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ملخص البحث
حياول هذا البحث مقاربة النص القرآين ممث ً
ال بسورة مدنية مباركة هي سورة

التحريم عرب عنرص من عنارص منهج حتلييل حديث يمثّل مرحلة متطورة من مراحل
البحث اللساين ذلك هو (لسانيات النص) وبالتحديد آلية (التنغيم) من عنرص

(االتساق الصويت).

وقد ّأكد البحث املقولة التي يرددها لسانيو النص  :من ّ
أن االتساق واالنسجام

أهم عنرصين من عنارص لسانيات النص السبعة  ،فضال عن تأكيده الفرضية الذاهبة
إىل ّ
أن (االتساق الصويت املتمثّل بالتنغيم) واحد من اآلليات املنهجية الكاشفة عن

داللة النص بطبقتيها :الصغرى  -اجلزئبية  -والكربى  -الكلية  ،-كام خلص
البحث إىل ّ
مصممة عىل بناء دائري منشعب عىل ثالثة مقاطع
أن السورة املباركة
ّ

التدرج الداليل
التدرج النغمي معطى من معطيات
متدرجة بنغامهتا؛ ليكون ذلك
ّ
ّ

للنص.

وقد استعان البحث بالعالمات التجويدية األدئية والسيام عالمتي «صىل»

للنص ،وهي ممارسة حتليلية يغفلها كثري من املح ّللني
و «ج» للتوجيه النغمي
ّ

األصواتيني ،عىل حني أثبت البحث أهنا ذات أمهية مساندة ألدوات التحليل

األخرى.
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ABSTRACT
The actual study tackles the Quranic text of a blessed Madinasurat,
Al-Tahreem by an element of the modern analytic methodology ones that
designates a developed phase of the linguistic research phases; linguistics
and the intonation mechanisms as an element of the phonological
harmony.
The research confirms the argument stirred by the linguists: the
harmony and collision as the most two important elements of the seven
elements of the linguistic text, as well as it stresses the hypothesis
claiming that the phonological harmony, acted by the intonation, is one of
the methodology mechanisms revealing the significance of the text with
its two levels: minor - partial - and big - total -, the research finds that
the holy Surat designed as a circular structure ramified into three graded
tones to be a phonological gradient tenet of the semantics.
The study employs the performative recital signs in particular “sala“
and “Jeem” to stern the textual musicality; such is an analytic practice
many a phonetic phonetician misses, yet the present study proves the fact
important in buttressing other analytic instruments.
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 ...مدخل ...
التحول الوحيد يف مسرية الدرس اللساين احلديث ،بل
لسانيات النص ال متثّل
ّ

التحول
التحوالت التي أصابت مسار
هي مرحلة حتديثية ومعرفية تضاف إىل قائمة
ّ
ّ

التحول من اللسانيات النسبية –املتمثلة بلسانيات
يف الدرس املذكور ،إذ سبقه
ّ

التحول
سوسري– إىل اللسانيات الكلية –املتمثلة بلسانيات تشومسكي ،-وكذلك
ّ
اآلخر من لسانيات الوضع –املتمثلة بالوصفية إىل لسانيات االستعامل– املتمثلة
النص التي تدرس
بالتداولية( ،)1ومن َث َّم
التحول من لسانيات اجلملة إىل لسانيات ّ
ّ

النصوص عىل اهنا وحدة متكاملة سواء كانت منطوقة (مسموعة) ام مكتوبة

(مقروءة)( ،)2عرب «وصف العالقات الداخلية واخلارحية لألبنية النصية بمستوياهتا
املختلفة ،ورشح اشكال التواصل واستخدام اللغة»()3؛ لذا فهو «يعنى بدراسة

مميزات النص ،من حيث حدّ ه ومتاسكه وحمتواه اإلبالغي والتواصيل»( )4بمعنى أنّه

النص من جانبه اللغوي الداخيل ،وما حييطه خارج ًيا ،من أبعاد
العلم الذي يدرس ّ

نفسية واجتامعية متعلقة بمدعبهً ،
وأيضا ما يتعلق باملتلقي من ثقافة ووعي وإدراك.
ومل تكن عملية جتاوز اطار اجلملة املفردة ،اىل التعامل مع النص بوصفه كتلة

العلمية
لغوية متامسكة ،عملية عشوائية؛ بل حتركت عىل أساس جمموعة من املعايري
ّ

التي انبثقت عن سبعة عنارص ،تم تقسيمها فيام بعد اىل ثالث طبقات(:)5

 .1ما يتعلق بالنص بوصفه وحدة لسانية كربى ويتضمن معيار (االتساق
واالنسجام).
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 .2ما يتعلق بطريف النص (املبدع واملتلقي) ويتضمن معياري (القصدية،
واملقبولية).

 .3ما يتعلق بالسياق اخلارجي ويتضمن ثالثة معايري (االعالمية ،واملوقفية،
والتناص).
ّ

ّ
املحكم من جهة حجمه الذي يقتيض صفحات حمدودة،
ولطبيعة البحث

موجه ًا
ارتأينا االقتصار عىل عنرص واحد من عنارص لسانيات النص السبعة؛ ليكون جِّ

منهجي ًا للتحليل ،جلملة أسبابّ ،
لعل أ ّ
مهها:

ّ
املحكم املرام نرشه بمجلة علمية متخصصة.
 .1االلتزام بحجم البحث
ّ
التمكن من دراسة عينة البحث دراسة حتليلية مستفيضة من جوانبها املحدّ دة
.2
املخصص للتحليل.
التي تعني املنهج
ّ

 .3أمهية العنرص املصطفى؛ لكون رواد منهج لسانيات النص يؤكدون أمهية
عنرصي (االتساق واالنسجام) بوصفهام يمثّالن العتبة الرئيسة لتح ّقق أي
نص ،فمن دوهنام ال قيمة للعنارص اخلمسة البقية وإن حرضت(.)6
ّ

 .4توقفت الدراسات التي عنيت بلسانيات النص منهج ًا لتحليل املتون املنتقاة
يف دراساهتم عند مستويني من مستويات (عنرص االتساق) ،ومها :املستوى

يت الذي ال ّ
يقل
النحوي واملستوى
املعجمي ،لكنها أغفلت املستوى الصو ّ
ّ
ّ
أمهية عن املستويني السابقني ،عىل الرغم من إشارهتم أنفسهم يف دراساهتم
تلك والسيام يف املداخل والتمهيدات إىل أمهية الصوت والتنغيم منه عىل وجه
سنبني وجوهه
النص وتثوير داللته اخلاصة،ومها ما ّ
اخلصوص يف عملية سبك ّ

اإلجرائي من البحث.
يف القسم
ّ
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القسم األول
مفهوم االتساق وانواعه وعناصه
تعددت يف لسانيات النص ،املصطلحات التي حتمل مفهوم االتساق ،عىل

وفق اختالف وجهات نظر املتخصصني يف مناسبة املصطلح للوظيفة فوسموه بـ
(السبك ،والتضام ،والرتابط الرصفي ،وغريها)(.)7

أ ّما مفهومه فهو من الوسائل اللغوية التي يتحقق هبا النص ،وله وظيفة مهمة

النص– وحيقق ً
أيضا استمرارية
يف عملية بنائه وتنظيم املعلومات داخله –أعني
ّ
الوقائع فيه ،ممّا يساعد القارئ يف متابعة خيوط الرتابط املتحركة عرب النص ،التي

متكنه من ملء الفجوات واألجزاء املفقودة التي ال تظهر عىل سطحه ،ولكنها

رضورية يف فهمه وتفسريه( .)8لذا فهو صامم التامسك والرتابط بني أجزاء النص من

اجلهة اللغوية الظاهرة ،والعالقات الصياغية الشكلية؛ وألن وحدة النص مكونة
من مستويات لغوية متعددة؛ صار االتساق هو اآلخر متعدد األنواع فهناك(:)10

 .1اتساق نحوي :يعمل ضمن عنارصه( :االحالة ،احلذف ،العطف ،التوازي).
 .2اتساق معجمي ،وعنارصه( :التكرار ،الرتادف ،املصاحبات املعجمية).

