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 الرسالة أو االطروحة

                                                     م  4102الدراسات األسلوبٌة وتطبٌقاتها فً النص القرآنً فً رسائل الجامعات العراقٌة وأطارٌحها حتى عام 
 دراسة نقدٌة تحلٌلٌة

 
 ملخص الرسالة أو االطروحة

 
التً كان مٌدان تحلٌلها النص القرآنً ، وقد وقع اختٌار تناولت الدراسة بالبحث والتحلٌل الدراسات األسلوبٌة 

م وكان المنهج 4102فً الجامعات العراقٌة حتى عام   الدراسة على الدراسات التً قدمت بصورة رسائل وأطارٌح
الذي سارت علٌه الدراسة هو المنهج التحلٌلً النقدي لبٌان مدى نجاح هذه الدراسات فً تطبٌق المنهج األسلوبً 

 وآلٌاته التحلٌلٌة فً بنٌة النص القرآنً ، وقد تضمنت الدراسة ثالثة فصول : 
تٌة ، وتطرق الى بٌانها والتعرٌف بها وبم ٌختلف البحث األسلوبً اجرائٌا عن الفصل األول : درس األسلوبٌة الصو

البحث اللغوي ثم كان ذلك فً الموضوعات التً ساقها الباحثون فً دراساتهم مثل : اإلٌقاع القرآنً ، والفاصلة 
 القرآنٌة ، والنبر والتنغٌم وغٌرها من الموضوعات األخرى 

األسلوبٌة التركٌبٌة وقد شمل البنٌتٌن الصرفٌة والنحوٌة على حد سواء فقد تناولت الفصل الثانً : جاء معنونا ب
الدراسة جهود الباحثٌن فً تطبٌق األسلوبٌة الصرفٌة والنحوٌة وبٌان مدى اقترابهم من البحث األسلوبً أو ابتعادهم 

 عنه 
كالصورة ، والداللة اإلفرادٌة ، والداللة  أما الفصل الثالث فقد درس األسلوبٌة الداللٌة وتقسٌماتها واجراءاتها

 السٌاقٌة وغٌرها 
وخلص البحث الى جملة من النتائج التً تمخضت عن التتبع لهذه الجهود وابراز الجهد الذي قدمه الباحثون 

 العراقٌون فً هذا الصدد . 
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The aim of the study was to trace the academic stndies in Iraqi universities which had dealt with ( the 

stylistic method ) in analying and studying the Quranic text Showing at the same time , the significance 

of the stjlistic method in studying the text an being are of the novelty methods that associated language 

with literaturc, and showed the mechanisms and horizons of the textual research  

 

The stylistic method differs from other method in that it seeks at touching wpon multiple apects like , the 

special use of language the individual use each writer seeks to adopt,i.e.lis awn special stjleiin addition 

t.the aes theics that accompanies special use.  

. Chapter One deals with the acoustic phenomena dealt by researchers and their studies , the are the a coutic 

syllable the stylistics of repetition the stylistics of the Qurani'c intonation  

Chpter Two tackies the sgntactic level whicl includes the morphological and grammatical levels and also tackles 

the following topics the stylistics of the morphlogicl level the stylistics of sentence structure and the stylistics of 

the structural phenomena phraseologg like : predication and style .  

Chpter Three which entiled The stylisitics of the semantic level involves three titles these are : the individualistic 

connatalion the contextual meaning and the descriptive meaning .  

 

 
 


