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الملخص
عاّمـة والـنّص القــرآين صـوص الضــوء علـی النّ ميکـن مـن خالهلـا إلقـاء اهـات احلديثـة الــيت جتّ االمـن أهـمّ 

ة عــــرف علــــی کيفيّــــة أو علــــم األســــلوب والـــذي ينــــوي التّ ة هـــو األســــلوبيّ برؤيــــة لغويـّـــالّشـــريف خاّصــــة 
يت تقـوم علـی ة والّـة اإلحصـائيّ دة منهـا األسـلوبيّ ة منـاهج متعـدّ مـا. ولألسـلوبيّ ستخدام لغٍة ما يف نـصٍّ ا

ة دقيقــة يف ي إلــی نتــائج أســلوبيّ ات يف خدمــة اللغويــات حيــث يــؤدّ ســتفادة مــن اإلحصــائيّ أســاس اال
جلانسـون ةروة اللفظيّـة، نظريـة الثّـة اإلحصـائيّ النصوص أيّا کان نوعهـا. إحـدی هـذه املنـاهج األسـلوبيّ 

مـا للتعـرّ مستندة بإحصاء املفردات املنفردة يف نـصٍّ 
ة وفقــاً علـــی ة إحصــائيّ ة کنمـــوذجني و تدرســهما دراســة أســـلوبيّ ة وأخــری مدنيّــيّـــهــذه، بــني ســورة مکّ 

يفاإلحصــائياألســلويباملــنهجهــذاجتريــبليلــي،حت–نســون لتبــّني علــی مــنهج توصــيفي و نظريــة ج
ة ثانيـاً. إذن روة اللفظيّـة يف الثّـة واملدنيّـيّـفاوت احملتمـل بـني السـور املکّ ًال وتبّني التّ ة أوّ راسات القرآنيّ الدّ 

ور) يف اخلطـوة األولـی لبحـث ة (النّـة (طـه) واملدنيّـيّـورتني املکّ ة للّسـتتناول هذه الدراسة ميزات أسلوبيّ 
ــأوســع وحتّلــل الّثــ قيــاس غنــاء املفــردات مث يغنــی البحــث مبقارنــة احلقــول ة فيهمــا عــن طريــق روة اللفظّي
ور ة يف الّسـروة اللفظيّـالثّـنوع اللفظي ومن نتـائج البحـث أنّ ورتني بناءاً علی نتائج التّ الداللية بني السّ 

ــّيــاملکّ  ة املعنيــة اللّيــاحلقــول الدّ املوضــوعي؛ وأنّ خــتالف ة الختتلــف إختالفــاً ملحوظــاً رغــم االة و املدنّي
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ة ميکـن يّـورة املکّ ة املعنيـة باإلعتقـادات يف الّسـالليّـة واحلقـول الدّ ورة املدنيّـباإلجتماع واألحکـام يف الّسـ
ة.روة اللفظيّ تائج احلاصلة من إحصاء الثّ 

ة.املدنيّ ورة، السّ يّ ور املکّ لسّ اة، جانسون، لفظيّ روة الة، الثّ ة اإلحصائيّ األسلوبيّ ة:ّرئيسالکلمات ال

مة. المقدّ ١
ة املختلفـة بنــاءاً ات واملنـاهج العلمّيــظريّــة دراســات األسـاليب مــع ظهـور النّ ة وخاّصـراسـات األدبّيــلـت الدّ حتوّ 
احلديثـة، علـم ات ظريّـهـذه النّ دة. إحـدیة املتعـدّ واملسـتويات اللسـانيّ خمتلفة يف اللفظ واملعنیی مقارباتعل

) وهـو Styleعـن األسـلوب (مـن العلـوم،) وهـو علـمStylisticsة (ة. تبحـث األسـلوبيّ األسـلوب واألسـلوبيّ 
يف بدايــة القـــرن العشـــرين مـــع ة مل يظهـــر إّال مصـــطلح األســـلوبيّ إنّ «و قــد األديب. يــربط بـــني علـــم اللغـــة والنّ 

بوالعـــدوس، أ» (ن األســـلوب علمـــاً يـــدرس لذاتـــهخـــذ مـــرت أن تتّ ة احلديثـــة الـــيت قـــرّ راســـات اللغويّـــظهـــور الدّ 
س علـــــم األســـــلوب يف املدرســـــة الفرنســـــية؛ ) مؤّســـــ١٨٦٥-١٩٤٧ويعـــــّد شـــــارل بـــــايل («)٣٩: ٢٠١٠

حبــث يف «ل کتابــه األوّ ١٩٠٢جبامعــة جنيــف، وقــد نشــر عــام وخليفــة سوســور يف کرســي علــم اللغــة العــامّ 
) إذن وســــعت ١٤:١٤١٢اجي و آخــــرون،خفــــ»(مث أتبعــــه بدراســــات أخــــری.» علــــم األســــلوب الفرنســــيّ 

ون کالنيّ ا الّشـــکيـــز علـــی لغـــة األدب. وأّمـــيف الرتّ راســـات احلديثـــة يف الغـــرب جمـــاالت البحـــث األســـلويبّ الدّ 
اد ون ونّقـــإزداد اللســـانيّ ١٩٦٥ويف ســـنة «ة.راســـات األســـلوبيّ تـــذکر يف بـــاب الدّ وس فقـــد بـــذلوا جهـــوداً الـــرّ 

عنــدما أصــدر كـة وذلــمبســتقبل حصــيلتها املوضــوعيّ قتناعــاً إإيل ثــراء البحــوث األســلوبية و األدب اطمئنانــاً 
)٢٤:١٩٨٢(املسدي،»وسيني مرتمجة إلی الفرنسية.کليني الرّ ت.تودوروف أعمال الشّ 

األسـلوب جمموعـة «فقـوا علـی أنّ تّ إوإن طرح الباحثون آراء خمتلفة يف مفهوم األسلوب فنـری أکثـرهم «
) فقد جعل جـريو لعلـم األسـلوب ٣٧:١٩٨٧ميشال،»(من النصوص.ة بنصّ ت واملفارقات اخلاصّ کراراالتّ 

ختالف وظيفة أحدمها عن اآلخر إفرعني اثنني بناءاً علی 

کل اللغـــوي، وعلـــم األســـلوب األديب الـــذي يـــدرس هنـــاک علـــم األســـلوب اللغـــوي الـــذي يـــدرس الّشـــ
ع يف املفهوم فشمل کل رة يف اللغة وهلذا توسّ العوامل املؤثّ ة دراسة األسلوبيّ املضمون. ويعتقد بايل بأنّ 

ــــ رف لمــــات وتراکيــــب وتــــداخل مــــع علــــم األصــــوات والّصــــوکق باللغــــة، مــــن أصــــوات وصــــيغ مــــا يتعّل
)٧١و٧٠:١٣٩١اکيب. (صدقي وآخرون،الالت والرتّ ات والدّ واللفظيّ 

ة ة واألســلوبيّ ة البنيويّــة واألســلوبيّ ة الوظيفيّــاهــات عــدة منهــا األســلوبيّ جتّ إيشــتمل املــنهج األســلويب علــی
اهـات مـا طرحـه اهـات خمتلفـة ومـن هـذه اإلجتّ جتّ إة نفسـها إلـی ة اإلحصـائيّ ب األسـلوبيّ عّ ة و.. تتشاإلحصائيّ 

