن ص -3

 .234وضلو النص صينظر يف اللسانيات  -4

 .163ينظر نفسو ص -5

 .202، 163ينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -6

 .462ينظر إعراب القرآن ص -7

 . 73ينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -8

 .73ينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -9



 رللة كلية اآلداب - العدد الثاين                          أسلوب القرآن الكرمي بٌن حنو اجلملة وحنو النص
___________________________________________________________ 

57 

 

كمــا علمنــا يف الصــفحة الســابقة، وكــذلك تضــّمن " قــد"معــٌت      لكلمــة )آدم( علــى
  ، وتضّمن(1)رأي  

 .(2)سنة على رأيدلدة احلمل أو أربعُت  

 العالقات االستبدالية: 5.1.3.1
1.     :فـ      وضعت بداًل من حضر أو جاء أو قدم؛ ذلك أن اجمليء

مثاًل يكون يف األعيان وادلعاين، ؤتا يكون رليئو بذاتو، وبأمر، ودلن قصد مكانًا، وزمانًا، أما 
 .(3)اا وقهريًّ طبيعيًّ  اإلتيان فعامَّ يف اجمليء والذىاب وفيما كان

استخدم اإلنسان:  .2     ؛ ألن اإلنسان عام –و. أعلم  –بداًل من بشر
بالنظر إىل األفراد، يف حُت لفا )البشر( َعَلم لنفس احلقيقة من غَت اعتبار كوهنا مقيدة 

 .(4)التشخيصات والصور
بداًل من مدة؛ ذلك أن ادلدة زمن يق  على كل ٚت  من   استخدم حٌن:  .3

ا ًا جامًعا ألوقات متناىية، سواء كان سنًة أو شهورًا أو   األوقات، يف حُت تكون 

 .(5) أياًما أو ساعات

 اســتخدم الللدهر:  .4       بـــداًل مــن الـــإلمن أو الوقــت؛ ذلـــك أن الــدىر جـــام

متواليـة، سلتلفـة كانـت أو غـَت سلتلفـة، يف حـُت صلـد أن الـإلمن يقـ  علـى   –يف ادلستقبل –ألوقات 
كل ٚت  من األوقات؛ فيقال: زمٌن طويل، وزمٌن قصَت، أمـا الوقـت فواحـد، وىـو: ادلقـدَّر باحلركـة 

                                                 

 .578اجلاللُت صينظر تفسَت  -1

 .578ينظر تفسَت اجلاللُت ص -2

 .34، وينظر الكليات ص565ينظر الفروق يف اللغة ص -3

 .239، 34ينظر الكليات ص -4

 ينظر نفسو. -5
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 .(1) الواحدة من حركات الفلك، وىو غلري من الإلمن رلرى اجلإلء من اجلسم وىو مطل 
. وم  كل ذلك (2)إحداث التناس  يف الكلمة اجملاورة وىكذا فإن مهمة ىذا االستبدال

من  ،ذلك ؽلكننا التمثيل بعالقة االرتباط االستبدالية )الًتادف( ىذه م  اللفا ادلالئم ادلستخدم
 ، على النحو اآليت:وأفقيّ  خالل زلورين متقاطعُت رأسيّ 

 
 

              التالؤمزلور 
   الإلمن من مدة البشر على حضر ىل
   الوقت من برىة بٍت آدم على قدم ىل
    من   على جاء ىل

 (3) زلور االستبدال )عالقة الًتادف(

2.3.1          : 

 الروابط اإلحالية: 1.2.3.1

   حيث جعل تكرار كلمة       الضمَت يف الضمًن:  .1
 .(4)أمرًا يشتت االنتباه... ما أضفى ادلعٌت شيًئا من القوة

                                                 

 .490-485ينظر الكليات ص -1

 .194يف اللسانيات وضلو النص ص :ينظر -2

 .108-107نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص استفدُت من -3

 .228-220ينظر يف اللسانيات وضلو النص ص -4
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    أدى النعت إىل نوع من الربط وضرب من اإلحالة ادلرجعية، فكلمة النعت:  .2
 .(1)خاًصااليت ذكرت قبلها؛ فقيدهتا؛ أي: شيًئا    )النعت( أحالتنا إىل كلمة 

 عالقات االرتباط األساسية: 2.2.3.1
 عالقات االرتباط األساسية يف اجلملة ىي: 

 ]ىو + شيًئا[.اإلسناد:  .1
 ]شيًئا + مذكورًا[. الوصفية:  .2
. أو (2)اجلملة  ادلذكورة قَباًل من اآلية ىي حالية من اإلنسانعالقة ادلالبسة:  . 3

 .(3)فيو، والتقدير: يف يكن فيو اإلنسان شيًئا مذكورًابتقدير الرابط     نعت لـ

3.3.1                : 
 .(4)ىذا اجلإلء من اآلية الكرؽلة استئناف بياين 

 الروابط اإلحالية: 1.3.3.1

الضمَتان البارزان يف الضمًن:  .1         (5)االختصاررابطان بغرض. 

  )ألـ( التعريف يف  )ألل( التعريف: .2     :الستغراق ٚتي  أفراد اجلنس؛ أي

                                                 

 .228، يف اللسانيات وضلو النص ص29/373ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -1

 .8/462، وينظر إعراب القرآن 29/147ينظر اجلدول يف إعراب القرآن وصرفو  -2

 .29/372لتنوير ، وينظر تفسَت التحرير وا29/147ينظر اجلدول يف إعراب القرآن وصرفو  -3

 .29/148ينظر اجلدول يف إعراب القرآن وصرفو  -4

 .153ينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -5



 رللة كلية اآلداب - العدد الثاين                          أسلوب القرآن الكرمي بٌن حنو اجلملة وحنو النص
___________________________________________________________ 

60 

 

 .(2)، وىي بذلك أحالت اإلنسان من النكرة إىل ادلعرفة(1)كل فرد منو

 .(3)رََبَط نطفة بأمشاج    النعت النعت:  -3

 االنزياح:  2.3.3.1
؛ ألن النطفة يف معٌت اجلم ، أو ألن كل جإلء    جاء نعت نطفة ٚتًعا  -

