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 الممخص:
بيف االبعاد النصية عند المحدثيف كالسيما معيار االنسجاـ كعمـ المناسبة الذم  ربةيقدـ البحث مقا    

يعرض ك  ابدعو عمماء التفسير المسمميف  متخذا مف تفسير الميزاف أرضية تطبيقة ليذه المقاربة ،
مة الطباطبائي مف خَّلؿ فيمو لمفيـك المناسبة لدفع االشك اؿ حكؿ البحت االبعاد النَّصية  لنظرة العَّلَّ

ترتيب اآليات كالسكر في القرآف مع كجكد الفارؽ الزمني كالمكاني في نزكليا ؛الف بعضيا نزلت تبعا 
لظركؼ الحافة بالرسكؿ كالمسمميف ، سكاء كانت في بداية الدعكة أك بعد أٍف أصبحٍت الكممة العميا 

ي النفي عف القرآف كؿُّ بعض الباحثيف ف بو أفاض ككاف البحث ردنا عمى ما لممسمميف في المدينة،
 . مظاىًر النَّصية المكحدة 

مة الطباطبائي، مفيـك المناسبة(  .الكممات المفتاحية: )البيعد النَّصي، العَّلَّ
 

The textual dimension of Allama Tabatabai 

the concept of the occasion as a model)) 
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Abstracts: 
    The research presents an approach between the textual dimensions of the 

modernists, especially the criterion of harmony and the science of 

appropriateness, which was created by Muslim scholars of interpretation, 

taking from the interpretation of the balance as an application ground for this 

approach. The temporal and spatial in its revelation, because some of them 

were revealed according to the circumstances of the edge of the Messenger 

and the Muslims, whether it was at the beginning of the call or after it 

became the supreme word for Muslims in Medina, and the research was in 
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response to what some researchers have elaborated in the denial of the 

Qur’an all the manifestations of the unified textuality. 

Keywords: (text dimension, Allama Tabatabai, the concept of occasion) 

                           

 

 المقدمة 
 الطيبيف كآلو محمد اإلسَّلـ نبي عمى كالسَّلـ كالصَّلة العالميف رب   لٌموً  الحمدي 

 الطاىريف،
 .الغير المياميف  وكأصحابي 

 بعدي، أمَّا
مةلنظرة   ةصياالبعاد النَّ ، يعرضالبحت  فإفَّ        الطباطبائي مف خَّلؿ فيمو  العَّلَّ

يات كالسكر في القرآف مع كجكد الفارؽ دفع االشكاؿ حكؿ ترتيب اآلللمفيكـ المناسبة 
الزمني كالمكاني في نزكليا ؛الف بعضيا نزلت تبعا لظركؼ الحافة بالرسكؿ كالمسمميف 

، الكممة العميا لممسمميف في المدينة صبحتٍ أ فٍ أ، سكاء كانت في بداية الدعكة أك بعد 
ة المكحدة ، اذ يرل النَّصي مظاىرً  نفي عف القرآف كؿُّ الكقد أفاض بعض الباحثيف في 

ا بالمعنى الحديث ، الذم يستمزـي درجةن كبيرةن مف ا منسجمن ليس نصن  إفَّ القرآفبعضيـ 
 الترابط في مستكل التأليؼ المغكم .

 عني لسانيكأكالبحث يسعى إلى كضع مقاربة لسانية بيف ما يقكؿ بو المسانيكف اليكـ ك   
مةالنص كما عرضو  يقكلكه ، مف حيث  تقترب لما فٍ أ دتكا مف فكرة الطباطبائي العَّلَّ

لسانيات النص كالسيما مصطمحات اختمفت المصطمحات ، مقاربيف بيف  فٍ ا  المفيكـ ك 
معيار االنسجاـ )الترابط المفيكمي( كمفيكـ المناسبة  التي عنى بيا بعض المفسريف 

مةعطاىا أ،كقد  الدكر عمى مختصريف ىذا ،في تفسيره  ااساسين  االطباطبائي دكرن  العَّلَّ
ترتيب اآليات داخؿ السكرة الكاحدة ، متخذيف مف المنيج الكصفي التحميمي طريقا في 

مةمفاتشة آراء  ثباتو أفَّ  ، الطباطبائي العَّلَّ التماسؾ كاالنسجاـ النصييف  عناصرى  كا 
 مف خَّلؿ الشكاىد الكثيرة التي عرضيا في تفسيره .متكفرة في القرآف الكريـ 
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ص نَّ المبحث االكؿ يحمؿ مفيكـ ال :مباحثو زعا عمى ثَّلثة مك كقد جاء البحث    
مة عند  الكاحدة السكرة في اآليات ترتيب  :الثاني ما المبحثي أكمفيكـ المناسبة    العَّلَّ

، كقد انتيى البحث ببعض  المناسبةً  ا لمفيكـً كجاء المبحث الثالث تطبيقين  ، الطباطبائي
 اجع. بالمصادر كالمر  قائمةه  ـى النتائج ثُّ 

 : مفيوم النص ومفيوم المناسبةالمبحث االول
 :           صِ مفيوُم الن   أوال:   

حظنا كافرنا في الدراسات المغكية كاألدبية كاالجتماعية؛ لككنو  ناؿى مصطمحي النَّص    
ينتمي إلى المعرفة الكمية ، كجالت ىذه الدراسات  في مفيـك النص  كمرجعياتو  كأثره 

أىمر صعب  العربية كاالصطَّلحية لكممة نص   األصكؿفَّ البحثى في عمى أ، في المتمقي
 .  (ُ)لتعدد معايير ىذا التعريؼ، كمداخمو كمنطمقاتو كتعدد األشكاؿ كالمكاقع كالغايات

فمصطمح النَّص لو دالالت تتفاكت بيف العمكـ كالخصكص يحده عمماء االصكؿ     
ينصُّ    ، كاالصؿ فيو أنو مصدر لمفعؿ نصَّ  نكع مف أنكاع داللة المفظ عمى معناه

  (ِ)بمعنى الرفع كاالظيار ، كنص السنة أم: ما دؿَّ ظاىر لفظيما عميو مف االحكاـ
أمػػػا عنػػػد المحػػػدثيف فػػػالٌنص النسػػػيج العػػػاـ الػػػذم يتػػػألؼ مػػػف خيػػػكط متناسػػػقة عمػػػى ىيئػػػة 

أ الكحػدة : مبدسمسمة مف الجمؿ يضبطيا مبدآف  بكصفيا مخصكصة ، كيتعدل الجممة 
فالتعريفػػػات التػػػي كرد عمييػػػا الػػػنَّص حػػػديثا كثيػػػرة كمختمفػػػة ؛فبعضػػػيا ،  (ّ)كمبػػػدأ التناسػػػؽ

يػػػػا مػػػػا يراعػػػػي فػػػػي التعريػػػػؼ جانػػػػب الكظيفػػػػة منيقصػػػػر الػػػػنص عمػػػػى المنجػػػػز كتابػػػػة ، ك 
التكاصمية ، كمنيا ما ييتـ بعنصر التتابع بيف ألفاظ النص كمنيا ما يركز عمى الكظيفة 

إلػػػػى تبنػػػي تعريػػػػؼ  الفقػػػي كسػػػػعيد بحيػػػرم إبػػػراىيـ كػػػؿن مػػػػف كيػػػػذىب ، (ْ)الدالليػػػة لمػػػنص
 اتكاصمين  احدثن  يرل النصَّ  التي ،و مف التعريفات  الجامعة يعٌدانك  (ركبرت دم بك جراند)

 ،ىذه المعايير)االتساؽ، االنسجاـك مجتمعة ،  لو سبعة معايير تتكفرى  أفٍ   يشترط لنصيتو
     (ٓ)التناص( القصد ،القبكؿ، االعَّلـ ، المقامية،
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كعرَّفو نعمػاف بيػكقرة ))كحػدة كبػرل شػاممة تتكػكف مػف أجػزاء مختمفػة تقػع عمػى مسػتكل    
أفقػي مػف الناحيػػة النحكيػة، كعمػى مسػػتكل عمػكدم مػف الناحيػػة الدالليػة، كمعنػى ذلػػؾ أفَّ 
النصَّ كحدة كبرل ال تتضمنيا كحدة أكبػر منيػا، كالمقصػكد بالمسػتكل االكؿ )األفقػي(أفَّ 

ػا الثػاني فيتكػكف الن صَّ يتككف مف كحدات نصػية صػغرل تػربط بينيػا عَّلقػات نحكيػة، أمَّ
مػػف تصػػكرات كميػػة تػػربط بينيػػا عَّلقػػات التماسػػؾ الدالليػػة المنطقيػػة، كليػػذا عنػػد تحميػػؿ 
الػػػػنص  ينبغػػػػي أٍف نتبنػػػػى نظريػػػػة كميػػػػة تتفػػػػرع منيػػػػا نظريػػػػات صػػػػغرل تحتيػػػػة تجمػػػػع كػػػػؿ 

مصػػػطمح الػػػنص بمعنػػػاه الحػػػديث لمػػػا فيػػػو مػػػف  يسػػػتخدـ ىػػػذا البحػػػث ،   (ٔ)المسػػػتكيات((
الشمكؿ كالعمكـ ، كلما فيو مف مراعاة الخصائص الرئيسة التي ال يكاد يخمك منيا نػص 

  .مف النصكص 
 عمينػا أٍف نيبػػيفى ، لمػػنص   الػنص   كبعػد ىػػذا البحػث فػػي المعجمػات المغكيػػة كتعريفػات عممػػاء

   .يكـ النص  عف مف تصكره، ك الطباطبائي لمسٌيدً  ةالنصي الرؤية
مة يقكؿي       كَّلـ مكصكؿ  ...البياف القرآني  )) :عف مفيكـ النص   الطباطبائي العَّلَّ

ينطؽ بعضو ببعض كيشيد بعضو عمى بعض كما  في عيف أنَّو مفصكؿبعضو ببعض 
( فَّل يكفي ما يتحصؿ مف آية كاحدة بإعماؿ القكاعد المقررة عميو السالمعمي ) قالو 

جميع اآليات  يتعاىدى  كطة في انكشاؼ المعنى المراد منيا دكف أفٍ في العمكـ المرب
  اْلُقْرآنَ  َيَتَدب ُرونَ  ﴿َأَفاَل : المناسبة ليا كيجتيد في التدبر فييا كما يظير مف قكلو تعالى

 (ٚ)((ٕٛالنساء: َكِثيرًا ﴾ اْخِتاَلًفا ِفيوِ  َلَوَجُدوا الم وِ  َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيرِ 
ٌنما الجامد، الٌمغكمٌ  المصطمح مف معناىا تأخذ ال إفَّ الكممة يمكف لنا القكؿ : كبذلؾ  كا 
 مف أبعد إلى الكممةى  يكس ع فالمجتمع المجتمع؛ ممارسة في الكممة حركة خَّلؿ مف

 معناه في ندرسىو أف مف بدٌ  فَّل النٌص، ندرس أف نريد عندما كليذا، الٌمغكٌم، معناىا
 ما كفي منو، الناسي  يستكحيو ما في أمٍ  أيضان، لتاريخٌيةا مسيرتو كفي المغكٌم،

 .  يستعممكنو
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مػػة كيقػػكؿي     ا إلػػى رؤيتػػو النصػػية :مػػف الميػػزاف مشػػيرن  آخػػرو  فػػي مكػػافو  الطباطبػػائي العَّلَّ
لػيس  يرعى نظره في آيػات القػرآف مػف أكلػو إلػى آخػره ال يشػؾ فػي أفَّ  فٍ مى  كؿَّ  عمى أفَّ ))

 كفييػا تنطؽ بمعناىا كتضػؿ فػي مرادىػا، بػؿ مػا مػف آيػة إالَّ  بينيا آية ليا مدلكؿ كىي ال
ػػ  سي بً تىػػمٍ ا مػػدلكؿ كاحػػد ال يرتػػاب فيػػو العػػارؼ بػػالكَّلـ، أك مػػداليؿ يى داللػػة عمػػى المػػدلكؿ: إمَّ

الَّ بعضػػيا بػػبعضو   بطمػػت ، كىػػذه المعػػاني الممتبسػػة ال تخمػػك عػػف حػػؽ المػػراد بالضػػركرة كا 
ا لػػذم ىػػك حػػؽ المػػراد ال محالػػة ال يكػػكف أجنبينػػالداللػػة كمػػا عرفػػت، كىػػذا المعنػػى الكاحػػد ا

عف األصكؿ المسممة في القرآف ككجكد الصانع كتكحيده كبعثة األنبياء كتشػريع األحكػاـ 
كالمعاد كنحك ذلؾ، بؿ ىك مكافؽ ليا كىي تستمزمو كتنتجػو كتعػيف المػراد الحػؽ مػف بػيف 

و أصؿ يرجع إليو البعض ا، كبعضالمداليؿ المتعددة المحتممة، فالقرآف بعضو يبيف بعضن 
مػػة، ك  (ٖ)((اآلخػػر  تفسػػيره كلكػػفٌ  إليػػي نػػٌص  القػػرآف مػػف كجيػػة الباحػػث يريػػد القػػكؿ  العَّلَّ
 كيٍدرسػكا كيتػدٌبركه، يتفٌيمػكه، أف حٌقيػـ كمػف القػرآف،  قػراءة الناس كؿٌ  كاجب كمف بشرٌم،

