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 ١٢٩٤

Ñ^éŠÖ]Æ êÞa†ÏÖ] “ßÖ] » ëçÇ×Ö]   
  خليل خلف بشير العامري

  كلية اآلداب/جامعة البصرة:تدريسي في 

  الـمـقدمـة
   ِه ُأِنيُبِإلَيكَّلْتُ وِه تَولَيِفيِقي ِإالَّ ِباللِّه عا تَومو  

  )٨٨/هود  ( العظيم          العليصدق اهللا                                             

 والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله       لصالة والسالم على أشرف األنبياء     وا الحمد هللا رب العالمين،     

  :برار،وبعدطهار، وصحبه المنتحبين األالطيبين األ

لظـروف   في فهم ا  محاولة  وهو ، السياق في نص إلهي معجز في قمة البالغة والفصاحة         يتناول     هذا بحث   

 أنزل القـرآن بلغـتهم      ا على عبادة األصنام واألوثان إذ      عكـفو  عندما خاطب قوماً   القرآن الكريم التي راعاها   

وما َأرسلْنَا ِمن رُسوٍل ِإلَّا ِبِلساِن قَوِمِه ِلُيبين لَُهم فَُيِضلُّ اهللا من              : تعالى قال   .ولسانهم ليفهموه وليتدبروا آياته   

فـع    فأمرهم بنبذ األصنام التي ال تـضر وال تن  ٤/ إبراهيم  وُهو الْعِزيُز الْحِكيُم ـ  اُء يشَاُء ويهِدي من يشَ

لَقَد من اهللا علَى الُْمـْؤِمِنين إذ          :تعالىقال  . المصور ، ومن عليهم بالصادق األمين      ئوعبادة اهللا الخالق  البار    

     ي َأنْفُِسِهم ُسوالً ِمنر ثَ ِفيِهمعالٍل             بُل لَِفي ضقَب كَانُوا ِمن ِإنةَ والِْحكْمو لُِّمُهُم الِْكتَابُيعو كِّيِهمُيزاِتِه وآي ِهملَيتْلُو ع

يصدح برسالته طوال بعثته وتحمـل  )  صلى اهللا عليه وآله وسلم( فراح الرسول ١٦٤/ُمِبيٍن ـ آل عمران   

صـلى اهللا عليـه وآلـه    (لقرآن حياة المسلمـين وما عاناه الرسول        الشيء الكثير وقد سجل ا     واأللم ألذىامن  

 قترن سـياق  امعهم من المشركين والكافرين والمنافقين فكان لكل واحد من هؤالء سياقه الخاص حتى              )  وسلم

  .مقالهم بسياق حالهم

 مفيداً مـن    للغويةار  غي سياقـات النـص القرآني  وفقاً ل  الشواهد القرآنية    اختيار منهج البحث فقد قام على       أما 

 ،صـطالحية   االلمعـاجم   اللغوية و الذلك بتعريف السياق في المعاجم       الباحث   د بعد أن مه   علم أسباب النزول  

  .وأنواع السياق

 عسى أن تكون جيدة وصـالحة للزراعـة بعـد أن            القرآنيةعلى أن هذه الدراسة بذرة من بذور الدراسات            

واهللا ولـي    ، ٢٥  / إبراهيمتُْؤِتي ُأكُلَها كُلَّ ِحيٍن ِبإذِن ربهاـ       يراع لـ     سقاها الباحث بماء العيون ومداد ال     

  .التوفيق 

  السياق في اللغة
 يسوقها سوقاً وسواقاً    ، ساق اإلبل وغيرها     ،سوق السوق معروف  : (( قول ابن منظور     )سوق(   جاء في مادة    

 وورد في المعجم الوسيط فـي المـادة         )١ ())زع الروح والسياق ن ... وهو سائق وسواق وشدد للمبالغة     ،وسياقاً  

  .)٢ ())تتابعه وأسلوبه الذي يجري عليه:  وسياق الكالم ،المهر (( السياق يعني أننفسها 

  : وأنواع السياق ،السياق في االصطالح 

ـ   للفظ مما يساعد على توضيح المعنى،     ما يصاحب ا   ((    يعرف الدارسون المحدثون السياق بأنه     ون وقـد يك

وقـد  ،يصاحب اللفظ من غير الكالم مفسراً للكـالم          وقد يكون ما  ،التوضيح بما ترد فيه اللفظة من االستعمال      

بناء كامـل   ويعرفه بعضهم بأنه    ، )٣(...)) وبين شيء آخر كالماً كان أو غير كالم        تكون العالقة بين هذا الكالم    

 ولهذا  ، )٤(أو تتلو مباشرة فقرة أو كلمة معينة      من فقرات مترابطة في عالقته بأي جزء من أجزائه التي تسبق            
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 ١٢٩٥

 ،شبه بعضهم عالقات السياق بنسيج العنكبوت الواسع المتعدد األبعاد يمثل كل خيط فيه إحدى هذه العالقـات                  

  .)٥( معنى كلمة دون وضعها في نصإعطاءويستحيل ،وتمثل كل عقدة فيه وحدة معجمية مختلفة

   : )٦(ن أنواعا كثيرةً للسياق لكنها جميعها تنضوي تحت نوعين رئيسين همااما أنواع السياق فقد ذكر المحدثو

  . ويشمل السياق الصوتي والصرفي والنحويويسمى السياق الداخلي، :السياق اللغوي -١

 وسـياق   ، والسياق التـاريخي     ، ي ويشمل السياق االجتماع   ويسمى السياق الخارجي،  :اللغويالسياق غير    -٢

  .قامالحال أو سياق الم

المنشور في  ) السياق اللغوي في النص القرآني    (وقد فصلنا القول في السياقات اللغوية في بحثنا الموسوم          

 وفي بحثنا هذا سنفصل القول في السياقات غير اللغويـة           ، ٢٠٠٥مجلة دراسات نجفية في عددها الرابع سنة        

  . متخذين النص القرآني شاهداً ومرتكزاً

والته ،ومرن مرونة متفاعلة مع الواقع تفاعل تخلية أو تحلية ،وال يقيد مرونتـه     القرآني غني بمدل   والنص

ال أوجه فال نستغرب تعدد سياقاته اللغوية وغيـر         مح ،ولما كان القرآن     )٧( البعد عن السياق   إالأو يجدب غناه    

