
 
 

 

 

 دراسة لغوية وأسلوبية لسورة لقمان
 

 2، سكينة الحسيني*1محمدرضايي علي رضا
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. طالبة دكتورا ، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة طهران، فرديس 2

 

  (14/12/2016؛ تاريخ القبول:  7/11/2016)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

ن هـذ  العناصـر تقـع يف سلسـلة     إن الكـرمي.  دقة اختيار العناصر اللغويـة يف القـرآن وحسـن توظيفهـا ممـا ميتـاز بـ  القـرآ        

داللية، يساهم كل واحد من  يف اداء وظيفت  داخل اطار املواضيع العديدة الل تعاجلها كل سورة مبثل مـا تعاجلـ  سـورة    

لقمان من املواضيع منها: التوحيد والشـر  والكفـر والصـالة واملعـاد والبعـث ب سـاليب اتلفـة منـها: االسـتفهام والنـداء           

ورة علـى أسـاس املنـهج الفـ  دراسـة لغويـة وأاسـلوبية            و احلذف والذكر والتكرار وغريها... مبا أنَّ هـذا املقـال يـدرس السـ 

فهي تعاجمل املوضوع أاسـلوبياا؛ أي تـدرس فيهـا القـيم اللغويـة وبعـدها الـدالي، والقـيم التركيبيـة وبعـدها التعـبريي، والقـيم             

د  املقالـة عـن احلقـول األسـلوبية باعتبـار األسـلوب احنرافـا عـن األصـل والقاعــدة          اجلماليـة وبعـدها التـ  ريي، كمـا تتحـ     

اىل  وباعتبــار  تــواتراا أو نوعــاا مــن التكــرار يف األمنــاط اللغويــة وباعتبــار  اســتخداما لإلمكانيــات النحويــة. تشــري النتــائج    

الكشـف عـن    إىلاللة ومضـمونا، كمـا تشـري    احلضور املكثف للحروف الل تناسب داللتها االجواء العامة احلاكمة عليها د
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 مقدمة

إّن سورة لقمان سـورة مكيـة بشـهادة سـياق آياهتـا، وهـي أربـع و ال ـون آيـة، جـاءت فيهـا عـدة             

موضــوعات مــن التَّوحيــد والشــر  والكفــر والصــالة واملعــاد والبعــث، إنّ القــرآن الكــرمي لبيــان  

أســلوب االســتفهام والنــدي واحلــذف والتكــرار    : يب متعــددة منــها هــذ  األمــور اســتخدم أســال  

كما أنّ القرآن الكرمي معجزة خالدة لكل العصور، جيب االنتبا  بلغـة اخلطـاب فيـ ،    . وغريها

ــل يف تركيــب هــذ  األســاليب            ــ  وألفاظــ  فقــط ب ــر قــيم، ال يف مفردات ــالقرآن الكــرمي هــو أ  ف

 (188م: 2005)اجلبوري، . واملفردات وانسجامها

ــات         ــة والكشــف عــن اجلمالي فــإنّ الدراســة األســلوبية تفيــدنا كــثريا  يف فهــم النّصــوص القرآني

املوجودة فيها. إنّ النّص القرآين ي خذ بعض  برقـاب بعـض ويف كـل مكوّنـات الـنص القـرآين جنـد        

النظــام نفســ : الصــويت والصــريف والتــركييب و... وهــذا ســبب التــرابط واجلمــال والعذوبــة، وهــذا    

مـن أهـم وجهـات     (8م: 2010)العقيلـي،  اآلن.  ىظام هـو مـن أسـباب حفـظ القـرآن منـذ نزولـ  حتـّ        الن

 املــراد بداخلــ  فاللغــة  ــوب املعــىن   إلحتــواء املعــىن النظــر القدميــة احلديثــة اعتبــار األســلوب وعــاء   

بشــكل واضــح أيــا مــا كــان هــذا   إن األســلوب مــا هــو إال فــن نقــل املعــىن »واألســلوب زي هــذا الثــوب. 

األسلوبية تركـز علـى اللغـة لـذاهتا فاألسـلوبية تقـوم علـى توصـيف         . (39م: 1998)حسن غزالة،  «ملعىنا

سوســري أن  ىوقــد كــان يــر (20م: 1998 )الغــذّامي،اخلصــائص، وهــي تتنــاول مــا هــو يف لغــة الــنّص.  

ب اللغــة خلــق إنســاين ونتــاج للــروح وأهنــا اتصــال ونظــام رمــوز حتمــل األفكــار ويعرّف"كارتر"األســلو   

بقولــ : يتــ يت األســلوب مــن التــداخل للتــ  ريات األســلوبية فيعــدّد مــن مســتويات اللغــة وهكــذا ميكــن  

اللغويــة -إعطـاء هــذا التعريــف الشــامل املبســط لالسـلوب: "األســلوب جمموعــة الوظــائف األســلوبية   

 املنتقــاة مــن العناصــر القواعــدي املعجمــي والصــويت والشــكلي للغــة. إن اجلملــة والــنص مهــا عمــاد 

التحليل اللغـوي األديب الـذي وجـد يف األسـلوبية الـل حتلـل األشـكال واألسـلوبية األدبيـة الـل حتلـل            

يكتسـب األسـلوب القـرآين قوّتـ  مـن اختيـار ألفاظـ  وموسـيقا .          (43-24م: 1971)جاغـان،  املضامني. 

مــا تناولــ  ومــن اســتخدام ألــوان التوكيــد والتكــرار واحلــذف واملبالغــة، نشــعر هبــذ  الفخامــة يف كــل  

القــرآن مــن األغــراض. إنّ عنصــر الترتيــب أي الترتيــب الصــيايت واملصــريف والنحــوي يكــون مــن        

إعجــازات القــرآن الكــرمي، ويتســم األســلوب القــرآين باهلــدوء عنــدما يتطلــب األمــر تــ مالا، كمــا يف    

كٍد تك  اآليات الـل تـدعو إىل إعمـال الفكـر والتـدبر:       َ  الُسكم او اِت بِغ يكِر ع م  كا...﴿خ ل ك . (10/)لقمـان  ﴾ر ْونه 
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ككككر  كككككلآل  ككككُخر  الُشككككْمس  واْلق م  ككككمرى﴾  ﴿س  ككككٍل ماس  ﴿إُن الُككككِذين  ء ام نآلككككواْ وع ِملآلككككواْ . (29/)لقمــــان يْجككككِرى إلككككى أ ج 
 .  (8/)لقمان الُصاِلح اِت لهآلْم ج نُاتآل الُنِعيِم﴾

لغـة مركبـة مـن عـدد مـن      مبـا أنّ ال و املتشعبات يف األلسنة البنيويةى مبا أن االسلوبية احد

الصــوتية، والصــرفية، والتركيبيــة ومبــا انّ التحليــل البنيــوي تــر  جمــاالا   : املســتويات املختلفــة

سـاحة عمـل األسـلوبية    إىل واسعاا لدراسة تلك املسـتويات فقـد درسـنا هـذ  املسـتويات بـالنظر       

واحــدة منــها مــن  القــيم اللغويــة والتركيبيــة واجلماليــة ومــا لكــل : حتــ  عنــاوين القــيم الثال ــة

صعيد البعـد الـدالي يعـاجمل املقـال دراسـة املفـردة        علىف. األبعاد الداللية والتعبريية والت  ريية

صــعيد قــيم التركيــب والبعــد    علــىوالكشــف عــن طاقاهتــا التعبرييــة قبــل دخوهلــا التركيــب، و   

والســياق  واآليــة التعــبريي يــدرس املقــال املفــردة بعــد دخوهلــا يف التركيــب كمــا يــدرس اجلملــة 

ويف صــعيد . االســتفهام والنـداء واحلــذف والـذكر   ســلوبية منـها سـاليب التعــبري والظـواهر األ  أو

مــاي يف الســمع تــ  ري  اجلداء الصــويت واأل ى ريي يــدرس مســتو البعــد التــو القــيم اجلماليــة

النفسـي   ىاملسـتو علـى اخليـال والعقـل و   التصـويري وا ـر  اجلمـاي     ىاملسـتو وصلت  باملضمون و

 . ر  الوجداين يف املتلقي أو

فقـد تعـددّت الدراسـات يف السـنوات األخـرية يف الكشـف        خلفيـة البحـث  إىل وأما بالنسبة 

عــن دالالت القــرآن وفنونــ  وعُــ  باملباحــث االجتماعيــة والتعليميــة يف ســورة لقمــان وأيضــاا          

ملهــارات دراســة أصــول او معاجلــة القضــايا األساســية مثــل تربيــة األوالد وعــدم الشــر  بــاهلل   

ون قـد عاجلـ    كـ دراسة لغوية أو أسلوبية تعلى ومل حنصل . االجتماعية من وُجهة نظر لقمان

 : مقاالترسائل و بعض الدراسات منعلى السورة بل عثرنا 

مّ أالزهراين، جامعـة  ى بن درباش بن موسى التناسب البالغي يف سورة لقمان، موس -

 . ق.  1424لية اللغة العربية،ك ،ىالقر

ــان     املنا - ــورة )لقمـ ــى سـ ــة علـ ــة تطبيقيـ ــا، دراسـ ــة وآياهتـ ــل القرآنيـ ــبة بـــني الفواصـ  -سـ

ــجدة ــس -الســـ ــافات -يـــ ــة      -الصـــ ــزّة، اجلامعـــ ــلدان، غـــ ــد شـــ ــة حممـــ ص( ؛فاطمـــ

 .  ـه1431 اإلسالمية،كلية أصول الدين،

أسس وأساليب التربيـة الوجدانيـة يف سـورة لقمـان وتطبيقاهتـا يف األسـرة واملدرسـة؛         -

لية التربية للعلوم الصـرفة،  كجملة الفتح، جامعة دياي، ماجد أيوب حممود القيسي،

 .  م2013، متوز 54العدد 

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   
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 (www.startimes.com) يئفاضل السامرا ملسات بيانية لسورة لقمان؛ -

املضــمون و ورمبــا يصــبح هــذا البحــث ذا أمهيــة، لوجــود االنســجام واملالئمــة بــني الصــوت  

