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 العالقات السياقية ونماذجها الوظيفية
 في األحاديث القدسية الشريفة

 
 د. عبد المهدي هاشم الجراح

 جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

 قسم العلوم اإلنسانية –كلية العلوم واآلداب 

 

 ملخص
Abstract 

يهددده هددلا البلددد الددا دراسددة العققددان السددياقية ونمالجهددا الو ي يددة  دد   
د القدسددية الشددري ةا لمددا لهددلت العققددان مددة فهميددة كبيددر   دد  بنددا  الددن ا األلاديدد

 ساقه وانسجامه.وات  

وتلقيقددا لمددا سددب، لكددرتا تندداوا البلددد بدايددة م هددوم العققددان السددياقيةا  ددم  
فهميتهدددا ناددديناا وانتقدددا بعدددد للدددا لبلدددد النمدددالس الو ي يدددة للعققدددان السدددياقية  ددد  

ان السدددددببيةا والعققدددددان ت النمددددالس هددددد   العققدددداأللاديددددد القدسدددددية الشددددري ةا وهدددددل
 وعققان التما ا األسلوب ا وعققان التنا ا وعققان التتابع الدالل .المعجميةا 

خل  البلد الا فة هلت النمالس لهدا فهميدة كبدري  د  الجواندب اإلبق يدة  
ديد      بنا  ن  اللوالتواالية لأللاديد القدسيةا كما فنها فسهمن بطريقة جاد  
 مة جهةا وجعله يؤ ر    ن سية المستقبا مة جهة فخري.
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THE CONSISTENCE RELATIONS AND ITS 

FUNCTIONAL FORMS IN (AL-AHADITH AL-

QODSIYA) 

 

        The study aims at investigating  the consistence relations 

and their functional forms in the  Prophet Mohammads 

traditions revealed by Almighty Allah (al-ahadith al-qodsiya), 

because the importance of these relationships is very high in 

terms of content constructions.                                                 
      To clarify that, the research has discussed the concept of  

consistency in terms of its importance. Therefore, the research 

has discussed the functional forms of these consistency in (al-

ahadith al-qodsiya),These forms are: causal relationships, 

lexical relations, stylistic relations, intertextuality relations, 

and semantic chaining relations.                                                                                          
      The main results of the study were concentrated on the 

aspects of intentionally, and continuity in (al ahadith al-

qodsiya). Moreover, this study participates in text construction 

and the influence of the receptor psychology.                                                                                                    
*keywords: consistence relationships -forms-function-ahadith- 

qodsiya, the text.    
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 مة:  مقد  

عدد بلددد العققددان السدياقية مددة المرتكدد ان المهمددة  د  الكشدده عددة طددر، ي   
البنددا  النادد . انشدد ا عدددد كبيددر مددة البددال ية  دد  علددم الل ددة النادد  فو لسددانيان 

        سددددداقه وانسدددددجامها مدددددنهم   ددددداة ديدددددااالدددددن ا  ددددد  بلدددددد فدوان بندددددا  الدددددن ا وات  
روبدددرن دي بوجرانددددا ودرسدددلرا وبتدددو  ا ال لددداولوا جميعندددا الكشددده عدددة العققدددان و 

الناية؛ ألنها هد  التد  تددع م البنيدة الناديةا التد  تقدوم علدا التماسدا واالنسدجام؛ 
 ن ران ألهميتها    تلقي، ما ااطللوا علا تسميته "بالك ا   الناية".

البالددددد لدراسددددة  نتيجددددة لمددددا تقدددددما  هددددرن بددددا تول دددددن ر بددددة فادددديلة عنددددد 
ضاه الا للا فة  مع م ما قد مته الدراسان    العققان السياقية دراسة و ي يةا ي  

 د  لددود –هلا السيا، هو اشاران مب و ة هندا وهندااا ال لدم يقدم ن درا مدة البدال ية 
بجمدددع النمدددالس الو ي يدددة للعققدددان السددياقيةا ودراسدددتها  ددد  نددد  والدددد  –اطقعدد  

 إة هلت الدراسة تسعا لجمع هلت النمدالسا وتطبيد، قواعددها  د عة والد ا مة هناا
 علا ن  والدا هو ن  اللديد القدس .

تم اختيار األلاديد القدسية للدراسة والتلليا والتطبي،؛ لتضمنها مجموعدة  
مة النمالس الو ي ية للعققان السياقية بطريقة مل تة للن ر ومتمي  ا كما فة الطرح 

ضدددداه الدددا للدددا تميدددد  فدوان ي     و دددراد اللددددديد  يددده تمي ددداألسدددلوب  داخدددا نددد  ا
التوااددا واإلقندداض فيضددان. وقددد اعتمددد البلددد  دد  الجانددب التطبيقدد  علددا األلاديددد 

طدقض اها وشرلها جماا عبد ال ن  مدد م،ا و د  لددود القدسية الت  اعتنا بنا  
ا الكشده البالد لم تتم دراسة األلاديد القدسية دراسة لسانيةا وضعن علا عاتقه

عددة العققددان السددياقية ونمالجهددا الو ي يددة  دد  ندد  اللددديدا  تكددوة هددلت الدراسددة 
 قائمة إلنجاح هلا الهده المشار اليه.
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تنددداوا هدددو لسدددان  ل دددوي وفسدددلوب  هج البلدددد وتجددددر اإلشدددار  الدددا فة مدددن          
الن در البلد    البداية م هوم العققان السياقيةا ال تم توضيح م هوم العققة    

اللسدددان ا وكدددللا السددديا،ا  دددم فهميدددة العققدددان السدددياقية  ددد  الدددن ا في  و ائ هدددا 
الناية. كما انتقا البلد بعد للا للجانب التطبيق  المتم ا بالكشده عدة النمدالس 
الو ي يددة للعققددان السددياقية  دد  البنيددة الناددية لأللاديددد القدسدديةا و بددن فة هندداا 

 مجموعة مة هلت النمالس وه  

 العققان السببي ة. -ف

 العققان المعجمية. -ب

 عققان التما ا األسلوب . -جد

 عققان التنا . -د

 عققان التتابع الدالل . -هد

 وتم بلد هلت النمالس    موضعها مة البلد بما ي يد. 

 أواًل: مفهوم العالقات السياقية

ية مهمددية تلديددد م هددوم العققددان السددياقية يعيددد المددر  الددا م هددومية لسدداني 
ا كاة نوعه؛ لقاعد  البنائية األساسية للن  في  هما  العققة والسيا،ا وهما يشكقة ا

 The)            مددددان السددددبا النلددددوي كاملددددة لعققتهمددددا المباشددددر  بتددددو ير مقو  

Cohesion strategicsي عندا بكي يدة تدرابط مكوندان البنيدة " ( واستراتيجياته؛ كونده
 .(1) ضا ة الا اسهاماته المباشر     تن يم عالم الن  كامقن ا ا(9)السطلية نلوينا"

يتضددح مددة تلليددا الددروابط الناددية داخددا الددن ا فة العققددة هدد  العناددر  
فو الم هددددر النلددددوي الدددددالل  الددددلي يددددربط فجدددد ا  الددددن  علددددا المسددددتويية  الشددددكل  

لدددددد ا  هدددد  التدددد  ت(3)والدددددالل ا في  علددددا المسددددتوي الخددددارج  والددددداخل  للددددن 
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مجموعة مة العققان الل  ية فو الدالليدة بدية فجد ا  تماسا اللي هو    لقيقته "ال
لا ات  (5)ا وبدددونها ياددبح الددن  م قددان وفشددق  ال رابددط بينهددا(4)الددن " ضددح م هددوم ا وا 

 العققةا  ما هو السيا،؟

مددة  بددد   قبددا الشددروض بددلكر بعددا التوجهددان  دد  تلديددد م هددوم السدديا،ا ال 
مددة  داهددا  فة  بلددد السدديا،  دد  علددم اللسددانيان والنلددو ي عددد  تقريددر لقيقددة مهمددة مؤ 

 ية    هلا المجاا اللسان ا هو ا وما يقوم به في بالد مة البال(6)فعسر القضايا
ا (7)ئ عدة خاائادها التركيبيدة والمعنويدة"توضيح سيا، الجما الددالل ا الدلي ينب د"

 ددا  علددا مسددتوي الجملددةا في  االعتمدداد علددا العققددان الدالليددة التدد  تقددوم بددية األل
 وبية الجما علا مستوي الن .

 العملية ه  عمليدة واده ال فك درا والددليا علدا للدا فندا ال ت  در  االة 
د ة بعلدم الل دة بتعريه جامع مدانع للسديا، لتدا   د  فك در المادادر التد  هد  مختا 

د  م دا  كتداب " (ا وكتداب Text and context" ل داة ديدا )الدن  والسديا،النا 
ا الددددا علددددم الل ددددة النادددد " ل ول جددددانج هايندددده مددددة وديتددددر  يه يجددددرا وكتدددداب "مدددددخ

. وعدة (Cohesion in English)لسدة  ة" لهاليدداي ورقيد"التماسا    اإلنجلي ية
ع للواه السياق ا  بن للبالد فة الدراسان الت  قدمن وا ان للسيا، تب  طري، الت  

ئيسدديتية مددة مشددكلتية ر  اةانيددوتللدديقن لعنااددرتا ت بددن فة  تلديددد السدديا، ووادد ه يع
 االن ق، التاما ولكة كيه؟هما  االن تاح التاما فو 

تميددا بعددا الدراسددان الددا جعددا السدديا، قاعددد  لشددبكة مددة العققددان التدد   
ت عنددا بتددرابط المركبددان النلويددة والدالليددة  دد  بنيددة الجملددةا وتقاددرت علددا التتابعددان 

مددا هددو خددارس هددلت التتابعددانا ر ددم  التركيبيددة داخددا الددن ا  تقددوم بإقاددائه عددة كددا
 عالياتهدددا  ددد  ك يدددر مدددة األليددداة  ددد  تكدددوية التماسدددا الناددد ا ومدددة هدددلا االتجدددات 

 المقادود مدة السديا، النلدوي المناده عاشدور للسديا،ا ال يقدوا  "المن ل، تلديدد 
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كي يدددة التعليددد، بدددية المركبدددان النلويدددة  ددد  بنيدددة الجملدددة العربيدددةا  الجملدددة قاعددددتها 
لمول ددد  لألبنيددة والنمددالسا وتلددا النمددالس مولددد  للقددوانية العامددة التدد  تلدددد العققددان ا