 .3االتساق الصويت ،وعنارصه( :السجع ،اجلناس ،الوزن والقافية ،النرب).
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التتابع الصويت يف البنية املقطعية
عىل الرغم من ّ
أن اللغة العربية تعدّ من اللغات التنغيمية( ،)11وأن التنغيم

أسايس يف اجزاء التوجيه الدال ّيل للنص ،مل نجده ضمن عنارص(( )12االتساق
جزء
ّ

الصويتّ) يف مؤلفات املتخصصني وأبحاثهم ،سوى اشارات نادرة؛ لذا آثرنا العمل

وعمليا ،بعد اثبات وظيفته بشكل ملحوظ يف اتساقية النص،
علميا
عىل اضافته
ًّ
ًّ

فالتنغيم يف العربية هو «تغيري يف نغمة الصوت او درجته يف الكالم ،ويسمى ايضا:
موسيقى الكالم»(« ،)13وهو تغيري يف االداء بارتفاع الصوت او انخفاضه يف اثناء

الكالم العادي؛ للداللة عىل املعاين املتنوعة يف اجلملة الواحدة»()14؛ لذا فللتنغيم ما

لغريه من التحكم بتوجيه داللة الكالم ،من خالل الترصف بأدائه ،كام له أثر واضح
يف متاسك النص ،إذ يسهم يف «معرفة نوع اجلملة إن كانت تقريرية ،او استفهامية،

او غري ذلك ،فهو الفيصل يف احلكم أو التمييز بني احلالتني»( ،)15كام يساعد عىل

إن ّ
معرفة الكالمْ ،
دل عىل التهكم أو الزجر ،أو املوافقة أو الرفض ،أو االستغراب
والدهشة ،وذلك عند استعامل النغامت بمستوياهتا املتفاوتة( ،)16مما جيعل املتلقي

النص ،وذي بال شك صفة من صفات التامسك
بحالة انجذاب وشدّ عىل طول ّ
لصح ْ
أن
النيص ،فعىل سبيل املثال لو قلنا( :أ حممد ناجح؟) بصور أدائية متعددة،
ّ

ألن ّ
احتقارا ،أو غري ذلك؛ ّ
كالمي نغمة
لكل أداء
انكارا او
يكون استفها ًما او نف ًيا او
ً
ً
ّ
معينة يفهم من خالهلا املعنى من دون اضافة اي كلمة اخرى عليه(.)17

ومما جيعل التنغيم صفة من صفات التامسك للنص ً
أيضا ،قيامه قيام عالمات

الرتقيم «يف الكتابة ،غري ان التنغيم اوضح من الرتقيم يف الداللة عىل املعنى الوظيفي

للجملة ...الن ما يستعمله التنغيم من نغامت ،اكثر مما يستعمله الرتقيم من عالمات،
كالنقطة والفاصلة والرشطة وغريها»(.)18
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أ ّما أنواع النغامت ،فقد اختلف األصواتيون يف حتديدها ،فمنهم من عدّ ها

أربعة انواع( ،)19ومنهم من جعلها مخسة ّ
وكل نوع من هذه االنواع اخلمسة يشتمل
عىل نغامت ضمنية()20؛ لكن االشهر واالكثر شيوعا هي النغامت الثالث

()21

وهي كاآليت:

 .1النغمة الابطة :هو أداء يتطلب هبوط نغمة الصوت عن املستوى ا ُمل ْستَوي

او االعتيادي ،ونجد ذلك يف عدد من االساليب الكالمية ،مثل االستهزاء،
واالستفهام ،والرتجي ،والرتحم ،والطلب ،والتقرير وغريها.

 .2النغمة املستوية :وهو أداء طبيعي للجمل بحسب املستوى املقرر هلا ،ويتجىل
ريا ما يتكرر يف النصوص املكتوبة واخلطب
يف أسلوب االخبار؛ لذا نجده كث ً
ألهنا قائمة –أصال– عىل ذلك األسلوب.
واملواعظ املسموعةّ ،

ألهنا تتطلب صعو ًدا يف هناياهتا ،عىل الرغم من
 .3النغمة املرتفعة :وسميت هكذا ّ
تنوع امثلتها اجلزئية الداخلية ،ونجد هذا األداء عادة يف اجلمل االستفهامية
التي تستوجب االجابة (بال او نعم) ،واجلمل املعلقة؛ اي التي تكون مرتبطة
بام بعدها ،ويظهر ذلك بوجه خاص يف اجلزء االول من اجلمل الرشطية(.)22

ولعدم توافر املختربات الصوتية يف اغلب اجلامعات العربية ،مما يساعد

الباحثني عىل حتديد مستوى النغامت بصورة دقيقة؛ كانت التقسيامت التي جتاوزت

ً
النغامت الثالث التي ذكرناها آن ًفاّ ،
تداوال يف البحث الصويت او حتليل النصوص
أقل

تنغيم ًيا؛ لكن التقسيم يف النغامت مستمر وال يقف عند حد معني؛ ّ
الن التنغيم،

درجات ال حرص هلا وال ختضع هلذا اخلط القرسي من التقسيم ،مادام التنغيم يعرب
عن مراد املتكلم وحاالته النفسية واالنفعالية(.)23
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اما دراستنا فستقترص عىل التقسيم الثالثي؛ لشهرته وسهولة التوصل اليه

نصي ًا
اجرائ ًيا يف سورة التحريم الكريمة التي سيقف عندها البحث بوصفها متن ًا ّ

سنجري عليه آليات املنهج املصطفى.
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القسم الثاين
اإلجــــــــــــــــــــــــــــراء
ّ
يؤكد لسانيو النص ّ
يسميه بعضهم بالتامسك ،هو العنرص
أن االتساق ،أو كام
ّ

النصية من
النيص يعتمد أساس ًا عىل التامسك يف حتقيق
األهم (بمعنى أن التحليل ّ
ّ

هيتم بالعالقات بني أجزاء اجلملة ،وأيض ًا بالعالقات بني مجل
عدمه ،فالتامسك ّ

املكونة للقرآن
ّ
املكونة للكتاب ،مثل السور ّ
النص ،وبني فقراته ،بل بني النصوص ّ
النص وما حييط به ،ومن ثم حييط التامسك
وهيتم أيض ًا بالعالقات بني
الكريم،
ّ
ّ

بالنص كام ً
ال ،داخلي ًا وخارجي ًا ،بمعنى آخر نجد أن السياق واملتلقي والتواصل...
ّ
وغريهم ،ويمثلون العوامل املساعدة يف حتقيق التامسك ّ
وفك شفرة النص)(.)24

ويأيت االتساق من وجوه عدّ ة كام ّبينا يف القسم النظري من هذا البحث ،وعىل

الرغم من تعدّ د وجوهه ،يقوم عىل تقنية واحدة ،متثّلها :حتديد مقاطع النص الرئيس

التي يتكون منها البناء الك ّ
يل ،ومن ثم البحث عن آليات الربط بني أجزاء كل مقطع
عىل حدة من وجه ،وبني عنارص تلك املقاطع جمتمعة من وجه آخر(.)25