 كأف يتفٌيمػػكه أف بػػو، ييخػػاطىبكف أك بػػو، يمتزمػػكف لمٌػػذيف بػػدٌ  ال منيػػا، انطمػػؽ التػػي المفػػرداتً 
 بعػػػػض حػػػػكؿ االسػػػػتفياـ عَّلمػػػػاتً  المشػػػػرككف أثػػػػار كعنػػػػدما االسػػػػتفياـ، عَّلمػػػػات يثيػػػػركا

 لمنػػاس ككانػػت النبػػٌي، خػػَّلؿ مػػف يجيػػبيـالقػػرآف  كػػاف كاالجتماعيػػة، االعتقاديػػة القضػػايا
 بػو جػاء عٌمػا يسػأؿى  أف مػف إنساف أمٌ  يىمنع لـ فالقرآف يشاؤكف، ما النبيٌ  يسألكا أف حرٌيةي 
 . (ٗ)ذلؾ ليـ يفٌسر أف حاكؿ بؿ اإلسَّلمٌي، ريعي التش

مة كيشير           عمى  )) :قائَّلن  لى مفيكـ النص  إ في مكاف آخر الطباطبائي العَّلَّ
 ريدى ما أي ذلؾ مف اآليات إنَّ  ـي كىً خالؼ ظاىرىا، كما يي فييا ما يي  ريدى أي  ليس في القرآف آيةه أنَّو 

 ا، كمف المعمكـ أفَّ بعضو بعضن  ري فس  كمة، كالقرآف يي خر محأي  يعطييا ليا آياته  بيا معافو 
منفصمة لمفظ ليس بخارج عف ظيكره  أك متصمة المعنى الذم تعطيو القرائف
، يتكمـ بما يتصؿ بعضو ببعضو  ديدنو أفٍ  عمى أفَّ  متكممو كبالخصكص في كَّلـ نص  
يريد  ،(َُ)(( بالتدبر فيو كتناؼو متراءو  كيرتفع كؿ اختَّلؼ كيشيد بعضو عمى بعضو 
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مة ف أىـ مزايا تفسير  القرآف بالقرآف أنو يضعي اليد عمى إالطباطبائي القكؿ :  العَّلَّ
مظاىر التماسؾ كاالنسجاـ في النص القرآني ، كيككف لممفسر ممكة ييدرؾ بيا أساليب 

مف   اخرل أك آية القرآف كدقائؽ نظمو ، أم: أف شرح كممة قرآنية بأخرل أك جممة 
خاضعا لمبدأ كريـ ليعدُّ مظيرا مف مظاىر انسجاـ النص القرآني ، كيظؿ القرآف ال

أـ التماسك النصي( الترابط بيف مككنات النَّص سكاء أكاف الترابط ترابطا رصفيا )
 )انسجام( . ترابطا مفيكما لؤلفكار

 مفيوم المناسبة: :ثانًيا  
ـى المناسبًة أساسه في التفسير؛ ألنَّ     ـ اآليات كيرجح بيف اآلراء كىذا و يسيؿ فيإفَّ عم

كيدرأ التأكيَّلت  الذم يربط بيف اآلياتً  بالمعنى الراجحً  عمى األخذً  سرى المف ما يعيفي 
ا مع لى الصكاب أكثرىا انسجامن إا مع النصكص القرآنية كجعؿ أقربيا المتعارضة داللين 

   . حدةً الكا المكي كالمدني في السكرةً  تَّلحـي  تثبتي  كالمناسبةي  ,سياؽ النص
يقكؿ  القرآني   في النص  كاالنسجاـ  الترابطً  ركف إلى ظاىرةً فس  المي  تنبوقد ك      

،كمرجعيا في اآليات  كالمقاربةً  كالمشاكمةً  في المغةً  المناسبةي ق(:))ُُٗالس يكطيُّ)ت
لى رابط بينيما عاـ أك خاص أك عقمي أك حٌسي أك خيالي أك غير ذلؾ مف إ كنحكىما

قات, أك التَّلـز الذىني كالسبب كالمسبب كالعمة كالمعمكؿ كالنظيريف أنكاع العَّل
كالضديف كنحكه, كفائدتو جعؿ أجزاء الكَّلـ بعضيا آخذنا بأعناؽ بعض، فيقكل بذلؾ 

 .   (ُُ)((التأليؼ حالتو حاؿ الًبنىاء المٍحكىـً المتَّلئـ األجزاء يصبحي االرتباط ك 
اآليات داخؿ السكرة نفسيا كداخؿ القرآف كمو, ))أٌما تناسؽ  كقاؿ في مكضع آخر:     

فيعرؼ بطريؽ النظر الى الغرض الذم سيقت لو السكرة ,كما يحتاج اليو ذلؾ الغرض 
مف مقدمات ....فيذا ىك األمر الكٌمي المعيف عمى حكـ الربط بيف جميع أجزاء 

بير الغرناطي مف الذيف صٌنفكا في ىذا العمـ، أبك جعفر إبراىيـ بف الز ك ، (ُِ)((القرآف
، ثـ جاء (البرىاف في مناسبة ترتيب سكر القرآف)ىػ( في كتاب سٌماه َٖٕاألندلسي )تػ

، الذم (البرىاف في إعجاز القرآف)ىػ(، صاحب ِٕٕبعده كماؿ الديف بف الزممكاني )ت
ف ا بترتيب المصحؼ كبىيَّفى أسراره، فقاؿ: ))عند التأمؿ يظير أفَّ القرآا كبيرن اىتىَـّ اىتمامن 
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ىػ( ليذا العمـ كتابٍيًف أسماىما: ُُٗأىٍفرىدى السيكطي )ت، ك  (ُّ)((كمَّو كالكممة الكاحدة
  .(((أسرار التنزيؿ)، ك(تناسؽ الٌدرر في تناسب السكر)

 (نظـ الدرر في تناسب اآليات السكر)كمف أكسع المراجع في ىذا العمـ كتاب      
كر المناسبات بيف  آيات القرآف الكريـ ىػ( حيث ذٖٖٓلبرىاف الديف البقاعي المتكفي )

يراد  سكرة سكرة, كلديو كلع في استعماؿ التفسير اإلشارم، كاستعماؿ حساب الجمؿ، كا 
 . (ُْ)ما في التكراة كاإلنجيؿ، كقد ايًخذ عميو ذلؾ

 :لغةً  المناسبةُ 
: مصدر مف ناسب يناسب مناسبة، كمادة )النكف، كالسيف، في المغةً  المناسبةي      

 التصالو كاالتصاؿ سمي النسب، كمنو(،اتصاؿ شيء بشيء)حكؿ معنى: لباء( تدكركا
المماثمة تقكؿ: ىذا )),كالمشاكمة بمعنى : (ُٔ)(تعني المشاكمة كالمقاربة)المناسبة ك (ُٓ)بو

(:يعني اتصاؿ الشيء بالشيء ,كمنو :شكؿ ىذا أم  مثمو, كىي مأخكذة مف الفعؿ )نىسىبى
 .  (ُٖ) ا(,كالجمع)مناسبات(, كالمصدر)نسبن  (ُٕ)((القرابة :)النسب( أم

ترادؼ المَّلئمة كالمكافقة  (المناسبة)كممة  مف ىذه التحديدات المعجمية أفَّ  يتضحك     
كالمشاركة كاالتصاؿ مما ينـ عف مَّلئمة العناصر كاتصاليا في بنية النص أك تمميح 

 .  إلى كسائؿ يتحقؽ بيا االنسجاـ
 :المناسبُة اصطالحاً      
 التي الرتبة عمى الطَّلعا كثمرتيا الترتيب عمؿ منو عرؼي عمـه ت المناسبةي: ))ىي    

 كمحمة ىك الذم كالتعمؽ االرتباط مف أمامو كما كراءه بما لو ما بسبب الجزء يستحقيا
 ألدائو , سر البَّلغة كىك ، هؤ أجزا لمترتيب منو تعرؼ عمـ القرآف مناسبات فعمـ النسب،

 . (ُٗ)(( الحاؿ مف اقتضاه لما المعاني ةمطابق إلى تحقيؽ
ا ))بأنَّيا     مجمكع األصكؿ الكمية كالمسائؿ المتعمقة بعمؿ ترتيب  يىكتعرَّؼ أيضن

 . (َِ)((أجزاء القرآف العظيـ بعضيا ببعض
فييا الدكتكر مصطفى مسمـ     كجو مف الكجكه  :الرابطة بيف شيئيف أم بأنَّيا))  كييعر 

ي ارتباط السكرة بما قبميا كبعدىا, كفي اآليات تعني كجو االرتباط في كفي كتاب اهلل تعن
  . (ُِ)((كؿ آية بما قبميا كما بعدىا
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و يشمؿ عمى المناسبة بيف ؛ ألنَّ األخيرتعريؼ الأنسب تعريفات لممناسبة  كيظير     
 يطابؽ فضَّلن عف أنَّو اآليات في السكرة الكاحدة كالمناسبة بيف السكر في القرآف الكريـ

مةرؤية   يقٌيدىا باآليات المتحدة النزكؿ وفي مفيكـ المناسبة كلكن الطباطبائي العَّلَّ
 بأفَّ  ما سبؽ ضكءً  فيا تعريفن  نستنتجى  كيمكف أفٍ  ،كاآليات التي بينيا ارتباط ظاىر

داخؿ النص ككشؼ الركابط بيف الكَّلـ مف أجؿ بياف  العَّلقاتً  ىي دراسةي  :المناسبةى 
براز كحدة النص القرآني بكصفو بناءن انسجاـ النص  متَّلئـ األجزاء كبياف  امحكمن  كا 

  ف الصكرة المثمى لممعنى.كٌ كى تي  التي الركابط
فَّ      لى ذلؾ إ ىػناؾ تداخؿ كبير بيف مفيكـ الس ياؽ كمفيكـ المناسبة , مرجعكا 

لى إنا رجعٍ  اشتراكيما في كثير مف الخصائص التي تميز كؿ كاحد منيما ,كلكف إفٍ 
ا عف الفرؽ بيف ))أمَّ ،  المفيكمي  لكمييما كجدنا الفرؽ الذم يكمف ما بينيما االمتدادً 

الس ياؽ كالمناسبة... فكظيفة المناسبات الكشؼ عف كجكه الربط بيف اآليات كالمقاطع 
 بعد كجية ارتباطيا بما قبميا كما بعدىا, كال يتـ الربط إالٌ  -ألكؿ كىمة -التي تظير
اني التي احتكتيا اآليات السابقة كالَّلحقة ,كىذه كظيفة الس ياؽ ,كذلؾ مف معرفة المع

د بدايتيا كيحدٌ  مياص المعاني كيشكٌ الذم يشخٌ  فَّ إخَّلؿ الكشؼ عف معاينو المتتابعة, ف
بعد معرفة  الٌ إكنيايتيا سياقيا فالس ياؽ خادـ لعمـ المناسبات, كال يتـ استجَّلء المناسبات 

رآنية كحينئذ يتحدد المكضكع ,كعميو يككف ابراز المناسبة في غاية سياؽ المقاطع الق
  . (ِِ)((الكضكح 

 تحقؽ فيى ،آياتو  مف تسبقيا كما اآلية بيف الربط تحٌقؽ, إذف المناسبة فإفَّ      
 . اآليات بيف ىذه االنسجاـ

مةترتيب اآليات في السورة الواحدة  عند  :  الثانيالمبحث        :طبائي الطبا  العال 
 إعجاز كجكه مف الترتيب كىذا العمماء، بإجماع تكقيفي السكر في اآليات ترتيب إفَّ    

 بعدىا، كما قبميا بما مناسبة مف تخمك ال اآليات أف العمماء قرر ىنا كمف الكريـ، القرآف
ا الَّلـز مف كليس ،أحدو  لكؿ   ظاىرنا التناسب ذلؾ يككف أف يمـز ال لكف  في ؼالتكم أيضن

مة إال أفَّ  اآليات بيف المناسبة إظيار ال يؤمف بترتيب اآليات ترتيبنا  الطباطبائي العَّلَّ
عميو الدليؿ أنَّو ترتيب تكقيفي كيقكؿ في ذلؾ: ))إفَّ كقكع بعض   ما دؿَّ تكقيفينا إالَّ 
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اآليات القرآنية التي نزلت متفرقة مكقعيا الذم ىي فيو اآلف لـ يخؿ عف مداخمة مف 
 .  (ِّ)((ابة باالجتيادالصح

))كأما   االتجاه التكفيقي أصحاب ىابناه بمناقشتو لمركاية التي اعتمديت ما عمى كيبرىف 
ىذه اآلية  أضعى  أتاني جبريؿ فأمرني أفٍ  : ()ركاية عثماف بف أبي العاص عف النبي 

ْحسَ  ) :السورة مف  بيذا المكضعً  يتَاِء ِذي اْلُقْرَبٰى َوَيْنَيٰى ِإن  الم َو َيْأُمُر ِباْلَعْدِل َواْلِْ اِن َواِ 
 عمى أزيدً  َّل تدؿُّ ف  [ٜٓ]النحل: (َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي  َيِعُظُكْم َلَعم ُكْم َتَذك ُرونَ 

في بعض اآليات في الجممة ال بالجممة، كعمى تقدير التسميـ ال داللة لما  ()مف فعمو 
، كمجرد حسف ()عمى مطابقة ترتيب الصحابة ترتيبو  المتقدمة بأيدينا مف الركايات

نما يفيد أنَّ  الظف بيـ ال يسمح لمركايات بداللة تدؿُّ  يـ ما كانكا ليعمدكا بيا عمى ذلؾ كا 
،كفي ركايات الجمع االكؿ المتقدمة  فيما عممكه ال فيما جيمكه()إلى مخالفة ترتيبو 