ا وهددددلا (8)نلددددو الجملددددة  دددد  اطددددار الن ريددددان النلويددددة العربيددددة وعلددددم اللسدددداة العددددام"
 يكددددوة السدددديا، مسددددؤوالن عددددة كي يددددة التددددرابط والتعليدددد، بددددية  اينسددددلب علددددا الددددن 

مدددة مقاددددية  مليددة المول دددد  فادددقن المركبددان النلويدددة الدالليدددة لسلسدددلة التتابعدددان الج
النسددج النادد  الملكددم؛ هددلا علددا اعتبددار نلددو الجملددة هددو اللبنددة األساسددية للنلددو 

 .(1)النا ا وقاعدته الالبة الت  ينطل، منها

وتلديد المناه عاشور يجعا السيا، قدو   ربدط داخدا الدن ا وقريدب منده  
 م الدددن  ضدددمة اطدددار ن دددر  عياشددد  التددد  تميدددا الدددا جعدددا السددديا، القدددو   التددد  تدددن

ر   الدداخل ا دوة ربدط الدن  بمدا هدو خارجدها ويبددو فة عياشد  متد    التتابع النا  
بتودوروها ي هر هلا  د  ت الدن  شدكا لديدد عياشد  لم هدوم الدن  قدائق  "فاق ن

مددة فشددكاا اإلنجددا  الل ددويا يقيمدده ن امدده الخددا ا وهددو ألندده كددللاا  إندده يسددت نا 
 .(91)بل ته عة  يرت"

دا تميدا الدا جعدا السديا، ويمكة  القوا  اة  االتجاهان البنيويدة والشدكقنية عمومن
ألة هلية االتجاهية يميقة  م هران مة العققان الداخلية الل وية الناية الداخلية؛

 .(99)الا انكار الالة الن  الا سيا، آخر خارس ن امه الل وي الخا  به

دددداا في ال وبالمقابدددداا نجددددد اتجاهددددان تجعددددا السدددديا، م هددددران   عقئقينددددا من تلن
نمددا تجعلدده قدددو   تددن م عددالم الدددن   تقاددرت علددا الدددتلكم بالعققددان داخددا الدددن ا وا 
داخليندددا وخارجينددداا في تدددربط الدددن  بجميدددع فطدددراه معادلدددة االتاددداا الل دددوي م دددا  

منلادر   د  المرساا والمستقباا والقنا  )قنا  االتاداا(ا  هدو ولدد  اتادالية  يدر 
اة السيا، اللي يلدد معنا الجملدة ال ينلادر  د  جمدا   "جما الن ا يقوا كلر
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الددن  األخددريا بددا اندده تركيددب معقددد مددة المعر ددة والتدد مقن بدددرجان مختل ددة مددة 
 .(91)التلديدا وهو بم ابة نوض مة القدر  الت ويلية"

 السيا، هو قدر  فو قو  تربط الن  بدالعوالم المشدكلة لدها تربطده بالمعداره  
نة لها  ق ينلار بالجما المتتابعة داخا نطا، الدن   لسدبا  هدو العققدة  المكو 

التددد  ت س دددر وتعددد   الجاندددب االتادددال  للدددن ا وهدددلا مدددا يميدددا اليددده كدددا مدددة   ددداة 
 Romanا ورومدداة كوبتكددو )(94) (Arie Verhagenا وآري  يرهدددداة  )(93)ديددا

Kopytko) (95)(       ا و ومدداب بلددور وميريددا بلددورThomas Bloor and 

eriel BloorM)  (96). 

وقد كاة االتجات واضلان عند ديدا الدا ربدط الدن  بن ريدة المعر دة فساسنداا  
في بالسيا، المعر  ؛ ألة النلو عنددت فساسندا لديب كيانندا من لقدان علدا ن سدها بدا اة 

ا وقد ع   هلا االتجات  اينري،    (97)المرتك  النلوي عندت مرة جدان الا فبعد لد
اطاتهدا بعلا التج ئة النلوية للن ا  رك  علا السياقان الدالليدة وارتمنهجه القائم 

ا في فة و ي ددة  المرسددا والمسددتقبا   –التوااددلية  دد  عمليددة تلديددد الددن  فاددقظين
دداا  ددالن  عندددت بنيددة –فطددراه معادلددة االتادداا  عدداد  بنائدده فيضن هدد   هددم الددن  وا 

الدن ا وتتدرابط و قدان لن دام  من تلة علا سياقاتها التوااليةا ال تتتابع الجما داخا
 .(98)يلددت السيا،

ويدددلهب البالدددد الدددا فة االتجدددات المن دددتح  ددد  تلديدددد السددديا،ا وواددد ه هدددو  
األك ر قبوال لسببيةا األوا  فنه ال يهما ف ر العققان الناي ة ن سدها داخدا السديا، 
ه النا   د  بندا  الدن ا كمدا فنده ال يعددها هد  ولددها األسداب وك داا ال دان   فند

                                                 

   هؤال  مة البال ية    علم الل ة النا. 
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ممدددا لو ف دددر تكدددامل ا  هدددو يددددخا جميدددع العوامدددا والعققدددان التددد  تلددديط بدددالن ا 
 .يضمة سقمة ال هم الاليح له

ومدا يهدم  البلدد هنداا هدو الت كيدد علدا فة العققدان السدياقية هد  عققدان متنوعدةا 
سدددا، الدددن  وانسدددجامها وهدددلا يضدددمة سدددقمة التواادددا كمدددا وجميعهدددا تسدددهم  ددد  ات  

 سي ت  بيانه.

 
 ات السياقية في النصية العالقا: أهمثاني

م بسطها فة العققان السياقية ه  األساب    عملية بندا  يستنتج مما تقد   
الددن ا  هدد  ملددور الددن ا وبدددونها ي هددر الددن  علددا فندده مقدداطع اددوتية  يددر 

 م هومةا ونتيجة للبلد والتلليا؛  إنها تقوم بالو ائه التالية 

  الدددن  سدددمة المقبوليدددة الادددليلةا ومدددا دام ف. انتددداس نددد  متماسدددا؛ ألنهدددا تعطددد
كمددا سددب،  –الددن  قددد لاددا علددا المقبوليددة مددة قبددا المسددتقباا  ددإة هددلا يضددمة 

نجدداح عمليددة االتادداا الل ددويا وللددا لتلقيدد، معددايير النادديةا فو الك ددا    –لكددرت 
 .(91)الناية

لن  تجعا الن  شبكة نسيجية مة الاعب  ا عراها؛ ألنها تع ِّ  مس لة كوة اب. 
ا الن ؛ وللا علدا نسيجان مة المكونان الل  ية والداللية الت  تترابط  يما بينها لتشك  
 .(11)"اعتبار فة الن  هو "نسيج مة الكلمان يترابط بعضها مع بعا

د  ا س. اة  ال عا النسيج  اللي تقوم به هلت العققان يعد ِّ  المنلدا التدداول  النا 
ديد عدددة العققدددان السدددياقية لددديب لددددي ان عدددة ويدددؤدي الدددا نجالددده واسدددتمرارتا  اللددد

نمدا عققددة جملدة بدد خريا ومعلدوم فة مسددتخدم  عققدة ل  دة بدد خري داخدا الجملددةا وا 
نمددددددا يكددددددوة علددددددا فسدددددداب  الل ددددددة ال يتوااددددددا مددددددع  يددددددرت علددددددا فسدددددداب الجملددددددةا وا 
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ة التدددددداول  اضدددددا ة الدددددا المكدددددونية النلدددددوي (19)النادددددو  ؛ كمدددددا فة  وجدددددود المكدددددو 
لدددا تلديدددد مددددي مناسدددبة الجمدددا والخطددداب للسدددياقان التواادددلية والددددالل ا سددديؤدي ا

المنج    عقنا وهلا كل ه    النهاية يؤدي الا الت  ير اإليجاب   د  ن سدية المسدتقباا 
 ا يجعله يت اعا مع الن  ويستمر.مم  

وتن ددديم ف كدددارتا  اد. تعمدددا العققدددان السدددياقية علدددا تلقيددد، ال هدددم الادددليح للدددن 
القائم علدا  (Cohesive)؛ ن ران لما تو رت مة السبا (11)المختل ة وتتابعاته الداللية

اإللالددددددددةا واللددددددددلها واالسددددددددتبدااا والددددددددربطا واالتسددددددددا، المعجمدددددددد  فو االنسددددددددجام 
ا وهدددلا مدددة شددد نه فة يجعدددا األجددد ا  النادددي ة تقدددوم بو ائ هدددا اللقيقيدددة (13)المعجمددد 

 ضمة كا  مرللة مة المرالا المنج  .

ة قددان السددياقية تعندد  الكشدده عددة األدوان التدد  تمك ددلددلاا  ددإة  دراسددة العق 
المر  مة اكتشاه طر، بنا  الن ا وِلمظ يكوة هلا الن ُّ ناجلان ولاا  ير ناجح؟ 

ر لاا الددن  ر هنددا الددن   دد  اإلنسدداة  يد عدده الددا التوااددا؟ وِلددمظ ال يددؤ   وِلددمظ يددؤ   
دراسددة لطددر،  ويددد ع اإلنسدداة الددا الملددا؟ باختاددارا اة دراسددة هددلت العققددان هدد 

 ساقه وانسجامه.ودراسة ألدوان ات   بنا  الن ا

 ثالثًا: النماذج الوظيفية للعالقات السياقية في البنية النصية لألحاديث القدسية

ي بن الن ر التلليل  النا ا وجود مجموعة مة النمالس الو ي ية الناي ة  
م بندددا  جميعهددا تددن   للعققددان السددياقية داخددا بنيددة اللددديد القدسدد ا وهددلت النمددالس 

ندد  اللددديدا وتعطيدده طددابع االسددتمرارية والتوااددا التدد  يريا وفبددر  هددلت العققددان 
 ه  

 .(causative Relations)العققان السببي ة  -ف

 .(The lexical Relations)العققان المعجمية  -ب
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 The stylistics similarity Relations)) عققان التما ا األسلوب  -س

 .(The Intertextuality Relations)قان التنا  عق -د

 (The semantics chaining Relations) عققان التتابع الدالل  الخط  -هد

 لد لهلت النمالس بما ي يد.بو يما يل   

 العالقات السببية -أ

ي بن التلليا الل دوي الناد  للعققدان القائمدة بدية الجمدا فو التراكيدب  د   
ا ملدددور هدددلت العققدددان   الشدددريها فة  العققدددان السدددببية تم  دددبنيدددة اللدددديد القدسددد

ساق  التماسدك ا وهدلا وقلبها النابا باللركة والليوية الت  تعط  الن  البعد االت  
يدددو ر األبعددداد النلويدددة اللقيقيدددة التددد  تعطددد  الدددن  البعدددد التواادددل ا ممدددا يضدددمة 

 سرعة التلق  والت  ير.

