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الوظائف الصزفية اإلبالغية  

جزء    اخلطاب القزآني يف
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ُٚظز: انُٕار٘ طعٕد٘، تُٛح انخطاب انمزآَٙ فٙ انظٕر انًكٛح، إػزاف: تهماطى نٛثارٚز، جاعح األيٛز عثذ انمادر  
.10،11، ؽ2004، 2003اإلطاليٛح، كهٛح اٜداب ٔانعهٕو اإلَظاَٛح لظى انّهغح انعزتٛح،  1  

 .188،ؽ1973، 9ُثٕٚح، دار انكتاب انعزتٙ تٛزٔخ نثُاٌ ، ميـطفٗ ؿادق انزافعٙ، إعجاس انمزآٌ ٔانثالغح ان  2
 .21، ؽ1982، 14ؿثذٙ انـانخ، يثادج فٙ عهٕو انمزآٌ، دار انعهى نهًالٍٚٛ، م 3
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 .34، 33ُٚظز: يـطفٗ ؿادق انزافعٙ، إعجاس انمزآٌ ٔانثالغح انُثٕٚح، ؽ   1
 .47، 46، 45، 44، ؽ1ُٚظز: جالل انذٍٚ انظٕٛطٙ، اإلتماٌ فٙ عهٕو انمزآٌ، د   2

 141تذر انذٍٚ انشركؼٙ، انثزْاٌ فٙ عهٕو انمزآٌ، تخ انذيٛاطٙ، دار انذذٚج انماْزج، ؽ            
 .57،58،59،60، 2،1988أيٛز عثذ انعشٚش، دراطاخ فٙ عهٕو انمزآٌ، دار انؼٓاب نهطثاعح ٔانُؼز، م
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 .04،05طٛذ لطة، فٙ ظالل انمزآٌ، يُثز انتٕدٛذ ٔانجٓاد، دخ ، ؽ  1
ّٕف ٔأدًذ عثذ انجٕاد، دار إدٛاء انتزاث انعزتٙ يؤطظح   2  ًّذ يع انخعانثٙ، انجٕاْز انذظاٌ فٙ تفظٛز انمزآٌ، تخ: يذ

 .203، ؽ1997، 1انتارٚخ انعزتٙ، تٛزٔخ نثُاٌ، م



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
92 

                                      

                               

                                 

                          

               .} 

3    

       

                                                           

 .309زآٌ، ؽانخعانثٙ، انجٕاْز انذظاٌ فٙ تأنٛف انم  1 
 .3طٛذ لطة، فٙ ظالل انمزآٌ، ؽ  2
 .321انخعانثٙ، انجٕاْز انذظاٌ،   3
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 .89انطاْز تٍ عاػٕر، انتذزٚز ٔانتُٕٚز، ؽ  1
 .167انًـذر َفظّ، ؽ   2
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 .4،3سيد قطب، في ظالل القرآن، ص  1

 .280،281اتٍ عاػٕر، انتذزٚز ٔانتُٕٚز، ؽ   2
 .377انخعانثٙ، انجٕاْز انذظاٌ، ؽ   3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
95 

                                                           

 
ًّذ تٍ أتٙ تكز انمزطثٙ، انجايع ألدكاو انمزآٌ، تخ عثذ اهلل انًذظٍ انتزكٙ، تًؼاركح يذًذ انخزام ٔيذًذ يعتش  1   يذ

 .235، ؽ2006، يؤطظح انزطانح، طأ، 20انّذٍٚ، د
 .60أيٛز عثذ انعشٚش، دراطاخ فٙ عهٕو انمزآٌ، ؽ   2
 .61ُٚظز: انًزجع َفظّ، ؽ   3
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 .210، ؽ1982، 1ٍ انمّٛى ٔدظّ انثالغٙ فٙ تفظٛز انمزآٌ، دار انزائذ انعزتٙ، نثُاٌ، معثذ انفتاح الػٍٛ، ات  1
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ـّزف، دار انؼزق انعزتٙ، نثُاٌ تٛزٔخ،م  1  .89، تتـزف ؽ 5،1999يذًذ خٛز انذهٕاَٙ، انًغُٙ انجذٚذ فٙ ان
ٛح، انؼزكح انًغزتٛح نهُاػزٍٚ انًتذذٍٚ ُٚظز: أدًذ انًتٕكم، للاٚا يعجًٛح انًذًٕالخ انفعهٛح انًؼتمح فٙ انّهغح انعزت  2

