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ملخص
Abstract
يهددده هددلا البلددد الددا د ارسددة العققددان السددياقية ونمالجهددا الو ي يددة د

األلادي دد القدسددية الش دري ةا لمددا لهددلت العققددان مددة فهميددة كبيددر د بنددا الددن

ا

واتساقه وانسجامه.
وتلقيقددا لمددا سددب ،لك درتا تندداوا البلددد بدايددة م هددوم العققددان السددياقيةا ددم

فهميته ددا نا د ندياا وانتق ددا بع ددد لل ددا لبل ددد النم ددالس الو ي ي ددة للعقق ددان الس ددياقية د د
األلاديد ددد القدسد ددية الش د دري ةا وهد ددلت النمد ددالس ه د د العقق د دان السد ددببيةا والعققد ددان

المعجميةا وعققان التما ا األسلوب ا وعققان التنا
خل

ا وعققان التتابع الدالل .

البلد الا فة هلت النمالس لهدا فهميدة كبدري د الجواندب اإلبق يدة

والتواالية لأللاديد القدسيةا كما فنها فسهمن بطريقة جاد
مة جهةا وجعله يؤ ر

ن سية المستقبا مة جهة فخري.
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بنا ن

اللديد

THE CONSISTENCE RELATIONS AND ITS
FUNCTIONAL FORMS IN (AL-AHADITH ALQODSIYA)
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 (alahadith 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 alqodsiya). Moreover, this study participates in text construction
and the influence of the receptor psychology.
*keywords: consistence relationships -forms-function-ahadithqodsiya, the text.
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مقدمة:
يعدد بلددد العققددان السدياقية مددة المرتكد ان المهمددة د الكشدده عددة طددر،

البنددا النا د  .انش د ا عدددد كبيددر مددة البددال ية د علددم الل ددة النا د فو لسددانيان
ال د ددن

ا د د د بل د ددد فدوان بن د ددا ال د ددن

ا واتس د دداقه وانس د ددجامها م د ددنهم د دداة دي د دداا

جميعددا الكشدده عددة العققددان
وروبددرن دي بوج ارندددا ودرسددلرا وبتددو ا ال لدداولوا
ن
الناية؛ ألنها هد التد تددعم البنيدة الناديةا التد تقدوم علدا التماسدا واالنسدجام؛
ن انر ألهميتها

تلقي ،ما ااطللوا علا تسميته "بالك ا

الناية".

نتيج ددة لم ددا تق دددما ه ددرن ب ددا تول دددن ر ب ددة فا دديلة عن ددد البال ددد لد ارس ددة
العققان السياقية دراسة و ي يةا يضاه الا للا فة مع م ما قدمته الدراسان

هلا السيا ،هو اشاران مب و ة هندا وهندااا ال لدم يقدم ن ادر مدة البدال ية – د لددود
اطقع د – بجمددع النمددالس الو ي يددة للعققددان السددياقيةا ود ارسددتها د ن د والددد

د عة والد ا مة هناا إة هلت الدراسة تسعا لجمع هلت النمدالسا وتطبيد ،قواعددها
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

األس ددلوب داخ ددا ند د

الل ددديد ي دده تميد د و د دراد ا يض دداه ال ددا لل ددا تميد د فدوان

التوااددا واإلقندداض فيض دان .وقددد اعتمددد البلددد د الجانددب التطبيق د علددا األلاديددد

القدسية الت اعتنا بناها وشرلها جماا عبد ال ن مدد م،ا و د لددود اطدقض
البالد لم تتم دراسة األلاديد القدسية دراسة لسانيةا وضعن علا عاتقها الكشده
عددة العققددان السددياقية ونمالجهددا الو ي يددة د ن د

قائمة إلنجاح هلا الهده المشار اليه.
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اللددديدا تكددوة هددلت الد ارسددة

البلد

وتجدددر اإلشددار الددا فة مددنهج البلددد هددو لسددان ل ددوي وفسددلوب تندداوا
البداية م هوم العققان السياقيةا ال تم توضيح م هوم العققة

اللس ددان ا وك ددللا الس دديا،ا ددم فهمي ددة العقق ددان الس ددياقية د د ال ددن

الن در

ا في و ائ ه ددا

الناية .كما انتقا البلد بعد للا للجانب التطبيق المتم ا بالكشده عدة النمدالس

الو ي يددة للعققددان السددياقية د البنيددة الناددية لأللاديددد القدسدديةا و بددن فة هندداا

مجموعة مة هلت النمالس وه
ف -العققان السببية.
ب -العققان المعجمية.

جد -عققان التما ا األسلوب .
د -عققان التنا

.

هد -عققان التتابع الدالل .
وتم بلد هلت النمالس

موضعها مة البلد بما ي يد.

أوالً :مفهوم العالقات السياقية
تلديددد م هددوم العققددان السددياقية يعيددد المددر الددا م هددومية لسددانيية مهمددية

هما العققة والسيا،ا وهما يشكقة القاعد البنائية األساسية للن

لعققتهم ددا المباش ددر بت ددو ير مقوم ددان الس ددبا النل ددوي كامل ددة

فيا كاة نوعه؛
(

The

 )Cohesion strategicsواستراتيجياته؛ كونده "يعندا بكي يدة تدرابط مكوندان البنيدة

نلويا"()9ا اضا ة الا اسهاماته المباشر
السطلية ن

تن يم عالم الن

يتضددح مددة تلليددا الددروابط الناددية داخددا الددن

فو الم ه ددر النل ددوي ال دددالل ال ددلي يد دربط فجد د ا ال ددن

والد دددالل ا في علد ددا المسد ددتوي الخد ددارج والد ددداخل للد ددن
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كامقن (.)1

ا فة العققددة هد العناددر
عل ددا المس ددتويية الش ددكل

()3ا ه د د الت د د تلد دددد

التماسا اللي هو
الددن

لقيقته "مجموعة مة العققان الل ية فو الدالليدة بدية فجد ا

م قدان وفشددق ال اربددط بينهددا()5ا والا اتضددح م هددوم

"()4ا وبدددونها ياددبح الددن

العققةا ما هو السيا،؟

قبددا الشددروض بددلكر بعددا التوجهددان د تلديددد م هددوم السدديا،ا ال بددد مددة
تقريددر لقيقددة مهمددة مؤداهددا فة بلددد السدديا ،د علددم اللسددانيان والنلددو يعددد مددة

فعسر القضايا()6ا وما يقوم به في بالد مة البال ية

هلا المجاا اللسان ا هو

"توضيح سيا ،الجما الددالل ا الدلي ينبدئ عدة خاائادها التركيبيدة والمعنويدة"()7ا
في االعتمدداد علددا العققددان الدالليددة التد تقددوم بددية األل ددا علددا مسددتوي الجملددةا
وبية الجما علا مستوي الن

.

الةا العملية ه عمليدة واده ال فك درا والددليا علدا للدا فندا ال ت در

بتعريه جامع مدانع للسديا ،لتدا د فك در المادادر التد هد مختادة بعلدم الل دة

الناد م دا كتداب "الدن

والسديا "،ل داة ديدا ()Text and contextا وكتداب

"م دددخا الد ددا علد ددم الل ددة النا د د " ل ول جد ددانج هاينددده م ددة وديتد ددر يه يجد ددرا وكتد دداب
"التماسا

اإلنجلي ية" لهاليدداي ورقيدة لسدة ( .)Cohesion in Englishوعدة

طري ،التتبع للواه السياق ا بن للبالد فة الدراسان الت قدمن وا ان للسيا،
وتللدديقن لعناادرتا ت بددن فة تلديددد السدديا ،وواد ه يعانيداة مددة مشددكلتية رئيسدديتية
هما االن تاح التاما فو االن ق ،التاما ولكة كيه؟

تميددا بعددا الد ارسددان الددا جعددا السدديا ،قاعددد لشددبكة مددة العققددان الت د
تعنددا بتدرابط المركبددان النلويددة والدالليددة د بنيددة الجملددةا وتقادرت علددا التتابعددان
التركيبيددة داخددا الددن

ا تقددوم بإقاددائه عددة كددا مددا هددو خددارس هددلت التتابعددانا ر ددم

عالياته ددا د د ك ي ددر م ددة األلي دداة د د تك ددوية التماس ددا الناد د ا وم ددة ه ددلا االتج ددات
المن ل ،تلديدد المناده عاشدور للسديا،ا ال يقدوا " المقادود مدة السديا ،النلدوي
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كي ي ددة التعلي دد ،ب ددية المركب ددان النلوي ددة د د بني ددة الجمل ددة العربي ددةا الجمل ددة قاع دددتها
العققددان المولددد لألبنيددة والنمددالسا وتلددا النمددالس مولددد للقدوانية العامددة التد تلدددد
نل ددو الجمل ددة د د اط ددار الن ري ددان النلوي ددة العربي ددة وعل ددم اللس دداة الع ددام"()8ا وه ددلا
ينسدددلب علد ددا الدددن

ا يكد ددوة السد دديا ،مسد ددؤوالن عد ددة كي يد ددة الت د درابط والتعليد دد ،بد ددية

المركبددان النلويددة الدالليددة لسلسددلة التتابعددان الجمليددة المولددد فا دقن مددة مقادددية
النسددج النا د الملكددم؛ هددلا علددا اعتبددار نلددو الجملددة هددو اللبنددة األساسددية للنلددو