) وهــذا مــا نشــرحه يف Vocabulary Richnessع املفــرادت (ة أو تنــوّ روة اللفظيّــی بــالثّ جونســون مــا يســمّ 
ة يف دراستنا حول القرآن الکـرمي ونعـرتف بـأنّ ة اإلحصائيّ زنا علی األسلوبيّ فصيل. إذن رکّ القسم النظري بالتّ 



21علريضانظريپور و

ات احلديثــة وحبثــوا جوانــب اإلعجــاز يف هــذا اخلطــاب ظريّــاملنــاهج والنّ یالبــاحثني خــدموا القــرآن الکــرمي بشــتّ 
وبراعة أسلوبه.ة معناه عبري وجزالة لفظه ودقّ ن يف أساليب البيان وفخامة التّ اإلهلي ما اشتمل عليه من تفنّ 

واملشـــکلة الّـــيت حنـــن بصـــدد حّلهـــا، هـــي کيفّيـــة تطبيـــق إّجتـــاه أســـلويب إحصـــائي حـــديث يعتـــين مبفـــردات 
الـّنص، علــی الـّنص القــرآّين وکيفيّـة تواجــد املفـردات املنفــردة أو املتوّحـدة يف الّســور املّکيّـة واملدنّيــة وفقـاً علــی 

ّســور القرآنّيــة خاّصــة تعيــني احلقــول الّداللّيــة يف أّي مــن الاملواضــيع وإمکــان إســتخدام املفــردات املتوّحــدة يف
والّسـور املّکّيــة أو املدنيّـة عاّمــة. ونعتقـد أّن الّســور املّکيّـة والّســور املدنيّـة علــی رغـم إّتصــاف بأسـلوب واحــد 

اّصـة يف  يف بنية اجلمالت ومنـاهج البيـان، تتخلفـان يف تواجـد املفـردات املنفـردة ألن املواضـيع واألهـداف اخل
کّل منها ختتلف والّسور املّکّية برّمتها ختتلف عن السور املدنّية يف إستخدام املفردات املتوّحدة.

ة ن تبيـني امليـزات والفـروق األسـلوبيّ اً وبواسطته نتمکّ ة تعترب معياراً علميّ راسة اإلحصائيّ الدّ د ثانية أنّ نؤکّ 
خرتناهـا سـورة إيت ة الّـا املـادّ ة. وأمّ يّ ة واملکّ ور إلی املدنيّ السّ ة يف تقسيميف خمتلف وجوهه خاصّ القرآينّ صّ للنّ 

ـــ(طـــه) املکّ  ـــة وســـورة (النّـــّي ة وفقـــاً علـــی نظريـــة ة اإلحصـــائيّ ة األســـلوبيّ ظريّـــور) املدنّي
خـــتالف إيهمـــا والبحـــث عـــن للکاکم اللفظـــيّ ة والـــرتّ روة اللفظّيـــجونســـون مث نقـــوم برســـم اخلـــط املنحـــين للثّـــ

اللية هلمـا. ويف اخلتـام نـأيت بنتـائج القيـاس واجلـداول واخلطـوط البيـاين ورتني املوضوعي وتعيني احلقول الدّ السّ 
ة.الليّ ورتني وتبيني الفروق الدّ ة للسّ الليّ وتعيني احلقول الدّ حليل الداليللنتائج البحث عن التّ 

أسئلة البحث. ٢
ة؟روة اللفظيّ ة للثّ ة وفقاً لرسم اخلطوط املنحنيّ ة واملدنيّ يّ املکّ ورتني ختالف هاتني السّ إکيف يکون ـ  ١

ة؟الليّ الدّ ختالف احلقولإة و ة القرآنيّ روة اللفظيّ ة يف بيان الثّ ة اإلحصائيّ اه األسلوبيّ ر جتريب اإلجتّ ـ کيف يفسّ ٢

البحثفرضيات١.٢
ختالفهما املوضوعي.اختالفاً ملحوظاً رغم اة ة واملدنيّ يّ ور املکّ ص القرآين يف السّ ـ ال خيتلف النّ ١

ســتخدامها إلبــداء احلقــول اة ونســاعدنا ة يف القــرآن يبــدو بکفايــة لغويّــروة اللفظيّــجتريــب حجــم الثّــ.٢
ة.يّ ور املکّ عتقاد يف السّ ة املعنية باالة واحلقول الدالليّ ور املدنيّ جتماع واألحکام يف السّ ة املعنية باالالدالليّ 

البحثة خلفيّ ٢.٢
ة ا مل نعثـر علـی حبـث يف األسـلوبيّ والقرآين لکنّـيت جتمع بني البحث األسلويبراسات العديدة الّ رغم الدّ علی

ة بينهمــا وهلــذا هــذه املقالــة تتصــفاللّيــوالبحــث عــن متــايز احلقــول الدّ ة ة واملدنّيــّيــور املکّ ة بــني الّســاإلحصــائيّ 
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جــرت مــنهج جونســون للقيــاس بــني أيت قــد راســات الّــهــذه الدّ ا مــن بقية يف هــذا املوضــوع. وأّمــيــة والّســباجلدّ 
ة ميکن اإلشارة إلی: نصوص أدبيّ 

(دراسـة تطبيقيـة لنمـاذج مـن  ة تنوع املفردات يف األسـلوب:قياس خاصيّ حامد؛أمري،مرتضي وصدقي،
.١٢العددکتابات خليل جربان واملنفلوطي والرحياين)،

مشلــت هــذه الّدراســة العينــات الــّثالث حــول العواصــف جلــربان خليــل جــربان والتطــرف واإلصــالح قــد 

ائية وهــي طريقــة جونســون. األدبيــة وأراد املؤّلفــان أن يســتخرجا املفــردات املتکــّررة وفــق أحــد الطّــرق اإلحصــ
ومهــا توّصــال مــن خــالل هــذه الّدراســة إلــی أّن تکــرار بعــض املفــردات يبــني لنــا أفکــار الکاتــب وشخصــيته 
وأسلوبه إلی حّد کبري والّنقطة األخری اّليت وصال إليها يف هذه الّدراسة حول تکرار املفـردات هـي أّن علـی 

احه يف بيان آرائه يف نتاجه األديب.فرض الّتعّرف إلی الکاتب فإنّنا نفهم مقدار جن
(دراسـة تطبيقيـة لنمـاذج مـن  ع املفـردات يف األسـلوب:ة تنـوّ قيـاس خاصـيّ حامد ويزدي، قدر؛صدقي،

.٥العددپژوهشنامه نقد أدب عريب،کتابات طه حسني وميخائيل نعيمه وجربان خليل جربان)،
ـــ وميکـــن القـــول بطريـــق الثـــة بطريقـــة جونســـوناب الثّ قـــام الباحثـــان بإحصـــاء املفـــردات يف کتابـــات الکّت

يت الثة يسـري يف خطـوط موازيـة غالبـاً لـنفس املنحنيـات الّـاب الثّ روة اللفظية عند الکتّ حجم الثّ قتضاء بأنّ اال
ســبعون مليخائيــل و الث کتــاب األيــام لطــه حســني نــات الــثّ يّ ع. وقــد مشلــت العنــوّ يســجلها قيــاس خاصــية التّ 