ٌّ نهعزتٛح أًَاطا تٍٛ انًفزداخ األؿٕل ٔانًفزداخ انًؼتمح 11،12،13،14، ؽ1988، 1انزتام، م . ٚزٖ انًتٕكم أ
ٌّ   -انفعم–ٚزتطٓا عاللح اػتماق ٔفزق تٍٛ انًعُٗ انُٕٔ٘ نهًفزدج  انتٙ تتكٌٕ يٍ أؿٕاخ طٕاكٍ حالحح فٙ دٍٛ أ

 ٛح يزتثطح تانـٛغح.انًعاَٙ اإلكاف
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 1993أدًذ دظاَٙ، انًكٌٕ انّذالنٙ نهفعم فٙ انّهظاٌ انعزتٙ، دٕٚاٌ انًطثٕعاخ انجايعٛح، تٍ عكٌُٕ، انجشائز،  1
 .33ؽ
 .292انشيخؼز٘، انًفـم فٙ انّهغح، دخ، دم، ؽ   2
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ـّزف، ؽ   1  .37أدًذ انذًالٔ٘، ػذا انعزف فٙ فٍ ان
 .11، ؽ1اتٍ جُّٙ، ػزح انًُـف د 2
 .18انًـذر َفظّ، ؽ   3
 .180،  ؽ 1992، 3انطّٛة تكٕع، انتـزٚف انعزتٙ يٍ خالل عهى األؿٕاخ انذذٚج، تمذٚى ؿانخ لزياد٘،م  4
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 .180انطّٛة تكٕع، انتـزٚف انعزتٙ، ؽ  1
، ٔاألنٕطٙ 08، ؽ27د 1984ُٚظز: يذًذ انّطاْز تٍ عاػٕر، انتذزٚز ٔانتُٕٚز، انذار انتَٕظٛح نهُؼز تَٕض   2
 .14، ؽ 27دار إدٛاء انتزاث، تٛزٔخ نثُاٌ د ح انًعاَٙ،رٔ



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
102 

2

     

3 

         

     

                                                           

 .35،ؽ27األنٕطٙ د  1
 .57، 56، ؽ 27تٍ عاػٕر، د  2
، عانى انكتة انُٓلح انعزتٛح 4إعزاب انمزآٌ، تخ سْٛز غاس٘ ساْذ، د أتٕ جعفز أدًذ تٍ يذًذ تٍ إطًاعٛم انُّذاص، 3
  .268، ؽ 1985 2م
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 .182، ؽ 27اتٍ عاػٕر د  1
 .182، ؽ َفظّ : انًـذرُٚظز  2
 اإلطاليٙ، ُٚظز: تزْاٌ انذٍٚ أتٙ انذظٍ إتزاْٛى تٍ عًز انثماعٙ، َظى انذرر فٙ تُاطة اٜٚاخ ٔانظٕر، دار انكتة 3

 .167، ؽ 19، دجانماْز
ؽ  1،2002، دار اتٍ دشو، م4أتٕ انفذاء إطًاعٛم عًزٔ تٍ كخٛز انمزػٙ انذيؼمٙ، تفظٛز انمزآٌ انعظٛى، د  4

2770. 
 .167، ؽ 19انثماعٙ ، َظى انذرر د  5
 .308، ؽ 4انُذاص د  6
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أتٕ عثذ اهلل يذًذ تٍ أدًذ أتٙ تكز انمزطثٙ،  انجايع ألدكاو انمزآٌ ٔانًثٍّٛ نًا تّلًُّ يٍ انّظُح ٔآ٘ انفزلاٌ، تخ:   1
 .134عثذ اهلل تٍ عثذ اهلل انًذظٍ انتزكٙ تًؼاركّ يذًذ ركٕاٌ عزلظٕطٙ، يؤطظح انزطانّ ؽ 

 .2770، ؽ 4اتٍ كخٛز، يجهذ  2
 .135انمزطثٙ، انجايع ألدكاو انمزآٌ، ؽ   3
 .2771، ؽ 4اتٍ كخٛز يجهذ   4
 .280، ؽ 27ُٚظز: اتٍ عاػٕر، انتذزٚز ٔانتُٕٚز د 5