النا ا وقاعدته الالبة الت ينطل ،منها(.)1
وتلديد المناه عاشور يجعا السيا ،قدو ربدط داخدا الدن

ا وقريدب منده

ن ددر عياش د الت د تميددا الددا جعددا السدديا ،القددو الت د تددن م الددن

ضددمة اطددار

التتابع النا الدداخل ا دوة ربدط الدن

بمدا هدو خارجدها ويبددو فة عياشد متد ر

فاقن بتودوروها ي هر هلا د تلديدد عياشد لم هدوم الدن
مددة فشددكاا اإلنجددا الل ددويا يقيمدده ن امدده الخددا

قدائق "الدن

شدكا

ا وهددو ألندده كددللاا إندده يسددت نا

بل ته عة يرت"(.)91
عمومدا تميدا الدا جعدا السديا،
ويمكة القوا اة االتجاهان البنيويدة والشدكقنية
ن
م ه انر مة العققان الداخلية الل وية الناية الداخلية؛ ألة هلية االتجاهية يميقة
الا انكار الالة الن

الا سيا ،آخر خارس ن امه الل وي الخا

به(.)99

تلد دداا في ال
وبالمقاب دداا نج ددد اتجاهد ددان تجع ددا الس دديا ،م ه د د انر
عقئقي ددا من ن
ن
تقا درت علددا الددتلكم بالعققددان داخددا الددن ا وانمددا تجعلدده قددو تددن م عددالم الددن
بجمي ددع فطد دراه معادل ددة االتا دداا الل ددوي م ددا

وخارجي دداا في تد دربط ال ددن
داخلي ددا
ن
ن
المرساا والمستقباا والقنا (قنا االتاداا)ا هدو ولدد اتادالية يدر منلادر د
جما الن

ا يقوا كلر "اة السيا ،اللي يلدد معنا الجملدة ال ينلادر د جمدا
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الددن

األخددريا بددا اندده تركيددب معقددد مددة المعر ددة والت د مقن بدددرجان مختل ددة مددة

التلديدا وهو بم ابة نوض مة القدر الت ويلية"(.)91
بدالعوالم المشدكلة لدها تربطده بالمعداره

السيا ،هو قدر فو قو تربط الن

المكونة لها ق ينلار بالجما المتتابعة داخا نطا ،الدن
الت د ت س ددر وتعد د

الجان ددب االتا ددال لل ددن

لسدبا هدو العققدة

ا وه ددلا م ددا يمي ددا الي دده ك ددا م ددة دداة

ديددا()93ا وآري يره دداة ()94( )Arie Verhagenا ورومدداة كوبتكددو ( Roman
)95( )Kopytkoا و ومدداب بلددور وميريددا بلددور

( Thomas Bloor and

.)96(  )Meriel Bloor
وقد كاة االتجات واضلان عند ديدا الدا ربدط الدن

فساسداا
بن ريدة المعر دة
ن

كياندا من لقدان علدا ن سدها بدا اة
في بالسيا ،المعر ؛ ألة النلو عنددت
فساسدا لديب ن
ن
المرتك النلوي عندت مرة جدان الا فبعد لد()97ا وقد ع هلا االتجات اينري،
منهجه القائم علا التج ئة النلوية للن

ا رك علا السياقان الدالليدة وارتباطاتهدا

التوااددلية د عمليددة تلديددد الددن فا دقظ نيا في فة و ي ددة المرسددا والمسددتقبا –
فيضدداا ددالن عندددت بنيددة
فط دراه معادلددة االتادداا –ه د هددم الددن واعدداد بنائدده ن
من تلة علا سياقاتها التوااليةا ال تتتابع الجما داخا الدن

يلددت السيا.)98(،

ا وتتدرابط و قدان لن دام

ويددلهب البالددد الددا فة االتجددات المن ددتح د تلديددد السدديا،ا ووا د ه هددو
األك ر قبوال لسببيةا األوا فنه ال يهما ف ر العققان الناية ن سدها داخدا السديا،
النا

د بندا الدن

 هؤال مة البال ية

ا كمدا فنده ال يعددها هد ولددها األسداب وك داا ال دان

علم الل ة النا .
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فنده

لو ف ددر تك ددامل ا ه ددو ي دددخا جمي ددع العوام ددا والعقق ددان التد د تل دديط ب ددالن

ا مم ددا

يضمة سقمة ال هم الاليح له.
ومدا يهدم البلدد هنداا هدو الت كيدد علدا فة العققدان السدياقية هد عققدان متنوعدةا
وجميعهددا تسددهم د د اتسددا ،الددن

وانس ددجامها وهددلا يضددمة س ددقمة التوااددا كم ددا

سي ت بيانه.
ثانيا :أهمية العالقات السياقية في النص
الددن

يستنتج مما تقدم بسطها فة العققان السياقية ه األساب

ا ه د ملددور الددن

ا وبدددونها ي هددر الددن

عملية بندا

علددا فندده مقدداطع اددوتية يددر

م هومةا ونتيجة للبلد والتلليا؛ إنها تقوم بالو ائه التالية
ف .انت دداس ند د
الددن

متماس ددا؛ ألنه ددا تعطد د ال ددن

س ددمة المقبولي ددة الا ددليلةا وم ددا دام

قددد لاددا علددا المقبوليددة مددة قبددا المسددتقباا ددإة هددلا يضددمة – كمددا سددب،

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

ب .تجعا الن

شبكة نسيجية مة الاعب ا عراها؛ ألنها تع ِّ مس لة كوة الن

نسيجان مة المكونان الل ية والداللية الت تترابط يما بينها لتشكا الن
اعتبار فة الن

هو "نسيج مة الكلمان يترابط بعضها مع بعا"(.)11

؛ وللا علدا

س .اة ال عا النسيج اللي تقوم به هلت العققان يعدِّ المنلدا التدداول الناد ا

ويددؤدي ال ددا نجالدده واس ددتم اررتا الل دديد ع ددة العققددان الس ددياقية لدديب ل دددي ان ع ددة
عققدة ل دة بد خري داخدا الجملددةا وانمدا عققددة جملدة بد خريا ومعلدوم فة مسددتخدم

الل د ددة ال يتواا د ددا م د ددع يد د درت عل د ددا فس د دداب الجمل د ددةا وانم د ددا يك د ددوة عل د ددا فس د دداب
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الناد ددو

()19؛ كمد ددا فة وجد ددود المكد ددوة التد ددداول اضد ددا ة الد ددا المكد ددونية النلد ددوي

والدددالل ا سدديؤدي الددا تلديددد مدددي مناسددبة الجمددا والخطدداب للسددياقان التوااددلية
عقنا وهلا كله

المنج

مما يجعله يت اعا مع الن

النهاية يؤدي الا الت ير اإليجاب
ويستمر.

د .تعم ددا العقق ددان الس ددياقية عل ددا تلقي دد ،ال ه ددم الا ددليح لل ددن

د ن سدية المسدتقباا
ا وتن دديم ف ك ددارتا

وتتابعاته الداللية المختل ة()11؛ ن انر لما تو رت مة السبا ( )Cohesiveالقائم علدا
اإللالد د د ددةا واللد د د ددلها واالسد د د ددتبدااا وال د د د دربطا واالتسد د د ددا ،المعجم د د د د فو االنسد د د ددجام

المعجم د ()13ا وهددلا مددة ش د نه فة يجعددا األج د ا الناددية تقددوم بو ائ هددا اللقيقيددة
ضمة كا مرللة مة المرالا المنج .

لددلاا ددإة د ارسددة العققددان السددياقية تعن د الكشدده عددة األدوان الت د تمك دة

المر مة اكتشاه طر ،بنا الن ا ولِ ظم يكوة هلا الن ُّ ناجلان ولاا ير ناجح؟
د اإلنسدداة يد عدده الددا التوااددا؟ وِلد ظدم ال يددؤ ر لاا الددن
ولِد ظدم يددؤ ر هنددا الددن
ويددد ع اإلنسدداة الددا الملددا؟ باختاددارا اة د ارسددة هددلت العققددان ه د د ارسددة لطددر،
بنا الن

ا ودراسة ألدوان اتساقه وانسجامه.

ثالثاً :النماذج الوظيفية للعالقات السياقية في البنية النصية لألحاديث القدسية
ي بن الن ر التلليل النا ا وجود مجموعة مة النمالس الو ي ية الناية
للعققددان السددياقية داخددا بنيددة اللددديد القدس د ا وهددلت النمددالس جميعهددا تددن م بنددا
ند

اللددديدا وتعطيدده طددابع االسددتم اررية والتوااددا التد يريا وفبددر هددلت العققددان

ه
ف -العققان السببية ).(causative Relations
ب -العققان المعجمية ).(The lexical Relations
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س -عققان التما ا األسلوب ((The stylistics similarity Relations
د -عققان التنا

(.)The Intertextuality Relations

هد -عققان التتابع الدالل الخط ()The semantics chaining Relations
و يما يل بلد لهلت النمالس بما ي يد.
أ -العالقات السببية
ي بن التلليا الل دوي الناد للعققدان القائمدة بدية الجمدا فو التراكيدب د
بني ددة الل ددديد القدسد د الشد دريها فة العقق ددان الس ددببية تم د دا مل ددور ه ددلت العقق ددان

وقلبها النابا باللركة والليوية الت تعط الن

البعد االتساق التماسدك ا وهدلا

ي ددو ر األبع دداد النلوي ددة اللقيقي ددة التد د تعطد د ال ددن

البع ددد التواا ددل ا مم ددا يض ددمة

سرعة التلق والت ير.