 .(4) من النطفة نطفة، أو مبالغة يف شدة االختالط )على اعتبار أن معٌت مشج ىو خلط(

تأكيد الكالم ْترف )إن(: تنإلياًل للمشركُت منإللة من ينكر أن . خل  اإلنسان؛  -
 .(5)ٗتلقهملعدم جريهم على موجب الِعْلِم؛ فقد عبدوا أشياًء يف 

 العالقات االستبدالية ]الرتادف[: 3.3.3.1
1.      :  إغلاد  –و. أعلم  –حيث يف يستخدم )صنعنا( مثالً؛ ألن الصن

الصورة يف ادلادة، وإظلا استخدم     (6)؛ ألن اخلل  تقدير وإغلاد. 
2.      :استخدم       ألن اخللط فيو عموم  بدل )أخالط( مثالً؛

فقط، فهو خلط أيِّ موائ  أو جوامد أو متخالفات، أما األمشاج ففيها عموم وخصوص؛ فهي 
 .(7)خلط كل ذلك وخلط ماء الرجل

 عالقة االرتباط األساسية يف اجلملة: 4.3.3.1
                                                 

 .29/373ينظر تفسَت التحرير والتنوير،  -1

 .163، وينظر التمهيد يف النحو والصرف ص1/178ينظر شرح ابن عقيل  -2

 .197ينظر نفسو ص -3

 .29/148، وينظر اجلدول يف إعراب القرآن وصرفو 29/374التحرير والتنوير ينظر :تفسَت  -4

 .29/373ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -5

 .29ينظر الفروق يف اللغة ص -6

 .333، وينظر الكليات ص430-2/429 "ج.ش.م"ينظر لسان العرب، مادة  -7
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 ]خل  + نا[.اإلسناد:  .1
 ]خل  + اإلنسان[.التعدية:  .2
 .(1)]نطفة + أمشاج[، حسب اإلعرابالوصفية أو البدلية:  .3

 ]إنا + خلقنا[، بُت أداة التأكيد واجلملة ادلؤكَّدة.التأكيد:  .4

رابط تَعالقي؛ حيث تعلَّ  بالفعل    حرف اجلر اإلضافة:   .5     ليوصل  ؛

 الفعل إىل االسم    
 (2). 

4.3.1      : 

 حال من فاعل    أو من ادلفعول ،   (3)، أو مستأنفة ال زلل ذلا. 

 الروابط اإلحالية: 1.4.3.1

 الضمَت البارز )ـو(، والضمَت ادلستًت )ضلن(.الضمًن:  -

 االنزياح: 2.4.3.1
و.  –االنإلياح يف زمن اجلملة؛ حيث خالفت ٚتي  أزمنة األفعال الصرفية إشارًة  -

إىل التكليف بأمر عظيم؛ ذلك أن االبتالء يعٍت التكليف، فهو يظهر تفاوت ادلكلفُت  –أعلم 
 .(4)بالوفاء بو

                                                 

 .29/382ينظر التبيان يف إعراب القرآن  -1
 .202االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية صينظر نظام  -2

 .8/463، وينظر إعراب القرآن 29/148ينظر نفسو، وينظر اجلدول يف إعراب القرآن وصرفو  -3

 .29/375ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -4
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  االنإلياح يف موق  اجلملة، حيث وقعت بُت ٚتلة " -     وٚتلة     
إظلا يكون بعد  -الذي ىو يَْظَهُر بو امتثال اإلنسان أو عصيانو  -معًتضة؛ ألن االبتالء )التكليف( 

ىدايتو إىل سبيل اخلَت، فكان ادلتوق  أن تق  "نبتليو" بعد ٚتلة "إنا ىديناه"؛ ولكن قُدَِّم لالىتمام  ذا 
 .(1)االبتالء الذي ىو سبب السعادة أو الشقاء

 تبدالية ]الرتادف[:عالقة اس 3.4.3.1
؛ ألن االبتالء ىو استخراج ما -و. أعلم-طلتربه أو نكلفو  --يف يستخدم . 

ُبتَلى، الذي تـُْعَرُف حاُلو يف الطاعة وادلعصية بتحميلو ادلشقة، يف حُت يكون االختبار 
عند ادل

 .(2)بذلك وبفعلو، وىو يقضي وق  اخلرب ْتالو يف ذلك، أما التكليف فهو إلإلام

 عالقة االرتباط األساسية يف اجلملة: 4.4.3.1

 ]نبتليو + ضلن[.اإلسناد:  .1

 ]نبتليـ + ـو[التعدية:  .2
5.3.1            : 

 ٚتلة معطوفة على ٚتلة    
 (3). 

 الروابط اإلحالية: 1.5.3.1
 الضمَتان البارزان يف الضمًن:  .1    نا + ىـ(، اسُتخدما فصارَا يف( ،

حكم األداة؛ لذلك أدت وظيفتهما الربطية كما أدهتا أدوات ادلعاين الرابطة األخرى؛ إال أن 

                                                 

 .29/374ينظر نفسو  -1

 .380، 379ينظر الفروق يف اللغة ص -2

 .29/149ينظر اجلدول يف إعراب القرآن  -3
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الضمَت البارز معتمد على إعادة الذكر، يف حُت تعتمد أدوات الربط على معانيها الوظيفية اليت 
 .(1)ٖتدد نوع العالقة ادلنشأة

 إحالة النعت النعت:   .2    ربطت النعت بادلنعوت     ؛ فهي
 إحالة مرجعية.

