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ملخص البحث

هيدف البحث اىل كشف ماهية النسق القرآين، وإدراك بنيته ومكوناته، وتفسري 
خصائصه العامة، ووظيفته التي يؤدهيا داخل النص القرآين، وملا كانت الدراسات 
يف مثل هذه املوضوعات شحيحة جدا، عمدت الباحثة اىل دراسة اإلشكال النظري 
كل  مضمون  بني  التمييز  ثم  التفسريية،  والكتب  العربية  املعاجم  يف  النسق  ملفهوم 
بيان  النظم من جهة، والنسق والسياق من جهة اخر، حماولة  النسق ونظرية  من 
خصائص النسق القرآين ومكوناته ووظيفته اجتاه العملية التفسريية. وقد بُني البحث 
عىل فرضية أن النسق القرآين مفهوم يتضمن النظم والرتابط والتناسب بني مفردات 
النص القرآين واملوضوع الذي تفصح عنه تلك املفردات، والتي بمجموعها تكون 
شبكة العالقات الداخلية املكونة للنص، بمعنى أن النسق القرآين هو النظام الذي 
به تنتظم املفردات والرتاكيب، لتوصل املعنى الذي من أجله سيق الكالم، وبذلك 

ا او مكونًا من مكونات السياق القرآين.  يكون النسق القرآين عنرصً
الكلامت املفتاحية: النسق – السياق- الرتابط – النظم- التناسب



٥٠

أ.م.د. نور مهدي كاظم

Abstract
The research aims to reveal what the Qur’anic system is, to un-

derstand its structure and its components and to explain its general 
characteris�cs and its func�on in the Quranic text. The researcher 
studies the theore�cal problem of the concept of pa�ern in Arabic 
dic�onaries and explanatory books, and then it is to dis�nguish be-
tween the contents of both pa�ern and systems theory on the one 
hand, and pa�ern and context on the other hand ,and to try to ex-
plain the characteris�cs, components and func�on of the Qur’anic 
trend towards the interpreta�ve process. The research was based 
on the hypothesis that the Quranic pa�ern is a concept that includes 
the systems, interconnectedness, and propor�onality between the 
vocabulary of the Quranic text and the subject. The Quranic pa�ern 
is the system by which vocabulary and structures are organized to 
convey the meaning , so that the Quranic pa�ern is one or more 
components of the Quranic context. 

Key words: pa�ern , context, interdependence, systems, pro-
por�onality
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املقدمة

هيدف البحث اىل كشف ماهية النسق القرآين، وإدراك بنيته ومكوناته، وتفسري 
خصائصه العامة، ووظيفته التي يؤدهيا داخل النص القرآين، وملا كانت الدراسات 
يف مثل هذه املوضوعات شحيحة جدا، عمدت الباحثة اىل دراسة اإلشكال النظري 
كل  مضمون  بني  التمييز  ثم  التفسريية،  والكتب  العربية  املعاجم  يف  النسق  ملفهوم 
بيان  النظم من جهة، والنسق والسياق من جهة اخر، حماولة  النسق ونظرية  من 

خصائص النسق القرآين ومكوناته ووظيفته اجتاه العملية التفسريية. 
ينطلق البحث من اشكالية تبحث عن: 

هل .١ بمعنى  التفسري،  كتب  يف  وجود  املصطلح  هلذا  هل  القرآين،  النسق  مفهوم 
عمد املفرسون اىل مراعاة ذلك النسق يف عملية التفسري والكشف عن املعنى؟

هل النسق القرآين نسق واحد أو متفرع بني نسق صويت وآخر بالغي..الخ؟.٢
ما الفرق بني النسق القرآين والسياق العام للنص؟.٣
هل النسق القرآين هو نفسه ما حتدثت عنه نظرية النظم التي قال هبا اجلرجاين؟ .٤

او هو ابعد من تلك النظرية، وما نظرية النظم اال زاوية من زوايا النسق القرآين؟
وظيفة النسق القرآين وأثرها يف عملية التفسري. .٥

فرضيات البحث
إن النسق القرآين مفهوم يتضمن النظم والرتابط والتناسب بني مفردات النص 
القرآين واملوضوع الذي تفصح عنه تلك املفردات، والتي بمجموعها تكون شبكة 
العالقات الداخلية املكونة للنص، بمعنى أن النسق القرآين هو النظام الذي به تنتظم 
يكون  وبذلك  الكالم،  سيق  أجله  من  الذي  املعنى  لتوصل  والرتاكيب،  املفردات 

ا او مكونًا من مكونات السياق القرآين.  النسق القرآين عنرصً
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والوصول  البحث  اشكاليات  عن  االجابة  يف  الباحثة  سلكته  الذي  املنهج  أما 
لفرضياته فهو منهج: 

استقراء نصوص املفرسين قراءة حتليلية الختلو من مقارنة ونقد وترجيح لغرض 
منهج  فإن  وبذلك  واالجرائية،  املفاهيمية  واستعامالهتا  املصطلحات  بني  التمييز 

الباحثة تنوع عىل: 
االستقراء الوصفي. .١
التحليل واملناقشة. .٢
النقد واملقارنة. .٣

الدراسات السابقة: 
أولت بعض الدراسات املعارصة امهية للنسق القرآين ولكن ضمن وصف قيدته 

به منها: 
ديب .١ حممد  الدكتور  تأليف  من  كتاب  وهو  اسلوبية،  دراسة  القرآين  النسق 

آياته  ماثلة يف معظم  القرآين حيمل شحنةً وجدانية نحسها  النسق  أن  بنيّ  اجلاجي، 
وسياقاته تؤكد أن النسق خياطب العقل والقلب، وقد جتنبت الدراسة إفراد النسق 
معظم  يف  وظيفته  ذكر  عن  تغفل  مل  لكنها  مستقل  بعنوان  تفسريية  بدراسة  القرآين 

فقرات الدراسة ماعدا الوظيفة التفسريية. 
كتاب .٢ راشدة يف أصول االصول،  قراءة  نحو  االنسان  القرآين ومرشوع  النسق 

ألفه الدكتور جاسم السلطان، عرض فيه الباحث االنساق القيمية يف النص القرآنية، 
موضوعات  بل  قرآنيا  نسقا  التسمى  املوضوعات  تلك  مثل  أن  الكتاب  ويؤاخذ 
حتدث عنها النسق القرآين، ومل يبنيّ لنا ماهية النسق ووظيفته وأثره يف عملية التفسري. 