وبدايددة يمكددة طددرح التسدداؤا التددال
الم اهر الت ات  ،علما ل ة الن
اللديد القدس ؟

مددا ه د العققددان السددببية؟ ومددا ه د

علا ا باتها؟ م ما ه نمالجها الو ي ية د

تع ددد العقق ددان الس ددببية م ددة العقق ددان الداللي ددة المهم ددة التد د تتض ددمة الق دديم

اللقيقيددة لبنددا الخطدداب()14ا بددا اة خطددة قاعددد الواددا السددبب داخددا الناددو

تقددوم علددا ادراا العققددة السددببية الت د تقددوم بددية الجمددا (التراكيددب) علددا مسددتوي

االمتداد النا ( .)15وه و قان لمن وران ناية فوسعا عققان تقدوم بدية الولددان

النادديةا ت دربط القضددايا الناددية بعضددها بددبعا()16؛ لتركي هددا المباشددر علددا ربددط

المركبان القضوية الناية(.)17

تد د د دم تلدي د د ددد فدوان الد د د دربط الس د د ددبب ولا د د ددرها بمجموع د د ددة م د د ددة األدوان

والعناارا استنتجن عة طري ،االطقض والتلليا لمدا كتدب د هدلا الموضدوض د
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كت د ددب عل د ددم ل د ددة ال د ددن

ا وتش د ددكا ه د ددلت األدوان م هد د درية هم د ددا األدوان الس د ددببية

المل و ددةا واألدوان السددببية المقدددر ا وتتم ددا األولددا باسددتخدام األدوان الدال دة علددا
الس د ددبب والتعلي د ددا جميعه د دداا م د ددا ال د ددا الدال د ددة عل د ددا الس د ددببا وال د ددتل

ب د د د "ألة"ا

و"لي ددد"()18ا فم ددا المق دددر تتم ددا برا ددد العقق ددان الس ددببية المنطقي ددة الناتج ددة ع ددة
التعال ،اللااا بية الولددان النلويدة علدا مسدتوي فبعدد مدة الجملدة الوالدد ا دإلا

كانددن العققددان السددببية الل يددة قائمددة علددا اسددتخدام فدوان التعليددا المل و ددةا ددإة
العققان المقدر ا تقوم علا تلليا الدالالن الخااة بالتراكيبا ومقل ة االلتلدام

التام القائم بية التراكيب والسدياقانا وهدلا يتطلدب وعيدان مدة قبدا المسدتقباا وهدلا مدا
فسددمات جدداة كددوهة بد د "ال دربط بددالقراة"()11ا اال فة كددوهة لددم يد ِ
دوا فهميددة كبيددر لدددور
المستقبا

بوج ارند ددد

()39

عملية اكتشاه هلا النمط مدة العققدان بخدقه بدراوة ويدوا

()31

ودي

و د دداة ديد ددا()31ا ه د دؤال رك د د وا علد ددا دور المسد ددتقبا د د تلليد ددا هد ددلت

العققددان؛ ألنهددم وجدددوا فة دور المسددتقبا ال يقتاددر علددا تلليددا العققددان داخددا

السيا ،الل وي ولسبا با يتعددي للدا يددخا عناادر معر يدة تواادلية فخدري د

عملية التلليا واالسدتنتاس م دا الشد ر الل ويدةا و دروه اإلنتداسا وطبيعتدها ولالدة

المستقبا()33؛ وللا لضماة اكتشداه العققدان العليدة المن مدة لعدالم الدن

بلسدب

دي يوج ارنددد ال يقددوا "اة ك ددر الللمددان الدالددة علددا العليددة وال مانيددة ت هددر فهميددة
هاتية العققتية لتن يم عالم الن

الن

"(.)34

ويجددد المتتبددع لهددلت العققددان د األلاديددد القدسدديةا ف رهددا البددار د بنددا

وتن يمها ومة للا ما جا

اللديد التال

ِ
"قظ ْا ظا فظبو ظس ِع ْيد ِ
يد الرواب
الم ظا ِي ِا ْب ِة ي ظ
بة األ ْع ظراب ظلد ظظنا م ظل َّمد ْب ِة ظع ْبد ْ
–يكنا فبا فسامة – قاا فخبرنا ليو بة شريح الماري فخبرنا بقية عدة ضدبار بدة

ي قداا
عبد الله بة فب سليا األلهان قاا فخبرن ابة نا ع عة ابدة شدهاب ال هدر ا
سددعيد بددة المسدديب اة فبددا قتدداد بددة ربع د فخب درت ق داا رسددوا اللدده اددلا اللدده عليدده
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ا دلظ ظوانا ظو ظع ِهد ْددن
ضددن ظعلظددا ف َّمتِد ظ
وسددلم "قدداا اللدده ع د وجددا اِِّن د قظد ْدد ظ ظر ْ
دب ظ
دا ظخ ْمد ظ
ِع ْند ِددي ظع ْهدددان فظندده ظمد ْدة ظجددا ظ يلددا علدديهة لددوقتهة فدخلتدده الجنددةا ومددة لددم يلددا ْ
عهد له عندي" "(.)35
عليهة ق ظ

هدلا االمتدداد الناد لللدديدا وجدود ف در بدار للعققدان السدببية

يلل
د تن دديم الددن

ا وقددد تم لددن بوجددود ال ددا الواقعددة د ج دواب الشددرطا باعتبارهددا

عنا انر مل و انا م سلسلة العققان المتتابعة والمتم لة بالتتابع الدالل التوضيل ؛
ألة سلسددلة التراكيددب المتتابعددةا قددد جددا ن فساس دان لتوضددح كددر " ددرا الاددق "ا

ويمكة توضيح للا عة طري ،تلليا المضموة الدالل لهلا اللديد كما يل
(تتابع وت ايا سبب )

-9التبليغ ب را الالوان الخمب

 -1التبليغ ب ضا القيام بالالوانا وهو الجنة (تتابع وت ايا سبب )
 -3التبليغ بماير مة لم يلا

(تتابع وت ايا سبب )

عليهة

الم ارلددا جميعهددا هد م ارلددا تتابعيددة ت ادديليةا والتراكيددب جميعهددا توضددح
بعضها بعضانا ووجود فسلوب الشرط يع

البنيدة السدببيةا يضداه الدا للدا خاتمدة

اللديدا والت تتضمة التبليغ بماير مدة لدم يلدا

علدا الادق ا و د هدلا ربدط

ملكم للتراكيب جميعهاا ولتوضيح فك ر لهلت المس لةا يمكدة تلخدي
بما يل

مدا تقددم لكدرت

انب  ،عة را الاق الت ايقن الخاادة بمادير اإلنسداة؛ الم ارلدا

جميعه ددا الة هد د م ارل ددا س ددببيةا تق ددوم عل ددا تق دددير العقق ددان الس ددببية التد د تد دربط
األ كار الت تتضمنها التراكيب .ويؤكد هلا النمط مة العققان فة البنيدة السدطلية
لل ددة تتضددمة بعددا الددروابط السددببية المل و ددة علددا السددطح()36ا وه د تتددم ر مددع

الروابط القار

البنية الداللية العميقة القائمة بية المتراد ان الدالليةا الت تواا

الددا المعنددا النهددائ المولدددا ر ددم اخددتقه التراكيددب()37؛ وللددا وا دوالن الددا بنددا
ناجح للن

.
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وممددا يع د

العققددان السددببية داخددا البنيددة الناددية لللددديد مس د لة التدددرس

اإلسددنادي د عددرا األ كددارا لمددا تتضددمنه مددة تسلسددا مددن ما وت هددر جليددة د

التدرس؛ ألة بنية التدرس ه بنية منطقية()38؛ تلقُّ ،الدي اور المعلومان داخا

التت ددابع الجمل د د النا د د يتوقد ده علد ددا لددددود األخ ددري()31ا ال تت د درابط الملتويد ددان
الدالليددة للتراكيددب اإلسددنادية بطريقددة مقنعددة ومددؤ را ويلمددح هددلا د كددا لددديد مددة
األلاديد القدسيةا ومة للا اللديد التال

"لدد نا فبددو بكدر بددة فبد شديبة وعلد بددة ملمددا قدداال لددد نا فبدو معاويددة عددة

األعم،ا عة فب االحا عة فب هرير قاا قاا رسوا الله ادلا اللده عليده وسدلم
"يقدوا اللدده سددبلانه ف ظظندا ِع ْند ظدد ظددة ظع ْبد ِددي بد  .وفنددا معدده لددية ظيد ْلكرنِ  .ظدِإ ْة ظل ظك ظرنِد د
ِ
ِِ
ب
ظن ْسدده ظل ظك ْرتدده د ن سد  .وِا ْة ظل ظك ظر ِيند د ظمددأل ظل ظك ْرتددهِ د ظمددأل ظخ ْيد ادر مد ْدنه ْما وِا ْة ا ْقتظد ظدر ظ
ِال ِش ْب نار ْاقتظظرْبن ِاظل ْي ِه ِل ظراعناِ .وا ْة فظتظ ِان ظي ْم ِش فتظْيته ظه ْرظوظل نة"(.)41

الت د ه د

ال تترابط التراكيب علا تعددد دالالتهدا الج ئيدة مدع ات اقهدا د ال كدر الكليدة

(لسددة ال ددة باللدده تعددالا)؛ وللددا ب عددا العققددان السددببية الت د ت دربط

الدددوائر اإلسددنادية المشددكلة لهددلا اللددديدا اللدده عد وجددا يكددوة عنددد ددة عبدددت بددها
تنب  ،مة هلت ال كر الدالالن الج ئية الت تلملها األ كار المتتابعةا وهلت األ كار

ه

 .9اة الله مع العبد لية يلكرت.
 .1الا لكر العبد الله ع وجا

ن سه لكرت الله

 .3الا لكر العبد الله ع وجا

مأل لكرت الله

ن سه.
مأل خير منهم.