مدددا هددد  العققدددان السدددببي ة؟ ومدددا هددد    وبدايدددة يمكدددة طدددرح التسددداؤا التدددال   
 ، علما  ل ة الن  علا ا باتها؟  م ما ه  نمالجها الو ي ية  د  الم اهر الت  ات  
 اللديد القدس ؟

العققدددان السدددببية مدددة العققدددان الدالليدددة المهمدددة التددد  تتضدددمة القددديم  عدددد  ت   
الناددو   ا بددا اة  خط ددة قاعددد  الواددا السددبب  داخددا(14)اللقيقيددة لبنددا  الخطدداب

تقدددوم علدددا ادراا العققدددة السدددببي ة التددد  تقدددوم بدددية الجمدددا )التراكيدددب( علدددا مسدددتوي 
عققان تقدوم بدية الولددان  ا. وه  و قان لمن وران ناية فوسع(15)االمتداد النا 

؛ لتركي هددا المباشددر علددا ربددط (16)النادديةا  تددربط القضددايا الناددية بعضددها بددبعا
 .(17)المركبان القضوية الناية

م تلديدددددددد  فدوان الدددددددربط السدددددددبب  ولادددددددرها  بمجموعدددددددة مدددددددة األدوان تددددددد 
قض والتلليا لمدا كتدب  د  هدلا الموضدوض  د  والعناارا استنتجن عة طري، االط  
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ا هدددددلت األدوان م هدددددرية همدددددا  األدوان السدددددببي ة كتدددددب علدددددم ل دددددة الدددددن ا وتشدددددك  
ة علددا وان الدال ددالمل و ددةا واألدوان السددببي ة المقددد ر ا وتتم ددا األولددا باسددتخدام األد

         بدددددد "ألة"االسدددددبب والتعليدددددا جميعهددددداا م دددددا  ال دددددا  الدالدددددة علدددددا السدددددببا والدددددتل   
ا فمدددا المقددددر   تتم دددا برادددد العققدددان السدددببي ة المنطقيدددة الناتجدددة عدددة (18)"ليدددد"و

التعال، اللااا بية الولددان النلويدة علدا مسدتوي فبعدد مدة الجملدة الوالدد ا  دإلا 
لسددببي ة الل  يددة قائمددة علددا اسددتخدام فدوان التعليددا المل و ددةا  ددإة كانددن العققددان ا

العققان المقد ر ا تقوم علا تلليا الدالالن الخااة بالتراكيبا ومقل ة االلتلدام 
هدلا مدا ب وعيدان مدة قبدا المسدتقباا و التام القائم بية التراكيب والسدياقانا وهدلا يتطل د

فهميددة كبيددر  لدددور  ا اال فة كددوهة لددم يددواِ (11)الددربط بددالقراة"فسددمات جدداة كددوهة بددد "
ودي  (31)المستقبا    عملية اكتشاه هلا النمط مدة العققدان بخدقه بدراوة ويدوا

 وا علددددا دور المسددددتقبا  ددددد  تلليددددا هدددددلت ا  هددددؤال  رك ددددد(31)و دددداة ديدددددا (39)بوجرانددددد
العققددان؛ ألنهددم وجددددوا فة دور المسددتقبا ال يقتاددر علدددا تلليددا العققددان داخدددا 

ي للدا  يددخا عناادر معر يدة تواادلية فخدري  د  يا، الل وي ولسبا با يتعدد  الس
عملية التلليا واالسدتنتاس م دا  الشد ر  الل ويدةا و دروه اإلنتداسا وطبيعتدها ولالدة 

؛ وللا لضماة اكتشداه العققدان العليدة المن مدة لعدالم الدن  بلسدب (33)المستقبا
لددة علددا العليددة وال مانيددة ت هددر فهميددة اة ك ددر  الللمددان  الداي يوجرانددد ال يقددوا  "د

 .(34)هاتية العققتية لتن يم عالم الن "

ويجددد المتتبددع لهددلت العققددان  دد  األلاديددد القدسدديةا ف رهددا البددار   دد  بنددا   
 الن  وتن يمها ومة للا ما جا     اللديد التال  

د  ظنظاْعرظاب األبِة  قظْااظ فظب و سظِعْيد  "  مَّد  ْبِة    لظ و اب م لظ ِيِا ْبِة ي يدظ الر  ْبِد الْماظ عظ
قاا فخبرنا ليو  بة شريح الماري فخبرنا بقية عدة ضدبار  بدة  –كنا فبا فسامة ي  –

شدهاب ال هدريا قداا   فخبرن  ابة نا ع عة ابدة عبد الله بة فب  سليا األلهان  قاا
 اا رسددوا اللدده اددلا اللدده عليددهاة فبددا قتدداد  بددة ربعدد  فخبددرت قدد  سددعيد بددة المسدديب
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ا  وجددا "قدداا اللدده عدد   وسددلم ددلظوظان  ْمددبظ اظ تِدداظ خظ لظددا ف مَّ ْضددن  عظ ِهددْدن   ِانِّدد  قظددْد  ظرظ وظعظ
دددا ظ يلدددا    علددديهة  لدددوقتهة  فدخلت ددده  الجندددةا دددْة جظ ْهددددان فظن ددده  مظ يلدددا ْ  ومدددة لدددم  ِعْندددِدي عظ

 .(35)" عليهة   ق عهدظ له عندي"

ار  للعققدان السدببية لل     هدلا االمتدداد الناد  لللدديدا وجدود ف در بدي   
الواقعدددة  ددد  جدددواب الشدددرطا باعتبارهدددا لدددن بوجدددود ال دددا   ددد  تن ددديم الدددن ا وقدددد تم   

عناران مل و انا  م سلسلة العققان المتتابعة والمتم لة بالتتابع الدالل  التوضيل ؛ 
"ا سددان لتوضددح  كددر   " ددرا الاددق ألة سلسددلة التراكيددب المتتابعددةا قددد جددا ن فسا

 للا عة طري، تلليا المضموة الدالل  لهلا اللديد كما يل  ويمكة توضيح 

 )تتابع وت ايا سبب (        التبليغ ب را الالوان الخمب-9

 التبليغ ب ضا القيام بالالوانا وهو الجنة )تتابع وت ايا سبب ( -1

 )تتابع وت ايا سبب (        التبليغ بماير مة لم يلا   عليهة -3

ةا والتراكيددب جميعهددا توضددح مرالددا تتابعيددة ت ادديلي المرالددا جميعهددا هدد   
ضداه الدا للدا خاتمدة   البنيدة السدببيةا ي  بعضانا ووجود فسلوب الشرط يع   بعضها 

هدلا ربدط و د   ايغ بماير مدة لدم يلدا   علدا الادق اللديدا والت  تتضمة التبل
لكدرت  ملكم للتراكيب جميعهاا ولتوضيح فك ر لهلت المس لةا يمكدة تلخدي  مدا تقدد م

 المرالدا  ؛بما يل   انب ، عة  را الاق  الت ايقن الخاادة بمادير اإلنسداة
جميعهدددا الة هددد  مرالدددا سدددببيةا تقدددوم علدددا تقددددير العققدددان السدددببية التددد  تدددربط 
األ كار الت  تتضمنها التراكيب. ويؤك د هلا النمط مة العققان فة  البنيدة السدطلية 

ا وهدد  تتددم ر مددع (36)لمل و ددة علددا  السددطحلل ددة تتضددمة بعددا الددروابط السددببية ا
الروابط القار      البنية الداللية العميقة القائمة بية المتراد ان الدالليةا الت  تواا 

؛ وللدددا وادددوالن الدددا بندددا  (37)الدددا المعندددا النهدددائ  المولددددا ر دددم اخدددتقه التراكيدددب
 ناجح للن .
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للددديد مسدد لة التدددر س وممددا يعدد    العققددان السددببية داخددا البنيددة الناددية ل 
ما وت هددر جليددة  دد  اإلسددنادي  دد  عددرا األ كددارا لمددا تتضددمنه مددة تسلسددا مددن   

، الدي اور المعلومان داخا ؛  تلقُّ (38)التدر س؛ ألة بنية التدرس ه  بنية منطقية
ا ال تتددددرابط الملتويددددان (31)ه علددددا لدددددود األخددددريالتتددددابع الجملدددد  النادددد  يتوق دددد

دية بطريقددة مقنعددة ومددؤ ر ا ويلمددح هددلا  دد  كددا لددديد مددة الدالليددة للتراكيددب اإلسددنا
 األلاديد القدسيةا ومة للا اللديد التال  

لدد  نا فبددو بكدر بددة فبدد  شديبة وعلدد  بددة ملمددا قدداال  لددد  نا فبدو معاويددة عددة " 
م  األعم،ا عة فب  االحا عة فب  هرير  قاا  قاا رسوا الله ادلا اللده عليده وسدل

ِندد   دد  يقدوا اللدده سددبلانه  فظنظدد" ْبددِدي بدد . وفنددا معدده لددية يظددْلك ر ِن .  ظددِإْة لظكظرظ ا ِعْندددظ  ظددة  عظ
ددأل ِيندد   دد  مظ ْة لظكظرظ ددأل نظْ ِسددِه لظكظْرت دده   دد  ن سدد . واِ  ْة اْقتظددرظبظ  لظكظْرت دده ِ  دد  مظ ْيددرا ِمددْنه ْما واِ  خظ

ْة فظتظاِن  يظْمِش  فتظْيت ه   ْبن  ِالظْيِه ِلرظاعان. ِوا  لظةن"ِال   ِشْبرنا ْاقتظرظ هظْروظ
(41). 