اق التاريخي ، وسياق     ، والسي  االجتماعيالسياق  :  سياقات متعددة منها      ولذا يشمل السياق غير اللغوي     ،اللغوية

  ،الخ . …الحال ، وسياق الموقف  

   التي تبدو متشابهةفلنتعرف على بعض هذه السياقات
 إليهـا  التي ينتمـي    االجتماعيةويشمل عدداً كبيراً من العوامل من بينها الـمجموعات          :السياق االجتماعي )١(

ل االجتمـاعي ونوعيـة هـذا التعامـل         التعاموالمتلقي  والعالقات االجتماعية بين المتحدث      و ،المتحدث  

 طريقة لتعلم اللغة هي أن يعـيش طالـب          أفضل ولعل   ،)٨( الكالم والمعرفة المشتركة بين المشتركين في    

 وثيقـاً بـالمجتمع حتـى أن        ارتباطاالتعلم حـيناً في المجتمع الذي يتحدث اللغة ذلك ألن اللغة مرتبطة            

 فهي ليـست مجـرد      اإلنسانن اللغة نشاط اجتماعي يقـوم به       اللغويين المحدثين أصبحوا متفقين على أ     

 عنـه فـي     االستغناءيمكن   ال متمم للمعنى    االجتماعين السياق   إمعبر عن الفكر كما تعرف قديماً ، لذا ف        

  .)٩(تفسير اللغة 

 وال يخفى على ذي لب أن القرآن الكريم قد راعى هذا السياق من خالل تشريعاته السمحاء فيمـا                    

يتعلق بأمور الزواج والطالق والميراث فضالً عن نهيه عن عادات اجتماعية سيئة كانـت سـائدة فـي                  

 وكذا قتل ٨،٩/ِبَأي ذَنٍْب قُِتلَتْ ـ التكوير * وإذ ا الْموُؤدةُ ُسِئلَتْ  : تعالىالجاهلية مثل وأد البنات قال 

 ١٥١/ والدكُم ِمن ِإمالٍق نَحُن نَرُزقُكُم وِإياُهم  ـ األنعام   وال تَقْتُلُوا أ  : تعالىاألوالد خشية الفقر قال 

 إذ  قدم رزق اآلباء على ٣١ / اإلسراءوال تَقْتُلُوا أوالدكُم خَشْيةَ ِإمالٍق نَحُن نَرُزقُُهم وِإياكُم ـ  : وقال 

باء في اإلسراء ألنـهم في األنعام يقتلون       رزق األبناء في األنعام في حين قدم رزق األبناء على رزق اآل           

أما في اإلسراء فاألمر مختلـف ألنــهم        . الرزق العاجل  إلى  أوالدهم من الفقر الواقع بهم فهم محتاجون        

يقتلون أوالدهم خشية الفقر في المستقبل ال ألنهم مفتقرون في الحال إذ  آية األنعام خاصة بالفقراء أما آية       

  .)١٠(ين اإلسراء فخاصة بالموسر

أشار القرآن الكريم إلى حقائق تاريخية ذات صلة وثيقة بحياة العرب عنـدما يـذكر                : السيـاق التاريخي )٢(

ال بـما يفهمونه ويعهـدونه السيما أن للعرب أسـفار         ِإأماكن وأخبار خارجة عن محيطهم فلم يخاطبهم        

ِلـِإيالِف قُـريٍش      : تعـالى قـال   .هم تربطهم بالعالم الخارجي فالقرآن نوه بتجارت      واتصاالتوتجارات  
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 ١٢٩٦

 وكانـت مكـة مركـزاً    ١،٢/ِإيالِفِهم ِرحلَةَ الشِّتَاِء والصيِف ـ قريش   ِإيالِفِهم ِرحلَةَ الشِّتَاِء والصيِف*

  .للقوافل التجارية

ا التاريــخية   يمكن فهم اآليات بمجرد األدوات اللغوية بل البد من اإلحاطـة بــجوانبه             وفي هذا السياق ال   

ــ   َألَم تَر كَيفَ فَعَل ربك ِبَأصحاِب الِْفيلِ        : تعالى ، ومثال ذلك قوله      )١١(والوقوف على تفاصيلها الحقيقية     

وثَُمود الَِّذين جاُبوا الصخْر ِبـالْواِد ـ   :  وقوله ٤/قُِتَل َأصحاُب الُْأخُْدوِد ـ البروج  :  وقـولـه ١/الفيل 

غُِلبـِت  :  وقولـه  ١٥/لَقَد كَان ِلسبٍأ ِفي مسكَِنِهم آيةٌ جنَّتَاِن عن يِميٍن وِشماٍل ـ سـبأ  :  وقوله ٩/الفجر

تفهـم    فضالً عن ذلك فسورة التوبة ال٢،٣/ ِفي َأدنَى الَْأرِض وُهم ِمن بعِد غَلَِبِهم سيغِْلُبون ـ الروم  * الروُم

وسورة الحشر فيها تـسجيل   ،عن تفاصيل غزوة تبوك ، وسورة األنفال تكاد تكون مختصة بغزوة بدر           بمعزل  

تفصيلي لغزوة بني النضير، وسورة الفتح مرتبطة بصلح الحديبية وفتح مكة ، وسورة األحزاب سميت بإحدى                

الجن، والفيـل ، والكـوثر      سد، والمدثّر، و  م وال ،الغزوات المشهورة وهي غزوة الخندق ، أما سورة المزمل          

 تامـة بتفاصـيل سـيرة       إحاطةوالقلم ،والتحريم ،والنور ، ال يتأتى لنا فهمها فهماً كامالً ما لم نُِحط               ،والعلق

  .)١٢( )صلى اهللا عليه واله وسلم(المصطفى 

  غيـر البد مـن عناصـر    ف مي ليس كل شيء في معرفة الكالم        لما كان المعنى المعج    : سيـاق الحـال ) ٣(

 ظـروف   يالعناصر ه  وهذه   هي جزء من أجزاء معنى الكالم     و ،تحديد المعنى  غوية لها دخل كبير فـي    ل

تعريفـه بأنـه كـل األحـوال والظـروف       الذي يمكن) بسياق الحال( ما يسمى والكالم ومالبساته ، وه 

  .)١٣(اً أو كتابةً ـوالمالبسات التي تصاحب النص وتحيط به نطق

 أووالماجريـات   ، - وهو مصطلح قـديم      –مقتضى الحال   : من مصطلح منها     ويطلق على سياق الحال أكثر    