 عالقات االرتباط ادلنطقي بٌن ادلعاين: 2.5.3.1
 حيث ضّمن الفعل عالقة التضّمن:  -    

 الفعل ]فصَتناه[، فتعدى دلفعولُت.
انإلياح أخرج اخلطاب عن النمط ادلعتاد، حيث جاء وصف  االنزياح: 3.5.3.1 

)فجعلناه سامًعا مبصرًا(؛ ألن  --اإلنسان بـ)السمي  البصَت(، بصيغة ادلبالغة، ويف يقل . 
   اإلنسان وبصره أكثر ٖتصياًل و٘تييإلًا يف ادلسموعات وادلبصرات من    احليوان وبصره؛ 

 .-(2)-بالبصر يتيقن أدلة وجود .فبالسم  يتلقى اإلنسان الشرائ ، و 
وىناك انإلياح آخر ٘تّثل يف: أن ىذه ىي اجلملة الوحيدة يف النص ادلربوطة ربطًا مباشرًا 

 برابط لفظي )الفاء( وقد بينت يف الصفحة السابقة التعليل.
 عالقة استبدالية:  4.5.3.1

يف الفعل )جعل(، حيث يف يستعمل )صَّت( الذي وظِّف يف ادلعٌت  عالقة استبدالية
 .(3)احلقيقي؛ ذلك أن الفعل )جعل( من أفعال التحويل )وىو متعٍد دلفعولُت( فكان ٔتعٌت )صَّت(

 عالقة االرتباط األساسية يف اجلملة: 5.5.3.1
 ]جعلـ + ـنا[.اإلسناد:  .1
 ]جعلـ + ـو +  يًعا[.التعدية:  .2

                                                 

 .152ينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -1

 .29/375ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -2

 .2/39ينظر شرح ابن عقيل  -3
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 ] يًعا + بصَتًا[.الوصفية:  .3
، (1)استخدم الفاء اليت توجب االشًتاك يف ادلعٌت الربط حبرف االستئناف )ف(:. 4

حوَّل اجلملة إىل ٚتلة معطوفة؛ وىو ما جعل الربط ٔتثل ىذه األداة أمًنا للبس يف فهم و 
بأن جعلو  يًعا أنو خل  اإلنسان من نطفة فرَّع  --... وىكذا بعد أن بُّت  (2)االنفصال

 .وبصَتًا؛ إشارة إىل حواس التفكَت والتدبَت
6.3.1                      (3)اجلملة استئنافية. 

 الروابط اإلحالية: 1.6.3.1
 الضمَت البارز ادلدغم يف الضمًن:  .1    أحالت  إىل اذلادي–  .– ،

ْهِدّى )اإلنسان(.- -والضمَتان البارزان يف ىديناه )ـنا + ىـ( أحاال إىل اذلادي ).( 
َ
 ، وادل

)ألـ( يف السبيل، حيث أحالت الكلمة إىل معرفة،وىي عهدية )ألل( التعريف:  .2
 .(4)والسامعُت --جعلت االسم الداخلة عليو معروفًا )معهوًدا( بُت ادلوىل 

)شاكرًا + كفورًا(، حيث ارتبطتا بصاحبهما وىو: اذلاء  الثانية يف احلال احلال:  .4
، وسبيل البيان يف ىذه العالقة أن احلال تبُت ىيئة صاحبها وقت وقوع الفعل، ومن (5))ىديناه(

                                                 

، 463، وينظـر إعـراب القـرآن ص29/375، وينظر تفسَت التحرير والتنوير 566ينظر الفروق يف اللغة ص -1
 .80، وينظر نظام الربط يف النص العريب ص236-232وينظر يف اللسانيات وضلو النص، 

 .200ينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -2

 .29/149ينظر اجلدول يف إعراب القرآن  -3

 .18ينظر األدوات النحوية ص -4

لقـرآن ، وينظـر إعـراب ا29/148، وينظر  يف إعراب القـرآن وصـرفو 382ينظر التبيان يف إعراب القرآن ص -5
8/464. 
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 .(1)ىنا فهذا البيان ضروري يف فهم معٌت اجلملة
حال أنو مًتدد يف أمره بُت  )شاكرًا + كفورًا(، فادلعٌت: إنا ىديناه السبيل يفادلقارنة:  .5

أحد الوضعُت )شاكر، كفور(، فأحد الوضعُت على الًتديد مقارن حلال ىدايتو إىل السبيل، وىي 
مقارنة عرفّية؛ أي: عقب التبليغ والتأمل، فإن أخذ باذلدى كان شاكرًا، وإن أعرض كان كفورًا، كمن 

 .(2)إىل السباع أو اللصوص يف يأخذ بإرشاد من يهديو الطري  فيؤخذ يف طري  يلقي بو
 

 الربط باألداة: 2.6.3.1
، و ىي كأي أداة من (3)حرف عطف، للتفصيل، غَت عامل:    لالعطف ب -

أدوات العطف أداة من أدوات التماسك النحوي، ويُعّد الربط  ا قرينة ألمن اللبس يف فهم 
 .(5)يف إعراب األول؛ ذلك أن من فوائد العطف: أنو يشرك الثاين (4)االنفصال

  اخلامتية: 3.6.3.1        إشارة إىل ما خلقو . من احلواس اليت ،
 .(6)كانت أصل تفكَته وتدبَته

 العالقة االستبدالية ]ترادف[، ]تنافر[: 4.6.3.1
1.     :  السبيل بداًل من الصراط والطري ؛ ذلك أن الصراط ىو الطري

                                                 

 .173-171، وينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص40ينظر نسيج النص ص -1

 .377-29/376ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -2

، وينظــــر 29/148، وينظــــر  اجلــــدول يف إعـــراب القــــرآن وصــــرفو 29/376ينظـــر تفســــَت التحريــــر والتنـــوير  -3
 .25األدوات النحوية ص

 .220وينظر يف اللسانيات وضلو النص ص ،200نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص ينظر -4

 .231ينظر دالئل اإلعجاز ص -5

 .219، وينظر يف اللسانيات وضلو النص ص29/375ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -6
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والطري  ال يقتضي السهولة، أما السبيل فهو اسم يق  على ما يق  عليو الطري  وعلى السهل، 
 .(1)ما ال يق  عليو
2.      :  ىديناه بداًل من أرشدناه؛ ذلك أن اإلرشاد إىل الشيء ىو التطري

 .(2)لو والتبيُت لو، أما اذلداية فهي التمكُت من الوصول إليو
3.      : شاكرًا بداًل من حامًدا؛ فالشكرىو االعًتاف بالنعمة على جهة

التعظيم، وال يكون إال على النعمة، أما احلمد فهو الذكر اجلميل على جهة التعظيم ادلذكور بو، 
 .(3)ويصن على النعمة وغَتىا