،  (ِْ)((عمـ بمكاضع جميع اآليات كال بنفسيا عمى اأكضح الشكاىد عمى أنيـ ما كانك 
مة   ذكر ممكف حدكثو في بعض المكاضع ، كىذا يعني ال ما أفَّ   :يريد القكؿالعَّلَّ

، ثـ يمتمس العذر لمصحابة  فيـ ال يتعمدكا مخالفة النبي فيما عممكه يشمؿ القرآف كمو 
التي تؤكد عدـ عمميـ أما ما جيمكه فَّل يبنى عميو ، لكجكد  ركايات  الجمع االكؿ 

 بمكاضع جميع اآليات.
مة يضيؼي ك        ()عند النبي  كانت مرتبةن  اآلياتى  إفَّ  ...:))قائَّلن  الطباطبائي العَّلَّ

 المدنيةً  ةً في السكر  كالمدنياتً  المكيةً  ةً في السكر  بحسب ترتيب النزكؿ فكانت المكياتي 
 ىذا الفرض إالَّ  ا بالمدينة، كال يتحقؽي نزؿ بعضيا بمكة كبعضي سكرةه  يفرضى   أفٍ الميـ إالَّ 
ما نشاىده مف اختَّلؼ مكاضع اآليات مستندا إلى  , كالـز ذلؾ أٍف يككفى كاحدةو  في سكرةو 
 .   (ِٓ)((مف الصحابةً  اجتيادو 
مة كيستمري        فَّ ىناؾ ما ال يحصى مف إ)): بقكلو ذلؾ في تكضيحً  الطباطبائي العَّلَّ
نازلة بمكة كبالعكس  ر المدنيةً في السكً  كثيرةو  آياتو  عمى ككفً  ؿُّ يد أسباب النزكؿً  ركاياتً 

كىي كاقعة في سكر ()عيد النبي   في أكاخرً مف القرآف نازلة مثَّلن  كعمى ككف آياتو 
التي  البقرةً  نازلة في أكائؿ اليجرة كقد نزلت بيف الكقتيف سكر أخرل كثيرة، كذلؾ كسكرةً 

يا مف كفييا آيات الربا كقد كردت الركايات عمى أنَّ نزلت في السنة األكلى مف اليجرة 
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 بيفٍ كلـ يي ()و قاؿ: مات رسكؿ اهلل حتى كرد عف عمر أنَّ ()آخر ما نزلت عمى النبي 
َوات ُقوا َيْوًما ُتْرَجُعوَن ِفيِو ِإَلى الم ِو  ُثم  ُتَوف ٰى ُكلُّ )    لنا آيات الربا، كفييا قكلو تعالى:

يا آخر ما نزؿ مف القرآف ، كقد كرد أنَّ  [ُِٖ]البقرة: (ْت َوُىْم اَل ُيْظَمُمونَ َنْفٍس َما َكَسبَ 
  ، (ِٔ)(( ()عمى النبي 

مة يستمرك    فيذه اآليات النازلة مفرقة :)) في عرضو كجية نظره التي يتبناىا العَّلَّ
تجانسيا في المكية كالمدنية مكضكعة في غير مكضعيا بحسب  المكضكع في سكر ال

  . (ِٕ)((مف الصحابةً   عف اجتيادو يب النزكؿ كليس إالَّ ترت
 ا ))عمى أفَّ ال تكقيؼ في ترتيب اآليات كلكف ىنا إصرارن  الجميكرً  بركاياتً  كيثبتي      
تكقيفي فآيات المصحؼ الدائر اليكـ كىك المصحؼ العثماني مرتبة عمى  اآلياتً  ترتيبى 

لـ  الصحابةً  جمعى  كلكا ظاىر الركايات بأفَّ بإشارة مف جبريؿ، كأ()ما رتبيا عميو النبي 
نما كاف جمعن  يكف جمع ترتيبو  مف السكر ()ا لما كانكا يعممكنو كيحفظكنو عف النبي كا 

 .  (ِٖ)((كآياتيا المرتبة، بيف دفتيف كفي مكاف كاحد
ا عمييا الركايات تدفع ىذه الدعكل دفعن  كيفية الجمع األكؿ الذم تدؿُّ  أفَّ  دي كيؤكٌ     
كربما استدؿ عميو بما ادعاه بعضيـ مف اإلجماع عمى ذلؾ ، كيضيؼ )) (ِٗ)ايحن صر 

في اإلتقاف عف الزركشي دعكل اإلجماع عميو كعف أبي جعفر بف  يكطيُّ فقد نقؿ الس  
 . (َّ)((في الخَّلؼ فيو بيف المسمميف، كىك إجماع منقكؿ ال يعتمد عميو  الزبير
مةيستمري ك        :ي مناقشًة اآلراء التي تتبنى الترتيب التكقيفي بقكلوف الطباطبائي العَّلَّ

))كربما استدؿ عميو بالتكاتر كيكجد ذلؾ في كَّلـ كثير منيـ ادعكا تكاتر الترتيب 
كىك عجيب كقد نقؿ في اإلتقاف، بعد نقمو ما ركاه البخارم () المكجكد عف النبي 

ع القرآف غير أربعة. أبك كلـ يجم()و قاؿ: مات النبي كغيره بعدة طرؽ عف أنس أنَّ 
الدرداء كمعاذ بف جبؿ كزيد بف ثابت كأبك زيد، كفي ركاية: )أيبىٍي بف كعب( بدؿ أبي 

  (ُّ)...  ((الدرداء 
مةكيضيؼ        ...لمباني الترتيب التكقيفي ))كنظيره ما في اإلتقاف، في مناقشتو العَّلَّ

يجمع القرآف كقتؿ عمر  كلـ( أبك بكر)بسند صحيح عف محمد بف سيريف قاؿ: مات 
      . (ِّ)((كلـ يجمع القرآف
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 الكؿُّ  إنَّو يكفي في تحقؽ التكاتر أٍف يحفظى  بعضيـ كأما قكؿكيستمر بتفنيد األقكاؿ))   
ألنَّو إنما يفيد ككف مجمكع القرآف مف  ؛عمى سبيؿ التكزيع فمغالطة كاضحة القرآفً  كؿَّ 

كؿ كاحدة  مف اآليات القرآنية محفكظة مف  بالتكاتر كأما ككف حيث المجمكع منقكالن 
 .       (ّّ)((حيث محميا كمكضعيا بالتكاتر فَّل كىك ظاىر

يمقف أصحابو كيعمميـ ما نزؿ عميو ()ككاف رسكؿ اهلل في نقؿ الركايات)) ركيستم    
مف القرآف عمى الترتيب الذم ىك اآلف في مصاحفنا بتكقيؼ جبريؿ إياه عمى ذلؾ 

عَّلمو عند ن  .   (ّْ)((ىذه اآلية تكتب عقب آية كذا في سكرة كذا زكؿ كؿ آية أفَّ كا 
مةكينقؿي      االقكاؿى بكؿ  أمانةو عمميةو كيناقشييا كييشرؾي القارئ في تتبع  الطباطبائي العَّلَّ

إنما كتبكا المصحؼ  الصحابةى  ))أٌما قكليـ: إفَّ ىذه اآلراء دكف تكجو مذىبي كما عيدناه 
عميو  ما ال يدؿُّ ييخالفكه في شيء ف مف غير أفٍ ()ذم أخذكه عف النبي عمى الترتيب ال

نَّ  ما أثبتكا ما قامت عيو يـ إنَّ ما المسمـ مف داللتيا أنَّ شيء مف الركايات المتقدمة، كا 
البينة مف متف اآليات كال إشارة في ذلؾ إلى كيفية ترتيب اآليات النازلة مفرقة كىك 

الذم  س المتقدمة عف عثماف ما يشير إلى ذلؾ غير أفَّ نعـ في ركاية ابف عبا ظاىره 
يأمر بعض كتاب الكحي بذلؾ كىك غير إعَّلمو جميع الصحابة ذلؾ ()و كاف فيو أنَّ 

 .  (ّٓ)((الركاية معارضة بركايات الجمع األكؿ كأخبار نزكؿ بسـ اهلل كغيرىا عمى أفَّ 
مةكيتبيف مف كَّلـ      فَّ العبكرى مف المعنى الظاىر إلى أنَّو يرل أ الطباطبائي العَّلَّ

كأما قكليـ: إفَّ القرآف مكتكب المعنى الباطف يتـ عف طريؽ التحميؿ كالتأمؿ بقكلو:))
عمى ىذا الترتيب في المكح المحفكظ أنزلو اهلل إلى السماء الدنيا ثـ أنزلو اهلل مفرقا عند 

نة مف نزكؿ القرآف سي ا مف طرؽ الشيعة كأىؿ الالحاجة ، فإشارة إلى ما ركم مستفيضن 
لكف ()ا إلى النبي جممة مف المكح المحفكظ إلى السماء الدنيا ثـ نزكلو منيا نجكمن 

ا في ا في المكح المحفكظ منظمن الركايات ليس فييا أدنى داللة عمى ككف القرآف مكتكبن 
 . (ّٔ)((السماء الدنيا عمى الترتيب المكجكد في المصحؼ الذم عندنا كىك ظاىر

مةستمر كي      كأما في تحميَّلتو النصية لمركايات كمناقشتيا عممينا)) الطباطبائي العَّلَّ
بيذا الترتيب المكجكد في ()و قد حصؿ اليقيف بالنقؿ المتكاتر عف رسكؿ اهلل قكليـ: إنَّ 
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ىذا التكاتر ال خبر عنو بالنسبة  و دعكل خالية عف الدليؿ كأفَّ المصاحؼ فقد عرفت أنَّ 
 . (ّٕ)((يةو آ آيةو  إلى كؿ  

مةكيخرج      مراعيا المعاييربمحصمةو نيائيةو مف أقكاليـ كركاياتيـ   الطباطبائي العَّلَّ
عمى ما نيقؿ عند أئمة القكـ دكف تجريح ،أك تقميؿ مف فكرةو معينةو ،كلكف بمنيج  ةالنصي

كاف في جمعو في مكضع كاحد ال في  سعي الصحابةً  ثبت أفَّ عممي مكضكعي)) 
أنزلو اهلل جممة إلى  عمى ىذا الترتيبً  المحفكظً  في المكحً  مكتكبه  القرآفى  ترتيبو فإفَّ 

  . (ّٖ)((ا عند الحاجة كترتيب النزكؿ غير ترتيب التَّلكةالسماء الدنيا ثـ كاف ينزلو مفرقن 
مة يتبنى ىاكبعد      ا ماخَّل اآليات اآليات ليس تكقيفين  ترتيبى  أفَّ  الطباطبائي العَّلَّ

)) كلعؿ المراد ضـ بعض اآليات النازلة نجكما إلى بعض السكر أك  احدةالنازلة مرة ك 
ا كالطكاؿ كالمئيف كالمفصَّلت، فقد إلحاؽ بعض السكر إلى بعضيا مما يتماثؿ صنفن 

الَّ  ما كاف ا إنَّ ا كاحدن  فتأليؼ  القرآف كجمعو مصحفن كرد ليا ذكر في األحاديث النبكية، كا 
، كعمى مثؿ ىذا ينبغي أٍف بَّل إشكاؿ(و وآلو وسمم صمى ا عمي) بعد ما قبض النبي 

 . (ّٗ)يحمؿ ما يأتي((
مة الطباطبائي  لنستمع ماذا يقكؿ  كبعد أف عرضنا النصكص التي احتج بيا العَّلَّ

ٍجمىاعي ُُٗيقكؿ السيكطي )تبعض عمماء التفسير عف الترتيب التكقيفي ،  ق(:  ))اإٍلً
مىى اٍلميتىرىاًدفىةي  كىالنُّصيكصي  ٍجمىاعي  كأما ذلؾ في شبية ال تكقيفي اآٍليىاتً  تىٍرًتيبى  فَّ أى  عى  فىنىقىمىوي  اإٍلً

ٍيري  ٍركىًشيُّ  ًمٍنييـي  كىاًحدو  غى ٍعفىرً  كىأىبيك اٍلبيٍرىىافً  ًفي الزَّ تيوي  مينىاسىبىاًتوً  ًفي الزُّبىٍيرً  ٍبفي  جى  تىٍرًتيبي : كىًعبىارى
ًرىىا ًفي اآٍليىاتً  مَّى ًبتىٍكًقيًفوً  كىاًقعه  سيكى مىٍيوً  المَّوي  صى مَّـى  عى سى ٍيرً  ًمفٍ  كىأىٍمًرهً  ،كى ؼو  غى  بىٍيفى  ىىذىا ًفي ًخَّلى

)) اٍلميٍسًمًميفى
 عىًقبى  بىٍعًضيىا اآٍلمً  تىٍرًتيبي  كىأىمَّا))كيقكؿ ابف عاشكر في التحرير كالتنكير: (َْ)

مَّى النًَّبيءً  ًمفى  ًبتىٍكًقيؼو  فىييكى  بىٍعضو  مىٍيوً  اهللي  صى مَّ  عى سى سىبى  ـى كى كؿً  حى ًمفى  اٍلكىٍحًي، نيزي ٍعميكـً  كى  اٍلمى
ا نىزىؿى  اٍلقيٍرآفى  أىفَّ  من ا آيىاتو  مينىجَّ بَّمى لىتٍ  فىري  سىيىٍأًتي كىمىا كىاًممىةو، سيكرىةو  أىكٍ  ميتىتىاًبعىةو  آيىاتو  ًعدَّةي  نىزى

