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ةلصصالملا                  

 

 واسع، نطاق على انتشرت اليت احلديثة اللغوية الدراسات من األوسع املعاصر النمط ةالنصي الدراساتتعد     
 تاختص يتال - النصية الدراسات واستهدفت. امليدان هذا يف األحدث النظرية ودريسلر ديبوغراند نظرية وتعد

من  وجدأرقى ما  الى سور أو آيات من القرآن الكرمي، باعتبارهع النص لغة علم نظريةل نصية معايري بتطبيق
، معايري النظرية السبعة يف حتليل النص القرآينبتطبيق بعض  اجلانب اللغوي يف حتليل النص - نصوص يف الكون

. فراحت حتلل متاسك وهذه املعاير هي: السبك، واحلبك، والقصد، والتقبلية، واإلعالمية، واملقامية، والتناص
اآليات األلفاظ وترابطها بشكل تفصيلي ومبهنية واحرتافية عالية؛ دون النظر إىل املعاين العظيمة واملراد يف تلك 

يف حني ينبغي أن يكون أهل ، القرآن الكرمي نصا  لغويا معدا  للتحليل اللغوي فحسب أصبحلذلك  وتبعا   والسور.
فاللفظ القرآين وال شّك حيتاج منا إىل مزيد من العناية والتأمل والتدبر، فكل لفظة يف كتاب  ؛اللغة هم أهل التفسري

مها بشكل أمثل ودقيق؛ وعلى الباحث اللغوي أن يستعني بكتب هللا تعاىل مقصودة بدقة، وقد جرى استخدا
التفسري لعلماء اللغة، إضافة إىل كتب اللغة ألجل تطوير ما موجود وألجل الوصول إىل حتليالت جديدة ومعان 

 جديدة ختدم كتاب هللا تعاىل، حبيث تشكل إضافات نوعية ألعمال املفسرين القدماء األجالء.
 

 

 

ا
ا
ا
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 .)27ص ) م ترمجة: صاحل القرمادي وآخرين1980 -تونس  -الدار العربية للكتاب  سوسري،دروس يف األلسنية العامة، فرديناند دي  (1)
 .(22ص ) الطبعة الثانية م2005 - اجلزائر –ديوان املطبوعات اجلامعية  أمحد مومن، ،اللسانيات النشأة والتطور (2)
 .)407ص  (الطبعة الثالثة م1992 -القاهرة  -عامل الكتب  سعد مصلوح، ،األسلوب دراسة لغوية إحصائية (3)
 .(92ص ) م2007 - ، العدد األول23اجمللد  دمشق، – جملة جامعة دمشق  ،مفهوم النص يف الرتاث اللساين العريب، بشري إبرير (4)

الألول:اعةلمالة اللنص،اإشكثلة اللنشأةاوللخطورلملبحثا
ظهر النقد العايل يف الغرب يف خط متواٍز مع عصر التنوير وبروز املنهج الوضعي يف صياغة متكاملة مادا      

إىل الرتاث الديين واملعارف اإلنسانية ومل يسلم منها علم من العلوم، وكانت النصوص الدينية هدف هذا  جمساته
النقد ومنه استمد امسه، ومع تسارع وترية التطور التكنولوجي وتبدل مظاهر احلياة االجتماعية والسياسية 

داثة ظهرت إىل الوجود نظريات جديدة يف نقد واالقتصادية ودخول الغرب ومعه العامل يف فضاء احلداثة وما بعد احل
النصوص الرتاثية القدمية قامت على قاعدة النقد العايل نفسه، إال أهنا طورت آلياهتا بالتوجه حنو األلسنيات وتفتيت 

 بنية علم البالغة الكالسيكي وحتطيم اهليبة اليت الزمته تارخييا .
؛ أصبح موضوع اللسانيات الصحيح والوحيد هو اللغة يف ذاهتا ومن منذ بزوغ اللسانيات على يد دي سوسريو     

تشمل   لسانياتوصفا جلميع اللغات، واستخالص قوانينها العامة. فمادة ال لسانيات، جاعال  مهمة ال(1)أجل ذاهتا
 سوسري كثريا  البحث اللغوي ل وأثّر. (2) كل مظاهر اللسان البشري سواء أتعلق األمر بالشعوب البدائية أم احلضارية

والكالم مما انعكس أثره يف  يف تطور مناهج لغوية ونقدية تعىن ببنية النص ذاته ومبعايري بنائه. فقد فرق بني اللغة
 امصطلح تهايف مقدمو سامهت اللسانيات يف ظهور كثري من املصطلحات العلمية، و حتليل النصوص األدبية. 

 .اخلطاب والنص
(؛ عرب دراستيه يف حتليل 1952القرن العشرين؛ بدأت مرحلة على يد هاريس )ومع بداية النصف الثاين من 

توسع و ، (3)ل عناصر داللية وتداولية إىل الوصف والتحليل اللغوينيأدخو  لنصوص ن قدم فيهما حتليال  ااخلطاب، اللت
د يف السبعينيات . مث تطورت تلك اجلهو (4)يف طروحات سوسري، وحاول جتاوز اجلملة مرور ا بوحدات لغوية أخرى

وفيه وظفت  (؛1977لبث أن أعاد بلورهتا يف كتابه النص والسياق ) ( الذي ما1972على يد فان دايك )
يُعد فان دايك مؤسس علم اللغة لسانيات النّص الكثري من املفاهيم اليت شّكلت حمور الّدراسة بالنسبة هلا. و 

ا فةلسثنةثتمتخض عنه علم النص.  الذيالنصي،  تعمل على "حتليل مكونات اللغة وإقامة حنو عام للنص
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 .(15ص ) م1989 - املركز الثقايف العريب بريوت ،سعيد يقطني ،السياق -انفتاح النص الروائي، النص (5)
 .(11ص الطبعة األوىل ) م2001 -القاهرة  -مكتبة زهراء الشرق  أمحد عفيفي، ،اجتاه جديد يف الدرس النحوي حنو النص، (6)
(7)  –London  –Introduction to Text Linguistics, De Beaugrand R. and Dressler W., Longman  

1981 (pp 14-79).  
(8)  Beaugrand and Dressler (p 75).Introduction to Text Linguistics, De   

ذان وضعا األسس العامة لنظرية لال على يد "روبرت دي بوجراند ودريسلر". ويف الثمانينات تطور املفهوم (5)للنص"
 (6).علم لغة النص أو ما يعرف بـ "حنو النص"