.جلربان خليل جربانرة نعيمة واألجنحة املتکسّ 
(دراســـة تطبيقيـــة لنمـــاذج مـــن کتابـــات ع املفـــردات يف األســـلوب:قيـــاس خاصـــية تنـــوّ هـــومن؛ناظميــان،

.٣د قطب وحممد غنيمي هالل).اللغة العربيّ وسيّ حممد مندور
تــب الّنقــد ّجتــاه العــاّم للمنحنيــات يف کــّل مــن کّتکــاء علــي مــنهج جونســون أّن االيســتنتج الباحــث باال

ّجتاها واحـداً؛ فهـي مجعيـاً تبـدأ بقيمـة عاليـة مثّ ااألديب لسيد قطب وحممد غنيمي هالل وحممد مندور تّتجه 
حندار. وأجری البحث علی تسعة آالف کلمة من کتب هؤالء الّناثرين.تّتجه حنو اال

ــروة اللفظّيــوکمــا نالحــظ بوضــوح أّن کــّل مــا قــام بــه هــوالء هــو قيــاس الّثــ اب معاصــرين بــارزين ة بــني کّت
ة باإلضـافة إلـی ة واملدنيّـيّـورتني املکّ ة للقرآن مقارنـا للّسـروة اللفظيّ 

ة املتمايزة. الليّ ي إلی إنتاج احلقول الدّ ختالفهما املؤدّ ا

. البحث النظري٣
الـة عليـه وحتويـل جتربتـه ة الدّ األسلوبيّ اخلواصّ ذي يستخدمه الکاتب أو الشاعر هو من أبرز املعجم الّ 

Vocabulary Richnessة  روة اللفظيّـي فحـص الثّـيـؤدّ كـة بـه، لذلـة اخلاّصـروة اللفظيّـمن خـالل الثّـ
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زة لألســـلوب، فمـــا املفـــردات إّال املالمـــح املمّيـــســـتبانة واحـــد مـــن أهـــمّ إصـــوص إلـــی کمـــا تظهـــر يف النّ 
کينونتــه صّ ق بــه للــنّ م يت يــتحکّ ة الّــاخلاليـا احليّــ

)٨٥:١٤١٤ده بني املنشئني (مصلوح،صوص وللمنشي تفرّ زة يف سياق النّ املتميّ 

البعـــد عتبـــار أنّ اة إلـــی علـــم أســـلوب بوجـــه عـــام براســـة اإلحصـــائيّ ستحســـن کثـــريون دخـــول الدّ إا ورّمبـــ«
ســـتخدامها تشـــخيص األســـاليب ومتييـــز ايت ميکـــن بة الّـــملعـــايري املوضـــوعيّ اإلحصـــائي يف أي علـــم يعـــّد أحـــد ا

)١٤٨(أبوالعدوس،»الفروق.

ســـتخدامها ايت ميکـــن بة الّـــة األساســـيّ والبعـــد اإلحصـــائي يف دراســـة األدب، هـــو مـــن املعـــايري املوضـــوعيّ 
تــــه بــــأن بليّ ة بقاتشــــخيص األســــاليب ومتييــــز الفــــروق بينهــــا، ويکــــاد ينفــــرد مــــن بــــني املعــــايري املوضــــوعيّ 

مييــز بــني ة اإلحصــاء هنــا إلــی قدرتــه علــی التّ ة... وترجــع أمهّيــيســتخدم يف قيــاس اخلصــائص األســلوبيّ 
)٧٤:٢٠٠٨(متام حسان،ةمات أو اخلصائص اللغويّ السّ 

أثري األديب، وعــــّرف اً مــــن مصــــادر الّتــــعتبــــار األســــلوب مصــــدراً مهّمــــاومــــن هنــــا ذهــــب ريفــــاتري إلــــی «
ــنتظــام اللغــويّ مــن االمــن تأســيس منــط معــّني ن ه يتکــوّ األســلوب بأنّــ یعــات لــدإثــارة توقّ یي إلــذي يــؤدّ اّل

)  ٣٧:٢٠٠٠(عدنان بن ذريل،»القارئ.

ة اً ميکــن بواســطته حتديــد املالمــح األساســيّ ق بعــداً موضــوعيّ ه مــنهج حيّقــيــة اإلحصــاء إلــی أنّــوترجــع أمهّ 
مات ة والّسـأسـلوبيّ عتبارهـا خـواصّ اميکـن يتة الّـمات واخلصائص اللغويّ مييز بني السّ لألساليب أو التّ 

ـــ ـــنّ يت تـــردّ اّل . نقـــالً عـــن األســـلوب: دراســـة لغويـــة ١٤٨: ٢٠١٠(أبوالعـــدوس،اً وروداً عشـــوائيّ صّ يف ال
)٣٧إحصائية:

کـرار ة حلسـاب التّ يّـرق الکمّ ة علـی الطّـة العلميّ قّ ذين يستهدفون الوصول إلی الدّ ويعتمد األسلوبيون الّ 
کــــرار مــــا يســــتخدمون احلســــابات اإللکرتونيــــة لرســــم جــــداول التّ ة، وکثــــرياً األســــلوبيّ مات ســــيب للّســــالنّ 

مـن ذلـک املفـاهيم آخـرون يسـتعملون بـدالٌ ك، وهنـامميـزاً ا تصـف أسـلوباً مات الّ للسّ 
)٢١:١٤١٢،آخرون(خفاجي و ةاللغويّ 

ة ات األسـلوبيّ ة قمنـا علـی تطبيـق إحـدی نظريّـة اإلحصـائيّ ة وموقـع األسـلوبيّ يّـوبناءاً علـی مـا نقلنـا يف أمهّ 
ة هـی ظريّـاملـدروس وهـذه النّ صّ ة حيـث ينـتج عـن الکشـف للغنـی املعجمـي للـنّ قّـة والدّ صـف باملنهجيّـيت تتّ الّ 

يلي بإجياز:يت نشرحها فيماة جانسون والّ نظريّ 
الرتتيب:یدة علريقة مراحل متعدّ يشتمل هذه الطّ 

أجری عليها البحثيت نات الّ حتديد العيّ . ١
ناتعرض للمقياس وطريقة تطبيقه علی العيّ . ٢
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عنوّ طرق حساب نسبة التّ . ٣
. نتائج القياس٤
مالحظات علی نتائج القياس. ٥

القياس١.٣
ة صــوص األدبّيــروة يف النّ إذن فحــص هــذه الثّــفــاألســلوبية ة مــن أبــرز اخلــواصّ روة اللفظّيــوالثّــاملعجــم اللغــوي«

ويطلــق جونســون علــی ) «١١١: ١٣٩١(مرتضــی،.»ّيةســلوبات األز يــاملمــن أهــمّ ميــزة ســتبانة إینا علــيــدلّ 
» قــــاتحقّ التّ «ي للکلمــــات مصــــطلح Types» األمنــــاط«عــــة مصــــطلح الکلمــــات املتنوّ 