 .321انًزجع َفظّ، ؽ   6
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 .278انمزطثٙ، انجايع فٙ أدكاو انمزآٌ، ؽ   1



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
106 

1 

        

        

2 

    

        

3

                                                           

 .19،ؽ 27انطاْز تٍ عاػٕر، د  1
 .44ؽ  27دانًـذر َفظّ،   2
 .17انًـذر َفظّ، ؽ  3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
107 

                

       

     

1

          

 2

                                                           

 اتٍ عاػٕر، انتذزٚز ٔانتُٕٚز   1
 .365، ؽ 27َفظّ، د ـذرانً  2



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
108 

        



1

         

    

                

                                                           

جار اهلل أتٙ انماطى يذًٕد تٍ عًز انشيخؼز٘، انكؼاف عٍ دمائك غٕايق انتُشٚم ٔعٌٕٛ األلأٚم فٙ ٔجِٕ   1
ثذ انزدًٍ دجاس٘، يكتثّ انعثٛكاٌ ، تخ: عادل أدًذ عثذ انجٕاد، عهٙ يذًذ عٕف، تًؼاركّ فتذٙ ع4انتأٔٚم د

 .18، ؽ 1998، 1انزٚاف، م



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
109 

1

  

2

3

                                                           

 .41،42، ؽ 27انتذزٚز ٔانتُٕٚزد  1
 .89، ؽ  27انًـذر َفظّ، د  2
 .157-156، ؽ5، د2اتٍ ٚعٛغ، ػزح انًفـم نهشيخؼز٘، و  3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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1

      

     

      

    

      

      

   

          

                

            

                                                           

 .87طّٛة تكٕع، انتـزٚف انعزتٙ، ؽ  1



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
112 

      

      

      

              

  

1

                                                           

 .180ؽ  انّطٛة تكٕع، انّتـزٚف انعزتٙ يٍ خالل عهى األؿٕاخ،  1



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
115 

      

          

            

         

      

              



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
120 

                  

      

            

        

                 

          

    

            



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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 .326، ؽ 29انتذزٚز ٔانتُٕٚز د  1



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
122 

           

                

       

                 

            

     



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
123 

                          

             

                                }. 

     





             



        



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
125 

          



            

               



                

              

                    

    

   



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
126 

     

     

     

          

    

              

        



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
127 

    

           

             

      

         

     

    



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
128 

           

           

     

             

1

        

           

           

                                                           

 .224عثذ انٕادذ ٔافٙ، فمّ انّهغح، ؽ   1



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
129 

1

2

                                                           

 .19ُُٚظز: تزاجٛؼتزاطز، انتطٕر انُذٕ٘ نهغح انعزتٛح، ؽ   1
2 راتخ تٕدٕع، انثُٛح انّهغٕٚح نثزدج انثٕٚـز٘، دٕٚاٌ انًطثٕعاخ انجايعٛح انظادح انًزكشٚح تٍ عكٌُٕ   

 .97انجشائز،ؽ



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
130 

1

2

             

     

           

                                                           

 .57ُذٕ٘، ؽ نتطٕر ان 1
 .421يذًٕد َذهح، نغح انمزآٌ انكزٚى فٙ جشء عى، ؽ  2



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
131 

             

      

        

  

     

  

       

               

   

1

2

                                                           

 .248انّهغح انعزتٛح يعُاْا ٔيثُاْا، ؽ   1
 .222، ؽ 4انكتاب، د 2



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
132 

         

1

2 

           

      

            

        

      

                                                           

 .257ُُٚظز: انـادثٙ فٙ فمّ انّهغح، ؽ  1
 .150، ؽ 1993، 2عهٙ تٍ يذًذ انٓزٔ٘، األسْٛح فٙ عهى يعاَٙ انذزٔف، تذمٛك: انًعٍٛ انًهٕدٙ، م  2



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
133 

                

              

                    

    

1

2

              

       

                                                           

 .85، 84، د م ، ؽ 1980أدًذ ياْز انثمز٘، أطانٛة انُفٙ فٙ انمزآٌ، دار انًعارف ، يـز ،  1
 .222، ؽ 4انكتاب، د  2



