
 

 
                                                



 

 رئيس التحرير                                                             م2022تاسع لسنة الثالثة دد ال، العثالثكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ب          :0172ISSN-3     2222 -1(9)  مارس-كابل  -ةبحوث الخّل

 
 

 

 

International Arabic Journal of Creative Research  

Peer Reviewed Academic Quarterly Research Journal 

قةالدولية العربية اجمللة   للبحوث اخلّلا
 حمکمة يف جماالت العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمفهرسة دورية علمية 

)Online( 3177-0172 ISSN: 

Print)( 4216-0122 ISSN: 
 

 

 م2222هـ/3441 لثالمجلد الثا ،ولالعدد األ

 

 رئيس التحرير

 إسماعيل عمارة عقيبد. أ.
 

 

 

 

 قسم البحوث العربية

 2002-4006ردمد( م)رقم الدويل املعياري 

iajcr.info@gmail.com 
www.iajcr.com 

 

 

 

mailto:iajcr.info@gmail.com


 

 رئيس التحرير                                                             م2022تاسع لسنة الثالثة دد ال، العثالثكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 ج          :0172ISSN-3     2222 -1(9)  مارس-كابل  -ةبحوث الخّل

 
 

 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمية ،دورية

أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم العلمیة األصیلة ذات الصلة تفتح هي 

بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، 

 والجغرافیا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.
 

 التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشیدالمشرف علی 
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساعد التحرير
 مأمون علي خلف هللا حسن، املنيا، مصر األستاذ الدکتور

 لبنان، بریوت، دخيل يزهراء علسيدة  ةالدکتور  ةاألستاذ
 أفغانستان، ، كابلنظام الدين كاملاألستاذ الدکتور 

 املساعد خری بن مجال الدين، أندونيزيا األستاذ
 

في أعدادها وإنما فقط  ةإدارة المجلة غير مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشور

 ية.تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديم

األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب البحوث  ۞

 يخضغ العتبارات فنية، وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

 20۳۱-۱۱۳۳املعياري اإللکرتوين )ردمد( رقم الدويل  2002-4006رقم الدويل املعياري للطباعة )ردمد( 

 کالتالي: رجاع إلیهاعن املجلة بشرط اإلشارة إلی املصدر واإل  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول املجلة العربية الدولية للبحوث « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲الخال

  قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.
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 هيئة التحرير املستشارية 
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 جامعة کابول، أفغانستاناألستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، 

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 ل، أفغانستاناألستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابو

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 األستاذة الدکتورة نهی األفغاني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 إنغاال، الجزائر، مرکز جامعي للدراسات العربیة، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 ور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستاناألستاذ الدکت
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 هيئة التحرير العاملية
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم حمزاوي

 عراق ،جامعة البصرة،کلیة اآلداب،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، کلیة اللغة العربیة،الفتاح الشینعبد الباقي عبد  الدکتور األستاذ

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان،الدکتور فضل الله فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور منتهی أرتالیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مالیزیا

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستانعقیب،ة عیل عمارستاذ الدکتور إسمااأل

 محمود حسین شعبان،جامعة شمال غربی الصین للقومیات، الصین األستاذ الدکتور مصطفی

 األستاذ الدکتور صالح خلیل عبد العال سرور،  جامعة القاهرة، مصر

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر



 

 رئيس التحرير                                                             م2022تاسع لسنة الثالثة دد ال، العثالثكلمة التحرير للمجلد ال 

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا

 و          :0172ISSN-3     2222 -1(9)  مارس-كابل  -ةبحوث الخّل

 
 

  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  

اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  يصعظواهر 
كمص هتوف  ىل نشر املررف  لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  

ت  ص هتاحلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع
 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
هتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك ن  طریق 
تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 

لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  نشر أنمصهل .عذعك تشّجع 
تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛ فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  اجلةوة، 
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل. املنخففض ،

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املراسلةعنوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (23+)2127264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  
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 شروط النشر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبأصيلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جلنشر أن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للنشرـة يف حال اكتشاف بأن مسامهته منشورة أو معروض
  :الفارسية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0000إىل  0000أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  علماء األساتذة و مة من قيا  العربية املباللغة  قول الدراسيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عروفني.امل
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالية 

o  ان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية.عنو 
o .اسم الكاتب ودرجته العلمية، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية 
o .الربيد اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال 
o  باللغة العربية.46كلمة وحبجم خط 200ملخص للبحث يف حدود ، 
o  امللخص.الكلمات املفتاحية بعد 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاعات املقتبسة وفق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.420/ 2م: 2002 داخل كل صفحة، )ابن منظور، يف 
  ا داخل البلد وثانيهما خار  البلد.املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمهاألحباث و سيتم احلكم على 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل جنة التحريرللسيكون

 تغيری.بأي 
 .تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
  .ليس من الضروري أن يوافق جملس اإلدارة على آراء الكاتب 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
  أو هيئة التحرير.ى اجمللة ولية املقاالت ستكون فقط على املؤلفني وليس علمسؤ 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
 .أن يرفق صاحب املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أحتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث إرسال حبثه إلی جملة 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 23127264262+أو عرب رقم الواتساب: 
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ق  دورية، علمية، حمكمة، مفهرسة((  ةاجمللة العربية الدولية للبحوث اخلّلا
Preioud 23, Vo3,  No7 (0200/7663): 7020/3766 -ولاأل العدد – ثالثال المجلد –لثانيا اإلصدار  

 كلمة التحرير...
 ة اعوكتورة مسةوة زهراء نةي دخةلاألمستصذ

 

 جتاهل العارف يف النص القرآين 
 عةوكتور هصين یومسف ايو غةةون

 

 منهج النقد عند سيد قطب 
 ر املنصوريصبعةوكتور مسصمي نةي ج

 

  عسقّلينالتناص الديينا يف شعر ابن حجر ال
 مشس كمصل أجن األمستصذ اعوکتور 

  عةبصحث حممو نرفصن دار
 املاء يف االستشهادات القرآنيةلفظة 

  صديق هللا كرميي ألستاذ املساعدل
 

 سورة الزلزلة )دراسة أدبية(
  سوما نظريسيدة ة املساعد ةاألستاذ

 
 

 رابط يف اجلمل االمسية بني اللغتني العربية والفارسية
 ألمستصذ احملصضر لط  شصه قصئ ع

 

   املحتویات حسب وصولها واستکمالها املقاالت في ترتیب

file:///E:/IAJCR%20%20Journal/Message%20of%20Chief%20Editor.pdf
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 کلمة التحرير 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
-صمسعتُقّوم "الجمّة  اعرريّة  اعوَّلعةَّ  عةبحوث ااخاّلق " يني یوي قُ رّائهص لُمتصيرةهص األنزّاء اعرود اعت

افٍو یكون خري ر م م  مسففرهص اعففصةّي احملّك ، لاعَّذي تأمل منه أن 2222الجمّةو اعثّصعث م  اعرصم 
عةمكتب  اعرريّة  لاإلعكرتلنّة ، عُطاّلهبص، لنصهةي نةومهص، لآداهبص، م  منريهص اعَّذي ال ینضب، 

اعةُّغویّ   مجةً  م  اعبحوث اّعيت تُرىن يصلجمصالت–مثل األنواد اعّسصيق  عةمجّة  –لتضّم  هذا اعرود 
المّي قو   خمتةف يةوان اعرصمل اعرريّب لاإلمسلاألديّة ، أمسه  يف  نوادهص خنب  طّةب  م  األمسصتذة م

 مجره  هبص، لقّرهب  منهص لحوة اهلوف اعّسصمي أال لهو ُحّب اعةُّغ  اعرريةَّ ، عغ  كتصب هللا اعرزیز.
 ّن قّوة األُّم  م  قّوة عغتهص كمص أشصر اي  خةولن، لاعةُّغ  هي األمسصس املتني اعَّيت تقوم نةةه 

أنورمسون؛  ذ  ّن اعةُّغ  تُرّو موار اهتمصم األُم  احلّة ، لاعةُّغ  هي اآلصرة حةصة األُّم  كمص یقول 
األقوى يف شّو نواطف يين اإلنسصن كمص تقّرر ذعك يف ُمسّةمصت اعبحث االجتمصنّي املرصصر؛ 

ص احلصضر ن ذ ُُتّثل اعةُّغ  اعرريّة  لآداهبص رافًوا نظةًمص م  رلافو اعتَّوحُّو االجتمصنّي، ليصألخّص يف لقت
 اّعذي یشهو هزّات ننةفف  يف أركصن جمتمرصتنص اعرريّة  لاإلمسالمّة .