منذ ظهور علماء لسانيني من أمثال ونقدا ، و ونظرية علم لغة النص نظرية تعىن بتحليل النصوص األدبية بالغة     
بصفتني مها: العلمية يف تطبيق  وتشومسكي وفان دايك وغريهم؛ اتسمت اللسانيات دي سوسور وبلومفيلد

املقاييس على اللغات، واالستقاللية حني أصبح هلا قوانينها وأنظمتها اخلاصة. وتأيت هذه النظرية اليت تعتمد النص 
، مثرة جلهود "روبرت إليان ديبوغراند" من اجلامعة االحتادية لبارابيا بالربازيل، و "ولفغانغ دريسلر" كامال  بدل اجلملة

نا، تتوجيا  جلهود علماء اللسانيات الذين حبثوا يف النص وعلم النص. ويرى مؤلفا النظرية أّن النص يمن جامعة في
 65نصية جمتمعة، قاما بشرحها بالتفصيل عرب  حدث تواصلي، يلزم لكونه نصا  أْن تتوافر فيه سبعة معايري

 ، هي:ر، وهذه املعايري باختصا(8)، ويزول عن النص هذا الوصف إذا ما ختلف أحد هذه املعايري(7)صفحة
 (: وهو التماسك الشديد أو التالحم بني أجزاء النص.Cohesionالسبك ) -1
ويعد هذان املعياران من أهم  النص.(: يتمثل يف الرتابط الرصفي للجمل وعبارات Coherenceاحلبك ) -2

مصطلح السبك أعم و معايري النص، طاملا أن االتساق النصي من أهم األهداف عند حتليل اخلطاب النقدي. 
 من احلبك بل وحيتويه. 

(: ومها يربطان منتج النص مبتلقي النص. Intentionality and acceptabilityالقصد والتقبلية ) -3
النص، فليس نصا  ما هو خطأ أو لغو الكالم وحشوه. أما معيار التقبلية؛  منشئفمعيار القصد يوضح هدف 

مها اإلعالمية  البديل احلديث للبالغة التقليدية اللذان يشكالن واملعياران فهو أن النص مقبول لدى املتلقي.
 واملقامية:

 .(: وهو معيار يؤكد وجود مضمون يف النصInformativity)اإلعالمية   -4
 مبوقف سائد ميكن اسرتجاعه. (: وهو ما يعين ارتباط النصContextualityاملقامية أو رعاية املوقف ) -5



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research    (JISTSR) Vo: 1 No: 3, 2015              

 
 133 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research    (JISTSR) Vo: 1    No: 1  2015 

                                                           
 .)41ص (لطبعة األوىلام 1998 -بريوت  – مكتبة لبنان سعيد حسن حبريي، ،علم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات (9)
م؛ وكتاب: علم النص، وترمجه إىل العربية سعيد حسن 2000م، وترمجه إىل العربية عبد القادر قنيين سنة 1977ألف كتابا  بعنوان: النص والسياق،  (10)

 م.2001البحريي، 
 "ة كتاب "األفكارعن فلسفة اإلرادة وترمج 1950بفالنس بفرنسا، حصل على الدكتوراه سنة  1913بول ريكور )جون غوستاف(: من مواليد  (11)

النص اىل الفعل: هلوسرل. من أعماله: فرويد والفلسفة: مقال يف التأويل، صراع التأويالت دراسة هريمينوطيقية، نظرية التأويل اخلطاب وفائض املعىن، من 
سفة ريكور تظهر يف معظم الدراسات حول اهلريمينوطيقا أحباث التأويل. وميثل ريكور أهم فالسفة التأويل و املعرب احلايل عن اهلريمينوطيقا الفلسفية، وأمهية فل

 وهيدجر وجادامر وبعض األمساء األخرى وختتتم بأعمال ريكور نفسه.  )أو التأويل( اليت تبدأ يف الغالب بتناول جهود شاليرماخر، وديلتاي
 :ترمجة الطبعة األوىل، م2001 -القاهرة  -انية واالجتماعية من النص إىل الفعل: أحباث التأويل، بول ريكور، مركز عني للدراسات والبحوث اإلنس (12)

 .(86ص ) حممد برادة وحسان بورقية

(: وهي العالقات املتولدة داخل النص بني أجزاءه أو مع نصوص أخرى. وهذا Intertextualityالتناص ) -6
 بأسلوب النص.املعيار ذو صلة وثيقة 

 تاألمريكية واألوروبية؛ وتفاعل وهكذا ُولد حنو النص نتيجة لدراسات لغوية مكثفة، قامت هبا املدارس اللغوية    
والصرف واألصوات والبالغة،  جمموعة من العلوم؛ بعضها لغوي مثل النحو تالثقافات وامتزج جمموعة منفيها 

يف حتليل  فاعال   مما جعله علما  اواجلغرافيا وعلم النفس واالجتماع. اريخوبعضها غري لغوي مثل الفلسفة واملنطق والت
وسائل للرتابط العميق الرتكيبية والداللية بني  النقدي اللغوي لإلبداع األديب يدرس روابط النص مشخصا   اخلطاب

 (9).كليةالوحدات اجلزئية، مع التأكيد على ضرورة املزج بني املستويات اللغوية املختلفة يف نظرة  
عنوا عناية كبرية بالنص والسياق واخلطاب، وقرر األخري أن  (11)وبول ريكور (10)وباحثون من أمثال فان ديك    

قراءة اخلطاب ـ ضمن نص ديين على وجه اخلصوص يشكل مشكلة عسرية، ألن السياق ال بد أن يعاد تركيبه من 
ال السياق بصورة تسمح بإعادة بنائه يف حالة جديد ملرور أحقاب على زمن اخلطاب األول، فال بد أن يز 

، وبعد قراءة جديدة للنص، وتطبيق جديد لآلليات األلسنية املعاصرة؛ وهذا يعين بطبيعة احلال إعادة (12)جديدة
قراءة األحكام املستخلصة من النص. واجتهاد ريكور ليس إال تتمة لنظريات وضعية سابقة، وال يقيم هذا االجتهاد 

حي وطبيعة النص الديين، ويفتتح يف الوقت نفسه بوابة كبرية أمام األلسنيات املعاصرة لطرق أبنية أي وزن للو 
النصوص الدينية مبنهج جديد خيفي مالحمه األصلية وراء أستار من العلمية، والتفكيكية، واحلفريات احلديثة، 