4.    : كفورًا بداًل من )جحوًدا(؛ ألن الكفر أعم وأمشل؛ فهو إنكار ػلصل
 .(4)بالقول وبالفعل، يف حُت يستخدم اجلحود يف ما ينَكر باللسان دون القلب

 .(5) التنافر بُت )شاكرًا + كفورًا(التنافر:  .5
 عالقات االرتباط األساسية يف اجلملة: 5.6.3.1

، وىي َردٌّ على ادلشركُت الذين (6))إنّا+ ىديناه( بُت التأكيد وادلؤكَّدعالقة التأكيد: .1
 .(7)أن القرآن باطلالذين يإلعمون 
 )ىديـ + نا(.عالقة اإلسناد:  .2

                                                 

 .547ينظر الفروق يف اللغة ص -1

 ينظر نفسو. -2

 .547صينظر الفروق يف اللغة  -3

 .764-763، 742، 356، 160ينظر الكليات ص -4

 .107ينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -5

 .163ينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -6

 .29/376ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -7
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 )ىديـ + ه + السبيل(.عالقة التعدية: .3
 )شاكرًا + كفورًا + ىاء ادلفعول يف  عالقة ادلالبسة: الواقعة بٌن.4     ،

 .(1)أي: بُت احلالتُْت ادلفردتُْت وصاحبهما
 حنو النص :الفصأل الثاين

 ترابط مجأل النص: 1.2
 عالقة اجلمأل بعضها ببعض من حيث السياق اخلارجي: 1.1.2

1.                      : 
  ٚتلة   ...   ٘تهيد للجملة اليت بعدىا     ...  (2) وبُت االستفهام ،

وبُت اجلواب الذي استغرق اجلملة التالية نصًّا واجلمل األخرى ضّمًنا ربط الوارد يف اجلملة األوىل 
 بياين.

2.                            : 
 ،(4) اإلٚتال. يقوم على التوضين بالتفصيل بعد (3)استئناف بياين    … ٚتلة 

…  مًتتب على التقرير الذي دل عليو:  ،(4)   (5)؛ دلا فيو من تشوي. 
3.                 : 

 ٚتلة        …   بيان جلملة "نبتليو" تفنًنا يف نظم الكالم؛ فهي

                                                 

 .163صينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية  -1

 .66، وينظر نسيج النص ص29/371ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -2

 .29/373ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -3

 .232، وينظر يف اللسانيات وضلو النص ص39ينظر نسيج النص ص -4

 .29/373ينظر تفسَت التحرير والتنوير  -5
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 استئناف بياين لبيان ما نشأ عن ٚتلة:      :ولتفصيل ٚتلة ،       وٗتلص إىل

 .(1)الوعيد والوعد
 :(*)االنزياح الزمين 2.1.2

الفعل حيث وردت ٚتي  األزمنة الصرفية ألفعال اجلمل يف النص زمًنا ماضًيا، عدا 
"نبتليو"، يف التفات رائ ، ػلتاج معو ىذا اإلنسان إىل عم  تفكَت، وانإلياح منبو خلطورة ىذا 

 احلدث )االبتالء(.
 الزمن اإلشاري والزمن اإلحايل: 3.1.2

األزمنة اإلشارية يف النص ىي ادلاضي لألفعال الرئيسية مستفيًدا من ادلقام: أتى،   -
 س[، جعل، وىدى. كان، خل ، ابتلى ]على رأي أنو رئي

األزمنة اإلحالية )زمن الصيغة(، ويكون لألفعال التابعة، ويدخل فيو كل ما يدل  -
على الإلمن: أتى: ماٍض، يف يكن: ادلضارع ]ادلاضي[، خلقنا: ادلاضي، نبتليو: احلاضر أو 
ادلستقبل ]على أساس أنو تاب [، جعلناه: ماٍض، ىديناه: ماٍض. كما احتملت اجلمل اال ية 

 .(2)إلمن احلاضر عند من يرى وجود الإلمن يف اجلملة اال يةال

 عالقة االرتباط ادلنطقي بٌن ادلعاين )داللًيا( خارج اللغة: 4.1.2
،              التضاد بُت ٚتليت 
 .(3)والثانية الوجودحيث ٘تّثل األوىل العدمية 

                                                 

 .29/375ينظر نفسو  -1

 الباحث.من نسج  -مصطلن االنإلياح الإلمٍت -*

، وينظــــر زلاضــــرات أ.د. فيصــــل صــــفا، جامعــــة الَتمــــوك، إربــــد، األردن، 97-88ينظــــر نســــيج الــــنص ص -2
 .م2009

 .73ينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل العربية ص -3
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 الروابط اإلحالية: 5.1.2
 الضمًن: 1.5.1.2

   … يعود على اإلنسان يف ٚتلة    الضمَت يف :   يف  .1
(1). 

   اذلاء الثانية يف .2    : ( يفاذلاءالضمَت )         …   يعود على
 .(2)السابقةاإلنسان يف اجلمل 
 التكرار:  2.5.1.2

 ما ينشأ عنو ٘تاسك معجمي وصويت ىكذا:
اإلنسان، إنا، إّما. ىذا التكرار بّث يف السورة لونًا من التكراراحملض ادلعجمي:   .1

 .(3)االنسجام الصويت الداخلي
 التكراراجلزئي الفونيمي:   .2   ،         ،      ، 

  (4)، ىذا التكرار حّق  ٘تاثاًل صوتًيا م  هناية كل فاصلة أسهم يف االتساق النصي. 
 التعريف: "أل" 3.5.1.2

 يف  "أل"    ،     ،      ، تربط بُت اجلمل ربطًا يشبو
ربط اإلحالة بالضمَت؛ فهي تذكر السام  أو القارئ بشيء سب  ذكره، أو شيء معروف يف 

 .(5)الذىن جرى الكالم عليو أو اإلشارة إليو سياقًيا
 الفصأل:  4.5.1.2

                                                 

 من ىذا البحث. 56ينظر ص  -1

 من ىذا البحث. 48ينظر ص  -2

 .248، 232-231، 193ينظر يف اللسانيات وضلو النص ص -3

 .220ينظر نفسو ص -4

 .229ينظر نفسو ص -5
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  الفصل بُت ٚتلة   ...  وٚتلة    ...  (1)نوع من الربط بُت اجلمل. 
 احلذف: 5.5.1.2

من ح  احملذوف ... أن ينسب إىل ٚتلة الكالم ال إىل الكلمة )) : (2)يقول عبد القاىر
 .(3)(( اجملاورة لو

 العطف: 6.5.1.2
 العطف يف     و        و        قوَّى العالقات بُت

 .(4)قوَّى جإلًءا من النص -على األقل  -اجلمل ادلؤلِّفة للنص، أو 

 احلالية: 7.5.1.2
 . الحا اخلطّاطّة اآلتية:(5)وصل رلموعة من اجلمل تتعل  ْتال واحدة

            . 
 