اعا.
 .4الا اقترب العبد مة الله شب انر اقترب الله اليه لر ن
 .5الا فتا العبد الا الله ماشيانا فتات الله هرولة.
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تعد
آدم

كددا كددر ت ضد الددا األخددري وهكددلا لتددا نهايددة اللددديدا وهددلت العققددان

الولددد الموضددوعية لبنيددة اللددديد الشدريها ومددة للددا مددا جددا د خلدد ،ابددة
بطة فمها ون

اللديد المتضمة لهلت ال كر هو

"لد نا آدم لد نا شعبة لد نا األعم ،سمعن يد بدة وهدب سدمعن عبدد اللده

ابددة مسددعود رضد اللدده عندده لددد نا رسددوا اللدده اددلا اللدده عليدده وسددلم -وهددو الادداد،
المادددوَّ " -،
طد ِدة ف ِّمد ِده ف ْظرظب ِعد ظدي ظة ظي ْومدان وف ْظرظب ِعد ْدي ظة لظْيلظدةن د َّدم ظيكدوة
ظلد ِددك ْم ي ْج ظمددعِ د ظب ْ
فة ظخْلد ظ
د ،ف ظ
بع كلمان ظ ظي ْكتب ر ظقه
ض ظ نة ِم ْظلها م ي ْب ظعد اليه الملا ظي ظؤِّلة ب ر ِ
ظعظل ظق نة ِم ْظلها م ظيكوة م ْ
ظل ظددك ْم ليعمدا بعم ِدا فه ِدا الجند ِدة
وعملده وشدق فم س ا
دعيدا دم ظي ْدن يده الدرو ظح دإة ف ظ
وظ
فجلده ظ
لتددا ال يكددوة بينه ددا وبيندده اال لراضاا يس ددب ،عليد ِده الكت ددابا يعمددا بعم د ِدا فهد ِدا الن د ِ
دار
وبينده اال لراضاا
النارا وا َّة ظ
بينهدا ظ
فلدكم ليعمدا بعم ِدا فه ِدا الندارِ لتدا مدا يكدوة ظ
يدخا ظ
ِ
عما ِ
الجنة يدخلها"(.)49
فها
يسب ،عليه الكتابا يعما ظ

الةا ددال كر الملوريددة ه د

خلدد ،ابددة آدم د بطددة فمددها وتقددوم العققددان

السببية بعملية الربط اإلسناديا يلدد الربط بية التراكيب الت تلما

دالالتها

الم ارلددا التد يمددر بهددا اإلنسدداة وهددو د بطددة فمددها ولتع يد هددلا التدرابطا ايتبعددن
هددلت الم ارلددا مباشددر بمددا ير ددب اإلنسدداة د

عددا ف عدداا فهددا الجنددةا وتددرا فعمدداا

فها النارا وقد يكوة السبب األساس اللي د ع الا لكر مرالا خلد ،اإلنسداة هدو
التددلكير بالم ارلددا الت د يمددر بهددا وهددو د بطددة فمددها ي خددل الع ددة والعبددرا يتددلكر

دائمدداا وهددلا يجعلدده يلتد م بعمددا فهددا الجنددةا وتددرا عمددا فهددا النددارا وهنددا
قدددر اللدده ن
تتناما مس لة التعال ،السبب ا لتاا الا لروتهداا تكدوة العققدة التد تدربط جد في
اللديد ه عققة السبب بالنتيجةا يكوة سبب لكدر م ارلدا خلد ،اإلنسداة – كمدا

س ددب ،لكد درت -ه ددو ت ددلكيرت بق دددر الل دده عد د وج ددا د د الخل دد،ا تك ددوة ب ددللا العقق ددان

السببية قد ن من جميع فج ا اللديدا وربطن بعضها بعضان فيضانا ويمكة تم يا

للا بالشكا التال
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(ب)

(ف)

الدددائر (ف) تم دا م ارلددا خلدد ،اإلنسدداةا وكددا مددا يلدديط ب د مور لياتدده مددة ال ددر ،
والشد ددقا والسد ددعاد ا والد دددائر (ب) تم د دا عمد ددا اإلنسد دداةا والتد ددداخا اللااد ددا بد ددية
الددائرتية يم دا العققددان السدببية التد تدربط جد في اللدديدا فمددا الخطدوط العرضددية

(األ قيددة) التد تتخلددا الدددائرتية تم ددا فيضددا العققدان السددببية الت د تدربط التراكيددب
الناددية .وهددلا ي بددن فة العققددان السددببية تم ددا الجددانبية ال دداهر والخ د للددروابط

النايةا في فة الربط قد يكوة باألدا وقد ال يكوة بهاا قد تكوة رللة الربط رللة
لهنية تاوريةا ال تعتمدد علدا الدربط المباشدرا وانمدا تعتمدد علدا عددم المباشدر د

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

ومددة م دداهر العققددان السددببية دداهر الت ادديا بعددد اإلجمددااا وال يخ ددا مددا

لهددلت ال دداهر مددة ف ددر بددار د وضددع اإلطددار النا د اللقيق د للعققددان السددببية
الت تخدم الموقه بعامة -ال يتم لكر نقطة ملدد م تتبع بت ايقن خااة بهاا
تكددوة هددلت النقطددة ال كريددة اجمدداالن -يتبددع بالت ادديقن الخااددة بددها ونمالجدده ك يددر
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اللديد القدس ا ومة للا ما يرويه رسوا الله الا اللده عليده وسدلم عدة اللده
دا ناديبان مدة ِ
ابة آدم ا ِ
دا
مال ظ
لا والدد ن منهمدا جعلدن ل ظ
تكة ظ
ْ
نتاة لمْ ْ
ع وجا " ظيا ظ
دا بع د ظدد انقض ددا ِ
دا .وا ددق عب ددادي علي د ظ
را ب دده وف كي د ظ
داا ألطهد د ظ
ل دديةظ فخ ددلن بك ِم د ظ
فجلِ ظا"(.)43
قوله (يا ابة آدم ا نتاة لم تكدة لدا والدد منهمدا) اجمدااا وهدو سدبب

للت ايقن القلقةا اال نتاة اللتاة لم تكونا لإلنساة همدا المداا الدلي ي خدلت اللده
لي ك به اإلنساةا والاق علا اإلنساة بعد و اتها وهاتاة اال نتاة هما الت ايا

(النتيج ددة)ا المنب دد ،م ددة اإلجم دداا الس دداب،ا وه ددلا يم ددا فعل ددا درج ددة م ددة درج ددان

التماسا والربط.

ب -العالقات المعجمية
تت د ار ي عبددر السدديا ،النا د مجموعددة مددة العققددان الل يددةا وتقددوم هددلت
العققان الخااة باألل ا بربط التراكيب الناديةا وعمومدانا دإة علمدا ل دة الدن
لاروا هلا النمط مة العققان بإعاد اللكر (التكرار) والتضام.
اعاد لكر الل

فو التركيب ن سه بلسدب دي بوج ارندد debeaugrande

يتطلد دب "ول ددد اإللال ددة بلس ددب مب دددفي ال ب ددان واالقتا دداد"()44ا ول دده عقق ددة مباش ددر
بالتماسا المعجم اللي يعدد الخطدو األساسدية د بندا الجملدة والدن
وهو كما يارح كا مة هاليداي ولسة يتم ا بما يل
 .9اعاد العنار المعجم ن سه.
 .1اعاد فو ورود مراده له.
 .3اعاد عنار شبه مراده.
 .4اعاد عنار مطل.،
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كدامقن(.)45

 .5اعاد اسم عام(.)46
ولتوضيح هلت العققة ن خل اللديد التال
"ولدد ن عدة مالدا عددة سدهيا ابدة فبد ادالحا عدة فبيددها عدة فبد هريددر

فة رسددوا اللدده اددلا اللدده عليدده وسددلم قدداا "الا فلددب اللدده العبدددا قدداا لجبريددا قددد
فلببن قنا لبَّها يلبه جبريا .م ينادي

فها السما

اة الله قد فلب قنا

لبوتا يلبده فهدا السدما  .اة اللده قدد فلدب قندا د لبوت .يلبده فهدا السدما  .دم

يوضددع لدده القبددوا د األرا" .والا فب ددا اللدده العبددد قدداا مالددا ال فلسددبه اال فندده
قاا

البعا م ا للا"(.)47

التركي علا الجدلر "حبب" واعداد لكدرت باديغ مختل دة؛ يلددد نوعدان مدة العققدان

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

يع

الترابط النلوي المعجم ؛ ألنه يتضمة د

نايدات التتابعدان الدالليدة النلويدةا

ددق تبق ددا ملا ددور د د اط ددار العقق ددان الش ددكلية القابع ددة د د الل د د ا و د د بع ددا

مدلوالته كما هو متاور

بعا الدراسان(.)48

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
فلددب عبدددانا لببدده الددا عبددادتا ولترس دي هددلت ال كددر وت كيدددها؛ إندده تددم تكريددر هددلت
الاي ة لتلما

ناياها األ كار جميعها.