مر ينبغي علينا حتديد مقاطع السورة الرئيسة التي انبنى عليها
وتأسيس ًا عىل ما ّ

نصها ،والتي نجدها ثالثة هي:
معامر ّ

 .1املقطع العتايب للرسول ،ويبدأ بقوله تعاىل ﴿يا َأ ُّ َيا ال َّنبِ ُّي﴾ ويشمل املقطع
اآليات .5 – 1
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بتنوع صفاهتم جتاه الرسالة (مؤمن كافر) ويشمل اآليات
املتنوع للبرش ّ
 .2املقطع ّ
.68

 .3املقطع اآلمر للرسول ،ويبدأ بقوله تعاىل ﴿يا َأ ُّ َيا ال َّنبِ ُّي﴾ ويشمل اآليات
.912

يعرفه
واملالحظ عىل هذه املقاطع الثالثة أهنا تبدأ بالنداء ،والنداء  Vocativeكام ّ

اللسانيون املحدثون بأنه «ضميمة اسمية تشري إىل خماطب لتنبيهه أو توجيهه أو
ايتدعائه ،وهي ليست مدجمة فيام يتلوها من كالم ،بل تنفصل عنه بتنغيم يميزها.

وظاهر أن النداء ال يفهم إ ّ
ال إذا اتضح املرجع الذي يشري إليه»(.)26

املوجه الرئيس الذي حيدّ د الداللة
وبتفحص النص السابق نجد أن التنغيم هو ّ
ّ

أدائي واحد ،بل تتعدّ د أنامطه
التي خيرج إليها النداء ،فهو ليس جاري ًا عىل نمط
ٍّ

بتعدّ د مستويات أدائه النغمية ،فهو ّ
والتحرس
يدل عىل اإلغراء واالستغاثة والتوجع
ّ
والتفجع وغريها( )27من املستويات الداللية ،ولكن يف ذلك ك ّله
والتحزن والعتاب
ّ
ال ّ
ختصه فتناديه من بني
تنفك داللة (االختصاص) عنه ،فـ (املنادى
خمتص؛ ألنك ّ
ّ

من بحرضتك أو بقرب منك ألمرك أو هنيك أو خربك ،أو غري ذلك ممّا خياطب به

الناس)(.)28

ّ
ولعل احلكمة من البدء بالنداء يف مقاطع هذه السورة الرئيسة ،وحتى الفرعية

سنبني يف املقطع الثاين من مقاطع السورة املباركة ،أمران:
منها ،كام ّ

األول :رضورة توجيه الكالم إىل حمدّ د؛ ليكون خطاب ًا معين ًا ودا ً
ال؛ إذ «ال يمكن

تبني كنه الكالم عىل نحو دقيق ،إ ّ
وجه إليه اخلطاب»( ،)29لذا
ّ
التعرف عىل من ّ
ال بعد ّ

موجه ًا إىل رشائح حمدّ دة؛ ليتسنى للقارئ تنسيب الكالم
وجدنا أن اخلطاب اإلهلي ّ
وفرز دالالته.
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ّ
ولعل
الثاين :البدء احلكيم باخلطاب ،إذ ال بدّ من شدّ املتلقي بطريقة التوصيل،

أهم فلسفة ألسلوب النداء كام حيدّ دها فالسفة اللغة العرب هي الرشوع بالتوصيل،
ّ

فالنداء (ليس مقصود ًا بذاته ،وإنام ليبدأ بكالم بعده ،أو ليعلم حضوره أو غيبته أو

لنسبة صفة إليه)(.)30

النص
ولعل هذا التنبيه ،واالختصاص ،يف بداية كل مقطع من أهم عوامل شدّ
ّ

وضبط مقاصده التي تؤل يف النهاية إىل سبك أجزائه ومنع فرطها.

وهناك وجه معر ّ
رس هذا التقسيم للسورة
يف آخر يسهم يف الكشف عن ّ

املباركة ،لنستند إليه وإىل ما قبله من وظيفة النداء؛ لنفهم ترسيمة السورة الداللية

وما قصدته من سبكها ذاك .فسورة التحريم سورة مدنية ،ومن الشائع ،إن مل يكن

املقطوع بداللته ،بني املفرسينّ :
وميزها
هم توصييل
ّ
أن السور املكية هلا ّ
اختصت به ّ
من السور املدنية ،فالسور ّ
املكية مث ً
ال حتدثت «عن قضية واحدة ،قضية واحدة ال
تتغري( ...قضية العقيدة) يف قاعدهتا الرئيسة ...اإللوهية والعبودية وما بينهام من

عالقة»( ،)31وهذا أمر طبيعي؛ ّ
ألن الرسالة اإلسالمية كانت يف بداية منطلقها ،فال
بدّ واحلال كذلك أن ّ
يركز الرسول واملرسل ركائز الرسالة وما تعتكز عليه من
ركائز ،لكن األمر مع السور املدنية خيتلف ،إذ ينبغي ّ
أن تكون تلك الركائز قد بنيت

وتشيدت مساندها ،لتحني مرحلة البناء املدين للمجتمع اإلسالمي؛ لذا جتد بنية
التوصيل ودالالته اختلفت يف السور املدنية ،ففيها فتح باب األرسة ،املجتمع،
الدولة ،وغريها من مرتكزات احلضارة يف الرسالة(.)32

لذا جتد سورة التحريم املدنية تعالج مجلة قضايا تنتمي للمعطى احلضاري يف

املجتمع من قبيل:
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النسبي والتعالق اإليامينّ ،كام يف
 .1العالقة األرسية ورضورة الفرز بني التعالق
ّ

قوله تعاىل يف ذيل السورة املباركة يف اآليات العارشة واحلادية عرشة والثانية
﴿ض َب َّ ُ
وح َوا ْم َر َأ َة ُل ٍ
عرشة َ َ
وط َكا َنتَا َ ْت َت َع ْب َد ْي ِن
اهلل َم َثال ِّل َّل ِذ َ
ين َك َف ُروا ا ْم َر َأ َة ُن ٍ

َامها َف َل ْم ُيغْ نِ َيا َع ْن ُه َام ِم َن َّ
اد َنا َص ِ َ
ِم ْن ِع َب ِ
اهللِ َش ْيئًا َو ِق َ
ني َف َخا َنت ُ َ
احل ْ ِ
ار َم َع
يل ا ْد ُخال ال َّن َ
ض َب َّ ُ
الدَّ ِ
ني * َو َ َ
اخ ِل َ
ين آ َمنُوا ا ْم َر َأ َة ِف ْر َع ْونَ إِ ْذ َق َال ْت َر ِّب ا ْب ِن ِل
اهلل َم َثال ِّل َّل ِذ َ
ند َك َب ْيتًا ِيف ْ َ
ال َّن ِة َو َن ِّجنِي ِمن ِف ْر َع ْونَ َو َع َم ِل ِه َو َن ِّجنِي ِم َن ا ْل َق ْو ِم َّ
الظا ِمل ِ َ
ِع َ
ني * َو َم ْر َي َم
يه ِمن ُّر ِ
َت َف ْر َج َها َف َن َف ْخنَا ِف ِ
وحنَا َو َصدَّ َق ْت بِ َك ِل َام ِ
ت َر ِّ َبا
ا ْبن َ
َت ِع ْم َرانَ ا َّلتِي َأ ْح َصن ْ
َو ُك ُتبِ ِه َو َكا َن ْت ِم َن ا ْل َقانِتِ َ
ني﴾(.)33