 ودالالت السياق، وما شاكل ذلك من املفاهيم األلسنية املعاصرة.
لقد كثُرت يف عصرنا احلاضر الكتابات يف لسانيات النص وعلِم لغة الّنّص، وأسهْمَت حبظ وافٍر يف تطوير و     
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 م.2007 - مقدمة يف تعريف لسانيات النص، موقع منتدى اللسانيات، عبد الرمحن بودرع(13)

الدراسات اللغويِّة العربّية احَلديثة. ويبدو أّن اللسانيني العرب أو الباحثني يف لسانيات النص الَعرب حديثو العهد 
 
َ
استعرضوا و لذِلك كتب كثريون يف لسانيات النص؛  ،فاهيميف تعاطيهم هلذا الفّن من جهة املنهج والنظرية وامل

. وهلُم يف (13)املناهج واآلراَء الغربّيَة، مّث اتبعوها بنصوص عربّيٍة توافـََرت فيها شروط االستجابَة لتلك املناهج
َمن طّبَق النشأة. فمنهم  مرحلة يف زالت تطبيقات لسانيات النص على نصوص عربّية ممارسات واسعة؛ رغم أهنا ما

املفاهيم النصية على قصائد الّشعراِء العرب، ومنهم من طّبق النظرية على نصوص نثرية، ومنهم من طبق النظرية 
بدأ تطبيق هذه النظرية يف تفسري القرآن الكرمي لتحقيق فهم أفضل للخطاب،  لقد. على سور وآيات القرآن العظيم

منها على آيات القرآن الكرمي. وهناك دراسات أكادميية جامعية  جرى تطبيق معايري النظرية كاملة أو قسم  ثحي
كثرية؛ ال سيما يف مستوى الدراسات العليا تطبق هذه النظرية أو بعضا  من معايريها على آيات أو سور القرآن 

 العظيم.
ا على آيات واملالحظ من خالل الدراسات واملقاالت املنشورة؛ أّن تطبيق معايري هذه النظرية أو قسم منه    

القرآن الكرمي قد جاءت بنتائج لغوية كثرية من شأهنا أْن تثقل تفسري ومعىن النص بتفاصيل لغوية فحسب؛ وتسهم 
يف تشتيت املعاين العظيمة اليت جاء هبا كتاب هللا عز وجل بني ثنايا معايري النظرية السبعة. وهي يف معظمها خترج 

  هذه السورة منتظم ومتماسك.بنتائج بديهية كأن يشار إىل أن النص يف
ويف هذا املقام نسعى إىل توكيد مسألتني مهمتني، أوالمها ثبوت إعجاز القرآن الكرمي من الناحية اللغوية     

ثبوتا  تارخييا  من قبل أتباع الدين احلنيف ومن قبل  –ناهيك عن النواحي العلمية والتشريعية وغريها  –والبالغية 
، وهذا الثبوت يقودنا إىل التسليم الفوري والتلقائي باستعالء القرآن الكرمي وممانعته لكل خصوم هذا الدين كذلك

حماولة بشرية لتطويعه ووضعه جنبا  إىل جنب مع األعمال الشعرية والنثرية للعظماء واملبدعني باستخدام نظريات 
ا نؤكد يف الوقت نفسه عليه، أن هذا وتطبيقات ألسنية أينما كان مصدرها ومهما كانت قوهتا؛ وثانيتهما، وهو م

املنطق العقائدي لن يقودنا إىل نتيجة عفوية مسلماتية تؤكد فشل تلك النظريات سلفا  إلعجاز القرآن وبشرية 
 النظريات، بل سنعمد إىل عرضها وبياهنا، وسوق مناذج من تطبيقاهتا قبل إصدار أي حكم بالبطالن.

وتوكيد هاتني املسألتني حيول بيننا وبني العبث هبيبة القرآن الكرمي، كما حيول بيننا وبني االستهانة بالعقل     
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  [.81: ]سورة الزخرف، من اآلية (14)
وأنا أول من يعبد الرمحن باإلميان أن كثريا  من املتكلمني واملفسرين رفضوا التفسري الذي قدمناه، بل قالوا املعىن هو:  من باب اإلنصاف نثبت هنا  (15)

ل تنزيه وهو من َعِبَد يـَْعِبد، أي: أنف يأنف، فيكون هذا تنزيه َتصريٍح عن الولد، واألو ، ما كان للرمحن ولد فأنا أول اآلنفني!، أو: والتصديق أنه ليس له ولد
تأويالت أهل السّنة أو تفسي املاتريدي،  أبو منصور حممد بن انظر:  له بالكناية، هذا إذا كان معىن قوله: )ُقْل ِإْن َكاَن لِلرَّمْحَِن َوَلٌد( ما كان للرمحن ولد.

(. وساق املاوردي ستة أقوال 189ص  9)ج  مم الطبعة األوىل، حتقيق: جمدي باسلو 2005 -هـ 1426  -بريوت  -حممد املاتريدي، دار الكتب العلمية 
ص  5)ج  بريوت، حتقيق: السيد بن عبد الرحيم -النكت والعيون، أبو احلسن علي بن حممد املاوردي، دار الكتب العلمية كلها تنفي ما قلناه! انظر: 

 (. ولكن ابن كثري رمحه هللا كان أجرأ منهما يف النظر يف تفسري اآلية!240
م الطبعة السابعة، اختصار 1981 -هـ 1402 -بريوت  –قرآن العظيم، أبو الفداء إمساعيل بن عمر ابن كثري الدمشقي، دار القرآن الكرمي تفسري ال  (16)

 (.297ص  2)ج  وحتقيق: حممد علي الصابوين

البشري وإصدار أحكام عقائدية ال تستند إىل الرباهني واألدلة، والقرآن الكرمي نفسه يعلمنا هذه املنهجية السليمة 
اَوَلٌدافَأَنَثاَأوَُّلالْلَرثيِّدِّينَا))تابه : يف إعطاء كل ذي حق حقه، فقد قال تعاىل يف حمكم ك ، (14)((ُقْلاإِّْناَكثَنالِّةلبَّمْحَنِّ

فدعانا إىل التفكري يف مسألة التوحيد والنظر يف مزاعم أقوام قالوا أن للرمحن ولدا  دومنا برهان بل ضربا  يف الغيب 
هلم، وهذا يعين بطبيعة احلال النظر بعمق ودعانا إىل إخبار الزاعمني عن استعدادنا التباع ملتهم إن ثبت صحة قو 