 ولعـل أقـدم     ،)١٤( وتقف هذه المصطلحات في مقابل مصطلح سياق المقـال           . وسياق المقام  ،سياق الموقف   

لكل كلمة مـع    "و" لكل مقال مقام  : "قولهم  دى بهما البالغيون العرب ب    عبارتين جمعتا فكرة السياق هما اللتان نا      

   .)١٥(وقد عدتا من نتائج المغامرات الفكرية في دراسة اللغة في الفكر المعاصر،"حبتها مقامصا

 وهو األساس الـذي تنبنـي عليـه العالقـات           ،    إن فكرة المقام هي المركز الذي يدور حوله علم الداللة           

لـم الداللـة المعاصـر       ع أن وبالرغم من    ، )١٦(واألحداث والظروف االجتماعية التي تسود ساعة أداء المقال       

 هاماً مـن أركـان    أن نظرية السياق تشكل ركناًإال ،يتناول جوانب أخرى غير نظرية السياق أو فكرة المقام        

 وهو معنى فارغ تماماً     ، إال المعنى الحرفي للنص      يعطينا ن التحليل اللغوي للنص أو الكالم ال      علم الداللة ؛ أل   

  . )١٧(عزل عن كل ما يحيط به النص من القرائن التي تحدد المعنى ومن،من محتواه االجتماعي والتاريخي 

 وللتدليل على ذلك نذكر نـصين قـرآنيين   ، بحسب سياق المقام األلفاظوقد حرص القرآن الكريم على اختيار      

مـا   وَألِْق عـصاك فَلَ    هما من سورة النمل في قوله تعالى      حدأ ،متشابهين في اللفظ لكنهما مختلفان في المقام        

                لُونسالُْمر يخَافُ لَدى لَا تَخَفْ ِإنِّي لَا يا ُموسي قِّبُيع لَمِبراً ولَّى ُمدو انا جكََأنَّه تَزا تَهآه١٠/  ر ، خـر واآل 

 ُمدِبراً ولَـم ُيعقِّـب يـا        وَأن َألِْق عصاك فَلَما رآها تَهتَز كََأنَّها جان ولَّى         من سورة القصص في قوله تعالى       

  الْآِمِنين ِمن لَا تَخَفْ ِإنَّكى َأقِْبْل و٣١/ُموس،ن المقـام  ولم يذكرها في النمل ؛أل) أقبل(ظة  ففي القصص ذكر لف

 وكذا شيوع جو الخوف في القصص يدل على إيغـال           جاز ال مقام تفصيل كما في القصص ،       في النمل مقام إي   

 ال يخـاف لـدي      إنـي (نه قال في النمل     أ أضف إلى ذلك     .عاه إلى اإلقبال وعدم الهرب    موسى في الهرب فد   

في حـين   ) لدي(؛ ألن المقام مقام تكريم وتشريف ويدلنا على زيادة التكريم والتشريف زيادة لفظة              ) المرسلون

   .)١٨(ال يحتاج إلى األمن  والخائفن المقام مقام خوف، ؛ أل)اآلمنيننك من إ(قال في القصص 
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 ١٢٩٧

 بعض الدارسين المحدثين بين سياق الحال والسياق االجتماعي في كون سياق الحـال سـياقاً                 ويفرق

 أما السياق االجتماعي فهو سياق سائد يتصف بالثبات         ، النطق بالكالم أو عند كتابته       باآلنية عند مؤقتاً يتصف   

 الن سـياقه يتنـاول جميـع اإلغـراض      هذا الكالم ال ينطبق على النص القرآنـي ؛     أنويبدو  . )١٩(أو الدوام 

  .)٢٠( واألسلوب البيانيإلعجازياوالمقاصد األساسية التي تدور عليها جميع معاني القرآن إلى جانب النظم 

ويعد بعضهم السياق االجتماعي من سياق الحال متكئاً على كون اللغة ظاهرة اجتماعية ال يمكن فصلها                

  . )٢١( والسياق االجتماعيععن المجتم

 الوظيفة االجتماعية للغة وصـرح      أكد رائد النظرية السياقية فهو العالم االنكليزي جون فيرث الذي           أما

على أن جذور   ((، )٢٢( من خالل تسييق الوحدة اللغوية أي وضعها في سياقات مختلفة          إالبان المعنى ال ينكشف     

 وابـن قتيبـة،  ، والجـاحظ  ،، والسكاكي  والجرجاني ،تلك النظرية متأصلة عند علمائنا األفذاذ أمثال سيبويه     

   .)٢٣())وغيرهم

  :)٢٤(هيوقد حدد فيرث العناصر المتصلة بسياق الكالم بثالثة عناصر 

وأحـداث غيـر    شخصيات أخرى تشهد الحدث الكالمي ،     و،وتكوينهما الثقافي ، شخصية المتكلم والمتلقي     -١

  .وتعبيرات الوجوه واالنفعاالت وغيرها،كالمية كاإلشارات 

 أو العوامل والظواهر االجتماعية التي تتصل بالموقف الكالمي كالمكان الذي تجري فيه العملية الكالمية               -٢

   .الكالم وعالقة ذلك كله بالسلوك اللغوي وقت  السياسي،عالجو، والوض وحالة الطقس،

  .و غير ذلك أالسخرية، والضحك، أ أو االعتراض، وكاالقتناع، أالكالمي في المشتركين  اثر النص -٣

 وللتدليل على ذلك نأخذ قصة اإلفك التـي تحـدث عنهـا             ،وهذه العناصر كلها موجودة في أسباب النزول          

 - ِإن الَِّذين جاُؤوا ِبالِْإفِْك ُعصبةٌ منكُم لَا تَحسُبوُه شَراً لَّكُم بـْل ُهـو خَيـر لَّكُـم                  القرآن الكريم بقوله    

 –فالمتكلم هو القـرآن     ة نجد صدى هذه العناصر الكالمية ،       سبب نزول هذه اآلي     إذ عند تأمل   ١١/النور

والشخصيات األخرى   ،  وعائشة والمسلمون  )صلى اهللا عليه واله وسلم    (  والسامع هو الرسول      -اهللا تعالى 

وزمان النزول غـزوة   وغيرهم - رفيقة عائشة–وأم مسطح  ، لعبد اهللا بن أبي سلو    : المغرضون أمثال   