         (6). 
 

ومعلوم أن ىذا الربط بُت احلال وصاحبها قرينة لفظية ألمن اللبس يف فهم االنفصال 

                                                 

 .196ينظر يف اللسانيات وضلو النص ص -1

 من ىذا البحث. 56-54ينظر ص -2

 .310أسرار البالغة ص -3

 .197ينظر يف اللسانيات وضلو النص ص -4

 .196ينظر نفسو ص -5

 من ىذا البحث. 62-58ينظر ص -6
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 .(1)بُت اجلملتُت
 زلور اجلمأل ادلتتابعة: 8.5.1.2

زلور اجلمل ادلتتابعة يف النص كلو ىو اإلنسان؛ وىو ما يربز االقًتان بُت الدال 
الروابط ادلعنوية الداخلية )النحوية( واخلارجية )السياق  وادلدلول؛ حيث نشأ األخَت عن طري 

 .(2)وادلقام( اليت يستخلصها القارئ من النص عن طري  التخإلين واالسًتجاع

 االنزياح: 9.5.1.2

، يف حُت وردت     ...  االنإلياح يف الإلمن ادلاضي النصي متَّ بواسطة يف  يف:

حلظة تفكَت بإلمن أطول،  -و. أعلم  -دون ٘تهيد؛ ألهنا  -يف النص  -ٚتي  األفعال ادلاضية 

 حالَة كونو رليًبا عن سؤال طرحتو اجلملة األوىل، كما أن ٚتلة     …   ىي الوحيدة

 .(3)اليت رُِبَطْت برابط لفظي م  ٚتلة أخرى؛ داللة على التفري  واالشًتاك
 االنسجام: 2.2

 (:Individual Identityالتطابق الذايت ) 1.2.2
يف )إنا + خلقنا + جعلناه(،  "نا"والضمَت  --التطاب  الذايت اإلحايل بُت ادلوىل 

 يف  "اذلاء"و     ... يف  "ىو": (4)وبُت اإلنسان والضمَت    …  (5). 
 (:Membershipعالقة التضّمن والعضوية ) 2.2.2

                                                 

 .173اجلمل العربية صينظر نظام االرتباط والربط يف تركيب  -1

 .219، 198ينظر يف اللسانيات وضلو النص ص -2

 من ىذا البحث. 11ينظر ص -3

 .35ينظر لسانيات النص ص -4

 من ىذا البحث. 58-56ينظر ص -5
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 اجلإلء بالكل،   ادلِلكية:عالقة 
 عالقة اجلإلء بالكل: .1

 .(*)اإلنسان ⊃)النطفة + األمشاج( 
 عالقة ادلِلكية: .2

 .(1)اإلنسان كلو ملك للخال 
 الذوات: 3.2.2

 الذوات يف ىذا النص تق  حول مفهومُت:
 مفهوم الذات اإلذلية اخلالقة. -

 .(2)مفهوم الذات اإلنسانية ادلخلوقة -

 احلالة العادية ادلفرتضة للعوامل: 4.2.2
"توقعاتنا حول البنيات الداللية للخطاب ٖتددىا معرفتنا حول بنية العوايف عموًما 

 اليت يشتمل عليها النص ٖتدَّد ٔتؤشرات ىي: (3)واحلاالت اخلاصة لألمور أو رلرى األحداث"
 يف يكن ـــــ العدمية. -

 إنا خلقنا  ــــ الوجودية. -

 الذي مييز معرفتنا للعوامل: اإلطار  5.2.2
 الوجود والعدم.

 عالقة التكرار: 6.2.2

                                                 

 : ىذا الرمإل  يعٍت فئة جإلئية.⊃ -*
 .37-34ينظر لسانيات النص ص -1

 ينظر نفسو. -2

 .  37-34لسانيات النص ص -3
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 اإلنسان. -إنا 
 تعالق احملموالت: 7.2.2
 متعال  م  احملمول      احملمول      . 
 العالقات الرابطة بٌن ادلوضوعات اجلديدة: 8.2.2

اذلادي + اإلنسان ادلخلوق )نطفة +  اخلال  ادلبتلي --التذكر واالسًتجاع: . 
 .(1)أمشاج( ادلبتَلى )شكر + كفران(

 بنية الروابط يف النص: 3.2
 تعداد على الوجه األول يف إعراب اجلمأل: 1.3.2

    .1ج           .ابتدائية رئيسة ، 

ϕ
(*)  
    .2ج      .حالية تابعة ، 

ϕ  
   .3ج                 .استئنافية تابعة ، 

ϕ  
   .4ج            .خرب تابعة ، 

 فـ
   .5ج         .معطوفة تابعة ، 

ϕ  
                                                 

 .37-34لسانيات النص صينظر  -1

*- ϕ.ىذا الرمإل يعٍت عدم وجود رابط لفظي مباشر : 
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  .6ج          .استئنافية رئيسة ، 
ϕ  
  .7ج                .خرب تابعة ، 

ϕ  
  .8ج     .حالية تابعة ، 

  :(*)الرسم الشجري للنص ]خارجًيا[ وفق التعداد األول 2.3.2

 
 التعداد األول( رسم شجري خارجي للنص كامالً وفق 1منوذج )

 
 تعداد على الوجه الثاين يف إعراب اجلمأل: 3.3.2

    .1ج           .ابتدائية رئيسة ، 
ϕ 
    .2ج      تابعة. ژۅ  ژ  ، نعت لـ 

ϕ  
  .3ج       .استئنافية رئيسة ، 

ϕ  
                                                 

م ح س: مركــب حــريف اســتفهامي، م ف: مركــب فعلــي، ج: ٚتلــة، م س: مكــون ا ــي، مــر ح جــا: مركـــب -*
 حريف جار، م ح: مكون حريف.