 . لقضايا األسلوبيةالل حتقق مجالية ملا حتتوي السورة كثريا من ا

الكشــف عــن أهــم خصــائص األســلوبية ودراســة املســتويات املختلفــة        إىل يهــدف البحــث  

اللغويــة والتركيبيــة وكشــف العالقــات املوجــودة بينــها يف ســورة لقمــان مــن خــالل االستشــهاد      

شـــف عـــن كتشـــاف القـــيم يف الســـورة ختتـــرب فيهـــا النظريـــات لل كاإىل مـــا يهـــدف ك. باآليـــات

 : جابة عن السؤالني التالينيقابلياهتا لتقدمي منوذج دراسي باإلو سورةمجاليات نص ال

 ؟األخرىورة آنفا يف سلسلة داللية بعضها برقاب كيف ت خذ القيم الثال ة املذك .1

 القيم متظهرا تداوليا؟ كيف تتمظهر الداللة بدراسة تلك .2

ب نــزول اآليــات ر فلنتوقــف قلــيال عنــد أســباكتلــك القــيم اآلنفــة الــذإىل نتطــرق  نوقبــل أ 

 .  ومضمون السورة

 اآليات   أسباب نزول

يف النضـر بـن احلـر  بـن كلـدة كـان        (6/)لقمان ﴿و ِمن  النُاِس م ْن يْشت ِري ل ْهو  اْلح ِديِث﴾  نزل قول 

ي يشتري كتب األعاجم وكـان صـد  هبـا قريشـاا ويقـول: إنّ حممـداا       كتاجراا فيخرج إىل فارس ل

وأنا أحتّد  لكم عـن رسـتم وإسـفنديار وأخبـار األكاسـرة فيسـتمعون       يتحد  عن قوم عاد ومثود 

يف الـدّرّ املنثـور    ورُوي هـذا املعـىن   (8/490 ج: ش1372)الطربسـي،  .  حديث  ويتركون اسـتماع القـرآن  

ــا.      عــن البيهقــي ال  ــايي، يبعــد أن يكــون ذلــك ســبب نــزول الســورة كلّه  (16/212: هـــ1417)الطباطب

كان   يكِه ح م ل ْتككهآل أآلماكهآل و ْهنبكا ع ل كى و ْهككٍن و ِفص كالآلهآل ِفكي ع كام يِن أ ِن اْشكككآلْر لِكي و ِلو الِكد يك  إلككى  ﴿و و ُصكين ا اإْلِنس  ِبو اِلد 
، يف قولـ  تعـاىل:   ابن شهر آشـوب: عـن أبـان بـن تغلـب، عـن الصـادق         (14/)لقمان اْلم ِصير﴾

نزلـ  يف رسـول اهلل   «. »، وعلي  الوالدان: رسول اهلل وآل »قال:  ﴿و بِاْلواِلد يِن ِإْحساناب﴾

أنــ  نــزل  ﴾ ﴿أ ِن اْشكككآلْر لِككي و ِلوالِككد يك  : روي عــن بعــض األئمــة «. )عليهمــا الســالم( ويف علــي

 (.  372-371/ 4 : هـ1416 )البحراين،«. أنا وعلي أبوا هذ  األمة: »فيهما. ألنّ  عن النيب 

كهآل ِإل ك﴿و م ن يآل : وهذ  اآلية الشريفة ى اللُكِه و هآلكو  مآلْحِسكن  فك ق كِد اْست ْمس كك  بِكاْلعآلْرو ِة اْلكوآلثْكق ى ْسِلْم و ْجه 
ِإل ى الُلِه ع اِقب ةآل اأْلآلمآلكوِر﴾ عـن سـفيان بـن عيينـة، عـن الزهـري،       : ابـن شـهر آشـوب   . (22/)لقمـان  و 

: ال، قـ نزلـ  يف علـي   : ، قال سكلِمك وَجكهَ ُ إالَى اللَّ ِمَنك يُ: وعن أنس بن مالك، يف قول  تعاىل
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﴿فك ق كِد اْست ْمس كك  بِكاْلعآلْرو ِة ومطيـع يف إسـالم وجهـ ،      هُـوَ مُحكسِـنٌ  و  كان أول من أخلص وجهـ  هلل 
ِإل ى الُلِه عاِقب ةآل اأْلآلمآلكوِر﴾ال إل  إال اهلل، : قول  اْلوآلْثقى﴾  واهلل مـا قتـل علـي ابـن أيب طالـب       ﴿و 

 (4/380 ج: هـ1416)البحراين، . إال عليها

ع ةآل أ ْبحآلٍر ُمكا ن ِفكد ْت  : وهذا اآلية م  و اْلب ْحرآل يمآلداهآل ِمن بك ْعِدِه س بكْ ﴿و ل ْو أ ُنم ا ِفي اأْل ْرِد ِمن ش ج ر ٍة أ ْقال 
ككاتآل اللُككِه ِإُن اللُككه  ع زِيككز  ح ِكككيم ﴾  واآليــة جــواب لليهــود ســ لوا : عــن عكرمــة، قــال (27/)لقمــانك ِلم 

ئك لآلون ك  ع ِن الراوِح قآلِل الراوحآل ِمْن أ ْمِر ر بنكي و مكا أآلوتِيكتآلْم ِمكن  ﴿و يسْ   عن الروح، ف نزل اهلل  النيب
﴾ ــالوا .(85/ســراءاإل) اْلِعْلككِم ِإاُل ق ِلككيالب ــيال، وقــد أوتينــا       : فق ــؤت مــن العلــم إال قل ــزعم أنــا مل ن ت

. (269/بقـرة ال) ِثيكراب﴾﴿م ْن يْؤت  اْلِحْكم ة  فك ق ْد أآلوِتي خ يراب ك  . التوراة، وفيها تبيان وحكمة كل شيء

ككٍر مككا ن ِفككد ْت    فزنلــ : قــال ع ةآل أ ْبحآل ككبكْ ككج ر ٍة أ ْقككالم  و اْلب ْحرآليمآلككداهآل ِمككْن بك ْعككِدِه س  ﴿و ل ككْو أ ُنمككا ِفككي اأْل ْرِد ِمككْن ش 
ما أوتيتم من علم فنجاكم اهلل ب  من النار وأدخلكم اجلنـة،  : قال .(27/)لقمان ﴾ ك ِلماتآل الُلهِ 

﴿مكا أآلوتِيكتآلْم ِمكن  اْلِعْلكِم و ملا نزل  مبكـة :  نا سلمة، قال: وحد نا ابن  يد، قال فهو كثري طيب،
 ﴾ : إىل املدينة، أتا  أحبـار اليهـود، فقـالوا    يع  اليهود؛ فلما هاجر رسول اهلل ِإاُل ق ِلكيالب

﴾  : يا حممد أنك تقول  .  (21/52 ج: هـ1412)الطربي،  ﴿و ما أآلوتِيتآلْم ِمن  اْلِعْلِم ِإاُل ق ِليالب

كاِم و م كا ت كْدِري نك ْفكس   ﴿: وهذ  اآلية ِإُن اللُكه  ِعنكد هآل ِعْلكمآل الُسكاع ِة و ينك كزنلآل اْلغ يكث  و يْعل كمآل م كا ِفكي اأْل ْرح 
ِبيكككر  ﴾ كككوتآل ِإُن اللُكككه  علكككيم  خ  ا و م كككا ت كككْدِري نك ْفكككس  بِككك  ي أ ْرٍد ت مآل عـــن . (34/)لقمـــان ُمكككاذ ا ت ْكِسكككبآل غ كككدب

إنّ امـرأيت  : فقـال  جـاء رجـل عنـد الـنيب     : قـال  ﴿ِإُن الُله  ِعْند هآل ِعْلكمآل الُسكاع ِة...﴾د جماه

 ، ف خربين مـىت السّـماء، متطـر؟    حبلى، ف خربين ماذا تلد؟ وقد أجدب  بالدنا فمىت ختصب

ُسككاع ِة ﴿ِإُن اللُككه  ِعْنككد هآل ِعْلككمآل ال: قــد علمــ  مــىت ولــدت، فــ خربين بــ ي أرض أمــوت، فــ نزل اهلل  و
﴾...  (21/55 ج: هـ1412)الطربي، . إىل آخر السورة  وينك زنلآل اْلغ يث 

 مضمون سورة لقمان
إنّ موضوع سورة لقمان العقيدة والتوحيد والنبوة والبعـث والنشـور وحمورهـا يـدور حـول عـدم       

وإقامـة   اإلشرا  باهلل، وبرّ الوالدين، وأمهية العبادة، وفهم حقيقة الدنيا، واألدب، والتربيـة، 

﴿الُكِذين  يِقيمآلكون  الُصكل وة  و يْؤتآلكون  الزُك كوة  وهآلكم بِكااْلِخر ِة هآلكْم : الصّالة وإيتاء الزكاة واليقني بـاآلخرة 
ــ  عــن       .(4/)لقمــانيوِقنآلككون ﴾  فــإنّ ارتبــاط اّســنني باخلــالق عــن طريــق الصــالة، وخبلــق اللّ

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   
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باعـث  و البتعاد عـن الـذنب واملعصـية،   طريق الزكاة، ويقينهم مبحكمة القيامة دافع قوي على ا

اّــور األساســي يف هــذ  اآليــة اجيــاد       (17/11 جش: 1374)مكــارم الشــريازي،   . ألداء الواجبــات 

 . وبني الناساىل، االرتباط العميق بني اهلل سبحان  وتع

بــدأت هــذ  الســورة بــذكر القــرآن الكــرمي الــذي هــو شــفاء للمحســنني، وذكــرت حــال         .1

ا بالقرآن الكرمي وحـال األشـقياء الـذين أعرضـوا عنـ  وذهـاهبم       السعداء الذين اهتدو

، كما بين  قدرة اهلل وتدبري  تعاىل للسماوات واألرض وما فيهما ومـا   عن سبيل احلق

 (2/)لقمـان  ﴿تِْلكك  آيكاتآل اْلِكت كاِب اْلح ِككيِم﴾ (1/)لقمـان  ﴿الم﴾: بينهما، من قول  تعاىل

