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 مقدمة:

االستبدال الداللً دراسة تطبٌقٌة على الفعل )أتى( فً القرآن الكرٌم، وهو بحث من  -1
 م.4112، ٌناٌر 11إعداد: د. ناصر علً عبدالنبً، مجلة كلٌة اآلداب ببنها، العدد: 
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فً كتاب سٌبوٌه دراسة وتحلٌل، وهو بحث من إعداد: د. منهج االستبدال النحوي  -4
لطٌف حاتم عبدالصاحب الزاملً، مجلة القادسٌة فً اآلداب والعلوم التربوٌة، المجلد: 

 م.4114، 4، العدد: 11

ً القرآن الكرٌم، وهو مذكرة من متطلبات نٌل شهادة الماجستٌر فً االستبدال ف -3
تخصص لسانٌات النص، للباحثة: سمٌرة قاسمً، ومن إشراف: د. عبدالقادر البار، 

 م.4112/ 4112جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
     

       
  

          
ظاهرة االستبدال فً نحو الجملة ونحو النص، وهو بحث من إعداد: د. عرفة  -2

 م.4112عبدالمقصود عامر حسن، شبكة األلوكة اإلكترونٌة، سبتمبر 

 

االستبدال الصوتً وأثره الداللً فً العربٌة، وهو بحث من إعداد: د. عبدالكرٌم  -2
 م.4112، دٌسمبر 43بورنان، مجلة األثر، العدد: 
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 ماهٌة االستبدال الفعلً وعالقاته النصٌة: -المبحث األول
ع: -المطلب األول  االستبدال الفعلً بٌن المحدودٌة والتوسُّ

  
  
 

:

: .

:
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 :واإلحالةبٌن االستبدال العالقة  -المطلب الثانً

My axe is too blunt. I must go a sharper one. 

bluntsharper

(do, so, one
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 :والتكراربٌن االستبدال العالقة  -المطلب الثالث

            
        :   

       
       

           
             

    .
    

  

   
     

بٌن االستبدال النصً واالستبدال الصوتً:العالقة  -المطلب الرابع
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 تحّقق االستبدال الفعلً فً القرآن الكرٌم: -المبحث الثانً
 صور االستبدال الفعلً فً القرآن الكرٌم: -المطلب األول
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 : المبحث الثالث: تعاضد االستبدال الفعلً مع عناصر التماسك النصً

 اقتران االستبدال الفعلً باإلحالة: -المطلب األول
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اقتران االستبدال الفعلً باإلحالة الضمٌرٌة: -1
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 اقتران االستبدال الفعلً باإلحالة الموصولٌة: -4
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اقتران االستبدال الفعلً باإلحالة اإلشارٌة: -3
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اقتران االستبدال الفعلً بكلتا اإلحالتٌن الموصولٌة واإلشارٌة: -2
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الفعلً بالتكرار النصً:االستبدال اقتران  -المطلب الثانً
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اقتران االستبدال الفعلً بالحذف: -المطلب الثالث
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Abstract 
The Effect of Verbs Substitution over the Cohesion of the Qur’anic Text 

By Abdulmohsen Al-Tabtabae 

The concept of substitution, in general, and the verbs substitution, in 

particulars, are considered by text scholars. It is a subject of disagreement  
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in the modern applied researches. My  research seeks to define what 

distinguish this substitution, through the analysis and stud, and determines 

the extent of similarity and differences between items of verbs substitution 

and other items for the textual cohesion, i.e. Referral and Recurence. 

The research discussed the nature of the verbs substitution between 

limitedness and expansion, the textual relation between the verbs 

substitution and the other textual elements. The research also discussed the 

realization of the verbs substitution in the Holy Qur’an, images and 

characteristics thereof. It has also discusswd the collaboration of the verbs 

substitution with the cohesion elements in the Holy Qur’an. It has discussed 

the coupling of the verbs substitution with other textual elements in some 

verses of the Holy Qur’an-alone or with other textual elements- in order to 

achieve the textual cohesion among the verses, with a brief suitable for the 

context and the diversity of structure and style. 

This research tries to find textual interpretation of the Holy Qur’an 

based on the data of the text syntax, It may reveal new significances in the 

Qur’an interpretation, and  highlight the textual and structural phenomena 

learned from the study of the qur’anic tactual interpretation. 

