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 دراسة نحوية بالغية: آيات التوحيد في السور المكية 

 فإّن الهدف الذيفحسب ، والبالغة منطلقاً لً فً هذا البحث ، وفً آٌات التوحٌد من السور المكٌة  قد اخترت مٌدان النحول

نتوخى بلوغه فً بحثنا هذا هو تقدٌم رؤٌة ٌلتمس فٌها معرفة األسالٌب اللغوٌة والبالغٌة ، وبٌان قٌمتها فً هذه اآلٌات 

تحلٌلها والكشف عن سر جمالها الكامن وراء البنٌة ، وعن طرٌق إدراك عناصرها اللغوٌة والفنٌة الظاهرة المباركة 

معرفة الخطاب اللغوي وتعتمد طبٌعة منهجنا على الشرح والتحلٌل لتلك النماذج ، واللغوٌة أو خلف النسٌج البالغً 

مشتملة لألسالٌب البالغٌة فً فمنهجنا المعتمد كان دراسة نظرٌة تحلٌلٌة  ، والبالغً وإدراكه فً عناصره ومكوناته

مدى االلتقاء بٌن ما اقره علماء اللغة والبالغة من قواعد واحكام وبٌن لمعرفة الفصول النحوٌة بحسب مقتضى الموضوع 

  .الواقع اللغوي والبالغً لتلك النصوص الشرٌفة
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   This research aims at introducing a view to investigate the linguistic and rhetorical styles 
and their value in the suras under study through realizing their explicit artistic and linguistic 
elements , analyzing and exploring the secrets of the underlying inherent  beauty in their 
linguistic structure and rhetorical construction . The approach adopted in this study depends 
on analyzing the samples and components of the rhetorical and linguistic discourse. The study 
is theoretical and analytical . lt also investigates the rhetorical styles in syntax as necessitated 
by the subject so as to infer the extent of agreement between what linguists and rhetoricians 
determine as rules and principles on one side and the linguistic and rhetorical actuality of the 
texts of  the suras under study on the other                                                                      

 