 ومن العوامل المتعلقة بالسلوك اللغوي فقد عائشة عقدها ورجوعها للبحـث عنـه مـع                ،المصطلق  بني  

  .)٢٥(مبرأة إياها من هذه التهمةرفيقتها أم مسطح مما جعل بعض المنافقين يتهم عائشة بالزنا فنزلت اآلية 

القرآنـي مـن ظـروف    العرب بأسباب النزول لإلحاطة بما يرافق الـنص  القرآن الكريم ووبذا تتضح عناية    

 قرائن للكشف والتفسير تتضافر     – أسباب النزول    – فهي   يصل المفسر إلى فهم صحيح لآليات ،      وأحداث كي   

        .)٢٦(مع القرائن األخرى لتوجيه النص القرآني وجهة أكثر دقة

ـ      ات ولعل خير وسيلة نعتمد عليـها في معرفة هذه األحوال والظروف والمالبـسات ـ أسـباب نـزول اآلي

  ـ:وارتباط ذلك بسياق حال المخاطبين ولنأخذ أمثلة على ذلك 

صلى اهللا عليـه وآلـه      (لما قدم النبي  ) : رض(بن عباس   اعن  (: (ما جاء في سبب نزول سورة المطففين        ) ١(

 ،  )٢٧() ) فأحسنوا الكيل بعد ذلك    ويٌل ِللُْمطَفِِّفين  المدينة كانوا من أبخس الناس كيالً فأنـزل اهللا         )  وسلم

ويروى أن رجالً يدعى أبا جهينة كان له صاعان يأخذ بأحديهما ويعطي باآلخر فجـاءت اآليـات فـي                   

الَِّذين إذا اكْتَالُوا   * ويٌل ِللُْمطَفِِّفين      :تعالى قال   .)٢٨(السورة المباركة وعيداً لكل من طفف الكيل والوزن         

 فُونتَوسلَى النَّاِس يع*إذا كَالُوُهمو ُيخِْسُرون نُوُهمزـ اآليات  * أو و ُعوثُونبم َأنَُّهم أولَِئك ظُنـ  ١/ َأال ي 

٤   
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لفـتح مكـة    )  صلى اهللا عليه وآله وسلم    (ما جاء في سبب نزول سورة الممتحنة أنه لما تجهز رسول اهللا             ) ٢(

يريـد أن   )   عليه وآله وسـلم    صلى اهللا (ن رسول اهللا    إ: كتب حاطب بن بلتعة يخبرهم بذلك ، وقال لهم          

صلى اهللا عليه   ( يغزوكم فخذوا حذركم ثم أرسل الكتاب مع امرأة مسافرة فنـزل الوحي على رسول اهللا             

والزبير والمقداد  ) عليه السالم (علياً  )  صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( يخبره بذلك فبعث رسول اهللا       )وآله وسلم 

  : تعالى  فنـزل قوله     )٢٩( بعد أن هددوها بالقتل      قيصتهاواستخرجوا الكتاب من ع   ) رضي اهللا عنهما  (

    ـقّ              منوا ال تتخذوا  آيا أيها الذينالْح ِمن كُماءا جكَفَُروا ِبم قَدِة ودوِبالْم ِهمِإلَي تُلْقُون اءأوِلي كُمُدوعي وُدوع 

  ١/ الممتحنة -

  .الهما ما لم نطلع على سبب نزول كل سورة أو آيةأقول ال يمكن فهم السورتين السابقتين وأمث

على معطيات أسباب النزول بل تمتـد فـي بنيـة           ) غير اللغوي ( مستويات السياق الخارجي   روال تقتص       

 فـي   سياق متعدد   )صلى اهللا عليه وآله وسلم    ( سياق النبي    ، فمثالً  الخطاب القرآني إلى مستويات أشد تركيباً     

وأمثلـة ذلـك     ، )٣٠(  بين التهدئة والتثبيت،واللوم والعتاب، والتقريع والتهديد أيضاً       لقرآني بحسب التعبير ا   ذاته

-وقَاَل الَِّذين كَفَُروا لَولَا نُزَل علَيِه الْقُرآُن ُجملَةً واِحدةً كَذَِلك ِلنُثَبتَ ِبِه فُـَؤادك ورتَّلْنَـاُه تَـرِتيالً                    قوله تعالى 

 –قُِم اللَّيَل ِإلَّـا قَِلـيالً        يا َأيها الُْمزملُ  وقوله١،٢/  طه -ما َأنزلْنَا علَيك الْقُرآن ِلتَشْقَى     طهولهوق٣٢/الفرقان

لََأخَذْنَا  ِ لولَو تَقَوَل علَينَا بعض الَْأقَاِوي     ،وقوله   ١،٢/المدثر – قُم فََأنِذر  ُ يا َأيها الُْمدثِّر   وقوله ١،٢/المزمل

يا  ، وقوله ٩٤/الحجر–فَاصدع ِبما تُْؤمُر وَأعِرض عِن الُْمشِْرِكين وقوله ٤٥-٤٤/ الحاقة – ِمنُْه ِبالْيِميِن

إِِن اللّـه الَ    يعِصُمك ِمـن النَّـاسِ  َأيها الرُسوُل بلِّغْ ما ُأنِزَل ِإلَيك ِمن ربك وِإن لَّم تَفْعْل فَما بلَّغْتَ ِرسالَتَُه واللّهُ       

    الْكَاِفِرين مِدي الْقَوه٦٧/المائدة-يصلى اهللا عليه   (؛ألن مهمة النبي  المالحظ في هذه اآليات هيمنة سياق األمر      و

– يا َأيها النَِّبي ِإنَّا َأرسلْنَاك شَـاِهداً وُمبـشِّراً ونَـِذيراً       قال تعالى    تبليغ األوامر اإللهية إلى الناس    )وآله وسلم 

صـلى اهللا   (،أما سياق أزواج النبي     ٨/الفتح-ِإنَّا َأرسلْنَاك شَاِهداً وُمبشِّراً ونَِذيراً      ،وقال أيضاً  ٤٥/األحزاب

يـا    كما في قوله تعـالى       ء سائر النسا  قر لسيا  فبين المدح واللوم والتعنيف،وهو سياق مغاي      )عليه وآله وسلم  

 – يـِسيراً  ِنساء النَِّبي من يْأِت ِمنكُن ِبفَاِحشٍَة مبينٍَة ُيضاعفْ لَها الْعذَاُب ِضـعفَيِن وكَـان ذَِلـك علَـى اللَّـهِ                   