                                      

 الهوامش
المحكم والمحٌط األعظم

 
لسان العرب، 

 
لسان العرب، 

 
جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن 

الجامع ألحكام القرآن 

 ،

 أٌسر التفاسٌر للجزائري
لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب، 

 
آفاق جدٌدة فً البحث اللغوي المعاصر،

نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي

 ل إلى انسجام الخطاب،لسانٌات النص مدخ
االستبدال فً القرآن الكرٌم،

علم لغة النص،
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نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي

14 Halliday, M.A.K. & Hasan, R: Cohesion in English, Longman Group, London, 1976, 

p.:88-91. 

االستبدال فً القرآن الكرٌم

مدخل إلى انسجام الخطاب،لسانٌات النص 

االستبدال فً القرآن الكرٌم

: شعر محمد مهدي الجواهري:

 
 المصدر السابق.

أثر عناصر االتساق فً تماسك النص دراسة نصٌة من خالل سورة 

ٌوسف،

المصدر السابق،

سك واالنسجام،شعر ٌعقوب الغنٌم دراسة فً التما

شعر ٌعقوب الغنٌم دراسة فً التماسك واالنسجام،
26 Cohesion in English, p.: 88. 

النص والخطاب واإلجراء، 

نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي

كتاب سٌبوٌه، 

االستبدال النحوي فً كتاب سٌبوٌه دراسة وتحلٌل،منهج 

 
علم اللغة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق )الخطابة النبوٌة نموذجاً(،

در السابق،المص

المصدر السابق،

المصدر السابق،

المصدر السابق،

مدخل إلى علم اللغة النصً،

علم اللغة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق،

االستبدال فً القرآن الكرٌم،

 نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي
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االستبدال الداللً دراسة تطبٌقٌة على الفعل )أتى( فً القرآن الكرٌم،  

البرهان فً علوم القرآن

 
االستبدال الداللً دراسة تطبٌقٌة على الفعل )أتى( فً القرآن الكرٌم، 

فقه اللغة، 

 
الخصائص،

 فقه اللغة، 
االستبدال الصوتً وأثره الداللً فً العربٌة،  

 

االستبدال الداللً دراسة تطبٌقٌة على الفعل )أتى( فً القرآن الكرٌم، 

المصدر السابق،

االستبدال الصوتً وأثره الداللً فً العربٌة، 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل 

وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل،

البحر المحٌط، 

إعراب القرآن  

المنسوب للزجاج

مشكل إعراب القرآن

تفسٌر القرآن المجٌد، البحر المدٌد فً

الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز،

فً علوم الكتاب، اللباب

جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن،
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سٌر القرآن العزٌز،تف 

تفسٌر البغوي، 

تفسٌر السمرقندي المسمى بحر العلوم 

جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن،

الجامع ألحكام القرآن،  

 ، تفسٌر البٌضاوي، 

الكشف والبٌان )تفسٌر الثعلبً(،

الهداٌة الى بلوغ النهاٌة،

جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن، 

تفسٌر ابن أبً حاتم،

تفسٌر السمرقندي، 

جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن،

تفسٌر مقاتل بن سلٌمان 

إعراب القرآن للنحاس،

لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب،
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نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي

المصدر السابق،

تفسٌر القرآن العزٌز،  

تفسٌر المنار

البحر المحٌط،

مشكل إعراب القرآن، 

تفسٌر مقاتل بن سلٌمان، 

الهداٌة الى بلوغ النهاٌة،

الكشاف،  

تفسٌر الفخر الرازي المشتهر بالتفسٌر الكبٌر ومفاتٌح  

الغٌب،

روح المعانً فً تفسٌر القرآن  

الكشف والبٌان العظٌم والسبع المثانً
البحر المحٌط، تفسٌر البغوي،)تفسٌر الثعلبً(،

تفسٌر السمرقندي، 

الهداٌة الى بلوغ النهاٌة،

التبٌان فً إعراب القرآن

جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن،

سابق،المصدر ال

المصدر السابق،

الهداٌة الى بلوغ النهاٌة،
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تفسٌر ابن المنذر،

 تفسٌر مقاتل بن سلٌمان،

جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن،

الهداٌة الى بلوغ النهاٌة، 

بٌانه، الجدول فً إعراب القرآن وصرفه و

بالغة القرآن الكرٌم فً اإلعجاز إعراباً وتفسٌراً بإٌجاز، 

 

تفسٌر مقاتل بن سلٌمان،

تفسٌر العز بن 

عبدالسالم

ٌل وحقائق التأوٌل،مدارك التنز

،. 

إرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا القرآن الكرٌم 

للنحاس،إعراب القرآن  

التسهٌل لعلوم التنزٌل،

دقائق التفسٌر الجامع لتفسٌر ابن تٌمٌة،

تفسٌر غرائب القرآن ورغائب 

الفرقان

جدٌد فً الدرس النحوينحو النص اتجاه 

التكرار فً القرآن الكرٌم،

لفوظ نّصاً،نسٌج النص بحث فً ما ٌكون به الم
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تفسٌر مقاتل بن سلٌمان،

مجاز القرآن 

جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن، 

المصدر السابق،

المصدر السابق، 

نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي 

(Cohesion in English)لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب،
 لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب،

تفسٌر مقاتل بن سلٌمان، 

الكشاف،تفسٌر السمرقندي،  

 المصادر والمراجع
 المراجع العربٌة:

روح المعانً فً تفسٌر القرآن   -1
 العظٌم والسبع المثانً

البحر المحٌط،  -2
 

إعراب القرآن   -3
 المنسوب للزجاج

تفسٌر البغوي،  -4
 

علم لغة النص، -5
 

االستبدال الصوتً وأثره الداللً فً العربٌة،   -6
 

 .تفسٌر البٌضاوي، -7
مجاز القرآن  -8

 
فقه اللغة،  -9
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الكشف والبٌان )تفسٌر الثعلبً(، -11

 
 أٌسر التفاسٌر للجزائري -11
الخصائص، -12

 
،دقائق التفسٌر الجامع لتفسٌر ابن تٌمٌة -13

 
ظاهرة االستبدال فً نحو الجملة ونحو النص،   -14

  
15-  

  (الخطابة النبوٌة نموذجاً )علم اللغة النصً بٌن النظرٌة والتطبٌق،

 ،لسانٌات النص مدخل إلى انسجام الخطاب 
اللباب فً علوم الكتاب، -16

 
النص والخطاب واإلجراء،  -17

 
تفسٌر الفخر الرازي المشتهر بالتفسٌر الكبٌر  -18

 ومفاتٌح الغٌب،
،تفسٌر ابن أبً حاتم -19

 
 تفسٌر المنار -21
،دراسة وتحلٌل منهج االستبدال النحوي فً كتاب سٌبوٌه -21

 
البرهان فً علوم القرآن -22

 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزٌل  -23

وعٌون األقاوٌل فً وجوه التأوٌل،
 

تفسٌر القرآن العزٌز،  -24
 

بحث فً ما ٌكون به الملفوظ نّصاً، نسٌج النص -25
 

تفسٌر السمرقندي المسمى بحر العلوم  -26
 

كتاب سٌبوٌه،  -27
 

المحٌط األعظمالمحكم و -28
 

شعر محمد مهدي الجواهري: : -29
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التماسك واالنسجام،شعر ٌعقوب الغنٌم دراسة فً  -31

 
بالغة القرآن الكرٌم فً اإلعجاز إعراباً وتفسٌراً بإٌجاز،  -31

 
  الجدول فً إعراب القرآن وصرفه وبٌانه،  -32
جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن  -33

 
 البحر المدٌد فً تفسٌر القرآن المجٌد، -34
تفسٌر العز بن  -35

 عبدالسالم،
االستبدال الداللً دراسة تطبٌقٌة على الفعل )أتى( فً القرآن الكرٌم،   -36

 
 نحو النص اتجاه جدٌد فً الدرس النحوي -37
التبٌان فً إعراب القرآن -38

 
إرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا القرآن الكرٌم  -39

 
التسهٌل لعلوم التنزٌل، -41

 
مدخل إلى علم اللغة النصً، -41

 
،فً القرآن الكرٌماالستبدال  -42

 
الجامع ألحكام القرآن  -43

 
44-  

 مشكل إعراب القرآن
 

 ٌة،الهداٌة الى بلوغ النها

 
ً القرآن الكرٌم،التكرار ف -45

 
تفسٌر مقاتل بن سلٌمان -46

 
 لسان العرب،  -47
للنحاس، إعراب القرآن -48

 
 فً البحث اللغوي المعاصر، آفاق جدٌدة -49
مدارك التنزٌل وحقائق التأوٌل، -51

. 
تفسٌر غرائب القرآن ورغائب  -51

 الفرقان
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أثر عناصر االتساق فً تماسك النص دراسة نصٌة من خالل سورة  -52

 ٌوسف،
الوجٌز فً تفسٌر الكتاب العزٌز، -53
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