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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الم  آلو , محمَّد  و ر  الاللمين االلةا  االسةام لم  يير يم الحمد هلل     
 ن تبايم بإحسلنٍ إل  يام الدين .امَ  بينالحبو األبرارَ المُنتَجَ ,ين ليمَ األطيلر المُ 

 لم  المزااجةِ  ي امُ , البلحثين المحدثين إل  اتجله متنلمٍ لند  ىذه الرسللةُ   ُ سَ تُن      
 من المُاطيلتِ  اقد ايترتُ ,  الاربيَّة التراثيَّةِ  الحديثة االمنجزاتِ  المسلنيَّةِ  بين الماطيلتِ 

 األمر في أالَ  لِمملً قلراً في أاربل تي للر الت, (  النَّص   لسلنيلتَ  الحديثة ) المسلنيَّةِ 
ُ  منلطقَ  إل  تثم انت ملت يمنتلف الستين نحا  لً قايَّ  تاجيلً  حملُ ت, من الاللم  يرأ
لمدرس  تْ , افتح الجممة لسلنيلتِ  م لبلَ  لاصِ جديداً لدراسة الن   منيجلً  ليب االلترافِ 

 . ةِ ااالجتملليَّ  ةِ يل النفسيَّ اظلئفِ  ا المغةِ  األثر في دراسةِ  ليل أبادُ  كلن المسلني منلفذَ 

ىا بللنَّص  ال رآني الكريم , الذي  لنليتي اليللةُ  الماضاعِ  اقد دللني اليتيلرِ      
لم   , االتارفُ  نَّص  ال لسلنيلتِ  في دراسةِ  كذلك رغبتي, في المغة الاربيَّة  نص   أاثقُ 

 أبرز م االتيل .

 برسللةِ  وِ دراستِ  الاابةُ  الكريم ة التي يمتمكيل ال رآنالمارفيَّ  اةُ السَّ اقد كلنت      
المبلركة  وِ من نلالِ  ااحداً  ي نللً يتيلر ال للمةاً مبلشراً , كلنت  كةاً ااحداً  ملجستيرٍ 
مل لِ مجلالً تطبي يلً لمسبك النَّليّ ,  االيتيلر لم  سار  ) األنالم ( ؛ لتكانَ  فاقعَ , 
فَ لدلم اظ  الذي حجلجي ال ادِ بُ في ال لَ ثَّ مَ تَ  ماضاعٍ  احد ِ  ىذه السار  من وُ تممكُ 
في  نزلتْ  ماظم آيلتيلف ل ,مالتي نزلت السار  من أجمي,  االتبميغِ  التااللِ  لمميتي
؛ ممَّل  ااحدٌ  يل سيلقٌ لقُ اسي , لج لم  المشركين في التاحيد االمالد االنبا جَ الحِ  لار ِ 
 من المفسرين . , اىذا مل أشلر إليو جممةٌ  ااحد ً  جممةً  يل نزلتْ لم  أنَّ  يدل  



 ت
 

 , يلتمةٌ  لنينَّ  اتتأيرُ  تمييدٌ  ينَّ مُ فلال يت دَّ  م  ثةاثةِ ل يلأمل الرسللة ف سمتُ      
النحا ) : مسلنيَّة ال ديمة االحديثة اىيالمدارس ال النظريَّة ألىمِ  طرَ األُ  التمييدُ  ضمَّ 
التي  سسَ األُ  ( , ليكشفَ  ة التاليديَّة التحايميةالمدرسا ,  المدرسة البنيَّايةا ,  الاربيَّ 

. أمَّل  ص  النَّ  إل  لسلنيلتِ  ااالنت للِ  حالِ التَّ  بُنيت لمييل ىذه المدارس ايُبين دااليَ 
ل األاَّ : ثةاثة مبلحث  اشمل ص  في لسلنيلت النَّ  ظريالنَّ  المنح  مَّ ل فضالفلل األاَّ 
 لدراسة لسلنيلتِ  صَ لِ يُ , االمبحث الثلني  ملطمحلً امفياملً ااظيفةً  ص  لدراسة النَّ 
 ملطمحلً  ليّ النَّ  بكِ لدراسة السَّ  صَ , االثللث ُيلِ  ااظيفةً  امفياملً  ملطمحلً  النص  
 . ااظيفةً 