ككةب لنْلمآلْحِسككِنين ﴾ آَل اللُككِه ف كك  رآلوِني م ككاذ ا : إىل قولــ  تعــاىل  (3/)لقمــان ﴿هآلككدبى و ر ْحم  ْلكك ا خ  ككذ  ﴿ه 
ٍل ماِبيٍن﴾  َ  اُلِذين  ِمن دآلونِِه ب ِل الفُاِلمآلون  ِفي ض ال   .(11/)لقمانخ ل 

واألمـر   الشـر    لقمان احلكيم ووصايا  البن  ويف هـذ  السـورة ذم    مواعظعلى  تشتمل .2

الـل   القيّمـة   الوصايا  و  واملنكرات وأمهية العبادة  قبائح ال عن  والنهي  األخالق  مبكارم  

ــ    ككة  أ ِن اْشكككآلْرلُِلِه و م ككن يْشكككآلْر : مــن قولــ  تعــاىل ،  هبــا اهلل  أنطَقَ ككان  اْلِحْكم  ﴿و ل ق ككْد آت ين ككا لآلْقم 
بكآلن كُى :  قولـ  تعـاىل  إىل (12/)لقمـان  ف ِإُنم ا يْشكآلرآل لِنك ْفِسِه و م ن ك ف ر  ف ِإُن اللُكه  غ نِكي ح ِميكد﴾ ﴿يكٰ
﴿و اْقِصكْد ِفكي م ْشكيك  و اْغضآلكْ   (17/)لقمان أ ِقِم ٱلُصل ٰوة  و ْأمآلْر بِٱْلم ْعرآلوفِ و ٱْنه  ع ِن ٱْلمآلْنك ِر﴾
 .(19/لقمان ) ِمن ص ْوِتك  ِإُن أ نك ر  اأْل ْصو اِت ل ص ْوتآل اْلح ِميِر﴾

علم اهلل ونعمـ  ودالئـل قدرتـ      ركيز علىكما بدأت السورة بتوحيد اهلل، فإهنا ختم  بالت .3

يف الكون، صذّر املشركني اربة عن جالل اهلل وعظمت  وكربيائـ  وفخامتـ  فقـول اهلل    

ككم ُمككا ِفككي الُسككم او اِت و م ككا ِفككي اأْل ْرِد﴾تعــاىل:  ككُخر  ل كآل إىل  (20/)لقمــان ﴿أ ل ككْم تك ككر ْوا أ ُن اللُككه  س 

 .  (34/)لقمان نك ْفس  بِ  ي أ ْرٍد ت مآلوتآل ِإُن الُله  عليم  خ ِبير ﴾﴿... و م ا ت ْدِري قول  تعاىل: 

 القيم اللغوية وبعدها الدالي

للقيام بدراسة القيم اللغوية البـّد لنـا أن نتعـرض للجانـب التصـريفي، باملباحـث الـل تنطـوي         

لمـة مبـا   كلاي يـدرس اجلانـب التصـريفي بنيـة ا    : حتت  منها االوزان الصرفية، االفراد واجلمع

مها، ومن تغيريات تعتـري عليهـا   ك، ومن قواعد حتفيها من وحدات صغري حاملة للمعىن ىنر

البحث يف دالالت الكلمات من أهم ما لفـ   . ات والزيادة والنقصان والقلب واالشتقاقكباحلر

اللغويني العـرب وأ ـار انتبـاههم واألعمـال األدبيـة عنـد العـرب مـن مباحـث علـم الداللـة، مثـل             
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إنّ اجلانـــب (. 20م: 1998)عمـــر،حلــديث عـــن معـــاين القـــرآن أو احلـــديث عــن جمـــاز القـــرآن   ا

يعتـــرب مــن أبـــرز اجلوانـــب يف التحليـــل  و الصــريف مـــن املوضـــوعات الـــل يدرســها علـــم اللغـــة  

. معلوم أّن كل العناصر غـري الثابتـة يف اللغـة الفنيـة ميكـن أن حتمـل إعالمـاا مجاليـاا        . البنيوي

﴿تِْلكك  آيكاتآل يم الـوارد يف  كـ قـد قيـل يف لفـظ احل    ىما نـر كاو اتساعا دالليا  (92: 1996 عزام،)
ِكككيِم﴾ ــ ( 2/)لقمــان اْلِكت ككاِب اْلح  ــاحل كوصــف ال: ان ــاب ب او : مــة، قيــل كيم، امــا لتضــمن  للح كت

)مفعَــل(   ون )فعيــل( مبعــىن كــهــذا يقــل ان ي و ،(618: 2012 )الشــرب،م كــاّ )فعيــل( مبعــىن 

ــان، ــاحلاللكــاّ: يمكــاحل: ومــا يقــول القــرطيب  ك ،(179-7/178جم: 2001 )ابوحي  احلــرامو م ب

م مـن الباطـل ال   كـ اّ يم مبعـىن كـ احل: قال مقاتل. وغري و قال  ابو عبيد . امكاالحو احلدودو

 م بــاحلاللكإنــ  حــا: يأم( ك)حــا يم( مبعــىنكــون )حكــو جيــوز ان ي. ال اخــتالفو ذب فيــ كــ

: ش1372 )القـــرطيب،فاعـــل، دليلـــ  قولـــ    عـــىنم بـــني النـــاس بـــاحلق، فعيـــل مب كحـــاو احلـــرامو

. (213البقـــرة/) ﴿وننككزل معهكككم الكتكككب بكككالحَ لكككيحكم بكككين النكككاس فيمكككا اختلفكككوا فيكككه﴾: (8/305ج

يم قائل ، كاحل: ون االصلكجيوز ان يو االسناد اجملازي، علىوصف لصفة اهلل عزوجل : وقيل

ن يف الصـف   كعـد اجلـر اسـت   اقيم املضاف اليـ  مقامـ ، فبانقالبـ  مرفوعـا ب    و فحذف املضاف

م اهلل كــح: يأوم فيــ ، كــاّ يم مبعــىنكــاحل: قيــل»و (179-7/178ج: 2001 )ابوحيــان،املشــبهة( 

باجلنـة ملـن   ، ركاملنو م في  بالنهي عن الفحشاءكحو ايتاء ذي القريب،و االحسانو في  بالعدل

 (.  8/305ج: ش1372)القرطيب،  «املفعول بالنار ملن عصا ، فهو فعيل مبعىنو أطاع 

 اإلفراد واجلمع

إّن ظاهرة اإلفراد واجلمع ظاهرة أسلوبية فيجـب أن نت مـل فيهـا، واملت مـل جيـد فيهـا ظرافـة        

كما تتحقق لنا من خالل االنسجام بينهما طرائف بالغية ولكـن النّصـوص القرآنيـة    . وطرافة

خدم اإلفـراد،  فتارة يستخدم اجلمع وتـارة يسـت   املعىنتقتضي استخدامهما بشكل يتناسب مع 

كربا : ففي هذ  اآلية الكرمية ك  ُن ِفكي أآلذآلن يكِه و قكْ ل ى عليِه آياتكآلن ا و ُلى مآلْست ْكِبربا ك   ن ُلْم يْسكم ْعه ا ك  ﴿و ِإذ ا تكآلتكْ
اٍب إلككيٍم﴾ ككْرهآل بِع ككذ  نُككا﴿ِإُن الُككِذين  آم نآلككوا و ع ِملآلككوا الُصككاِلح  : وهــذ  اآليــة  (7/)لقمــان فك ب شن ككْم ج  تآل اِت ل هآل

ــى يف اآليــة األوىل جــاءت كلمــة العــذاب  . (8/)لقمــان ﴾الُنِعككيمِ  صــيغة املفــرد علمــاا أنّ عــدد     عل

املســتكربين كــثري، يف احلقيقــة يريــد أن يقلــل مــن شــ هنم وذكــر "العــذاب" بصــورة املفــرد ومل   

املفـرد لطـائف بالغيـة وصـوتية؛ أي نعـرف      إىل يذكر صيغة اجلمع ليحقق بالعدول عن اجلمع 

ويف . كثرة عددهم فش هنم ومكانتهم عنـد اهلل قليـل فصـوّر تقليـل شـ هنم      علىستكربين أنّ امل

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   
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اخلطـاب يف  . اآلية الثانية يعظّم اهلل ش ن املؤمنني ويـ يت "اجلنـة" بصـيغة اجلمـع أي"اجلنّـات"     

كـثريين يعـاملون اآليـات القرآنيـة      ىاآلية وإن كان خاصاا ولكنـ  يصـبح عامـاا يف مابعـد  ملـا نـر      

اإلنكار أو التجاهـل أو التظـاهر بعـدم السـمع الـذي مل يكـن لـ  نتيجـة إال العـذاب فـإذا           معاملة 

عليـ ، ولّـي، مل يســمعها، أذنيـ ، بشّـر ( يف أسـلوب تعريضـي فجمــع        اإلفـراد ) اسـتخدم ضـمري  

اإلفراد والتعريض ليشمل اخلطاب كل من يسمع اآلية وهو من مصاديق األوصاف الشخصـية  

 . يةالل رنها اهلل يف اآل

ل كككى عليكككِه آياتكآلن كككا و لُكككى مآلْسكككت ْكِبربا...﴾: وأيضـــا يف هـــذ  اآليـــات الشـــريفة  (7/)لقمـــان ﴿و ِإذ ا تكآلتكْ

ككا ِمككن كآلككلن و ن ككا ِفيه  ككرِيٍم﴾ ﴿... و أ نز ْلن ككا ِمككن  الُسككم اِء م ككاءب ف   نب تكْ ككان  . (10/)لقمــان ز ْوٍج ك  ﴿و ل ق ككْد آت ين ككا لآلْقم 
يف هـذ    اىلو"آياتنا"، إنّ اهلل سبحان  وتعـ  و"أنبتنا" "آياتنا" و"أنزلنا". (12/)لقمان اْلِحْكم ة ...﴾

اجلمع، وهو كثري يف ما خيتصّ بالـذات اإلهليـة، إذ صـيغة اجلمـع     إىل اآليات يعدل عن املفرد 

يف الســياق « نــا» ، وضــمريشــكل ضــمري املــتكلم علــىالتعظــيم وغالبــاا تكــون هــذ  الصــيغة   علــى