ذىًلؾى  قىًريبنا، ؿي  ًممَّا التٍَّرًتيبي  كى كهً  ًفي يىٍدخي اًزهً  كيجي  اأٍلىٍصؿي  كىافى  فىًميىذىا أيٍسميكًبًو... بىدىاعىةً  ًمفٍ  ًإٍعجى
 أىكٍ  ًمٍنوي  ااًلٍنًتقىاؿً  ًفي أىكٍ  اٍلغىرىضً  ًفي تىنىاسيبه  حقتيا كىالى  اآٍليىة بىيف يىكيكفى  أىفٍ  اٍلقيٍرآفً  آمً  ًفي
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ـً  أىسىاًليبً  ًمفٍ  ذىًلؾى  نىٍحكي  ٍنتىًظـً  اٍلكىَّلى ًممَّا اٍلميتًَّصًؿ، اٍلمي كدي  مىٍيوً عى  يىديؿُّ  كى مف خَّلؿ   ، (ُْ)((كيجي
النَّص أعَّله لـ يفرؽ ابف عاشكر بيف اآليات النازلة منجمة كاآليات التي نزلت في 

زلت منجمة التي نفرؽ بيف اآليات   يالطباطبائ ، بينما نجد العٌَّلمة سكرة كاممة 
جماع إذ اإلمكقؼه مف قضية  الطباطبائي لمعٌَّلمةً ك      كاآليات التي نزلت مرة كاحدة 

َـّ  أكثر مف الحجة الظنية تقديرو  عمى أبعدً  ال يمثؿي  رل أفَّ اإلجماعى ي فَّ اإلجماع أ,كمف ث
أفَّ   ، كمف ىنا عدَّ  مبررات نصية ليذا اإلجماعً  ثمةي  ما لـ تكفٍ  لو قيمةه  لف يككفى 

ة  كذلؾ نَّ االلتباس الديني لفكرة اإلجماع جاء عف طريؽ مدرسة الخَّلفة كأىؿ السي 
 )ال)اسطة صنع أحاديث برركا فييا قيمة إجماع األمة مف قبيؿ الحديث المعركؼ بك 

(، كىذا المكقؼ مف اإلجماع يردفو بنقطة حساسة في غاية (تجتمع أمتي عمى ضَّللة 
     (ِْ)ة نَّ اإلجماع قد تحكؿ إلى كسيمة لرد كؿ دليؿ قرآني أك عقمي أك مف السي ف،األىمية

مةالكمف الجدير بالذكر أفَّ  أفَّ حجة يرل عف طريؽ البحكث الكَّلمية ب الطباطبائي عَّلَّ
المدَّعي تتـ عف طريؽ القرآف أك السنة أك العقؿ ، بيد أنَّيا ترد كييعرض عنيا لككنيا 

 اإلجماعمف   كقؼ الذم يقفومكىذا ال يـ,مخالفة إلجماع عمماء ذلؾ المذىب كمفكري
مكقعية الحديث الشريؼ عف لبعد احترامو   الذم يراه، مف ركاة الحديث وي يقفى  يكاد أفٍ 

عَّلقة معينة بيف الممارسات القمعية لمسمطة كبيف  ثمةى  المعصكميف )عمييـ السَّلـ( أفَّ 
تعاظـ دكر الحديث كالمحدثيف لدل الصحابة كالتابعيف، كبعد ذلؾ القضاء عمى تيار 

سيـ في يي كؿ ذلؾ  ,االعتزاؿ الذم يراه االستثناء الكحيد عمى ما يبدك في عالـ الجمكد
تعزيز مكقعية الحديث كتحٌكؿ الصحابة كمف بعدىـ مف المحدثيف إلى مصادر لمعمـ 

مةكالتربية، كال يرل  مرجعية الحديث كالمحدثيف بيد  أساسمشكمةن في  الطباطبائي العَّلَّ
ىك  أصبحأفَّ ليبَّ المشكمًة عنده ىك في مجمكعة عكامؿ أحاطت بالحديث )الذم 

شيكع ظاىرة  فَّ أا في مأزؽ، إذ عمكمن  اإلسَّلمي( كضعت الفكر مرجعية وف بك كالمحدث
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المقمقة التي تقؼ عمى رأسيا  األمكرالحديث كمرجعية المحٌدث صاحبتو سمسمة مف 
مة ظاىرة افتقاد الصحابة كبشكؿ عاـ عمى حد تعبير لركح البحث  الطباطبائي العَّلَّ

 .   (ّْ)حقيقيتال

األحاديث الضعيفة كالمكضكعة, ككيؼ تكٌقؼ النمك في تمثؿ بعضيا في انتشار ك    
بعينيـ ألبستيـ نظرة  ا عمى أشخاصو عمكـ المسمميف بعد أفَّ أصبحت المعارؼ حكرن 

مةفَّ أكحتى نتأكد  ، (ْْ)ا مف القداسة الكىمية الزائفةا فضفاضن الجيؿ ثكبن   العَّلَّ
ف العكدة إلى نتاجو المنيجي ىذا ، البد م  انسجـ مع نفسو في خطابو الطباطبائي

ا لمنشاط الفكرم الديني أك لـ ساسن ألمعرفة ىؿ كاف العقؿ عنده  )تفسير الميزاف(الفكرم
مةيكف؟ كىؿ طبؽ  ا مف المرجعية المطمقة لمعقؿ و منيجين يلإر ظَّ ما نى  الطباطبائي العَّلَّ

 كاستبعاد ىاجس النص )مكافقة الشرع( في عممية البحث كاالستدالؿ؟
مةال انتيج     مع ، ا في التعامؿيمن ما في تفسير الميزاف منيجن  الطباطبائي عَّلَّ

النزكؿ أك بعض  أسبابالنصكص المتصمة بالنص القرآني سكاءه منيا نصكص 
مةفي الميزاف أفَّ  وي ظى حى مٍ النصكص التفسيرية، كالشيء الذم نى  لـ   الطباطائي العَّلَّ

صرفة مع تفسير النص  كاديميةأفي بحثو التفسيرم، بؿ تعامؿ بركح  النصَّ  يحضٍر 
ا عممو لقكاعد التفسير نفسيا، كعندما كاف يأتي لمبحث الركائي الذم كاف يعقده مخضعن 

لنا  يكحيى  فٍ أتفسيرم كاف يكتفي بمجرد عرض النصكص دكف  فصؿو  كاخر كؿ  أفي 
ف ا ما ما لـ تكف القضية مف حيث اساسيا ركائية، انطَّلقن و يركز نظره عمييا كثيرن بأنَّ 

مةذلؾ لـ يكف   الركائي بؿ كاف يتعامؿ معو بركح  ليخشى النصَّ  الطباطبائي  العَّلَّ
،كليذا لـ يكف ليتحفظ عف االسراع في استبعاد ػػػ بالمعنى غير السمبي لمكممةػػػ  فكقية

 . (ْٓ)احيانن أا أك تجاىؿ آخر حيانن أنص ركائي 
مة عمييا زى التي ركٌ  األخرلكمف النقاط      إلحاحو الكبير عمى  لطباطبائيا العَّلَّ

محؿ الفكر الفردم الذم  األخيرىذا  ٍف يحؿَّ أاستئناؼ الفكر االجتماعي ،ك  ضركرةً 
 .     (ْٔ)كرثناه مف الكضع العاـ الذم تحكـ بتاريخ المسمميف
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 :  المناسبُة بين آياِت السِّورِة الواحدةِ المبحث الثالث : 
مة تعتمد اجتياد بيف اآليات كالربط المناسباتً  معرفةي  طريقةى إفَّ   العَّلَّ

الطباطبائي كمبمغ تذكقو إلعجاز القرآف كأسراره البَّلغية كأكجو بيانو الفريد، فإذا كانت 
ياؽ، متفقة مع األصكؿ المغكية في عمـك المناسبة دقيقة المعنى، منسجمة مع الس  

القرآف  فإفَّ  ،مناسبة آيةو  لكؿ    يمتمسى  وكال يعني ىذا أنَّ  ، العربية، كانت مقبكلة لطيفة
منا حسب الكقائع كاألحداث، كقد يدرؾ ارتباط آياتو كقد ال يدركيا كىذا  ، الكريـ نزؿ مينىجَّ

َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اْشُكْر ِلم ِو َوَمن ):في بياف قكلو تعالىه ا عندما نجده حاضرن 
ْذ َقاَل ُلْقَماُن اِلْبِنِو  (ُِ)ِو َوَمن َكَفَر َفِإن  الم َو َغِنيٌّ َحِميٌد َيْشُكْر َفِإن َما َيْشُكُر ِلَنْفسِ  َواِ 

 يقكؿ [ٖٔ-ٕٔ]لقمان: (َوُىَو َيِعُظُو َيا ُبَني  اَل ُتْشِرْك ِبالم ِو ِإن  الشِّْرَك َلُظْمٌم َعِظيٌم 
مة الطباطبائيٌ  مف حكمو كمكاعظو إشارة إلى إيتاء لقماف الحكمة كنبذة  ...)) :العَّلَّ

كيناسب المكرد مف حيث مقابمة قصتو    في ىذه السكرةفي القرآف إالَّ  البنو كلـ يذكر
الممتمئة حكمة كمكعظة لما قص مف حديث مىٍف كاف يشترم ليك الحديث ليضؿ عف 

ىنا نجد اشارة كاضحة لمبعد النصي متمثَّل  . (ْٕ)((اسبيؿ اهلل بغير عمـ كيتخذىا ىزكن 
ميختمفٍيًف، مف خَّلؿ مقابمتو بيف قصة مىف  غرىضٍيفً  بيفى الجمع   في االنسجاـبمعيار 

 َمنْ  الن اسِ  َوِمنَ  ) :قاؿ تعالى كاف يشترم ليك الحديث التي ذيًكرىٍت في اآلية السابقة
 َعَذابٌ  َلُيمْ  ُأولَِٰئكَ  ُىُزًوا َوَيت ِخَذَىا ِعْممٍ  ِبَغْيرِ  الم وِ  َسِبيلِ  َعنْ  ِلُيِضل   اْلَحِديثِ  َلْيوَ  َيْشَتِري
كقصة لقماف الممتمئة حكمة التي تيشير إلى عبادة اهلل كتحث عمى  [ٙ]لقمان: ( ُمِيينٌ 

االبتعاد عف الًشٍرًؾ كأٌف الًشرؾى ظيمـ عظيـ ، نجد ىناؾ مىف يشترم بأمكالو الميك ليمنع 
مةالناس مف االستماع لمقرآف الكريـ، كقد أشار  فَّ  الطباطبائيُّ  العَّلَّ إلى معنى الميك ))كا 

 كالحكايات بنفسو الحؽ عف يميي الذم الحديث ييمؾ، عما يشغمؾ ما ليك الحديث 
: قد يريد العٌَّلمة القكؿ، (ْٖ)((  ....كالفجكر، الفساد إلى الداعية كالقصص الخرافية

ا شبكة مف مكضكع عاـ في القرآف  يككف لمنص القرآني الذم يحمؿ معننى عامنا أك خاصن
حاكي ما أكده النصيكف في كجكد عَّلقة ما بيف كؿ جممة الحقة كجممة ي ىك و،كم

سابقة كتقابميا أخرل اعتماد عمى التحميؿ الكظيفي لمجممة إال أف مكانية القطيعة كاردة 
في ىذه البنية الخطية كىذا ما اشار إلية العٌَّلمة  في إدراج اآلية التي تتحدث عف ليك 
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تمغي  الة، منبيا إلى أف ىذه القطيعة عمى مستكل االتساؽ الحديث كأسباب نزكؿ اآلي
َـّ  ثبات كحدة النص   الكحدة النصية كمف ثـ ت االعتماد عمييا لتفسير ىذه القطيعة كا 

استنادا إلى مفيكـ البنية الكبرل التي أشار إلييا العٌَّلمة بالفصكؿ الداللية كمصطمح 
 . تراثي بَّلغي استعممو القرطاجني

مةالع كينظري   الحاصؿ بعد  االنسجاـ العَّلقات المتككنة مف إلىالطباطبائيُّ  َّلَّ
، كيقارب ما يقكلو محمد معرفة سياقيا كىك بذلؾ يتقارب مع رأم النصييف المحدثيف

أك تربط بيف متكالياتو  ينظر عادة إلى العَّلقات التي تجمع أطراؼ النص  )) خطابي :
، أم ماراد قكلو  (ْٗ)((ا عَّلقات دالليةيدكف كسائؿ شكمية تعتمد في ذلؾ عمى أنَّ 

مة أفَّ ىناؾ  مناسبة بيف مف يدعك إلى ترؾ الشرؾ كبيف مف يدعكا الى الشرؾ  العَّلَّ
الى كاتباع أكامر عالذم أعمى قمتو االستماع لقكلو تبإغفاؿ الناس عف العمؿ الصالح 

د التعامؿ مع ، كنظر إلى النص عمى أنو تتباع جمؿ كتتجاكز حدك كااللتزاـ بنكاىيو
تتأسس عمى النظر إلى الجمؿ عمى الركابط الشكمية بيف الجمؿ إلى ركابط غير شكمية 

  .أحداث تتعالؽ فيما بينيا  أنيا كقائع أك
ا بيف ا داللين تماسكن  حقؽتي  متكاجدة عبر مساحة النص  ال ت الدالليةعَّلقاال ذهكى 