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
134 

           

      

        

             

                 

  

1

2

3

                                                           

 .117، ؽ 3انكتاب، د  1
 .115انًـذر َفظّ، ؽ   2
 .236انًعجى انٕافٙ فٙ انُّذٕ، ؽ   3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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1

        

  

2

3

     

      

              

                                                           

 ُٚظز: نظاٌ انعزب، يادج )  ل ق د ( 1
 )تتـزف(. 202، ؽ 1نؼجز٘، دخ اتٍ ااانجًهح انفعهّٛ فٙ يختار 2

 .174انًزجع َفظّ، ؽ   3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
136 

        

          

          

       

           

             

                

        

1

2

        

                                                           

 .95راتخ نٕدٕع، انثُٛح انّهغٕٚح نهثٕٚـز٘، ؽ  ُٚظز:  1
 .203طٕرج انفزلاٌ دراطح أطهٕتٛح، ؽ   2



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
138 



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
139 

                                                           

 .300اتٍ ْؼاو األَـار٘، ػزح لطز انُّذٖ ٔٔتم انـذٖ، ؽ  1
 .198، ؽ2ػزح انؼافٛح، د   2
 .214، ؽ 2انكتاب د  3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
140 

     

          

     

      

     

                                                           
ًّاٌ األردٌ، مفاكم انظاي  1  .41،42، ؽ2007، 2زائٙ، يعاَٙ األتُٛح فٙ انعزتٛح، دار عًار، ع



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
143 

                                                           
 .457عثذِ انزاجذٙ، فٙ انتطثٛك انُذٕ٘ ٔانـزفٙ، ؽ   1
 .271، ؽ 3،د1991عثاص دظٍ، انُذٕ انٕافٙ، دار انًعارف انماْزج، يـز،   2
 . 101ؿثز٘ انًتٕنٙ، عهى انـزف أؿٕل انثُاء  ٔلٕاٍَٛ انتذهٛم، ؽ   3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
146 

   

  

     

    

                  

    

            

           

                                                           

 . تتـزف51، ؽ 27انتذزٚز ٔانتُٕٚز، د 1



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
147 

         

         

                                                           

 .148،ؽ 1993، 1راجٙ األطًز، انًعجى انًفـم فٙ عهى انـزف، دار انكتة انعهًٛح، تٛزٔخ، م  1
 .148،149انًزجع َفظّ، ؽ    2
 .102أدًذ انذًالٔ٘، ػذا انعزف، ؽ   3
 .140، ؽ 27انتذزٚز ٔانتُٕٚز، د 4



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
148 

      

                

               

  

        

                                                           

 .214، ؽ27انًـذر انظاتك، د  1
 .375، ؽ 27ًـذر َفظّ، دان  2
 .41، ؽ 4انكؼاف، د  3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
149 

2

                                                           

 .36ؽ فاكم انظايزائٙ، يعاَٙ األتُٛح فٙ انعزتٛح،  1
 .318، ؽ  3عثاص دظٍ، انُذٕ انٕافٙ د  2
 .183، ؽ،  1انّزكٙ ، انؼافٛح، د 3
 .86عثذِ انزاجذٙ، انتطثٛك انـزفٙ، ؽ   4



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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 تتـزف(. )37فاكم انظايزائٙ، يعاَٙ األتُٛح فٙ انعزتٛح، ؽ 1 

 .206،207، ؽ 27انتذزٚز ٔانتُٕٚز، د  2
 



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
151 

     

          

                                                           

 .214، ؽ 27انظاتك، د انًـذر  1
 .308، ؽ 27انًـذر َفظّ د   2
 .100،101، ؽ 27انًـذر َفظّ،د  3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
152 

       

     

  

                                                           

 .225، ؽ 27د انظاتك  انًـذر   1
 .42، ؽ 4انكؼاف، د 2

 .48، ؽ 4انًـذر َفظّ د  3
 .265، ؽ 4انتذزٚز ٔانتُٕٚز، د  4
 .58ؽ  ،4انكؼاف، د  5



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
153 

                                                           

 .88عثذِ انزاجذٙ، انتطثٛك انـزفٙ، ؽ   1
 .97ػذا انعزف فٙ فٍ انـزف، ؽ   2
،ؽ 1996ُٚظز: ؿانخ طهٛى فخز٘، تـزٚف األفعال ٔانًـادر ٔانًؼتماخ، عـًٙ نهُؼز ٔانتٕسٚع، انماْزج   3

237. 