كمددا فة التدددقي ،د هددلت العققددةا ي بددن فنهددا تددؤ ر د من ومددة العققددان

الكلي ددة التد د تلك ددم بني ددة الل ددديد الشد دريه النا دديةا هد د التد د اس ددتدعن فس ددلوب

العطددها كمددا فنهددا عملددن علددا تع ي د
اتسا ،الن

دداهر التعليدد ،الشددرط وتعميدد ،ف رهددا د

ا وهلا ي بن فيضان األبعاد التكاملية التم رية للعققدان الناديةا وادوالن
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الددا ند هددادها يددد ع الددا التوااددا والتد يرا ومددا يؤكددد مددا تقدددم لكدرت نادان و كددرن
اللديد التال
"ولددد نا ملمد ادد بددة ار ددع لددد نا عبددد الددر ا ،فخبرنددا معمددرا عددة همددام بددة
منبدده قدداا هددلا مددا لددد نا فبددو هريددر عددة رسددوا اللدده اددلا اللدده عليدده وسددلما ددلكر
فلاديددد منهددا وقدداا رسددوا اللدده اددلا اللدده عليدده وسددلم " َّ
اة فدنددا مقعد ِدد فلد ِددكم مد ظدة
ِ
دوا لدده تمددة .يتمنددا ويتمنددا .يقددوا لدده هددا تمنيددن؟ يقددوا نعددم؟
فة يقد ظ
الجن دةا ْ
يقوا له إة لا ما تمنين وم له معه"(.)41

اة اع دداد ل د د "التمند د " به ددلا التت ددابع يؤك ددد العقق ددان الس ددببية القائم ددة ب ددية

التراكي ددب المتتابع ددةا فو ب ددية جد د في الل ددديد الشد دريها ددالج األوا يب ددية مكان ددة
فدنا مقعد

اإلنساة

الجنةا والج ال ان

جا ليبية هلت المكانة فو الوضدع

اللي يتم ا بإعطا اإلنساة كا ما يتمنا وم له معه ياد علا للاا وقد جا هلا
التكرار ليع

كر فة كا ما يتمنات اإلنساة سيلاا عليه.

ولعددا هددلا مددة فبلددغ فن دواض البق ددة د بنيددة اللددديد القدس د الش دريها ال

يرتق تكرير الل

والتركيب معان؛ ليع

اية فبعدد وفعمد ،ممدا يتخيلده قدارئ سدطح

التركي ددبا وه ددلا ي دده بق ددة واب ددق (تد د ير)ا ول ددد عل ددا االلتد د ام بك ددا م ددا يوا ددا
اإلنسدداة الددا اللاددوا علددا كددا مددا يتمن داتا يلاددا علددا الجنددةا وكددا مددا يتمن دات

داخددا الجن ددةا وه ددلا ل دده عقق ددة مباشددر فيضد دان بالمقا دددية األس ددلوبية داخ ددا الل ددديد
الشريه ن سها في عققة بالجانب األسلوب وال را هنا التم يا ال اللار.

جب -عالقات التماثل األسلوبي
تعددد عققددان التما ددا األسددلوب مددة العققددان السددياقية الق تددة للن ددر د

البن ددا الناد د للل ددديد القدسد د الشد دريها وبداي ددة يمك ددة ط ددرح السد دؤاا الت ددال

م ددا

المقاود بعققان التما ا فو التشابه األسلوب ؟ لإلجابة علا هلا السؤاا ال بد مدة
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الت كيد ددد علد ددا فة المنلند ددا األسد ددلوب ا وكد ددللا المقاد دددية األسد ددلوبيةا لهمد ددا ف رهمد ددا

الواضح د تع يد التواادا واالسدتمرار السدياق ؛ ألة للدا لده تد ير د طدر ،هدم
الن

للددن

ا واالستمرار معدها كمدا فنده يعطد شدعو انر جيددان بطدر ،الت كيدر والبندا الدلهن

( .)51وربمددا ه دلا يتندداقا مددع ال ددروا القائلددة ب د ة البق ددة واألسددلوبية معددا

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

العققددان األسددلوبية داخددا السدديا ،النا د ا تتخط دا مس د لة الوقددوه علددا
معنددا الشددكا الل ددويا واأليددديولوجيا والداللددة الت د يتضددمنها؛ ألة هددلا لدديب هددده

األسلوبية فاقن( .)51وانمدا تتخطدا للدا لتبدر ف در هدلت األشدكاا الل ويدة د وادا
الس دديا( ،اس ددتمرار الس دديا)،ا وع دددم انقطاع ددها وت عي ددا ف ددر ه ددلت األش ددكاا د د بن ددا
ال ددن

ا ولل ددا ألة ع ددالم األس ددلوبية يك ددوة فم ددام نس دديج ناد د بلاج ددة ال ددا توض دديح

وت سير(.)53

ربما هلا ال هم هو اللي د ع ب د ( داينري )،الدا القدوا اة المعندا ال يتلددد

عة طري ،الجملة الوالد ا وانمدا عدة طريد ،التعاقدب بدية مجموعدة مدة الجمدا()54ا
والا كاة هم المعنا يتلق ،عة طري ،تتدابع جملتدية د ك ر مدا فجددر بهدلت الجمدا

فة تكددوة نمددالس فسددلوبية – د لاتهددا – مددؤ را وتسددهم بطريقددة اعلددة د عمليددة

التوااددا و هددم الددن

()55ا ويعددد هددلا ال هددم مددة فهددم مددا ق ددم د هددلا السدديا،ا وهددو

ي بدن فة األشددكاا األسدلوبية المتما لددةا والمم لدة لل دداهر األسدلوبية هد التد تجعددا

األسلوبية ملاولة جاد لقتااا المؤ ر مة قبا القارئ
د ند

ن سية المتلق (.)56

يمكة تميي مجموعة مة عققدان التما دا األسدلوب – كمدا تمدن اإلشدار –
اللددديد القدسد الشدريها وه د عققددان فسددلوبية نلويددةا تاددا السدديا،ا
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وت علدده نلددو التوااددا والت د يرا وم دداا للدداا وهددو ك يددر جدددانا مددا يتضددمنه اللددديد

التال

ملمد بة لاتم بة ميموةا لد نا ظب ْهدا  .لدد نا لمداد بدة سدلمةظ عدة
"لد ن
ا
ابنا عة فب ار عا عة فبد هريدرظا قداا قداا رسدوا اللده ادلا اللده عليده وسدلم
َّ
اة اللددهظ ع د وجددا يقددوا يددوم القيامددة يددا ْابد ظدة آدم مرضددن لد ْدم تظعد ْددنِ  .قدداا يددا رب
ن َّ ِ
مرا لم تظع ْددت.
ي قنان
ظ
علم ظ
كيه فعود ظا؟ و ظ
ظ
فة ظع ْبد ظ
فنن رب العالمية .قاا فما ْ
ِ
تطعمنِد  .قداا
ط ظع ْمت ظا ل ْدم
فما
اسدتظ ْ
علمن ظ
ظ
فنا لو ع ْدتظه لوجددتظن عنددت؟ يدا اب ظدة آدم ْ
ْ
دا؟ وفنددن رب العددالمية .قدداا فمددا علمددن فندده اسددتطعما عبدددي
ده فطعمد ظ
يددا رب وكيد ظ
دا عن د ِددي؟ ي ددا ْاب د ظدة آدم
ددن لل د ظ
دن فن د ظ
دا ل ددو فطعمتظدده لوج د ظ
ددقة ل ددم تطعم دده؟ فم ددا علم د ظ
ِ
اا
ن رب
استظ ْسقظ ظ
فس ِق ْي ظا؟ وف ْظن ظ
ظ
العالمية .قاا ْ
استظ ْسقظ ْيت ظا ظلظ ْم تسقن  .قاا يا رب كيه ْ
ْ
()57
ِ
ِ
ِ
للا عندي" .
فنا لو سقيتظه
وجدن ظ
قة ْلم ت ْسقه .فما ظ
ظ
ظع ْبدي ا
د المل ددور الس ددياق فو االمت ددداد السددياق له ددلا ال ددن

ا يللدد فة فس ددلوب

الندددا (يددا ابددة آدم)ا (يددا رب)ا وكددللا فسددلوب االسددت هام (فمددا علمددن....؟)ا لهمددا

امتداد فسلوب ا يع

قيمة المضامية الت يتضدمنها اللدديدا ويعمدا علدا تقريرهدا

وت كيددهاا بددا اة هددلا التما ددا األسددلوب مدة المرتكد ان األساسددية التد بند

عليهاا كما فنها تع

القيم اإلبق ية البنائية لهلا الن

الددن

ا الله ع وجا ينادي "يا

ابة آدم"ا يرد عليه ابة آدما لجهله باألمور الت ه باستطاعته قائقن كيه ف عا
كددلا وفنددن رب العددالميةا يددرد عليدده اللدده تعددالا "فمددا علمددن كددلا وكددلا "..اة هددلا