بنيتو  ألفَّ ؛عينة مف التكاصؿ بنياتو، كما ليا دكر اإلخبار مف أجؿ تحقيؽ درجة م
المناسبة تكصؿ إلى ك  المعنكية, الداللية التي تربط النص قائمة عبر ىذه العَّلقات

العَّلقة كىذه العَّلقة بدكرىا تقتضي مرجعية مف أحد المتناسبيف إلى اآلخر كتحققت 
مة يايلإىذه المرجعية التي أشار  نسجاـ بينيما تحقؽ اال التيبالمقابمة الطباطبائيُّ  العَّلَّ

العَّلقة  المناسبة  . ، كىنا تظير العَّلقة القائمة بيف المناسبة كاالنسجاـ
 .  (َٓ)االنسجاـالمرجعية 
 َحَذرَ  أُُلوفٌ  َوُىمْ  ِدَيارِِىمْ  ِمنْ  َخَرُجوا ال ِذينَ  ِإَلى َترَ  أََلمْ ): كمف ذلؾ  قكلو تعالى 

 َأْكَثرَ  َولَِٰكن   الن اسِ  َعَمى َفْضلٍ  َلُذو الم وَ  ِإن    َأْحَياُىمْ  ُثم   ُموُتوا الم وُ  َلُيمُ  َفَقالَ  اْلَمْوتِ 
مة ، يقكؿ [ِّْ]البقرة:  (َيْشُكُرونَ  اَل  الن اسِ   بمعنى ىاىينا الرؤية:)) الطباطبائيُّ  العَّلَّ
 َترَ  أََلمْ    ): تعالى كقكلو فيك رؤية العمـ فيو يعد بحيث ظيكره لدعكل بذلؾ عبر ،العمـ
  (َجِديدٍ  ِبَخْمقٍ  َوَيْأتِ  ُيْذِىْبُكمْ  َيَشأْ  ِإنْ  ِباْلَحقِّ  َواْْلَْرَض  الس َماَواتِ  َخَمقَ  الم وَ  َأن  
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 ( ِطَباًقا َسَماَواتٍ  َسْبعَ  الم وُ  َخَمقَ  َكْيفَ  َتَرْوا أََلمْ  ): تعالى قولو ,[ ُٗإبراىيـ:]
شرح كممة قرآنية بأخرل أك آية بآية مف القرآف  ىكذا يرل العٌَّلمة أفَّ  ،  (ٔ٘)[٘ٔنوح:]

مف خارج القرآف  الكريـ لىييعىد مظيرنا مف مظاىر انسجاـ النص القرآني أما شرحيا بأخرل 
شارحة التزف قيمة العبارة العبارة ال ألفٌ  ؛اا قريبن شرحن  فمف يؤدم المعنى المرجك ، كيظؿُّ 

 . المينزلة كحينا
يعدُّ االنسجاـ مف المفاىيـ التي كظفتيا لسانيات النص في الكشؼ عف ك 

التَّلحـ القائـ بيف الجمؿ ك الفقرات ك النص بكاممو كىذا ما أكد عميو :  ))دم بكجراند( 
طا منطقيا مجمكع اإلجراءات التي تؤدم إلى ترابط األفكار تراب الذم يرل االنسجاـ

 (ِٓ)مبنيا عمى ترتيب األحداث ك المناسبات ك كذلؾ عمى الخبرة ك ما يتكقعو الناس
ظير لنا أف ضركرة ترابط األلفاظ كاألفكار ترابطا منسجما مع بعضو البعض مف غير ،

أف ينسى القدرات كالخبرات التي يمتمكيا القارئ كىذا ما كظفو العٌَّلمة الطباطبائي  في 
مف خَّلؿ تفسير القرآف بالقرآف كربط االفكار التي ذكرت في آيات جاءت تحميمو النص 

كيقارب ما أكد عميو )فاندايؾ(،بقكلو بأف التماسؾ الداللي بيف األبنية  ،في سكر مختمفة 
بيف التماسؾ الداللي كالبنية العميقة، بينما  (فاف ديؾ)، إذ ربط (ّٓ)النصية الكبرل

طحية لمنصكص، فاألكؿ يدرس االنسجاـ كالثاني ييتـ التماسؾ الشكمي يخص البنية الس
فاالنسجاـ عند العٌَّلمة الطباطبائي، عبارة عف مجمكعة مف العَّلقات  ،بو االتساؽ

التداكيمية التي تربط األجزاء الكبرل لمنص في بنيتو العميقة، يظير أف االنسجاـ مكجكد 
 .جمؿداخؿ النص ،كىك يعتمد عمى الترابط المنطقي لؤلفكار كال

مة الطباطبائيُّ عند  قكلو تعالى   ِمنْ  َخَرُجوا ال ِذينَ  ِإَلى َترَ  أََلمْ ) :كيقؼ العَّلَّ
 َعَمى َفْضلٍ  َلُذو الم وَ  ِإن    َأْحَياُىمْ  ُثم   ُموُتوا الم وُ  َلُيمُ  َفَقالَ  اْلَمْوتِ  َحَذرَ  أُُلوفٌ  َوُىمْ  ِدَيارِِىمْ 
))األمر تككيني كال ينافي ككف  [ِّْ]البقرة:  (َيْشُكُرونَ  الَ  سِ الن ا َأْكَثرَ  َولَِٰكن   الن اسِ 

نَّما  مكتيـ كاقعنا عف مجرل طبيعي كما كرد في الركايات: أفَّ ذلؾ كاف بالطاعكف، كا 
عبر باألمر، دكف أٍف يقاؿ: فأماتيـ اهلل ثـ أحياىـ ليككف أدؿ عمى نفكذ القدرة كغمبة 

التككينيات أقكل كأكثر تأكيدنا مف التعبير باإلخبار كما األمر، فإفَّ التعبير باإلنشاء في 
أفَّ التعبيرى بصكرة اإلخبار الداؿ عمى الكقكع في التشريعيات أقكل كأكثر تأكيدنا  مف 
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( عف الداللة عمى أفَّ اهلل أحياىـ ليعيشكا   َأْحَياُىمْ  ُثم   اإلنشاء، كال يخمك قكلو تعالى:)
يعتبر بيا غيرىـ أك إلتماـ حجة أك لبياف إحياؤىـ لعبرة  فعاشكا بعد حياتيـ، إذ لك كاف

حقيقة لذكر ذلؾ عمى ما ىك دأب القرآف في بَّلغتو كما في قصة أصحاب الكيؼ، 
، يحددي  (ٗ٘)((يشعر بذلؾ أيضا (الن اسِ  َعَمى َفْضلٍ  َلُذو الم وَ  ِإن   )قكلو تعالى  عمى أفَّ 

جاـ النصي(  الذم يجعؿ مف النص كحدة العٌَّلمة  الترابط المكضكعي لمنص )االنس
داللية ككذلؾ اشتماؿ النص عمى سيركرة كاستمرارية كتطكر كاتجاه نحك غاية محددة 
تضمف لو التدرج كاالنتقاؿ كتنفي عنو االنتقاؿ غير الميسكغ ، ككجكد مثؿ ىذه العَّلقات 

 .المعنكية داخؿ النص 
مة ييشير فَّ تك  اب القرآنيالخط إلى بَّلغةً  الطباطبائيُّ  العَّلَّ افر أكثر مف ضا 
ظركؼ كطبيعة المنتج الك  ا، فكحدة الفكرة كاحدن االنسجاـ كليس عامَّلن  إلى عامؿ يؤدم

تنطكم عميو التفصيَّلت ، يؤدم  كالكسط الناقؿ لمنص، كالمتمقي كطبيعتو، كؿ ذلؾ بما
فالكممة مف تمؾ الكممات محممة بقيكد تخصصيا فترجح خصائص  إلى انسجاـ النص

كتستغني عف أخرل ، حتى تنسجـ أجزاء الكَّلـ ، ككذلؾ أف الكممة في ذاتيا تككف 
خاصية تجريدية لؤلقكاؿ،  ))فالتماسؾ النصي ليس مجرد ،متعددة السمات كالدالالت

نعالجيا في عمـ الداللة أك في نظرية الخطاب أكفي نحك النص، كلكنو ظاىرة  ينبغي أفٍ 
 (ٓٓ)((عرفي، تتدخؿ فييا أنكاع عديدة مف المعارؼ الذاتيةتأكيمية ديناميكية مف الفيـ الم

. 
مةبعد أفَّ فسَّرى ك        (َيْشُكُرونَ  اَل  الن اسِ  َأْكَثرَ  َولَِٰكن   ) :قكلو تعالى لطباطبائيُّ ا العَّلَّ

))اإلظيار في مكضع اإلضمار أعني تكرار كضَّح لنا االنسجاـ بقكلو:   ([ِّْ]البقرة:
سطح أفكارىـ، عمى أفَّ ىؤالء الذيف  لما فيو مف الداللة عمى انخفاضً ا لفظ الناس ثانين 

تفضؿ اهلل عمييـ باإلحياء طائفة خاصة، كليس المراد ككف األكثر منيـ بعينيـ غير 
شاكريف بؿ األكثر مف جميع الناس، كىذه اآلية ال تخمك عف مناسبة ما مع ما بعدىا 

 ، (ٔٓ)((الجياد مف إحياء الممة بعد مكتيا ما فيمف اآليات المتعرضة لفرض القتاؿ، لً 
ـى  ، يا المختمفةً  الناحية الداللية، ثـ المغكية بأدكاتً أكالن  يعتمدي  أجزائوً  كترابطى  النص   إفَّ انسجا

ا بالجانب الصكتي ا، مركرن إذ تعمؿ عمكـ البَّلغة عمى ربط ما يبدك غير منسجـ منطقين 
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ا مف معاني العَّلقات التي ال تجد تعبيرن  كالنحكم ، فالتركيب النحكم نظاـ كالصرفي
 . (ٕٓ)   فيما يقدمو الصرؼ مف خَّلؿ المباني كالقرائف المفظيةا عنيا إالَّ شكمين 

أٍف تككفى ظاىرةن ، كاألصؿ في المسند إليو  كذلؾ ،فإذا  في األسماءً  كاألصؿي   
ر السابؽ ،لكف ،كاالستغناء عف إظياره  بالظاى و أكجزه ألنَّ  ؛ اكر ثانية ذكر مضمرن ذي 

خَّلؼ  عفلخركج المتكمـ  ، ـ قد يؤثر اإلظيار في مكضع اإلضمارتكم  المي 
))يكضع المظير  بقكلو ىػ(  فائدة ىذا الففِٔٔكقد ذكر السَّكَّاًكي)ت،(ٖٓ)األصؿ

 ىػ(أفَّ ّٕٔ،كذكر ابف األثير)ت(ٗٓ)  ((مكضع المضمر إذا أريد تمكيف نفسو زيادة تمكيف
كىي تعظيـ شأف األمر الذم أظير عنده االسـ المضمر  و لفائدة،إلي ))ىذا إنما يعمدي 

 .  (َٔ)((أكالن 
مةكييشير  بيف إحيائيـ  منطقيةه  ىي عَّلقةه  أخرل إلى عَّلقةو  الطباطبائيُّ  العَّلَّ

حياءبعد المكت بقدرتو  تقتضي المناسبة كجكد عَّلقة بيف المتناسبيف في ك  الممة, كا 
ظاىرة أك غير ظاىرة، كالعَّلقة  تقتضي مرجعية مف النص القرآني، كقد تككف العَّلقة 

المتناسبيف إلى اآلخر، كيؤدم تفاعؿ العَّلقات إلى تحقيؽ تماسؾ النص  أحدً 
 .   (ُٔ)القرآني

مة كيرل بيف اآليات ال   االنسجاـىناؾ مناسبة قادت إلى أىفَّ  الطباطبائيُّ  العَّلَّ
فَّ ك ريف فسَّ تكمؼ كما أشار أحد المي  إلىيحتاج  مثؿ ضربو اهلل لحاؿ األمة  الكريمة اآليةا 

في تأخرىا كمكتيا باستخزاء األجانب إياىا ببسط السمطة كالسيطرة عمييا، ثـ حياتيا 
   .  (ِٔ)بنيضتيا كدفاعيا عف حقكقيا الحيكية كاستقَّلليا في حككمتيا عمى نفسو

مةكيظير لمباحث أفَّ   فَّ الطباطبائيَّ كثيرنا ما يردُّ عمى صاح العَّلَّ ب المنار، كا 
، كفي  المنارعبارة )فافيـ ذلؾ (في تفسير الميزاف أيف ما كجدت المقصكد بيا صاحب 

)كبالجممة فيؤالء يمكتكف بالخزم كتمكف يقكؿ صاحب تفسير المنار:) االتجاهىذا 
األعداء منيـ كيبقكف أمكاتا، ثـ أحياىـ اهلل بإلقاء ركح النيضة كالدفاع عف الحؽ فييـ، 

فٍ فقامكا  كانكا بحسب  بحقكؽ أنفسيـ كاستقمكا في أمرىـ، كىؤالء الذيف أحياىـ اهلل كا 
الجميع أمة كاحدة ماتت في حيف كحييت في   أفَّ األشخاص غير الذيف أماتيـ اهلل إالٌ 

ا مع اختَّلؼ األشخاص كقكلو تعالى في حيف بعد حيف، كقد عد اهلل تعالى القكـ كاحدن 
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ذْ ) بني إسرائيؿ:  َأْبَناَءُكمْ  ُيَقتُِّمونَ  اْلَعَذابِ  ُسوءَ  َيُسوُموَنُكمْ  ِفْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  َناُكمْ َأْنَجيْ  َواِ 
ِلُكمْ  َوِفي ِنَساَءُكمْ  َوَيْسَتْحُيونَ  كقكلو تعالى:  [ُُْ]األعراؼ:  ، (َعِظيمٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َباَلءٌ  ذَٰ

