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الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على سیدنا محمد علیه الصالة والسالم وعلى آله 
:وصحبه أجمعین وبعد   

فان اللغة أداة اتصال بین البشر تحقق غرض التبلیغ والتواصل ولذلك كانت محل دراسة 
 شالةومعرفة مكنونها فحظیت باال , وعنایة وتحلیل من اجل كشف أسرارها وسبر أغوارها

فقد كانت , بنصیب وافر من االهتمام من قبل المتخصصین في هذا المجال منذ القدم 
بؤرة االهتمام ومركز الدوران واعتبرت الوحدة األساسیة ,الجملة في بدایة هذا الدرس اللساني 

لكن االهتمام الشدید باللغة والتطور , خصوصا عند أصحاب النظریات اللسانیة, للدراسة 
أحدث قفزة نوعیة في هذا الجانب ونقل محوریة البحث اللساني ,جمیع العلوم  الحاصل في

فتجاوز محوریة ,إلى درجة اعلي مما كان علیه خصوصا قبل أربعة عقود من الزمن تقریبا 
الجملة في الدراسة لما شملته هذه األخیرة من نقائص إذ ال یمكن دراسة المعنى منفصال عن 

) .النص(البنیة اللغویة الكبرى  سیاقه اللساني المتمثل في  

شأ علم جدید یهتم بدراسة النصوص وتحلیلها وهذا ما یعرف الیوم نطلق نمومن هذا ال
بلسانیات النص هذا ما یبحث في تماسك النص و تعالقها حتى یكون وحدة كلیة تؤدي 

ضوعاته وتنوع مو , وقد تمیز هذا العلم بحداثته ,أغراض معینة في مقامات تبلیغیة محددة 
ومن أهم , وظهرت العدید من المصطلحات الخاصة به, فتعددت المدارس اللسانیة النصیة

اللذان یحتالن موقعا '' االتساق واالنسجام'' المفاهیم التي عنیت بها لسانیات النص مفهوما 
.مركزیا في األبحاث والدراسات التي تندرج في مجال هذا العلم   

القضایا  أهملمسائل التي تطرحها لسانیات ما بعد الجملة ومن فاالتساق واالنسجام من اهم ا
عرب والمسلمین في دراستهم النص القرءاني او التي لقیت اهتماما كبیرا من علماء ال

.النصوص األدبیة   

فجاءت بذلك أسباب اختیار هذا الموضوع وهي رغبتي الملحة في التعرف أكثر على هذا 
تعبر عن قضیة كبرى  ,العلم الجدید وأملي أكثر في أن أطبق ما جاء به على سورة قرءانیة

قصد الوصول إلى هي قضیة العقیدة من خالل سورة الصافات وذلك بالبحث في اتساقها 
ا الداللي وتجسیدا لهذا الغرض اخترت لهذا البحث العنوان الهدف األخیر وهو انسجامه

.''أنموذجا  سورة الصافات القرءان الكریم االتساق واالنسجام في '' :التالي   
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:وقد انطلقت من إشكالیة تتمثل في عدة تساؤالت مفادها   

االهتمام كیف یتم االنتقال من محوریة الجملة في الدراسة اللغویة إلى اعتبار النص مركز *
 ؟

ماذا نعني بالنص وماهي حدوده ؟*   

ما مفهوم االتساق ؟ وماهي أدواتهما ؟*   

وهل بإمكان كل من امتلك أدواتهما أن ینزلهما من اإلطار النظري إلى محك التجربة * 
للكشف عن تماسكه ؟ القرءانيالتطبیقیة على النص   

هذه السورة تحتوي  أنمنا عل إذاوانسجامها خصوصا وما مدى اتساق سورة الصافات * 
من القصص ؟ العدید  

قطع مسافة ثالثة فصول وخاتمة بعد هذه المقدمة فقد تضمن  اإلجابةمما سبق ذكره اقتضت 
فنعرض في بدایته عرضا سریعا لمسار  –لسانیات النص التشكل والمفهوم  -الفصل األول 

یتم تحدید مفهوم النص ولسانیات االنتقالي في الدراسة اللسانیة من الجملة الى النص وبعدها 
.وأهدافهاالنص   

االتساق وأدواته  وفیه یتم تحدید مفهوم - االتساق واالنسجام-: وهو بعنوانالفصل الثاني أما 
.التكرار, الوصل, الحذف, االستبدال اإلحالة: المتمثلة في   

, التغریض, بنیة الخطاب, السیاق: وتطرقنا أیضا إلى مفهوم االنسجام وآلیاته والتي تمثلت في
.المناسبة  

االتساق واالنسجام في سورة -: فیه الجانب التطبیقي وهو بعنوان االفصل الثالث فتناولن أما
. -لصافاتا  

تمكنت من  وبعد جولة البحث في هذا الموضوع قدمت أهم النتائج التي, وفي األخیر
.  الوصول إلیها في خاتمة هذا البحث   

 