 .2جتديد السلوك يف املجتمع بفعل االحتكاك ورضورة العودة إىل اهلل ،فاملدنية
مليئة باملغريات واملض ّ
الت التي جترف املسلمني إىل طرائق ال ينبغي االنجراف

إليها ،لذا ورد يف قلب هذه السورة عبارة صارت عالمة للسورة برمتها هي

وجهت للمؤمنني دون سواهم؛ للتدليل عىل رضورة
(توبة نصوح ًا) ،بحيث ّ

خص الزخمرشي (ت  )#467هناية
جتديد السلوك والعودة به إىل اهلل ،لذا ّ

السورة بحديث نبوي رشيف ،وهو نسق اعتاد عىل ممارسته الزخمرشي يف

أهم سامهتا أو العالمات التي يؤرشها الرسول
هناية تفسريه لكل سورة ّ
يضمنه ّ

األكرم حممد جاء فيها ((من قرأ سورة التحريم أتاه اهلل توب ًة نصوح ًا))(.)34

اهلم
واستناد ًا إىل املعطيني السابقني (معطى حكمة البدء بالنداء ،ومعطى ّ

التوصييل للسور املدنية) يمكننا اخلوض يف مقاطع السورة املباركة الثالثة:

املقطع األول :يبدأ املقطع األول ،وهو مفتتح السورة املباركة ،بنغمة هابطة
مالحمها اخلطاب بني «أعىل ُ ِ
حرك يف
حم ّب وأدنى ُحم ّ
َب» صدر من األخري  ما ّ

ّ
تقص السورة «ما جرى بني النبي حممد 
األول
«جل جالله» نربة العتب؛ إذ ّ
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وبني بعض ازواجه من قصة التحريم ،فيعاتب النبي بتحريمه ما احل اهلل له،
ابتغاء مرضاة بعض ازواجه ،ومرجعه اىل عتاب تلك البعض واالنتصار له  كام
يدل عليه سياق اآليات»( .)35فنغمة النداء هنا نغمة هابطة؛ لتتساوق وأداء العتب،

ومتتد تلك النغمة لتغطي مساحة أسلوب االستفهام الالحق للنداء:
يا أهيا النبي

حترم ما ّ
أحل اهلل لك
مل ّ

ويستمر االستفهام يف اجلملة التي تيل اجلملة السابقة املبدوءة بأداة االستفهام،

وتستمر معه نغمة العتب اهلابطة:
تبتغي مرضات أزواجك

تقوي من محيمية التوصيل
ويأيت خمتتم االستفهام االنكاري بنغمة العتب بعبارة ّ
﴿و ُ
يم﴾؛ ليح ّقق مناخ احلسنى يف
اإلرشادي ،إذ يقول ّ
عز من قائل َ
اهلل َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
التوجيه؛ إذ «العالقة يف هذه األشياء كون كل ينبغي اإلقبال عليه باخلطاب كاملنادى

لالهتامم هبا وامتالء القلب بشأهنا»(.)36

ولتأكيد انسياب النغمة عىل وترية هابطة واحدة ،وجهتنا العالمات التجويدية

املرقونة فوق كلامت اآلية املباركة عىل النحو اآليت:
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 .1رسمت عالمة «صىل» عىل هناية اجلزء األول من اآلية األوىل التي جاء فيها
﴿يا َأ ُّ َيا ال َّنبِي ِ َل ُ َت ِّر ُم ما َأ َح َّل ُ
اهلل َل َك﴾ وهذه العالمة تفيد كام حيددها ك ّتاب
ُّ
املصحف الرشيف :بأن الوصل أوىل مع جواز الوقف.
 .2رسمت عالمة (ج) عىل هناية اجلزء الثاين من اآلية التي جاء فيها (تبتغي
مرضات أزواجك) وهذه العالمة تفيد كام حيددها ك ّتاب املصحف الرشيف:

تفيد جواز الوقف.

بمعنى ان اجلزأين (األول والثاين) جاءا عىل نسق أدائي واحد ،وهو النغمة

اهلابطة ،وإ ّ
ال ملا كان الوصل أوىل من الوقف ،والوقف ّ
يدل يف أهم وظائفه عىل هناية
معنى وبداية معنى جديد(.)37

وتأيت نوبة النغمة املستوية لتغطي مساحة اإلخبار يف السورة التي شملت

اآليتني الثانية والثالثة ،إذ انتقل خطاب البارئ -ج ّلت قدرته -من حيز العتب إىل

النبوي
حيز الكشف عن مناشئ ذلك العتب؛ برسد القصة التي تضمنت السلوك
ّ

التحول إىل النغمة الصاعدة يف جزء
الرشيف يف أرسته املصونة ،لكن النغمة تقبل
ّ
من اآلية الثالثة ،تلك التي نقلت لنا احلوار بني الرسول الكريم حممد  وزوجه،
لذا وضعت عالمة (صىل) عىل هنايتها وهناية اجلزء الذي سبقها ،للتدليل عىل جواز

أدائها بنغمة اإلخبار املستوية؛ النتامئها لبنية الرسد الكربى –أي قصة احلوار يف

التعجب الصاعدة– بصيغة االستفهام؛ بوصفها
أرسة الرسول ،أو أدائها بغمة
ّ
التعجب ،وذلك عىل النحو اآليت:
حوار ًا بني طرفني يقبل مالمح
ّ
ض ُ
اهلل َل ُك ْم َ ِ
﴿ َقدْ َف َر َ
ت َّل َة َأ ْيامنِ ُك ْم﴾
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﴿و ُ
اهلل َم ْو ُ
الك ْم﴾
َ
يم ْ َ
يم﴾
َ
احل ِك ُ
﴿و ُه َو ا ْل َع ِل ُ
س﴾
َ
﴿وإِ ْذ َأ َ َّ
﴿ َف َل َّام َن َّب َأها بِ ِه﴾ نغمة اإلخبار املستوية
﴿ َف َل َّام َن َّب َأها بِ ِه﴾ نغمة التعجب الصاعدة
يم ْ َ
َ
﴿قال َن َّب َأ ِ َ
ري﴾.
اخلبِ ُ
ين ا ْل َع ِل ُ

وتأيت اآلية الرابعة بنغمة صاعدة لتضمنها مالمح الزجر والتوبيخ متتد إىل

هناية اآلية الرابعة ،لتوجيهها إىل مصدر حتفيز السلوك يف الذات املحمدية الزكية

ّ
ولعل من بديع
حركت العتب يف اخلطاب اإلهلي ،أعني :زوجي الرسول،
التي ّ

موج ًها إىل
الصياغة الرتكيبية يف األسلوب القرآين ،تقنية اإللتفات ،إذ كان اخلطاب ّ
فتحول إىل املثنى – الزوجني﴿ ،إِن َتتُو َبا إِ َىل َّ
مفرد –شخص النبي–
اهللِ َف َقدْ
ّ