تتـداخل مـع الوظيفـة     الضـمري "أنـا"   ولعـلّ وظيفـة  »والسـلطة والغلبـة.    القـدرة  علىالقرآين يدلّ 

)أنــا(،   «اإلصائية الل تشري للمحتوى كقطب ميثّل نواة داللية رئيسية متعالية بعلو ألـف املـدّ  

فشكل الضمري صيـل إىل صـاحب  كـذات موازيـة هلـذا األلـف الواقـف واملعـانق للسـماء. البعـد           

ــا" يلغــ    ــزن الــدالي للضــمري "أن ــ  ي اآلخــر أو ي ــ  يف موقــع املتلقــي املستســلم    ، ل مــن قيمت وجيعل

واملؤمن مبا يصل ، وك نّ الظالل اخلفية لآلخر ختتفي مع وجـود ضـمري املـتكلّم الـذي يكربهـا      

هــذ   ويف (132: 2014ر، األخضــ). شــكال ومضــمونا ومكانــة وموقعــا، ألن بــؤرة اإلبــالال متعاليــة   

م  واْلب ْحكرآل يمآلكداهآل ِمكن بك ْعكِده﴾﴿و ل ْو أ ُنم ا فِى اأْل  : اآلية اسـتخدم اهلل   (27/)لقمـان  ْرِد ِمكن ش كج ر ٍة أ ْقكال 

اإلهبــام  رةا تــالزم وتناســب داللــة "مــا" املتوغّلــة يفكــلمــة )أقالمــاا( وجعلــ  نكاىل، ســبحان  وتعــ

تـب نعـم اهلل،   كتابة وعجز من يسـتخدم هـذ  األدوات لي  كعجز أدوات ال ليبال  شدة املبالغة يف

 احلقيقــة واجلــنس يف علــىيــدل  يالــذ حـني اســتخدم البحــر بــاأللف والــالم للعهــد الـذه    يف

 . اإلهبام واملبالغة ضمن فرد مبهم )وهو البحر( يزيد يف

 : يبية وبعدها التعبرييكالقيم التر

مبـا خيـدم دراسـت  وحتليلـ  والوصـول       التـركييب هتتمّ الدراسة األسـلوبية باجلانـب النحـوي أو    

كـثريا مـا يلفـ  انتبـا  القـاريء       (69م: 2006 )عبـد الـر ن،  . ئف البيانية املوجودة في الطرإىل 

إىل تغـــيري يف األســـاليب الـــل يشـــمل عليهـــا الـــنّص وهكـــذا االنتقـــال مـــن األســـلوب اخلـــربي    
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االنشـــائي، أو االختيـــار مـــن بـــني األســـاليب متقاربـــة أو متباينـــة، كالتقـــدمي والتـــ خري والـــذكر  

ــةواحلــذف واحلركــة اإل  ــد الــر ن، . عرابي ــ     . (85م: 2006 )عب للنحــو والبالغــة حــدود  وأهداف

ومقاصد ، ومن أظهر ذلك أنّ النحو يبحث عن الـدالالت احلقيقيـة ويـبني اجلـواز واخلطـ  يف      

 (73م: 1986)دراز، . التعبري، فهو يف هنايت  معيار للصحة اللغوية

جلمل والعبارات من حيـث الفصـل   إنّ التركيب مبفهومي  النحوي والبالغي يقوم بدراسة ا

مســـتويات اخلطـــاب يف الـــنّص مـــع ربـــط كـــل ذلـــك إىل والوصــل والتعريـــف والتـــنكري إضـــافة  

ــ ــويناملعىن. بـ ــدي، ؛ )الر ـ ــني      (8 م:1990بو ـ ــدة بـ ــة الوطيـ ــة بالعالقـ ــوامن الدالليـ ــر الكـ تظهـ

يـة الـل   القوائـد بـني الوحـدات اللغو    علىاملصرفات خاصة التركيب النحوي وبالنظام احلاكم 

قيل إن الباء تتعلـق بـال   (. 13/)لقمان ﴿... يابنّي ال  تآلْشِرْك بِالُلِه ِإُن الشنْرك  ل فآلْلم  ع ِفكيم ﴾: تكتشف

االتسـاع الـدالي   إىل )تُشر ( يـؤدي  نفـي تعلقهـا بــ   قسـم، وتعلقهـا و   إنّ البـاء بـاء   تشر  وقيـل 

ــد سوســور »كمــا  م: 2008)أ ــدي،  «لغــة الواســعةأنّ هــذ  التعدديــة تعــرب عــن وظيفــة ال   علــىأكّ

عناصر التركيب من فعل وفاعل ومفعـول  و التركييب يستنبط من خالل اجلملة ىاملستو .(219

األسـلوب ميثّـل كيفيـة انتظـام تلـك العناصـر مـن حيـث         »و. وغريها مـن عبـارات انيـة وفعليـة    

ثّـل الكيـف   خري وهـو مي  صـل مـن حيـث التقـدمي والتـ     غري األ علىأصل التركيب أو  علىجميئها 

فبهذ  العلوم تُعرف املعـاين  . (11: ـه1431 )اجلنايب، «واحلركة داخل احلدود التراكيب النحوية

 . عراباملعاين باإل كما تظهر تلك وتوضح احلجج وتُفَسّر اآليات،

 عنصر اإلعراب
اخـر  اإلفهام ويزيل اللبس، بـاختالف أو إىل يكون اإلعراب لإلبانة عن املعاين باأللفاظ ويؤدّي 

وهو يبني الكلمات من حيث موقعهما يف اجلملة، فيتضح املعاين وهذا مـن مجـال وقـوّة    . الكلم

اللغــة العربيــة ولــ  دور هــام يف فهــم العبــارات والتراكيــب القرآنيــة، وفائدتــ  تبيــان املعــاين           

إدرا  الســـياق والتركيـــب اللغـــوي الـــذي اليتـــبني إال بعـــد العلـــم مبوقعهـــا  علـــىواالســتعانة بـــ   

أبـرز وظيفـة لإلعـراب يف اللغـة العربيـة، كونـ  عنصـراا مـن عناصـر حتديـد املعـاين            . عرايباإل

معانيهـا حـل    علـى أنّ األلفـاظ مغلقـة   »هو الفرق بـني املعـاين املتكافئـة يف اللفـظ و    : وقالوا في 

 )هنر،« يكون اإلعراب هو الذي يفتحها وأنّ األغراض كامنة فيها حل يكون هو املستخرج هلا

م  واْلب ْحككرآل يمآلككداهآل ِمككن : يف اآليــة الشــريفة  (116-115: م2007 ككج ر ٍة أ ْقككال  ككا فككِى اأْل ْرِد ِمككن ش  ﴿و ل ككْو أ ُنم 
جــاء البحــر مرفوعــا مـع أنّ التعــبري بالنصــب جــائز، فجــاء  : قــال الرّمـاين  (27/)لقمــان بك ْعكِده﴾

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   
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ــالواو   ــة القــوة والــتمكن وهــو   الرفــع ليعطــي دال  (139م: 2005 )الرّمــاين،. الرفــع ألنــ  اســت نف  ب ل

ة كـــألنّ حر؛ اىلواألدق واألحســـن يف التعـــبري وإ بـــات قـــدرة اهلل تعـــاملعـــىن، األقـــرب للقصـــد و

ان حتقـق  كـ الظهـور والـربوز وهـذا أدقّ يف التعـبري عـن إم      علـى الضمة تناسب الواو والواو تـدلّ  

 . ات اللغةاالختيار بني إمكان علىوهذا يشكل ظاهرة أسلوبية، معتمدة . املدّ وحتميت 

 التقدمي والت خري

إنّ التقدمي والت خري من الوسائل اللغوية النحوية ول  فوائد بالغية كـثرية ويكشـف عـن البنيـة     

الـتخلص  إىل هلذا السبب يكون التقدمي السبيل املعىن، خلل يف إىل العميقة قد يؤدّي الت خري 

وج  بالغـي يتـرجم عـن     علىنحو تستثمر قوانني ال(. 95م: 2006 )عبد الر ن،. من هذا اخللل

م: 1986)دراز، . حنـوي وراء  أسـرار بالغيـة عاليـة     العقل والوجـدان، فالتقـدمي والتـ خري معـىن    

ــة وللتقـــدمي       (74 ــر اجلملـ ــة وكيفيـــة عناصـ ــة يف حركـ ــل قمـــة احلريـ ــاخري ميثّـ إنّ التقـــدمي والتـ

ع املعاين الـذي نّـي يف   من أنوا معىنإىل تؤدي ( 14: ـه1431 )اجلنايب،والتاخري داللة أسلوبية 

تــاب كيف تقســيمات جفــري ليــتش الــواردة يف   ىاملوضــوعي حســب مــا نــر  املعىنعلــم الداللــة بــ

للتقدمي والت خري والترتيب اللغوي أغـراضٌ تـراد يف   (. 125م: 2000)الغذّامي، فري كاخلطيئة والت

نفسـي، أو طـابع    حالـة نفسـية أو سـلو    إىل األحـوال واملقامـات العـدّة، ولـ  طـابع نفسـي يشـري        

ما ظهر يف الواقع الذي يقبل  العقل واملنطـق، حبيـث    علىالترتيب الوجودي إىل وجودي يشري 

إىل الطـابع النفسـي     فنتر. يراد أو غرض يرمي أصبح الترتيب والتقدمي قرينة إلبالال معىن

ة احلـــديث عنـــ  حتـــ  القـــيم اجلماليـــة، ومِـــن أمثلتـــ  للطـــابع الوجـــودي مـــا ورد يف هـــذ  اآليـــ 

...﴾: الشريفة كر  كُخر  الُشكْمس  واْلق م   ﴿أ ل ْم تك ر  أ ُن الُله  يوِلجآل اليل  فِى النُكه اِر ويوِلجآل النُكه ار  فِى اليكِل وس 

قــدّم "الليــل" ألنــ  أســبق مــن "النــهار" يف احلقيقــة كانــ  الظلمــة قبــل النــور وقــدّم   (29/)لقمــان

 الوجــود، إنّ اســتمرار "الشــمس والقمــر" "القمــر" ألن الشــمس ســبق  القمــر يف علــى"الشــمس" 