يونس .٣ ال  صربي  هاين  الدكتور  نرشه  بحث  القرآين  النسق  يف  الضامئم  توازي 
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املؤلفة  النحوي  للرتكيب  املشكلة  البنى  فيه  بحثا  احليايل،  خليف  اهللا  عبد  والباحث 
خلطاب التوازي يف النسق القرآين من غري أن يبني مفهوم النسق وما مراد الباحث منه. 
عن  االجابة  الباحثة  حاولت  السابقة  والدراسات  الفرضيات  تلك  وبوساطة 
البحث عرب مبحث متهيدي وثالثة مباحث... ومن  انطلق منها  التي  االشكاليات 

اهللا التوفيق
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املبحث االول: مفهوم النسق القرآين

ال يمكن بيان معنى النسق القرآين من غري الرجوع اىل معنى النسق واستعامالته 
بالنصوص  الصلة  ذات  اللغوية  النظريات  اغلب  إن  إذ  واللغة،  الفلسفة  جمال  يف 

الدينية جذورها فلسفية معرفية غايتها الوقوف عىل املعاين الظاهرة والكامنة فيها. 
اوال: معنى النسق يف اللغة واالصطالح

من  قُ  والنًّسَ  ،(١) ءِ ْ اليشَّ يفِ  تَابُعٍ  تَ ىلَ  عَ لُّ  دُ يَ يحٌ  حِ صَ لٌ  أَصْ افُ  قَ الْ وَ نيُ  السِّ وَ النُّونُ 
تنسيقاً(٢)،  قته نسقاً ونسقته  كل يشء ما كان عىل نظام واحد عام يف األشياء، ونَسَ
ا إِىلَ  ضهَ ه األشياءُ بَعْ ذِ (٣)، ويقالُ انتسقتْ هَ هُ قٌ لَ وَ نَسَ هُ ا فَ ضً ه بَعْ ء اتّبع بعضُ ْ وكل يشَ
ء  ْ َن اليشَّ ق ألِ وفَ النسَ يها النحويونَ حرُ وفُ العطفِ يسمِّ ، وحرُ قتْ بعض أَي تنسَّ
له عىل نسق أَي عىل توال واتصال(٥).  وْ ا(٤)، وقَ دً احِ ء صارَ نظاماً وَ ْ تَه عىل يشَ إِذا عطَفْ
ا  ذَ هَ ىلَ  أَيْ عَ ق  النَّسَ ا  ذَ هَ ىلَ  ذْ عَ ا: خُ يً تَوِ سْ مُ تَدَّ  امْ ا  إِذَ لطَوار احلبْل  ولُ  قُ تَ بُ  رَ عَ الْ وَ

 .(٦) نٌ سَ ق حَ هُ نَسَ : لَ عاً، قِيلَ انَ مسجَّ ا كَ مُ إِذَ الَ الْكَ ؛ وَ الطَّوارِ
ومن ذلك يلحظ أن النسق يف االستعامل اللغوي له معنيان، ومها التنظيم والرتتيب 
ن نظاماً واحداً، ويبدو أن املعيار يف كون  سواء عىل نحو التوايل والتتابع ام العطف ليكوّ
ن نظاما حمددا يتسم بخصائص حمددة، تفرق  النسق نسقا هو االنتظام بطريقة ما تكوّ
بينه وبني نظام آخر، ولذلك فهو جمموعة من العنارص يرتبطُ بعضها ببعض؛ بحيث 

سنَ سريه، وحيقق االنسجام بني عنارصه(٨).  لُ حُ (٧)، عىل نحوٍ يكفُ تكون كالًّ منظامً
القرآين، مشتقة من  التعريفات االصطالحية للنسق  وتأسيسا عىل ذلك جاءت 
اض،  رَ َغْ األْ بَني  يّ  نَوِ املَْعْ التسلسل  بأنه:  عرف  إذ  للنسق،  املتداول  اللغوي  املفهوم 

يَات القرآنية(٩).  يَاق اآلْ ض يفِ سِ رَ ض إِىلَ غَ رَ ال من غَ تِقَ نْ والتناسب يفِ االِ
تشع  بأن  هلا  يسمح  نظام  يف  االلفاظ  وضع  بأنه  القرآن  ظالل  صاحب  فه  وعرّ
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أن  تريد  الذي  املعنى  مع  منسجم  بشكل  وااليقاع  والظالل  الصور  من  شحنتها 
ترسمه يف ذهن املتلقي، عىل أن ال يقف هبا عند الداللة املعنوية الذهنية، وأن اليتم 

اختيار االلفاظ عىل هذا االساس وحده(١٠). 
أما التناسق يف األسلوب فهو أن يتم تنظيم العبارات عىل األساس السابق بحيث 
الفقرات  النظم، متناسب  يكون متالئام عىل طريقة واحدة، ونظام واحد، متناسق 

حسب اإليقاع(١١). 
وما يلحظ عىل تعريفات سيد قطب للنسق أهنا تدور حول االيقاع، يف حني أن 
االيقاع جاء ليظهر النسق وليس العكس، بمعنى ان كالً من اللفظ ومعناه وموضوعه 
وجرسه وإيقاعه وموقعه عنارص مكونة للنسق القرآين، وإذا ما تبنيّ ذلك يظهر معنى 
لِنُثَبِّتَ  لِكَ  ذَ كَ ةً  دَ احِ وَ ةً  ْلَ آنُ مجُ رْ قُ الْ يْهِ  لَ عَ لَ  نُزِّ الَ  وْ لَ وا  رُ فَ كَ ينَ  ذِ الَّ الَ  قَ وَ تعاىل:  قوله 
التناسق يف اليشء  الرتل هو حسن  (الفرقان: ٣٢)، ألن  تِيالً رْ تَ نَاهُ  لْ تَّ رَ وَ كَ  ادَ فُؤَ بِهِ 
وبذلك  فيه(١٢)،  وأبانه ومتهل  تأليفه  أحسن  الكالم:  ورتّل  استقامة،  وانتظامه عىل 

يتضح أن النسق القرآين هو: 
انتظام األلفاظ القرآنية يف نظام مرتابط املعنى، حسن التأليف، حمدد االهداف، 
ن نصا قرآنيا ينتقل باملتلقي من موضوع اىل  عىل وفق ما يقتضيه سياق الكالم؛ ليكوّ

آخر من غري تنافر او تضاد يف التلقي. 
قتضيات  مُ (حصيلة  ألنه  السياق؛  مقتضيات  عىل  بناءً  يتحدد  القرآين  فالنسق 
ياق الذي ترد فيه الوحدة اللُّغوية، و  تسلسلة تفرضها وتتحكم فيها توظيفات السِّ مُ
عطيات املعنى املقصود من ايراد  ياق - من دور أساس يف إظهار مُ ما يقوم به - السِّ
اللية من أجل الوصول اىل غاية  الوحدة اللُّغوية «اللَّفظة» عىل نحوٍ من األنحاء الدَّ

ال يف الكشف عن املدلول)(١٣).  الدَّ
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وبذلك يظهر أن النسق هو ما حيكم العالقة بني العنارص اللسانية ومستوياهتا ويربط 
بعضها ببعض، واي اختالل يف تلك العالقة يفقد النسق توازنه وتتغري معامله(١٤)، وما 
القرآنية  النظام الذي حيكم العالقة بني املفردات  حيرص عليه البحث هنا بيان ذلك 

املكونة للنص القرآين، وعنارصه ووظيفة كل عنرص إزاء النسق العام للنص. 
ثانيا: املصطلحات املقاربة للنسق

يقرتب من مفهوم النسق جمموعة من املصطلحات التي تلتقي معه، إال ان بينها وبينه 
فارقاً دقيقاً إما يف الوظيفة أو يف العنارص املكونة له، ومن تلك املصطلحات ما يأيت: 

التضايف.١
وهو (تعلُّق شيئني أحدمها باآلخر، فيكون وجودُ أحدمها سببًا لوجود اآلخر، 
او هو كون تصور كل واحد من األمرين موقوفًا عىل تصور اآلخر)(١٥)، بمعنى أن 
م معناه إال بإضافته ونسبتِه إىل يشءٍ آخر)(١٦)، من دون أن  فهَ ل او يُ عقَ اللفظ (ال يُ
يلغي أحدمها اآلخر وال أن تتغري صفات أي منهام بتلك العالقة او التضايف(١٧)؛ 
وبذلك يتكون النص وهو عبارة عن جمموعة من األلفاظ والعبارات املركبة، فكل 
او تركيب قد يتحول  به، ولكن بمجرد إضافته اىل لفظ اخر  له معنى خاص  لفظ 
معناه من احلقيقي اىل املجاز، او يعطي معنى آخر خيتلف عن معناه منفردا؛ ولذلك 
أوىل املنطق احلديث اهتامما كبريا بعالقة التضايف، فقد أضاف إىل التضايف أقساما 
جديدة وهي األقسام التي تتصل ببعضها بأكثر من وساطة مبارشة وغري مبارشة، 
التي تشكل مادة املنطق الرمزي احلديث(١٨)، وتلك الصلة او العالقة تنشئ  وهي 
ترابطا بني ظاهرتني او لفظني او موضوعني او تركيبني يتغريان معا يف نظام متناسب 