د دالالتهدا الج ئيدة مدع ات اقهدا  د  ال كدر  الكليدة ال تترابط التراكيب علا تعدد   
التددد  هددد   )لسدددة  ال دددة باللددده تعدددالا(؛ وللدددا ب عدددا العققدددان السدددببية التددد  تدددربط 
الدددوائر اإلسددنادية المشددكلة لهددلا اللددديدا  اللدده عدد  وجددا يكددوة عنددد  ددة عبدددت بددها 

الدالالن الج ئية الت  تلملها األ كار المتتابعةا وهلت األ كار   تنب ، مة هلت ال كر 
 ه  

 . اة الله مع العبد لية يلكرت.9

 . الا لكر العبد الله ع  وجا    ن سه لكرت الله    ن سه.1

 خير منهم. لكرت الله    مأل . الا لكر العبد الله ع  وجا    مأل3

 لله اليه لراعنا.. الا اقترب العبد مة الله شبران اقترب ا4

 . الا فتا العبد الا الله ماشيانا فتات الله هرولة.5
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 ضدد  الددا األخددري وهكددلا لتددا نهايددة اللددديدا وهددلت العققددان  كددا  كددر  ت   
  الولددد  الموضددوعية لبنيددة اللددديد الشددريها ومددة للددا مددا جددا   دد  خلدد، ابددة تعدد   

 ة لهلت ال كر  هو آدم    بطة فمها ون   اللديد المتضم  
لد  نا آدم لد  نا شعبة لد  نا األعم، سمعن  يد بدة وهدب سدمعن عبدد اللده " 

دداد،  -يدده وسددلمبددة مسددعود رضدد  اللدده عندده لددد  نا رسددوا اللدده اددلا اللدده علا وهددو الا 
ددِه فظْربظِعدديظةظ يظْومددان وفظْربظِعددْيةظ لظْيلظددةن   ددمَّ يظك دد" -المادددو، ددع ِ  دد  بظْطددِة ف مِّ ددِدك ْم ي ْجمظ ْلدد،ظ فظلظ وة  فةَّ خظ

لِّة  ب ربِع كلمان   ظيظْكت ب  ر قظه   لظقظةن ِمْ لظه ا  م يظك و ة  م ْض ظةن ِمْ لظه ا  م ي ْبعظد  اليه الملا   ظي ؤظ عظ
لده وشدق   فم سدعيداا لده وعمظ ددظك ْم ليعمدا بعمدِا فهدِا الجنددِة  وفجظ  دم يظدْن      يده الدروحظ  دإة  فظلظ

 يعمدددا بعمدددِا فهدددِا النددداِر  اعليدددِه الكتددداب    يسدددب،  ا لتدددا ال يكدددوة  بينهدددا وبينددده اال لراضا 
ةَّ فلدظكم ليعمدا بعمدِا فهدِا الندارِ لتدا مدا يكدوة  بينظهدا وبينظده  اال لراضا  ا وا   ا يدخا  النارظ

لها" ا يسب، عليه الكتاب    .(49) يعما عماظ فهِا الجنِة  يدخ 

 ددال كر  الملوريددة هدد   خلدد، ابددة آدم  دد  بطددة فمددها وتقددوم العققددان  االة 
السببية بعملية الربط اإلسناديا  يلدد الربط بية التراكيب الت  تلما    دالالتها 

تبعددن بطددة فمددها ولتع يدد  هددلا التددرابطا ا ي   المرالددا التدد  يمددر بهددا اإلنسدداة وهددو  دد 
هددلت المرالددا مباشددر  بمددا ي ر  ددب اإلنسدداة  دد   عددا ف عدداا فهددا الجنددةا وتددرا فعمدداا 

س  اللي د ع الا لكر مرالا خلد، اإلنسداة هدو فها النارا وقد يكوة السبب األسا
التددلكير بالمرالددا التدد  يمددر بهددا وهددو  دد  بطددة فمددها  ي خددل الع ددة والعبددر ا  يتددلكر 
دداا وهددلا يجعلدده يلتدد م بعمددا فهددا الجنددةا وتددرا عمددا فهددا النددارا وهنددا  قدددر  اللدده دائمن

تدربط جد في تتناما مس لة التعال، السبب ا لتاا الا لروتهداا  تكدوة العققدة التد  
كمدا  –اللديد ه  عققة السبب بالنتيجةا  يكوة سبب لكدر مرالدا خلد، اإلنسداة 

هدددو تدددلكيرت بقددددر  اللددده عددد  وجدددا  ددد  الخلددد،ا  تكدددوة بدددللا العققدددان  -سدددب، لكدددرت
السببية قد ن  من جميع فج ا  اللديدا وربطن بعضها بعضان فيضانا ويمكة تم يا 

 للا بالشكا التال  
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ا مرالدددا خلددد، اإلنسددداةا وكدددا مدددا يلددديط بددد مور لياتددده مدددة الدددر ،   )ف( تم  ددد الددددائر 
ا عمدددددا اإلنسددددداةا والتدددددداخا اللاادددددا بدددددية والشدددددقا  والسدددددعاد ا والددددددائر  )ب( تم  ددددد

الددائرتية يم دا العققددان السدببية التد  تددربط جد في اللدديدا فمددا الخطدوط العرضددية 
ان السددببية التدد  تددربط التراكيددب )األ قيددة( التدد  تتخلددا الدددائرتية  تم ددا فيضددا العققدد

الناددية. وهددلا ي بددن فة العققددان السددببية تم ددا الجددانبية  ال دداهر والخ دد  للددروابط 
النايةا في فة الربط قد يكوة باألدا  وقد ال يكوة بهاا  قد تكوة رللة الربط رللة 
نمدا تعتمدد علدا عددم المباشدر   د   لهنية تاو ريةا ال تعتمدد علدا الدربط المباشدرا وا 

العققان التد  تدربط الجمدا ضع لملور التتابع اللي هو فاق "الربطا وكا هلا يخ
 .(41)بعضها ببعا"

ومدددة م ددداهر العققدددان السدددببية  ددداهر  الت اددديا بعدددد اإلجمدددااا وال يخ دددا مدددا 
لهددلت ال دداهر  مددة ف ددر بددار   دد  وضددع اإلطددار النادد  اللقيقدد  للعققددان السددببية 

تبع بت ايقن خااة بهاا تم لكر نقطة ملد د   م ت  ال ي -الت  تخدم الموقه بعامة
تبددع بالت ادديقن الخااددة بددها ونمالجدده ك يددر  ي   - تكددوة هددلت النقطددة ال كريددة اجمدداالن 

 )ب( )ف(



 964 

    اللديد القدس ا ومة للا ما يرويه رسوا الله الا اللده عليده وسدلم عدة اللده
لداظ ناديبان مدْة ماِلداظ  يظا ابةظ آدم ا نتاِة لمْ تكْة لاظ والدد ن منهمدا  جعلدن  ع  وجا  "

ا أل طه ددد فخدددلن  بك ِمددداظ . وادددق   عبدددادي عليددداظ بعددددظ انقضددداِ  لدددية ظ راظ بددده وف ك يددداظ
"  .(43)فجِلاظ

يا ابة آدم ا نتاة لم تكدة لدا والدد  منهمدا( اجمدااا وهدو سدبب     قوله  )
لده للت ايقن القلقةا  اال نتاة اللتاة لم تكونا لإلنساة همدا  المداا الدلي ي خدلت ال

لي ك  به اإلنساةا والاق  علا اإلنساة بعد و اتها وهاتاة اال نتاة هما الت ايا 
)النتيجددددة(ا المنب دددد، مددددة اإلجمدددداا السدددداب،ا وهددددلا يم ددددا فعلددددا درجددددة مددددة درجددددان 

 التماسا والربط.

 العالقات المعجمية -ب

تتددرا ي عبددر السدديا، النادد  مجموعددة مددة العققددان الل  يددةا وتقددوم هدددلت  
ا وعمومدانا  دإة علمدا  ل دة الدن  ة باألل ا  بربط التراكيب الناديةالخااالعققان 

 لاروا هلا النمط مة العققان بإعاد  اللكر )التكرار( والتضام.

 debeaugrandeاعاد  لكر الل   فو التركيب ن سه بلسدب دي بوجراندد   
اشدددر  ا ولددده عققدددة مب(44)ب "ولدددد  اإللالدددة بلسدددب مبددددفي ال بدددان واالقتاددداد"يتطل ددد

. (45)عدد الخطدو  األساسدية  د  بندا  الجملدة والدن  كدامقن بالتماسا المعجم  اللي ي  
 وهو كما يار ح كا مة  هاليداي ولسة يتم ا بما يل  

 . اعاد  العنار المعجم  ن سه.9

 . اعاد  فو ورود مراده له.1

 . اعاد  عنار شبه مراده.3

 . اعاد  عنار مطل،.4
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 .(46). اعاد  اسم عام5

 لتوضيح هلت العققة ن خل اللديد التال  و  

 ن  عدة مالدا عددة سدهيا ابدة فبدد  ادالحا عدة فبيددها عدة فبد  هريددر  ولدد  " 
الا فلددب  اللدده العبدددا قدداا لجبريددا  قددد اللدده اددلا اللدده عليدده وسددلم قدداا  " فة رسددوا

 قنا   يلبه جبريا.  م ينادي    فها السما   اة الله قد فلب   افلببن  قنا   لبَّه
 قندا  د لبوت.  يلبده فهدا السدما .  دم  فلدب  ا  يلبده فهدا السدما . اة اللده قدد  لبوت 
لا فب ددا اللدده العبددد قدداا مالددا  ال فلسددبه اال فندده ي   وضددع لدده القبددوا  دد  األرا". وا 

 .(47)قاا    البعا م ا للا"
عداد  لكدرت باديغ مختل دة؛ يلددد نوعدان مدة العققدان  ""حبب التركي  علا الجدلر  وا 

 يلبده(ا وهدلا الندوض    لبوتا فلبا  يلبها   لبها فلببنا ية الهاد ة  )فلباالسياق
مددة العققددان السددياقية المعجميددة يددؤدي الددا اسددتمرار السدديا، وعدددم انقطاعددها  هددو 

  الترابط النلوي المعجم ؛ ألنه يتضمة  د   نايدات التتابعدان الدالليدة النلويدةا يع   
لشدددكلية القابعدددة  ددد  الل ددد ا و ددد  بعدددا  دددق تبقدددا ملادددور   ددد  اطدددار العققدددان ا

 .(48)ر    بعا الدراسانمدلوالته كما هو متاو  

وهلا التتابع لهلت الايغا ي بن فة هلت الايغ ه  الت  تن م عالم الن ا  
 ه  ت بن ال كر  األساسية القائمة علا فساب  ملبة الله لعبدتا  الله ع  وجدا الا 

ي  هددلت ال كددر  وت كيدددها؛  إندده تددم تكريددر هددلت فلددب  عبدددانا لب بدده الددا عبددادتا ولترسدد
 الاي ة لتلما     ناياها األ كار جميعها.