    

 2 
         ...      

 1
                 ...      

 3 
          ...       

 1/1
      ...        

 1/2
      ...      

 2/2
       ...       

 3/2
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  .4ج           .خرب تابعة ، 
 فـ
   .5ج         .معطوفة تابعة ، 

ϕ  
  .6ج        .استئنافية رئيسة ، 

ϕ  
  .7ج                    .خرب تابعة ، 

ϕ  
  .8ج      .استئنافية رئيسة ، 

 الرسم الشجري للنص ]خارجًيا[ وفق التعداد الثاين: 4.3.2

 
 ( رسم شجري خارجي للنص كامالً وفق التعداد الثاين.2منوذج )

 منوذج رمسي شجري للتماسك الداخلي للنص: 5.3.2
1.           .....    : 

    

 2 
         

 1
       ...       3 

          

 1/1
                    

 1/2
             ...      

 2/2
       ...       

 1/3
      ...       

 4 
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  لنص  (1)( رسم شجري للتماسك الداخلي3منوذج )              

     
(*). 

2.          : 

 

                                                 

 .م2009ينظر زلاضرات أ. د. فيصل صفا، جامعة الَتموك، إربد، األردن،  -1

 يف االختصارات. 73ىامش صينظر  -*

    

     
)  ( 

             

      

 
)   (       

 
)   (

   
)      (

   
)   (

      
)        (

    
)      (

 
)       (
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(1)( رسم شجري للتماسك الداخلي لنص اجلملة4منوذج )
         

(*). 
 التداولية والداللية يف النص: 4.2

 الوظائف التداولية: 1.4.2
 نبتليو. البؤرة: .1
 اإلنسان. احملور: .2

 نا يف )إنا( يف قولو تعاىل:  ادلبتدأ:        و       . 
 مذكورًا، شاكرًا،كفورًا. الذيأل: .3
ϕ ادلنادى: .4

(2). 

 

 الوظائف الداللية: 2.4.2
 اإلنسان. –.  –حُت  ادلستقِبأل: .1
 اإلنسان. ادلتقبَّأل: .2
 احلياة كلها زمان النص. الزمان: .3
 مكان وجود اإلنسان. ادلكان: .4
 .(3)اإلنسان –.  –حُت  ادلنفِّذ: .5

 ؛ حيث السلاَطَب مباِشر.ϕ ادلستفيد:  .6
  :اخلامتة

                                                 

 .م2009ينظر زلاضرات أ. د. فيصل صفا، جامعة الَتموك، إربد، األردن،  -1

ألهنــــا ليســـت عاملـــة، وبالضــــدية يفهـــم يف الرســـم الثــــاين  ؛عــــن اجلملـــة يف الرســـم األول "ىـــل"فصـــلت األداة  -*
 ."يف"ٓتصوص 

 .192-190ينظر الوظائف التداولية يف اللغة العربية ص -2

 .م2009ظر زلاضرات أ. د. فيصل صفا، جامعة الَتموك، إربد، األردن، ين -3
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 ىذه بعض النتائج اليت توصلت إليها من خالل ىذه الدراسة النصية... إليكموىا:
 من خالل حنو اجلملة كان التماسك الداخلي للنص واضًحا يف: .أوالً 
اليت ىي: حروف اجلر، وألـ التعريف،  الروابط الإلمانية ادلعنوية، والروابط اإلحالية -

والتضّمن، واحلذف، والضمَت، والنعت، واالنإلياح، والتأكيد، واالستئناف، واحلال، وحرف 
 التفصيل، وادلقارنة، والعطف، واخلا٘تة.

 ومن خالل العالقات االستبدالية كالًتادف والتنافر. -
والتعدية، والوضعية،  ومن خالل عالقات االرتباط األساسية يف اجلملة كاإلسناد، -

 والتأكيد، وقد كان ىذا التماسك الداخلي خَت دليل على التماسك اخلارجي للنص.

 من خالل حنو النص: .ثانًيا
كانت عالقة اجلمل فيما بينها من حيث السياق اخلارجي عالقة سؤال ّتواب،  -

باستفهام تقريري أو توبيخي أو ٖتق ، منتهية بوعد ووعيد؛  أو عالقة تفصيل وإٚتال، مبتدأة
فكانت ادلقدمات، وادلدخالت، وادلخرجات ابتالء يف ابتالء يف ابتالء ... نبتليو يف انإلياح 

 والتفات وإخطار.

 كان الربط اخلطي التتابعي ماضًيا مطلًقا، وماضًيا مقيًدا، وحاضرًا مطلًقا. -

 بُت ادلعاين داللًيا خارج اللغة عالقة تضاد.كانت عالقة االرتباط ادلنطقي  -

اشتملت اجلمل على روابط فيما بينها ىي: الضمائر، والتكرار ادلعجمي، والتكرار  -
 اجلإلئي الفونيمي، والتعريف، والفصل، واحلذف، والعطف، واحلالية.

أما زلور اجلمل ادلتتابعة فقد كان اإلنسان؛ وىو ما شّكل ثنائية بُت الدال  -
 : "يف يكن".--ل، عن طري  روابط داخلية وخارجية...، كما كان االنإلياح يف قولووادلدلو 

 من حيث االنسجام: .ثالثا
كان التطاب  الذايت اإلحايل، وعالقة التضّمن، والعضوية، والذوات، واحلالة  -

... كل العادية ادلفًتضة للعوايف، واإلطار، وعالقة التكرار، وتعال  احملموالت، وادلواضي  اجلديدة
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 ذلك كان منسجًما.

 بنية الروابط: .رابًعا
بنية الروابط يف النص كانت شلثَّلة يف الرسم الشجري للنص الذي استنتج يل ثالث  -

ٚتل رئيسة، ىي: ابتدائية واستئنافيتان، وأرب  ٚتل تابعة ىي: حالية، وخرب، ومعطوفة، وخرب. 
فقد كانت أرب  ٚتل رئيسة، ىي: ابتدائية، ىذا على التحليل األول. أما على التحليل الثاين، 

 وثالث استئنافيات.
 التداولية والداللية: .خامًسا

كانت كل الوظائف التداولية شلثَّلة كاآليت: البؤرة، واحملور، وادلبتدأ، والذيل، عدا  -
 ادلنادى. ِعلًم بأن كل ىذا خاض  لطبيعة النص وخصوصيتو.