م  أهواف جمّةتنص اعغرّاء تربئ  اعقورات اعرةمّة  ملرصجل  املشكالت اعةُّغویّ  املرصصرة، فضاًل 
 ن  تكثةف اعّتواصل اعرةمّي لاملرريّف يني اعبصحثني.

  اعرريّة  لآداهبص، ااخاّلق " م  الجماّلت اعرّائوة يف جمصل اعةُّغ تُرّو "الجمّة  اعرريّة  اعّولعّة  عةبحوث
لهي حتظى يصالهتمصم لاملتصير  م  قُ رّاء عغ  اعّضصد، م  أجل اإلمسهصم يف َمهّم   نصدة املكصن  عُِةغ  

عصةنّة ، ااعّضصد اّعيت ال تقّل شأنًص ن  يقّة  اعةُّغصت احلةَّ  األخرى، مثل: اإلجنةةزیّ ، لاإلمسبصنّة ، ل 
تحّوثني هبص، أل م  نصحة  تطویرهص، لمنصئهص، لثبصهتص يف لجه 

ُ
لاألملصنّة ، لغريهص م  نصحة  نود امل

تغرّيات احلةصتّة  اّعيت ترصف هبص. لمع ذعك، فهي تسري ُقُوًمص يف نشر اعبحوث لاعّورامسصت...
ُ
 امل
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ففضل مص ريّف، لاعففيّنّ؛ يكمص نأمل أن یتحّس  أداؤهص مع مرلر اعوقت نةى املستویني: املر
یردهص م  تقومي. منتظری  طةًبص عنوال اعغصی  م  هذا اإلصوار، ل مسهصًمص يف شرف  ثراء مكتبتنص 

 اعرريّة  لاإلعكرتلنّة .
ى ةِّني لتُراثّةني يف آٍن مًرص، مَسَونً  يف هةكل اعةُّغ  اعرريّة  لحمراهبص، أُمنصء نةحواث العنغول 

ةغٍ  فةنكتب أفكصرًا جویوًة ي: رريبّ قول اعشَّصنر اعلعةك  شرصرنص  قوانوهص لأصل امستخوامهص،
قومي ؛ أي كالمسةكّة ، مجةة ، صصرم ، صرحي ، راقة ؛ أي نريّة  خصعص ، لذعك كّةه م  أجل اعةُّغ  

 اعرريّة ، لمستقبةهص، ل نسصهنص.
اّلق "، لمع درامسصت ث ااخنةتقةك  قرّاءنص األنزّاء، يف جمّةتك  "الجمّة  اعرريّة  اعّولعّة  عةبحو 

 ُمتنّون ، لأحبصث قّةم ، خطّتهص أنصمل أمسصتذة ُمتخّصصني يف درامسصهت ...
 تضّم  هذا اعرود م  جمّةتك  اعغرّاء اعبحوث اآلتة : 

 يو غةةون. أجتصهل اعرصرف يف اعنص اعقرآين عةوكتور هصين یومسف  –1
 املنصوري.ر صب_ منهج اعنقو ننو مسةو قطب" عةوكتور مسصمي نةي ج2
 _ اعتنص  اعویيّن يف شرر اي  حجر اعرسقالين، عةبصحث حممو نرفصن دار.٣
  عألمستصذ املسصنو صویق هللا كرمييعففظ  املصء يف االمستشهصدات اعقرآنة  _ ٤
 ، عةبصحث   مسّةو   مسومص نظري.)درامس  أدية ( مُسورَِة اعزَّْعزََع ِ  -5
   .اعررية  لاعففصرمسة  عألمستصذ احملصضر لط  شصه قصئ رايط يف اجلمل االمسة  يني اعةغتني _ 6

نأمل أن جتولا يف هذه اعورامسصت مص یغين تطّةرصتك  املررفّة ، لیُومّسع جمصالت درامسصتك  
 .اءأنواد جویوة م  جمّةتك  اعغرّ  املستقبةّة . آمةني أن نةقصك  دلًمص نةى ااخري لاهلوى، لمع
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 ُملخَُّص الَبْحث
مل تره اعرني  يبموضوع غةموضوع اعسورة أمسةوهبص تشبه اعسور املكة  ل  يف يهل  مسورة اعزعزع  مونة 

 كرؤی  مبصشرة يل أراد صصحب اعکتصب جل جالعه أن یریه اإلنسصن رؤی  اعرني ن  ظهر قةبه. ألجل ذع
یر نوة م  اعتصو آعةصت ل  اعسورة مشصَهوة يصمستخوام ننصصر األحوال املوضون  يفل  نری أن األهوال

يرو حني.  امستخوام ننصصر اعقص  حلةوی  املوضوع حةنصل  اعتشخةصل  اعتجسة ل  ،اعتنصمسق اعففينل  ،اعففين
رة اعزعزع  ل کةف مسو  يف ننصصر اعنص األديب يمص ه :ياعسؤال اعرئةس ا ذن املقصع  تریو أن جتةب نةی هذ

ر اعنص املقصل: احلصول نةی ننصص أجةب ننه يف ياعذ ينرثر نةةهص؟ عتصل  عی هذا اهلوف اعرئةس
نستنتج م  ل  يةةحتة -ياملقصع  أمسةوب توصةفف أمسةوب اعبحث يفل  مسورة اعزعزع ؛ مقومصته يفل  األديب

نو نةی تصصلیر فنة  جترةنص نشصهو مص حوث نةی األرض ن ياعنص أن اعسورة حتتو  اعبحوث اعواردة يف
 اعتشخةصل  و فةهص تنصمسقص فنةص مع اعتجس جنل  تسصیرهص مومسةقی خشن  مطصيقص عةجول  حولث اعسصن 

 .ننصصر م  اعقص  ملزیو حةوی  اعنص اعقرآينل 
 .، اعتصویر، اعتنصمسق، املومسةقی، اعتجسة  لاعتشخةص، اعقص  لاحلرک  عاعزعز  الکلمات الرئيسية:
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 قدمةامل
رمبص  حوی م  ل اعقرآن کتصب مرجز لحتفف  أدية  یؤثر فی اعقةب تأثريا ال ميک  ألی کتصب آخر، 

 أمسبصب هذا اعتأثري امتزاجه لامتالئه يصعتصصلیر األدية  لاعففنة  حبةث جیرةه ینففذ اعقةب لاعرقل کصعنج 
اعثصقب نففوذا شویواً. املقومصت األدية  نبصرة ن  ننصصر ترطی اعنص مسصت أدية  لجترةه أکثر حةوی  

ة ذا االمس  ل هذه األرکصن ل األصول املوجودلنشصطص، انتنی يه نةمصء اعبالغ  منذ اعقومي ل عک  ال هب
اعتی نشصهوهص اآلن،  ال أن فی اعقرلن األخرية، انتبه اعرةمصء يأدية  اعنّص اعقرآين  ل لضروا مقومصت 
جویوة. فهؤالء ال یرلن اعقرآن کتصب هوای  فقط، يل حتفف  أدية  ال ینصزنه أی أثر أديی منذ نزلعه  عی 

ديصء أن یکشففوا ن  األمسرار األدية  املوجودة فی اعطبق  اعتحتصنة  فی آی اعرصر احلویث. ل حصلل األ
  .اعقرآن عةصةوا  عی مشصهو ترینص موی أدية  اعنص اعقرآين

مسورة اعزعزع   م  اعسور اعقصرية اعتی أنزعت يرو هجرة اعرمسول صةی هللا نةةه لمسة  لتکون مةةئ  
لال  اعقرآنة  األخصذة. مبص أن مسورة اعزعزع  جزء م  اعقرآن يصعرنصصر األدية  م  اعصور اعففنة  ل املومسةقی

حمصع  مةةئ  يصعرنصصر األدية  کمص یری،  ال أن هذا اعبحث یریو  عقصء اعضوء نةی مشصهو أدية  فی اعسورة 
عةرثور نةی مص جصء فی اعسورة م  اعتصصلیر األدية  ل املومسةقی ل اعتجسة  ل اعتشخةص ل ننصصر 

ةب نةی اعقةوب.  ضصف  نةی ذعک موضوع اعسورة کصن غةبةص ل انتزانةص، قصرت اعةغ  أخری جرةتهص خت
ن  تربريه املبصشر  ال  ذا مزجت يصعصور عتجسمه جتسةمص یوضح األمر. عذعک یه  اعبصحث  اعبحث فی 

صلیر صاعسورة عةوصول  عی األمسرار املکنون  املغةب  ن  اعرةون ل ااخففة  ن  اعبصصئر ل املبةَّن  فی اعت
 األدية . 