Tokens ّع نـــوّ يطلـــق علـــی نســـبة التّ ومـــن مثType - token Ratioوختتصـــر عـــادة إلـــی)TTR(«
)٩١:١٤١٤(مصلوح،

نــا نريــد أن رت، ألنّ ا ميکــن أن تکــون قــد تکــرّ کلمــة مــرّ حتســبنا کــلّ اويف هــذا البحــث، 
ع املفردات وال نسبة ورودها.حنصي تنوّ 

يلي:ورتني، جيب علينا أن نقوم مبانات أی السّ ) يف العيّ TTRعة (ل إلی نسبة الکلمات املتنوّ وصّ للتّ 
ن مــــن مــــن مخســــمئة کلمــــة) علــــی مخســــة أجــــزاء ( وکــــل جــــزء يتکــــوّ ن نــــة ( تتکــــوّ عيّ تقســــيم کــــلّ . ١

کلمة)مائة
عيّ رسم عشرة جداول (لکلّ . ٢
جدول علی مائة کلمة.ها يف هذه اجلداول، حيث يشتمل کلّ نة کلّ تفريغ العيّ . ٣
) يف مرحلتني:TTRعة (ة حصر الکلمات املتنوّ تنفيذ عمليّ . ٤

کلمــة الواحــدة تلــو عــن طريــق مراجعــة کــلّ هعــة يف کــل جــدول علــی حــدّ الکلمــات املتنوّ الــف) حصــر 
رة.کلمة متکرّ وشطب کلّ األخری

يت عـن طريـق مراجعـة علـی مجيـع الکلمـات الّـهجدول علی حدّ ب) شطب کلمات مل تشطب يف کلّ 
يت کلمـة، الکلمـة الّـکـلّ کـرارات ونبقـي مـن  التّ هايـة کـلّ ر ومل تشطب يف مخسة جـداول ونشـطب يف النّ تتکرّ 

ة.ل مرّ وردت ألوّ 

کرارمعايير التّ 
یاملفــرد واملثنّــختلفــت جهــات إســناده إلــیإختلفــت صــيغه ومهمــا اعتربنــا الفعــل کلمــة واحــدة مهمــا ا. ١

واجلمع تذکرياً وتأنيثاً.
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ــانعتــرب مل. ٢ ــإذا  عــة إّال واجلمــع، ککلمــات متنوّ یخــتالف صــيغ األمســاء بــني املفــرد واملثّن ی أو کــان املثّن
اجلمع من غري لفظ املفرد.

ر.ث من غري لفظ املذکّ إذا کان املؤنّ ختالف اإلسم تذکرياً وتأنيثاً إّال انعتد بمل. ٣
د صيغ اجلموع کلمات خمتلفة.عتربنا تعدّ . إ٤
أصلها.کلمات خمتلفة عالة علی » ناعيياء املصدر الصّ «و» ياء النسبة«عتربنا الکلمات امللحقة حبرف . إ٥
ع.نوّ ئيسة، معياراً للتّ يت تلصق بالکلمة الرّ وابق واللواحق الّ نعترب السّ مل. ٦
عتربناها کلمات خمتلفة.اإذا دّلت الکلمة علی أکثر من معنی معجمي . ٧
عتربناهـا کلمـات اات، املصـادر واملشـتقّ كـاإذا . ٨

دت اجلذور.مهما توحّ عة متنوّ 
أنيث وال بالعدد.ذکري والتّ يف أمساء اإلشارة واملوصول، مل نعتد بالتّ . ٩

عنوّ طرق حساب نسبة التّ ٢.٣
دقيقة.ةع املفردات للوصول علی نتائج علميّ أربع طرق يف مذهب جانسون حلساب نسبة تنوّ كهنا

-Overع نوّ ة للتّ سبة الکليّ إجياد النّ ريقة األولي:الطّ  All TTR

ب حســـاب النّ نـــة بکاملهـــا ويتطّلـــأو العيّ صّ نـــوع علـــی مســـتوی الـــنّ وفيهـــا حتتســـب نســـبة التّ «
ــــصّ ريقــــة حصــــر األمنــــاط يف الــــنّ الطّ  مقــــدراً بعــــدد » قــــاتحقّ التّ «ي ول الکّلــــه وقســــمة عــــددها علــــی الطّــــکّل

)٩٧و١٤١٤:٩٦(مصلوح،.» صّ نة للنّ الکلمات املکوّ 
The Mean Segmental TTRع نوّ إجياد القيمة الوسيطة لنسبة التّ انية: ريقة الثّ الطّ 

ول.إلی أجزاء متساوية الطّ صّ تقسيم النّ . ١
جــزء ي لکلمــات) کــلّ حقّ عــة) إلــی التّ حســاب نســبة األمنــاط (الکلمــات املتنوّ . ٢

علی حدة.
قســمتها جبمــع هــذه القــيم مثّ كـذلــو ع يف األجــزاء املختلفــة نــوّ أخــذ القيمــة الوســيطة لقــيم نســبة التّ . ٣

)٩٧.(املصدر نفسه،صّ نة للنّ علی عدد األجزاء املکوّ 
:كـذلبويتطلّ The Decremental TTR Curveنوع إجياد منحين تناقض نسبة التّ الثة:ريقة الثّ الطّ 
ول.ص إلی أجزاء متساوية الطّ تقسيم النّ . ١
ي صّ ل من النّ اجلزء األوّ سبة يف حساب النّ . ٢

قات يف هذا اجلزء.حقّ للتّ 
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کلمــــــة ســــــبق ورودهــــــا يف دون أن نــــــدخل فيهــــــا أیّ صّ اين مــــــن الــــــنّ حصــــــر األمنــــــاط يف اجلــــــزء الثّــــــ. ٣
ل.األوّ اجلزء

قــات ي لتحقّ حيت متّ اين بقســمة عــدد األمنــاط اّلــســبة يف اجلــزء الثّــإجيــاد النّ . ٤
اين فقط.اجلزء الثّ 
نــة ســائر األجــزاء إلــی أن تنتهــي مجيــع األجــزاء املکوّ كـالــث وکذلــريقــة نفســها مــع اجلــزء الثّ تتبــع الطّ . ٥

)٩٨ابق،نة.(املصدر السّ للعيّ 
The Cumulative TTR Curveع نوّ إجياد منحين تراکم نسبة التّ ابعة:ريقة الرّ الطّ 

ايل:حو التّ حسابه علی النّ ويتمّ 
ول.إلی أجزاء متساوية الطّ صّ تقسيم النّ . ١
ل.قات اجلزء األوّ ي لتحقّ إجياد النّ . ٢
-يت مل يسـبق هلـا أن ظهـرت يف اجلـزء األولوالّـ–سبة بـني األمنـاط إجياد النّ اين يتمّ سبة للجزء الثّ بالنّ . ٣

قات هذا اجلزء فقط.ي لتحقّ 
حنصــل علــی نســـبة اين مثّ عــدد األمنــاط يف اجلــزء الثّــل إلــینقــوم جبميــع عــدد األمنــاط يف اجلــزء األوّ . ٤

قات اجلزئني معاً.ي لتحقّ الرتّ 
الثــة مقســوماً علــی األجــزاء الثّ الــث تســاوي حاصــل مجــع عــدد األمنــاط يف اکم يف اجلــزء الثّ نســبة الــرتّ . ٥