 (54م: 2010ي،ئ)السـامرا . اسـتمرار احليـاة والـدنيا إمنـا هـي أيـام وليـال        علـى حاهلما دليل  على

 داللة حرف الالم الواقـع يف بدايـة الليـل   إىل الت خري، نظرا و الصورة النابعة عن هذا التقدمي

 يـة حيويـة مسـتمرة   كلنا مشهدا في  حر وحرف الراء الواقع يف طرف النهار، جتسّد يف آخر و

 االنضـمام  علىلمة تدل كواالنضمام؛ ألنّ داللة الالم اذا وقع  يف بداية ال االنطالقإىل تومي 

 علـى مـا ان الـراء يف االخـري تـدل     كان كـ االبتعـاد عـن مـزنل وم    علـى اذا وقع  يف االخـري تـدل   و

 . االبتعادو االنسيابو اجلريانو ةكاحلر
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  بآلنكى   ﴿يكاوهـذ  اآليـة   (. 13/)لقمـان  . يابنّي ال  تآلْشِرْك بِالُلِه ِإُن الشنْرك  ل فآلْلم  ع ِفيم ﴾﴿..هذ  اآلية: 
كككِر و اْصكككبْر ع لكككى    م كككا أ ص كككاب ك  ِإُن ذ الِكككك  ِمكككْن ع كككْزِم اأْلآلمآلكككوِر﴾  أ ِقكككِم الُصكككل وة  وْأمآلْربِكككاْلم ْعرآلوِف و انْكككه  ع كككِن اْلمآلنك 

وصــيت  البنــ  األمــر بــاملعروف علــى النــهي عــن املنكــر، وقبــل تقــدم    كيــف قــدم يف . »(17/)لقمــان

يــاب  أقــم مث قــال: " يــاب ّ ال تشــر "النــهي عــن املنكــر علــى األمــر بــاملعروف فإنــ ّ أول مــا قــال: "  

"؟ فنقول: هو كان يعلم من ابن  أن  معترف بوجود اهلل فما أمر  هبذا املعروف وهنا  عـن  الصالة

اهلل ال يكون نافيا هلل يف االعتقاد، وإن كان يلزمـ  نفيـ  بالـدليل، فكـان كـل      املنكر، فإنّ املشر  ب

 ىمســتو ومــن التقــدمي والتــ خري علــى  (25/121ج: هـــ1420)فخــر رازي، معــروف يف مقابلتــ  منكــر. 

ــاىل:     ــ  تع ككاة  و هآلككم بِككاْر ترتيــب الســورة، مــا ورد يف قول ة  و يْؤتآلككون  الزُك  ككْم ﴿الُككِذين  يِقيمآلككون  الُصككال  ِخر ِة هآل
كككْم ج نُكككاتآل الُنِعكككيِم﴾ويف قولـــ  تعـــاىل:  (4/)لقمـــان يوِقنآلكككون ﴾  ﴿إُن الُكككِذين  آم نآلكككوا و ع ِملآلكككوا الُصكككاِلح اِت ل هآل

ــة األوي منــهما حتمــل جــواب اخلــري، فجــاءت         (8/)لقمــان ــاا فكــان يف اآلي فينتظــر الســامع جواب

نعيم( فقدّم  اآلية الثانية تفصـيالا ملـا كـان    الثانية لكي تبيّن الثواب واجلائزة بوضوح )جنّات ال

 الح ِميكدآل﴾  ﴿لُِلِه م ا فكِى الُسكم او اِت واأْل ْرِد ِإُن اللُكه  هآلكو  اْلغ نكىِ . وهذ  اآلية الشريفة: معمماا يف األوىل

قــدّم اجلــار واجملــرور للتخصــيص، فالتقــدمي والتــ خري يف األصــل يكــون لالهتمــام       (26/)لقمــان

معني أو يكون لضرب من  اطن العناية ختتلف حبسب املقام وقد يكون ملراعاة معىنوالعناية ومو

ــع يف الكــالم. )  ــ  دراســتها، نتــبني أنّ       (54م: 2007 ي،ئالســامراالتوسّ ــات الــل متّ مــن خــالل اآلي

 التقدمي والت خري يستخدم يف أحيان إل ارة الفكر يف البحث للوصول إىل السبب احلقيقي.  

 كر والتكرارعنصر احلذف والذ

األصل يف الكالم هو الذكر وال حنذف شيئاا إلّا بدليل سواء  كان الدليل معنوياا أم صـناعياا أم  

 ي،ئ)السـامرا . لفظياا، وقد توسّع  يف احلذف توسّعاا كبريآ  وهو جيري يف كل نـوع مـن الكلمـات   

إنّ البـاء بـاء   ( 13/)لقمان ﴾ ك  ل فآلْلم  ع ِفيم﴿يا بكآلن ي ال تآلْشِرْك بِالُلِه ِإُن الشنرْ وهذ  اآلِية  (75 م:2007

« بـاهلل »: ب ّ التشر ( مث ابتدأ فقـال  بـ)يا اىلقسم، ونفي تعلقها بـ )تُشر ( مث قدّر قول  تع

نقطـة   علـى فالتكرار يسلّط الضوء . مبا يف الكالم من الداللة علي « التشر »التشر ، حُذف 

)عبـد الـر ن،   . م هبـا وهـو ذو داللـة نفسـية قيمـة     خاصة يف العبارة ويكشف عـن اهتمـام املـتكلّ   

إنّ التكــرار ظــاهرة لغويــة إلرادة التوكيــد واإلفهــام ويعــدّ مــن الظــواهر األســلوبية       (86م: 2006

ففي ضوء نظام . الل تستخدم لفهم النّص وهو إحدي األدوات اجلمالية وفي  دالالت متعددة

أنّـ  موافـق لنظـام العربيـة والقـرآن       علـى ويـة،  القرآن بعض العـدول عـن املعـايري اللغويـة والنح    
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 )العقيلـي، الكرمي، حنو احلذف، وذلك بـنظم القـرآن وسـياق  واملناسـبة بـني اآليـات وحمتواهـا        

﴿ُمكا خ ْلقآلكآلكْم : تنوّعها واتساعها هو احلذف وهـذ  اآليـة   علىمن أدق أبواب البالغة  (3م: 2010
إنّ التقـدير إال  : " والفـرّاء يقـول  . (28/)لقمـان  ِإُن الُله  سكِميعآل ب ِصكير ﴾ وال  بك ْعثآلكآلْم ِإاُل ك نك ْفٍس و اِحد ةٍ 

أنّـ  لـو كـان تشـبيهاا للرجـال، لكـان جمموعـاا وأكـد هـذا          إىل كبعث نفـس واحـدة ويشـري الفـرّاء     

 (21م: 2005 )الرّماين،. التشبي  للمفرد يراد ب  ضرب املثل للفعل

كِبيل  م ككْن ( 14/)لقمـان اْلم ِصكيرآل﴾   يُ وِلو الِككد يك  ِإلك يِ لك ﴿أ ِن اْشككآلرْ يف هـذ  اآليـة الكرميـة:     ﴿و اتُبِكْع س 
. تكـرار )إيّ(  ـال  مـرّات، فيـ      (15/)لقمان م ْرِجعآلكآلمْ ف  آلنك بنئآلكآلم ِبم ا كآلنتآلْم تك ْعم لآلكون ﴾  يُ ثآلُم ِإل  يُ أ ن اب  ِإل

الطريق واستخدام التكـرار هنـا   هتديد ووعيد لكي جيد الناس الطريق احلقيقي والينحرفوا عن 

ِِ فكوسيلة لإلعادة واإلحلـاح والت كيـد وكـان لتكـرار احلـروف عالقـة و يقـة بالت كيـد.           يِ ﴿و ال  ت ْمك
ككا﴾ ــد معــىن  لــو حذف"مرحا"لفســد املعــىن ( 18/)لقمــان اأْل ْرِد م ر حب جديــداا أصــلح  فــذكر القيــد ولّ

بيان نوع الفعل فتكون القيود هـي حمـطّ   املعىن، والكالم دون ذكر قيد هنا غري مقصود، ويكون ل

كْرد ٍل فك كت كآلن فك  يُ ﴿... يابآلنالفائدة.  . حـذف   (16/)لقمـان  ص كْخر ة...﴾ يِ إِنُها ِإن ت كآل ِمثْكق كال  ح بُكٍة منكْن خ 

" صضـرها فيحاسـب عليهـا. وقـد      أنّها، إن كان  صغرية املقدار، "ي  تِ باهَا اللَـّ ُ  النون تنبيها على

 )السـامرائي، تعابري القرآنية كلمة أو كالم وغري ، وكل ذلك لغرض وليس اعتباطيـاا.  صذف يف ال

َ  الُسكم او اِت واأْل ْرد  ل يقآلكولآلُن اللُكهآل...﴾ (81م: 2010 . قـد صـذف   (18/)لقمـان  ﴿و ل ئِن س   ْلتك هآلم ُمكْن خ ل ك

ألنّنا جند قرينـة تـدلّ    من اجلملة أحد ركنيها األساسيني ففي هذ  اآلية الشريفة، حُذف املسند

كثـرة تكـرار كلمـة "اللّـ " علـى كلمـة        ىعلي ، والقرينة مـذكورة يف هـذ  اآليـة أي "خلقهـنّ اهلل". نـر     

   ."ريب" يف هذ  السورة، فإنّ  "اهلل" قبل كون  "ربا"، وكلمة" اهلل" تشمل مجيع الصفات

 ت كيد ومبالغة

هـذ  السـورة وممـا اسـتخدم مـن طـرق        وقد تعدّدت طرق ت كيد اخلرب يف األسلوب اخلربي يف

ِبيكر  و ... ﴿ (13) ﴿.. ِإُن الشنْرك ل فآلْلم  ع ِفيم ﴾: الت كيد، الت كيد بإنّ وأنّ  (16) ﴾ِإُن الُله  ل ِطيكف  خ 