انرتف اعةغویون يأن اعقرآن هو نص أديی ميتصز يصإلنجصز األديب، ال ميک  ثبوت  أمهية البحث:
هذا اإلدنصء  ال م  خالل درامس  اعنصو  درمسص أديةص مطصيقص ألصول اعبالغ  اعقومي  لاجلویوة ل المسةمص 

قی لغريهص   اعتصویر لاعتنصمسق لاملومسةاعبالغ  اجلویوة ل احلصول نةی مقومصت اعنّص اعقرآين األدية  م
اعرنصصر األدية . عذا قصم هذا اعبحث يورامس  أديةَّ  اعنّص اعقرآين  فی مسورة اعزعزع  عةثُبت عنص أن  كم  تة

 هذا اعکتصب مرجزة أدية .
 ر نةةهص؟ مسورة اعزعزع  ل کةف نرث ننصصر اعنص األديب يف يمص ه : اعسؤال األصةی:أسئلة البحث
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 مسورة اعزعزع ؟  اعففرنة : کةف یکون اعتصویر اعففين اعذی نشصهوه يف األمسئة 
 اعسورة؟  آعةصت اعتنصمسق اعففين يف يمص ه

 اعسورة؟  کةف ظهر اعتجسة  ل اعتشخةص ل ننصصر اعقص  يف
إنه اعقرآن کتصب مرجز فی مجةع مستویصته؛ خصص  فی املستوی اعةغوی ل اعبةصين ف فرضية البحث:
اإلنس ل اجل  نةی أن یأتوا مبثةه فرجزلا. فصعورامسصت اعتی قصمت يصعکشف ن  مرجزة أدية  حتوی 

اإلنجصز األديب تثبت هذا اإلدنصء؛ عذا یففرتض أن مسورة اعزعزع  کبقة  اعسور تتبع م  هذا األصل ألن 
 اجلزء )مسورة اعزعزع ( تصيع عةکل )اعقرآن( فتحتوی نةی ننصصر تثبت أدية  اعنّص اعقرآين .

 اهلوف األصةی: احلصول نةی ننصصر اعنص األدية  ل مقومصته فی مسورة اعزعزع . حث:أهداف الب
 األهواف اعففرنة : مررف  اعتصویر اعففين فی اعسورة؛ 

 مررف  آعةصت اعتنصمسق اعففين فی اعسورة؛ 
 مررف  اعتجسة  ل اعتشخةص لننصصر اعقص  فی اعسورة؛ 

ور ورامسصت حول أدية  اعنّص اعقرآين  فی مسعقو قصم اعوارمسون يورس کثري م  اع سابقة البحث:
نوة، عک  مسورة اعزعزع   مل یرنَت هبص فی هذه اعورامسصت  ال فی ل قةةاًل ل هذا اعقةةل یولر حول يرض 

 ننصصر اعنص األديب فی اعسورة، حنو هذه اعورامسصت اعتی نثرت اعبصحث  نةةهص: 
نوامل انسجصم »حتت ننوان  1٣36اعرصم پور اعتی انتشرت مقصع  م  امحو پصشصزانوس ل مرمي نبی

ل قصم اعبصحث يورس آعةصت االنسجصم فی اعسورة « در مسوره زعزال؛ يه امسصس نظریه هصعةوی ل حس 
 فقط دلن يقة  ننصصر اعسورة األدية . 

، قصمت 1٣35اعتی انتشرت نصم « ی زعزالزیبصیی مسوره»مقصع  أخری م  مصئوة رضصیی يرنوان 
جصز اعبةصين فی اعسورة ل ترتقو أن هذه اعسورة حتتوی نةی اعتوشةح، ل اجلنصس، ل اعبصحث  يورس اإلن

اعتضمني، ل اعتقسة  ل غريهص م  اعوجوه اعبةصنة ، ل هکذا حتتوی نةی اإلنجصز اعرةمی ل  اعکنصی ،
يصإلخبصر ن  مص حيوث عإلنسصن ل األرض ل اإلنجصز اعرودی، فقصمت يورس هذه اعرنصصر فی اعسورة 

 مطصيقص ألصول اعبالغ  اعقومي  ل مل تتطرق  عی اعرنصصر األدية  فی اعنص.
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مص ل جوت اعبصحث  حبثصً آخر حول درامس  اعسورة درامس  أدية  کصمة ؛ عذا قصمت هذه املقصع  يصعبحث 
 أدية  اعنص فی اعسورة. ن 

ث ی، حةحتةةة -أمسةوب اعبحث فی هذه املقصع  أمسةوب توصةففیحدوده: أسلوب البحث و 
قصمت اعبصحث  يورامس  اعسورة لحتةةل مکونصهتص اعففنة  لاألدية . لجمصل اعبحث لحولده مسورة اعزعزع  دلن 

 يقة  اآلیصت م  اعذکر احلکة .
 سورة الزلزلة 

مسورة اعزعزع  مونة  لهى ىف أمسةوهبص تشبه اعسور املكة  ملص فةهص م  أهوال لشوائو یوم اعقةصم  لهى 
اعرنةف اعذى یكون يني یوى اعسصن  كمص تتحوث ن  انصراف ااخالئق م  هنص تتحوث ن  اعزعزال 

(. 532: ٣، ج1٤22: )اعصصيوين لمسرةو ياحملشر  ىل اجلن  أل اعنصر لانقصمسه   ىل أصنصف مص يني شق
 هذه اعسورة مونة  يف املصحف ليف يرض اعرلایصت لمكة  يف يرض»یقول مسةو قطب فی تففسريه: 

نرجح اعرلایصت اعيت تقول يأهنص مكة . لأمسةوهبص اعتربريي لموضونهص یؤیوان هذا.  اعرلایصت األخرى. لحن 
 هنص هزة ننةفف  عةقةوب اعغصفة . هزة یشرتك فةهص املوضوع لاملشهو لاإلیقصع اعةففظي. لصةح  قوی  مزعزع  

ر! صعألرض لم  نةةهص فمص یكصدلن یففةقون حىت یواجهه  احلسصب لاعوزن لاجلزاء يف يضع فقرات قص
 (.٣35٤: 6، ج1٤12قطب، «)لهذا هو طصيع اجلزء كةه، یتمثل يف هذه اعسورة ُتثال قویص

املوضوع اعرئةس لاحملور اعذی حتوث ننه اعسورة، هو موضوع غةبی ن  قةصم اعسصن  لأحوال اعنصس 
ص أل اعالئق م  اضطراهبص املقور هلص ننو اعنففخ  األلعی أل اعثصنة ، أل املمک  هل»لاألرض لمص جیری نةةهص 

(. موضوع مل یره اعبشر قط فال یترود ذهنه مبص یقصل 555: ٣:ج2222)يةضصلی، « هبص فی احلکم 
أراد رينص أن یبني املوضوع ُتصم اعبةصن لجیرةه مةمومسص لمشهودا أمصم أنني اعنصس  كعه م  هذا األمر، عذع

 حبةث یةمسه اعبشر لحيسه کمص یشصهو تصویرا فی اعواقع. 
نری أن األهوال لاألحوال املوضون  فی اعسورة مشصَهوة يصمستخوام ننصصر لآعةصت  ألجل ذعک

نوة م  اعتصویر اعففين، لاعتنصمسق اعففين، لاعتجسة  لاعتشخةص لامستخوام ننصصر اعقص  حلةوی  املوضوع 
 حةنص يرو حني. 
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  أوال: التصوير الفين 
  املرنی اعذهنی، صعصورة احملس  املتخةة  ناعتصویر هو األداة املففضة  فی أمسةوب اعقرآن. فهو یررب ي

لاحلصع  اعنففسة ، لن  احلصدث احملسوس، لاملشهو املنظور، لن  اعنموذج اإلنسصنی لاعطبةر  اعبشری . مث 
یرتقی يصعصورة اعتی یرمسهص فةمنحهص احلةصة اعشصخص ، أل احلرک  املتجودة. فإذا املرنی اعذهنی هةئ  أل 

سة  عوح  أل مشهو؛ ل ذا اعنموذج اإلنسصنی شصخص حی، ل ذا اعطبةر  اعبشری  حرک ؛ ل ذا احلصع  اعنفف
جمسم  مرئة . فأمص احلوادث لاملشصهو لاعقصص لاملنصظر، فريدهص شصخص  حصضرة؛ فةهص احلةصة، لفةهص 
احلرک ، فإذا أضصف  عةهص احلوار فقو امستوت هلص کل ننصصر اعتخةةل. فمص یکصد یبوأ اعررض حتی حيةل 