 ستقِبل، وادلتّقبَّل، وادلنفِّذ، والإلمان، وادلكان.ٓتصوص الوظائف الداللية ٘تثَّل يف: ادل -

ولكل ذلك كان القرآن الكرمي جامًعا للنحوين )اجلملي والنصي(، وكان ىذا من 
 خصوصياتو... وىذا البحث ظلوذج وشاىد.

  
 فهرس ادلصادر وادلراجع

 ادلصادر: :أوالً 
 القرآن الكرمي، رواية حفص عن عاصم، مصحف ادلدينة. -

    ، تن: زلمد اإلسكندراين ى"471"أسرار البالغة يف علم البيان، عبد القاىر اجلرجاين  -1
 .م1996، 1: لبنان، ط - د.م. مسعود، دار الكتاب العريب، بَتوتو 

، 29: ، إعداد: فري  بيت األفكار الدولية، جى"616"التبيان يف إعراب القرآن، العكربي  -2
 .م1998، "د. ط"السعودية،  - ن، الرياضاألرد - بيت األفكار الدولية، عمان

، تعلي : ى"911"جالل الدين السيوطي  "ى 864"تفسَت اجلاللُت، جالل الدين احمللي  -3
 .م1995، 1: لبنان، ط - زلمد نعيم وزلمد رصوان، مؤسسة الرسالة، بَتوت
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، ، مؤسسة علوم القرآن8: ، تن: زلمد البنا، جى"774"تفسَت القرآن العظيم، ابن كثَت  -4
 .م1998، 1: سوريا، ط - لبنان، دمش  - بَتوت

، تن: زلمد ى"1376"الرٛتن السعدي  تيسَت الكرمي الرٛتن يف تفسَت كالم ادلنان، عبد -5
 .م1988، 1: ، عايف الكتب، مكتبة النهضة، بَتوت، لبنان، ط7: النجار، ج

ادلدين،  ، تعلي : زلمود شاكر، مطبعةى"471"دالئل اإلعجاز، عبد القاىر اجلرجاين  -6
 . م1992، 3: القاىرة، ط

، تن: زلمد الدية، د. فايإل الداية، دار ى"471"دالئل اإلعجاز، عبد القاىر اجلرجاين  -7
 .م2007، 1الفكر، دمش ، سوريا، ط

(، تن: رمضان عبد التواب، زلمود ى368سعيد السَتايف ) شرح كتاب سيبويو، أبو -8
 .م1986، "د.ط"رة، ، اذليئة ادلصرية، القاى1حجازي، زلمد ىاشم، ج

، دار الًتاث، القاىرة، 1(، جى769شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل ) -9
 .م1980، 20ط

(، تن: ٚتال مدعمش، مؤسسة الرسالة، ى392الفروق يف اللغة، أبو ىالل العسكري ) -10
 .م2002، 1بَتوت، لبنان، ط

يش وزلمد ادلصري، (، مقابلة: عدنان درو ى1094الكليات، أبو البقاء الكفوي ) -11
 .م1992، 1مؤسسة الرسالة، بَتوت، لبنان، ط

ادلنعم  (، تن: عامر حيدر، عبدى711لسان العرب، ٚتال الدين بن منظور ادلصري ) -12
 .م2003، 1، دار الكتب العادلية، بَتوت، ط1خليل، م

، 2(، تن: زلمد زليي الدين، جى761مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب، ابن ىشام ) -13
 ".تط. د. م. "دار الشآم للًتاث، بَتوت، لبنان، 

 ادلراجع: :ثانًيا
إعرا ا، ٛتدي الشيخ، ادلكتب اجلامعي احلديث،  -معناىا  -مبناىا  -األدوات النحوية  -1
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 م.2009 "ط د. ب."

ليبيا، تونس،  السالم ادلسدي، الدار العربية للكتاب، طرابلس. األسلوبية واألسلوب، عبد -2
 م.1982 ،2ط

، زلمد الشاوش، 1أصول ٖتليل اخلطاب يف النظرية النحوية العربية. تأسيس ضلو النص، م -3
 م.2001، 1جامعة منوبة. تونس، ادلؤسسة العربية. بَتوت، ط

 م.2001، 1، دار ومكتبة اذلالل، بَتوت، لبنان، ط8إعراب القرآن، زلمد الكرباسي، م -4

أنظمة العالمات يف اللغة واألدب والثقافة. مدخل إىل السيميوطيقيا، سيإلا قاسم، ونصر  -5
 م.1986أبو زيد، دار الياس، القاىرة، د.ط، 

البدي  بُت البالغة العربية واللسانيات النصية،  َت سرحان، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  -6
 م.1998، "د.ب.ر"

للثقافة والفنون، الكويت، د.ط،  ، اجمللس الوطٍتبالغة اخلطاب وعلم النص،صالح فضل -7
 م.1992

التحليل اللغوي للنص. مدخل إىل ادلفاىيم األساسية وادلناىج، كالوس برينكر، تج: سعيد  -8
 م.2010، 2ْتَتي، مؤسسة ادلختار، القاىرة، ط

، "د. ب"الًتابط النصي يف ضوء التحليل اللساين للخطاب، خليل البطاشي، دار جرير،  -9
 م.2009 ،1ط

د. "، الدار التونسية للنشر، تونس، تونس، 29تفسَت التحرير والتنوير، زلمد بن عاشور، ج -10
 م.1984، ط"

التمهيد يف النحو والصرف، زلمد رضوان وعبد . درويش وزلمد التوصلي، منشورات  -11
 م.1993، 5جامعة قاريونس، بنغازي ليبيا، ط

: أٛتد صلاد، دار الغد اجلديد، القاىرة، جام  الدروس العربية، مصطفى الغالييٍت، تن -12
 م.2007، 1مصر، ط
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، دار الرشيد، دمش ، سوريا، 29:اجلدول يف إعراب القرآن وصرفو، زلمود صايف، ج -13
 م.1988، 2بَتوت، لبنان، ط