َص َغ ْت ُق ُلو ُب ُك َام َوإِن َت َظاهَ َرا َع َل ْي ِه َفإِنَّ َّ َ
اهلل ُه َو َم ْوال ُه َو ِج ْب ُ
ِيل َو َصالِ ُح ْ ُاملؤْ ِمنِ َ
ني َو ْاملَالئِ َك ُة
ريا ِّم ُ
ت ُّمؤْ ِمن ٍ
نك َّن ُم ْس ِل َام ٍ
َات
َب ْع َد َذلِ َك َظ ِه ٌري * َع َسى َر ُّب ُه إِن َط َّل َق ُك َّن َأن ُي ْب ِد َل ُه َأزْ َو ً
اجا َخ ْ ً
ات َث ِّي َب ٍ
ات َسائِ َح ٍ
ات َعابِ َد ٍ
َات َتائِ َب ٍ
َقانِت ٍ
ارا﴾(.)38
ات َو َأ ْب َك ً
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يفرس الزخمرشي هاتني اآليتني بقوله «خطاب حلفصة وعائشة عىل طريقة
إذ ّ

االلتفات ليكون أبلغ يف معاتبتهام ،وعن ابن عباس مل أزل حريص ًا عىل أن أسأل عمر
حج وحججت معه ،فلام كان ببعض الطريق َ
فعدلت معه باإلداوة
عدل
ُ
عنهام؛ حتى ّ

فسكبت املاء عىل يده فتوضأ ،فقلت :من مها؟ فقال :عجب ًا يا بن
[أي وعاء املاء]،
ُ
عباس! كأنه كره ما سألته عنه .ثم قال :مها حفصة وعائشة «فقد صغت قلوهبا» فقد
وجد منكام ما يوجب التوبة وهو ميل قلوبكام عن الواجب يف خمالصة رسول اهلل 

حيبه وكراهة ما يكرهه»(.)39
من جِّ
حب ما ّ

املقطع الثاين :يتضمن هذا املقطع ثالث آيات اختصت كل آية بمحور معني؛

ّ
لتشكل بمجموعها رشائح البرشية جتاه املرسل والرسالة والرسول ،فالبرش جتاهها:
 .1مؤمن :وهو عىل مستويات.
 .2كافر :وهو عىل مستويات ً
أيضا.
اإلهلي لرشحية املؤمنني جاءت عىل مستويني ،مها
وامللف للنظر أن اخلطاب
ّ

(األمر) و (العتب) ،يف حني جاء جتاه الكفار بنمط واحد ،إشارة إىل ّ
أن مستويات
الرضا متفاوتة جتاه املؤمنني ،أما جتاه الكفار فاالستحقاق هو الطرد بالزجر

لتنوع األداء النغمي الراشح عن املعطى
والتوبيخ .وتأيت حماور هذا املقطع املتنوعة؛ ّ
ً
شكال من أشكال
الدال ّيل للسياقات الرتكيبية يف هذه السورة املباركة ،بوصفها
النيص ،إذ بدأ هذا املقطع بنغمة صاعدة قوامها األمر؛ لتكون امتداد ًا لصيغة
السبك ّ

التحذير التي انتهى هبا املقطع األول ،فام سار عىل أزواج النبي سيسري عىل

هنجهن أو متادوا بام هو أكثر ،لذا جاءت نوبة التحذير اآلمرة
املؤمنني حت ًام إن هنجوا
َّ
بابتعاد من دخل حيز اإليامن عن كل ما يؤدي به إىل الطرد من ذلك احليز ،لذا ردف
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ذلك التحذير اآلمر ببيان حال من هو خارج حيز اإليامن ،أعني حيز الكفار ،إذ قال
اس َو ْ ِ
ين آ َمنُوا ُقوا َأ ُنف َس ُك ْم َو َأ ْه ِل ُ
ار ُة َع َل ْي َها
ارا َو ُق ُ
تعاىل ﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
احل َج َ
ودهَ ا ال َّن ُ
يك ْم َن ً
الظ ِش َد ٌاد ال َي ْع ُصونَ َّ َ
َمالئِ َك ٌة ِغ ٌ
ين
اهلل َما َأ َم َر ُه ْم َو َي ْف َع ُلونَ َما ُيؤْ َم ُرونَ * َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ

َك َف ُروا ال َت ْعت َِذ ُروا ا ْل َي ْو َم إِ َّن َام ُ ْتزَ ْونَ َما ُكنت ُْم َت ْع َم ُلونَ ﴾(.)40
ين آ َمنُوا﴾
﴿يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
ين َك َف ُروا﴾
﴿يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ

نغمة صاعدة
وجاء شمول املخاطبني يف احليزين بنربة نغمية واحدة؛ لتحقيق العموم يف
ين آ َمنُوا﴾ أو
ينص بعض املفرسين إىل أن االبتداء بخطاب ﴿يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
التوصيل ،إذ ّ
ين َك َف ُروا﴾ إنام يراد منه التعميم(.)41
﴿يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
لكن النغمة اختلفت حني انتقل اخلطاب اإلهلي من حيز الرتهيب إىل

حيز الرتغيب ،ومها عامدا اخلطاب القرآين ،بحيث يعادل املوىل ج ّلت قدرته بني

حضورمها يف اآليات الكريامت()42؛ لتحقيق حالة من االتزان النفيس يف املتلقني،
فرجحان كفة الرتهيب سيو ّلد «فوبيا – ُخواف» يف نفسية املتلقني ،أما رجحان كفة

الرتغيب فسيو ّلد حالة من االستهانة والرتاخي ،أما التوازن بينهام سينعكس حتام

عىل نفسية املتلقني ليصنع حالة من التوازن النفيس(.)43
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إذ بدأت اآلية الكريمة الثامنة صياغتها باحلديث عن التوبة ،وهو خطاب

يقتيض إشاعة روح الرمحة واحلميمية ،فيستدعي أداؤها نربة دافئة يساوقها هبوط
ين آ َمنُوا ُتو ُبوا إِ َىل َّ
وحا َع َسى َر ُّب ُك ْم َأن
النغمة ،قال تعاىل ﴿ َيا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
اهللِ َت ْو َب ًة َّن ُص ً
ات َ ْت ِري ِمن َ ْتتِ َها َ
َار َي ْو َم ال ُ ْي ِزي َّ ُ
ُي َك ِّف َر َع ُ
نك ْم َس ِّيئَاتِ ُك ْم َو ُيدْ ِخ َل ُك ْم َج َّن ٍ
اهلل ال َّنبِ َّي
األ ْن ُ

ور ُه ْم َي ْس َعى َب ْ َ
ور َنا َو ْاغ ِف ْر
َوا َّل ِذ َ
ني َأ ْي ِديِ ْم َوبِ َأ ْي َام ِنِ ْم َي ُقو ُلونَ َر َّبنَا َأ ْت ِ ْم َلنَا ُن َ
ين آ َمنُوا َم َع ُه ُن ُ
َلنَا إِ َّن َك َع َىل ُك ِّل َ ْ
ين آ َمنُوا ُتو ُبوا إِ َىل اهللِ َت ْو َب ًة َن ُصوح ًا َعسى
ش ٍء َق ِد ٌير﴾﴿ .يا َأ ُّ َيا ا َّل ِذ َ
ات َ ْت ِري ِم ْن َ ْتتِ َها َ
َر ُّب ُك ْم َأنْ ُي َك ِّف َر َع ْن ُك ْم َس ِّيئاتِ ُك ْم َو ُيدْ ِخ َل ُك ْم َج َّن ٍ
األ ْن ُار َي ْو َم ال ُ ْي ِزي
ُ
ني َأ ْي ِديِ ْم َوبِ َأ ْي ِ
ور ُه ْم َي ْسعى َب ْ َ
امنِ ْم َي ُقو ُلونَ َر َّبنا َأ ْت ِ ْم َلنا
اهلل ال َّنبِ َّي َوا َّل ِذ َ
ين آ َمنُوا َم َع ُه ُن ُ