األسددلوب د الت ادديا والقددواا ينسددلب علددا مجموعددة كبيددر جدددان مددة األلاديددد
القدسيةا ويمكة تم يا العققان األسلوبية داخا هلا اللديد بالمعادلة التالية

ض ن ف = ن  .ة ( + )9ن  .ة ( + )1ن  9 .ب (.)9
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ال يشير الرم (ض) الا العققةا و(ن ف) يشير الا التما ا األسدلوب ا و(ن .ة

( ) )9يشد ددير الد ددا التركيد ددب الند دددائ األواا و (ن  .ة ( ))1يشد ددير الد ددا التركيد ددب
الندائ ال ان ا و (ن9.ب ( ))9يشير الا تركيب االست هاما وهلت المعادلدة تشدكا

ك ددا مرلل ددة م ددة الم ارل ددا األس ددلوبية الداللي ددة التد د يتش ددكا منه ددا الل ددديد القدسد د
الشريه الساب،ا وه

قد مرالاا تتم دا األولدا بدالتركي علدا عيداد المدرياا

وال انية بالتركي علا اطعام العبدد للعبددا وال ال دة بإسدقا العبدد للعبددا ويمكدة تم يدا

التعال ،اللااا بية هلت المرالا جميعها بما يل

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

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

التداخان 9 .
الا(+ )6
تشير .ة
اإلشار( ( +) )5ن
الا=فةن  .ة
اإلشار  .ف
وتجدرض  .ن
)3الم ارلدا كا دةا
ب ب(دية
اللااا
والت تم لها المعادالن الموجود بية المستطيقن.
ومددة الق ددن للن ددر د عققددان التما ددا األسددلوب

د اللددديد القدس د ا

تك درار فسددلوب بعينددها ويكددوة هددلا مقاددودانا هددو يم دا اسددتراتيجية ت ادديا دالليددةا
ت ت لتقرير مجموعة مة اللقائ ،الدينية ال ابتة الت تتملور لدوا ت كيدد كدر كليدة

والددد ا وه د ك يددر جدددان د اللددديدا ومددة للددا اللددديد الخددا

وناه هو
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بتل دريم ال لددما

" ظلد ظظنا ظع ْبد اللده بدة عبدد الدرلمة بدة بهدرام الددارم  .لدد نا مدرواة (يعند ابدة
ملمددد الدمشددق )ا لددد نا سددعيد بددة عبددد الع ي د عددة ربيعددة بددة ي يدددا عددة فب د ادريددب

الخدوالن ا عددة فبد لرا عددة النبد اددلا اللدده عليدده وسددلما يمددا روي عددة اللدده تبددارا
وتعالا فنه قاا

ُّ
ِ
ِ ِ
ملر ظييمد دنا ظ ددق
" ظي ددا ع ظب ددادي ِاند د ظل َّرْم ددن ال ْل د ظدم ظعظل ددا ظن ْسد د  .ظ
وج ظعْلت دده ظب ْي د ظدنك ْم ظ
ِِ
اا اال مة ظه ظد ْيته .ظاستظهدونِ ف ْ ِ
ُّ
ض ٌّ
ظْ
تظ ظالظم ْوا .ظيا ع ظبادي كلك ْم ظ
ظهدك ْم يدا عبدادي كلك ْدم جدائعا
ْ ْ ْ
ط ِعم ْونِ فطعمك د ددم .ي د ددا عب د ددادي كلك د ددم ع د ددار اال م د ددة كس د ددوته.
اس د ددتظ ْ
اال م د ددة فطعمت د دده ظ ْ
استظ ْكس د ِدو ْين فظ ْكس ددك ْم .ي ددا عب ددادي انك ددم تخطئ ددوة باللي د ِدا والنه د ِ
دلنوب
دارا وفند دا ف ددر ال د ظ
ظ ْ
جميعان .است رون ف ْر لكم .يا عبادي انكم لة تبل وا ضري تضدرون  .ولدة تبل دوا
ِ
نسدكم وج َّدنكم كدانوا علدا فتقدا قل ِ
دب
ن ع تن عون ا يدا عبدادي لدو فة فوظلكدم وآخ ظدركما وا ظ
ِ
نسدكم
رجددا والددد مددنكم مددا اد للد ظ
دا د ملكد شدديئان .يددا عبددادي لددو فة فولظكددم وآخد ظدركم وا ظ
للا مة ِ
جر ِ
وجنكم كانوا علا ف ِ
َّ
شيئا .يا عبادي لو فة
ملك
ن
قلب رجا والد ما نق ظ ظ ْ
نسددكم وجد َّدنكم قدداموا د اددعيد والددد س د لون  .عطيددن كد َّدا انسدداة
فوظلكددم وآخد ظدركم وا ظ
مسد لته مددا نقد ظ للددا ممدا عندددي اال كمدا يددنق المخديط الا ف ْد ِخد ظدا البل ظدر .يددا عبددادي
خير ليلمد الله .ومة وج ظدد
وجد نا
انما ه فعمالكم فلايها لكم .م فو يكم اياها .مة ظ
يلومة اال ن سه".
ظير ظ
للا ق ظ

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

تكرير الندا متبوعان بالتراكيب المترابطة ب عا العققان السدببية فمدر ال دن

للن ددرا وي د ت هددلا التك درار (يددا عبددادي)؛ ألة العبدداد هددم ملددور هددلا اللددديدا هددم

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

ت ترا باإلنساة فة ينسا ال لم ويلل ه مة لياتها وهلت التساؤالن ه
 .9بما فة الهداية مة عند الله – ع وجا – لِ ظم يلج اإلنساة الا ال لم؟
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 .1بما فة اإلطعام والكسو مة عند الله -ع وجا -لِ ظم يلج اإلنساة الا ال لم؟
 .3بمددا فة الم ددر والمن عددة والضددرر والقددو مددة عنددد اللدده -ع د وجددا -لِد ظدم يلج د
اإلنساة الا ال لم؟
 .4بمددا فة الددر  ،مددة عنددد اللدده – عد وجددا – القددادر علددا الاددا كددا مددا يقدمدده
اإلنساةا لِ ظم يلج اإلنساة الا ال لم؟
نعما اة هلا التكرار يخ

و ار ت تساؤالن مختل ةا تل ن ن در اإلنسداة الدا

ضرور االلت اما وفخل الع ة والعبدر ا واالنتبدات الدا فة فمدور اإلنسداة كلهدا ال تجدري
اال بمقتضا قدر ن امية الهيةا تن م ليدا اإلنسداةا ورللتده د هدلا الكدوةا وبندا
علا هلا تكوة عققة األسدلوب والتميد األسدلوب بدالن

انها عققة تداخا(.)51

هد عققدة ابدداض وبندا ا

د -عالقات التناص
التن ددا

 Inertextualityكم ددا هد دو معل ددوم د د بل ددد علم ددا ل د دة ال ددن

"يتضددمة العققددان بددية ن د

مددا وناددو

فخددري مرتبطددة بددها وقعددن د لدددود

تجربة سابقةا سوا بواسطة فم ب ير واسطة"()61ا ون انر ألهمية العققان التناايةا

اشترط كا مة روبرن دي بوجراند وول جدانج درسدلرا لنجداح النادية textuality

شرط التنااية()69ا دق بدد مدة فة ارتبداط الدن

فخدري لتدا يلقد ،مبددف

بنادو

النايةا ويبر هلا االتجات برو ان واضلان عند جوليا كرستي ا

()61

وروالة بارن(.)63

وتبددر هددلت العققددة بددرو ان واضددلان د البنيددة الناددية للك يددر مددة األلاديددد

القدسدديةا ال تدددخا الناددو
ال ددن

القرآنيددة د تكددوية ن د

اللددديدا تعمددا علددا بنددا

ا وتوض ددح م ردات ددها وتقريره دداا وا باته دداا تك ددوة له ددا فهمي ددة كب ددري د د بن ددا

التماس ددا البني ددوي الش دداما لل ددن

ا ويمك ددة الق ددوا اة بني ددة الل ددديد القدسد د تض ددم

مجموعة مة المتواليان الجملية الت تضم بنية كلية يمكة للقدارئ فة يتوادا اليهدا
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بوضددوح عددة طريدد ،ادراا مجموعددة مددة العققددان الل ويددةا و يددر الل ويددةا وي د ت

التنا

علا رفب هلت العققانا ومة للا اللديد التال

ظخبرنا س ياة عدة فبد ال َّ ن ِ
داد عدة األعدرسا عدة فبد
"ل َّد نا ابة فب ع ظم ظرا ف ْ ظ
ظ
هريرظا َّ
اللد،
فة
ظ
رسوا الله ادلا اللده عليده وسدلم قداا "قداا اللده عد وجدا ظوقظ ْولده ْ
إة ظعملها اكتبوهدا لظده بِعش ِدر فظم الهداا والا
الا ظه َّم ظعبدي بِ ظلسنة ا ْكتبوها لظه ظل ظسنةنا ْ
ِ
دإة لدم
دإة ترظكهداا وربمدا قداا ْ
دإة عملظهدا اكتبوهدا بم ْلهداا ْ
ظه َّم بسيِّئة دق تكتبوهداا ْ
ِ
باللسنة له ظع ْشر فظم ْالِها).
ظي ْعما بهاا ا ْكتبوها ظلسنةنا َّم ق فر (مة جا ظ
سة اليح"(.)64
قاا فبو عيسا هلا
ا
لديد ظل ا
يلل فة اآلية (مة جدا باللسدنة لده عشدر فم الهدا)؛ جدا ن لتو ده د
عدا اللسدنةا