اخلطاب األديب ورىانات التأويل، نعمان بوقرة، عايف الكتب احلديث، إربد، األردن،  -14
 م.2012، 1ط

 م.1993، 4د سلتار عمر، عايف الكتب، القاىرة، طعلم الداللة. أٛت -15

 م.2000، 1علم اللغة بُت النظرية والتطبي . دار قباء، القاىرة، ط -16

، 1علم لغة النص. ادلفاىيم واالٕتاىات، سعيد ْتَتي، مؤسسة ادلختار، القاىرة، ط -17
 م.2004

القاىرة علم النص. مدخل متداخل االختصاصات. تون دايك. تج: سعيد ْتَتي، دار  -18
 م.2001، 1للكتاب، القاىرة، ط

علوم البالغة )البدي  والبيان وادلعاين(، زلمد قاسم، ػلِت الدين ديب، ادلؤسسة احلديثة  -19
 م.2003، 1للكتاب، طرابلس، لبنان، ط

 م.2007، 1يف اللسانيات وضلو النص، إبراىيم خليل، دار ادلسَتة، عمان، األردن، ط -20

وث وقراءات، إبراىيم خليل، منشورات االختالف، الدار يف نظرية األدب وعلم النص. ْت -21
 م.2010، 1العربية للعلوم ناشرون، ط

اللسانيات. اجملال والوظيفة وادلنهج،  َت استيتية، عايف الكتب احلديث عمان، األردن،  -22
 م.2008، 2جدار للكتاب العادلي، إربد، األردن، ط

اللسانيات والبيداغوجيا. ظلوذج النحو الوظيفي. األسس ادلعرفية والديداكتيكية، علي آيت  -23
 م.1998، 1أوشان، دار الثقافة. الدار البيضاء، ادلغرب، ط

، زلمد خطايب، ادلركإل الثقايف العريب، -مدخل إىل انسجام النص  –لسانيات النص  -24
 م.2005، "د.ط"تونس، تونس، 

د.ط. "ا ومبناىا، ٘تّام حّسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، ادلغرب، اللغة العربية معناى -25
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 ."ت

اللغة وادلعٌت والسياق. جون الينإل، تج: عباس الوىاب، دار الشؤون الثقافية، بغداد،  -26
 م.1987 ،1العراق،  ط

مبادئ اللسانيات،أٛتد قدور، دار الفكر ادلعاصر، بَتوت، لبنان، دار الفكر، دمش ،  -27
 م.1999 ،2سوريا، ط

مؤسسة ادلختار،  زتسيسالف واورزنياك، تج: سعيد ْتَتي، مدخل إىل علم النص، -28
 م.2003، 1القاىرة، ط

ادلعجم األكادؽلي يف علم اللغة والصوتيات، إصلليإلي عريب م  مالح  توضيحية، زلمد  -29
 م.2007، 1سعيد احديد، دار مشوع الثقافة، الإلاوية، ليبيا، ط

فرنسي، إنكليإلي، عريب، مبارك مبارك، دار الفكر اللبناين،  معجم ادلصطلحات األلسنية. -30
 م.1995، 1بَتوت، ط

 الفهري، نادية العمري، إصلليإلي، فرنسي، عريب، عبدالقادر معجم ادلصطلحات اللسانية. -31
 م.2009، 1بَتوت، لبنان، ط دار الكتاب اجلديد ادلتحدة،

موسى عمايرة، زلمد العناين، مقدمة يف اللغويات ادلعاصرة، شحدة فارع، جهاد ٛتدان،  -32
 م.2003، 2دار وائل، عمان، األردن، ط

د. "مناىج البحث يف اللغة، ٘تام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، ادلغرب،  -33
 م.1985،"ط

مناىج الدرس النحوي يف العايف العريب يف القرن العشرين، عطا موسى، دار اإلسراء،  -34
 م.2002، 1عمان، األردن، ط

اللغة إىل بالغة اخلطاب السياسي. تبسيط التداولية،  اء مإليد، مشس للنشر من أفعال  -35
 م.2010، 1والتوزي ، القاىرة، ط

د. ب. "الراضي، مكتبة الثقافة الدينية،  ضلو النص بُت األصالة واحلداثة، أٛتد عبد -36
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 ."ط.ت

، األزىر الإلناد، ادلركإل الثقايف العريب، -ْتث يف ما يكون من ادللفوظ نًصا  -نسيج النص  -37
 م.1993، "د.ر.ط"تونس، تونس، 

النص والسياق. استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل والتداويل، فان دايك، تج:  -38
 م.2000،"د.ط"عبدالقادر قنيٍت، أفريقيا الشرق، 

ربية، مصطفى ٛتيدة، مكتبة لبنان، بَتوت، نظام االرتباط والربط يف تركيب اجلمل الع -39
 م.1997، 1لبنان، ط

، "د.ر"نظام الربط يف النص العريب، ٚتعة اخلناص، دار كنوز ادلعرفة، عمان، األردن،  -40
 م.2009

الوظائف التداولية يف اللغة العربية، أٛتد ادلتوكل، دار الثقافة، الدار البيضاء، ادلغرب،  -41
 م.1985، 1ط

 احملّكمة: : اجملاّلتلثًاثا
)ضلو النص يف النحو العريب. دراسة يف رلموعة من العبارات  اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية. -1

 م.1992الكويت،  "د.م"، 23النحوية الشارحة(، فيصل صفا، ع 

 اإلذاعات واحملاضرات والندوات وادلؤمترات: رابًعا:
 طروحة على اذلواء، إذاعة القرآن الكرمي، مكة ادلكرمة، السعودية. ابرنامج:  -1

)من ضلو اجلملة إىل ضلو النص. دراسة  مؤ٘تر رلادلة السائل يف اللغة واألدب والفكر، -2
 م.1996، فرباير. ط"د."، تونس. "د.م"وتطبي (، إبراىيم خليل، 

 م.2009ل الثاين، زلاضرات أ.د. فيصل صفا، جامعة الَتموك، إربد، األردن، الفص -3
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