 ... ِإنُ ﴿ (18) ﴾ِإُن اللُكه  ال يِحكبا ككُل مآلْخت كاٍل ف خآلكورٍ ﴿.. و  (17) ﴾ِإُن ذ ِلك ِمْن ع ْزِم األمآلكورِ ﴿... و 
ِميككرِ  إُن اللُككه  ﴿..  (23) ﴾ِإُن اللُككه  علككيم  بِككذ اِت الصاككدآلوِر ٍ و .. ﴿ (19) ﴾أ ْنكككر  األْصككو اِت ل ص ككْوتآل اْلح 

ِبيككر  ﴿ (27) ﴾ع زِيككز  ح كككيم   ككا تك ْعم لآلككون  خ   (30) ﴾... أ ُن اللُككه  هآلككو  اْلعلككي اْلكِبيككرآل ﴿ (29) ﴾و أ ُن اللُككه  ِبم 

﴿  َ ِبيكر  ﴿ (33) ﴾ِإّن و ْعد  الُلِه ح  والت كيـد  . (34) ﴾ِإُن اللُكه  ِعْنكد هآل ِعْلكمآل الُسكاع ِة... وِإُن اللُكه  علكيم  خ 
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ككة  ﴿: بقــد ككان  اْلِحكم  ككْرك ل فآلْلككم  ع ِفككيم  ﴿: والت كيــد بــالالم  .(12) ﴾و ل ق ككْد آت ين ككا لآلْقم   (13) ﴾إُن الشن

إّن تنـوع طـرق ت كيـد اخلـرب، يظهـر تنـوع الداللـة         .(19) ﴾وِإُن أ ْنكر  األْصو اِت ل ص ْوتآل اْلح ِميكرِ ﴿

مــن خــالل هــذا الت كيــد أبــان عــن عظــم مــا يف هــذ  اآليــات    اىلإنّ اهلل ســبحان  وتعــاملعــىن، و

الشريفة من معان ودالالت ومن أعظم درجات الت كيـد، هـو مـا اجتمـع يف املفـردات مـن طـرق        

ــة يف هــذ       ــة اني ــل اســتخدام إنّ والــالم ومجل ــد مث ــات الت كي إذا كــان موضــوع الســورة   . اآلي

العقيــدة والتوحيــد والنبــوة والبعــث والنشــور ودار حمورهــا حــول عــدم اإلشــرا  بــاهلل، وبــّر           

ــاء         ــدنيا، واألدب، والتربيــة، وإقامــة الّصــالة وإيت ــادة، وفهــم حقيقــة ال ــة العب الوالــدين، وأمهي

أمهيـة  و امهيتـها  علـى يـدل  كـل واحـد مـن املـذكورة آنفـا       علىالزكاة واليقني باآلخرة فالتاكيد 

 . ىخرأسلسلة فكرية وسلوكية ت خذ كل حلقة من  برقاب نرى كما . ليهاإااللتفات 

إّن عنصر املبالغة من أساليب يستخدم لبيـان املقصـود، وهـو يلفـ  نظـر املخـاطبني إليـ ،        

ية ودون وإذا نبني املقصود بسيطاا ميكن أن ال يهتم ب  املخاطب وهذ  املبالغات مطابقة للواقع

 أي إفــراط يف بيــان احلقيقــة واملبالغــة مــن حماســن الكــالم ويــؤ ر يف املخاطــب تــ  ريا كــبريا     

"مستكرباا"مبالغة يف التكبّر ويف هـذا البـاب زيـادة    . (7/)لقمان مآلْست ْكبرِا ك   ن ُلْم يْسم ْعه ا﴾  ﴿و لى  

: ويف هذ  اآلية الشريفة .أي تكربهم وغرورهم كثري أمام الناس املعىنزيادة  علىاملب  تدلّ 

يِه ح م ل ْتهآل أآلماه...﴾ ﴿و و ُصين ا العنايـة   علـى التشـديد يف التوصـية، يـدل    . (14/)لقمان ااْلنس ان  ِبو اِلد 

ألنـــ  اــتصّ بـــدقائق األمـــور، ومل يــذكر أوصـــي ألنّـــ  خيــتص بـــاألمور احلســـية،     ؛واالهتمــام 

 (80م: 2005 )الدوري،. يها من املبالغة والكثرةفالتوصية ختتصّ باألمور املعنوية والباطنية ملا ف

كاِم...﴾: ويف هذ  اآلية الشريفة  قـال  اىلإنّـ  تعـ  . (34/)لقمـان  ﴿و ينكُزلآل اْلغ يكث  ويْعل كمآل م كا فكِى اأْل ْرح 

"نّزل" عندما أراد الكثرة واملبالغـة ومل يقـل "أنـزل"، ألنـ  يـ يت عامـاا يف نقـل الشـيء مـن مكـان           

( وأنّ علـى ) ( أوىلإ): نية الفعل املزيد )أنزل( تقترن ب حد حريف اجلـر أسفل فإنّ بإىل عال 

الفعــــل )أنــــزل( متعــــد ملفعــــول مباشــــر واحــــد وأســــاليب الفعــــل )أنــــزل( املقترنــــة حبــــرف     

ذ الِكك  ال يكاتن  يِ ﴿ِإُن فك: ويف هذ  اآليـة  (79: ـهـ 1431 )اجلنايب،. (اىل ( وأيضا )على االستقرار)
كككآلوٍر﴾  علــىواملفهــوم وللداللــة   املعــىنالتضــعيف يف "صــبّار" لزيــادة  ( 31/لقمــان) لكككّل ص ككُباٍر ش 

آَل اللُكِه : ويف هـذ  اآليـة  . زيـادة حروفهـا   اىلالتكثري والقوة واملبالغة، لعـلّ ذلـك يرجـع     ْلك ا خ  كذ  ﴿ه 
َ  الُككِذين  ِمككن دآلونِككِه...﴾ ففــي ألســلوب االســتفهام دالالت متعــددّة،  . (11/)لقمــان ف كك  رآلونِى م ككاذ ا خ ل كك

 "مـا"  "مـاذا" قـوّة ومبالغـة ليسـ  يف     ألنّ يف "مـاذا خلـق"   خلـق"، بـل قـال    هذ  اآليـة، مل يقـل "مـا   
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﴿... أ ِن اْشكككآلْر لككي وِلو الِككد يك  وإلككّي : وهــذ  اآليــة الكرميــة. زيــادة حروفهــا ىلإولعّــل ذلــك يعــود 
ر ، وهـذا ميكـن   جعل شكر الوالدين جبانـب شـك   اىلإنّ اهلل سبحان  وتع (14/)لقمان اْلم ِصيرآل﴾

 . خلوص مواعظ لقمان البن  علىأن يكون ت كيدا 

 ىأسلوب الند 

إنّ النــدي أســلوب مــن األســاليب اإلنشــائية وفيــ  يــتمّ تنبــ  املنــادي، إنّ حــروف النــدي تســتخدم    

﴿يككا بكآلن ككي ال تآلْشككِرْك بِاللُككِه ِإُن لنــداء البعيــد وأمــا اهلمــزة لنــداء القريــب ففــي هــذ  اآليــات الشــريفة:  
كككْرك  ل فآلْلكككم  ع ِفكككيما كككْرد ٍل فك كككت كآلن فكككِى   يُ ﴿... يكككابآلنو( 13/)لقمـــان  ﴾ لشن إِنُهكككا ِإن ت ككككآل ِمثْكق كككال  ح بُكككٍة منكككْن خ 

﴿يكككا بكآلن ككي أ ِقككِم الُصكككالة  و ْأمآلككْر بِككاْلم ْعرآلوِف و انْكككه  ع ككِن اْلمآلْنكككِر و اْصكككِبْر ع ل ككى م كككا  .(16/)لقمــان  ص ككْخر ة...﴾
يف هذ  اآليات فقد استعمل  أداة الندي "يـا" وهـي    .(17/)لقمان ِمْن ع ْزِم األمآلوِر﴾أ ص اب ك ِإُن ذ ِلك 

 علـى  ىأنّ املنـاد  القريـب، فاسـتخدام أداة "يـا" إشـارة اىل     تستخدم لنداء البعيـد لكنّـ  تـدلّ علـى    

ر القلب وحاضر يف الذهن، وجاء "يا" لتعظيم ابن  وعبّ رغم من بعد  يف املكان إال أنّ  قريب اىل

اسـتخدم حـرف نـداء "يـا" ليجعـل عظـم املقـام كالبعـد          عن  لصدق العاطفـة. يبـدو أنّ اهلل تعـاىل   

املكاين لتوسيع دائرة نتائج الشر  والظلـم ولتفخـيم أمـر الصـالة واألمـر بـاملعروف والنـهي عـن         

ــم الغيــب هبــا إلحصــاء مــا يف            ــة الــل ينحصــر عل ــان عظمــة القــدرة اإلهلي املنكــر والصــرب ولبي

اسـتخدم املنـادي مصـغّراا إلضـفاء جـوّ عـاطفي        ىمـن كـوامن األعمـال. ومـن جهـة أخـر      الصخرة 

الطريقـة   املربّي من أن استخدام األسـاليب العاطفيـة لإلرشـاد اىل    اخلطاب ليشرح ما على على

 الكمال.   واالهتداء اىل ىاملثلي والعاطفة أكثر انتاجا من القهر والغلبة للهد

 عنصر الزمن

من املعاين النحويـة ويقيـد وقوعـ  بوقـ  مـن األوقـات، ولكـل لغـة أسـلوهبا يف           يعدّ الزمن معىن

ــزمن  ــد الـ ــاج   و حتديـ ــة حتتـ ــة العربيـ ــة يف اللغـ ــات و اىلأنّ األزمنـ ــوع  اىلااللتفـ ــيم املتنـ . التقسـ

يف اللغة العربية إمكانيات واسعة وكثرية للتعبري عن اجلزئيات مث  (196-195م: 2000 )طليمات،

م  : ففــي هــذ  اآليــة إخفاءهــا وراء الــزمن ككج ر ٍة أ ْقككال  ككا فككِى اأْل ْرِد ِمككن ش  و اْلب ْحككرآل يمآلككداهآل ِمككن  ﴿و ل ككْو أ ُنم 
ع ةآل أ بحآلٍر ُما ن ِفكد ْت كل م كاتآل اللُكِه ِإُن اللُكه  ع زِيكز  ح ِككيم ﴾ االمتنـاع   مبعـىن « لـو ». (27/)لقمـان  بك ْعِدِه س بكْ