كمددا فة التدددقي،  دد  هددلت العققددةا ي بددن فنهددا تددؤ ر  دد  من ومددة العققددان  
الكليددددة التدددد  تلكددددم بنيددددة اللددددديد الشددددريه النادددديةا  هدددد  التدددد  اسددددتدعن فسددددلوب 

يدد، الشددرط  وتعميدد، ف رهددا  دد  العطددها كمددا فنهددا عملددن علددا تع يدد   دداهر  التعل
سا، الن ا وهلا ي بن فيضان األبعاد التكاملية التم رية للعققدان الناديةا وادوالن ات  
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م لكددرت ناددان و كددر ن الددا ندد  هددادها يددد ع الددا التوااددا والتدد  يرا ومددا يؤكددد مددا تقددد  
 اللديد التال  

همددام بددة   نا عبددد الددر ا،  فخبرنددا معمددرا عددةولددد  نا ملمدددا بددة را ددع   لددد  " 
 ددلكر  امنبدده قدداا  هددلا مددا لددد نا فبددو هريددر  عددة رسددوا اللدده اددلا اللدده عليدده وسددلم

اةَّ فدنددا مقعددِد فلددِدكم مددةظ رسددوا اللدده اددلا اللدده عليدده وسددلم  "فلاديددد منهددا  وقدداا 
.  يتمن ددا ويتمن دداالجندد .  يقددوا لدده  هددا تمن يددن؟  يقددوا  نعددم؟ ِةا فْة يقددواظ لدده   تمددة 

 .(41)من ين وم له معه" يقوا له   إة لا ما ت

 " بهدددلا التتدددابع يؤكدددد العققدددان السدددببية القائمدددة بدددية التمن ددداة اعددداد  ل ددد  " 
مكانددددة يبددددي ة    في اللدددديد الشددددريها  ددددالج   األواالتراكيدددب المتتابعددددةا فو بددددية جدددد

ة هلت المكانة فو الوضدع اإلنساة    فدنا مقعد    الجنةا والج   ال ان   جا  ليبي  
ا وم له معه  ياد  علا للاا وقد جا  هلا بإعطا  اإلنساة كا ما يتمن  ا اللي يتم   

 ات اإلنساة سيلاا عليه.   كر  فة كا ما يتمن  التكرار ليع   

ولعددا  هدددلا مددة فبلدددغ فندددواض البق ددة  ددد  بنيدددة اللددديد القدسددد  الشدددريها ال  
سدطح ئ قدار لده  اية فبعدد وفعمد، ممدا يتخي  كرير الل   والتركيب معان؛ ليع    يرتق  ت

بدددق  )تددد  ير(ا ولدددد   علدددا االلتددد ام بكدددا مدددا يوادددا  التركيدددبا وهدددلا  يددده بق دددة وا 
ات اتا  يلاددا علددا الجنددةا وكددا مددا يتمن دداإلنسدداة الددا اللاددوا علددا كددا مددا يتمن دد

داخدددا الجندددةا وهدددلا لددده عققدددة مباشدددر  فيضدددان بالمقاددددية األسدددلوبية داخدددا اللدددديد 
 وب  وال را هنا التم يا ال اللار.الشريه ن سها في  عققة بالجانب األسل

 عالقات التماثل األسلوبي -جب

للن دددر  ددد   الق تدددةعققدددان التما دددا األسدددلوب  مدددة العققدددان السدددياقية  ت عدددد   
البندددا  الناددد  لللدددديد القدسددد  الشدددريها وبدايدددة يمكدددة طدددرح السدددؤاا التدددال   مدددا 

بد مدة  هلا السؤاا الالمقاود بعققان التما ا فو التشابه األسلوب ؟ لإلجابة علا 
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الت كيددددد علددددا فة المنلنددددا األسددددلوب ا وكددددللا المقادددددية األسددددلوبيةا لهمددددا ف رهمددددا 
 د  تع يد  التواادا واالسدتمرار السدياق ؛ ألة للدا لده تد  ير  د  طدر،  هدم  حالواض

الن ا واالستمرار معدها كمدا فنده يعطد  شدعوران جيددان بطدر، الت كيدر والبندا  الدلهن  
لا يتندداقا مددع ال ددروا القائلددة  بدد ة البق ددة واألسددلوبية معددا . وربمددا هدد(51)للددن 

ترك  اة علا البعد ال ن  وما يلد ه الشدكا مدة ف در جمدال  باعتبدارت عدامقن جوهريدانا 
 .(59)دوة اللاجة الا ت ايا ال رو، بية األشكاا التواالية وال نية لقستعماا

 لة الوقددوه علددا ا مسدد العققددان األسددلوبية داخددا السدديا، النادد ا تتخط دد 
نها؛ ألة هددلا لدديب هدددده معنددا الشددكا الل ددويا واأليددديولوجيا والداللددة التدد  يتضددم  

نمدا تتخط د(51)األسلوبية فاقن   د  وادا  ا للدا لتبدر  ف در هدلت األشدكاا الل ويدة. وا 
ا وعددددم انقطاعدددها وت عيدددا ف دددر هدددلت األشدددكاا  ددد  بندددا  السددديا، )اسدددتمرار السددديا،(
سدددلوبية يكدددوة فمدددام نسددديج ناددد  بلاجدددة الدددا توضددديح الدددن ا وللدددا ألة عدددالم األ

 .(53)وت سير

د اة المعندا ال يتلدد    اللي د ع بدد ) داينري،( الدا القدواربما هلا ال هم هو  
نمدا عدة طريد، التعاقدب بدية مجموعدة مدة الجمداعة طري، الجملة الوالد ا  ا (54)وا 
لا كاة  هم المعنا يتلق   جددر بهدلت الجمدا ، عة طري، تتدابع جملتدية  د ك ر  مدا فوا 
مدددؤ ر ا وتسدددهم بطريقدددة  اعلدددة  ددد  عمليدددة  – ددد  لاتهدددا  –فة تكدددوة نمدددالس فسدددلوبية 

د م  دد  هددلا السدديا،ا وهددو ا ويعددد  هددلا ال هددم مددة فهددم مددا ق دد(55)التوااددا و هددم الددن 
ي بدن فة األشددكاا األسدلوبية المتما لددةا والمم لدة لل دداهر  األسدلوبية هدد  التد  تجعددا 

 .(56)ر مة قبا القارئ    ن سية المتلق   لقتااا المؤ   األسلوبية ملاولة جاد  

 –ن اإلشدار كمدا تم د –يمكة تميي  مجموعة مة عققدان التما دا األسدلوب   
 دد  ندد  اللددديد القدسدد  الشددريها وهدد  عققددان فسددلوبية نلويددةا تاددا السدديا،ا 
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يد وت علدده نلددو التوااددا والتدد  يرا وم دداا للدداا وهددو ك يددر جدددانا مددا يتضددمنه اللددد
 التال  

ا لد  لد  "  . لدد   ن  ملمدا بة  لاتم  بة ميموة   نا لمداد  بدة سدلمةظ عدة  نا بظْهد ا
ا عة فبد  هريدر ظا قداا  قداا رسدوا اللده ادلا اللده عليده وسدلم   ا عة فب  را ع   ابن 

عدد    وجددا يقددوا  يددوم القيامددة  يددا اْبددةظ آدم مرضددن   لددْم تظع ددْدِن . قدداا  يددا رب   اةَّ اللدده ظ
؟ وفننظ رب  كيهظ فعود   ْبِديظ   قنان مراظ  لم تظع دْدت   اظ . العالمية. قاا  فما علْمنظ فةَّ عظ

لوجددتظِن  عنددت؟ يدا ابدةظ آدم اْسدتظْطعظْمت اظ  لدْم تطعْمنِد . قداا  فما علمنظ فناظ لو ع ْدتظه  
؟ وفنددن رب   دداظ العددالمية. قدداا  فمددا علمددن فندده اسددتطعما عبدددي  يددا رب  وكيددهظ فطعم 

عمددده؟ فمدددا علمدددنظ فنددداظ لدددو فطعمتظددده  لوجددددنظ للددداظ عندددِدي؟ يدددا اْبدددةظ آدم  دددقة  لدددم تط
. قاا  اْستظْسقظااظ  اْستظْسقظْيت اظ  ظلظْم تسِقن . قاا  يا رب   ؟ وفظْننظ رب  العالميةظ كيه فْسِقْياظ

ْبِدي  قةا  لْم ت ْسِقِه. فما فناظ لو سقيتظه وجدنظ للاظ عندي"  .(57)عظ

فة فسدددلوب للددد  المتدددداد السدددياق  لهدددلا الدددن ا ي   ددد  الملدددور السدددياق  فو ا 
(ا وكددللا فسددلوب االسددت هام )فمددا علمددن....؟(ا لهمددا يددا رب  الندددا  )يددا ابددة آدم(ا )
نها اللدديدا ويعمدا علدا تقريرهدا   قيمة المضامية الت  يتضدم  امتداد فسلوب ا يع   

 ندد   الددن   وت كيددهاا بددا اة هددلا التما ددا األسددلوب  مدة المرتكدد ان األساسددية التدد  ب  
يا ة لهلا الن ا  الله ع  وجا ينادي  "  القيم اإلبق ية البنائيا كما فنها تع   عليها

  كيه ف عا عليه ابة آدما لجهله باألمور الت  ه  باستطاعته قائقن  ابة آدم"ا  يرد  
هدددلا  اة   فمدددا علمدددن كدددلا وكدددلا.."عليددده اللددده تعدددالا  " العدددالميةا  يدددرد   كدددلا وفندددن رب  

األسدددلوب  ددد  الت اددديا والقدددواا ينسدددلب علدددا مجموعدددة كبيدددر  جددددان مدددة األلاديدددد 
 القدسيةا ويمكة تم يا العققان األسلوبية داخا هلا اللديد بالمعادلة التالية 

 (.9ب ) 9( + ن . 1( + ن . ة )9ض ن ف = ن . ة )
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. ة شير الا التما ا األسدلوب ا و)نو)ن ف( ي ال يشير الرم )ض( الا العققةا    
(( يشددددير الددددا التركيددددب 1يشددددير الددددا التركيددددب الندددددائ  األواا و )ن . ة ) ( (9)

ا (( يشير الا تركيب االست هاما وهلت المعادلدة تشدك  9ب )9الندائ  ال ان ا و )ن.
ا منهددددا اللددددديد القدسدددد  األسددددلوبية الدالليددددة التدددد  يتشددددك   كددددا مرللددددة مددددة المرالددددا

ا األولدا  بدالتركي  علدا عيداد  المدرياا الشريه الساب،ا وه   قد مرالاا تتم  د
للعبددا وال ال دة بإسدقا  العبدد للعبددا ويمكدة تم يدا علا اطعام العبدد وال انية بالتركي  

 التعال، اللااا بية هلت المرالا جميعها بما يل  

 

 

 

 

 

 