     (َخاِسِئينَ  ِقَرَدةً  ُكوُنوا َلُيمْ  َفُقْمَنا تِ الس بْ  ِفي ِمْنُكمْ  اْعَتَدْوا ال ِذينَ  َعِمْمُتمُ  َوَلَقدْ )
ا لمتمثيؿ لـ يستقـ ارتباط اآلية بما ، كلكال ما ذكرناه مف ككف اآلية مسكقن  [ٙ٘]البقرة:

  . (ّٔ)((يتمكىا مف آيات القتاؿ كىك ظاىر
مة كيرد : عمى ىذا الرأم بمنيج تفسير القرآف بالقرآف قائَّلن  الطباطبائيُّ  العَّلَّ

كىذا الكَّلـ كما ترل مبني  عمى إنكار المعجزات كخكارؽ العادات أك بعضيا كإحياء ))
في إثبات خرؽ العادة بإحياء  الكريـ القرآفً  ظيكرى  إثباتيا، عمى أفَّ  المكتى كقد مرَّ 

جميع اآليات الدالة عمى إحياء المكتى  المكتى كنحك ذلؾ مما ال يمكف إنكاره ، كفيو أفَّ 
ىيـ كمكسى كعيسى كعيزير، بحيث ال تدفع داللتيا، يكفي في رد ما كما في قصص إبرا

الحياة الدنيا ال تصير بتخمؿ المكت حياتيف كما يستفاد أحسف االستفادة  ذكره، عمى أفَّ 
زير، حيث لـ يتنبو لمكتو الممتد، كالمراد بما أكرده مف اآليات الدالة عمى مف قصة عي 
  .  (ْٔ)((نكع الحياة
 َوُىمْ )كلآلية نظائر في القرآف كقكلو تعالى:  :))الطباطبائي مةالعَّلَّ كيقكؿ  

 ُأم ةٌ  َخَمْقَنا َوِمم نْ  )، كقكلو تعالى:  [ٕ]البركج:  (ُشُيودٌ  ِباْلُمْؤِمِنينَ  َيْفَعُمونَ  َما َعَمىٰ 
 لآليات نظائر عرضو كبعد  (ٓٔ) (([ُُٖ]األعراؼ:   ژ َيْعِدُلونَ  َوِبوِ  ِباْلَحقِّ  َيْيُدونَ 
 مضامينيا بيف المناسبة طريؽ عف أك اتساقيا طريؽ عف أمَّا انسجاميا يستحضر التي
 بحسب اآليات مف بعدىا بما ترتبط لـ التمثيؿ عمى تحمؿ لـ لك اآلية إفَّ :)) بقكلو

 اآليات ربط في بارد تكمؼ كؿ عف يغني نجكما القرآف نزكؿ أفَّ  تعمـ كأنت المعنى،
شأف الكَّلـ  ىك ما عمى االتصاؿ بىٌيفي  االرتباط، ظاىر يامن كاف ما إالَّ  ببعض بعضيا

 بَّلغة أم شعرم كليت ، اآلية كما ىك ظاىرىا مسكقة لبياف القصة البميغ ،فالحؽ أفَّ 
ا لمناس سبحانو اهلل يمقي أف في  مف قصة أنَّو إالَّ  فيو الناظريف أكثر يرل ال كَّلمن

  . (ٔٔ)حقيقة (( غير مف لتخييؿا عمى مبني تمثيؿ الحقيقة في كىك الماضيف، قصص
مةكيرل   كسائر ما يتكٌمـ بو الناس،  كَّلـ  ))القرآف الكريـ أفَّ الطباطبائيُّ  العَّلَّ

كلـ نجد ، خفاء عمى المستمعيف كيدؿُّ داللة كاضحة عمى معانيو المقصكدة ، كليس فيو
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،أٌما  كجمموني التي ندركيا مف ألفاظو ادليَّلن عمى أنَّو يقصد مف كمماتو غير المع
كضكحو في داللتو؛ فؤلفَّ أم انساف عارؼ بالمغة العربية بإمكانو أٍف يدرؾ اآليات 

 .  (ٕٔ)(الكريمة كما يدرؾ معنى كٌؿ قكؿ عربي(
مةكبذلؾ تتضح لنا رؤية   الطباطبائيُّ النصٌية مبٌرزنا االنسجاـ النصي  العَّلَّ

فَّ دراسةى ك ،كيقترب بيذه الرؤية مف الدراسات النصية الحديثة، النصي القائـ  االنسجاـً  ا 
عف تتابعيا المكاني تصبح أكثر  النظر بقطعً  النصيةً  بيف الكحداتً  العَّلقةً  عمى أساسً 

ا في الظاىر ، لكف ا أك متعارضن ضركرة في الحاالت التي قد يبدك فييا النص مفككن 
ة تتضمف سرعاف ما ينكشؼ لمحمؿ النص أك قارئو أفَّ كراء ذلؾ بينة محكمة منسجم

عدـ االلتزاـ  كلكف بشرطً  المناسبةً  إلىإشارة كاضحة  ىذهك ، (ٖٔ)تماسؾ النص كانسجامو
مةلى التأكيؿ ك إو يؤدم ؛ألنَّ  الميفس ركف بالترتيب التكقيفي الذم التـز بو  الطباطبائيُّ  العَّلَّ

 . (ٗٔ)فيك عنده تصيير اآليات  إلى مرجع تؤكؿ إليو لو رأم مختمؼ في معنى التأكيؿ 
مػػػػػةيػػػػػرل  الطباطبػػػػػائيُّ أفَّ التأكيػػػػػؿى ال يعنػػػػػي صػػػػػرؼ الظػػػػػاىر عػػػػػف معنػػػػػاه  العَّلَّ

إلػػػػى معنػػػػىن آخػػػػر، كمػػػػا ىػػػػك شػػػػائع لػػػػدل اتجػػػػاه كبيػػػػر مػػػػف اتجاىػػػػات البحػػػػث التفسػػػػيرم 
نَّمػػػػا التأكيػػػػؿ ىػػػػك المرجػػػػع كالمصػػػػير، كمػػػػف ثػػػػـ فػػػػإف تأكيػػػػؿ  ال سػػػػيما بػػػػيف المتػػػػأخريف، كا 

مػػػػػةكيؤكػػػػػد اآليػػػػػات يعنػػػػػي تصػػػػػييرىا إلػػػػػى مرجػػػػػع تػػػػػؤكؿ إليػػػػػو،   الطباطبػػػػػائيُّ عمػػػػػى  العَّلَّ
أفَّ القػػػػرآف الكػػػػريـ ىػػػػك الػػػػذم رسػػػػـ ىػػػػذا المعنػػػػى كحػػػػٌدده لمتأكيػػػػؿ، بمػػػػا يترتػػػػب عميػػػػو مػػػػف 
أفَّ التأكيػػػػػػػؿ سػػػػػػػيغدك حقيقػػػػػػػة خارجيػػػػػػػة ليػػػػػػػا كاقػػػػػػػع، كلػػػػػػػيس ىػػػػػػػك مػػػػػػػف قبيػػػػػػػؿ المفػػػػػػػاىيـ 

 فػػػػػي تفسػػػػػيرً  الحػػػػػؽَّ  فَّ إ))كالمعػػػػػاني المفظيػػػػػة، بػػػػػؿ ىػػػػػك أمػػػػػكر عينيػػػػػة كحقػػػػػائؽ متعاليػػػػػة،
مػػػػػػػف حكػػػػػػػـ أك  القرآنيػػػػػػػةي  إلييػػػػػػػا البيانػػػػػػػاتي  سػػػػػػػتندي التػػػػػػػي تي  الكاقعيػػػػػػػةي  و الحقيقػػػػػػػةي أنَّػػػػػػػ ؿً التأكيػػػػػػػ

و محكميػػػػػا كمتشػػػػػابيا، كأنَّػػػػػ القرآنيػػػػػةً  اآليػػػػػاتً  لجميػػػػػعً  و مكجػػػػػكده مكعظػػػػػة أك حكمػػػػػة، كأنَّػػػػػ
لػػػػػػيس مػػػػػػف قبيػػػػػػؿ المفػػػػػػاىيـ المػػػػػػدلكؿ عمييػػػػػػا باأللفػػػػػػاظ، بػػػػػػؿ ىػػػػػػي مػػػػػػف األمػػػػػػكر العينٌيػػػػػػة 

ٌنمػػػػػا قيػػػػػدىا اهلل تعػػػػػالى بقيػػػػػد األلفػػػػػاظ بيػػػػػا شػػػػػبك ييحػػػػػيطى  المتعاليػػػػػة مػػػػػف أفٍ  ات األلفػػػػػاظ، كا 
بيػػػػػا المقاصػػػػػد  ليقػػػػػربى  لتقريبيػػػػػا مػػػػػف أذىاننػػػػػا بعػػػػػض التقريػػػػػب فيػػػػػي كاألمثػػػػػاؿ تيضػػػػػربي 

كتكضػػػػػح بحسػػػػػب مػػػػػا يناسػػػػػب فيػػػػػـ السػػػػػامع...، كلػػػػػـ يسػػػػػتعمؿ القػػػػػرآف لفػػػػػظ التأكيػػػػػؿ... 
 . (َٕ)((إاٌل في المعنى الذم ذكرناه
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اىر اآليػػػػات تكػػػػكف كأمثػػػػاؿ بالنسػػػػبة إلػػػػى ))إفَّ ظػػػػك  كيقػػػػكؿ رأيػػػػو فػػػػي التأكيػػػػؿ: 
البػػػػكاطف، كيعنػػػػي بالنسػػػػبة إلػػػػى المعػػػػارؼ اإللييػػػػة التػػػػي ىػػػػي أعمػػػػى مسػػػػتكل مػػػػف أفيػػػػاـ 
العامػػػػة، فتكػػػػكف تمػػػػؾ الظػػػػكاىر كأمثػػػػاؿ تقػػػػٌرب المعػػػػارؼ المػػػػذككرة إلػػػػى األفيػػػػاـ، يقػػػػكؿ 

ددَذا ِفددي ِلمن دداسِ  َصددر ْفَنا َوَلَقدددْ ): جػػٌؿ جَّللػػو   الن دداسِ  َأْكثَددرُ  َفددَأَبىٰ  َمثَددلٍ  ُكددلِّ  ِمددنْ  اْلقُددْرآنِ  ىَٰ
مػػػة ذكرىػػػا ف أىػػػـ القضػػػايا التػػػي،كمػػػ    (ُٕ)(([ٖٗاألسػػػراء:  ]   ژ ُكفُدددورًا ِإال    العَّلَّ

الترتيػػػػػب  إلػػػػػىدكف االلتفػػػػػات  القرآنػػػػػي   فػػػػػي الميػػػػػزاف قضػػػػػية انسػػػػػجاـ الػػػػػنص   الطباطبػػػػػائيُّ 
لمتباعػػػػػػدة إلػػػػػػى اآليػػػػػػات ا رالتػػػػػػكقيفي لآليػػػػػػات الػػػػػػذم التػػػػػػـز بػػػػػػو عممػػػػػػاء المسػػػػػػمميف كنظػػػػػػ

فَّ  مػػػػػػة نظػػػػػػرة مكحػػػػػػدة متآلفػػػػػػة ، كىا   كجػػػػػػكدى  فػػػػػػي مناسػػػػػػبات عػػػػػػدَّةو  يؤيػػػػػػدي  الطباطبػػػػػػائيَّ  العَّلَّ
التػػػػػي  كاآليػػػػػاتً  بػػػػػيف اآليػػػػةً  ال يػػػػػرل مناسػػػػبةن ر خػػػػػكفػػػػػي أحيػػػػاف أي  ،بػػػػػيف اآليػػػػات المناسػػػػبةً 

  قبميا كالتي بعدىا  
مػػػػػة كىػػػػػذا التحميػػػػػؿ النصػػػػػي الػػػػػذم يعرضػػػػػو ُـّ  الطباطبػػػػػائيُّ  العَّلَّ عػػػػػف قػػػػػراءة  يػػػػػن
الػػػػػنص المحػػػػػدثكف فػػػػػي معيػػػػػار االنسػػػػػجاـ  نصػػػػػية كاعيػػػػػة تتماثػػػػػؿ مػػػػػع مػػػػػا يػػػػػذكره عممػػػػػاءي 

  (ِٕ)((امنسػػػػػػجمن  يكػػػػػكفى  كحػػػػػدة ال بػػػػػد أفٍ  لكػػػػػػي يشػػػػػكؿى  الػػػػػنصَّ  : ))إفَّ (فػػػػػاف ديػػػػػؾ)يقػػػػػكؿ 
فػػػػػي خاصػػػػػية االنسػػػػػجاـ التػػػػػي تكلػػػػػد النظػػػػػرة الكميػػػػػة  يتجسػػػػػدي  التماسػػػػػؾى  ، فيػػػػػك يػػػػػرل أفٍ 