نِّساء ِإِن اتَّقَيتُن فَلَا تَخْضعن ِبالْقَوِل فَيطْمع الَِّذي ِفـي          ا ِنساء النَِّبي لَستُن كََأحٍد من ال      ي َ  ،وقوله    ٣٠/األحزاب

يا َأيها النَِّبي قُل لَِّأزواِجك ِإن كُنتُن تُِردن الْحياةَ الدنْيا           ،وقوله٣٢/األحزاب -قَلِْبِه مرض وقُلْن قَوالً معُروفاً      

 الَيا فَتَعِزينَتَهِميالً      واحاً جرس كُنحرُأسو كُنتِّعُأم ٢٨/األحزاب –ن ،َ      ولتعظيم اهللا حبيبه المصطفى وتبجيله إياه

 )٣٢( يا َأيها الرُسول  و، )٣١( يا َأيها النَِّبي   ـبل ب ) يا محمد  (ـوتخصيصه عن سواه من األنبياء  لم يناده ب        

:  وقوله  ٣٥/وقُلْنَا يا آدُم اسكُن َأنْتَ وزوُجك الْجنَّةَ ـ البقرة : بقوله   )٣٣(ئهم  بأسمااألنبياء في حين نادى 

    ٍالمِبطْ ِبسا نُوُح اه٤٨/ ـ هود     ي وقوله   ُاِهيمرا ِإبْؤياـ الصافات     * يقْتَ الردص ١٠٥ـ١٠٤/ قَد  وقوله

 :     ع تُكطَفَيى ِإنِّي اصا ُموسِبكَالِمي ــاألعراف      قَاَل ياالِتي و١٤٤/ لَى النَّاِس ِبِرس   وقوله  :   ى ِإنِّيا ِعيسي

  . ٥٥/ ـ آل عمران ُمتَوفِّيك وراِفُعك ِإلَي 

، والنفـاق والمنـافقين     أما الخطاب الغليظ فنجده في سياق آيات الشرك والمشركين ، والكفر والكافرين                   

وقَاِتلُوا ِفي سِبيِل اللَِّه الَِّذين ُيقَاِتلُونَكُم وال تَعتَـُدوا ِإن اللَّـه ال              : تعالى قوله    ذلك من،والـجهاد والمـجاهدين   

 تَِدينالُْمع ال            * ُيِحبالْقَتْـِل و ِمن الِْفتْنَةُ َأشَدو ُجوكُمثُ َأخْريح ِمن َأخِْرُجوُهمو ثُ ثَِقفْتُُموُهميح اقْتُلُوُهمو   تُقَـاِتلُوُهم 

 ١٩١ ـ  ١٩٠/ ِعنْد الْمسِجِد الْحراِم حتَّى ُيقَاِتلُوكُم ِفيِه فَِإن قَاتَلُوكُم فَاقْتُلُوُهم كَذَِلك جزاُء الْكَاِفِرين  ـ البقـرة  

م وال ِمنُْهم ويحِلفُون علَـى الْكَـِذِب وُهـم          َألَم تَر إلى  الَِّذين تَولَّوا قَوماً غَِضب اللَُّه علَيِهم ما ُهم ِمنْكُ            :وقوله  

لَُمونعي*         لُونمعا كَانُوا يم اءس ذَاباً شَِديداً ِإنَُّهمع اللَُّه لَُهم دَأع *         ِبيِل اللَِّه فَلَُهـمس نوا عدُجنَّةً فَص انَُهمماتَّخَذُوا َأي
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 ُمِهين ذَابنْ*عع تُغِْني ـ      لَن ـا خَاِلـُدونِفيه اُب النَّـاِر ُهـمحَأص ئاً أولَِئكاللَِّه شَي ِمن ال أوالُدُهمو الُُهموَأم ُهم

  . ١٧ ـ ١٤/ المجادلة

 ففي سياق اللعنة والعذاب     واالحتراموقد يستعمل التعبير القرآني الكنية للمشرك مع أن الكنية يراد بها اإلكرام             

تَبـتْ    : تعالىفي قوله   ) أبي لهب (بـ  )  صلى اهللا عليه وآله وسلم    (العزى عم النبي    عن عبد     تعالىيكنـي  

   تَبٍب وا َأِبي لَهد١/ـ المسد  ي     اهللا      )٣٤( إذ  يطرح صاحب المنة ذكر أبا لهب بكنيتـه       تعالى تساؤالً مفاده أن  

ن القـرآن   إ: على ذلـك بـالقول      ويجيب  ،سمه مع أن ذلك إكرام واحترام ، والسياق سياق لعنة وعذاب          ادون  

  ـ:ألمرين ) عبد العزى(سمه االكريم لم يذكر 

  .لمانع ثبوتي وهو مخالفته للواقع من حيث كونه عبداً حقيقة) ١(

ذكرها تخليداً   عالمي، وهو تعمد حذف أمثال هذه األسماء من السياق القرآني ألن في           إ أو   إثباتيلمانع  ) ٢(

  .ألصحابـها

لفظة أبي لهب مناسبة مع حاله األخروي فمن اللطيف أن ُيسب بكنيته باعتبـاره مـن                 أن   ذلك نجد فضالً عن   

النار ( وهذا التناسب أو التجانس الفني بين        ، )٣٥(النار ذات اللهب مع أبي لهب         المعاقبين مع مالحظة تناسب   

  .)٣٦( له قيمته الفنية الممتعة المثيرة)أبي لهب( و)ذات اللهب

/ ذُقْ ِإنَّك َأنْتَ الْعِزيُز الْكَِريُم ــ الـدخان           : تعالى جهل في قوله     أبال نجده في خطابه     ومثل هذا االستعما  

٤٩  ،  والذي يدلنا على ذلك السياق فقد سبقت هذه اآلية بقوله            )٣٧( بالمخاطب استهزأ إذ  :    ِتلُوُه إلىخُذُوُه فَاع