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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 .237، ؽ 27انتذزٚز ٔانتُٕٚز، د  1
 .94، ؽ 27َفظّ د  2



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
155 

   

    

       



                                                           

 .94فٍ انـزف، ؽ انذًالٔ٘، ػذا انعزف فٙ   1
 .03انذذٚج انماْزج، ؽ ، دار4، دراطاخ ألطهٕب انمزآٌ انكزٚى، انمظى انخاَٙ دًٛحلعيذًذ عثذ انخانك  2
 .15، ؽ 4انكؼاف د  3
 .29، ؽ 27انتذزٚز ٔنتُٕٚز، د   4



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
156 

         

       

               

                

                                                           

 .25، ؽ 4، انكؼاف د58،ؽ27َفظّ د  1
 .42، ؽ 4انكؼاف د  2
 .226، ؽ 27انتذزٚز ٔانتُٕٚز، د 3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
157 

             

    

                

   

               

         

         

              

       

                                                           

 .387، ؽ 27ـذر انظاتك، دانً  1
 .397، ؽ 27َفظّ، د انًـذر 2



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
158 

   

     

                                                           

 .100، ؽ  2ُٚظز: طٛثّٕٚ، د  1
 .140، ؽ 2ػزح اتٍ عمٛم،د 2
ـّزف، ؽ   3  .78ػذا انعزف فٙ فٍ ان



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
159 

      

        

         

                                                           

 .46، ؽ 27انتذزٚز ٔانتُٕٚز، د  1
 .24، ؽ 4انكؼاف د 2
 .11، ؽ 27انتذزٚز ٔانتُٕٚز ، د  3
 .177، ؽ 27انتذزٚز ٔانتُٕٚز، د  4
 .178، ؽ 27َفظّ د  5



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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 .242، ؽ 27انًـذر انظاتك، د  1
 دٍُٛ يخهٕف ، كهًاخ تفظٛز انمزآٌ،   2



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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 .426يذًٕد َذهح، نغح انمزآٌ انكزٚى، ؽ   1
 .17، ؽ 27اتٍ عاػٕر، انتذزٚز ٔانتُٕٚز، د   2



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
163 

                                                           
 .296، انجٕاْز انذظاٌ 5،6،7، انتذزٚز ٔانتُٕٚز 444، ؽ17ُٚظز: َظى انذرر،د  1



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
164 

             

   

        

                                                           
 .411، ؽ 2، انخـائؾ، داتٍ جُٙ  1
  .183، ؽ 27اتٍ عاػٕر، انتذزٚز ٔانتُٕٚز، د  2
 .136عثذ انفتاح الػٍٛ،  اتٍ انمّٛى ٔدظّ انثالغٙ فٙ تفظٛز انمزآٌ، ؽ 3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
 

 
165 

         

            

       

                                                           
 .17، ؽ4انشيخؼز٘، انكؼاف ،د  1
 .52،53، ؽ27اتٍ عاػٕر، انتذزٚز ٔانتُٕٚز، د  2
 .69، ؽ 27انًـذر َفظّ، د  3



الوظائف الصزفية اإلبالغية في الخطاب القزآني "جزء الذاريات"الفصل الثاني :                
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 .294، ؽ27انًـذر انظاتك، د  1
 .17، ؽ27انًـذر َفظّ، د  2
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 :رابح بوحوش -

ديوان المطبوعاث الجامعيت الساحت المركزيت به لبويصري، لبردة االبنيت الّلغويت .49 
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 Résumé:  
 

La recherche est axée sur la fonction des structures 

morphologiques. 

On évaluera l’influence de la structure morphologique dans le 

processus communicatif .  

On révélera les objectifs énonciatifs et rhétoriques visés par la 

transformation morphologique des bases sémantiques du sens premier 

ou orthodoxe vers les sens ciblés.  

Le discours coranique  "Dhariat partie"  servira de corpus 

d’études, aux fins d’analyse des multiples fonctions des unités 

morphologiques. Partant de là on présentera leur configuration 

structurelle et leur pouvoir sémantique et communicatif . 
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