 يظيػػػػر كنسػػػػيج كاحػػػػد كبنيػػػػة كميػػػػػةالفصػػػػؿ بػػػػيف أجزائػػػػو ممػػػػا يجعمػػػػو  مػػػػف غيػػػػرلمػػػػنص 
مػػػػػةعنػػػػػد ،كىػػػػػذه الرؤيػػػػػة النصػػػػػية   آلراء التػػػػػي امناقشػػػػػتو  الطباطبػػػػػائي  نجػػػػػدىا عنػػػػػد العَّلَّ
ػػػػػياؽ  فػػػػػي استيضػػػػػاح مكنػػػػػكف اآليػػػػػ ميسػػػػػتعينناقيمػػػػػت فػػػػػي تفسػػػػػير اآليػػػػػة  تماثػػػػػؿ   ات بالس 

ػػػػػػياؽ فػػػػػػي الكشػػػػػػؼ عػػػػػػف  فَّ إ))مػػػػػػا يقكلػػػػػػو النٌصػػػػػػيكف: التحميػػػػػػؿ النصػػػػػػي يعتمػػػػػػد عمػػػػػػى الس 
ػػػػياؽ فػػػػي التحميػػػػؿ النصػػػػي عنػػػػد اتسػػػػاؽ الػػػػ نص كانسػػػػجامو كتماسػػػػكو, كتػػػػزداد أىميػػػػة الس 

ا مػػػػػف األدكات الشػػػػػكمية المعركفػػػػػة غياًبيػػػػػا، فقػػػػػد يكػػػػػكف الػػػػػنص خالينػػػػػ خفػػػػػاء الػػػػػركابط أك
لتحقيػػػػؽ التماسػػػػؾ النصػػػػي حتػػػػى يكػػػػاد المتمقػػػػي يصػػػػؿ إلػػػػى درجػػػػة اليػػػػأس مػػػػف فيػػػػـ ىػػػػذا 

ػػػػ منية غيػػػػر محسكسػػػػة ياؽ المحػػػػيط بػػػػالنص لصػػػػنع عَّلقػػػػات ضػػػػالػػػػنص، فيسػػػػتعيف بالس 
بػػػػػيف أجػػػػػزاء الػػػػػنص كمػػػػػف ثىػػػػػـ يتماسػػػػػؾ الػػػػػنص أمامػػػػػو كمػػػػػا لػػػػػك كانػػػػػت أدكاتػػػػػو الشػػػػػكمية 

 . (ّٕ)((مكجكدة
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ينػػػػتج معنػػػػاه بحركػػػػة جدليػػػػة أك تفاعػػػػؿ مسػػػػتمر بػػػػيف أجزائػػػػو كمػػػػف ثػػػػـ  كالػػػػنصُّ  
ينظػػػػر إلػػػػى االنسػػػػجاـ الػػػػداخمي بػػػػيف الػػػػدالالت فينػػػػزاح السػػػػتار عػػػػف ذلػػػػؾ التسػػػػاكؽ بػػػػيف 

كىػػػػػػػذا مػػػػػػػا اسػػػػػػػتثمره ،  (ْٕ)ة كميػػػػػػػة ذات مضػػػػػػػمكف أشػػػػػػػمؿالمضػػػػػػػاميف فػػػػػػػي إطػػػػػػػار بنيػػػػػػػ
مػػػػػة فػػػػػي تحميَّلتػػػػػو المستفيضػػػػػة فػػػػػي مناقشػػػػػة اآلراء التػػػػػي قيمػػػػػت فػػػػػي  الطباطبػػػػػائيٌ  العَّلَّ

 . مع اآليات التي قبميا كالتي بعدىا  مناسبة اآلية
 الخاتمة
 تفسػػػػير فػػػػي أىميػػػػة ذا يكػػػػف لػػػػـ النػػػػزكؿ ترتيػػػػب إفَّ   الطباطبػػػػائيُّ  العٌَّلمػػػػة يكٌكػػػػد -ُ

 فيػػػػػو الميػػػػػـ إنَّمػػػػا( السػػػػػَّلـ عمػػػػييـ) البيػػػػػت أىػػػػػؿ بػػػػو ييػػػػػتـ الػػػػذم لقرآفبػػػػػا القػػػػرآف
 الػػػػػػذم القػػػػػػرآف ألفَّ  بػػػػػػبعض، بعضػػػػػػيا كمقارنػػػػػػة اآليػػػػػػات مجمػػػػػػكع مَّلحظػػػػػػة ىػػػػػػك
 يمكػػػػػػػف ال كالشػػػػػػػعكب كاألقػػػػػػػكاـ كالعصػػػػػػػكر األزمػػػػػػػاف لكػػػػػػػؿ الػػػػػػػدائـ الكتػػػػػػػاب ىػػػػػػػك

 .النزكؿ حكادث أك مكانية أك زمنية خصكصية في مقاصده حصر
 غيػػػػػػر الكاحػػػػػػدة السػػػػػػكرة فػػػػػػي اآليػػػػػػات ترتيػػػػػػب أفَّ   لطباطبػػػػػػائيُّ ا العٌَّلمػػػػػػة يكٌكػػػػػػد  -ِ

 .أشكاؿ بَّل تكقيفي
 ثابتػػػػػػػة، نيائيػػػػػػػة كأدكات بآليػػػػػػػات يػػػػػػػتـ ال القرآنػػػػػػػي الػػػػػػػنص انسػػػػػػػجاـ  تحديػػػػػػػد إفَّ  -ّ

 ذلػػػػػؾ كدليػػػػػؿ دراسػػػػػاتو، أثنػػػػػاء باحػػػػػث كػػػػػؿ يتبعيػػػػػا مطمقػػػػػة قػػػػػكانيف ليسػػػػػت فيػػػػػي
 .تصنيفيا في كاالختَّلؼ  الميفس ريف عند تنكعيا

 ،كأفٍ  االجتمػػػػػػاعي الفكػػػػػػر اسػػػػػػتئناؼ ضػػػػػػركرةً  عمػػػػػػى الطباطبػػػػػػائي مػػػػػػةالعَّلَّ  رٌكػػػػػػزى  -ْ
 الػػػػذم العػػػػاـ الكضػػػػع مػػػػف كرثنػػػػاه الػػػػذم الفػػػػردم الفكػػػػر محػػػػؿ األخيػػػػر ىػػػػذا يحػػػػؿَّ 
 .المسمميف بتاريخ تحكـ

 بنائػػػػػػػو كتماسػػػػػػػؾ القرآنػػػػػػػي الػػػػػػػنص انسػػػػػػػجاـ مظػػػػػػػاىر مػػػػػػػف أفَّ   البحػػػػػػػث أظيػػػػػػػر  -ٓ
حكامػػػػػػو  المغكيػػػػػػة احػػػػػػثالمب كػػػػػػؿ البػػػػػػاب ىػػػػػػذا فػػػػػػي كيػػػػػػدخؿ ، أجزائػػػػػػو تناسػػػػػػبي  كا 
 الػػػػػػػػنص أجػػػػػػػػزاء بػػػػػػػػيف الكبػػػػػػػػرل بالعَّلقػػػػػػػػات تيعنػػػػػػػػى التػػػػػػػػي كالبَّلغيػػػػػػػػة كالنحكيػػػػػػػػة

 .القرآني
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 االحاالت 

                                                           
 .ٔٔ بو الممفوظ نصًا: ُينظُر: نسيج النص بحث في ما يكون   (ٔ)
 .ٕٕٚ-ٕٔٚ/ٗٔ  :ُينظر : لسان العرب : ابن منظور  (ٕ)
:  ُينظر الخطاب وخصائص المغة العبية ،دراسة في الوظيفة والبنية والنمط: أحمد المتوكل  (ٖ)

ٕٔ-ٕٕ. 
 ُٖٕينظر:  المصدر نفسو: (ٗ)
 .ٜٕ/ ُٔينظر: عمم المغة النصي )بين النظرية والتطبيق (:  (٘)
 .ٙ٘-٘٘: لسانيات الخطاب مباحث في التأسيس واالجراء  (ٙ)
مة محمد حسين الطباطبائي  : (ٚ)  . ٛٛ/ٖالميزان  : العال 
 . ٕ٘/ٖالميزان: (ٛ)
مة فضل ا: لتأصيل النّص الديني باالنفتاح عميو والتعّمق في مفرداتو  (ٜ) اْلصالح الديني العال 

وامتداداتو:   الموقع االلكتروني: 
http://arabic.bayynat.org/DialoguePage.aspx?id=12845  

 ٘ٗ/ٖالميزان: (ٓٔ)
 .ٛٓٔ/ٔاالتقان في عموم القرآن: (ٔٔ)
 .ٕٙ/ٕمعترك االقران في إعجاز القرآن: (ٕٔ)
 .   ٓٔ٘/ٕأبجد العموم، المجمد الثاني، باب عمم معرفة مناسبات اآليات والسور :  (ٖٔ)
 .ٕٙور واآليات، د حمد بن عمر بازمول :ُينظر: عمم المناسبات في الس (ٗٔ)
 ، )َنَسَب(.      ٖٕٗ/ُ٘ينظر: مقاييس المغة:  (٘ٔ)
 ،)َنَسَب(.ُٕٚٔينظر: القاموس المحيط ،  الفيروز آبادي :  (ٙٔ)
 ،)َنَسَب(.   ٜٙٔ/ ٕالمعجم الوسيط,:  (ٚٔ)
 . ٛٛٔٔ:  ُينظر: المعجم العربي االساسي (ٛٔ)
 .٘/ٔيات والسور، برىان الدين البقاعي:نظم الدرر في تناسب اآل (ٜٔ)
 .ٗٗ-ٖٗ/ٔأبجد العموم: (ٕٓ)
 .ٛ٘مباحث في التفسير الموضوعي،د. مصطفى مسمم محمد: (ٕٔ)
 .ٜٔنظريُِّة السِّياق القرآني، د. مثنى  عبد الفتاح محمود،: (ٕٕ)
 . ٕ٘ٔ/ٕٔالميزان: (ٖٕ)
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 .ٕ٘ٔ/ٕٔالمصدر نفسو :   (ٕٗ)
 .ٕٙٔ/ٕٔالمصدر نفسو:  (ٕ٘)
 .ٕٙٔ/ٕٔالمصدر نفسو:  (ٕٙ)
 .ٕٙٔ/ٕٔالمصدر نفسو: (ٕٚ)
 .ٕٚٔ/ٕٔالمصدر نفسو: (ٕٛ)
 .ٜٔٔ- ٙٔٔ/ ٕٔالمصدر نفسو: (ٜٕ)
 .  ٕٚٔ/ٕٔالمصدر نفسو: (ٖٓ)
 .ٕٚٔ/ٕٔالمصدر نفسو: (ٖٔ)
 ٕٚٔ/ٕٔالمصدر نفسو: (ٕٖ)
 ٕٛٔ/ٕٔالمصدر نفسو: (ٖٖ)
 ٕٛٔ/ٕٔالمصدر نفسو: (ٖٗ)
  ٜٕٔ/ٕٔالمصدر نفسو: (ٖ٘)
 ٜٕٔ/ٕٔ.وُينظر الميزان:ٜٜٔ/ ٔاْلتقان في عموم القرآن: السيوطي:  (ٖٙ)
 .ٜٕٖٔٓٔ-/ٕٔالمصدر نفسو: (ٖٚ)
 .ٖٔٔ/ٔ:  . وُينظر: شجرة النور المالكية، في طبقات المالكيةٕٛٔ/ٕٔنفسو: المصدر(ٕٛ)
  .ٖٔٔ/ٔ. وُينظر: شجرة النور المالكية، في طبقات المالكية،:ٕٛٔ/ٕٔالمصدر نفسو: (ٜٖ)
 ٕٔٔ/ٔ اْلتقان في عموم القرآن (ٓٗ)
 ٜٚ/ٔ:  التحرير والتنوير  (ٔٗ)
مة محمد حسين الطباطبائي، قراءة في جدل العقل والنص ُينطُر:  (ٕٗ)    ٖٙ: عمم الكالم عند العال 
مة الطباطبائي قراءة في جدل العقل والنص  : (ٖٗ)  .ُٜينظُر: عمم الكالم عند العال 
مة كمال ُينظر: العال   (ٗٗ) مة الطباطبائي  مالمح من سيرتو الذاتية ومنيجو العممي  العال 

 ٚٔٔالحيدري:
مة الطباطبائي قراءة في جدل العددقل والنص   : (٘ٗ)  .   ٓٔ-ُٜينظر عمم الكالم عند العال 
 .ٚ:المصدر نفسو  ُينظر  (ٙٗ)
 .ٜٕٔ/ٙٔالميزان:  (ٚٗ)
 ٕٗٔ/ٙٔ:  المصدر نفسو (ٛٗ)
 .ٜٕٕلنص مدخل إلى انسجام الخطاب: لسانيات ا (ٜٗ)
 .ٕٕٓالمصدر السابق: ُينظُر: (ٓ٘)
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    ٕ٘ٛ/ٕالميزان : (ٔ٘)
  .ٚٗ: االتساق و االنسجام في رواية سمرقند (ٕ٘)
    ٕٕٓ:عمم لغة النص (ٖ٘)
    ٕ٘ٛ/ٕالميزان : (ٗ٘)
       .ٖٓٗبالغة الخطاب وعمم النص:  (٘٘)
 .ٕ٘ٛ/ٕالميزان: (ٙ٘)
 .ٖ٘ٔلمغة العربية معناىا ومبناىا:اُينظُر : (ٚ٘)
 ٘ٛٗ – ٗٛٗ/  ُٕينظر: البرىان في عموم القرآن، : (ٛ٘)
  .ٜٛٔ/ ٔالسكاكي  : : مفتاح العموم   (ٜ٘)