ستمرني نظصرة؛ لحتی ینقةه  نقال  عی مسرح احلوادث األلل اعذی لقرت فةه أل مستقع؛ حةث تتواعی امل
املنصظر، لتتجود احلرکصت، لینسی املستمع أن هذا کالم یتةی، لمثل یضرب لیتخةل أنه منظر یررض، 

ملنبرث  الحصدث یقع. فهذه شخو  ترلح نةی املسرح لتغول، لهذه مسصت االنففرصل يشتی اعوجوانصت، 
م  املواقف، املتسصلق  مع احلوادث؛ لهذه کةمصت تتحرک هبص األعسن ، فت  ن  األحصمسةس 

 (.٣6: 221٣املضمرة)قطب، 
، تصویر ذل مشصهو مترودة ننو قةصم اعسصن  نةی مسورة اعزعزع  نشصهوه اآلن يف ياعتصویر اعذ

و املنصمسب حتریکهص اعشوی»نری زعزع  األرض لاضطراهبص ل املشهد األولخشب  املسرح اعقرآنی؛ فففی 
(، زعزع  تتکرر لال تنتهی مبجرد احلولث يرو ثوان نوة، 533: 222٣احملةی لاعسةوطی: «)عرظمتهص

يل تولم لتستمر حتی ُتأل اعرني م  مشصهوهتص فی املشهو، مث تری عوازم اعزعزع  يرو حولثهص م   خراج 
 لاعثمةن  اعتی دفنت حتت اعرتاب منذ خةقت األرض  عی یوم فنصءهص، فصآلن ال األرض مکنونصهتص اعثقةة 

رض  نه یوم اعقةصم  حةث ترجتف األ»تصرب األرض نةی مص دفنهص فةخرجهص م  يطنهص عتشصهو. أی 
اعثصيت  ارجتصفص، لتزعزل زعزاال، لتنففض مص يف جوفهص نففضص، لخترج مص یثقةهص م  أجسصد لمرصدن لغريهص ممص 

ةته طویال. لكأهنص تتخففف م  هذه األثقصل، اعيت محةتهص طویال! لهو مشهو یهز حتت أقوام املستمرني مح
هلذه اعسورة كل شيء ثصيت لخيةل  عةه  أهن  یرتحنون لیتأرجحون، لاألرض م  حتته  هتتز لُتور! مشهو 

أللل ملثل هذه حيصء اخيةع اعقةوب م  كل مص تتشبث يه م  هذه األرض، لحتسبه ثصيتص يصقةص لهو اإل
املشصهو اعيت یصورهص اعقرآن، لیودع فةهص حرك  تكصد تنتقل  ىل أنصصب اعسصمع مبجرد مسصع اعربصرة 
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یظهر اإلنسصن اعففزع لیترجب  املشهد الثانیفففی  (.٣35٤: 6، ج1٤12)قطب،  «اعقرآنة  اعففریوة!
ل زل لتةففظ أمواهتص أحةصء فةقو تزع»م  أمر األرض لیقول مص حوث هبذا األرض؟ فرنومص یری األرض 
(. 1215: 2223)اعزخمشری، « ذعک ملص یبهره م  األمر اعففظةع. کمص یقول: م  يرثنص م  مرقونص؟

لهو مسؤال املشوله املبهوت املففجوء، اعذي یرى مص مل یرهو، لیواجه مص ال یورك، لیشهو مص ال ميةك »
لیرجهص رجص؟ مصهلص؟ لكأنه یتمصیل نةى ظهرهص  اعصرب أمصمه لاعسكوت. مص هلص؟ مص اعذي یزعزهلص هكذا

« لاإلنسصن»لیرتنح مرهص لحيصلل أن ميسك يأي شيء یسنوه لیثبته، لكل مص حوعه ميور مورا شویوا! 
قو شهو اعزالزل لاعرباكني م  قبل. لكصن یصصب منهص يصهلةع لاعذنر، لاهلالك لاعومصر، لعكنه حني یرى 

فهذا  .صك شبهص يةنه ليني مص كصن یقع م  اعزالزل لاعرباكني يف احلةصة اعونةصزعزال یوم اعقةصم  ال جیو أن هن
 «أمر جویو ال نهو عإلنسصن يه. أمر ال یررف عه مسرا، لال یذكر عه نظريا. أمر هصئل یقع عةمرة األلىل!

فةأتی األرض حةث أحضرهص اهلل ترصعی  املشهد الثالثمث یبوأ (. ٣355: 6، ج1٤12)قطب، 
مص حوث نةةهص م  خري لشر فصألرض مأذلن  مبص تففرل لحتوث يأحصدیث لأخبصر جویوة مل لیسأهلص ن

ملشهد ایسمرهص أحو قبل أن تنطق األرض هبص لهذا م  لحی اهلل نةةهص ل ذنه  یصهص يصحلویث. مث یأتی 
ريلا ع م  اعقبور  عی املوقف متففرقني حبسب مراتبه »لهو موقع خرلج اعنصس فإمص لقت خرلجه   الرابع

انصرافه  م  موقف احلسصب »(. ل مص خرلجه  ل553: ٣)يةضصلی، ج« جزاء مص فرةوا فی حةصهت 
متففرقني، فآخذ ذات اعةمني  عی  اجلن  لآخذ ذات اعشمصل  عی اعنصر عريلا جزاء أنمصهل  م  اجلن  أل 

األخری  املقطع(. لأخريا نصل  عی آخر املسرحة  لنشصهو 533: 222٣اعنصر)احملةی لاعسةوطی: 
رؤی  اعنصس مسرةه  لأنمصهل  لنتةج  مص مسروا م  لنو للنةو فی اعونةص، حتی عوکصن ، مشهو اخلامس

اعرمل مبقوار ذرة أل أصغر منهص فرياه صصحب اعرمل مشصَهوا، فصعنتةج   مص اعنصر ل مص اجلن ، مع أن هنص 
 اعرني رأي خراآل اعةوم يف نسصناإل یراهص لاعيت نففسهص، األنمصل ن  احلویثمل حيوث ن  اعنتةج  يل 

 . فهص هو اعتصویر اعذی نورکه يصعتخةةل لنشصهوه يصعرني لنسمره يصألذن.لمةمومس  جمسم 
 ثانيا: التناسق الفين 

صع  املراد املواضع اعتی یتنصمسق فةهص اعتربري مع احل»املراد م  اعتنصمسق اعففين فی اعنص اعبحث ن  
(. یظهر اعتنصمسق 32: 221٣)قطب: « تصویرهص؛ فةسصنو نةی  کمصل مرصمل اعصورة احلسة  أل املرنوی 
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قةسمص مالئم  فةه تفی اعنص ننومص نراه کرمس  لاحو لجنو فةه لحوة لأعوانص متنصمسب  يه لأجزاء مقسم  
يکةة  اعنص. لاآلن نرثر نةی هذا اعتنصمسق م  خالل هذه املواضع اعثالث : االنسجصم املرنوی، لاالتسصق 

 اعةففظی لاعتنصغ  املومسةقی.
 االنسجام املعنوی 

یرو االنسجصم مظهر م  املظصهر اعنصة  فال ميك  مثال أن جنو نصص منسجمص دلن أن یكون 
، جصم ان  م  االتسصق حبةث انه ینظر  ىل اعرالقصت ااخففة  داخل اعنص )خطصيبمتسقص،  ال أن االنس

مبوأ  مبوأ اعسةصق، :(. هنصك جممون  م  املبصدئ اعيت تسصه  يف حتقةق االنسجصم لهي1٣: 1331
 اعتشصيه لمبوأ اعتغریض.

اعسةصق ينصء نصي كصمل م  فقرات مرتايط ، يف نالقته يأي جزء م  أجزائه أل  مبدأ السياق:
تةك األجزاء اعيت تسبق أل تتةو مبصشرة فقرة أل كةم  مرةن ، لدائمًص مص یكون اعسةصق جممون  م  
اعكةمصت لثةق اعرتايط حبةث یةقي ضوء ال نةى مرصين اعكةمصت املففردة فحسب يل نةى مرىن لغصی  

(. أل هو أطر نصم تنظ  فةه ننصصر اعنص للحواته اعةغوی  لمقةصس 56: 2222، يأكمةهص)فتحاعففقرة ي
مهص تتصل يوامسط  اجلمل فةمص يةنهص لترتايط ليةئ  عغوی  لتوالعة  ترنى جممون  اعرنصصر املررفة  اعيت یقو

ه  قبةهص أل ففاعنص عةقصرئ، حةث أنه يصعسةصق یففه  مرنی اعكةم  أل اجلمة  لذعك یوصةهص يصعيت یُ 
يصعتصيل يروهص حىت تتضح اعوالع  املرادة لكثريا مص یرد اعشبه يني اجلمل لاعربصرات مع يرض اعففوارق اعيت 
ُتةز يةنهص لال نستطةع تففسري تةك اعففوارق  ال يصعرجوع  ىل اعسةصق اعةغوي لحلظ اعففوارق اعوقةق  اعيت 

: 2212 ىل مرىن خمصعف عةسةصق األلل)مرمي،  طرأت يني اجلمل فصختالف مسةصقصت األعففصظ جیرنص حتمص
٣3.) 