  . ٤٨ ـ ٤٧/  ِمن عذَاِب الْحِميِم ـ الدخانثُم ُصبوا فَوقَ رْأِسِه*سواِء الْجِحيِم 

   :)٣٨(وهذا موجود في الشعر من ذلك قول الحطيئة في هجاء الزبرقان بن بدر

  نّك أنت الطاعم الكاسـيإ واقعد ف     هـاتدع المكارم ال ترحل لبغي

  .المطعوم المكسو: إذ  أراد الحطيئة 

ـّا خطابه للكافرين فكان خطاب ذم وتحقير         يا َأيها الَِّذين كَفَُروا ال تَعتَِذُروا الْيوم       :  من ذلك قوله     )٣٩(أم

 وبعكـسه خطابـه   ١،٢/ال َأعُبُد ما تَعُبُدون ـ الكـافرون  * قُْل يا َأيها الْكَاِفُرون :  وقوله ٧/ ـ التحريم 

 آمنُوا ال تَتَِّخذُوا عُدوي وعُدوكُم أوِليـاء ـ   يا َأيها الَِّذين: لمؤمنين خطاب لين ورفق وتلطف من ذلك قوله ا

يا َأيها الَِّذين آمنُوا تُوُبوا إلى  اللَِّه تَوبةً نَُصوحاً عسى ربكُم َأن ُيكَفِّر عنْكُم سـيَئاِتكُم                  :   وقوله    ١/الممتحنة

لَْأنْهاُر يوم ال ُيخِْزي اللَُّه النَِّبي والَِّذين آمنُوا معُه نُوُرُهم يسعى بـين َأيـِديِهم               وُيدِخلَكُم جنَّاٍت تَجِري ِمن تَحِتها ا     

  . ٨/ وِبَأيماِنِهم يقُولُون ربنَا َأتِْمم لَنَا نُورنَا واغِْفر لَنَا ِإنَّك علَى كُلِّ شَيٍء قَِديرـ التحريم 

بر أية سورة من سور القرآن بعمق يلمس حقيقة مهمة تبرز في جميع أجـزاء الـسورة                 على أن من يتد   

 فـي أصـل     االهتمامسواء قسمناهـا إلى  وحدات موضوعية أو آيات، حتى أن الكلمات لتأخذ حظها من هذا                

ساؤل من   وفي ترتيبها من الجـملة وفي حروفها مما ُيسهم في تفسير كثير من المواضع التي تثير الت                اختيارها

 كما هو الغالب على التعبير القرآني ، ومن         )قوم لوط ( بـدالً من    )ق( في سورة    ) لوط إخوان(مثل التعبير بـ    

    :تعالى كما ُأصطُِلـح على تسميتـها في قوله )و الثمانيةاو(مثل 

  ـ الكهف كَلُْبُهم ثَاِمنُُهمةٌ وعبس قُولُوني٢٢/  و وقوله  :ِسيقَ الَِّذتَّى وراً حنَِّة ُزمإلى  الْج ُهمبا راتَّقَو ين

و ا وبدون الـو ٧٣/إذ ا جاُءوها وفُِتحتْ َأبواُبها وقَاَل لَُهم خَزنَتُها سالم علَيكُم ِطبتُم فَادخُلُوها خَاِلِدين ـ الزمر 

ُروا إلى  جهنَّم ُزمراً حتَّى إذ ا جاُءوها فُِتحتْ َأبواُبهـا            وِسيقَ الَِّذين كَفَ    : تعالى في قوله    )٤٠(في جانب الكفار  

وقَاَل لَُهم خَزنَتُها َألَم يْأِتكُم ُرُسٌل ِمنْكُم يتْلُون علَيكُم آياِت ربكُم وُينِْذُرونَكُم ِلقَاء يوِمكُم هذَا قَالُوا بلَى ولَِكن حقَّتْ                   

 العربية األكبر الكامنة التي قال      أسرار كتاب  ولعل هذا وأمثاله من      ٧١/ـ الزمر  لْعذَاِب علَى الْكَاِفِرين  كَِلمةُ ا 
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 يتضح مما أسلفت " يفسرها الزمن في القرآن معاٍن سوف   ") : رض(عنها الصحابي الجليل عبد اهللا بن عباس        

ها السور الطويلة فمثالً في سورة مريـم جاءت        أن القرآن راعى الوحدة الموضوعية في السور جميعها بما في         

ِذكْـُر  * كهـيعص    :  بالرحمة ومنتهية بها بل أن أجزاءها تشع رحمةً وتحنناً ، بدأت السورة بقولـه                مبتدئة

ت بالرحمن حينما تـمثل لها بشراً سوياً ، ولم تستـعذ باهللا واستعاذ)) ١،٢/ رحمِت ربك عبدُه زكَِريا ـ مريم 

َأُعوذُ :  قالت   إذ   ٦٧/ َأُعوذُ ِباللَِّه َأن َأكُون ِمن الْجاِهِلين ــ البقرة       (( في سورة البقرة     )ع(كما فعل موسى    

ألن السياق في البقرة سياق عقوبة ومسخ وتنكيل على عكس سياق           ؛  ١٨/ ِبالرحمِن ِمنْك ِإن كُنْتَ تَِقياًـ مريم       

 فـي  )اهللا( في مريم ست عشرة مرة ، ولفظ )الرحمن( عن ذلك فقد تكرر لفظ      مريم سياق رحمة وتحنن فضالً    

لـه  إلهكم  إو: ال مرةً واحدةً في قوله      إ في البقرة    )الرحمن(ثنين وثمانين مرة، ولـم يرد لفظ       االبقرة مائتين و  

  .)٤١( ١٦٣/ ال هو الرحمن الرحيم إله إواحد ال 

 رسمتها مكررة حيال كل     إذ   )الرحمة(طابعاً عضوياً سمته    كتسب النص القرآني في سورة مريم       اوهكذا  

نتخـب  الـذا فقـد      -عليهم السالم –سحق ، ويعقوب، وموسى، وهارون      إ ، و  وإبراهيممن زكريـا،وعيسى ،    

 أخـرى مثـل     محـاور  وكررها بنحٍو الفٍت للنظر فضالً عـن         )الرحـمة(النص الرحمن ليتجانس مع صفة      

) القدرة(عجازية التي واكبتها تكررت لتتناغـم مع صفات اهللا وبخاصة صفة           اإلنجاب المعجز ، والظواهر اإل    

  .)٤٢( )الرحمة(و 

 يتكرر طرح هذه الظاهرة في مواقع كثيرة من هـذه           إذ)اإلماتة واإلحياء (وفي سورة البقرة تلمح ظاهرة      

