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 اخلامتة

راسة إلى أْن توصلت الد  ها كان من ثمار ويلة والُممتعة بعد رحلة البحث الط       
 تائج اآلتية:الن  

 و ، فيه توافر وسائل االت ساق جميعهاالن ص  المتسق ال يشترط  راسة أن  أثبتت الد   -5
وعة في غاية الر   امتسقة ات ساق  جعلتها  اتسقت بوسائل نصي ة مباركةسورة الال

 .مالوالج
ذات  ،بنية كبرىعراء انسجمت بطرائق جعلتها سورة الش   راسة أن  الد   برهنت -1

ه وغالب وهالك ئولياأه و ئ(  ناصر انبيااهلل ) ن  إهي  معنى واحد وغاية واحدة،
  ه.ئاعدا

سورة كاملة، ولم ينزل منها نزلت  المباركة ورةالس   أن  الى راسة الد   توصلت -4
ها مكية، ولم ينزل شيء منها ل  فكانت كُ   باحثين،، كما ذهب الكثير من المتأخر

 في المدينة.
ورة من أهم وسائل االت ساق؛ إذ كانت طبيعة الس   الكريمة ورةكرار في الس  ُيعد الت   -3

ة، فقد أدت هذه الوسيلة وظيفة مهمة في ربط أجزاء الن ص  عن طبيعة تكراري  
، وكذلك المباركة ورةطريق تكرار بعض الكلمات ال تي كانت محورية في الس  

 فيها.  عباراتتكرار بعض ال
وحيد ورة، فهو قد وِظَف لترسيخ الت  كرار إلى وحدة الموضوع األساس للس  أدى الت   -1

(، والخوف من صلى اهلل عليه وآله وسلم)بي  األكرمصديق بالن  باهلل تعالى، والت  
منهم نبينا  ،اآلخرة، والخوف من عاقبة تكذيب األنبياء )عليهم السالم(

 .(صلى اهلل عليه وآله وسلماألكرم)
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وكذلك  ،حالة القبلي ةكانت تحتوي على اإل الكريمة ورةالس   ن  أراسة ثبتت الد  أ  -6
.  اإلحالة البعدي ة فيها على مستوى الن ص 

تسهم في ربط ، فكانت الكريمة ورةوجود واسع في الس   مي ةكان لإلحالة المقا -7
 .جتماعي  ومحيطه اال الن ص  في سياقه الخارجي  

 كعالقة الن في و ،ساني ون الن صي ونالل   هاولم يذكر  ،راسةثبتتها الد  أهناك عالقات   -8
 ، وعالقة الطلب بالجواب، وعالقة اإلضراب.

وبمفهوميها، فقد كان  المباركة ورةاإلعالمي ة فضاء واسع في الس   كان لمعيار -9
، وكذلك لمفهوم الكريمة ورةفي الس  ع مساحة واسعة ة وعدم الت وق  د  لمعيار الجِ 

 الجديدة. اتالمعلوم
 .المباركة ورةكان لإلعالمي ة بالحذف حضور واسع في الس   -50

 