تنتهــي مجيــع األجــزاء یوهکـذا حّتــ» الثــةنــة لألجــزاء الثّ قــات املکوّ حقّ مقــدراً بعـدد التّ «صّ ي للــنّ ول الکّلــالطّـ
)٩٩ابق،نة.(املصدر السّ أو العيّ صّ نة للنّ املکوّ 

ة)روة اللفظيّ ورتين في الثّ التطبيق (مقارنة السّ .٤
ناتالعيّ ١.٤

ة يف ة و املدنيّـيّـورتني املکّ راسة يتبنی علی املقارنة بـني الّسـالعمل يف هذه الدّ کر أنّ شيء يستلزم الذّ قبل کلّ 
ورتني جــزءان مـــن الّســة يف الغنــی اللفظــي، إنّ ة و املدنيّــيّــور املکّ فــاوت احملتمــل بــني الّســالقــرآن لکشــف التّ 

ــالّســة وحجــم هــاتني ة واملدنّيــّيــور املکّ نــات متســاوية مــن الّســعيّ  ور ورتني قريــب مــن اآلخــر؛ تشــتمل ســورة الّن
ن ورتني يتکـوّ ة املدروسـة مـن هـاتني الّسـا املـادّ وأّمـمفـردة١٥١٤یوتشتمل سورة طه علمفردة١٤٩٨یعل

ا يف تبيـني احلقـول ورتني تعکس ما حنن بصدده موضوعيّ کال السّ ورتني.ونضيف أنّ مفردة من السّ ٥٠٠من 
ة.اللفظيّ روةة املأخوذة عن الثّ الليّ الدّ 
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الف) سورة طه
ذکرة مـن طريـق اإلنـذار تغلـب فيهـا آيـات ورة التّـة وهـي مائـة ومخـس وثالثـون آيـة وغـرض الّسـيّـسورة طه مکّ 
اغني إبشــري غلبــة واضــحة، فقــد خويــف علــی آيــات التّ اإلنــذار والتّ 

وتنتهـي واإلجابـة لـدعوة احلـقّ العقـول علـی توحيـده تعـالینة تلـزم بيّ نت حججاً بني آليات اهللا وتضمّ واملکذّ 
املني. 

)١٤:١١٨، اجلزء ١٣٩٢باطبائي،(الطّ 

ورب) سورة النّ 
تـذکرة نبـذة مـن األحکـام املفروضـة املشـرعة مثّ ورة فهـي ون آيـة وغـرض الّسـة وهي أربع وسـتّ ور مدنيّ سورة النّ 

)٧٨: ١٥، اجلزء ١٣٩٢باطبائي،ة تناسبها ويتذکّ مجلة من املعارف اإلهليّ 

نتائج القياس. ٥
لفحـــص بطريقـــة جونســـون لنا إليـــه يت توّصـــتـــائج الّـــة اآلتيـــة النّ ســـوم البيانيّـــل يف جمموعـــة اجلـــداول والرّ نســـجّ 

) لتعيـني نسـبة الـّرتاکم ٢و١) والّرسـوم البيانيـة (٥-١ونأيت باجلداول (ور طه والنّ ختارة من سوريتماذج املالنّ 
والّتناقص والّتنوّع املفردات لکّل قسم من األقسام بشکل دقيق.
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ناتع في العيّ نوّ ة للتّ يّ سبة الکلّ ): النّ ٣جدول (ال

ناتفي العيّ ع نوّ ة للتّ يّ سبة الکلّ النّ ورةالسّ 
/ .۵طه
/ .۳۸ورالنّ 

عنوّ ة للتّ راکميّ سبة التّ النّ : )٤الجدول(

۵ ۴ ۳ ۲ ۱ ورةسّ ال
۰.۵ ۰.۵۲ ۰.۵۸ ۰.۶۴ ۰.۷۲ طه
۰.۳۸ ۰.۴ ۰.۴۳ ۰.۵ ۰.۶۲ ورنّ ال

عنوّ ناقص للتّ نسبة التّ : )٥الجدول(

۵ ۴ ۳ ۲ ۱ سورة
۰.۴۶ ۰.۳۴ ۰.۴۵ ۰.۵۷ ۰.۷۲ طه
۰.۲۹ ۰.۳۲ ۰.۳ ۰.۳۹ ۰.۶۲ ورنّ ال
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)١(کلراکم:الشّ منحني نسبة التّ 

)٢(کلناقص:الشّ منحني نسبة التّ 

ةتائج اإلحصائيّ مالحظات علی النّ ١.٥
ة ّيــعــاً هـو أسـلوب سـورة طـه املکّ أکثـر األسـاليب تنوّ ع يرشـدنا إلـی أنّ نــوّ ة للتّ يّـسـبة الکلّ قيـاس النّ نالحـظ أنّ 

). ٠.٣٨ة (املدنيّ ور ها هو أسلوب سورة النّ ) وأقلّ ٠.٥(
رطان:ع صحيحة إذا ما توافر فيها الشّ نوّ ة علی التّ يّ سبة الکلّ داللة النّ کر هنا أنّ جدير بالذّ «

يت هی موضوع املقارنة متساوية.نات الّ ل:أن تکون أطوال العيّ األوّ 
)١٠٥: ١٤١٤(مصلوح،»نة.ي للعيّ ول الکلّ بط الطّ اين:أن نعرف بالضّ الثّ 
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ور، نــة مــن الّســعيّ دناها خبمــس مائــة کلمــة لکــلّ نــات فحــدّ رطان فيمــا عاجلنــا مــن عيّ وقــد تــوافر لنــا الّشــ
روط املطبقة عليها.ة املختارة والشّ يت وصلنا إليها صحيحة يف إطار املادّ تائج الّ فالنّ 

) کثـــرياً مـــن طبيعـــة املقيـــاس مـــن جهـــة ومـــن خصـــائص ١،٢) واجلـــدوالن (١،٢کالن (ر لنـــا الّشـــيفّســـ
ور). وفيها جند:ة (النّ ة (طه) واملدنيّ يّ املکّ ورتنيأساليب السّ 

خـذ أسـلوبه يتّ . ومـن مثّ ز بنسبة تراکم أعلی ونسبة تنـاقص أقـلّ ة (طه) يتميّ يّ ورة املکّ أسلوب السّ أنّ . ١
ع ثابتة تقريباً.نسبة تنوّ 
طـه، کمـا أنّ نوعـاً مـا مـن أسـلوب سـورةز بنسبة تراکم أقـلّ ور) يتميّ ة (النّ ورة املدنيّ أسلوب السّ وأنّ . ٢

ولکـن ع عنـده بعـد الکلمـات األربعـة األولـینـوّ ع عنده أعلی من سابقه. ويتناقص التّ نوّ ناقص يف التّ نسبة التّ 
اً.حنداراً حادّ إليس 
اإلحندار أمـر طبيعـي يف دراسـة ورتني ألنّ ة يف السّ حندار املنحنيني اخلفيف إلی الغنی املعجميّ إيشري . ٣