االجزاء(١٩)، غايته معرفية يُكشف عنها بالتدبر واالستنباط. 
الرتابط بني لفظني من طريق  النسق بل معنى  التضايف ال يعطي معنى  ولكن 
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االضافة او السببية او غريها من انواع العالقات، بينام النسق وإن كان هناك ترابط 
وعالقة بني عنارصه او اجزائه إال انه ليس ذلك الرتابط بحد ذاته، بل النظام الذي 

 . يتم فيه ذلك الرتابط والفرق بني االثنني بنيّ
البنية.٢

يعرض  حتول  أي  شأن  من  يكون  عنارص  من  يتألف  نظام  او  ظاهرة  هي  البنية 
عالقات  هي  فالبنية   ،(٢٠)األخر العنارص  باقي  يف  حتوالً  حيدث  أن  منها  للواحد 
استقرارها،  هلا  حيفظ  الذي  هو  نظام  يف  ودخوهلا  إطارها،  يف  الداخلية  العنارص 
ويضمن هلا حركتها وتفاعالهتا داخل النظام ذاته، ويتيح هلا أن تتوازن وتتعالق مع 
إىل  تفكيكها  او  ولدراستها جيب حتليلها  هبا(٢١)،  أنظمة خاصة  أخر حتكمها  بنى 

عنارصها املؤلفة منها، من دون النظر إىل أية عوامل خارجية عنها. 
يولّد  التفاعل  وهذا  عنارصه،  تفاعل  من  ل  يتشكّ الذي  النظام  فإن  وبذلك 
املنظومة  بأن تؤدي دورها داخل  للبنية  العنارص ويسمح  االنسجام والتامسك بني 

السيميائية للنص، وهنا تتضح خصائص البنية الثالث وهي(٢٢): 
الكلية: وتعني أن البنية ليست موجودة يف األجزاء. .١
بحفظها .٢ نفسه  الوقت  يف  وتقوم  داخلية  حركة  البنية  متنح  التي  وهي  التحوالت: 

وإثرائها من دون أن تضطرها إىل اخلروج عن حدودها أو االنتامء إىل العنارص اخلارجية. 
التنظيم الذايت: ويعني أن البنية كيان عضوي متسق مع نفسه منغلق عليها مكتف .٣

هبا، فهي كل متامسك له قوانينه وحركته وطريقة نموه وتغريه، ومن ثم فهي ال حتتاج 
إىل متاسكه الكامن. 

يعقلها  التي  العالقات  شبكة  تعني  التي  النص  بنية  بني  التمييز  يمكن  ولذلك 
اإلنسان وجيردها وير أهنا تربط بني عنارص الكل أو جتمع أجزاءه، وهي القانون 
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الذي يتصور اإلنسان أنه يضبط العالقات بني العنارص املختلفة، وهذا القانون هو 
يعني  الذي  النسق  وبني  خصوصيته(٢٣)،  عليه  ويضفي  هويته  النص  يمنح  الذي 
البنية  ان  بمعنى  النص  اجزاء  بني  تربط  التي  العالقات  تلك  فيه  تتم  الذي  النظام 
عنرص من عنارص تكوين النسق؛ ألن البنية كل مكون من ظواهر متامسكة يتوقف 
بام عداه(٢٤)،  بفضل عالقته  إال  ما هو  يكون  أن  يمكن  ما عداه، وال  منها عىل  كل 
والنسق يمثل النظام الذي ينظم حركة تكوين ذلك الكل، ألنه االطار الذي تنتظم 
عن طريقه عالقات عنارص البنية(٢٥)، وبذلك فإن النسق يتألف من بنية واحدة او 

جمموعة من البنى الصغرية التي تشكل بمجموعها النسق العام للنص. 
للنسق  املكونة  البنية  اجزاء  بني  يربط  الذي  النظام  ان  اىل  االشارة  من  البد  وهنا 
خيتلف عن النظام العام الذي يربط بني جمموع البنى لتكوين النص، بعبارة أخر ان 
الروابط التي تربط االلفاظ لتكوين بناء معني ختتلف عن الروابط والعالقات التي تربط 
بني جمموع االبنية املكونة للنسق، فالنظام يف البنية يعمل عىل ربط االلفاظ بينام النظام يف 
 ،النسق يعمل عىل ربط االلفاظ من جهة وايصال معنى النص اىل املتلقي من جهة اخر

فالبنية تقتيض ضمنا وجود نسق موضوعي باإلمكان ادراكه والتوصل اىل معرفته.
النظم.٣

التأليف والرتكيب(٢٦)، ونظمت  تفيد:  مادة (ن ظ م)  أن  اللغة  جاء يف معاجم 
اللؤلؤ؛ أي: مجعته يف السلك، والتنظيم مثله، ومنه: نظمت الشعر ونظمته، ونظم 
نظمته،  فقد  بعض  إىل  بعضه  ضممت  أو  بآخر  قرنته  يشء  وكل  املثل،  عىل  األمر 
فيه اليشء من خيط وغريه،  املنظوم وصف باملصدر... والنظام ما نظمت  والنظم 
وأناظيم...  أنظمة  واجلمع  مالكه،  أمر:  كل  ونظام  نظام،  وأصل:  منه  شعبةٍ  وكل 
يقال: ليس ألمره نظام؛ أي: ال تستقيم طريقته، والنظام اخليط الذي ينظم به اللؤلؤ، 
نظام، ومجعه نظم... واالنتظام االتساق...  فهو  أو غريه  لؤلؤ  به  ينظم  وكل خيطٍ 
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وليس ألمرهم نظام؛ أي: ليس له هدي وال متعلق وال استقامة، وما زال عىل نظامٍ 
واحد؛ أي: عادةٍ، وتناظمت الصخور: تالصقت(٢٧). 

، بمعنى أن النسق هو ذلك النظام الذي  فتأليف الكالم عىل نظام معني يسمى نظامً
بناءً عليه يأتلف الكالم ويصبح نظام، من هنا فإن النظم يف االصطالح هو عملية تأليف 
الكالم عىل نمط خاص بجمع الكلِم التي هي األلفاظ وضم بعضها إىل بعض، وقرن 
أول هلا بآخر عىل نسق وترتيب خاص عىل وفق قواعد اللغة والنحو وغريها بحسب ما 
يقتضيه العقل، وقيل األلفاظ املرتتبة املسوقة املعتربة دالالهتا عىل ما يقتضيه العقل(٢٨). 