أمل الفلةان اآليران فكلنل لممنح  التطبي يّ , فدرس الفلل الثلني : السَّبك النَّحاي      
اشمل أرباة اسلئل ابيلن أثرىل في السَّبك , ىي : اإلحللة , الحذف , االاطف , االشرط . 
أمل الفلل الثللث : فدرس السَّبك الماجمي , اشمل اسيمتين ابيلن أثرىل في السَّبكِ اىي : 

  . ةيَّ الماجم رار , االمللحبلتالتك

 بكِ مسَّ ل لي لن طريق دراستي التي انكشفتْ  الكميَّة النتلئج فكلنت لبيلنِ  أمل اليلتمةُ     
 . االتطبي يّ  ين النظريّ بللمنحي ليّ النَّ 

إحللء األداات التي تسيم في سبك النَّص  , ثم ب ز منيجي في الرسللةتميَّ  ال د      
 في النظريَّةِ  ليّةِ النَّ  بين المفلىيمِ  مم لبمةِ ل سايتُ منت ل  منيل , اقد  نملذجَ  تحميلِ 
,  جلن َ األ يملند المحدثين سااءً من ص  النَّ  في لسلنيلتِ  , ابين مل قرَّ  ةالاربيَّ  ةالمغايَّ 
      .البلحثين الار   أم

سمفلً  نصٌّ أم ال , فيذا محسامٌ  أنّوُ  دراستي لمنَّص  ال رآني أن أُبينَ  اال أحلال في     
أدتْ إل  تملسكِوِ الشَّكميّ , ممَّل  التي النَّل ي السَّبك اسلئلِ  لن الكَْشفَ  أحلال بل ؛

 مر   لم  ايتةافيم رغمِ  متم يو لم  لند أثرَه لَوُ  اأب تْ  , أفلد في البُاد الدالليّ ال رآنيّ 
 .الزَّمن 



 ث
 

التراث المغايّ الاربيّ امن أبرز النتلئج التي تالمت إلييل لن طريق بحثي ىي أن 
في  لرحلً مارفيلً ال بَديل لمبلحث المغايّ لنو سااءً أكلن يبحثُ يُمث ل بأقسلمِوِ كلفة 
النليين يج  الاقاف لم  م االت  كذلك النَّصّ ؟ الجُممة أم في لسلنيلتِ  لسلنيلتِ 
امنلقشتيل , الدم التسميم بيل مبلشر ً ؛ ألنَّيم التمداا في  مياتطبي لتالغربيين 
الدارجة الالميّة , في حين أن ماظم البلحثين  من المغةِ  م لم  نلاصٍ يِ تحميةاتِ 

 يّةللل رآنيّ أا لم  النلاص الشاريّة الار  ياتمدان في تحميةاتيم لم  النَّص  ال
إل  فيم دالالت  تؤدي شكميةٍ  ربطٍ  اسيمةَ يُاَد  السَّبك  أن . كذلك اجدتُ  المستاى
النلاص من طرائق الكشف لن دالالت  يكان السبك ىذااص , فام  لالن  

 .امالنييل 

المُشرف الدكتار محمّد الشمري الذي  يستلذاالارفلن إل  أ للشكرِ ب أت دمُ ايلتمةً      
من إبداء مةاحظلتو اتاجييلتو لتلاي  الرسللة , فكلن نام  وِ لم تشغمو ميلم منلبِ 

مسلد  ألضلء لجنة المنلقشة لم  الجزيل ل يشكر أقدم كذلك   . اان فجزاه اهلل ييراً ال
, فجزآىم  يل لن اليفاات االزَّالت لت ايميلمن قراء  الرسللة االبحث في أثنلئمل تحمماه 

 اهلل  كلَّ يير .

 تُ ب, فإن أل ااإلت لنمن الجاد   أقل  درجةٍ  ألل برسللتيإل  أن  سايت اقد   
فمن سيا الا ل اغفمة النفس ,  تُ اا ن أيف  - سبحلنو اتالل  -فبتافيق من اهلل 

      اآير دلاانل أن الحمد هلل ر  الاللمين   
      

       
   )االسةام لميكم ارحمة اهلل ابركلتو .    .)طو 

                                                                                                                                          