 (15)يف حيثيات معتقدهم وعرضه كما هو مث تقييمه تقييما  علميا .
يـَُقوُل تـََعاىَل: }ُقْل{ يَا حُمَمَُّد }ِإن َكاَن لِلرَّمْحَِن ولٌد فَأَنَْا أَوَُّل اْلَعاِبِديَن{ قال ابن كثري رمحه هللا يف تفسري اآلية:     

َعْن َض هذا لعبدته على ذلك، ألين ِمْن َعِبيِدِه ُمِطيٌع جلَِِميِع َما يَْأُمُرين بِِه، لَْيَس ِعْنِدي اْسِتْكَباٌر َواَل ِإبَاٌء َأْي َلْو فُرِ 
 ،(16)ا  ِعَباَدتِِه، فلو فرض هذا لكان َهَذا، َوَلِكْن َهَذا مُمَْتِنٌع يف َحقِِّه تـََعاىَل، والشرط ال يلزم منه الوقوع وال اجلوار أيض

وقول ابن كثري مستند كبري لنا يف تفسري اآلية وجعلها نرباسا  يف التعامل مع كل دعوى أو زعم أو نظرية تتعلق 
بتوحيد هللا تعاىل أو كتابه العزيز، فجميعها سواء يف نظر العقل، وال بد من عرضها وتقييمها قبل إصدار احلكم 

 ظريات واملزاعم!إعالء  ملنهج القرآن العقلي ال إعالء  لشأن تلك الن
الملبحثاللثثين:افوضىالحلد اوللخربيفايفانظبي اعةلمالة اللنص

حرص علماؤنا القدامى يف اللغة واألصول والعقائد قبل اخلوض يف حيثيات أي موضوع على بيان حّد ما     
وحفل هذا امليدان  يتناولونه وتقدمي تعريف جامع مانع جيمع جزئيات القضية ومينع معاٍن إضافية من اخرتاق احلّد،

بتباٍر نشط بني العلماء وتقدمي حجج منطقية على أولوية حّد ما غريه، فكان تعريف احلّد نفسه يقتضي شرحا  
مطوال  غرضه إثبات اجلمع واملنع يف التعريف؛ وكثريا  ما انتهى الصراع حول الدور يف التعريف، أي تعريف الشيء به 

 دمي تعريف حقيقي للمفهوم أو املصطلح.أو بشيء من لوازمه، إىل فشل يف تق
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 ،يف عرض أسس املعرفة،  عبد الرمحن عبيد حسنيمنهج القرآن الكرمي انظر حبثنا:  ووجاهة تعريف الغزايل لالطالع على مزيد من تفاصيل هذه القضية (17)

 .(112-96ص ) م2011 -اجمللد السابع، العدد الثاين، ديسمرب  ماليزيا، –جامعة العلوم اإلسالمية املاليزية  جملة علوم إسالمية،

هـ 303ومن أمثلة هذا الفشل تضارب األقوال يف حّد العلم، فقد عرفه اجلبائيان )حممد بن عبد الوهاب ت     
هـ( بأنه إدراك الشيء على ما هو به، واعرتض عليهما القاضي عبد اجلبار وقدم تعريفا  321وابنه عبد السالم ت 
يقتضي سكون العامل إىل ما تناوله، وتبعه الباقالين بتعريف مغاير فيه شيء من الدور: معرفة  آخر: هو املعىن الذي

املعلوم على ما هو عليه أو على ما هو به، متأثرا  على ما يبدو بتعرف أيب احلسن األشعري: هو إدراك املعلوم على 
لتضارب هو احلرص على االختصار ومنع ما هو به، ونقض صاحب أجبد العلوم التعريفني.... ومرد هذا الفشل وا

املعاين الدخيلة، إىل أن وفق الغزايل يف تقدمي تعريف فلسفي مشويل للعلم، فقال: العلم هو العلم باألمور الدنيوية 
 (17)واألخروية واحلقائق العقلية.

يات والبالغة وعلم وألن علم لغة النص، كما مّر سالفا ، اعتمد على مجلة من العلوم كعلوم اللغة واللسان    
االجتماع والفلسفة والتاريخ فقد كثرت فيه املصطلحات كثرة ال تصدق، فرتى الباحث يف نص أديب أو سورة من 
القرآن ينقلب إىل باحث يف التاريخ وعلم االجتماع وحيشو حبثه بكل ما تيسر من مصطلحات الفنني ونسي دوره 

ا كان من احملال يف أيامنا هذه أن يلم الباحث بكل هذه العلوم فقد األول والرئيس كمتخصص يف اللغة وفنوهنا، ومل
ظهرت مؤلفات تنم عن جهل واضح باملصطلحات وحشو كبري هبا يف الوقت نفسه، ومما زاد الطني بلة أن اللغة 

ن العربية كانت حديثة عهد بالتعامل مع هذه النظرية فأغرقت الرتمجات اليت تنقصها الدقة النظرية بأمواج م
 الغموض والتعقيد وأدخلته يف متاهة مظلمة.

( مها من أهم املعايري Coherence(، واالنسجام )Cohesionيتبني من نظرية حنو النص أّن التماسك )    
(: معيار يهتم بظاهر النص، ودراسة الوسائل اليت تتحقق هبا Cohesionفاملعيار األول ) املتعلقة بالنص.

(: "وهو يرتتب على إجراءات تبدو هبا العناصر 1981خاصية االستمرار اللفظي، وحبسب ديبوغراند ودريسلر )
السطحية على صورة وقائع، يؤدي السابق منها إىل الالحق حبيث يتحقق هلا الرتابط الرصفي" )النص واخلطاب: 

أي: الرتابط الرصفي القائم على النحو يف البنية السطحية، مبعىن التشكيل النحوي للجمل وما يتعلق (. 103
 باإلحالة واحلذف والربط وغريه.