ةا وتجدر اإلشار  الا فة اإلشار  )  ( تشير الا التداخا اللااا بدية المرالدا كا  د
 المعادالن الموجود  بية المستطيقن. لهاوالت  تم   

للن ددر  دد  عققدددان التما ددا األسددلوب   دد  اللددديد القدسددد ا  الق ددنومددة  
ت ادديا دالليددةا ا اسددتراتيجية تكددرار فسددلوب بعينددها ويكددوة هددلا مقاددودانا  هددو يم  دد

ت ت  لتقرير مجموعة مة اللقائ، الدينية ال ابتة الت  تتملور لدوا ت كيدد  كدر  كليدة 
والدددد ا وهددد  ك يدددر  جددددان  ددد  اللدددديدا ومدددة للدددا اللدددديد الخدددا  بتلدددريم ال لدددما 

ه هو   ونا 

 (9ب ) 9( + ن . 1( + ن . ة )9ض . ن . ف = ن . ة )

 (1ب ) 9( + ن . 4( + ن . ة )3ض . ن . ف = ن . ة )

 (3ب ) 9( + ن . 6( + ن . ة )5ض . ن . ف = ن . ة )
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ْبد اللده بدة عبدد الدرلمة بدة بهدرام الددارم . لدد  "  د  ظنظا عظ رواة )يعند  ابدة  نا مدلظ
 نا سددعيد بددة عبددد الع يدد  عددة ربيعددة بددة ي يدددا عددة فبدد  ادريددب لددد   مشددق (املمددد الد

 يمددا روي عددة اللدده تبددارا  االخددوالن ا عددة فبدد  لرا عددة النبدد  اددلا اللدده عليدده وسددلم
 وتعالا فنه قاا 

مددددان  ظددددق يظدددا "  ي  يظ ْلت دددده  بظْيددددنظك ْم ملرظ عظ لظددددا نظْ ِسدددد . وجظ ْمددددن  ال ُّْلددددمظ عظ رَّ ِعبظدددداِدي ِان دددد  لظ
ااٌّ ْوا. يظا ِعبظ تظ ظالظم   لكدْم جدائعا عبدادي ك   فظْهِدك ْم يداْة هظدظْيت ه.  ظاْستظْهد ْوِن  مظ  اال  ِادي ك لُّك ْم ضظ

لكدددددم عدددددار  اال مدددددة كسدددددوت ه . عبدددددادي ك   ظاْسدددددتظْطِعم ْوِن  فطعمكدددددم. يدددددا  اال مدددددة فطعمت ددددده  
ا ف  دددر  الدددلنوبظ عبدددادي انكدددم تخطئدددوة بالليدددِا والنهددداِرا وفنددد ظاْستظْكس دددِوْين  فظْكس دددك ْم. يدددا 

جميعان.  است  رون  ف  ْر لكم. يا عبادي انكم لة تبل وا ضري  تضدرون . ولدة تبل دوا 
نسظدكم وجدنَّكم كدانوا علدا فتقدا قلدِب  ن ِع   تن ع ون ا يدا عبدادي لدو فة فولظكدم وآخدرظكما وا 

دد نسظ كم رجددا  والددد  مددنكم مددا  اد للدداظ  دد  ملِكدد  شدديئان. يددا عبددادي لددو فة فولظكددم وآخددرظكم وا 
وجنَّكم كانوا علا ف جِر قلِب رجا  والد  ما نق ظ للاظ مْة ملِك  شيئنا. يا عبادي لو فة  
دددكم وجدددنَّكم قددداموا  ددد  ادددعيد  والدددد   سددد لون .   عطيدددن  كددداَّ انسددداة   نسظ فولظكدددم وآخدددرظكم وا 
. يددا عبددادي  مسد لته مددا نقد ظ للددا ممدا عندددي اال كمدا يددنق   المخديط  الا ف ْدِخدداظ البلدرظ

الله. ومة وجددظ  كم اياها.  مة وجدظ خيرنا  ليلمدلايها لكم.  م فو يه  فعمال كم ف  انما 
  يرظ للاظ  ق يلومظة  اال ن سه".

 .(58)قاا سعيد  كاة فبو ادريب الخوالن ا الا لد د بهلا اللديدا ج ا علا ركبتيه"

 ال دنر  تكرير الندا  متبوعان بالتراكيب المترابطة ب عا العققان السدببية فمد 
اللددديدا  هددم يددا عبددادي(؛ ألة العبدداد هددم ملددور هددلا ويدد ت  هددلا التكددرار ) للن ددرا

ا ويمشددوة  يده  د  األرا. ويعمدا هددلا التكدرار فيضدان علددا الدلية يادطنعوة ال لدم
تع يد  مجموعدة مددة التسداؤالن التد  تقبددع خلده األل دا  والتراكيددبا وهدلت التسدداؤالن 

  ه مة لياتها وهلت التساؤالن ه  يللإلنساة فة ينسا ال لم و ت ترا با

  ِلمظ يلج  اإلنساة الا ال لم؟ –ع  وجا  –. بما فة الهداية مة عند الله 9
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  ِلمظ يلج  اإلنساة الا ال لم؟ -ع  وجا-. بما فة اإلطعام والكسو  مة عند الله 1

 ِلدددمظ يلجددد   -عددد  وجدددا -. بمدددا فة  الم  دددر  والمن عدددة والضدددرر والقدددو  مدددة عندددد اللددده3
 نساة الا ال لم؟اإل

مدده القددادر علددا الاددا  كددا مددا يقد   –عدد  وجددا  –. بمددا فة الددر ، مددة عنددد اللدده 4
 اإلنساةا  ِلمظ يلج  اإلنساة الا ال لم؟

نعما اة هلا التكرار يخ   ورا ت تساؤالن مختل ةا تل ن ن در اإلنسداة الدا  
ال تجدري  اسداة كلهدلت اما وفخل الع ة والعبدر ا واالنتبدات الدا فة فمدور اإلناالضرور  

م ليدا  اإلنسداةا ورللتده  د  هدلا الكدوةا وبندا  اال بمقتضا قدر  ن امية الهيةا تن   
علا هلا تكوة عققة األسدلوب والتميد  األسدلوب  بدالن  هد  عققدة ابدداض وبندا ا 

 .(51)انها عققة تداخا
 عالقات التناص -د

ة الدددن  و معلدددوم  ددد  بلدددد علمدددا  ل دددكمدددا هددد Inertextualityالتندددا   
ة العققدددان بدددية نددد  مدددا ونادددو  فخدددري مرتبطدددة بدددها وقعدددن  ددد  لددددود يتضدددم  "

ن ران ألهمية العققان التناايةا ا و (61)تجربة سابقةا سوا  بواسطة فم ب ير واسطة"
 textuality  روبرن دي بوجراند وول جدانج درسدلرا لنجداح النادية اشترط كا مة
لدن  بنادو  فخدري لتدا يلقد، مبددف ا  دق بدد مدة فة ارتبداط ا(69)شرط التنااية

 .(63)وروالة بارن (61)النايةا ويبر  هلا االتجات برو ان واضلان عند جوليا كرستي ا

ناددية للك يددر مددة األلاديددد هددلت العققددة بددرو ان واضددلان  دد  البنيددة الوتبددر   
ا ال تدددخا الناددو  القرآنيددة  دد  تكددوية ندد  اللددديدا  تعمددا علددا بنددا  القدسددية

م رداتدددها وتقريرهددداا وا  باتهددداا  تكدددوة لهدددا فهميدددة كبدددري  ددد  بندددا   الدددن ا وتوضدددح
التماسدددا البنيدددوي الشددداما للدددن ا ويمكدددة القدددوا  اة بنيدددة اللدددديد القدسددد  تضدددم 

د ا اليهدا مجموعة مة المتواليان الجملية الت  تضم بنية كلية يمكة للقدارئ فة يتوا 
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الل ويدددةا ويددد ت  بوضدددوح عدددة طريددد، ادراا مجموعدددة مدددة العققدددان الل ويدددةا و يدددر 
 التنا  علا رفب هلت العققانا ومة للا اللديد التال  

نداِد عدة األعدرسا عدة فبد    ا فظْخبظرنا س  ياة  عدة فبد  ال َّ دَّ نا ابة  فب  ع مظرظ "لظ
قظْول ده  الْلد،    ه رير ظا فةَّ رسواظ الله ادلا اللده عليده وسدلم قداا  "قداا اللده عد  وجدا وظ

سنة   لا  الا هظمَّ عظبدي ِبلظ سظنةنا  إْة عظملها  اكت بوهدا لظده  ِبعشدِر فظم الهداا وا   اْكتبوها لظه  لظ
بمدا قداا   دإْة لدم  هظمَّ بسيِّئة   دق تكت بوهداا  دإْة عملظهدا  اكت بوهدا بمْ ِلهداا  دإْة تركظهداا ور 

سنةنا   مَّ قرف  )مة جا ظ باللسنِة  له  عظْشر  فظمْ اِلها(.  يظْعما بهاا  اْكت ب وها لظ

 .(64)قاا فبو عيسا  هلا لديدا لظسةا اليح" 

يلل  فة  اآلية  )مة جدا  باللسدنة  لده عشدر فم الهدا(؛ جدا ن لتو  ده  د   
 عدا اللسدنةا ة السيا، اللدديد عدة التر يدب  د  السيا، المخا  لهاا ال يتضم  

وسدعة رلمتده لإلنسداةا  –عد  وجدا  -والترهيب مة  عا السيئةا وبياة  ضدا اللده 
جدد   اآليددة  دد  نهايدددة اللددديد؛ ليدددا علددا فة  ال ددرا األساسدد  هدددو وقددد يكددوة م

 التر يب ب عا اللسنةا واالبتعاد عة السيئة.