إذا الظرفية يف (. 7/)لقمان مآلْست ْكبربا...﴾  عليِه ء اياتكآلن ا و لى    ﴿وِإذ ا تكآلْتلى  : يف املستقبل، وهذ  اآلية

 . هذ  اآلية يكون لت كيد القطع واليقني، فتستخدم يف كل ما يقطع املتكلم بوقوع  يف املستقبل
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ككا يْشكك: وهــذ  اآليــة ككة  أ ِن اْشكككآلْر لِلُككِه وم ككن يْشكككآلْر ف ِإُنم  ككان  الِحْكم  ْفِسككِه وم ككن  ﴿و ل ق ككْد ء ات ين ككا لآلْقم  كآلرآل لِنك 
ِميكككد ﴾ ــان ك ف كككر  ف كككِإُن اللُكككه  غ نكككي ح  ــن    (. 12/)لقمـ ــبري عـ ــكر"يف التعـ ــن "يشـ ــريفة، ومـ ــة الشـ يف اآليـ

املرة إشـعارا بـ نّ    علىاالستمرار والدوام ويف"الكفر"باملاضي داللة  على"الشكر"باملضارع داللة 

 لو كان الزمن يف العربية معىن. واحدةالشكر ينفعنا مع االستمرار لكنّ الكفر يتضرّر باملرة ال

صرفياا يستنبط من الصي  الفعلية لكان علينا أن نـدرس ونبحـث عـن الـزمن يف أ نـاء دراسـة       

 (197م: 2000 )طليمات،. النحو املتبع يف أكثر الدراسات اللغوية علىالصي  الصرفية 

 القيم اجلمالية وبعدها الت  ريي

تـ  ري  اجلمـاي يف   و داء الصويتاأل ى ريي يدرس مستو التوالبعد  ويف صعيد القيم اجلمالية

 ىاملســتوو العقــلو اخليــال علــى ــر  اجلمــاي أالتصــويري و ىاملســتوو صــلت  باملضــمونو الســمع

 .  ر  الوجداين يف املتلقيأو النفسي

داء الصـويت قيمــة كـبرية يف الدراســات اللغويـة، ومــن بـني كــل املسـتويات البنيويــة      هلـذا األ 

الصويت أكثرها فهمـاا ولـيس مدهشـاا أن تكـون اللغويـات قـد قـدم  اإلسـهام          ىدّ املستوللغة يع

والبنيـة الصــوتية يف اللغـة العاديــة تكـون إخباريــة يف جانبــها    . الكـبري يف دراســة النثـر والــنظم  

يعتقد سيبوي  ب نّ دراسة األصوات . مس لة اتفاقية واملعىن األعظم وتكون العالقة بني الصوت

. بــدّ منــها لدراســة اللغــة، وهــذ  الدراســة ضــرورية ملــن أراد دراســة النظــام الصــريف مقدمــة ال

إنّ السيبوي  هو الرائد احلقيقي يف الدراسـات الصـوتية العربيـة وأعمالـ       (50م: 1994 )حسـان، 

يــدرس أصــوات  ىيف هـذا اجملــال، هــي األسـاس لكــل األعمــال الصـوتية مــن بعــد  وهـذا املســتو    

وامـا يف القـرون   ( 58 :1388)حـاجي زادة،  . وظائفهـا  اىلمن دون النظـر   اللغة من زوايا متعددة

اللغـة مـن بـني أنظمـة الرمـوز، باعتبارهـا ذات أمهيـة         علىاالخرية إنّ السوسور هو الذي ركّز 

ــار  عنصــراا   »يقــول سوســور   (77م: 1996 )عــزام،. خاصــة بالنســبة لإلنســان   إنّ الصــوت باعتب

لقضايا (. 104م: 2008)تشـاندلر،   «اعداا وهو مادة تستخدمها اللغةالميلك إلّا دوراا مس... مادياا

يظهـر حتديـد قـيم    . الصوت أمهية كبرية لفهم النّصوص القرآنية وبيان وجو  إعجاز  اللغوي

إنّ اجلانب الصويت قد يـؤ ر  (. 49م: 2007 )هنر،. التعبريية اجلمالية لالصوات داخل التراكيب

يتحــد  عــن اــارج   ىوهــذا املســتو . ىاالســتفهام وأمــور أخــر بــالتغنيم والنــرب و  املعــىن علــى

احلــروف، وصــفاهتا مــن مهــس، وجهــر وشــدة ورخــاء واإلعــالل واإلبــدال وعــدد مــن القــوانني    

انتقلــ  البحــو  الصــوتية مــن امليــدان   (. 61-1/47جم: 1988)الفراهيــدي، . الصــوتية والقــراءات

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   
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تتابع سريها عرب الزمان يف هذا اجملـال  ميدان البحث يف مناهج األداء القرآين و اىلاللغوي، 

يــد املستشــرقني مثّ   علــىبصــورة حــل يومنــا هــذا ونشــط  دراســة األصــوات يف عصــرنا أوال     

 (62م: 1388)حاجي زادة، . بالدارسني العرب

فالداللــة الصــوتية داللــة تســتنبط مــن األصــوات الــل تتــ لّف منــ  الكلمــة وختتلــف داللــة        

قـوي وأيضـاا رخـاوة     معـىن علـى  ، فشـدّة الصـوت وجهـر  تـدلّ     الكلمات حبسب طبيعة األصـوات 

واجلهـر هـو ارتفـاع    . في  رقة ولني، والصوت فيـ  قـوّة تعبرييـة    معىن علىالصوت ومهس  تدلّ 

الصوت يف الشدة فالصوت اجملهور من نات القوة ما ال يكون لغري  وممّـا يفيـد  اجلهـر هـو     

ككتكنعآلهآلْم ق ِلكيالب ثآلككُم اىل: قبـة الكفــر مــا يف قولـ  تعــ  ومـن التهديــد والتنبيــة لعا . التهديـد والوعيــد  ﴿نآلم 
ممّا يالحظ يف اآلية صـوت "الـذال" والصـوت املقابـل     (. 24/)لقمان ن ْضط راهآلْم ِإل ى ع ذ اٍب غ ِليٍظ﴾

واهلمــس فهــو ملمــح  . لــ  "الظــاء" ومهــا حرفــان جمهــوران وفيهمــا مالمــح مــن القــوّة والتــ  ري   

... بيعتـ ، فطبيعـة الصـوت املهمـوس، تشـكل عنصـر راحـة وتقريـب        صويت يتسـم بالليونـة يف ط  

كـ نّ   (8/)لقمـان  ﴿ِإُن اُلِذين  آم نآلوا و ع ِملآلوا الُصاِلح اِت ل هآلْم ج ُناتآل الُنِعيِم﴾: ففي هذ  اآلية الكرمية

املــتكلم يريــد أن يقــرّب املخاطــب منــ ، فــيهمس يف أذنــ  واملؤمنــون أو الصــاحلون مــن أقــرب      

، ففي اآلية ألفاظ سهلة يف طبيعة أصواهتا )آمنـوا، عملـوا، الصـاحلات   اىل، اهلل تع ىلاالناس 

وأيضـاا  . جنّات، النعيم( تالق  واملعاين اّببة للنّفس وموافقة مع األصـوات املهموسـة اللينـة   

ل ككى عليككِه آياتكآلن ككا و لُككى مآلْسككت كِبربا ككك  ْن ل ككْم يْسككم ْعه ا ككك   : يف هــذ  اآليــة ككْرهآل ﴿وِإذ ا تكآلتكْ ككربا فك ب شن ُن ِفككي أآلذآلن يككِه و قكْ
حتقّــق يف هــذ  اآليــة انســجام صــويت حيــث اختتمــ  هــذ  الكلمــات    . (7/)لقمــان لككيٍم﴾أبِع ككذ اٍب 

 . كلمة "آياتنا"، "مستكربا"، "وَقرا". حبرف )األلف(

كربا مآلْست ْكبربا ك   ن لُ   عليِه ء اياتكآلن ا و لى    ﴿و ِإذ ا تكآلْتلى  يف هذ  اآلية الشريفة:  ك  ُن فكِى أآلذآلن يكِه و قكْ ْم يْسكم ْعه ا ك 
. حقيقة "الوَقر" هو  قل السمع ك نـ  يسـمع بعـض األمـور واليسـمع      (7/)لقمان ليٍم﴾أفك ب شنْرهآل بِع ذ اٍب 

وإذا قارنـا   (306: م2005)الـدوري،  بعضها، فستُعري لالشخاص الـذين اليسـتجيبون لـدعوة احلـق.     

ــراا" )بفــتح الــواو( الــو  ــرا" )بكســر الــواو( الــواردة يف اآليــة   اردة يف هــذ  اآليــة بكلمــة كلمــة "وَق  "واق 

أنّ الفتحة أخفّ من الكسر فجعل للثقل املعنـوي   ىنر( 2/)الـذاريات  ﴿ف اْلح اِمالِت ِوقكْربا﴾الشريفة: 

احديــداب الظهــر وانكســار    شــدّة احلمــل و قلــ  الــذي يــؤدّي اىل  يف حالــة أنّ الكســرة تــدلّ علــى 

 السحاب الثقال هذا والكسر يف األشياء املادية أكثر بروزاا وظهوراا.  أحيانا كما نرى 

ككْرك  ل فآلْلككم  ع ِفككيم: يف هــذ  اآليــة الشــريفة  ىأتــ. (13/)لقمــان ﴾ ﴿يككا بكآلن ككي ال تآلْشككِرْك بِاللُككِه ِإُن الشن
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ب سلوب تصغري "يا بّ "، إّن لقمـان يريـد بـالتعبري العـاطفي أن يلفـ  عواطـف ابنـ  ويريـد أن         

ول إنّ نصائحي مشفقة لكي يقبل  ابن ، وهذا النوع من النصيحة جيب عادة أن تكون هبـذا  يق

أسـلوب  . حسن خلـق لقمـان وعطفـ  إلبنـ      علىاألسلوب لكي يؤ ر يف النفوس، وهذا األمر يدلّ 

الوظيفــة العاطفيــة الــل تتجــ  الرســالة فيهــا حنــو املخاطــب لينقــل مشــاعر    »التصــغري يتمثــل 