املنحنيات.يف يبدي غنی وثروة أعلی کما يبدو منفاإلحندار اخلولکنّ نصّ أسلوب کلّ 
لة بالعقائـد يشـري ة هـو وجـود املفـردات ذات الّصـيّـورة املکّ ما جيلـب األنظـار يف نسـبة تـراکم الّسـإنّ . ٤

ة شـاملة علــی العقائـد وهــذا يّـة املفــردات يف احلقـل اإلعتقـادي وحتــديث املوضـوعات يف ســورة مکّ ديّـإلـی جتدّ 
الية املرتبطة بسورة طه.  کن مشاهدته يف اجلداول التّ ما مي

ور ســبة إلــی ســورة الّنــورتني يف نســبة الــرتّ ظــر عــن تفــاوت الّســالنّ بَغــضّ . ٥
يف وحــدة األســلوب القــرآين يف نبســاط وهــذا أمــر هــامّ إنقطــاع أو إولکــن املنحنيــني يســريان علــی تــواز ودون 

ة!ورة أو مدنيّ ة کانت السّ يّ ة، مکّ ميّ روة املعجالثّ 
ورتني لـــيس کبـــرياً علـــی حـــني يفصـــل املوضـــوع بـــني ع للّســـنـــوّ الفـــارق بـــني نســـبة التّ لقـــد الحظنـــا أنّ . ٦

ة.اللفظيّ روةورتني من جانب الثّ نا علی أن اليکون متييز بني السّ . وهذا يدلّ ملحوظاً ورتني فارقاً السّ 

ةالليّ الحقول الدّ جداول المفردات علی أساس ٢.٥
ور:ة بسورتني طه والنّ ائرات اللغويّ عما أحبث يف الدّ 

ورسورة النّ ١.٢.٥

صفاته
حکيمالتوابرمحةفضلغفورالرحيمالرمحناهللا

مسيعيعلماحلقرؤوفعليمسبحانک

توابرمحتهفضلغضبلعنتآياتفرضناهاأنزلناها
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اهللا

لعنوايغفريوفّيهميشاءيزّکييبنيملّسکمفعله

رمحتهفضلغضبلعنتغفورحيمالرّ الّرمحن

رؤوفأليميبّني يعظکمخريعظيمحکيمتّوابفاتهتصرّ 

کرميرزقمغفرةلعنوايغفرليصفحواليعفويزّکي

ملّسکم

قرآن
يعظکمعلمتؤمنوندينتذّکرونبيناتآياتأنزلناسورة

احلقالسبيليبّني آمنوا

أحکامه
طائفةيشهددينجلدةمائةواحداجلدوافرضناها

تقبلوامثاننيشهداءأربعةحمصناتيرمونحّرمينکحمؤمنني

تستأنسوابيوتاتدخلوافاحشةعصبةإفکخامسةفاسقونشهادة

ارجعوايؤذنتسلموا

إمثشرّامبنيإفککاذبنيفاسقونمشرکةالزانيةالشيطان

يأمرخطواتتّتبعواهّينادنياظنّ کربتولیبليسإکيد 

اخلبيثاتاملنکرالفحشاء

نساناإل

ويل أکاذبنيصادقنيفاسقونناتحمصّ مشرکةمؤمننيالزانية
الفضل

اخلبيثاتالغافالتاملهاجريناملساکنيیالقربويل السعةأفاحشةامرئأمساؤه

کربالطيبات

تقبلوايرمونينکحليشهدتومنونرأفةاجلدواتذکرون

ظنّ مسعتموهاکتسبحتسبوهيدرؤصلحواأتابواشهادة

تشيعونحيبّ تعودوامنتکلّ فضتمأونهتلقّ قالواعمالهأ

يعملونليصفحواليعفوايؤتواتلأيیزکتتبعواآمنوا

تشهدارجعوايؤذنتسلمواتستانسواتدخلواؤونمربّ 
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وراللي لسورة النّ مالحظات تحليل الحقل الدّ ٢.٢.٥
) هــو جمموعــة مــن الکلمــات Lexical field) أو احلقــل املعجمــي (Semantic fieldاليل (احلقــل الــدّ «

ة، فهـي تقـع کلمـات األلـوان يف اللغـة العربيّـكـجيمعها. مثال ذللفظ عامّ ترتبط داللتها، وتوضع عادة حتت 
ة الليّـحليـل للحقـول الدّ ألفاظاً مثل: أمحر، أصفر، أخضر، أبيض. وهدف التّ وتضمّ » لون«حتت املصطلح 
ـــهـــو مجـــع کـــلّ  حقـــالً معيّ يت ختـــصّ الکلمـــات اّل

ــــــــــي  ١: ١٩٧٤،A.Lehrerنقــــــــــالً عــــــــــن ٨٠و٧٩: ٢٠٠٩خمتــــــــــار عمــــــــــر،.»(باملصــــــــــطلح العــــــــــامّ  وعل
)٧٠: ٢٠٠٧ين،الدّ کمال

ــنطــاق املفــردات أو جمموعــة الدّ  ريعة،  ورة تشــتمل علــی ثالثــة أقســام: اهللا، اإلنســان، الّشــة هلــذه الّســاللّي
فاته متــّت بــاهللا وصــفات تصــرّ فات واألفعــال و منهــا يشــتمل دائــرات أخــری. دائــرات الّصــکيــد إبلــيس. وکــلّ 

أخری. 
ذي متثلّـه وهــذا حيــدث بــدخوهلا ة تؤلـف يف مــا بينهــا الــنمط العـام للمعجــم الّــفـان املصــطلحات املفتاحّيــ

واحــد لّ ة بعضــها عــن بعــض بــل يــرتابط کــا التوجــد مســتقلّ يف عالقــات خمتلفــة ومعّقــ
) يــرتبط حقــل أعمــال ٥٤: ٢٠٠٧يزوتســو، إ(دة.عــدّ اهــات متّ جتّ إاً وبدة جــدّ منهــا مــع اآلخــر بطريقــة معّقــ

انيـــة) يوجـــب غضـــب اهللا تعـــالی أو(مشـــرکة،  فاســـقون، إفـــک) فات اهللا کــــ(کاذبني، الزّ اإلنســـان حبقـــل تصـــرّ 
و رمحــة) بکلمتـــی (الســبيل، يبـــني) يــرتبط بــــ(عذاب، ألــيم) أو(يرمـــون) بـــ(لعنة) اهللا أو تـــرتبط کلمتــا (فضـــل 

فضــل اهللا ورمحتــه ســبيالً لعبــاده ألن ال يــوقعهم إبلــيس مکــره. فريســل أحکامــه وشــريعته ويفــرض 
لعذابــه ولعنتــه (العــذاب، ســتنکف عــن أحکامــه وأوامــره فهــو مســتحقّ إ(فرضــناها) علــی اإلنســان. هلــذا مــن 

ذين ي، رزق، مغفرة،کـرمي) لّلــا يشـتمل (يزّکــيطان) بــ(لعلعنـة). هلـذا تــرتبط (خطـوات الّشــ
يطان يبعــدون مــن ؤون). وهــذا يعــين مــن يتبــع خطــوات الّشــرون، مــربّ اليعســفون عــن طريــق اهللا (آمنــوا، تــذکّ 

مغفرة اهللا تعالی.