التندا   د  بندا  اللدديد الشدريه؛ لبندا  ند  اللدديد كدامقنا وقد يو  ه  
 تكددوة العققددة هدد  عققددة كليددة تكامليددةا ال يدد ت  اللددديد ن سدده موضددلان وشددارلان 

ان ال جهدران خلده للدا اللدديد الدلي يددور لدوا قدرا   ال اتلدة سدر  للن  القرآن ا وم اا 
ْبدِد الدرَّلمة  ا عظْة العقِ  ْبة عظ ه  هو  "لد  ن  يلياا عظْة مالا  اإلمام    الاق ا وناُّ

ا  بة يعق وبا فنَّه سظِمعظ فظبدا الس دائِب مدولا هشدام بدة   هدر ظ يقدوا   سدمْعن  فظبدا هريدر  يقدو 
ْيدر  تدام ". يقدرف  ي مظْة ادلَّا ادق ن لظدمْ  هدا بد  م  الق درآة  هد  ِخدداسا هد  ِخدداسا هد  خدداسا  ظ

قاا   قلن   يا فظبا ه رير   ِانِّ  فليانان فكوة  ورا ظ اإلماِم. قاا    م ظ ِلراع ا   مَّ قاا  اقرف 
ا  ددإن  سددمعن  رس ددواظ اللدده اددلا اللدده عليدده وسددلم يقددوا   "قدداا  بهدا  دد  نظْ ِسددا يددا  ارسدد  

بِدي بنا يةا  نا  ها ِل  وِنْاد  ها ِلعظْبدديا تبارا و  تعالا قظسظْمن  الاق  بين  وبيةظ عظ
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مدد   ؤوا يظق دوا  العظْبدد   )اللظ ". قداا رسدوا  اللده ادلا اللده عليده وسدلم  "اقدرظ وِلعظْبدي مدا سد ظاظ
( )سددور  ال اتلددة  اآليددة   ْبدد1للددِه رب  العدداِلمْيةظ ِمدددظن  عظ دي ( يقددوا  اللدده تبددارا وتعددالا لظ

ْبدددي 3ويقدوا  العظْبددد   )الددر لمة الددر ليم( )سددور  ال اتلددة  اآليددة   ( يقددوا  اللدده ف نددا علدد َّ عظ
ددن  4اآليددة    ة  ويقدوا  العظْبدد   )ماِلدا يددوم الدد ية( )سدور  ال اتلد ْبدددي ( يقدوا  اللده مجَّ عظ

( )سور  ال اتلة  اآلية    يقوا العظْبد   يَّاا نستعية  هلت اآلية بين  وبية (  5)اي ااظ نظْعب د  وا 
ْبددددي وِلعظْبددددي مدددا سددد اظ يقدددوا  العظ  دددراطظ المسدددتقيمعظ ادددراط الدددلية فْنعمدددنظ  ْبدددد   )اهددددنا الا 

ال ية( )سور  ال اتلدة  اآليدة  لظْيِهْم وال الض  وِب عظ (  هدؤال  ِلعظبددي 7-6عليهْم  ير الْم ض 
"  .(65)وِلعظْبدي ما س اظ

ددددد ؤ لددددة بميددددان سددددور  ال اتلددددة؛ لت   تدددد ت  سلسددددلة االقتباسددددان القرآنيددددةا المتم  كِّ
ولتوضددح كي يددة قددوا النبدد  اددلا اللدده عليدده وسددلم  "قدداا اللدده تبددارا وتعددالا قظسددمن  
الاق  بين  وبية عبدي بنا يةا  نا ها ل  ونا ها لعبدديا وِلعبددي مدا سد ا". 
ولينما يقوا العبد  اللمد لله رب العالمية* الرلمة الرليم* مالا يدوم الددية(  دإة  

ْمدددانا و نددا نا وتمجيدددان للدده عدد  وجدداا  هددلا للدده عدد  وجدداا ولينمددا يقددوا  دد   للددا لظ
ي دالعبد  )اي   اا نسدتعية(ا  دإة  هدلا للده وللعبددا ولينمدا يقدوا العبدد  )اهددنا اا نعبدد وا 

الاددددددراط المسددددددتقيم* اددددددراط الددددددلية فنعمددددددن علدددددديهم  يددددددر الم ضددددددوب علدددددديهم وال 
 فعطات ما س ا. –  وجا ع -الضالية(ا  إة هلا يكوة للعبدا والله 

وجدير بدالتقريرا فة التتدابع التركيبد   د  هدلا اللدديدا ي بدن وجدود هندسدة  
ا باالقتبدداب مددة   البعددد التناادد ا المتم  ددفسددلوبية لان فبعدداد متعددد د ؛ جددا ن لتعدد   

 القرآة الكريما وشواهد للا ك ير ا  ال را هو التم يا ال اللار.
 خطيعالقات التتابع الداللي ال -هب

التتدددابع الددددالل  هدددو ادددنه مدددة العققدددان السدددياقية التددد  تخضدددع لمبددددفي  
ر م فن ده يدول  بالعموميدة  –التتابع والتعاقبا ويميا البلد الا تسميته بهلا االسم 
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يمكددددة و     ليكددددوة فك ددددر شددددموالن وتلديدددددان لمجموعددددة مددددة الم دددداهر الخااددددة بددددها –
 لارها بما يل  

 ل من (.الروابط ال منية )التتابع ا -ف

 العطه. -ب

 التتابع الدالل  اإلسنادي -س

يشير ملور التتدابع الدا "العققدان التد  تدربط الجمدا بعضدها بدبعا وهد   
. وقدد رك د   داة (66)   انجدا  الكدقم" Lineariteتستجيب    للا للتمية الخطية 

وهاليددداي ورقيددة لسددة وكرومبدد ا علددا فهميددة الددروابط ال منيددة بددية األلددداد ديددا 
ادددية  دددد  عمليددددة البنددددا  النادددد ا وهددددلت العققددددان هدددد  عققددددان توا قيددددة تو رهددددا الن

 ا وم اا للا اللديد التال  (67)ة علا ال مةاأل عاا وبعا األل ا  الدال  

. لدد  ن  مالدا عدة فبدد    ددد  نا اْبدة  وظْهدب  . لظ "لدد  ن  هداروة بدة سدعيد األظْيلد  
اللده عليده وسدلم قداا  "قداا اللده ال نادا عة األعرسا عة فب  هريدر  فة  النبد  ادلا 

طظددرظ  ددْيةا رفْنا وال ف لةا سددمعْنا وال خظ عدد  وجددا  فعدددْدن  ِلعبددادي الاددالليةظ مددا ال عظ
. ل خران بظْله ما فطلعكم الله عليه"  .(68)علا قلِب بشر 

ا وفطلعكدددم(ا   يللددد  فة  سلسدددلة األ عددداا  )فْعددددنا ورفنا وسدددمعنا وخطدددرظ
ة منهدددا عمدددا علدددا تن ددديم سلسدددلة األلدددداد التددد  يتكدددو  تتدددرابط  يمدددا بينهدددا  منيدددانا وت

ران عددة الددرابط ال مندد  الخطدداب القدسدد ا ولرو  البق ددة القدسددية فة يدد ت  ال عددا معب دد
ران عدددة مناسدددبته لللددددد مدددة جهدددة فخدددري. وهدددلت األ عددداا جميعهدددا مدددة جهدددةا ومعب ددد

 دان.مترابطةا وتابعة لملور لتمية اإلنجا ا واأللاديد الت  تؤكد هلا ك ير  ج

ددد  ا العطدددها  هدددو خيدددر مدددا يدددربط التراكيدددب بطريقدددة  ددداهر ا ال يقدددوم علدددا فم 
ا  تكدددوة (61)عطددده الجمدددا والتراكيدددب بعضدددها علدددا بعدددا ضدددمة السددديا، الخطددد 
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العققة القائمدة بدية التدركيبية هد  عققدة التتدابع الددالل ؛ ألة الجملدة المعطو دة فو 
وداللتددها ويلدددد العطدده يدده التركيددب المعطددوه ي خددل لكددم التركيددب المعطددوه عل

ا ويقددوم الم هددوم الددو ي   للعطدده علددا الن ددر (71)فدوان العطدده المعرو ددةبوسدداطة 
ب وجدود قرابدة بدية ولددان    المعان  المتعدد  الستعماالن لدره العطدها ويتطل د

دد(79)اللسدداة ه ن رنددا الددا طبيعددة تعاقددب الجمددا ا ويددري جدداة كددوهة فة العطدده يوج 
بددالعطه قددد يشددما  دد  تلليددا الجملددة العربيددة الدددالالن  عا " التوس دد(71)داخددا الددن 

المنت مددةا داخددا ولددد  كقميددة قائمددة برفسددها لتددا يلتقدد  الشددكا التركيبدد  بالشددكا 
. وجدير بالمقل ةا فة  العطه ك ير الورود    بنيدة اللدديد القدسد  (73)المعنوي"

ا وال توجد لاجة إليراد نمالس علا العطه لسهولة مجرات.  كما مظر 

ة عدالم  عد  وي    التتابع الدالل  اإلسنادي مة فبر  العققان السياقية التد  تكدو 
ْلسددلتها ب سددلوب متددرابط متماسدداا وتتددرا ي الددن ا وتددتلك   م ب هدا ددها  تعمددا علددا سظ

هلت العققدان عبدر البنيدة النادية عدة طريد، ربدط جد في التركيدب بعضدهما بدبعا 
كونهددا تدددور لددوا  بعضددها بددبعا؛ ا وربددط سلسددلة التراكيددب الناددية(74)مددة جهددة 

؛ وللددا ألة اشدددتراا (75) كددر  ملوري ددة فو داللددة كليددة والددد  و ابتددة مددة جهددة فخددري
التراكيددب اإلسددنادية  دد  الملددور الدددالل  ال ابددن هددو مددة فسددما عققددان الددربط؛ ال 

 ا وما يؤكِّد للا اللديد التال  (76)يعكب اإلمكانان اللهنية التن يمية داخا الن 

. لدد نا وهيدب. لدد نا سدهيا "لد    . لدد  نا بظْهد ا ْيم دوة   نا م لمد بة  لداتم بدة مظ
ددة فبدد  هريددر ا عددة النبدد  اددلا اللدده عليدده وسددلم قدداا "اة  للدده تبددارا   عددة فبيددها عظ

وتعددالا مقئكددةن سددي ار نا   ضددقن يبت ددوةظ مجدداِلبظ الددلكِر.  ددإلا وجدددوا مجلسددان  يدده لكددرا 
ددهم بعضددان  بدد جنلِتهم. لتددا يملددؤوا مددا بيددنهم وبددية السَّددماِ   قعدددوا مظعظه ددم. ولدده  بعض 
ددِعد وا الدد ددوا واظ ا الس ددماِ . قدداا   يسدد ل هم اللدده عدد  وجدداا وهددو الدددنيا.  ددإلا ت رقددوا عظرظج 

لدا  د  األراا ي سدب لونا  ؟  يقولدوة  جئندا مدة عنِدد عبداد  فعلم  ِبِهْم  ِمدة فيدة جئدتم
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الا يسددد لون ؟ قدددالوا  يسددد لونا ندددا ويهللوندددا ويمجددددونا ويسددد لونا. قددداا  ومدددوي كبرو 
نَّتدد ؟ قددالوا  ال. فْي رب  قدداا   كيدده لظددْو رفوا جنَّتدد ؟ قددالو  ا  جنتددا. قدداا  وهددْا رفوا جظ