السيا ،المخا

لهاا ال يتضمة السيا ،اللدديد عدة التر يدب د

وقددد يكددوة مج د

اآليددة د نهايددة اللددديد؛ ليدددا علددا فة ال ددرا األساس د هددو

والترهيب مة عا السيئةا وبياة ضدا اللده  -عد وجدا – وسدعة رلمتده لإلنسداةا

التر يب ب عا اللسنةا واالبتعاد عة السيئة.
وقد يو ه التندا

د بندا اللدديد الشدريه؛ لبندا ند

اللدديد كدامقنا

تكددوة العققددة ه د عققددة كليددة تكامليددةا ال ي د ت اللددديد ن سدده موضددلان وشددارلان
در ال جهد انر خلده
للن القرآن ا وم اا للدا اللدديد الدلي يددور لدوا قد ار ال اتلدة س ان
اإلمام الاق ا وناُّه هو "لد ن يلياا ظع ْة مالاا ظع ْة العق ِ ْبة ظع ْب ِدد ال َّدرلمة

بة يعقوبا َّفنه ظس ِمع فظبدا الس ِ
دمعن فظبدا هريدر يقدوا
دائب مدولا هشدام بدة هدرظ يقدوا س ْ
ظ
دداس ظ ْيدر تدام".
دداس هد خ ا
دداس هد ِخ ا
ظم ْة ادلَّا ادق ن ظل ْدم يقد فر يهدا بد م القدرآة هد ِخ ا
ِ
اإلمام .قاا م ظ ِلراع ا َّم قاا اق فر
قاا قلن يا فظبا هرير ِاِّن فلياننا فكوة و ار ظ
دوا اللدده اددلا اللدده عليدده وسددلم يقددوا "قدداا
بهدا د ظن ْ ِسددا يددا ارسد ا ددإن سددمعن رسد ظ
ِ
ِ
اد ها ِل ظع ْبدديا
تبارا وتعالا ظق ظس ْمن الاق بين
ظ
وبية ظعبدي بنا يةا نا ها ل ونِ ْ
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(اللمدد
الع ْبدد
وِل ظع ْبدي مدا سد ظ
ظ
ظا" .قداا رسدوا اللده ادلا اللده عليده وسدلم "اق ظدرؤوا ظيقدوا ظ
مي ظة) (سددور ال اتلددة اآليددة  )1يقددوا اللدده تبددارا وتعددالا ظل ِمد ظددن ظع ْب ددي
للد ِده رب العد ِدال ْ
الع ْبددد (الددرلمة الددرليم) (سددور ال اتلددة اآليددة  )3يقددوا اللدده ف نددا علد َّ ظع ْبدددي
ويقدوا ظ
ِ
(مالدا يددوم الددية) (سدور ال اتلدة اآليددة  )4يقدوا اللده مجَّددن ظع ْبدددي
الع ْبدد
ويقدوا ظ
اا ظن ْعبد وايَّاا نستعية) (سور ال اتلة اآلية  )5هلت اآلية بين وبية
الع ْبد (اي ظ
يقوا ظ

دن
الع ْبددد (اهدددنا الا د ار ظ
ط المسددتقيم ا دراط الددلية ْفنعمد ظ
ظع ْبدددي وِل ظع ْبدددي مددا س د ظا يقددوا ظ
عليهم ير الم ض ِ
وب ظعظل ْي ِه ْم وال الضالية) (سور ال اتلدة اآليدة  )7-6هدؤال ِل ظعبددي
ْ
ْ
()65
وِل ظع ْبدي ما س ظا" .

ت د د ت سلسدددلة االقتباسد ددان القرآنيد ددةا المتم لدددة بميد ددان س ددور ال اتلدددة؛ لتؤ ِّكد ددد

ولتوضددح كي يددة قددوا النبد اددلا اللدده عليدده وسددلم "قدداا اللدده تبددارا وتعددالا قظسددمن

الاق بين وبية عبدي بنا يةا نا ها ل ونا ها لعبدديا ولِعبددي مدا سد ا".
ولينما يقوا العبد اللمد لله رب العالمية* الرلمة الرليم* مالا يدوم الددية) دإة

د للددا ظل ْمدددانا و نددا نا وتمجيدددان للدده ع د وجدداا هددلا للدده ع د وجدداا ولينمددا يقددوا
العبد (اياا نعبدد وايداا نسدتعية)ا دإة هدلا للده وللعبددا ولينمدا يقدوا العبدد (اهددنا
الاد د دراط المس د ددتقيم* اد د دراط ال د ددلية فنعم د ددن عل د دديهم ي د ددر الم ض د ددوب عل د دديهم وال

الضالية)ا إة هلا يكوة للعبدا والله  -ع وجا – فعطات ما س ا.
وجدير بدالتقريرا فة التتدابع التركيبد

فسددلوبية لان فبعدداد متعدددد ؛ جددا ن لتع د

د هدلا اللدديدا ي بدن وجدود هندسدة

البعددد التناا د ا المتم دا باالقتبدداب مددة

القرآة الكريما وشواهد للا ك يرا ال را هو التم يا ال اللار.
هب -عالقات التتابع الداللي الخطي
التت ددابع ال دددالل ه ددو ا ددنه م ددة العقق ددان الس ددياقية التد د تخض ددع لمب دددفي
التتابع والتعاقبا ويميا البلد الا تسميته بهلا االسم – ر م فنده يدول بالعموميدة
973

– ليك ددوة فك ددر ش ددموالن وتلدي دددان لمجموع ددة م ددة الم دداهر الخاا ددة ب ددها

لارها بما يل

ويمك ددة

ف -الروابط ال منية (التتابع ال من ).
ب -العطه.
س -التتابع الدالل اإلسنادي
تستجيب

يشير ملور التتدابع الدا "العققدان التد تدربط الجمدا بعضدها بدبعا وهد
للا للتمية الخطية Linearite

انجدا الكدقم"( .)66وقدد ركد

داة

ديددا وهاليددداي ورقيددة لسددة وكرومب د ا علددا فهميددة الددروابط ال منيددة بددية األلددداد
النا ددية د د عملي ددة البن ددا الناد د ا وه ددلت العقق ددان هد د عقق ددان توا قي ددة تو ره ددا
األ عاا وبعا األل ا الدالة علا ال مة()67ا وم اا للا اللديد التال

"لدد ن هداروة بدة سدعيد األْظيلد  .ظلددد نا ْابدة ظو ْهدب .لدد ن مالدا عدة فبد
ال نادا عة األعرسا عة فب هريدر فة النبد ادلا اللده عليده وسدلم قداا "قداا اللده
عد وجددا فعد ْ ِ
دمعنا وال ظخطظد ظدر
لة سد ْ
داللية مددا ال ظعد ْدي اة ر ْ
فنا وال ف ا
دددن لعبددادي الاد ظ
علا ِ
قلب بشر .لخ انر ظبْله ما فطلعكم الله عليه"(.)68
(فع دددنا ورفنا وس ددمعنا وخط د ظدرا وفطلعك ددم)ا
يللد د فة سلس ددلة األ ع دداا ْ
تتد درابط يم ددا بينه ددا منيد دانا وتعم ددا عل ددا تن دديم سلس ددلة األل ددداد التد د يتك ددوة منه ددا

الخطدداب القدس د ا ولرو البق ددة القدسددية فة ي د ت ال عددا معب د انر عددة ال درابط ال من د

م ددة جه ددةا ومعبد د انر ع ددة مناس ددبته للل دددد م ددة جه ددة فخ ددري .وه ددلت األ ع دداا جميعه ددا
مترابطةا وتابعة لملور لتمية اإلنجا ا واأللاديد الت تؤكد هلا ك ير جدان.

فم دا العطددها ه ددو خيددر م ددا ي دربط التراكي ددب بطريقددة دداهرا ال يقددوم عل ددا

عطدده الجم ددا والتراكيددب بعض ددها علددا بع ددا ضددمة الس دديا ،الخط د ()61ا تك ددوة
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العققة القائمدة بدية التدركيبية هد عققدة التتدابع الددالل ؛ ألة الجملدة المعطو دة فو

التركيددب المعطددوه ي خددل لكددم التركيددب المعطددوه عليدده وداللتددها ويلدددد العطدده
بوسدداطة فدوان العطدده المعرو ددة()71ا ويقددوم الم هددوم الددو ي

للعطدده علددا الن ددر

المعان المتعدد الستعماالن لدره العطدها ويتطلدب وجدود ق اربدة بدية ولددان

اللسدداة()79ا ويددري جدداة كددوهة فة العطدده يوج ده ن رنددا الددا طبيعددة تعاقددب الجمددا

داخددا الددن

()71ا " التوس دع بددالعطه قددد يشددما د تلليددا الجملددة العربيددة الدددالالن

المنت مددةا داخددا ولددد كقميددة قائمددة ب فرسددها لتددا يلتق د الشددكا التركيب د بالشددكا

المعنوي"( .)73وجدير بالمقل ةا فة العطه ك ير الورود

بنيدة اللدديد القدسد

كما ظمرا وال توجد لاجة إليراد نمالس علا العطه لسهولة مجرات.