سورة طه٣.٢.٥

ربّ بصريایاحلسنأمساءلهإحيمالرّ محنالرّ اهللامساؤهأ

یلتجز يوحيخرتتکإنودييعلمیستو إخلقأنزلنا
شرکهأشددأجعلإاحللريسّ شرحإسنعيدهاأخفيها

یأر أمسعاصطنعتکاکفتنّ فنجيناکفرجعناکتصنعمنّنافعالهأ
خنرجکمنعيدکمخرجناأفسلکیالينساليضلّ یهدیأعطاهللا

آيايتوتيتأأريناه
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خذهاألقهالذکريالصلوةأقمفاعبدينستمعإفاخلع

فأتياهالحتزنفليلقهقذفيهإذهبإخترجضممأالختفوامرهأ
ارعواکلوا

نعماته

غنميقبسنارالقرآنیالثر یالعلالسمواترضاألخلق
قوللسانصدرةحمبّ ليمأیالکرب لنريکآيةسنعيدها

السالمذکريآيايتاصطنعتکيناکفنجّ تقرّ فرجعناکعيينیزر ا
ارعواکلوایشتّ نباتأزواجاماءأنزلسبالمهدا

يکفلهالساحلیطو املقدسالوادريناهأخنرجکمنعيدکمنعامکمأ
یهدأخيهارونأمحية

وظائف 
نسانإلا

یتسعلذکريالصلوةأقمفاعبديناستمعامکثوایخيشتذکرة
رسلأیهديتذکرناليّ قوالنذکرکحکنسبّ يفقهوايؤمن

یموس

فاعبدينستمعإفاخلعأجدآنستقالیرأ

یأخر مآربأهشّ ؤأتوکّ لذکريالصلوةقمأ

حکنسبّ ذهبإبيضاءخترجضممأالختفخذها

ناليّ قوالالتنياجئتفلبثتقتلتنذکرکنساناإلعمالأ

یخيشريتذکّ 

فرعون
يفرطعدویطغسوءیفرتدهواهنکيصدّ 

سحرکیأبیينسیتولّ بکذّ تعذّ 

تبعإمنؤ يیتسعنفسیلتجز خفيهاأآتيةالساعةیهدقيامةال
یخفأالسرّ هواهخنرجکمنعيدکمیتولّ بکذّ العذاب

اللي لسورة طهمالحظات تحليل الحقل الدّ ٤.٢.٥
روري أن منيـــز بـــني الکلمـــات الکلمـــات داخـــل احلقـــل الواحـــد ذات وضـــع متســـاو. ومـــن الّضـــليســـت کـــلّ 

فقـــوا علـــي وعني ومل يتّ مييـــز بـــني الّنـــة... وقـــد وضـــع العلمـــاء معـــايري خمتلفـــة للتّ ة والکلمـــات اهلامشـــيّ األساســـيّ 
ـــ) نطـــاق املفـــردات أو جمموعـــة الدّ ٢٠٠٩:٩٦معيـــار واحـــد.(خمتار عمـــر، شـــتمل علـــی ورة تة هلـــذه الّســـاللّي

ثالثـة أقسـام جامعـة: اهللا، اإلنسـان والقيامـة. وتنقسـم هــذه األقسـام علـی فصـول صـغری. دائـرات املفــردات
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عمات اإلهلية. دائرات اإلنسان تشـتمل علـی اهللا تشتمل علی أربعة أقسام من األمساء واألفعال واألوامر والنّ 
ة األخری. الليّ سبة للمجموعات الدّ بالنّ طاقات اللغوية إرتباط وثيق وظائفه وأعماله ولکل هذه النّ 

عة کبرية أو صغرية مثّ ا تشکل بني أنفسها جمموعات متنوّ 
کيـــب مـــن عقيـــد والرتّ مـــاً وشـــبکة غايـــة يف التّ اً منظّ ّيـــهايـــة جمموعـــاً کلّ ا تؤلـــف يف النّ فكـعـــة. وبذلـــمتنوّ 
سـبة ا بالنّ حّقـذي يشـتغل يف القـرآن هـو املهـمّ ظام املفهومي الّ وع من النّ وهذا النّ داعيات املفهومية. التّ 

) ٣٤: ٢٠٠٧يزوتسو،إ(هدفنا اخلاصّ إلی

نفصاالً عن اآلخـر حيـث جندکلمـة يف إإة يف ر عدم إمکانيّ يف هذا
رتباطا لکلمات خمتلفة معاً.إجمالني خمتلفني أو جند 

ة حيـث متتّـنعمـات إهليّـناً). إحـدی] بکلمة (قوالً وليّ محن) [رمحة عامّ ترتبط کلمة (الرّ 
موات، األرض، القـرآن، نبـات، . أو تـرتبط بکلمـات ( آيـات، الّسـملوسـی معـه وهـو مصـداق رمحـة عـامّ لـّني 

ة إحاطـة رمحتـه وإشـارة إلـی رمحـة عاّمـة وهـو يعـين هذه الکلمـات تکـون يف دائـرات أنعـم إهليّـماء و...) وأنّ 
رتـــبط هـــذه الکلمـــة إبعبـــاده املـــؤمنني خـــتصّ إ] حيـــث ا نـــوع آخـــر مـــن رمحتـــه(رحيم) [رمحـــة خـــاصّ هللا. أّمـــ

هذه الکلمات خوطب مبوسی.) وأنّ كوتيت، منّنا، فنّجيناأ، كـصطنعتإ، كـخرتتإباملفردات(
رتباطــاً اکري) وهــو نطــاق أعمــال اإلنســان ) وهــو نطــاق أفعــال اهللا تعــالی تــرتبط بـــ(لذ ـکلمــة (إصطنعتــ

کر يوجــب صــنع ذات اإلنســان، إذن يوجــد الــذّ وأنّ ا غايــة صــنع اإلنســان ذکــر اهللا تبــارک وتعــالیتامــاً. إمنّــ
) وهـذا مينعنـا أن نقـول ال حاجـة إلـی ی) و(تسـعكـخرتتـإرتباطاً بـني کلمتـني (اجند رتباط ذوجانبني.افيهما 

ختيـار اهللا إيوجـب عیجتهـاد أو الّسـواالا اجلـدّ وتعـالی بـل بعکـس إّمنـكهللا تبـارختيار ااواإلجتهاد مع اجلدّ 
ومرتبط به.