حدهم مائة سنة   أماتة  ها ،وإ ذبح البقرة وإحياؤها،وتقطيع الطيور األربعة وإحياؤ     : عديدة منها  السورة في قصص  

اإلماتـة  ( جميعـاً تحـوم حـول فكـرة          إنهـا إذ   الخ.....،ه،وإماتة األلوف الذين أماتهم اهللا ثم أحياهم      وإحياؤ

 ولعل اختتام السورة بهذه الفكرة يكشف عن        ،حياء الموتى في اليوم اآلخر       بإ لالقتناعفي الدنيا تمهيداً    )واإلحياء

 الـسورة ووسـطها وخاتمتهـا إذ        أول بـين    آخر ويربط من جانب     ،رة   البناء الهندسي للسو   أسرارجملة من   

 )٤٣(لذي يربط بين موضوعاتها المختلفة     واإلحكام العضوي ا   ،نستكشف من هذا الربط مدى تماسك بنائها الفني         

  .)غير اللغوي(الخارجي   السياقمع) اللغوي( الداخلي السياقتضافرمن خالل 

  

  الهوامش
  .٢/٢٤٢لسان العرب ، سوق ) ١(

  .٤٦٥ سوق ،مجموعة من المؤلفين /المعجم الوسيط ) ٢(

  .١١٦ أبو الفرج أحمدمحمد .د/ المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث)٣(

  .٢١٠إبراهيم فتحي   /معجم المصطلحات األدبية:  ُينظر مثالً)٤(

  . ٨٣جون الينز /اللغة والمعنى والسياق : ُينظر ) ٥(

 ، جامعة البصرة    ، اآلداب كلية   ، عواطف كنوش    ، رسالة ماجستير    ،لة السياقية عند اللغويين     الدال:ُينظر) ٦(

  .٤٨ ص ، ١٩٩٢

  .١٩ الحارثي   أبو صفيةعبد الوهاب/داللة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن: ُينظر)٧(



)…RKR)’u†KX)’„X†)8’Kj¤J)‡„u„J)8)a„X†„J:>)8))aau„J=)C);99A 
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   .٣٨٢نهدس. د  /االجتماعيعلم اللغة : ُينظر) ٨(

  .١٢٠ ـ ١١٩المعاجم اللغوية : ُينظر) ٩(

  .٢٤٦ فاضل السامرائي . د/التعبير القرآني: ُينظر) ١٠(

  .١١٣داللة السياق : ُينظر) ١١(

  .١١٤ المصدر نفسه :ُينظر)١٢(

  .٣٣٩ ـ ٣٣٨السعران محمود . د/ علم اللغة :  ُينظر)١٣(

  .٣٧آمنة الزعبي .يحيى عبابنة ود.د/علم اللغة المعاصر:ُينظر )١٤(

  .٢١-٢٠تمام حسان . د/ة معناها ومبناها  اللغة العربي:ُينظر) ١٥(

  .٣٣٧المصدر نفسه : ُينظر) ١٦(

  .٢١٩حلمي خليل .د/الكلمة دراسة لغوية ومعجمية :ُينظر) ١٧( 

  .٨٣-٨٢فاضل السامرائي .د/لمسات بيانية في نصوص من التنزيل: ُينظر) ١٨(

كَاصد الزيدي، مجلـة    .د،) بحث (،الحالي  الداللة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق          :ُينظر) ١٩(

  .١٢٦ ص، ١٩٩٤ ،٢٦ ع ،آداب الرافدين 

  .٨٨داللة السياق : ُينظر) ٢٠(

  .١٧٤حامد كاظم عباس .د/ الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى :ُينظر) ٢١(

  .٦٨ مختار عمر أحمد.د/علم الداللة :ُينظر) ٢٢(

 - هـ ١٤٢٦ ،٤،ع٢س،مجلة دراسات نجفية ،) النص القرآنيالسياق اللغوي في(بحثنا الموسوم بـ ) ٢٣(

  .٢٤١ ص ، م٢٠٠٥

  .٣٩ – ٣٨علم اللغة المعاصر :ُينظر) ٢٤(

 ، اآلداب كلية ، خليل خلف بشير، دكتوراهأطروحة ،ر مجمع البيان البحث الداللي في تفسي:ُينظر) ٢٥(

  .٣٢٣ – ٣١٨الواحدي /ول  النزأسباب: سبب النزول في ويقارن ب١٩٢ص ، ٢٠٠٦ ،جامعة البصرة

  .١٧٣ الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى :ُينظر) ٢٦(

 .٢٢٨السيوطي / لباب النقول في أسباب النـزول )٢٧(

  .٣/٥٣٢محمد علي الصابوني / صفوة التفاسير :ُينظر)٢٨(

وتها  كل خصلة منه فلأخذت :عقصاً    عقصت المرأة شعرها  ()٦١٥/ جاء في المعجم الوسيط عقص، 

  .))أرسلتهاثم عقدتها حتى يبقى فيها التواء ثم 

  .٣/٣٦٠ة التفاسيروصفو ،٢١لباب النقول : ُينظر)٢٩(

  .١٠٣نصر حامد أبو زيد .د/إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة-النص والسلطة والحقيقة: ينظر)٣٠(

 الخ  …،٤٥،٥٠،٥٩ ،١،٢٨/، واألحزاب ٧٣/، والتوبة ٦٤،٦٥،٧٠/ األنفال :ُينظر مثالً)٣١ (

  .٦٧/يا أيها الرسول بلغ ما أنزل أليك من ربك ـ المائدة  قوله :ُينظر مثالً)٣٢(

  .٢/٢٢٨ الزركشي/  في علوم القرآنالبرهان: ُينظر)٣٣(

  .١/٧٦السيد محمد الصدر/ في الدفاع عن القرآنمنة المنان : ُينظر) ٣٤(

  .٧٧/ ١المصدر نفسه : ُينظر) ٣٥(

  .٥/٤٥٠محمود البستاني .د/لبنائي للقرآن الكريمالتفسير ا:ُينظر) ٣٦(

  .٢٣١  في علوم القرآنالبرهان: ُينظر) ٣٧(
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 .١٠٨ ديوان الحطيئة )٣٨(

  .٢٣٠/ ٢  في علوم القرآنالبرهان: ُينظر) ٣٩(

 .١٢٨ـ١٢٧داللة السياق : ُينظر) ٤٠(

 ،٥٣ ،٥٠ ،٤٧ ،٤٥ ،٤٤ ،٢٦ ،٢١: ، واآليات من سـورة مـريم        ٢٢٢-٢٢١التعبير القرآني   : ُينظر)٤١(