ورنا َو ْاغ ِف ْر َلنا إِ َّن َك َعىل ُك ِّل َ ْ
ش ٍء َق ِد ٌير﴾(.)44
ُن َ

ين آ َمنُوا ُتو ُبوا إِ َىل َّ
وحا َع َسى
َيا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
اهللِ َت ْو َب ًة َّن ُص ً

يب هليكل الصياغة الرتكيبية يف السورة
املقطع الثالث :ليتساوق النسق اخلطا ّ

املباركة ،جاءت صياغة املقطع الثالث عىل منحيني ،منحى البداية :الذي جاء بنغمة

موجهة إىل قمة اهلرم يف املجتمع اإلسالمي ليقود رعيته بام يقتضيه
أمرية صاعدة ّ

املقام ،فالتعامل مع املؤمن خيتلف عن التعامل مع سواه؛ ليعود بذلك إىل حماكمة سري
العتب التي ابتدأ هبا املوىل ج ّلت قدرته السورة املباركة ،وهي موضوعة (العالقة

األرسية ورضورة الفرز بني التعالق ال َّن َسبِ ّي والتعالق اإليامينّ) ،أما املنحى الثاين
فجاء بنغمة مستوية قوامها رسد مصاديق تلك العالقة األرسية ،والرسد غالب ًا ما

يقوم عىل آلية اإلخبار التي تستوي فيها النغمة يف أداء مفاصلها الرتكيبية.
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املنحى األول:

ار َو ْ ُامل ِ
﴿يا َأ ُّ َيا ال َّنبِ ُّي ِ
ناف ِق َ
ني﴾
جاه ِد ا ْل ُك َّف َ
﴿و ْاغ ُل ْظ َع َل ْي ِه ْم﴾
َ
املنحى الثاين:

﴿ض َب ُ
وح َوا ْم َر َأ َت ُل ٍ
اهلل َم َث ً
َ َ
وط﴾
ال لِ َّل ِذ َ
ين َك َف ُروا ا ْم َر َأ َت ُن ٍ
ض َب ُ
اهلل َم َث ً
﴿و َ َ
ين آ َمنُوا ا ْم َر َأ َت ِف ْر َع ْونَ ﴾
ال لِ َّل ِذ َ
َ
َت َف ْر َجها﴾.
﴿و َم ْر َي َم ا ْبن َ
َت ِع ْمرانَ ا َّلتِي َأ ْح َصن ْ
َ
خالصة املقاطع :الحظنا يف التحليل الصويت لنغامت الصياغات الرتكيبية يف

التنوع كان مقصود ًا؛
مقاطع السورة املباركة الثالثة أهنا جاءت متنوعة ،لكن ذلك ّ

لتحقيق الداللة العامة للنص ،إذ ابتدأ النص بنغمة هابطة ذات مالمح َعت َّبية صعدت

شيئ ًا فشيئ ًا يف هناية املقطع األول لتستقر عىل نربهتا الصاعدة يف مديات املقطع الثاين،

واستمرت مع بداية املقطع الثالث ،لكنها هدأت فاستقرت عىل النغمة املستوية يف

التنوع مل يكن املقصود منه التلوين الصويتّ ،وحتقيق جرس
هناية املقطع الثالث .هذا ّ
موسيقي وإيقاعي فقط ،بل كان ذلك املعطى النغمي انعكاس ًا لسياقات األداء
ألجزاء السورة املباركة الصياغية ومستويات ختاطبها الرتكيبية.
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واملالحظ عىل تصميم بنية هذه السورة االتساقية أهنا كانت بنية دائرية :ابتدأت

ومرت عىل املؤمنني فالك ّفار فاملؤمنني ثم عادت إىل النبي؛ ليؤكد من
بالنبيّ 
هذا البناء :أن النبي هو حمور القيادة والتوجيه للمجتمع برمته ،وأن املحيط الذي

تتحرك فيه أوامره ونواهيه هو املحيط املؤمن؛ لذا جاء ذكر الك ّفار يف بنية الطرد
ّ

حمصور ًا بني ذكرين كالقوسني أوله البني فاملؤمنون ،وثانيهام املؤمنون فالنبي.

النبي
املؤمنون

الكفار

املؤمنون
النبي
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 ...اخلاتة ...
بعد ّ
أن أهنينا قراءتنا التحليلية لسورة مباركة عىل وفق منهج لسا ٍّ
ين حديث،

توصل إليها البحث ،يف ما يأيت:
نذكر أهم النتائج التي ّ

ّ .1أكد البحث املقولة التي يرددها لسانيو النص :من ّ
ان االتساق واالنسجام
يتم البحث عن حضور بقية العنارص
أهم عنرصين ،فبعد تأكيد حضورمها ّ

الصياغي والدال ّيل للنصوص ،ومن دوهنام ال
السبعة؛ ذلك أهنام عامد الضبط
ّ
نص ًا ،وجاء تأكيد هذه املقولة من خالل خروجنا بتحليل متكامل
النص ّ
يكون ّ

للسورة باالستناد إىل عنرص واحد ،ذلك هو (االتساق).

ّ .2أكد البحث الفرضية التي طرحناها يف مسته ّله ،والذاهبة إىل ّ
أن (االتساق
يت املتمثّل بالتنغيم) واحد من اآلليات املنهجية الكاشفة عن داللة النص
الصو ّ
بطبقتيها :الصغرى /اجلزئية – والكربى /الكلية.

 .3خلص البحث إىل ّ
مصممة عىل بناء دائري منشعب عىل
أن السورة املباركة
ّ
التدرج النغمي معطى من معطيات
ثالثة مقاطع متدرجة بنغامهتا؛ ليكون ذلك ّ

التدرج الدال ّيل للنص.
ّ

ّ .4أكد البحث املقولة التفسريية الذاهبة إىل ّ
اهلم التوصييل للسور املدنية خيتلف
أن ّ
لكن هذا ال يمنع من وجود مشرتكات حيكمها
اهلم التوصييل للسور املكيةّ ،
عن ّ

السياق العام للرسالة.
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 .5استعان البحث بالعالمات التجويدية األدئية والسيام عالمتي (صىل) و
للنص ،وهي ممارسة حتليلية يغفلها كثري من املح ّللني
النغمي
(ج) للتوجيه
ّ
ّ
األصواتيني ،عىل حني أثبت البحث أهنا ذات أمهية مساندة ألدوات التحليل