(: فيتعلق برصد وسائل االستمرار الداليل يف عامل النص. أو العمل على Coherenceأما املعيار الثاين )    
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(18) and Dressler (p 103) De BeaugrandIntroduction to Text Linguistics,   
(19)1976 (p 8)  –London  –nglish, Helliday,and R. Hassan, Longman ECohesion in  

 

متصلة باملعىن؛ "فهي عالقة معنوية بني عنصر يف النص وعنصر آخر يكون  . أي إهنا(18)"إجياد الرتابط املفهومي
لتفسري هذا النص، هذا العنصر اآلخر يوجد يف النص، غري إنه ال ميكن حتديد مكانه إال عن طريق هذه  ضروريا  

ي لألفكار. . فهي إذن الطريقة اليت يتم هبا ربط األفكار داخل النص، أي الربط املنطق(19)العالقة التماسكية"
هذان املعياران ليسا من نتاج نظرية حنو النص؛ فقد تطرق هلما بالشرح والتنظري جهابذة اللغة واألدب يف مصادر و 

( Cohesionالرتاث العريب؛ وذلك يف مصطلحي السبك واحلبك. وقد يبدو أن السبك يقابل مصطلح: )
ليوم تتجلى يف وجود فيض من التداخالت يف (. لكن املشكلة املاثلة أمامنا اCoherenceواحلبك يقابل: )

/الباحث التمييز بني هذا الكم من املصطلحات؛ فقد بات القارئتلك املفاهيم. إذ كثرت الرتمجات، ومل يعد بوسع 
ملا يشوهبا من تداخل شديد، من شأنه أن  من الصعب على الباحث اخلوض يف تلك املصطلحات وتداوهلا، نظرا  

 شكاليات:توضيح لتلك اإل اآليتيف اجلدول و يدخل الدارس يف دوامة. 
 Coherence Cohesion لملؤلف

احلبك/ التماسك/ االنسجام/  (2001عفةفيا)
 االتساق

 التضامالسبك/ الربط/ 

 السبك احلبك (2010للبثجوريا)

 السبك احلبك (2007سبلير ،ايثسنيا)

 التضامااللتحام/  السبك/ االتساق متثم،احسثن

 االتساق االلتئام قنةين

 التماسك الرتابط (1998للبحريي،اسرةدا)

 احلبك السبك (1992مصةلوح،اسردا)

 التضام التقارن (1992أيواغزلل ا)
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 الطبعة األوىل، م1996 -بريوت  - مكتبة لبنان ناشرون ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، التهانوي، حممد بن علي الفاروقي احلنفي (20)

 .)107ص  1 ج( حتقيق: علي دحروج

 التماسك الداليل أو املعنوي التماسك الشكلي للفقي

وهكذا اختلف األدباء والكتاب املعاصرون يف نسبة املصطلحات وتسميتها؛ إذ مل يتم االتفاق على السبك 
 وكذلك االتساق. وحني ذكر حسان متام تسمية "االلتحام" مرادفا   والتضامواحلبك، وعلى مصطلح التماسك، 

ذا منطقي جدا  ألن التالحم يعين للسبك؛ جند أن "التالحم" جاء على لسان اجلاحظ مرادفا  للسبك ايضا ، وه
رأي األكثرية يشري أن التماسك يقابل  نفا  أنّ آويتضح مما جاء جعل القطع واحدة وهو أقرب إىل مفهوم السبك. 

الذي حيقق الرتابط الرصفي من خالل أدوات لفظية. واالنسجام يقابل احلبك  Cohesionالسبك  
Coherence  .الذي يعين االستمرار الداليل يف النص وإجياد الرتابط املفهومي 

من معيار التماسك  ا  يعد جزء التضاميف حني أّن  Collocationام ضسك بالتالكن هناك من فسر التم    
 أو املصاحبة هي الفاظ متصاحبة؛ ذكر أحدمها يذكر باآلخر، مثل: فالتضاموال يعرب عن التماسك كله. 

  سلسلة مرتبة: آذار نيسان مايس. السبت األحدالدخول يف -
 اجلزأ والكل: اإلصبع اليد، كلية جامعة -
 اجلزأ واجلزأ: األنف واألذن -
 االندراج يف صنف عام: املعدة األمعاء اهلضم -
 عالقات جامعة: مريض طبيب، طائرة مطار، صيدلية دواء. -

 احلذف سبك أم حبك؟شكالية ما تزال قائمة حول عنصر )احلذف(. فهل مث أّن اإل
)االحتباك( وهو "أن حيذف  متاسك عناصر النص، وأطلق عليه مصطلح يفاحلذف  دورالسيوطي لقد شخص     

مصطلح  الزركشي وهو ما أطلق عليه ،(20)من األول ما أثبت نظريه يف الثاين، ومن الثاين ما أثبت نظريه يف األّول"
احلذف كما وهم بعض الباحثني( وذلك يف كتابه الربهان، حيث قال:   وليس احلذف التقابلي( قابلياحلذف امل
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  [.35: ]سورة هود، من اآلية (21)
ص  3 ج(حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيمالطبعة األوىل،  بريوت –دار املعرفة  ي،الربهان يف علوم القرآن، بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركش (22)

129). 
 .(25ص ) يم األبياريحتقيق: إبراه الطبعة األوىل، هـ1405  -بريوت  - دار الكتاب العريب التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، (23)
  [.13: ]سورة آل عمران، من اآلية (24)
 - األردن – جامعة الريموك  غري منشورة هحتليل اخلطاب اجلديل يف القرآن دراسة يف لسانيات النص، أمحد حممد ذيب أبو دلو، رسالة دكتورا (25)

 .(229ص ) م2002

َأْما))ف من واحد منهما مقابلة لداللة االخر عليه، كقوله تعاىل: ذاملقابلي وهو أن جيتمع يف الكالم متقابالن، فيح
اإِّْجَبلمِّياَوَأنَثايَبِّيٌءامَِّّا ُخُهافـََرةَليَّ الفْـخَـَبيـْ ، األصل فإن افرتيته فعلى إجرامي وأنتم (21)((ثاُُتْبُِّمونَايـَُقوُلوَنالفْـخَـَبلُهاُقْلاإِّنِّ

؛ وأفرده بالتصنيف برهان الدين البقاعي يف  (22)مما جترمون فنسبة قوله تعاىل بريءبراء منه وعليكم إجرامكم وأنا 
تقابالن هو أن جيتمع يف الكالم مكتاب عنوانه: اإلدراك لفن االحتباك، وعلى حد تعريف اجلرجاين فإن االحتباك 