 جج

     .ٕٗ/  ٕ:  السائر في أدب الكاتب والشاعر  المثل  (ٓٙ)
 ٙٔٔ:  ظاىرة المناسبة واتساق النص القرآني، ُينظُر: (ٔٙ)
 .ٕ٘ٛ/ٕالميزان: (ٕٙ)
 .ٚ٘ٗ/ٕتفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( محمد رشيد رضا : (ٖٙ)
 .ٕ٘ٛ/ٕالميزان : (ٗٙ)
 ٕ٘ٛ/ٕالمصدر نفسو: (٘ٙ)
 .ٕ٘ٛ/ٕالمصدر نفسو : (ٙٙ)
 ٕٚالقرآن في اْلسالم: (ٚٙ)
 .ُٖٜٔينظُر: البحث الداللي في تفسير )من وحي القرآن( : (ٛٙ)
 .ٔ٘/ُٖينظر: الميزان : (ٜٙ)
 ٚ٘/ٖنفسو:المصدر  (ٓٚ)
 ٕٛ:القرآن في اْلسالم (ٔٚ)
    ٔٔ:النص بناه ووظائفو )نظرية اْلدب(  عبد القادر بو زيدة  (ٕٚ)
 .٘:  التماسك النصي بين الدراسات البالغية القديمة والدراسات المسانية النصية الحديثة  (ٖٚ)
  .٘ٚ: ُينظُر: عمم لغة النص )المفاىيم واالتجاىات( (ٗٚ)
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم

 حسدن بدن صدديق والسدور، اآليدات مناسدبات معرفدة عمدم بداب الثداني، المجمد العموم، أبجد -ٔ
 وزارة منشدرات ، زكدار الجبدار عبدد: الفيدارس لدو ووضدع لمطبدع أعدده(ٜٛٛٔ ت) القنوجي
 .ٜٛٚٔ دمشق ، القومي واالرشاد الثقافة

: المتددوفى) السدديوطي الدددين اللجدد بكددر، أبددي بددن الددرحمن عبددد:  القددرآن عمددوم فددي اْلتقددان -ٕ
: ٔلمكتددداب،ط العامدددة المصدددرية الييئدددة ، إبدددراىيم الفضدددل أبدددو محمدددد: ،تحقيدددق(ىددددٜٔٔ

 م.  ٜٗٚٔ/ ىدٜٖٗٔ
(   ىدددٜٔٔت) السدديوطيّ  بكددر أبددي بددن عبدددالرحمن الدددين جددالل:القددرآن عمددوم فددي اْلتقددان -ٖ

 .مٜٜٚٔ  ، لبنان,  بيروت إبراىيم، الفضل أبي محمد:  تحقيق ، اْلولى الطبعة
 جددابر. د: ا فضددل حسددين محمددد لمسدديد( القددرآن وحددي مددن) تفسددير فددي الددداللي البحددث -ٗ

  . مٖٕٔٓ  والتوزيع، والنشر لمطباعة تموز اْلولى، الطبعة, الركابي محيسن
 العالميدة المصدرية الشدركة االولدى، الطبعة,  فضل صالح. د: النص وعمم الخطاب بالغة  -٘

 . مٜٜٙٔ,  لونجمان, لمنشر
: ،«المجيدد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير» والتنوير تحريرال -ٙ

 ،(ىددٖٜٖٔ:  المتدوفى) التونسدي عاشدور بدن الطداىر محمدد بدن محمدد بدن الطداىر محمدد
 م. ٜٗٛٔ: النشر سنة تونس، – لمنشر التونسية الدار

 ،(هٖٜ٘ٔت)رضددا رشدديد محمددد الشددي : المنددار بتفسددير المعددروف الحكدديم القددرآن تفسددير -ٚ
 العربددددددي التددددددراث احيدددددداء دار اْلولددددددى، الطبعددددددة مصددددددطفى، محمددددددد: وتصددددددحيح تعميددددددق
 .مٕٕٓٓلبنان،,،بيروت

 عبددالرحمن الددين جدالل(: القرآن ترتيب أسرار) المسمى السور، تناسب في الدرر تناسق  -ٛ
 أحمددد القددادر عبددد: وتحقيددق دراسددة ، اْلولددى ،الطبعددة(هٜٔٔت) السدديوطي بكددر أبددي بددن
 .   مٕٓٔٓ-ىدٖٔٗٔ ، النصر دار  طا،ع

  ، المتوكددل أحمددد: والددنمط والبنيددة الوظيفددة فددي ،دراسددة العربيددة المغددة وخصددائص الخطدداب -ٜ
 م.ٕٓٔٓ ،ٔ،ط الرباط اْلمان دار ، الجزائر االختالف منشورات
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 ،(هٚ٘ٚت)مخمدوف محمدد بدن محمدد الشدي  المالكيدة، طبقدات فدي المالكيدة، النور شجرة -ٓٔ
 والنشددر، لمطباعددة رقدراق أبددي دار الرابعدة، الطبعددة البقداعي، محمددد شدي ال يوسددف: تحقيدق
 .  ٜٕٓٓ الرباط،

مددة -ٔٔ  الطبعددة الحيدددري، ،كمددال العممددي ومنيجددو الذاتيددة سدديرتو مددن مالمددح  الطباطبددائي العال 
 .   مٖٕٔٓ، البيضاء المحجة دار اْلولى،

 صبحيٓد(:  المكية السور عمى تطبيقية دراسة)  والتطبيق النظرية بين النصي المغة عمم -ٕٔ
 .مٕٓٓٓ,  القاىرة, والنشر لمطباعة قباء دار ، اْلولى الطبعة,  الفقي إبراىيم

   اْلولدى ،الطبعدة بدازمول سدالم بدن عمدر بدن محمدد. د:  واآليات السور في المناسبات عمم -ٖٔ
 .   مٕٕٓٓ - ىد ٖٕٗٔ,    المكية المكتبة

 ،مؤسسددة اْلولددى الطبعددة  بحيددري، حسددن دسددعي. د: واالتجاىددات المفدداىيم الددنص لغددة عمددم -ٗٔ
 . م ٕٗٓٓ - ىد ٕٗٗٔ،  القاىرة المختار،

 اآلداب، مطبعدة, االولدى الطبعدة  محمدد، شدبل عدزة. د: والتطبيدق النظريدة الدنص لغدة عمم -٘ٔ
 .  م ٕٚٓٓ   - ىد ٕٛٗٔ القاىرة،

: المتدددوفى) الفيروزآبدددادى يعقدددوب بدددن محمدددد طددداىر أبدددو الددددين مجدددد المحددديط، القددداموس -ٙٔ
 نعدددديم محمددددد: الرسالة،بإشددددراف مؤسسددددة فددددي التددددراث تحقيددددق مكتددددب: ،تحقيددددق(ىدددددٚٔٛ

 الثامندة،: لبنان،الطبعدة – بيروت والتوزيع، والنشر لمطباعة الرسالة مؤسسة العرقُسوسي،
 .م ٕ٘ٓٓ - ىد ٕٙٗٔ

 أحمددد المتددرجم ،( هٜٔٛٔت)الطباطبددائي  حسددين محمددد العاّلمددة:   االسددالم فددي القددرآن -ٚٔ
 .مٕٗٓٓ-هٕ٘ٗٔ,والنشر لمطباعة المحّبين مؤسسة, ْلولىا ،الطبعة الحسني

 االفريقددددي منظددددور ابددددن مكددددرم بددددن محمددددد الدددددين جمددددال العاّلمددددة لألمددددام  العددددرب لسددددان -ٛٔ
 بيددددروت، صددددادر، دار ،  محققددددة جديدددددة طبعددددة الثالثددددة الطبعددددة ،(ىدددددٔٔٚت)المصددددري

 .مٕ٘ٓٓلبنان،
 دار اْلولددى، الطبعددة وقرة،ُبدد نعمددان. د: واالجددراء التأسدديس فددي مباحددث الخطدداب لسددانيات  -ٜٔ

 . مٕٕٔٓ  بيروت العممية، الكتب
 ،المركددز الثانيددة الطبعددة خطددابي، محمددد د( :الخطدداب انسددجام إلددى مدددخل) الددنص لسددانيات -ٕٓ

 . مٕٙٓٓالمغرب، ، البيضاء الدار العربي، الثقافي
, رةالقدداى, الكتددب ،عددالم الخامسددة الطبعددة, حسددان تمددام.  د: ومبناىددا معناىددا العربيددة المغددة -ٕٔ

 .مٕٙٓٓ



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
 
 411 

                                                                                                                                                      

 ىددٕٙٗٔ القمدم دار ، الرابعة  الطبعة, مسمم مصطفى. د: الموضوعي التفسير في مباحث -ٕٕ
 . مٕ٘ٓٓ -

  اْلولددى، الصددبيحي،الطبعة اْلخضددر محمددد. د: تطبيقددو ومجدداالت الددنص عمددم إلددى مدددخل -ٖٕ
 - ىدد ٜٕٗٔ لبندان، بيدروت، ناشدرون، لمعمدوم العربيدة الدار, الجزائر االختالف، منشورات
 .مٕٛٓٓ

 ت) السديوطي الددين جدالل بكدر، أبدي بدن الدرحمن عبدد:  القدرآن إعجداز فدي االقدران معترك -ٕٗ
 لبندان ، بيدروت ، العمميدة الكتدب   اْلولدى  الطبعة ، الدين شمس أحمد: تحقيق(  ىدٜٔٔ

 .  م ٜٛٛٔ - ىد ٛٓٗٔ
عدددداد تدددأليف: االساسدددي العربدددي المعجدددم -ٕ٘  إبدددراىيم ، العدددرب المغدددويين كبدددار مدددن جماعدددة وا 

 .مٜٛٛٔدددد هٛٓٗٔالروس، ،تونس، امرائيالس
 القددادر عبددد ،حامددد الّزيددات حسددن ،أحمددد مصددطفى ،إبددراىيم بإخراجددو قددام الوسدديط لمعجددما -ٕٙ

 . مٕٚٓٓوالنشر، لمطباعة الصادق مؤسسة  الخامسة، الطبعة  النجار، عمي ،محمد
: المتدوفى) الحسدين أبدو الدرازي، القزويندي زكرياء بن فارس بن أحمد المغة: مقاييس معجم -ٕٚ

 . مٜٜٚٔ - ىدٜٜٖٔ الفكر، دار ىارون ، محمد السالم عبد: تحقيق(ىدٜٖ٘
 زرزور نعدديم:  عميددو وعمددق ضددبطوُ ( ,  ىدددٕٙٙت)  السددكاكي يعقددوب أبددو:  العمددوم مفتدداح -ٕٛ

 . مٖٜٛٔ,   لبنان ، بيروت العممية الكتب ،دار   اْلولى الطبعة,
 اْلولى الطبعة(, مٜٔٛٔت) حسين محمد ، الطباطبائيِّ  العاّلمة: القرآن تفسير في الميزان -ٜٕ

 لممطبوعددات اْلْعَمِمددي ،مؤسسددة اْلْعَممددي حسددين الشددي  طباعتددو عمددى واشددرف صددححو ،
 .مٜٜٚٔ- ىدٚٔٗٔ, لبنان-،بيروت

 المركدز اْلولدى، الطبعدة زّنداد، اْلزىدر: نصداً  الممفدوظ بدو يكدون مدا فدي بحدث الدنص، نسيج -ٖٓ
 .مٖٜٜٔ  بيروت، البيضاء،  الدار العربي، الثقافي

 ، لمنشددر وائددل دار اْلولددى، الطبعددة, المثنددى محمددود الفتدداح عبددد: القرآنددي السِّددياق نظريددة -ٖٔ
 .   مٕٚٓٓ ، عمان، اْلردن

 :والدوريات المجالت في المنشورة البحوث -ٕ
 ،ٔٔع واْلدب، المغدددة مجمدددة   بوزيددددة القدددادر ،عبدددد( اْلدب نظريدددة)  ووظائفدددو بنددداه الدددنص -ٔ

 .الجزائر  جامعة والمغات، اآلداب كمية,  واْلدب المغة  مجمة ،ٜٜٚٔ
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-ٔٔالتراث،العدد حوليات مجمة, جنيد اْلول نوح. ،د القرآني النص واتساق المناسبة ظاىرة -ٕ
ٕٓٔٔ. 

 ، الحديثددة النصددية المسددانية والدراسددات القديمددة البالغيددة الدراسددات بددين النصددي التماسددك  -ٖ
 .ٖٕٔٓ/   ٓٛ ددالع ثقافية شيرية مجمة الند ،عود الدين بن بخولة.د

مة عند الكالم عمم  -ٗ  حدب حيددر: والدنص العقدل جدل في قراءة الطباطبائي، حسين محمد العال 
 م.ٕٕٓٓ ،ٖٙ العدد الكممة، مجّمة ، ا

 االطاريح والرسائل الجامعية -ٖ
 و تحميميدة دراسدة العربيدة بترجمتيدا معمدوف أمدين سمرقند، رواية في االنسجام و االتساق   -ٔ

 .ٜٕٓٓ-ٕٛٓٓ الجزائر قسنطينة، منتوري، جامعة ماجستير، رسالة نقدية،

 المواقع االلكترونية -ٗ
مددة الددديني اْلصددالح  -ٔ  فددي والتعّمددق عميددو باالنفتدداح الددديني الددنّص  لتأصدديل: ا فضددل العال 

: االلكتروندددددددددددددددددددددددددددددددددددددي الموقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددع:   وامتداداتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددو مفرداتدددددددددددددددددددددددددددددددددددددو
http://arabic.bayynat.org/DialoguePage.aspx?id=12845 

 