األخرى.
.1
.2
.3

.4
.5

.6

.7
.8

ينظر :علم االصوات الكيل «األصول ،املفهوم ،الوظيفة» :د.مشتاق عباس معن (باالشرتاك)
 ،125جملة آداب املستنرصية ،ع 2013 ،60م.
ينظر :علم النص ،مدخل متداخل االختصاصات ،تون أ .فان دايك ،ترمجة وتعليق :د.
سعيد حسن بحريي ،14 :دار القاهرة ،مرص ،ط2005 ،2م.
املصطلحات االساسية ،يف لسانيات النص وحتليل اخلطاب ،د .نعامن بوقرة ،44 :املركز
الثقايف العريب ،بريوت – الدار البيضاء ،ط2002 ،1م .وينظر :علم اللغة النيص د.صبحي
الفقي ،35 / 1 :دار قباء للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط2000 ،1م
لسانيات النص (نحو منهج لتحليل اخلطاب الشعري) ،امحد مداس ،3 :مكتبة اآلداب،
القاهرة ،ط2008 ،2م.
ينظر :نحو النص بني االصالة واحلداثة د .امحد حممد عبد الريض ،83 – 82 :مكتبة الثقافة
الدينية ،القاهرة ،ط2008 ،1م ،والنص واخلطاب واالجراء ،روبرت دي بوجراند :ترمجة:
د.متام حسان ،106 105:عامل الكتب احلديث ،القاهرة ،ط2007 ،2م ،و نحو النص «اجتاه
جديد يف الدرس النحوي» ،امحد عفيفي ،32 :دار الزهراء ،القاهرة ،ط2001 ،1مٌّ ،
(كل
كان له رأي يف توزيع املعايري عىل حسب الطبقات).
ينظر :أصول حتليل اخلطاب :حممد الشاوش،123 :املؤسسة العربية للتوزيع ،بريوت ،ط
2001 ،1م ،و لسانيات النص "النظرية والتطبيق " :د.ليندة قياس ،27 :مكتبة اآلداب،
القاهرة ،ط2009 ،1م.
ينظر :علم لغلة النص (النظرية والتطبيق) د .عزة شبل حممد ،99 :مكتبة اآلداب ،القاهرة،
ط2009 ،2م.
ينظر :مدخل اىل علم النص :حممد الصبيحي ،82 :نارشون ،بريوت منشورات االختالف
اجلزائر ،ط2008 ،1م ،ولسانيات النص «مدخل إىل انسجام اخلطاب» ،حممد خطايب،،5 :
املركز الثقايف العريب ،بريوت – الدار البيضاء ،ط1991 ،1م.
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 .9ينظر :نظرية علم النص (رؤية منهجية يف بناء النص النثري) ،د .حسام امحد فرج– 78 :
 ،126مكتبة اآلداب ،القاهرة2009 ،م ،وعلم لغة النص «املفاهيم واالجتاهات» :د.سعيد
بحريي ،183 99 :مؤسسة املختار ،القاهرة ،ط2010 ،2م.
 .10ينظر :دراسة الصوت اللغوي :د .أمحد خمتار عمر،307 :عامل الكتب ،القاهرة1976 ،م،
املصطلح الصويت يف الدراسات العربية:د.عبد العزيز الصيغ ،دار الفكر املعارص – بريوت،
دار الفكر – سورية ،ط2000 ،1م.
 .11علم اللغة العام – االصوات – د .كامل برش ،533 :دار املعارف ،القاهرة ،ط1980 ،7م،
وينظر درس الصوت اللغوي ،د .امحد خمتار عمر192 – 191 :
 .12م.ن.
 .13علم االصوات اللغوية :د .مناف املوسوي ،134 :دار الكتب العلمية ،بغداد،ط2007 ،3م.
 .14االصوات اللغوية :د .ابراهيم انيس ،131 :مكتبة االنجلو املرصية ،القاهرة ،ط1975 ،5م.
 .15ينظر :علم اللغة العام – االصوات – كامل برش535 – 534 :
 .16ينظر :عىل االصوات اللغوية :د .مناف املوسوي135 :
 .17اللغة العربية ،معناها ومبناها ،د .متام حسان ،227 :مطبعة النجاح ،الدار البيضاء ،د.ت.
 .18ينظر :اثر التفكري الصويت يف دراسة العربية ،اطروحة دكتوراه ملشتاق عباس معن،233 ،
كلية اللغات ،جامعة صنعاء2003 ،م.
 .19ينظر :علم االصوات ،كامل برش.536 534 :
 .20ينظر :مناهج البحث اللغوي ،متام حسان ،169 –165 ،دار الثقافة ،الدار البيضاء1979 ،م.
 .21ينظر :علم االصوات ،كامل برش.537 – 536 :
 .22ينظر :اثر التفكري الصويت يف دراسة العربية ،اطروحة ،معن.233 :
 .23علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق «دراسة تطبيقية عىل السور املكية » :د.صبحي إبراهيم
النص :د.صالح فضل ،261 :سلسلة عامل املعرفة،
الفقي ،97 :وينظر :بالغة اخلطاب وعلم ّ
ع  ،164الكويت ،أغسطس1983 ،م.
 .24ينظر :مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه :حممد األخرض الصبيحي ،82 :و يف اللسانيات
ونحو النص :د.إبراهيم حممود خليل ،245 :دار املسرية ،االردن ،ط2009 ،2م.
 .25آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص :د.حممد أمحد نحلة ،19 :مكتبة اآلداب ،القاهرة،
ط2011 ،1م ،وينظر :اللغة يف الدرس البالغي :د.عدنان عبد الكريم مجعة ،248 :دار
السياب ،لندن ،ط2008 ،1م.
 .26أشار البالغيون القدماء إىل دالالت كثرية للنداء ،ينظر :مفتاح العلوم :السكاكي،254 :
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البايب احللبي ،مرص1973 ،م ،وااليضاح :القزويني ،246 :مكتبة املثنى ،بغداد ،د.ت.
 .27رشح كتاب سيبويه :السريايف  ،40/8حتقيق :مصطفى عبد السميع سالمة ،دار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة2009 ،م.
 .28عنارص حتقيق الداللة يف العربية «دراسة لسانية» :د.صائل رشدي رشيد،147 :األهلية
للنرش والتوزيع ،األردن ،ط2004 ،1م.
 .29اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة ،حممد بن عيل اجلرجاين ،22 :حتقيق :عبد القادر
حسني ،دار هنضة مرص ،القاهرة1982 ،م.
 .30يف ظالل القرآن :السيد قطب ،1004 / 2 :دار الرشوق ،مرص ،ط1990 ،16م.
 .31م.ن.
 .32سورة التحريم :اآليات .12 ،11 ،10
 .33الكشاف :الزخمرشي ،430/ 4 :حتقيق :يوسف ّ
احلامدي :مكتبة مرص ،القاهرة ،د.ت.
 .34امليزان يف تفسري القرآن :العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي ،345 / 19 :امؤسسة
املجتبى للمطبوعات ،قم2004 ،م.
 .35مواهب الفتاح يف رشح تلخيص املفتاح :السبكي  ،338/2ضمن كتاب «رشوح التلخيص»
مطبعة البايب احللبي ،مرص ،د.ت.
 .36ينظر :االتقان يف علوم القرآن :السيوطي ،28 / 2 :عامل الكتب ،بريوت ،د.ت ،واملخترص
يف أصوات اللغة العربية «دراسة نظرية وتطبيقية» :د.حممد حسن حسن جبل ،222:مكتبة
اآلداب ،القاهرة ،ط2010 ،6م.
 .37سورة التحريم :اآليتان.5 ،4 :
 .38الكشاف422423 / 4 :
 .39سورة التحريم :اآليتان.7 ،6 :
 .40تفسري اجلربي ،101 :حتقيق :السيد حممد رضا احلسيني ،مؤسسة آل البيت ع إلحياء الرتاث،
بريوت ،ط2012 ،2م.
 .41ينظر التعبري القرآين :د.فاضل صالح السامرائي ،14 :مطابع وزارة التعليم العايل ،املوصل،
ط1993 ،1م.
 .42اإلسالم وعلم النفس :د.حممود البستاين ،165:جممع البحوث االسالمية ،بريوت ،ط،1
1992م ،واحلديث النبوي وعلم النفس :د.حممد عثامن نجايت ،32 :دار الرشوق ،القاهرة،
ط2000 ،4م.
 .43سورة التحريم :اآلية .8
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املصادر واملراجع
.1