هذه اعسورة مرتايط  األجزاء یةقی کل جزء اعضوء نةی غصی  اعسورة لهوفهص اعقصوی لهی تصویر  
زعزع  األرض ننو هنصی  احلةصة نةةهص، فصعسةصقصت املوجودة فی اعسورة ضم  هذا اإلطصر اعرصم ینقسمهص 

 املففسرلن  عی ثالث  مسةصقصت: 
راط اعسصن  لنالمصت لقونهص؛ فشهصدة األرض مبص فرل اإلنسصن نةةهص؛ مث تقسة  اعنصس  عی أش

(. کأن کل مسةصق یتةو اعسةصق اآلخر 65: 1٣2٤، ياعسرواء لاألشقةصء يرو رؤی  أنمصهل )مکصرم شرياز 
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وات صلیرتبط مبص قبةهص لمبص يروهص أشو االرتبصط. عةس هذا فقط، يل اعکةمصت لاملففردات لحتی األ
 املستخوم  فی اعسورة کةهص تقوم عةقصرئ، اعوالالت اعرصم  عةسورة. 

مسورة ، «عبةن ا»عةس هذا فقط، يل  ن اعسورة شویوة االرتبصط مبص قبةهص م  اآلیصت فی آخر مسورة 
اعبةن  تولر يف فةك نقط  لاحوة لهي يةن  اعةوم اآلخر؛ لهي رؤی  اعنصس ألنمصهل  اعيت ارتكبوهص يف 

  اعونةص، فإذا كصنت اعبةن  يف اعونةص كتبص یؤتةهص اهلل نزلجل رمسةه، یبةغوهنص عةنصس، فتقة  نةةهاحلةصة 
احلج ، فففي ذعك اعةوم تكون اعبةن  يكتب أخرى، لهي كتب أنمصل اعنصس، كتب هي شصهو صوق 

ةث یراهص حبال یكذب، مجرت مص اقرتفه اإلنسصن لمص صور ننه يف اعونةص، مث تررضه عه يف اعةوم اآلخر، 
 (.2225يرةنه! )اعشصنر: 

يذكر حصل اعنصس يف اعوار اآلخرة كجزاء نصدل هل  نةى موقففه  « اعبةن »انتهت اعسورة املصضة  
ُهْ  ةَهص أْلعَِئَك م  اعبةن  يقوعه ترصىل: ِ نَّ اعَِّذیَ  َكفَفُرلا ِمْ  أَْهِل اْعِكَتصِب َلاْعُمْشرِِكنَي يف نَصرَِجَهنََّ  َخصِعِویَ  فِ 

 َجنَّصُت َنْوٍن جَتْرِي  ْ َشرُّ اْعرَبِیَِّ ِ نَّ اعَِّذیَ  آَمُنوا َلَنِمُةوا اعصَّصحِلَصتِأْلعَِئَك ُهْ  َخرْيُ اْعرَبِیَِّ َجزَاُؤُهْ  ِننَو َرهبِِّ 
 ْ  َخِشَي رَيَُّه.مَ ِمنَتْحِتَهص األَنْ َهصُر َخصِعِویَ  ِفةَهص أَيَواً رَِّضَي اهللَُّ َنْنُهْمَوَرُضوا َنْنُه َذِعَك عِ 

 -سصيقلاعذي یتحقق يروه املشهو اع-لتبوأ هذه اعسورة اعكرمي  يذكر مشهو مسصيق هلذا املشهو، 
 لهو قوعه ترصىل: ِ َذا زُْعزَِعِت األَْرُض زِْعزَاهَلَص ... ، فةكون مص لرد يف اعسورة املصضة  متوقففص نةى مص مسريد يف

کةتةهمص جو خش  لمظة  یکون مسصیرا مع اهلول « اعزعزال»ل« اعبةن »فجو اعسورتني  .هذه اعسورة
 لاعففزع لاحلرية لیالئ  مسةصق کل لاحو منهمص مع اآلخر لمسةصق يرض نبصراهتص مع اعبرض اآلخر أیضص.

زائه مففهومي اعتغریض لاعبنصء یترةقصن يصإلرتبصط اعوثةق يني مص یولر يف ااخطصب لأج مبدأ التغريض:
ليني ننوان ااخطصب ال نقط  يوایته. اعتغریض هو كل مص لقع يف صوارة اعكالم لكل مص قةل يف ألعه 

ةص جعذعك فإن نقط  يوای  أي نص تكم  يف ننوانه أل اجلمة  األلىل، فصعرنوان ننصر مه  يف مسةمةوعو 
 (.53: 1331اعنص فففةه تتجةى جممون  م  اعوالالت املركزی  عةنص األديب)خطصيی، 

اعذی یتجةی فةه کل مص جصء فی اعسورة م  اعوالالت،  ذن « اعزعزال»أل « اعزعزع »ننوان اعسورة 
عه نالق  لثةق  يصعنص لمص جصء فةه. فم  خالل درامس  أصوات کةم  اعرنوان لمقصطره نررف أنه ذل 

 ق  مبص یولر فی اعنص: نال
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حرف اعزاء هلص صفف  اعصففري، لتول نةی االزدحصم لاعصوت لاعصخب لاعصةصح لاحلرک ، تنصمسب 
 مع دالالت اعسورة. 

حرف اعالم هلص صفف  االحنراف، فتول نةی مةالن األرض لنوجهص ننو حولث اعزعزع  ل مص حيوث 
 نةةهص ننو اعسصن . 

زل/ فی اعکةم  عةول نةی تکرار اعرمل لامستمراره ننو  تکرار املقصطع: تکررت مقصطع /زل/
حولثه، فکأنه یقصل أن اعزعزع  ال ینتهی مبجرد احلولث يل یستمر عةستغرق اعرصمل کةه لیففرل هللا مص 

 یشصء. 
عرنوان ، اك ذن هذه اعکةم  تالئ  اعنص مالئم  شویوة لعرب دلره امله  فةه.  ضصف  نةی ذع

 يف« اع  »هص م  اآلیصت اعتی تولر حول اعقةصم  لزعزع  اعسصن ؛ ألن حرف یکون شویو اعصة  مبص قبة
فی اعرنوان یکون عةرهو اعذهنی؛ أی املخصطب یررف شةئص مص ن  املوضوع لعةس « اعزعزع »ألل کةم  

خصعی اعذه  ننه لعةس األمر أمرا جویوا ال یرصهوه ذه  املخصطب، يل األمر مرهود ننوه مبص جصء فی 
 یصت فی اعسور األخری قبل اعسورة حول زعزع  األرض ل مص حيوث نةةهص ننو قةصم اعسصن .  يقة  اآل

 ياالتساق اللفظ
االتسصق نبصرة ن  ذعك اعتمصمسك اعشویو يني األجزاء املشكة  عنص خطصب لیهت  فةه يصعومسصئل 

: 1331، صيبطاعةغوی  )اعشكةة ( اعيت تصل يني اعرنصصر املكون  جلزء م  خطصب أل خطصب يرمته)خ
اعريط أل اعرطف،  احلذف، االمستبوال، (. لم  أه  أدلات االتسصق هي: اإلحصع  أل املرجرة ،5

 (. 15: 2212)مرمي،  االتسصق املرجمي)اعنظصم لاعتکرار(
ظ  ، فهي ترين اعرمةة  اعيت مبقتضصهص حتةل اعةففاملسمةصتنالق  قصئم  يني األمسصء ل اإلحالة: 

املسترمة  نةى عففظ  متقوم  نةةهص، فصعرنصصر احملةة  كةففمص كصن نونهص ال تكتففي يذاهتص م  حةث 
 (. 1٤: 2212اعتألیل)دیهة ، 

 ظهرت اإلحصع  فی هذه اعسورة يصعضمري لامس  املوصول کمص نری فی اعقصئم : 
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املرجع
األرض 
األرض 
األرض 
األرض 
األرض 
األرض 
اعرمسول 
 

اعرب
األرض 
 
اعنصس

اعنصس 
 

م 
م  
أنمصل 
 
اعنصس

اعنصس 
 

طبةری أن املتکة   ذا أراد أن یتکة  حول شیء یهمه فةذکر امسه مرة يرو مرة، فففی اآلیصت 
األلعی نری کةم  األرض تتکرر مرات أل یرجع اعضمري  عةهص لفی اآلیصت اعثالث  األخرية نری ااخمس  

(، فهذا یبني حمصلر 52: 1٣36پور، )پصشصزانوس لنبی اعرمل لاعنصس أکثر مراجع اعضمصئر لاملوصوالت
 اعسورة لموی اهتمصم اعرب مسبحصنه لترصعی مبص أراد تبةةنه فی احملوری . 