وبناء عىل ذلك تتضح خصائص النظم وهي(٢٩): 
النظم للداللة عىل  النظم من اجلمع والكثرة؛ ولذلك يطلق  بد يف  أنه ال   : أوالً

معنى صف أو مجع، كام يقال: أتانا نظم من جراد؛ أي: صفٌّ كثري منه. 
فال  ا،  معً وتنسيقهام  آخر  إىل  يشءٍ  ضم  أي:  والتنسيق؛  الضم  يفيد  النظم  ثانيًا: 
يقال ألمرين أو أكثر: نظم أو منظومان إال إذا رتبا عىل نسق معني، وال يقال ألمر 

عشوائي: إنه نظم أو منظوم. 
ثالثًا: النظم يفيد معنى االستقامة والقوة؛ ولذلك يقال: ليس ألمره نظام؛ أي: 

ا: احلق بال نظام يغلِبه الباطل بنظام؛ أي: قوة.  استقامة، كام يقال أيضً
وإذا كان النظم هو تعليق للكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض، 
وتوخي معاين النحو بني الكالم حسب األغراض التي يصاغ هلا الكالم، وأن ميزة 
النظم البالغية تكمن يف املعنى الذي حتدثه األلفاظ إذا ألفت عىل رضب خاص من 
التأليف(٣٠)، فإن النسق هو ذلك الرضب اخلاص من التأليف، وهو ما يميز النظم 
بنسق  كان   إذا  إال  نظام  يكون  ال  التأليف  أن  بمعنى  النظم  رشط  ألنه  النسق؛  من 

معني. وهنا يقرتب معنى النسق من معنى االسلوب او الطريقة والكيفية. 
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خالصة القول 

إن املصطلحات املقاربة للنسق يف واقعها ليست كذلك، إنام هي عنارص تدخل 
التضايف والبنية والنظم دوائر تتسع وتضيق  يف تكوينه وإظهار مالحمه، فكل من 
يف تكوين نسق النص، وإذا ما رجعنا اىل النسق القرآين نلحظ أن بنيته ونظمه هي 
الرصف  فهي  اخلارجية  عنارصه  أما  عليه،  جاء  الذي  العام  لنسقه  داخلية  عنارص 

والنحو والصوت، وهي تكون الوسائل إلظهار العنارص الداخلية. 
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املبحث الثاين: وظيفة النسق القرآين

ف  رّ النظام عُ آياته وسوره، وذلك  بنظام واحد جيمع بني  القرآين حمكوم  النص 
النظام  الكشف عن ذلك  املفرس  القرآين، ويقع عىل عاتق  بالنسق  البحث  بوساطة 
وإظهاره، ملا له من أثر يف فهم النص وتفسريه(٣١)، وهنا تظهر وظيفة النسق القرآين، 
الصوتية  الوحدة  مثل  اللساين  العنرص  يؤديه  الذي  الدور  ذلك  بالوظيفة  ويقصد 
فإن  وبذلك  العام،  اللساين  النسق  داخل  الرتكيبية  الوحدة  او  الرصفية  الوحدة  او 
وظيفة النسق هي كل عالقة جتمع بني عنرصين لسانيني بحسب ثباهتام او تغريمها 
نفس  يف  النص  استقرار  اىل  املؤدي  الداخيل  االرتباط  هي  فالوظيفة  النص،  داخل 

املتلقي(٣٢)، وتلك الوظائف هي: 
اوال: وظيفة معرفية

النص  يظهره  الذي  التأثري  او  احلدث  او  املوضوع  هنا  املعرفية  بالوظيفة  يقصد 
عرب نسق ألفاظه، او هي الفعل العقيل الذي يتم به حصول صورة اليشء يف الذهن 
املعرفة  يف  أن  اىل  اشارة  وهنا  به،  مصحوب  غري  ام  باالنفعال  مصحوبا  كان  سواء 
ك(٣٣)، وبذلك فإهنا جمموعة من  كة واملوضوع املدرَ تقابال واتصاال بني الذات املدرِ
النشاطات العقلية املتداخلة فيام بينها واملرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا، والتي تساعد 

املتلقي عىل التكيف مع النص(٣٤) لتحقيق مقاصده من طريق: 
وظيفة االفهام والتواصل.١

نظام  بناء  استدعى  مما  القرآنية  النص  يف  القصدية  لفعل  يؤسس  القرآين  النسق 
لغوي خاص يستويف عمليات االبالغ واالقناع، ومن ثم التواصل مع املتلقي عرب 
وظيفة االفهام املوجه، إذ جاء النص القرآين منسجام بنسقه مع طاقة املتلقي لتحقيق 
االفهام وصوال اىل االقناع(٣٥)، وبذلك فإن االفهامية املقصودة وظيفة من الوظائف 
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املوضوعية للنسق القرآين تتمثل بدقة اختيار اللفظ وتركيبه يف نظام معني مع وفائه 
باملعنى من دون أن يزيد اللفظ او الرتكيب عىل املعنى او يقرص عنه(٣٦). 

واالقناع عرب النسق القرآين له طريقان: 
لغوي تستعمل فيه الرتاكيب الدالة عىل الثوابت واحلقائق وبناء اجلمل عىل هيأة •

قضايا منطقية تبدأ بمقدمات وتنتهي بمسلامت ونتائج. 
عقيل خياطب النص فيه املتلقي عىل وفق الدليل واملنطق بوساطة التقنية املعرفية •

املبنية عىل التدرج يف إقامة الدليل، كأن يبدأ بمقدمة حتوي املوضوع او القضية ثم 
العرض ثم املشكلة ثم الدليل ثم النتيجة واحلكم ولذلك كله اسس أمهها التجانس 

مع مقتىض العقل واملضمون واالمثلة الواقعية(٣٧). 
وإذا ما رجعنا اىل املعنى القرآين الذي حيقق التواصل واالقناع نجده يف الواقع 
املتكلم  مع  رشيك  فاملتلقي  الفهم(٣٨)،  وفعل  النص  بنية  بني  التفاعل  حصيلة  هو 
النص  انظمة  حتري  طريق  من  املتكلم  مقاصد  عىل  واالستدالل  املعنى  انتاج  يف 
الرتكيبية والداللية للنفاذ يف دالالت النص الفكرية واحياءاته النفسية(٣٩)، ولذلك 
إليها  تفتقر  بدقة  مهمتها  تؤدي  القرآين  للنسق  والتواصلية  االفهامية  الوظيفة  فإن 
مع  النسجامه  املتلقي  يف  يؤثر  نسقه  عرب  القرآين  النص  إن  إذ   ،االخر النصوص 
عرب  للنسق   أخر وظيفة  تنشأ  وهنا  العقلية،  وطاقاته  الواقعية  املتلقي  حاجات 

وظيفته املعرفية وهي وظيفة التفكري. 
وظيفة باعثية التفكري.٢

النسق القرآين ال يوظّف الوسائل العقلية لغرض االقناع فحسب، بل يبعث يف نفس 
من  إليه  الوصول  يروم  وما  القرآين  النص  مراد  يف  والتفكري  التفكر  عىل  دافعا  املتلقي 
معنى، وهنا يصبح للنسق القرآين وظيفة باعثية التفكري بنوعيه الكشفي واالستداليل، 
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ويقصد هبا توظيف االسباب _ سواء كانت حدثا او موضوعا او ظرفا _ التي تبعث 
املتلقي عىل إعامل فكره ومعرفة احلقائق عرب توجيه عقيل يوجده نظام النص او نسقه؛ ألن 
ث فعال إراديا تغلب فيه العنارص العقلية عىل العنارص  دِ الباعث هو كل سبب عقيل حيُ