.2
.3

.4

.5

.6

.7

.8
.9

القرآن الكريم.
آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص:
د.حمــمــد أمحــد نحلة ،مكتبة اآلداب،
القاهرة ،ط2011 ،1م.
االتقان يف علوم القرآن :السيوطي ،عامل
الكتب ،بريوت ،د.ت
أثر التفكري الصويت يف دراســة العربية،
اطروحة دكتوراه ملشتاق عباس معن،
كلية اللغات ،جامعة صنعاء2003 ،م.
اإلسالم وعلم النفس :د.حممود البستاين:
جممع البحوث االسالمية ،بريوت ،ط،1
1992م.
االصــوات اللغوية :د .ابراهيم انيس،
مكتبة االنجلو املرصية ،القاهرة ،ط،5
1975م.
أصــــــول حتــلــيــل اخلــــطــــاب :حمــمــد
الشاوش،املؤسسة العربية للتوزيع،
بريوت ،ط 2001 ،1م
اإلشارات والتنبيهات يف علم البالغة،
حممد بن عيل اجلــرجــاين ،حتقيق :عبد
القادر حسني ،دار هنضة مرص ،القاهرة،
1982م.
االيضاح :القزويني ،مكتبة املثنى ،بغداد،
د.ت.
النص :د.صالح
بالغة اخلطاب وعلم
ّ
فضل ،سلسلة عــامل املعرفة ،ع ،164
الكويت ،أغسطس1983 ،م.

 .10الــتــعــبــري الـــقـــرآين :د.فـــاضـــل صالح
السامرائي ،مطابع وزارة التعليم العايل،
املوصل ،ط1993 ،1م.
 .11تفسري اجلربي ،حتقيق :السيد حممد رضا
احلسيني ،مؤسسة آل البيت ع إلحياء
الرتاث ،بريوت ،ط2012 ،2م.
 .12احلديث النبوي وعلم النفس :د.حممد
عثامن نجايت ،دار الــرشوق ،القاهرة،
ط2000 ،4م.
 .13دراسة الصوت اللغوي :د .أمحد خمتار
عمر :عامل الكتب ،القاهرة1976 ،م.
 .14رشح كتاب سيبويه :السريايف (اجلــزء
الثامن) ،حتقيق :مصطفى عبد السميع
سالمة ،دار الكتب والوثائق القومية،
القاهرة2009 ،م.
 .15عــلــم االصـــــوات الــكــيل «األصــــول،
املفهوم ،الوظيفة» :د.مشتاق عباس معن
(باالشرتاك) ،جملة آداب املستنرصية ،ع
2013 ،60م.
 .16علم االصــــوات الــلــغــويــة :د .مناف
املـــوســـوي ،دار الــكــتــب العلمية،
بغداد،ط2007 ،3م.
 .17علم اللغة العام –االصوات– د .كامل
بــرش :دار املــعــارف ،الــقــاهــرة ،ط،7
1980م
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 .18علم لغة النص «املفاهيم واالجتاهات»:
د.ســعــيــد بــحــريي :مؤسسة املختار،
القاهرة ،ط2010 ،2م.
 .19علم لغة النص (النظرية والتطبيق) د.
عزة شبل حممد :مكتبة اآلداب ،القاهرة،
ط2009 ،2م.
 .20علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق
«دراســـة تطبيقية عىل السور املكية»:
د.صبحي إبــراهــيــم الفقي ،دار قباء
للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط،1
2000م.
 .21عـــلـــم الــــنــــص ،مـــدخـــل مــتــداخــل
االختصاصات ،تون أ .فان دايك ،ترمجة
وتعليق :د .سعيد حسن بحريي ،دار
القاهرة ،مرص ،ط2005 ،2م.
 .22عنارص حتقيق الداللة يف العربية «دراسة
لسانية» :د.صائل رشدي رشيد،األهلية
للنرش والتوزيع ،األردن ،ط2004 ،1م.
 .23يف ظــالل الــقــرآن :السيد قــطــب ،دار
الرشوق ،مرص ،ط1990 ،16م.
 .24يف اللسانيات ونحو النص :د.إبراهيم
حممود خليل ،دار املسرية ،االردن ،ط،2
2009م.
 .25الكشاف :الزخمرشي ،حتقيق :يوسف
ّ
احلامدي :مكتبة مرص ،القاهرة ،د.ت.
 .26لسانيات النص «مدخل إىل انسجام
اخلطاب» ،حممد خطايب :املركز الثقايف
العريب ،بــريوت ،الــدار البيضاء ،ط،1
1991م.
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 .27لسانيات النص (نحو منهج لتحليل
اخلطاب الشعري) ،امحد مداس ،مكتبة
اآلداب ،القاهرة ،ط2008 ،2م.
 .28لسانيات النص «النظرية والتطبيق»:
د.ليندة قياس :مكتبة اآلداب ،القاهرة،
ط2009 ،1م.
 .29اللغة العربية ،معناها ومبناها ،د .متام
حسان ،مطبعة النجاح اجلديدة ،الدار
البيضاء ،د.ت.
 .30اللغة يف الدرس البالغي :د.عدنان عبد
الكريم مجعة ،دار السياب ،لندن ،ط،1
2008م.
 .31املخترص يف أصـــوات اللغة العربية
«دراسة نظرية وتطبيقية» :د.حممد حسن
حسن جبل ،مكتبة اآلداب ،القاهرة،
ط2010 ،6م.
 .32مدخل إىل علم النص وجماالت تطبيقه:
حممد األخــرض الصبيحي ،نــارشون،
بريوت منشورات االختالف اجلزائر،
ط2008 ،1م.
 .33املــصــطــلــح الـــصـــويت يف الـــدراســـات
العربية:د.عبد العزيز الصيغ ،دار الفكر
املعارص – بريوت ،دار الفكر – سورية،
ط2000 ،1م.
 .34املصطلحات االساسية ،يف لسانيات
النص وحتليل اخلطاب ،د .نعامن بوقرة،
املركز الثقايف الــعــريب ،بــريوت ،الــدار
البيضاء ،ط2002 ،1م.

 .35مفتاح العلوم :السكاكي ،البايب احللبي،
مرص1973 ،م.
 .36مناهج البحث اللغوي ،متام حسان ،دار
الثقافة ،الدار البيضاء ،د.ت.
 .37مــواهــب الــفــتــاح يف رشح تلخيص
املفتاح :السبكي ،ضمن كتاب «رشوح
التلخيص» مطبعة البايب احللبي ،مرص،
د.ت.
 .38امليزان يف تفسري القرآن :العالمة السيد
حمــمــد حــســني الــطــبــاطــبــائــي ،مؤسسة
املجتبى للمطبوعات ،قم2004 ،م.
 .39نحو النص «اجتـــاه جديد يف الــدرس
النحوي» ،امحد عفيفي ،دار الزهراء،
القاهرة ،ط2001 ،1م.
 .40نحو النص بني االصالة واحلداثة د .امحد
حممد عبد الريض ،مكتبة الثقافة الدينية،
القاهرة ،ط2008 ،1م.
 .41النص واخلطاب واالجراء ،روبرت دي
بوجراند :ترمجة :د.متــام حسان ،عامل
الكتب احلديث ،القاهرة ،ط2007 ،2م.
 .42نظرية علم النص (رؤيـــة منهجية يف
بناء النص الــنــثــري) ،د .حسام امحد
فرج،مكتبة اآلداب ،القاهرة2009 ،م.
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