افَِّئخَـنْيِّا))ن ذلك قوله تعاىل: م .(23)عليه لداللة اآلخر هوحيذف من كل واحد منهما مقابل ايفِّ اَلُكْماآيٌَ  َقْداَكثَن
اَولَّللَُّايـُؤَا ْمارَْأَيالْلَرنْيِّ ثْـةَلْةهِّ الَّللَِّّاَوُأْخَبىاَكثفَِّبٌةايـََبْونـَُهْمامِّ اَسبِّةلِّ اَذلَِّكاي ُِّدالْلخَـَقَخثافَِّئٌ اتـَُقثتُِّلايفِّ ايفِّ يَِّنْصبِّهِّاَمْناَيَشثُءاإِّنَّ

الأْلَْيَصثرِّا ُوِلِّ َبًةاألِّ  .الطاغوتتقاتل يف سبيل  أخرى كافرةفئة تقاتل يف سبيل هللا و  مؤمنة فئة وتعين. (24)((َلرِّبـْ
إذن فاحلذف عنصر يؤدي إىل االحتباك؛ وهو يقع ضمن مفهوم احلبك. ومع ذلك فإذا أردنا أْن ندرج احلذف     

مفهوم السبك؛ فعلينا أن نربر ذلك، ال أن نكتفي مبخالفة ما جاء يف مصادر الرتاث. وهناك االختالف يف حتت 
النظرة إىل السبك واحلبك: حني ذكر هاليداي ورقية حسن: أّن الربط باألدوات أكثر أمهية من الربط املعنوي )يعين 

أما براون ويول فيؤكدان أن الوحدات  بدال، احلذف.أن السبك أكثر أمهية من احلبك(. وركزا على: اإلحالة، االست
 (25).اللغوية الظاهرة يف سطح الكالم؛ غري كافية. وأن العالقات املعنوية الضمنية هي األصل

 
الملبحثاللثثلث:اللقةم اللرةلمة اولألدية املصبجثتانظبي اعةلماللنص

لتأكيد مدى التضارب يف استخدام املصطلحات والتهافت على استخالص نتائج مبهمة وعقيمة إال أهنا     
مسوقة يف ركب من املصطلحات واملسميات الفنية نضرب بعض األمثلة والشواهد على املخرجات العلمية اليت 
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 والعلوم اآلداب كلية  ماجستري، رسالة ،بوراس سليمان، حتليلية إحصائية وصفية دراسة": أمنوذجا األنعام سورة" االتساق يف وأثرها العالئقية القرائن (26)

 .(123)ص  م2009 - اجلزائر - باتنة خلضر احلاج جامعة اإلنسانية،
  [.30: ]سورة فصلت، من اآلية (27)
 م2008 - اجلزائر - باتنة خلضر احلاج جامعة اإلنسانية، والعلوم اآلداب كلية  ماجستري، رسالة حممود بوستة، الكهف، سورة يف واالنسجام االتساق (28)
 .(120ص )
  [.50: ]سورة الكهف، من اآلية (29)
  [.120: ]سورة ص، من اآلية (30)

 ه وأحباث علمية:أفرزهتا جمموعة من الدراسات اإلسالمية، وهي عبارة عن رسائل ماجستري ودكتورا
ارَيُـَّنثاقَثُلولاللَّذِّينَااإِّنَّا)): تعاىل قوله ذلك على األمثلة من" :(26)يأيت ما بوراس الباحث ذكر جامعية رسالة يف    
ُبولاََتَْزنُولاَوَّلااََتَثُفولاَأّلَّاالْلَماَلئَِّك ُااَعةَلْةهِّمُااتـَخَـنَـزَّلُاالْسخَـَقثُمولاثَّاالَّللَُّا اايِّثْْلَنَّ ِّااَوَأْيشِّ  فلفظ ؛(27)((تُوَعُدونَااُكْنُخمْاااللَّتِّ

 هذا املوصول، االسم على يعود ضمري على اشتملت اجلملة وهذه بعده، الواردة اجلملة بينته مبهم لفظ "الذين"
 بني التنافر من شيئا   لوجدنا بالفعل املتصل الضمري وجود فلوال ،"قالوا" الفعل يف" الفاعلني واو" هو الضمري
". بدراسته النصية اللسانيات وتعىن وجوده إىل اللغة تسعى الذي االتساق وجدنا ملا األقل على أو اللغوية العناصر

 كالم  وهذا. املوصول بعد جاءت اليت الصلة مجلة خالل من باإلحالة الربط صحيح بشكل املثال هذا وضح لقد
 الربط من أكثر هللا ومراد القرآن ملقاصد والتدبر الفهم منا يقتضي النص لكن فيه؛ شائبة ال وشرح سليم، لغوي

 . باإلحالة
اآلَدمَاالْسُجُدولالِّةْلَمالئَِّك ِّااقـُةْلَنثاَوإِّذْا)): تعاىل قوله يف: (28)بوستة الباحث بني أخرى، جامعية رسالة يفو     

ُذونَهُاارَي ِّهِّااَأْمبِّااَعنْاافـََفَسقَاالْلِّن ِّاامِّنَااَكثنَاااإِّيةلِّةسَااإِّّلَّااَفَسَجُدول اامِّناَأْولَِّةثءاَوُذر ِّيَـَّخهُااَأفـََخخَّصِّ ايِّْئسَااَعُدو ااَلُكمْااَوُهمْااُدوينِّ
: األول موضعني، يف ظهرت اليت" الفاء" العطف أداة خالل من اآلية هذه اتساق حتقق ؛(29)((ايََدّلالِّةلظَّثلِّمِّنيَا

(. اجلن من كان) مجلة وبني بينها ربط: الثاين واملوضع ،(فسجدوا) لرهبم املالئكة وطاعة بالسجود األمر بني ربط
 من صحيح املثال وهذا. (30)((وذريخهاأفخخصذونه)) يف" الواو" العطف أداة خالل من ايضا   اآلية هذه وترابطت

 .تعاىل هللا مراد يبني أو النص، خيدم جديد بشيء يأت ومل النص إيضاح يف يسهم مل لكنه أيضا ، اللغوية الناحية
 التماسكية الوظيفة تربز اجلاللة، لفظ تكرار خالل من: "ومتاسكه النص انسجام يف التكرار ألمهية شرح ويف



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Research    (JISTSR) Vo: 1 No: 3, 2015              