االنفعالية، بمعنى أنّ الباعث هو جمموع االعتبارات العقلية املسوغة للفعل(٤٠). 
فالتفكري اهلادف عادة يأيت نتيجة ملحفز أو لسبب استدعى إعامل العقل إما لغرض 
نسق  يف  القرآين  النص  ذكره  الذي  احلدث  أو  املوضوع،  ومتعلقات  حيثيات  تصور 
معني، وإما لغرض حل اشكالية أو استفهام عرضه ذلك النص بنسق مغاير ألنساق 
النصوص القرآنية االخر، بل إن كشف العالقات بني االنساق القرآنية اليكون إال 
بوساطة التفكري الذي يبعثه النسق يف ذهن املتلقي؛ ألن الكلمة يف النص القرآين عندما 
توضع فيه بنسق معني خترج من موقع الكلمة البسيط اىل موقع املفهوم الغني بدالالته 
وعالقاته، إذ تنفتح الكلمة واجلملة والرتكيب يف النص القرآين عىل مجلة من املعاين 
ما كانت ترد عىل ذهن املتلقي قبل وضع القرآن الكريم هلا يف نسق من دون آخر(٤١)، 

السيام انّ النص عبارة عن جمموعة بنيات نسقية تتضمن اخلطاب وتستوعبه. 
معانٍ  من  النص  حيمله  فيام  وإعامله  الفكر  حتفيز  يف  وظيفته  عرب  القرآين  النسق 
يساعد املتلقي عىل دراسة النص دراسة داخلية واالعتامد عىل شبكة العالقات التي 
تربط بني مفاصله للوصول إىل مراده؛ ألنه يسهم يف تكوين األفكار وحماكاة انامط 

التفكري ومستوياته، وتلك املستويات هي(٤٢): 
نيا: أ. مستويات التفكري الدُ

هبا  احتفظ  أن  معينة سبق  معلومات  يتذكر  إذ  املتلقي،   لد التذكر  تعتمد عىل 
يف ذاكرته، واعادة صياغتها عىل وفق نسق قرآين معني حيمل املعنى السابق نفسه او 
معنى آخر يبينه النص عرب نسقه لتوظيفه معرفيا، كعرضه ألحداث االمم السابقة 
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نسق  أن  وال خيفى  أقوامهم،  من  معهم   جر وما  السابقون  األنبياء  عارصه  ما  او 
القصص القرآين له ميزة متيزه من أي قصص آخر ملا فيه من نظم ورسد لألحداث 

ال يتوافر يف غريه. 
مستويات التفكري الوسطية: والتي تعتمد عىل ب.
طرح االسئلة حول موضوع معني يعرضه النص القرآين بنسق معني. •
السابق • بالنسق  متصل  آخر  نسق  عرب  القرآين  النص  يبدأ  إذ  التوضيح  مرحلة 

لكشف معناه للمتلقي وما هيدف الوصول إليه. 
مرحلة املقارنة ألوجه الشبه واالختالف بني املعاين املعروضة واألخر التي قد •

تشرتك معها او تفرتق عنها من غري اسهاب خمل. 
القرآين جمموعة من • النص  العملية حتدث عندما يعرض  املفاهيم وهذه  تكوين 

والصفات  اخلصائص  حيدد  ثم  املالحظة  طريق  عن  واالفكار  والظواهر  املواقف 
املشرتكة بني جمموعة منها. 

اىل • معني  موقف  من  حمددة  خربة  القرآين  النص  يعرض  عندما  حيدث  التطبيق 
موقف جديد وهو ما يعرب عنه بتوظيف االحداث املاضية لقراءة االحداث املعارصة. 

او • الظواهر  وراء  الكامنة  االسباب  اعطاء  مرحلة  وهي  واالستنتاج  التعليل 
الداعية حلدوث احداث معينة، ومن ثم الوصول اىل نتيجة او معلومة جديدة غري 
موجودة مبارشة يف املوضوع او املوقف حمل التفكري والعرض، بل يستدل عليه من 

طريق مقدمات سابقة. 
مستويات التفكري العليا ويف هذا املستو يتم بـ: ج.
اختاذ القرار او النتيجة احلاسمة للموضوع وهي مرحلة هتدف اىل اختيار املتلقي •

اذا كانت هناك احتامالت وآراء متعددة  اقرهبا للموضوع السيّام  او  النتائج  أفضل 



٦٥

قُ القُرآينُّ دراسةٌ يف املفهومِ والوظيفةِ النَّسَ

حول املوضوع الذي عرضه النص القرآين. 
التفكري الناقد يتم فيه اخضاع فكرة للتحقيق ومجع االدلة والشواهد بموضوعية •

وجترد عن مد صحتها ومن ثم اصدار حكم بقبوهلا او عدمه اعتامدا عىل معايري او 
قيم معينة. 

متداخلة،  عقلية  عمليات  هي  خطوات  من  يتخللها  وما  املستويات  هذه  مجيع 
يعمل النص القرآين عرب نسقه العام وما يتفرع عنه من أنساق تتناسب مع املوضوع 
الذي يعرضه النص عىل توجيه املتلقني هلا. من هنا تظهر أمهية تدبر القرآن الكريم 
والتفكر يف آياته، فعملية تدبر النص القرآين عملية عقلية تعتمد عىل النظر يف النص 

بالدرجة األساس. 
ثانيا: الوظيفة الوجدانية

تظهر الوظيفة الوجدانية للنسق القرآين عرب حماكاته النفعاالت النفس اإلنسانية 
وما يطرأ عليها من تغري سلوكي يعكس تلك االنفعاالت ويؤثر يف تغيريها، فالنسق 
يؤدي وظيفة وجدانية حتاكي  نَظمٍ معني  للمعاين واأللفاظ يف  توظيفه  القرآين عرب 

خفايا النفس االنسانية وميوهلا(٤٣)، وذلك بوساطة ما يأيت: 
التنوع االسلويب.١

طريقة النسق القرآين التي انفرد هبا تكمن يف تأليف تراكيبه واختيار ألفاظه قد 
تعددت بتعدد املوضوعات املتعلقة هبا، بني هني ونفي واستفهام وإخبار وترغيب 
وترهيب، ولني وشدة، وهذه الطريقة التي انتهجها النص القرآين يف اختيار املفردات 
والرتاكيب لكالمه، هي ما يعرب عنها باألسلوب، وتنوعه وظيفته إظهار قوة اخلطاب 

 .(٤٤)من جهة، وقدرته عىل التأثري يف وجدان املتلقي من جهة أخر
عنها  عربّ  التي  املعاين  تنوع  اىل  يرجع  القرآين  النسق  يف  االسلويب  والتنوع 
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والدواعي التي سيقت ألجلها وما يتطلبه املوقف اخلطايب؛ ألن تغري بناء الرتكيب 
 حيمل معه تغرياً يف الدالالت، فالتحول االسلويب يأيت مرتبطاً بتحولٍ عىل مستو
فربام محل  املعنى»،  التعبري عن  الفاعلية يف  بـ «فرق  يُعرف  ما  أو  الفكرة  أو  املوقف 
يف  احدها  فاعلية  لكن  واحدة،  دالالت  املعجمية  املكونات  يف  متشاهبان  تركيبان 