االمستبوال صورة م  صور اعتمصمسك اعنصي، اعيت تت  يف املستوى اعنحوي  بدال:احلذف واالست
املرجمي يني كةمصت أل نبصرات، لهي نمةة  تت  داخل اعنص.  نه ترویض ننصر يف اعنص يرنصر 

(. لاحلذف ظصهرة عغوی  اختصت يه 25: 2212أخر، لصورته املشهورة  يوال عففظ  يكةمصت)دیهة ، 
 نة  دلن امستثنصء حبةث یقوم املتكة  حبذف يرض اعكةمصت عتففصدي اعتكرار لتوضةحمجةع اعةغصت االنسص

املرين اعةغوي عةنصو  حبةث یففه  م  خالل املقصم أل املقصل لعذعك أخذت اعرنصی  م  قبل أصحصب 
 (.2٣: 2212)مرمي،  االهتمصم م  عغویني لغريه 

ةةهص تول نةی جبمالت مسصيق  ن -مرتني-« یومئذٍ »فی کةم  « اعتنوی »فی اعسورة امستبوال حرک  
 ُتصمسکهص مع مص قبةهص: اعتنوی  فی اعکةم  تنوی  اعروض ن  اجلمة  فی املرة األلعی لاعثصنة :

اعتنوی  نوضت لامستبوعت ن  اآلیصت اعثالث  قبةهص:  ﴾۴﴿ حُتَوُِّث َأْخَبصَرَهص ذٍ ألال فی اآلی : یَ ْوَمئِ 
ْنَسصُن َمص هَلَص فتحوث األرضیوم ِ ذ زُْعزَِعِت اأْلَْرُض زِْعزَ   أخبصرهص. اهَلَص َلَأْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْ َقصهَلَص َلقَصَل اإْلِ

اعتنوی  نوض ن  اآلیصت ااخمس   ﴾۶﴿ َیْصُوُر اعنَّصُس َأْشَتصتًص عِةُ َرْلا أَْنَمصهَلُ ْ  ذٍ لثصنةصً فی اآلی : یَ ْوَمئِ 
 اعتی جصءت قبةهص کمص أشرنص لذکرنص آنففص.

صهو حذفت اآلیصت فی هذه املواضع لنوضت ننهص يتنوی  اعروض عةکون ذکرهص مکررا فکمص نش
فی ذه  اعسصمع أل اعقصرئ، حبةث یسری اعقصرئ عةحففظ مص قرأ عةکون قرین  نةی احملذلف ليذعک 

 حيوث ترصمل شویو يني اعنص لاعقصرئ يقراءة ل تذکر اآلیصت لاألحوال. 
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ترصقب  اعنص نبصرة ن  مجل أل متتصعةصت م»یکون لمسةة  التصصل اعکالم مبص قبةهص : الربط أو العطف
: 1331خطصيی، «)خطةص لعكي نوركه كوحوة متمصمسك  حتتصج  ىل ننصصر رايط  متنون  تصل أجزاء اعنص

 (. م  ننصصر اعريط لاعرطف يني اآلیصت فی هذه اعسورة جنو هصتني حرفني )ل، ف  (:22

هو نبصرة ن  لجود أعففصظ ذات نالق  لارتبصط يصجلو االتساق املعجمي)التضام والتکرار(: 
 جترل املخصطب فی جو املوضوع. لیتبصرز فی نونني مهص:  اعيت ياعنص

شكل م  أشكصل االتسصق املرجمي لیتطةب أنصدة ننصر مرجمي أل لرلد مرادف عه  التکرار:
 (.2٤: 1331أل ننصر مطةق أل امسص نصمص )خطصيی، 

کل آیصت   رف: اعزاء فی اعرنوان لاآلی  األلعی، اعضصد فی اآلی  األلعی لاعثصنة ، اهلصء يفتكرار احل
 اعسورة، اعقصف فی نصف آیصت اعسورة.

اآلیصت ااخمس  األلعی، املو /آ/ فی  ع: /زل/ فی اعرنوان لاآلی  األلعی، /هص/ يفتکرار املقصط
کرار اجلمة : ت اآلیصت کةهص، تکرار اعکةم : اعزعزال )مع مشتقهص زعزعت(، األرض، هصء اعضمري، یومئذٍ 

﴾ َلَأْخَرَجِت اأْلَْرُض ۱﴿ اهَلَصِ َذا زُْعزَِعِت اأْلَْرُض زِْعزَ تکرار اعوزن )توازی املبصنی(:  لم  یرمل مثقصل ذرة، یره
 ﴾۲﴿ أَثْ َقصهَلَص

رًا یَ َرهُ   ﴾۸﴿ ﴾ َلَمْ  یَ ْرَمْل ِمثْ َقصَل َذرٍَّة َشرًّا یَ َرهُ ۷﴿ َفَمْ  یَ ْرَمْل ِمثْ َقصَل َذرٍَّة َخة ْ
لهو نوع م  أنواع االتسصق املرجمي لیقصو يه توارد زلج م  اعكةمصت يصعففرل أل يصعقوة التضام: 

 (.25: 1331الرتبصطهص حبك  اعرتادف ألاعتضصد لاعتقصيل)خطصيی، نظراً 

ْنَسصُن َمص هَلَص﴿لَ ﴾ ۲ْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْ َقصهَلَص﴿َلأَ ﴾ ۱زِْعزَاهَلَص﴿ ِ َذا زُْعزَِعِت اأْلَْرضُ  حُتَوُِّث ٍذ ﴾ یَ ْوَمئِ ۳قَصَل اإْلِ

ْ  یَ ْرَمْل ِمثْ َقصَل َفمَ  ﴾۶َیْصُوُر اعنَّصُس َأْشَتصتًص عِةُ َرْلا أَْنَمصهَلُْ ﴿ٍذ یَ ْوَمئِ  ﴾۵نَّ َريََّك أَْلَحى هَلَص﴿يِأَ  ﴾۴َأْخَبصَرَهص﴿

رًا یَ َرُه﴿َذرَّ   ﴾۸َمْ  یَ ْرَمْل ِمثْ َقصَل َذرٍَّة َشرًّا یَ َرُه﴿لَ ﴾۷ٍة َخة ْ
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ألال فریق م  اعکةمصت اعتی ترادف مرص: زعزعت، زعزاهلص لاألرض/ حتوث، أخبصر/ رب، ألحی/ 
 مثقصل، ذرة. 

تکرار  کل هذا یبني االتسصق املرجمی فی ثصنةصً: فریق م  اعکةمصت اعتی تقصيل مرص: خريا، شرا
رض اعکةمصت تکرارا تصمص أل فی اإلتةصن يکةمصت م  أمسرة لاحوة يةنهص نالق  اعتضصد  مص فی تکرار ي
 أل اعرتادف.