 
 141 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized 

Research    (JISTSR) Vo: 1    No: 1  2015 

                                                           
 .(136ص ، )بوستة حممود الكهف، سورة يف واالنسجام االتساق (31)
-220ص ) م2007 -اجلزائر  – اجلزائر جامعة، العريب األدب يف هدكتورا رسالة خللف،ا نوال، منوذجاأ النور سورة: الكرمي القرآن يف االنسجام (32)

221).  
املوصل،   –جامعة املوصل   األساسية، الرتبية كلية  احباث جملة وسن املختار، البستاين بشرى ،نظرية دراسة: الكرمي القرآن نصية ومعايري النص مفهوم يف (33)

 م.2011 - 1 العدد ،11 اجمللد

 .192م، ص 2011 ،1

 من وجودها انتشر اآليات وهذه وجل، عز هللا إىل األمور اسناد حول تدور اليت اآليات اتسقت حيث للتكرار
 اتساق إىل تعداها بل فقط؛ منفردة اآليات هذه مستوى على االتساق يتحقق مل مثّ  ومن هنايتها، حىت السورة بداية

  (31).كلية  نصية وحدة بذلك فتكونت ،بأكملها السورة
 من العديد النور كلمة  فيها تكررت النور سورة إن: "باحثة ذكرت النص، انسجام يف التكرار دور تبيان وحول    

  السورة يف اهلدف اآلية أن األخري يف ليتضح السابق، املعىن إىل لإلشارة( بينات تبيان، مبني،) وتكررت املرات،
 أخرى وبعبارة اآليات، باقي بل الكلمات، باقي فلكها يف تدور اليت السورة نواة فكانت املشكاة، آية هي كلها
  (32).ذلك بعد الكلي لالنسجام متهيدا األفقي االنسجام يف ساهم السورة يف احملورية الكلمات تكرار فإن
 النص كون فنعتمد الكرمي القرآن بدراسة يتعلق ما: "اآليت لتبني البحث خامتة جاءت أخرى نصية دراسة ويف    

 يهتم ألنه واالتساق النحوي الربط :هي أساسية معايري أربعة له اجتمعت إذا نصيته، تتحقق اتصاليا   حدثا   يشكل
 برتابط يهتم الذي واالنسجام التماسك مث واجلمل، املفردات بني النحوية العالقات عرب ظاهريا   النص بىن برتابط

 خاصية إنه إذ النصية، حتقيق يف املعايري أهم من يعد فهو ومتاسكها املضمونية البىن أي النص يف العميقة البىن
 والسورة األخرى مع والفقرة يلحقها، وما يسبقها ما مع الكرمية واآلية جاراهتا، مع املفردة بتماسك هتتم أساسية
 (33)."التواصلية النصية هلذه وصوال   ويليها يسبقها ما مع الكرمية

 متسق واحد نص الكرمي القرآن أن الدراسة أكدت: "اآلتية الصيغة على النصية الدراسات بعض نتائج وتأيت    
 إشاري عنصر على عناصر أو إحايل عنصر حييل إذ النصية، موضوعاته بني الشبكي اإلحاالت تبادل بداللة لغة،

ا إحاليا عنصرا حتمل األخرى السور أو والسورة أخرى، سور عدة أو سورة يف إشارية عناصر عدة أو  أكثر أو واحد 
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 اجلزائر - جامعة مؤتة أثر عناصر االتساق يف متاسك النص دراسة نصية من خالل سورة يوسف، حممود سليمان حسني اهلواوشه، أطروحة ماجستري، (34)

 .(197ص ) م2008 -
 - بغداد - املستنصرية اجلامعة اآلداب، كلية  ماجستري، أطروحة أمحد حسني حيال، ،السبك النصي يف القرآن الكرمي دراسة تطبيقية يف سورة األنعام (35)

 .(172ص ) م2011
 .(142ص ) حيال، السبك النصي يف القرآن الكرمياملثال: انظر على سبيل  (36)
 .2009/ 18/7مقال منشور يف جملة نزوى على شبكة املعلومات. بتاريخ  أمحد عفيفي، ،جتديد اخلطاب النقدي (37)

 وجود عن عدا معجمي أو نصي إشاري عنصر على إحايل عنصر وحييل أخرى، سور يف إشارية عناصر على يعود
 الرئيسي، اإلحالة عامل وتعاىل سبحانه منتجه الكرمي القرآن نص وحدة يف األول والعامل األخرى، االتساق عناصر
 (34).املدلول على يدل فالدال دالليا، لوحدته، منطقية نتيجة لغويا واتساقه النص ووحدة

 سورة يف داللية وظيفة أدت واملعجمي النَّحوي بنوعيها السبك وسائل إنَّ : "تشري أخرى دراسة نتيجة وكانت    
 والتوحيد األلوهية موضوع وهو السورة أجله من نزلت الذي األساسي املوضوع على التأكيد يف متثَّلت األنعام،
؛ ويقدم هؤالء الباحثون إحصائيان دقيقة لكلمات يف القرآن (35)"!!والكافرين للمشركني واملؤمنني األنبياء وحجاج

املستشرق غوستاف فلوجل، ، وهي إحصائيات قام هبا قبل قرون (36)الكرمي، مثل كلمة هللا، الظاملون، األنعام، ورب
 وأكملها املرحوم حممد فؤاد عبد الباقي يف معجمه.

هو "معيار  واحدا   ن تطبيق مجيع معايري النظرية؛ يعين أن الباحث سوف يكرس عامال  من الواضح مبكان أ    
على حساب املعىن، وهذا يعين أن  كبريا    النص؛ وجند أن النصوص تأخذ فيه حيزا   منشئالقصدية" يف تبيان مراد 

املراد من النص هو واحد من سبعة عناصر. ناهيك عن أن معظم الدراسات مل تطبق مجيع املعايري يف تلك 
التطبيقات؛ بل راحت تؤكد على قسم منها مثل االنسجام واالتساق والتماسك واإلحالة، باعتبار أن االتساق 

وهو ما يعين بالضرورة غض النظر عن املعىن ومراد  ،(37)اب النقديالنصي من أهم األهداف عند حتليل اخلط
النص. من جانب آخر جند أن تلك الدراسات اليت مل تطبق املعايري النصية كلها؛ واكتفت مبعيار واحد أو معيارين 
أو بضعة منها، حبيث مل تربر سبب هذا املنهج، فجاءت دراساهتم مبتورة أو ناقصة، مع أّن النص حدث تواصلي؛ 