التأثري ختتلف عن األخر، حني يكون ترتيب املكونات خمتلفاً(٤٥). 
ابِ  ذَ عَ الْ وءَ  سُ مْ  ونَكُ ومُ يَسُ نَ  وْ عَ فِرْ آلِ  نْ  مِ مْ  يْنَاكُ نَجَّ إِذْ  {وَ تعاىل:  قوله  مثاله 
}(البقرة:  ظِيمٌ عَ مْ  بِّكُ رَ نْ  مِ ءٌ  بَالَ مْ  لِكُ ذَ يفِ  وَ مْ  كُ اءَ نِسَ يُونَ  تَحْ سْ يَ وَ مْ  كُ نَاءَ أَبْ ونَ  بِّحُ ذَ يُ
ونَ  بِّحُ ذَ يُ ابِ وَ ذَ عَ وءَ الْ مْ سُ ونَكُ ومُ نَ يَسُ وْ عَ نْ آلِ فِرْ مْ مِ اكُ ٤٩)، وقوله تعاىل: {إِذْ أَنْجَ

}(ابراهيم: ٦).  ظِيمٌ مْ عَ بِّكُ نْ رَ ءٌ مِ مْ بَالَ لِكُ يفِ ذَ مْ وَ كُ اءَ يُونَ نِسَ تَحْ سْ يَ مْ وَ كُ نَاءَ أَبْ
 ، اوِ وَ الْ عَ  مَ هُ  رَ كَ ذَ يمَ  اهِ رَ إِبْ ةِ  ورَ سُ يفِ  وَ اوٍ  وَ بِالَ  ونَ  بِّحُ ذَ يُ االوىل   اآلية  يفِ  رَ  كَ ذَ إذ 
ونَ  بِّحُ ذَ يُ  : لِهِ وْ بِقَ ا  ً فَرسَّ مُ ذابِ  عَ الْ وءَ  سُ مْ  ونَكُ ومُ يَسُ  : هُ لُ وْ قَ عِلَ  جُ ا  إِذَ هُ  أَنَّ فِيهِ  هُ  جْ وَ الْ وَ
ا  ً فَرسَّ مُ ذابِ  عَ الْ وءَ  سُ مْ  ونَكُ ومُ يَسُ  : هُ لُ وْ قَ عِلَ  جُ ا  إِذَ ا  أَمَّ وَ  ، اوِ وَ الْ إِىلَ  تَجْ  ْ حيُ  ْ ملَ مْ  كُ ناءَ أَبْ
 ، ابِ ذَ عَ الْ وءِ   سُ وَ رَ سِ يْئًا آخَ بْحُ شَ الذَّ عِلَ  جُ بْحِ وَ الذَّ   وَ ةِ سِ اقَّ الِيفِ الشَّ التَّكَ ائِرِ  بِسَ
أَنْ  ُوزُ  جيَ تِي  الَّ ةَ  ائِدَ فَ الْ أَنَّ  إِالَّ   ، ِ نيْ هَ جْ وَ الْ لُ  تَمِ ْ حيَ  ِ نيْ عَ ضِ املَْوْ يفِ  وَ  ، اوِ وَ الْ إِىلَ  فِيهِ  تِيجَ  احْ
اىلَ  تَعَ هُ  إِنَّ  : الَ قَ يُ أَنْ  يمَ  اهِ رَ إِبْ ةِ  ورَ سُ يفِ  طْفِ  عَ الْ فِ  رْ حَ رِ  ذِكْ نْ  مِ ةَ  ودَ صُ املَْقْ يَ  هِ ونَ  تَكُ
نَ الظُّلُامتِ إِىلَ  كَ مِ مَ وْ جْ قَ رِ وسى بِآياتِنا أَنْ أَخْ نا مُ لْ سَ دْ أَرْ قَ لَ :{وَ ةِ يَ بْلَ تِلْكَ اآلْ الَ قَ قَ
مِ  يدِ نِعَ دِ لُ إِالَّ بِتَعْ ْصُ امِ اهللاَِّ الَ حيَ كِريُ بِأَيَّ التَّذْ : ٥) وَ يمَ اهِ رَ امِ اهللاَِّ}(إِبْ مْ بِأَيَّ هُ رْ كِّ ذَ النُّورِ وَ
نَ  مِ ا  عً نَوْ ذابِ  عَ الْ وءَ  سُ مْ  ونَكُ ومُ :{يَسُ لِهِ وْ قَ نْ  مِ ادُ  املُْرَ ونَ  يَكُ أَنْ  بَ  جَ فَوَ  ، اىلَ تَعَ اهللاَِّ 
}(٤٦)، ومن ثم فإن إظهار الكالم الواحد بأساليب متنوعة ال خيفى ما فيه  ابِ ذَ عَ الْ
من الفصاحة(٤٧) التي تلفت اهتامم املتلقي وتؤثر فيه، فيتحرك وجدانه ملتابعة النص 

 . القرآين لسرب اغواره ومعرفة ما فيه من معانٍ



٦٧

قُ القُرآينُّ دراسةٌ يف املفهومِ والوظيفةِ النَّسَ

النظام الصويت.٢
اته وغنّاته واتصاالته  إنّ اتساق النص القرآين وائتالفه يف حركاته وسكناته ومدّ
أي  إليها  يصل  أن  يمكن  ال  بطريقة  النفوس  يف  ويؤثر  األسامع  يسرتعي  وسكتاته، 
غري  من  مجاليا  يكن  مل  والتأثري  االتساق  وذلك  ومنثور(٤٨)،  منظوم  من  آخر  كالم 
مضمون، بل إن النسق القرآين وظّف الصوت وتناغمه لعرض موضوعات تتناسب 
غاياهتا مع طبيعة تلك االصوات ووقعها يف النفس، ألن احلرف يف اللغة العربية له 
( احياء خاص فهو إن مل يدل داللة قاطعة عىل املعنى، يدل داللة اجتاه وإحياء ويثري 
القرآين  النص  به  د  تفرّ ما  إليه)(٤٩)، وهذا  املعنى ويوجه  لقبول  النفس جوا هييئ  يف 
احلدث،  بمحاكاة  متيّز  فيه  الصويت  النظام  ألن  بمثله؛  اإلتيان  عن  اآلخرين  وأعجز 
بمعنى أنه ال هيتم بجاملية النص من جهة الشكل وااليقاع(٥٠) فحسب، بل يربط ذلك 
كله بطبيعة احلدث الذي يتحدث عنه الرتكيب ويصفه النص، مما يؤدي اىل انسجام 
الصورة مع الصوت عرب عالقات متعدية بينهام، ونقطة التقاطع بني تلك العالقات 
ث تأثريا يف النفس(٥١)، وتُشعرها بحركة الكلمة صورة وصوتا داخل الرتكيب  دِ حتُ

ن من جمموعة عالقات:  القرآين، وبذلك فإن النظام الصويت يف النسق القرآين مكوّ
عالقة صوت احلرف باحلدث او املوضوع القرآين. أ.
عالقة ايقاع املفردة بإيقاع املفردة االخر يف الرتكيب الواحد. ب.
عالقة ايقاع الرتكيب او اجلملة القرآنية باجلملة القرآنية االخر يف النص الواحد. ج.
عالقة ايقاع املفردات والرتاكيب يف السورة الواحدة. د.

التأليف الصويت يف النسق القرآين الذي يعرب  وبمجموع هذه العالقات حيصل 
كانت  لو  فيام  تعطيها  ال  القرآين،  الرتكيب  داخل  القرآن  أللفاظ  ذاتية  قيمة  عن 

خارجه، بمعنى أن اللفظة القرآنية هلا: 
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خارجه، أ. أم  القرآين  النسق  داخل  كانت  سواء  املفردة  به  تتميز  داخيل  ايقاع 
وصفها  يمكن  والتي  املفردة،  عنه  تعربّ  الذي  للمعنى  الذهنية  الصورة  يستدعي 

بالقدرة االنفعالية لأللفاظ عىل احياء املعنى(٥٢). 
بدقة ب. متيّز  القرآين  والرتكيب  بالرتكيب،  إال  يظهر  ال  للمفردة  اخلارجي  اإليقاع 

الداخلية  االيقاعات  ملجموع  توظيفه  وحسن  للمفردة،  الداخيل  اإليقاع  اختيار 
للمفردات، فينتج عنها االيقاع اخلارجي ليكون ميزة حرصية للنسق القرآين. 