  . الرحمةبألفاظ فكلها حافلة ٩٦ ،٩٣ ،٩١ ،٨٩ ،٧٨ ،٧٥ ،٦٩ ،٦١ ،٥٨

 هـ  ١٤١٩ ، ٤ع، مجلة قضايا إسالمية معاصرة    ، محمود البستاني  . د ،)حوار(التفسير البنائي   : : ُينظر) ٤٢(

  .٢٩ص ، م١٩٩٨ -

ـ  و، ٥١-١/٥٠التفسير البنائي للقرآن الكريم     : ُينظر )٤٣ (  اإلسـالمي المـنهج    ة فـي ضـوء    البالغة الحديث

  .٧٢محمود البستاني .د/

  المصادر والمراجع
  . القرآن الكريم-

 مؤسـسة   ،دار الـذخائر  ، ٣عصام عبد المحسن الحميـدي ، ط      : تخريج وتدقيق    ، الواحدي ، النزول   أسباب -

  . م٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥،الريان للطباعة والنشر والتوزيع

 جامعـة   ، خليل خلـف بـشير ، كليـة اآلداب         ، أطروحة دكتوراه    ، البحث الداللي في تفسير مجمع البيان        -

 . م٢٠٠٦ ،البصرة

ى البـابي الحلبـي     ــ، عيس ١ الفضل إبراهيم ، ط    محمد أبي / القرآن ، الزركشي ، تح       البرهان في علوم     -

  .م١٩٥٧ وشركاه ،

  . هـ١٤٢٤ والنشر،،دار الفقه للطباعة١محمود اإلسالمي ،ط.البالغة الحديثة في ضوء المنهج اإلسالمي ،د-

 .)ت.د(فاضل السامرائي ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل . التعبير القرآني ، د-

ـ ١٤١٩، ،٤ع،سالمية معاصرة إمحمود البستاني ، مجلة قضايا      .  ، د  )حوار( التفسير البنائي    -  .م١٩٩٨-هـ

 ، الطبع التابعـة لالسـتانة الرضـوية         مؤسسة،١ ط ،محمود البستاني   . د ، التفسير البنائي للقرآن الكريم      -

   . ش١٣٨٢ – ق ١٤٢٤ ، اإلسالميةمجمع البحوث 

، عمان ، األردن ،     ١ارثي ، ط   داللة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم ، عبد الوهاب أبو صفية الح             -

  .م١٩٨٩

  .م١٩٩٢ ، جامعة البصرة ،اآلداب كلية ، عواطف كنوش، رسالة ماجستير ، الداللة السياقية عند اللغويين -

مجلـة آداب   ،كَاصـد الزيـدي     .  د ،)بحـث ( الداللة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي،           -

  . م١٩٩٤، ٢٦ ع،الرافدين

 ،دار الشؤون الثقافية    ، ١ ط ،حامد كاظم عباس    . د ، )دراسة لغوية ( الداللة القرآنية عند الشريف المرتضى       -

  .م٢٠٠٤،بغداد 

 . م١٩٩٨- هـ١٤١٨ ، بيروت ، سعيد السكري ، دار صادر أبي شرح ، ديوان الحطيئة-

  . م١٩٨٥ر القرآن الكريم ، بيروت ، ، دا٦صفوة التفاسير، محمد علي الصابوني، ط -

 - هــ    ١٤٠٢ ، الكويـت  ، مكتبة دار العروبة للنـشر والتوزيـع         ،١ ط ، مختار عمر  أحمد. علم الداللة، د   -

   .م١٩٨٢

 .م١٩٦٢ران ، دار المعارف ، مصر ، محمود السع.غة ، د علم الل-
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هدسن ، ترجمة محمد عبد الغني عياد، مراجعة عبد األمير األعسم، دار الشؤون             .  علم اللغة االجتماعي، د    -

  .م١٩٨٧بغداد،  الثقافية

 األردن  ،ي  دار الكتـاب الثقـاف     ،آمنة الزعبي .يحيى عبابنة ود  . د ، مقدمات وتطبيقات  – علم اللغة المعاصر   -

  .  م٢٠٠٥- هـ ١٤٢٦،

  . م١٩٨٠، فرع االسكندرية ، الهيأة المصرية العامة للكتاب ،حلمي خليل . د، الكلمة دراسة لغوية ومعجمية -

  .م١٩٧٨، دار إحياء العلوم ، بيروت ، ١قول في أسباب النـزول ، السيوطي ،ط لباب ال-

  ).ت.د(،بيروت، دار لسان العرب ،مرعشلييوسف خياط ونديم : إعداد،ابن منظور، لسان العرب -

  .م٢٠٠٤- هـ ١٤٢٥ ، مصر ، عالم الكتب، ٤ ط،تمام حسان . د، اللغة العربية معناها ومبناها -

  .م١٩٨٧،بغداد،دار الشؤون الثقافية،١ط،عباس صادق الوهاب :ترجمة،جون الينز،اللغة والمعنى والسياق -

    . م١٩٩٩ ، بغداد،دار الشؤون الثقافية ، ١ط،ضل السامرائي فا. د، لمسات بيانية في نصوص من التنزيل-

، دار النهضة العربية ١ أبو الفرج ، طأحمدمحمد .  المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث،د-

  .م١٩٦٦ ،  للطباعة والنشر

  .م١٩٨٦ ، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين،١ إبراهيم فتحي ،ط، معجم المصطلحات األدبية -

 القـاهرة ،    ،تب المصرية ـ المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكريم ، محمد فؤاد عبد الباقي ، مطبعة دار الك              -

  .هـ١٣٦٤

ومحمـد علـي    ،وحامد عبد القادر    ، حسن الزيات    أحمد و ،إبراهيم مصطفى ( قام بإخراجه    ، المعجم الوسيط    -

  .م١٩٦٠ ، مطبعة مصر ، )النجار

  )ت.د(دفاع عن القرآن،السيد محمد الصدر، دار النجوى ، بيروت ،  منة المنان في ال-

،المركـز الثقـافي    ٤ط زيـد، نصر حامـد أبو   .، د  إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة    - النص والسلطة والحقيقة   -

  .م٢٠٠٠العربي،