 .أن تتوافر فيه سبعة معايري نصية جمتمعة، ويزول عنه هذا الوصف إذا ختلف أحد هذه املعايري كون نصا  يلزم لي
 اللغة ألجل ألفاظه وحتليل املقدس القرآن تشريح جواز مدى نتأمل؛ أن ميكن النماذج، هذه كل  بعد استعراض    

 اللغوي مهام من أنّ  نتذكر أنْ  وعلينا! الالمنتهية؟ وتفريعاهتما واحلبك السبك يف تطبيقات إنارة ألجل! فحسب؟
 بنتائج الدراسات هذه من أي جاءت فهل. السابقني جلهود نوعية إضافة يشكل جديد شيء تقدمي احلالة هذه يف
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 .[17] اآلية:، من القمرسورة   (38)

 يف -هللا رمحه– الشعراوي متويل حممد الشيخ مثل املعاصرين؛ العلماء أو األقدمني، العلماء جلهود شيئا تضيف
 .البيانية ملساته يف السامرائي صاحل فاضل الفاضل األستاذ أو تأمالته

بعد كل ما تقدم، فالنتيجة األولية اليت تبدوا أمامنا؛ هي أن هذه النظرية تؤدي إىل حتليل النص القرآين و     
ب، وهذا بتفاصيل لغوية كثرية، تغطي على املعاين العظيمة املرادة يف النص، فتجعل النص القرآين نصا لغويا فحس

ليس هو املراد يف القرآن. لقد أسهمت الدراسات اللغوية التقليدية؛ مثل إعراب القرآن والدراسات البالغية يف 
أي تيسريه  (38)((مُّدَّكِّب اامِّنافـََهلْاالِّةلذ ِّْكبِّاالْلُقْبآنَااَيسَّْبنَثاَوَلَقدْا))ا:سبحانه احلق يقول ،تقدمي فهم يليق بالنص القرآين

ولقد تعددت تفسريات  .للناس فهم مقاصده فهما بسيطا ومتعمقا، كل حبسب ومقدار فهمهعلى حنو يسهل 
فالتفاسري اليت . العربية واللغة املفسر قدرة على باالعتماد بالرأي التفسريو القرآن الكرمي، منها: التفسري باملأثور، 

ف" للزخمشري الذي عين باجلانب عنيت باجلانب اللغوي للقرآن وكشف أسراره البالغية، كثرية منها: "الكشا
البالغي، و"مفاتيح الغيب" للرازي الذي ركز على املتشابه اللفظي، و"البحر احمليط" لألندلسي، و"إرشاد العقل 
السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي" أليب السعود العمادي، وهو من التفاسري البالغية أيضا ، و"التحرير والتنوير" البن 

 تأمالت الشيخ حممد متويل الشعراوي، و"ملسات بيانية" لفاضــل صالـح السامرائــي الذي اهتم عاشور، إضافة إىل
يبقى  ،ة ال حيدُّها زماٌن وال مكانٌ شرعبالفروق اللغوية والبيانية يف القران، وغريهم كثري. إّن كتاب هللا نصوٌص م

 بد الدهر. مشرعا لتفاسري أهل العلم؛ ألن معانيه باقية ومتجدده ال تنضب أ
 

اخثمت اللبحثاونخثئجه
 واسع، نطاق على انتشرت اليت احلديثة اللغوية الدراسات من األوسع املعاصر النمط ةالنصي الدراساتتعد     
 تاختص يتال - النصية الدراسات واستهدفت. امليدان هذا يف األحدث النظرية ودريسلر ديبوغراند نظرية وتعد

من  وجدأرقى ما  الى سور أو آيات من القرآن الكرمي، باعتبارهع النص لغة علم نظريةل نصية معايري بتطبيق
معايري النظرية السبعة يف حتليل النص القرآين. بتطبيق بعض  اجلانب اللغوي يف حتليل النص - نصوص يف الكون

 املعاين العظيمة واملراد فراحت حتلل متاسك األلفاظ وترابطها بشكل تفصيلي ومبهنية واحرتافية عالية؛ دون النظر إىل
يف تلك اآليات والسور. وتبعا لذلك جند أن القرآن الكرمي أصبح نصا  لغويا معدا  للتحليل اللغوي فحسب. يف 
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حني ينبغي أن يكون أهل اللغة هم أهل التفسري. فاللفظ القرآين وال شّك حيتاج منا إىل مزيد من العناية والتأمل 
هللا تعاىل مقصودة بدقة، وقد جرى استخدامها بشكل أمثل ودقيق؛ وعلى الباحث  والتدبر، فكل لفظة يف كتاب

اللغوي أن يستعني بكتب التفسري لعلماء اللغة، إضافة إىل كتب اللغة ألجل تطوير ما موجود وألجل الوصول إىل 
رين القدماء حتليالت جديدة ومعان جديدة ختدم كتاب هللا تعاىل، حبيث تشكل إضافات نوعية ألعمال املفس

فأهل اللغة والبالغة حني يتدارسون القرآن الكرمي عليهم أن جيدوا ويستخرجوا معرفة جديدة يف كتاب هللا  األجالء.
الذي ال تنضب معانيه ومدلوالته أبد الدهر. فهذه النظرية لو طبقت على نصوص أدبية نثرية أو شعرية، وعرضت 

نقد لرمبا كان ذلك أفضل بكثري من تطبيقها على نصوص القرآن تلك النصوص األدبية للتشريح والتحليل وال
االكرمي.

زاء تلك الدراسات النصية؛ فهذه ورقة ما هي إال إال يزعم الباحثون أهنم وصل إىل نتيجة هنائية، حتدد املوقف و     
نواة حبث علمي متكامل، البد أن جيري من خالله استكمال اجلوانب والتفصيالت الفنية للموضوع، والوقوف 
على آراء علماء التفسري وعلماء اللغة يف املؤسسات األكادميية حول تلك الدراسات، ليصار إىل بلورة رأي علمي 

 التفسري وعلماء اللغة علماء يدعوا أن الباحث يسر هنا ومنية القضية املطروحة للدراسة. رصني ينسجم وأمه
 الكرمي، القرآن نصوص على النظرية هذه تطبيق حول السديدة ومالحظاهتم آراءهم بإبداء مشكورين ليتفضلوا

 .املوضوع وأمهية تتناسب رصينة علمية وتوصيات مبقرتحات خنرج أن عسى
ا
ا

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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الملصثدراولملبلجع
 للقبآناللكبمي.
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