خارجي  (ايقاع  تركيب   = داخيل)  (ايقاع  مفردة  داخيل)+  (ايقاع  مفردة 
للمفردات+ ايقاع داخيل للرتكيب)

وال يتوقف النظام الصويت يف النسق القرآين عند هذا احلد فحسب، بل يتجاوزه 
اىل ايقاع خارجي للنص القرآين وآخر داخيل، وحتكم كل تلك االيقاعات - الداخلية 
واخلارجية للمفردة القرآنية والرتكيب اجلميل ومن ثم النص القرآين - روابط وثيقة 
ن نسيجاً صوتياً متآلفاً ومتدفقاً يف بنية النص القرآين عرب تكرار منتظم يتشكل  تُكوّ
تبعا ملضامني النص ودالالته(٥٣)، وبذلك فإن النظام الصويت يف النسق القرآين يؤدي 
له من جهة، ووظيفة احيائية ملعان متعددة  املتلقي  الوجداين يف نفس  التأثري  وظيفة 

 .ومفتوحة يدركها املتلقي عرب السامع والتأمل من جهة أخر
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اخلامتة: 
إيضاح: مفهوم  التي تسهم يف  النتائج  بيان جمموع من  تقدم يمكن  ما  من مجلة 

النسق القرآين، ووظيفته ومكانته يف السياق القرآين وتلك النتائج هي: 
النسق القرآين هو النظام الذي حيكم العالقة بني املفردات القرآنية املكونة للنص .١

القرآين، بمعنى حيكم النظام الداخيل للنص الذي يعرب عن نظام خارجي له، ومن 
ن من مكونات السياق القرآين وجزء منه، لذلك جيب  ثم فإن النسق القرآين هو مكوّ
الفصل بني مفهومي النسق والسياق، ألن العالقة بينهام هي عالقة اجلزء من كل، 

 . والفرق بني اجلزء والكل بنيّ
ما .٢ وإذا  النص،  نسق  تكوين  يف  وتضيق  تتسع  دوائر  والنظم  والبنية  التضايف 

العام  لنسقه  داخلية  عنارص  هي  ونظمه  بنيته  أن  نلحظ  القرآين  النسق  اىل  رجعنا 
الذي جاء عليه، أما عنارصه اخلارجية فهي الرصف والنحو والصوت، وهي تكون 

الوسائل إلظهار العنارص الداخلية. 
الوظيفة املعرفية والوجدانية للنسق القرآين أسهمت بمجيئه عىل هذا النحو من .٣

النظم املتفرد الذي أعجز النصوص األخر أن تأيت بمثل نسقه أو تؤدي وظائفه. 
تكمن ميزة النسق القرآين يف التحول االسلويب عىل مستو املوقف أو الفكرة أو .٤

ما يُعرف بـ «فرق الفاعلية يف التعبري عن املعنى». 
للمفردة .٥ الصويت  النظام  اىل  مضافا  املعريف  النظام  هي  القرآين  النسق  مكونات 

القرآين  النسق  ان  بمعنى  النص عموما،  داخل  والرتكيب  القرآين،  الرتكيب  داخل 
عبارة عن: 

داللة املفردة او الرتكيب (املوضوع) + الصوت املناسب لتلك الداللة (اختيار 
لفظ بإيقاع معني من دون آخر). 
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 (٢٨) ظ/ التعريفات، اجلرجاين: ٢٤٢.  
 (٢٩) ظ/ دالئل االعجاز، اجلرجاين: ٥٥- ٥٦.  
 (٣٠) ظ/ دالئل االعجاز، اجلرجاين: ٥٥- ٥٦.  

 (٣١) ظ/ املنهج الرتابطي ونظرية التأويل، جواد عيل كسار: ٩.  
 (٣٢) القراءة النسقية سلطة البنية ووهم املحايثة، امحد يوسف: ١١٩.  

 (٣٣) ظ/ املعجم الفلسفي، مجيل صليبا: ٢/ ٣٩٣.  
 (٣٤) ظ/ نظرية التلقي، برش موسى: ٢٠.  

 (٣٥) ظ/ سلطة النص، عبد اهلادي عبد الرمحن: ٩٠.  
 (٣٦) ظ/ مناهل العرفان يف علوم القرآن، الزرقاين: ٢/ ٤٥٥.  

 (٣٧) ظ/ حتليل اخلطاب يف ضوء نظرية احداث اللغة، حممود عكاشة: ٤٧- ٤٨.  
 (٣٨) ظ/ نظرية التلقي، برش موسى: ٢٤.  

( ٣٩) ظ/ النحو القرآين يف ضوء لسانيات النص، هناء حممود: ١٧١-١٧٢.  
( ٤٠) ظ/ املعجم الفلسفي، مجيل صليبا: ١/ ١٩٦.  

( ٤١) ظ/ خصوصية النسق املفهومي القرآين، حممد املنتار، جملة االحياء العدد ٢٧: ٩٥.  
 (٤٢) ظ/ نظريات التعلم والعمليات العقلية، حممود الربيعي ومازن الشمري واخرون: ١٢٥

  .١٢٧-
 (٤٣) ظ/ القرآن والسلوك االنساين، حممد هبائي سليم: ٢٢.  

( ٤٤) ظ/ البالغة القرآنية يف نكت الرماين، عبد القادر احلمداين: ١٦٧.  
 (٤٥) ظ/ اسلوبية االنزياح يف النص القرآين، أمحد غالب: ١٣٠.  

 (٤٦) مفاتيح الغيب، الفخر الرازي: ٣/ ٥٠٦.  
( ٤٧) ظ/ الربهان يف علوم القرآن، الزركيش: ٣/ ٢٦.  

( ٤٨) ظ/  مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد عبد العظيم الزرقاين: ٢/ ٣٠٩.  
 (٤٩) فقه اللغة وخصائص العربية، حممد املبارك: ٢٦١.  

 (٥٠) االيقاع تنظيم متوال لعنارص متغرية كيفيا يف خط واحد برصف النظر عن اختالفها الصويت. 
( االسس اجلاملية يف النقد العريب، عز الدين اسامعيل: ١٢٤) 

 (٥١) ظ/ البنية االيقاعية للقصيدة اجلزائرية املعارصة، عبد الرمحن تيرب ماسني: ٩٤.  
 (٥٢) ظ/ دراسة املعنى عند االصوليني، طاهر سليامن محودة: ٢١٤.  