ا قداا  وهدا رفوا نداري؟  وننويستجيروة. قاا  وممَّ يستجير  ؟ قالوا  ِمْة ناراظ يدا رب 
يقددوا   قددد   ددرن  قددالوا  ال. قدداا   كيددهظ لظددْو رفوا ندداري؟. قددالوا  ويسددت  رونا. قدداا   

. عبدا  لهم.   عطيتهم ما س لوا وفجْرتهم مما استجاروا. قاا   يقولوة  رب  يهم  قةا
دددر   جلدددب معهدددم قددداا   يقدددوا  ولددده  ظ ظدددا ا. انمدددا خط ددد . ه دددم القدددوم ال يشدددقا بهدددم مظ رن 

 .(77)جليس ه ْم"
يدور هلا اللديد لوا  كر  ملورية فساسية وه   " ضا مجدالب الدلكر"؛  

لة مجموعدددة مدددة يدددد هدددلت ال كدددر  وتوضددديلها تتتدددابع التراكيدددب اإلسدددنادية؛ مشدددك  ولت ك
سدع لمجموعدة كبيدر  مدة الددوائر اإلسدناديةا الدوائر اإلسدنادية المترابطدةا وبعضدها يت  

 علا الشكا التال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ضا مجالب اللكر
 

قعود المقئكة مع فالاب 
 المجالب

ما بينهم وبية السما  وملؤهم ل
ب جنلتهم وت رقهم وعروجهم 

 الا السما 
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ة ضددم  سددناديتية كبيددرتيةا كددا والددد  منهمددا تتاويللدد  فة  هددلا اللددديد يضددم دائددرتية 
مجموعددددة مددددة الدددددوائر التددددد  تنقددددا الدددددالالنا وت علهددددداا وتربطهددددا ببعضددددها الدددددبعا؛ 
وللتوضدديح يمكددة الت ادديا مدد قن  دد  الدددوائر التدد  تتضددمنها الدددائر  ال انيددة علددا النلددو 

 التال  
 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 لهم   -ع  وجا -سؤاا الله 

جابتهم له  وا 

 سؤال الله للمالئكة عليهم السالم

اجابة المقئكة ب ة لله عبادان 
 ان يقوموة بواجبهم الدين  الرب  

مع  -ع  وجا–سؤاا الله 
علمه بكا ش  ا عة ماهية 

جابة ا  لمقئكةسؤاا عبادت وا 
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ة التتدددابع الددددالل  يعددد    قيمددد –التعبيددر  اة ادددح   – هددلا التددددوير اإلسدددنادي 
للتراكيب     هم الن ا ول ن فن ار المستقبا الدا فهميدة المضدامية الدالليدة التد  

ه هندداا مجموعددة مددة التقنيددان الناددية ان دد يتكددوة منهددا هددلا اللددديدا ويمكددة القددوا 
 الت  ساعدن    تع ي  منلا التتابع الدالل  اإلسناديا وه  

 . العامل اإلحالي1

 دد  تع يدد  بنيددة التتددابع الدددالل  اإلسددنادي؛ وللددا ألنهددا  لإللالددة ف ددر بددار  
ا ال تقوم بربط السداب، بدالقل، شدكقن (78)ا اإلطار الدالل  ال الشكل  للناي ة""تشك  

عن العناار اإللالية    هدلا اللدديدا  هنداا ا وتنو  (71)وداللةا وقد يلدد العكب
ع ملددد  داخدا المل دو ا الضمائرا وهناا العناار المعجمية الت  تليا الا مقداط

م ددا تكددرار  "يسدد لوناا وندداريا وجنتدد "  هددلت عنااددر معجميددة تليددا الددا ماهيددان 
 ملدد  و ابتةا داخا الدوائر اإلسنادية.

 . العالقات السببية1

ا للددا بددالجواب الددلي يدد ت  مباشددر  بعددد السددؤااا  هددلت عققددة السددبب ويتم  دد 
عمليدددة التددددر س المنطقددد   ددد  عدددرا عدددة المقاددددية اللقيقيدددة  ددد    ضدددقن بالنتيجدددةا 

 المسندانا والمسندان اليها عبر البنية الناية كاملة.

 -ع  وجا–سؤاا الله 
مقئكته عة طبيعة 

جابتهم عليه   االستجابة وا 

مكا    الله لعبادت بال  راة 
 واالستجار 
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. تو يدددده فسددددلوب االسددددت هام  دددد  عمليددددة التوادددديا والتدددد  يرا واإلقندددداضا وعددددرا 3
 طبيعة كا مرللةا فو دائر  اسناديةا متبوعة بنتائجها.

البنيدة اللواريدةا ية سدهم  د  تكدو . تكرار األسلوب ن سها وتكرار كلمة "قاا"  هلا ي  4
 .(81)ومعلوم فة  البنية اللوارية تم ا جانبان مهمان مة جوانب االمتداد المنطق  للن 

 
 

 النتائج

هددد ن هددلت الدراسددة الددا دراسددة العققددان السددياقية ونمالجهددا الو ي يددة  دد   
األلاديد القدسية الشري ةا وخلادن الدا مجموعدة مدة النتدائجا يمكدة اجمالهدا كمدا 

 يل  

. العققدددددة هددددد  العنادددددر فو الم هدددددر النلدددددوي الدددددلي يدددددربط فجددددد ا  الدددددن  علدددددا 9
لدددددد التماسدددداا فمددددا السدددديا،  هددددو المسددددتويية  الشددددكل  والدددددالل ا وهدددد  التدددد  ت  

 لضور عقئق  بية األل ا  والمعان ا والوع  به؛ يؤدي الا سقمة ال هم.

ع ونتيجة لللا يتمت  . تقوم العققان السياقية بربط فج ا  الن ا  تجعله متماسكانا 1
ب علا درجان المقبوليةا ال يتوااا المستقبا مع الن ا وهدلا يدؤدي الدا نجداح 

 عملية االتااا الل وي.

.  بددن وجددود نمددالس و ي يددة متعدددد  للعققددان السددياقية  دد  ندد  اللددديد القدسدد  3
وهدددد   العققددددان السددددببيةا والعققددددان المعجميددددةا وعققددددان التما ددددا األسددددلوب ا 

 ن التنا ا وعققان التتابع الدالل .وعققا
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.  بددن فة هدددلت النمددالس تعمدددا علددا تن ددديم عدددالم الددن ا  هددد  تسددهم  ددد  الدددربطا 4
تجعا الملتوي الدالل  لللدديد مدؤ ران و مترابطدان وهدلا لده و والتوضيحا والت سيرا 

 عققة    الت  ير والقبوا.

م ر هددلت العققددان ا ال تتددةتكامليددبيعددة عمددا هددلت العققددان داخددا الددن  . اة ط5
  يما بينها؛ للنهوا بالن  الا فعلا درجان المقبولية والت  ير.

ل ددن ن ددر  عددة مقادددية نلويددة فسددلوبيةا هددد ها .  بددن فة  هددلت العققددان اددادر 6
 اا وجعله يت  ر بالمضامية الخااة باللديد.المستقبِ 
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 .957( ان ر  كوهةا جاة  بنية الل ة الشعريةا  71)

 .71( عاشورا المناه  بنية الجملة العربيةا  73)

(74 ) See: longacre, Robert: The Grammar of Discourse, pp 82. 



 986 

(75 ) See: Ibid, pp 82-83. 
MIKROKOSMOS Glossary, Retrieved in 15/3/2007, 

from website:  

(76 )     htt://crl.nmsu. edu/ Research / projects/ Mikro / htmls/ 

oldstuff –htmls /  glossary. html. 

 .1( مد م،ا مادر ساب،ا  77)
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 المصادر والمراجع

 أواًل: المصادر والمراجع بالعربية:

 . استيتيةا سمير 9
 د.ن(.ربد )د.ط(ا )ا –علم الل ة التعلم ا دار األما للنشر والتو يعا األردة  -

ا عمددداة  دار وائددداا 9مندددا ا الرؤيدددة )مدددنهج تكدددامل   ددد  قدددرا   الدددن (ا ط -
 م.1111

ا الشدركة المادرية 9. بليريا سدعيد  علدم ل دة الدن  )الم داهيم واالتجاهدان(ا ط1
 م.9117مكتبة لبناةا  -العالمية للنشر

ا بيددرون 9. خطدداب ا ملمددد  لسددانيان الددن  )مدددخا الددا انسددجام الخطدداب(ا ط3
 م.9119البيضا   المرك  ال قا   العرب ا والدار 

ا 9. دي بوجراندددا روبددرن  الددن  والخطدداب واإلجددرا ا ترجمددة  د.تمددام لسدداةا ط4
 م.9118القاهر   عالم الكتبا 

. رايا وليم  المعنا األدبد  مدة ال اهراتيدة الدا الت كيكيدةا ترجمدة  يوئيدا يوسده 5
 ا ب داد  دار الم موة.9ع ي ا ط

 –هدر  نسديج الدن  )بلدد  د  مدا يكدوة بده المل دو  نادان(. بيدرون . ال نادا األ  6
 م.9113  المرك  ال قا   العرب ا الدار البيضا 

المؤسسددة  بيددرون  سددعيد ال ددانم ا ترجمددة  . شددول ا روبددرن  السدديميا  والت ويددا.7
 .9114االعربية للدراسان

جامعددة  ونب تدد . عاشددورا المنادده  بنيددة الجملددة العربيددة بددية التلليددا والن ريددةا8
 .9119تونبا
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. عياش ا منلر  مقاالن    األسدلوبيةا دمشد،  منشدوران اتلداد الكتداب العدربا 1
 م.9111

تمددارية التطبيقيددةا الا بددوا وبددايلوةا كريسددتياة  مدددخا الددا األلسددنية مددع ر.  دداي91
 م.9111ترجمة  طقا وهبةا بيرون  المرك  ال قا   العرب ا 

وعلددم الددن ا بيددرون مكتبددة لبندداةا والشددركة  .  ضدداا اددقح  بق ددة الخطدداب99
 م.9116ا 9المارية العالمية للنشر لونجماةا ط

ا 9. كوهةا جاة  بنية الل ة الشدعريةا ترجمدة  ملمدد الدول  وملمدد العمدريا ط91
 م.9186الدار البيضا   دار توبقااا 

. مدددد م،ا جمددداا عبدددد ال نددد   األلاديدددد القدسددديةا طبعدددة مادددللة ومدققدددةا 93
 م.1113ماة  دار اإلسرا ا ا ع9ط

 .9111 بيرونا بسام بركها ترجمة  . مولينيها جورس  األسلوبية.94
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