وتقـدمي ماحقـ  التـ خري    . روحـ  وقلبـ  ليـؤ ر فيـ      اىل .(23م: 1993وبسـن،  ك)يا« لم اخلاصةكاملت

أي لـيس علـم القيامـة إال عنـد ، مل     ( 34/)لقمـان ﴾ إانَّ اللَّ َ عِنكدَ ُ عِل ـمُ السَّـاعَة  ﴿: يف هذ  اآلية

اىل. تعـ   فهـذا علـم الغيـب الـذي ال يعلمـ  أحـد إال اهلل        يطلع عليهـا ملـك مقـرب وال نـيب مرسـل     

والعنايـــة هبـــذا التجســيد اللغـــوي )عنـــد (   فعـــدم اإلنتبــا   (4/219 ج: هـــ 1415ســي حـــويزي،  )عرو

إجياد اخللل والـنقص يف التـ  ري؛ألن النـربة الصـوتية الـل       اىلوبالطاقة املوجودة في ، يؤدّي 

ــالنربة و علــم الســاعة يفيــد احلصــر   علــىحصــل  عــرب تقــدمي اهلل مث تقــدمي عنــد       القصــر ب

 . عند  وعلى اهلل علىالضغط الصويت و

 

 الاتائج

 . إنّ الدراسة األسلوبية واللغوية يف السور القرآنية تكشف عن اجلماليات واألسرار القرآنية

 : ومن أهم النتائج الل وصل إليها هذا البحث هي

إنّ القرآن الكرمي اختار األساليب والعبارات للتعبري عـن املعـاين وهـذ  األسـاليب تعتمـد       -

 . ت ولطائف بالغية وحتمل دالالت واسعة ضمن نظم الكالم وسياق  وأسلوب الواقعيا على

أســاليب التعــبري فضــالا عــن الــنظم  ىإنّ القــرآن الكــرمي خياطــب الــنّفس البشــرية بــ رق -

 . القرآين وتركيب آيات  الل جعل  أسلوب  معجزاا

لبليغــة الـــل  إنّ أســلوب احلــذف والتكـــرار والــذكر والتقـــدمي والتــ خري مــن األســـاليب ا      -

ل واحــد مــن هــذ  األســاليب تعدديــة الوظــائف الــل   كــاســتعملها القــرآن يف إقامــة األدلّــة؛ إذ ل 

 . الميكن حصرها

مه  الدراسة الصوتية يف الكشـف عـن مجاليـات التعـبري القـرآين وذلـك مـن خـالل         اس -

 . دراسة األصوات وتكرارها والتوازن الصويت

ورة بشـكل كـثري حـول األفكـار الرئيسـة الـل اشـتمل         تتمركز الظواهر األسلوبية يف السّ -

 . عليها السورة، منها حقيقة الوحدانية والبعث والنشور

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   
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قد تتقابـل  نرى حبيث  املعىنلكل واحد من األساليب تعدد الوظائف يف إضفاء الداللة و -

 . بعضها بالبعض وقد جتتمع معاا

ئية واخلربيــة فقيمتــ  تكمــن يف اإلفــادة    التــركييب يهــتمّ بدراســة األســاليب االنشــا     ىاملســتو -

 املعنوية.  

 

 
 

  



  565 

 

 

 صادر واملراجعامل

 القرآن الكرمي

جملـة  . ويل "أنا" يف الدالالت وبناء الت الضمري سيميائية. (م2014) ابن السـائح  األخضر، .1

 . 137-128صص ،1 ، العدد2السنة  نات الدولية،

حتقيـق عـادل ا ـد عبـد     . اّـيط البحـر  . م(2001) حممد بن يوسف ندلسي،أبوحيان األ .2

 الكتب العلمية.  دار: وآخرين. بريوت ؛املوجود

 هران: نشر مركز. ط، 9 ط .ساختار وت ويل منت .(م2008أ دي، بابك ) .3

هـران: انتشـارات بنيـاد    ط .الربهـان يف تفسـري القـرآن    .(هــ 1416البحراين، سـيد هاشـم )   .4

 بعث . 

ترمجـــة طـــالل وهبـــة، مراجعـــة ميشـــال  .ةأســـس الســـيميائي .(م2008تشــاندلر، دانيـــال )  .5

 زكرياء، بريوت: املنظمة العربية للترمجة. 

 مطبعة جامعة اوكسفورد.  أوكسفورد: .األسلوب األديب .(م1971جاغان، سيمور ) .6

التطــوّر الــدالي لاللفــاظ يف الــنّص القــرآين    .(م2005اجلبــوري، جنــان منصــور كــاظم )  .7

 غة العربية بكلية التربية. جامعة بغداد، قسم الل .)دراسة بالغية(

األردن: دار كنوز  .البنية واألسلوب يف التراكيب القرآنية .م(2010)اجلنايب، أ د نصيف  .8

 املعرفة العلمية. 

ــة آراء ســـيبوية الصـــوتية يف ضـــوء البحـــث اللغـــوي   " .(ش1388حـــاجي زادة، مهـــني ) .9 دراسـ

 . 84-55، صص5العدد ، 2السنة  جملة الترا  األديب، ."احلديث

 املغرب: الدار البيضاء.  .اللغة العربية معناها ومبناها (.م1994حسان، متام ) .10

 مصر: مطبعة األمانة.  .أسرار الفصل والوصل .م(1986دراز، صبّاح عبيد ) .11

. بـريوت:  دقائق الفـروق اللغويـة يف البيـان القـرآين     .م(2005الدوري، حممد ياس خضر ) .12

 الكتب العلمية.  دار

حتليـل لغـوي أسـلويب لنصـوص مـن       (.م1990بو دي، حممـد ) م؛ حيالر وين، عبد الر .13

 دار األمان: مطبعة النجاح.  .الشعر القدمي

 بريوت: املكتبة العصرية.  .معاين احلروف .م(2005)الرّماين، أبو احلسن علي بن عيسي  .14

 بريوت: دار ابن حزم.  .اجلملة العربية واملعىن (.م2000السامرايي، فاضل صا  ) .15

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   



566   1438خريف ، الثالث، العدد الثانية عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

، عمـان: دار  2ط  .اجلملة العربية ت ليفهـا وأقسـامها   .(م2007ائي، فاضل صا  )السامر .16

 الفكر. 

 ، عمان: دار عمّار. 7ط  .التعبري القرآين (.م2010ي، فاضل صا  )ئالسامرا .17

ــداهلل  .18 ــرآن الكــرمي  . م(2012) الشــبّر، عب ســوة للطباعــة  دار األ: طهــران ،7ط  .تفســري الق

 والنشر. 

ــالقرآن  .ش(1365حممـــد )صـــادقي هتـــراين،  .19 ــرآن بـ ــان يف تفســـري القـ قـــم: ، 2ط  .الفرقـ

 اسالمي.  گانتشارات فرهن

قم: دفتر انتشارات ، 5ط  .امليزان يف تفسري القرآن .(هـ1417ي، حممد حسني )ئالطباطبا .20

 علمي  قم. مدرسني حوز  اسالمي جامع 

وي، بريوت: ، الطبعة األجامع البيان يف تفسري القرآن .(هـ1412) طربي، حممد بن جرير .21

 دار املعرفة. 

 ، الطبعة الثانية، دمشق: دار طالس. يف علم اللغة (.م2000طليمات، غازي اتار ) .22

فلسطني،  "دراسة أسلوبية يف سورة الكهف"، .م(2006عبد الر ن، مروان حممد سعيد ) .23

 جامعة النجاح الوطنية. 

حتقيـق سـيد هاشـم     .تفسـري نـور الـثقلني    .(هــ 1415سي حويزي، عبد علي بن مجعـة ) عرو .24

 .قم: انتشارات اناعليان، 4ط رسوي حماليت، 

دمشـق: منشـورات وزارة    .النقـد والداللـة: حنـو حتليـل سـيميائي      .م(1996عزّام، حممـد )  .25

 الثقافة.

ــوي للقــرآن الكــرمي يف دراســات القــدامي     (.م2010العقيلــي، حســن منــديل )  .26 النظــام اللغ

 ة للبنات. جامعة بغداد، كلية التربي .واملعاصرين

 قاهرة: علم الكتب. ال، 5 ط .علم الداللة (.م1998عمر، أ د اتار ) .27

طبعة  .اخلطئية والتفكري من البنيوية اىل التشرصية (.م1998الغذّامي، عبد اهلل حممد ) .28

 .اهليئة املصرية العامة للكتابالقاهرة: ، 4

، تصدر عن 60 لرياض، العددكتاب ا ."األسلوبية والت ويل والتعلّم" (.م1998غزالة، حسن ) .29

 سسة اليمامة الصحيفة، السعودية. ؤم

، بـريوت: دار إحيـا التــرا    3ط  .التفســري الكـبري  .(هــ 1420فخـر رازي، حممـد بـن عمـر )     .30

 العريب. 



  567 

 

ــد )    .31 ــن أ ـ ــدي، اخلليـــل بـ ــي   .العـــنيم(، 1988الفراهيـ ــدي ارومـ ــق مهـ ــراهيم  ؛حتقيـ ابـ

 علمي لللمطبوعات. سسة األؤسامرايي، بريوت: م

حتقيق أ د عبد العليم . اجلامع ألحكام القرآن. (ش1372عبداهلل حممد ) أبو القرطيب، .32

 دار الشعب. : الربدوين، القاهرة

 هتران: دار الكتب االسالمية.  .تفسري منون  .(ش1374) مكارم شريازي، ناصر .33

نشـر  عمـان: دار األمـل لل   .علم الداللة التطبيقي يف التـرا  العـريب  . م(2007هنر، هادي ) .34

 والتوزيع. 

ــنيةالنظريـــة األ (.1993)ياكوبســـن، رومـــان  .35  :ترمجـــة فاطمـــة الطبـــال بركـــة، بـــريوت  .لسـ

 .املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 . جملـة نـزوي،  حتليل اخلطاب من اللسـانيات اىل السـيميائيات"  " )دون تا(. يوسف، أ د .36

 العدد الثاين عشر. 
 

سورة لقمانلدراسة لغویة و أسلوبیة   



 