 يالتناغم املوسيق
 ن اإلیقصع فی اآلیصت لاعففواصل تبول لاضح  فی کل موضع لدعةل ذعک أن یُرَول فی اعتربري 

ل أخرت خيتل  ذا قومت أن  اعصورة اعقةصمسة  عةکةم   عی صورة خصص ، أل أن یبنی اعنسق نةی حنو 
(. نشصهو فی اعنص تنصمسب 125 -12٤: 221٣فةه، أل نوعت فی اعنظ  أی ترویل)قطب، 

مومسةقی األصوات مع جو اعنص اعرصم، فةظهر فی اعنص مومسةقی خشن  لغةظ  م  يوایته  عی هنصیته، 
 شن  عةنص:خ اختريت اعکةمصت املنصمسب  يصجلو لاألصوات املالئم  يصملوضوع اعتی توحی مبومسةقی

ِ َذا زُْعزَِعِت اأْلَْرُض زِْعزَاهَلَص؛ صوت اعزاء هلص صففري لکمص أشرنص تول نةی اعصوت لاالزدحصم لاعصةصح 
لهذا منصمسب مع مسةصق اعسورة فی املرنی لاعزعزع  اعتی جتةب صةصح املخةوقصت ل حترک األرض، لعو 

ملوعول. حرف اعضصد م  األصوات أيوعت اعکةم  يکةمصت مثل اهتزت لرجففت ملص دعت نةی هذا ا
اعقوی  اعتی تول نةی اعغةب  حتت اعثقل لتکون  شصرة  عی قوة زعزع  األرض لهزهتص. حرف اعالم هلص صفف  
االحنراف لتول نةی احنراف األرض لمةالهنص ننو اعزعزع ، لحرف اعراء هلص صفف  اعتکریر، فتول نةی 

رار اعزعزع  ار املقطع /زل/ فی اعرنوان لاآلیه تول نةی تکتکریر اعرمل مرة يرو مرة. مث يرو کل ذعک تکر 
مشکني  .) مرات نویوة، لامستخوام اعکةم  جمهوال لکون اعضم  نةی اعکةم  جیرةهص أکثر ثقال لخشون

 (.۱۶۸، ۱۶۷: ۲۱۱۵فصم لحةوری، 
 
 
 
 

: اهلمزة یوّل نةی لمصذکرت املصور؛ یری نبواهلل اعرالیةی أنعقو أخذت دالالت احلرلف م  کتصب نبواهلل اعرالیةی فی کتصيه هتذیب املقوم  اعةغوی ، 
تففرل. اعتصء عاجلوفة ، لنةی مص هو لنصء املرنی لیوّل نةی مص یصري طبرص م  اعصففصت/ اعبصء نةی يةوغ فی اعشئ يةوغص تصمص لیوّل نةی اعقوام اعصةب يص

طةقص/ احلصء قص عه نالمته اعظصهرة مسواء فی احلس أل املرنی/ اجلة  یوّل نةی اعرظ  میوّل نةی االضطراب فی اعطبةر / اعثصء یوّل نةی اعترةق يصعشئ ترة
ري غیوّل نةی اعتمصمسک اعبصعغ ليصالخص فی ااخففةصت/ ااخصء یوّل نةی املطصلن  لاالنتشصر، لنةی اعتالشی مطةقص/ اعوال یول اعتصةب،ل نةی اعت

شةوع اعوصف/ اعزای یوّل نةی اعتقةع اعقوی أل االنتزاع اعقوی/ اعسني یوّل نةی اعسر  لاعبسط / املتوزع/ اعذال یوّل  نةی اعتففرد/ اعراء یوّل نةی 
االعتواء  یاعشني یوّل نةی اعتففشی يغري نظصم/ اعصصد یوّل نةی املرصجل  / اعضصد یوّل نةی اعغةب  حتت اعثقل / اعطصء یوّل نةی املةک  اعصفف ، لنة

 / اعرني یوّل نةی خةّو اعبصط ، أل نةی ااخةّو مطةقص/ اعغني یوّل نةی کمصل املرنی فی ااخففصء / اعففصء یوّل نةی لاالنکسصر/ اعظصء یوّل نةی اعتمک
عالم االزم املرنی، أی یوّل نةی املرنی اعکنصئی/ اعقصف یوّل نةی املففصجأة اعتی حتوث صوتص/ اعکصف یوّل نةی اعشئ ینتج ن  اعشئ فی احتکصک/ 

/ صعشئ يرو تکّةففه/ املة  یوّل نةی االجنمصع لاالنضمصم/ اعنون یوّل نةی اعبطون فی اعشئ، أل نةی ُتّک  املرنی ُتّکنص تظهر أنراضهیوّل نةی االنطبصع ي
، ۱۶۷: ۲۱۱۵اهلصء یوّل نةی اعتالشی / اعوال یوّل االنففرصل املؤثر فی اعظواهر/ اعةصء یوّل نةی االنففرصل املؤثر فی اعبواط )مشکني فصم لحةوری، 

۱۶۸.) 
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َلَأْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْ َقصهَلَص؛ هکذا حرف ااخصء، لاجلة ، لاعضصد لاعقصف م  احلرلف اعقوی  تبني قوة 
اعزعزع  مرة أخری، ااخصء یوّل نةی املطصلن  لاالنتشصر، لنةی اعتالشی مطةقص لاعقصف یوّل نةی املففصجأة 

صت أخری اعسورة. لعويوعنص کةم  األثقصل يکةم اعرصم يفاعتی حتوث صوتص لهذه املرصنی تنصمسب مع جو 
 اآلی . مثل األمحصل لاأللزار  ملص دعت نةی هذه املوعوالت لملص تنصمسب أخواهِتص م  اعکةمصت األخری يف

ْنَسصُن َمص هَلَص؛ تکرر املو اعطویل فی هذه اآلی  أرير  مرات لتول نةی طول اعرمل لامستمرارهص   َلقَصَل اإْلِ
 ت يقة  اعرنصصر اعةغوی  نةی هذا.کمص دع

یَ ْوَمِئٍذ حُتَوُِّث َأْخَبصَرَهص يَِأنَّ رَيََّك أَْلَحى هَلَص؛ حرف احلصء م  احلرلف اعضرةفف  ااخففة  تول نةی 
اعبصعغ ليصألخص فی ااخففةصت، لهکذا اعتحویث هو اإلخبصر ن  األحصدیث اجلویوة اعتی  كاعتمصمس

احو عتی یررفوهنص. فتنتشر تةک األخبصر يني اعنصس، عةس هذا خربا ل خففةت ن  أنني اعنصس ال األخبصر ا
رض فقط يل أخبصر کثرية! لاعذی أخرب األرض هبذه األخبصر ااخففة  ريک یص أیهص اإلنسصن! اعذی أهل  األ

 أن حتوث مص ترة  ن  اإلنسصن.
صففري اعتی تول نةی صد لاعسني هلمص صفف  اعیَ ْوَمِئٍذ َیْصُوُر اعنَّصُس َأْشَتصتًص عِةُ َرْلا أَْنَمصهَلُ ؛ حرفص اعص

اعصوت لاعصةصح لظهور اعرمل؛ أی یصرخ اعنصس ننومص خيرجون م  اعقبور لیکون خرلجه  مصصحبص 
يصعصةصح، لخرلجه  م  اعقبور قو ُشّبه خبرلجه  م  اآليصر يصمستخوام کةم  یصور فی اآلی  يوال م  

ضو اعورلد. حرف اعشني فی کةم  أشتصتص، هلص صفف  خيرج؛ ألن اعصولر فی اعواقع ااخرلج م  املصء 
اعتففشی لحرف اعتصء هلص صفف  اعشوة لتول نةی االضطراب فی اعطبةر ؛  ضصف  نةی ذعک تکررت اعتصء 
عتول نةی تکرار اعرمل؛ فصعنصس خيرجون متففرقني مضطريني منتشری  فی احملشر لهذا عةس فی نوة ثواٍن 
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صخص   يرمس  صورة ش -ال نبصرة کصمة –لقو یستقل عففظ لاحو ! أل دقصئق يل مستمرة  عی مصشصء هللا
 کمص نری فی کةم  أشتصتص فی هذه اآلی .

رًا یَ َره. َلَمْ  یَ ْرَمْل ِمثْ َقصَل َذرٍَّة َشرًّا یَ َره؛ فی اآلی  توازی اعوزن اعذ ی یرطی َفَمْ  یَ ْرَمْل ِمثْ َقصَل َذرٍَّة َخة ْ
أینصهص احلرلف فی هصتني اآلیتني عةست هی نففس املومسةقی اعتی ر اعنص مومسةقی لنغم  لعک  مومسةقی 

آنففص فی اآلیصت قبةهص، فمثال حرف اعثصء توّل نةی اعترةق يصعشئ ترةقص عه نالمته اعظصهرة مسواء فی 
احلس أل املرنی، اعذال توّل  نةی اعتففرد، اعراء توّل نةی شةوع اعوصف، اعرني توّل نةی خةّو اعبصط ، 

ّو مطةقص؛ أی کٌل یری نمةه لهذا الخيتص يشخص لاحو يل شصئع يني مجةع أفراد اعبشر أل نةی ااخة
لمهمص کصن کتصيه فةةقصه لیترةق يه شویو اعترةق منففردا ن  کل مص کصن عه فی حةصته خصعةص ن  يقة  

 أنوانه فی احلةصة اعونةص. هذه هی مومسةقی احلرلف لموعوالهتص اعتی توحی هبذه املرصنی.
 التجسيم والتشخيصثالثا: 

اعتجسة  نبصرة ن  جتسة  املرنویصت الجمردة، ل يرازهص أجسصمص أل حمسومسصت نةی اعرموم. ل نه 
عةصل فی هذا  عی موی يرةو، حتی عةررب يه فی مواضع حسصمس  جو احلسصمسة ، حير  اعوی  اإلمسالمی 

ل دالع  أخری، نةی   أکثر م  کنةی جتریوهص کل اعتجریو، کصعذات اإلهلة  لصففصهتص. لهلذا دالعته احلصمس
أن طریق  اعتجسة  هی األمسةوب املففضل فی تصویر اعقرآن، مع االحرتاس لاعتنبةه  عی خطورة اعتجسة  

 (.22: 221٣فی األلهصم)قطب، 
لاعتشخةص یتمثل فی خةع احلةصة نةی املواد اجلصموة، لاعظواهر اعطبةرة  لاالنففرصالت اعوجوانة . 