ويعد التتابع الدالل اإلسنادي مة فبر العققان السياقية التد تكدوة عدالم
الددن ا وتددتلكم ب هدا ددها تعمددا علددا ظسْلسددلتها ب سددلوب مت درابط متماسدداا وتت د ار ي
هلت العققدان عبدر البنيدة النادية عدة طريد ،ربدط جد في التركيدب بعضدهما بدبعا
مددة جهددة ()74ا وربددط سلسددلة التراكيددب الناددية بعضددها بددبعا؛ كونهددا تدددور لددوا
كددر ملوريددة فو داللددة كليددة والددد و ابتددة مددة جهددة فخددري()75؛ وللددا ألة اشددتراا
التراكيددب اإلسددنادية د الملددور الدددالل ال ابددن هددو مددة فسددما عققددان ال دربط؛ ال
يعكب اإلمكانان اللهنية التن يمية داخا الن

()76ا وما ِّ
يؤكد للا اللديد التال

"لد نا ملمد بة لداتم بدة ظم ْيمدوة .لدد نا ظب ْهدا  .لدد نا وهيدب .لدد نا سدهيا
عددة فبيددها ظعددة فب د هريددر ا عددة النب د اددلا اللدده عليدده وسددلم قدداا "اة للدده تبددارا

دوة مجددالِ ظب الد ِ
دلكر .ددإلا وجدددوا مجلس دان يدده لكد ادر
وتعددالا مقئك دةن سدديارنا ض دقن يبت د ظ
السددما ِ
قعدددوا ظم ظعهددم .ولدده بعضددهم بعض دان ب د جنلتِهم .لتددا يملددؤوا مددا بيددنهم وبددية َّ
واد ِدعدوا الدا السددما ِ  .قدداا يسد لهم اللدده عد وجدداا وهددو
الدددنيا .ددإلا ت رقدوا ظع ظرجدوا ظ
فعلم بِ ِه ْم ِمدة فيدة جئدتم؟ يقولدوة جئندا مدة عنِدد عبداد لدا د األراا يسدبلونا
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ويكبرونددا ويهللونددا ويمجدددونا ويس د لونا .قدداا وم دالا يس د لون ؟ قددالوا يس د لونا
في رب قدداا كيدده لظد ْدو فروا َّ
جنت د ؟ قددالوا
جنتددا .قدداا وهد ْدا فروا ظجَّنت د ؟ قددالوا الْ .
نارا يدا ربا قداا وهدا فروا نداري؟
ويستجيروة .قاا َّ
ومم يستجيرونن ؟ قالوا ِم ْة ظ
ددرن

ده لظد ْدو فروا ندداري؟ .قددالوا ويسددت رونا .قدداا يقددوا قددد
قددالوا ال .قدداا كيد ظ
عبد
قة .ا
فجرتهم مما استجاروا .قاا يقولوة رب يهم ا
لهم .عطيتهم ما س لوا و ْ

خط دا ا .انمددا ظمددر جلددب معهددم قدداا يقددوا ولدده ظ ظ درن .هددم القددوم ال يشددقا بهددم
جليسه ْم"(.)77
يدور هلا اللديد لوا كر ملورية فساسية وه

" ضا مجدالب الدلكر"؛

ولت كي ددد ه ددلت ال ك ددر وتوض دديلها تتت ددابع التراكي ددب اإلس ددنادية؛ مش ددكلة مجموع ددة م ددة

الدوائر اإلسدنادية المترابطدةا وبعضدها يتسدع لمجموعدة كبيدر مدة الددوائر اإلسدناديةا
علا الشكا التال

ضا مجالب اللكر

قعود المقئكة مع فالاب
المجالب

وملؤهم لما بينهم وبية السما

ب جنلتهم وت رقهم وعروجهم
الا السما
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سؤاا الله  -ع وجا -لهم
واجابتهم له

ويلل د فة هددلا اللددديد يضددم دائ درتية اسددناديتية كبي درتيةا كددا والددد منهمددا تتضددمة

مجموعد ددة مد ددة الد دددوائر الت د د تنقد ددا الد دددالالنا وت علهد دداا وتربطهد ددا ببعضد ددها الد ددبعا؛

وللتوضدديح يمكددة الت ادديا م د قن د الدددوائر التد تتضددمنها الدددائر ال انيددة علددا النلددو
التال
سؤال الله للمالئكة عليهم السالم

اجابة المقئكة ب ة لله عبادان

يقوموة بواجبهم الدين الربان

سؤاا الله –ع وجا -مع

علمه بكا ش ا عة ماهية
سؤاا عبادت واجابة المقئكة
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سؤاا الله –ع وجا-
مقئكته عة طبيعة

االستجابة واجابتهم عليه

مكا

الله لعبادت بال راة

واالستجار
هددلا التدددوير اإلسددنادي – اة اددح التعبيددر – يع د
هم الن

للتراكيب

قيم دة التتددابع الدددالل

ا ول ن فن ار المستقبا الدا فهميدة المضدامية الدالليدة التد

يتكددوة منهددا هددلا اللددديدا ويمكددة القددوا انده هندداا مجموعددة مددة التقنيددان الناددية
الت ساعدن

تع ي منلا التتابع الدالل اإلسناديا وه

 .1العامل اإلحالي
لإللالددة ف ددر بددار د تع ي د بنيددة التتددابع الدددالل اإلسددنادي؛ وللددا ألنهددا

()78
"تشكا اإلطار الدالل ال الشكل للناية" ا ال تقوم بربط السداب ،بدالقل ،شدكقن

وداللةا وقد يلدد العكب()71ا وتنوعن العناار اإللالية

هدلا اللدديدا هنداا

الضمائرا وهناا العناار المعجمية الت تليا الا مقداطع ملددد داخدا المل دو ا
م ددا تك درار "يس د لوناا وندداريا وجنت د " هددلت عنااددر معجميددة تليددا الددا ماهيددان

ملدد و ابتةا داخا الدوائر اإلسنادية.
 .1العالقات السببية
ويتم دا للددا بددالجواب الددلي ي د ت مباشددر بعددد الس دؤااا هددلت عققددة السددبب
بالنتيجددةا ض دقن عددة المقادددية اللقيقيددة د عمليددة التدددرس المنطق د
المسندانا والمسندان اليها عبر البنية الناية كاملة.
978

د عددرا

 .3تو ي دده فس ددلوب االس ددت هام د د عملي ددة التوا دديا والتد د يرا واإلقن دداضا وع ددرا
طبيعة كا مرللةا فو دائر اسناديةا متبوعة بنتائجها.

 .4تكرار األسلوب ن سها وتكرار كلمة "قاا" هلا يسدهم د تكدوية البنيدة اللواريدةا

(.)81

ومعلوم فة البنية اللوارية تم ا جانبان مهمان مة جوانب االمتداد المنطق للن

النتائج
هددد ن هددلت الد ارسددة الددا د ارسددة العققددان السددياقية ونمالجهددا الو ي يددة د

األلاديد القدسية الشري ةا وخلادن الدا مجموعدة مدة النتدائجا يمكدة اجمالهدا كمدا
يل
 .9العققد ددة ه د د العناد ددر فو الم هد ددر النل د ددوي الد ددلي ي د دربط فج د د ا الد ددن

عل د ددا

المس ددتويية الشد ددكل وال دددالل ا وه د د التد د تلددددد التماس دداا فمدددا الس دديا ،هدددو
لضور عقئق بية األل ا والمعان ا والوع به؛ يؤدي الا سقمة ال هم.

 .1تقوم العققان السياقية بربط فج ا الن

ا تجعله متماسكانا ونتيجة لللا يتمتع

ب علا درجان المقبوليةا ال يتوااا المستقبا مع الن

عملية االتااا الل وي.

ا وهدلا يدؤدي الدا نجداح

 .3بددن وجددود نمددالس و ي يددة متعدددد للعققددان السددياقية د ند
وهد د

اللددديد القدسد

العققد ددان الس ددببيةا والعققد ددان المعجميد ددةا وعقق ددان التما ددا األسد ددلوب ا

وعققان التنا

ا وعققان التتابع الدالل .
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 .4بددن فة هددلت النمددالس تعمددا علددا تن دديم عددالم الددن

ا ه د تسددهم د ال دربطا

والتوضيحا والت سيرا وتجعا الملتوي الدالل لللدديد مدؤ انر و مترابطدان وهدلا لده

عققة

الت ير والقبوا.

 .5اة طبيعددة عمددا هددلت العققددان داخددا الددن
يما بينها؛ للنهوا بالن

تكاملي دةا ال تت دم ر هددلت العققددان

الا فعلا درجان المقبولية والت ير.

 .6بددن فة هددلت العققددان اددادر عددة مقادددية نلويددة فسددلوبيةا هددد ها ل ددن ن ددر
المستقبِاا وجعله يت ر بالمضامية الخااة باللديد.
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