 (٥٣) ظ/ مستويات الرسد االعجازي يف القصة القرآنية، شارف مزاري: ٨١. 
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 املصادر واملراجع: 
خري مايبتدئ به القرآن الكريم

 مقاييس معجم  ٣٩٥هـ)،  (ت  فارس  ابن 
هارون،  حممد  السالم  عبد  حتقيق:  اللغة، 

١٤٠٤ه، املطبعة: مكتبة اإلعالم اإلسالمي. 
 دار العرب،  لسان  ٧١١هـ)،  (ت  منظور  ابن 

الرتاث العريب- بريوت، الطبعة االوىل ١٩٨٨م. 
 الفضل عياض بن موسى بن عياض بن أبو 

٥٤٤هـ)،  (ت  السبتي،  اليحصبي  عمرون 
مشارق األنوار عىل صحاح اآلثار، دار النرش: 

املكتبة العتيقة ودار الرتاث. 
 ،(ت ٤٧١هـ)  ابو بكر عبد القاهر اجلرجاين

ياسني  حتقيق  املعاين،  علم  يف  اإلعجاز  دالئل 
الدار  العرصية-  املكتبة  النارش:  األيويب، 

النموذجية، الطبعة: األوىل. 
 األزدي دريد  بن  احلسن  بن  حممد  بكر  أبو 

(ت ٣٢١هـ)، مجهرة اللغة، حتقيق: رمزي منري 
بعلبكي، النارش: دار العلم للماليني – بريوت، 

الطبعة: األوىل، ١٩٨٧م. 
 ابو عبد اهللا احلازمي، رشح املطلع عىل متن 

العامرة  الطباعة  دار  النارش:  إيساغوجي، 
ببوالق، ٢٠١٥. 
 الدين حممد بن عبد اهللا بن  أبو عبد اهللا بدر 

علوم  يف  الربهان  (٧٩٤هـ)،  الزركيش  هبادر 
إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  القرآن، 
الطبعة األوىل، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م، النارش: 

دار إحياء الكتب العربية. 
 ،(١٧٥هـ (ت  الفراهيدي  خليل  بن  امحد 

ابراهيم  املخزومي-  مهدي  حتقيق:  العني، 
السامرائي، مؤسسة االعلمي- بريوت، الطبعة 

االوىل ١٩٨٨م. 
 دار النارش:  اللغة،  متن  معجم  رضا،  امحد 

مكتبة احلياة – بريوت، عام النرش: ١٣٨٠ هـ. 
 النص يف  االنزياح  اسلوبية  غالب،  أمحد   

الطبعة  والتوزيع،  للنرش  أكاديميون  القرآين، 
االوىل، االردن- عامن، ٢٠١٤. 

 البنية سلطة  النسقية  القراءة  يوسف،  امحد 
ووهم املحايثة، منشورات االختالف، ٢٠٠٧. 

 الثقايف املركز  التلقي،  نظرية  موسى،   برش
العريب، ٢٠٠١. 
 منيمنة عارف  ترمجة  البنيوية،  بياجيه،  جان   

وبشري أوبري، بريوت، ١٩٧١م. 
 :النارش الفلسفي،  املعجم  صليبا،  مجيل 

الرشكة العاملية للكتاب – بريوت، ١٩٩٤. 
 ونظرية الرتابطي  املنهج  كسار،  عيل  جواد 

الفكر  لتنمية  احلضارة  مركز  التأويل، 
االسالمي، ٢٠٠٨. 
 بني الرتجيح  يف  السياق  دور  اقبال،  حممد 

األوقاف  وزارة  النارش:  التفسريية،  األقاويل 
الطبعة:  الكويت،   – اإلسالمية  والشؤون 

األوىل ١٤٢٨ هـ / ٢٠٠٧ م. 
 املفهومي النسق  خصوصية  املختار،  حممد 

القرآين،  جملة االحياء العدد ٢٧: ٩٥. 
 زكريا إبراهيم، مشكلة البنية، النارش: مكتبة 

مرص 
 ،سيد قطب، التصوير الفني يف القرآن الكريم 
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دار الرشوق- القاهرة
 ،ومناهجه أصوله  األديب  النقد  قطب،  سيد 

دار الرشوق - القاهرة
 شارف مزاري، مستويات الرسد االعجازي 

العرب،  الكتاب  إحتاد  القرآنية،  القصة  يف 
 .٢٠٠١
 النقد يف  البنائية  النظرية  فضل،  صالح   

األديب، دار الرشوق- القاهرة 
 عند املعنى  دراسة  محودة،  سليامن  طاهر   

والنرش،  للطباعة  اجلامعية  الدار  االصوليني، 
 .٢٠٠١
 تناسب يف  الدرر  مصابيح  العالء،  ابو  عادل 

اجلامعة  والسور،  الكريم  القرآن  آيات 
اإلسالمية باملدينة املنورة، العدد١٢٩ - السنة 

٣٧ - ١٤٢٥هـ
 يف القرآنية  البالغة  احلمداين،  القادر  عبد    

املنهل   ،٢٠٠٤ االوىل  الطبعة  الرماين،  نكت 
للطباعة والنرش. 
 الشامل املعجم  احلنفي،  املنعم  عبد 

الطبعة  املدبويل،  مكتبة  الفلسفة،  ملصطلحات 
االوىل، ٢٠٠٣. 
 ،النص سلطة  الرمحن،  عبد  اهلادي  عبد 

النارش: مؤسسة االنتشار العريب و سينا للنرش، 
الطبعة الثانية ١٩٩٨م. 
 عز الدين اسامعيل، االسس اجلاملية يف النقد

الطبعة  العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  العريب، 
الثالثة، ١٩٨٦م. 
 قراءة) الشعريات  علم  املنارصة،  الدين  عز   

مونتاجية يف أدبية األدب)، دار جمدالوي للنرش 
والتوزيع، الطبعة االوىل ٢٠٠٧. 

 ،واالدب الفكر  رحاب  يف  املرصي،  عيل   
احتاد الكتاب العرب، الطبعة االوىل ١٩٩٨م. 

 ،(٨١٦هـ (ت:  اجلرجاين  حممد  بن  عيل 
بريوت،  العلمية-  الكتب  دار  التعريفات، 

الطبعة الثانية ٢٠٠٣م. 
 مفاتيح (٦٠٦هـ)،  الرازي  الدين  فخر   

الثالثة  الطبعة  بريوت،  الفكر-  دار  الغيب، 
١٩٨٥م. 
 ،حممد املبارك، فقه اللغة وخصائص العربية 

االوىل،  الطبعة  احلديث،  االسالمي  الفكر  دار 
٢٠٠٠م. 
 ت) االزهري  منصور  ابو  امحد  بن  حممد 

عوض  حممد  حتقيق  اللغة،  هتذيب  ٣٧٠هـ)، 
بريوت،   - العريب  الرتاث  إحياء  دار  مرعب، 

الطبعة األوىل، ٢٠٠١م. 
 والسلوك القرآن  سليم،  هبائي  حممد   

االنساين، النارش: القاهرة، اهليأة املرصية العامة 
للكتاب ١٩٨٧ م
 حممد تقي املدريس، املنطق االسالمي وأصوله 

ومناهجه، الطبعة الثانية، بريوت ١٤١٢هـ. 
 ،(١٣٦٧هـ (ت  قاين  رْ الزُّ العظيم  عبد  حممد 

مناهل العرفان يف علوم القرآن، النارش: مطبعة 
عيسى البايب احللبي ورشكاؤه، الطبعة: الثالثة. 

 و السياق  احلميدي،  عبدالكريم  حممد 
االنساق، دار النفائس، الطبعة االوىل ٢٠١٣. 

 ،واخرون الشمري  ومازن  الربيعي  حممود 
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نظريات التعلم والعمليات العقلية، دار الكتب 
العلمية، الطبعة االوىل ٢٠١٣. 

 حممود عكاشة، حتليل اخلطاب يف ضوء نظرية
الطبعة  للجامعات،  النرش  دار  اللغة،  احداث 

االوىل ٢٠١٤. 

 هناء حممود، النحو القرآين يف ضوء لسانيات
االوىل  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  النص، 

٢٠١٢م. 