ة تسـعی ه مشـٌري إلـی يـوم القيامـة. إذا يلقـي موسـی عصـاه فـإذا هـي حيّـات فلعلّـنة هاديـًة بالـذّ تکون البيّ 
نعيــــدکم) (خلقنـــاکم و (ســــنعيد) مـــرتبط بکلمتــــی وجـــلّ واهللا عزّ 

سـبة إلـی علينـا بالنّ ل شيئاً إلی شٍئ آخـر فخلـق اإلنسـان وبعثـه هـّني نا بقدرتنا نبدّ رتباطاً متصًال ويبّني لنا أنّ ا
ا فرعـون. وأيضــاً تـرتبط بکلمــة (جتــزي) ألنّ وإّمــا موسـیهـذا األمر.تــرتبط کلمة(بصـري) بأعمــال اإلنسـان إّمــ

أعمــال اإلنســان ولــيکن أحــد جيــزي أن(يعلــم) أعمــال العــاملني واهللا يعلــم ســبة کــلّ اجلــزاء فعــل اهللا تعــالی بالنّ 
املوجودات.وأيضاً بصري مبا يعملون. إذن هو مستحٌق جبزاء کلّ 

ب، تـوّلی، أبـی) وهـو يشـري إلـی أصـل کـلّ کلمة أخری هي(طغـی) تشـتمل املفـردات فيـه کــ(يفرط، کـذّ 
(ألق)خوطـب مبوسـي حيکـي عـن (اقذفيـه) حيـث خوطـب نوب. ولغـة الـذّ غيـان وهـو يوجـب کـلّ رور الطّ الشّ 
ة أخـری فـألق مـرّ كـا عليـفمننّـكنـاوبعدها فنجيّ يف اليمّ كـأن تلقيكـلنا کيفما أمرنا إلی أمّ ويبّني موسیبأمّ 
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غيـان ة وهو قوبـل بالطّ ستماع يوجب العبوديّ االنا أنّ ستمع) مرتبطة بکلمة (نعبد) وهذا يدلّ إ.کلمة (كعصا
).وهکـــــــذا کلمـــــــة ك، نـــــــذکركـحـــــــکر(نسبّ ســـــــبيح والذّ ســـــــتماع يوجـــــــب التّ االکـــــــذيب وأنّ لتّ ه يوجـــــــب اأنّـــــــ

أن تشـقی كـنـة مانزلـت عليـوهو هـذا أن البيّ (تشقی)خوطب برسول األکرم ترتبط بـ(يسر) يف قصة موسی
لة يف کلمــات( قــرآن، تــذکرة) و( صــلوة، ذکــر) معــاً ونقطــة ونــری هــذه الّصــ.كـر األمــور لــبــل نزلــت  لتيّســ

رتباطـــاً دقيقـــاً يف کلمـــات (قـــرآن ، صـــلوة) إالـــذّ وأنّ اکهما يف (ذکـــر)شـــرت ا
ا) وهــذا يعــين ميکــن صــنع وجــود اإلنســان بكـصطنعتــإو(

يعـين البعـث واليـوم اآلخـر حـقّ وحيييهـا باملـاء فهـذا رضرض) وهـذا يعـين خلـق اهللا األو(خلقنا، نعيد) بــ(األ
الريب فيه. 

نتائج البحث. ٦
ة، يســـوق الباحــــث ة واإلحصـــائيّ ة العلميّـــصـــف باملنهجيّـــتّ يالقـــرآين صّ حليـــل األســـلويب يف الـــنّ التّ ــــ مبـــا أنّ ١
ة.ة يف حقل املفردات القرآنيّ ة خاصّ ة إلی نتائج جديدة ودقيقة يف العلوم القرآنيّ اإلحصائيّ املنهجب

ة؛ يّـورة املکّ ة يف الّسـة حيکـي عـن نسـبة تـراکم معجميّـة و املدنيّـيّـورتني املکّ مهيدي يف السّ حليل التّ ـ التّ ٢
ة ومنهجــه يف معاجلــة هــذه املوضــوعات، ة مباتشــتمل علــی موضــوعات خاّصــيّــورة املکّ الّســنّ إبعبــارة أخــری 

ة. يّ ورة املکّ ة يف السّ واألصوليّ ةحتتوي علی مفردات منفردة أکثر وهذا ليس غريمرتبط باملوضوعات العقائديّ 
ة بســبب معاجلــة املوضــوعات ّيــورة املکّ ســبة للّســعلــی حــّدما بالنّ صــف بــالغنی األقــلّ ة تتّ ورة املدنّيـــــ الّســ٣

يطان يف إغــواء اإلنســان ومنعــه عــن القيــام بــنفس الواجبــات. ألنّ املرتبطــة باألحکــام و الواجبــات ودور الّشــ
مــات وعــدم احملرّ كورة يف إلــزام اإلنســان بالقيــام بالواجبــات وتــرقتضــي غــرض الّســذان يأکيــد الّلــکــرار والتّ التّ 
يطان قد أثرا يف هذا اجلانب األسلويب.باع الشّ تّ ا

ــإورتني قليلــة  فــإنّ بــني الّســصنــاقاکم والتّ ـــ وإن کانــت نســبة الــرتّ ٤ ع بتشــابه وتــواز حنــدار املنحنيــني يتمّت
حنـدار واحـد ومتـواز وقليـل حيـث يشـري إلـی أسـلوب ثابـت وواحـد إهـا باکم تتفـاوت ولکنّ نسبة الـرتّ ألنّ هامّ 

فاوت املوضوعي.ة رغم التّ ة واملدنيّ يّ يف القرآن يف سورها املکّ 
ــــ املفــــردات املتوّحــــ٥ ــــة واحلقــــول الدّ دة واملنفــــردة يفـ ة اللّي

. اجلـداول املرتبطـة بـاملفردات املنفـردة املشـرتکة وغرياملشـرتکة بـني ضـحاً ووامتمـايزاً سورة تبييناً املوجودة يف أیّ 
ة هلــذه الليّــاملفــردات أو جمموعــة الدّ ؛ و يف ســورة النّــور املدنيّــة نشــاهد أّن املقصــوداهللا واإلنســان و... يبــّني 

منهـا يشــتمل دائـرات أخــری. ريعة، کيـد إبلــيس. وکـلّ : اهللا، اإلنســان، الّشـحمـاورورة تشـتمل علــی ثالثـة الّسـ
فات واألفعــــال وتصــــرّ دائــــرات الّصــــ
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حيث تشّکل املفردات املتوّحدة معاً شـبکات متداخلـة مـن الـّدالالت مـن خالهلـا ميکـن مبجموعات أخری
املدنّية.هذه ويف املستوی األعلی لکّل الّسوراإلشارة إلی مواضيع واحلقول الّداللّية اخلاّصة للّسورة

ويف ســـورة طـــه املّکّيـــة نـــری مفـــردات منفـــردة متنّوعـــة منهـــا مفـــردات کثـــرية لألوصـــاف واألعمـــال اإلهلّيـــة 
ونعماتـه وواجـب اإلنسـان جتـاه هـذه الّنعمـات واملفـردات متّـت بالقيامـة حيـث تشـعر بـأّن الّسـورة تنـوي ذکـر 

منظور املعتقدات األصلّية ومنها الّتوحيد ومنها املعاد.إرتباط اإلنسان باهللا من 
ة وظاهرة للمفردات املنفـردة إلـی حقـل غـري آخـر، ميکـن مالحظـة صـالت ليّ ظر عن صلة أوّ النّ ـ بغضّ ٦

ة و... حيـث يشـري بالوضـوح إلـی مانيّـة والزّ ببيّ يـة والّسـدة بني هذه املفردات من اجلوانـب العلّ دة وغريمعقّ معقّ 
وميکــن أيضــاً صّ ة ملعــاين الــنّ حتّيــة والتّ ، يســاعد يف تعيــني البنيــة األساســيّ املفــردات املنفــردة يف الــنصّ تبيــني أنّ 

ة.راسة املعنويّ اليل والدّ حليل الدّ ة يف التّ صوص مقارنة أسلوبيّ القيام باملقارنة بني النّ 
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