صء  ترتقی فتصبح حةصة  نسصنة ، تشمل املواد لاعظواهر لاالنففرصالت؛ لهتب هلذه األشة هذه احلةصة اعتی قو
کةهص نواطف آدمة ، لخةجصت  نسصنة ، تشصرک هبص اآلدمةني، لتأخذ منه  لترطی؛ لتتبوی هل  فی 

  ل رهصف)املرجع توفز لحسصمسة شتی املاليسصت؛ لجترةه  حيسون احلةصة فی کل شیء أل یرهبونه، يف
 (.2٣صيق: اعس

ح لأکثر نوة مواضع عتکون اعصورة ألض نشصهو اعتجسة  لاعتشخةص يف مسورة اعزعزع آیصت  يففف
 شهودا عةقصرئ، منهص: 
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يَِأنَّ  ﴾۴﴿ ﴾ یَ ْوَمِئٍذ حُتَوُِّث َأْخَبصَرَهص۲﴿ َلَأْخَرَجِت اأْلَْرُض أَثْ َقصهَلَصتشخةص األرض فی مواضع: 
هذه اآلیصت أصبحت األرض شخصص کصإلنسصن، فةنسب  عةهص أفرصل اإلنسصن  ﴾ يف۵﴿ رَيََّك أَْلَحى هَلَص

 م  اإلخراج، لاعتحویث لقبول اعوحی. 
جتو األرض قورة لحوال ُتکنهص م   خراج مص فی صورهص دلن أن یسصنوهص أحو فی  خراج 

 ال األثقصل، مث تقوم لتتحوث، ال حبویث لاحو يل يأحصدیث کثرية لأخبصر جویوة، اآلن کذعک
یسصنوهص أحو فی نقل األخبصر کراٍل یرلی ننهص يل هی ينففسهص خترب اعنصس نمص فرةوه. فبرو ذعک 
أنظ  م  کل شیء أهنص تصبح کصألنبةصء یوحی هللا  عةهص لیأمرهص مبصشرة مبص یشصء أن تففرةهص لتقوم هبص 

 . ففسهصفتقبل لحی ريه مث تنقةهص  عی اعنصس. فهص هی األرض تقوم هبذه األمور هی ين
رًا یَ رَهُ  ﴾ َلَمْ  یَ ْرَمْل ۷﴿ ل جتسة  اعرمل اعذی ال یکون  ال أمرا مرنویص: َفَمْ  یَ ْرَمْل ِمثْ َقصَل َذرٍَّة َخة ْ

﴾؛ أصبح اعرمل هنص جسمص مشهودًا یراه اإلنسصن ننو احلسصب، مع أنه ال ۸﴿ ِمثْ َقصَل َذرٍَّة َشرًّا یَ رَهُ 
مجةال لطةبص یتةذذ اإلنسصن مبصصحبته لنةی اعرکس  جس  عه. فةمک  أن یکون هذا اعرمل جسمص

 ميک  أن یکون اعرمل الجمس  جسمص قبةحص لخبةثص یرصنی صصحبه م  مصصحبته.
 رابعا: القصة
عتی یتنصلل اعقص  يریش  اعتصویر املبون  اعتی یتنصلل هبص مجةع املشصهو لاملنصظر ا اعتربري اعقرآين

: 221٣یررضهص، فةستحةل اعقص  حصدثصً یقع لمشهوا جیری، ال قص  ترلی لال حوثص قو مضی)قطب، 
(. یستخوم اعقرآن أمسةوب اعقص  فی يةصن املرصنی اعذهنة  لاعرلحة  لاعغةبة  عتکون األحواث 132
مس  لمةمومس  عةبشر لیففهمهص لیهضمهص هضمص تصمصً، م  ننصصر اعقص : اعشخصة ، لاألمسةوب حمسو 

 لاحلوار، لاألحواث، لاعزمصن، لاملکصن، لاعبوای  لاعرقوة لاحلل لغريهص م  اعرنصصر اعففرنة . 
 حتتوی نةی قص  يرنصصرهص، فففکرة اعقص  لاحلوث اعرئةسی فةهص هی زعزع  األرض ننو مسورة اعزعزع 

ولث اعسصن ، اعشخصةصت اعتی تقوم يصعولر اعرئةسی فی  يراز هذه اعزعزع  عةقصرئ هی األرض ح
ْنَسصُن َمص هَلَص َمص هَلَص لاإلنسصن، فةولر يةنهمص حوار عتذهب اعقص   عی األمصم فقةل: يوال م  أن  ؟َلقَصَل اإْلِ

و کصنة  خصص . اعزمصن هیقصل: ترجب اإلنسصن ممص حوث نةی األرض! فصألحواث فی يةئ  زمنة  لم
زمصن حولث اعسصن  لاملکصن اعکرة األرضة  أل احملشر. مث نشصهو فی اعقص  يوای  لنقوة لحالً: يوای  
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اعقص  حولث اعزعزع  فی األرض لنقوة اعقص  حتویث األرض مبص جری نةةهص م  أنمصل اعنصس ل يرازهص 
  نصل  عی اعنهصی  لاحلل لهو رؤی  اعنصسمص خففةت لنمةت نةةنص م  األحصدیث لاألخبصر اجلویوة، مث

أنمصهل  لعو کصن کمثقصل ذرة، رؤی  اعرني شهودا. هذا األمسةوب جرل املوضوع حةص حيسه اإلنسصن 
 .يسهوع  لیسر

 النتيجة
 ميك   مجصل نتصئج اعبحث اعرئةسة  فی املوضونصت اعتصعة :

لتکون  احلنيك ص ذعلمص حيوث نةةهمسورة اعزعزع  تولر حول زعزع  األرض لاضطراهبص یوم اعسصن   -
ذا املوضوع هغريمرئة  عةبشر ال ميک  اعتمک  م  فهمهص  ال م  خالل يرض احلةل األدية  فأعقی 

لاعتنصمسق ،صور مشصَهوة يصمستخوام ننصصر لآعةصت نوة م  اعتصویر اعففين  عی اعقصرئ يف اعغةيب
 ني. املوضوع حةنص يرو ح اعففين، لاعتجسة  لاعتشخةص لامستخوام ننصصر اعقص  حلةویت 

ترودة ننو لیکون تصویره اعففين ذا مشصهو م كکرمس  متحر   مسورة اعزعزع   عقو أعقی املوضوع  عةنص يف -
 یکون مةمومسص لحمسومسص. شهو یقصم نةی خشب  املسرح اعقرآينقةصم اعسصن  فکأن کل م

أجزاء مقسم  فةه يه ل  یظهر اعتنصمسق فی اعنص لجیرةه کرمس  لاحو لجنو فةه لحوة لأعوانص متنصمسب  -
تقةسمص مالئم  يکةة  اعنص. لاعرثور نةی هذا اعتنصمسق ال یکون  ال م  خالل هذه املواضع اعثالث : 

 .االنسجصم املرنوی، لاالتسصق اعةففظی لاعتنصغ  املومسةقی
 األعففصظ لاعربصرات لنشصهو فةهص تنصمسب مومسةقی املرنی لمتسقص يف اعنص منسجمص يف یکون -

 اعنص مومسةقی خشن  لغةظ  م  يوایته  عی هنصیته. م، فةظهر يفجو اعنص اعرصاألصوات مع 
لضح لأکثر أنوة مواضع عتکون اعصورة  مسورة اعزعزع  نشصهو اعتجسة  لاعتشخةص يفآیصت  يففف -

مسورة اعزعزع   يف اعقص  عبةصن هذا املرنی اعغةيبیستخوم اعقرآن أمسةوب  كشهودا عةقصرئ، لمع ذع
 هص هضمص تصمصً، فُةةقی املوضوع يفومس  لمةمومس  عةبشر لیففهمهص لیهضمعتکون األحواث حمس

 قصعب قص .
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