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 المستخلص
في القران الكريم.  اإلعجاز آلياتمحمد عدنان شاكر. تطبيق نظام النص المترابط 

 .0202: الجامعة المستنصرية،  دكتوراه أطروحة
 

النص المترابط آليات اإلعجاز في  الريراا الييري   خاصيةتطبيق  إلىالدراسة  تهدف
ار ذيرهيا في  بعين ميا   ييات  بغية تحديد العالقة بيا الميتشياات العمميية ررررد إشياراتها

قاعدة ما المعرفة ف  فه  النص الرر ن  آلية اإلعجياز  أرسعالرراا اليري  فضال عا إيجاد 
بطيية بيييا  ييية اإلعجيياز   رالاهيي  المغييرا  رالتاسييير العمميي   رر   امييا خييالع العالقييات الر

اع اإلعجيياز ( بحبييا فيي  مجيي 77الدراسيية عينيية بحبييية بمغييت    عممت اسييتا ... رقييد يالماسيير
الترميديية منهيا ميا الميتبيات ايياديميية رالميتبيات العامية  جمعت جمعت ما مصادر عدة   

بينما الرقمية منها قد جمعت ما مراقع االنترنيت رايقيراص الميزريية المتاحية   ردرر النشر
هيير  ايرعفيي  الميتبييات ردرر النشيير ... رقييد اعتمييدت الدراسيية فيي  نهجهييا عمييى منهجيييا 

هيير الميينه   البييان بينمييا  اإلعجييازالمسييح  لحبحيياع العممييية المنجييزة فيي  مجيياع  الميينه 
 أحيدحييع اعتميدت الدراسية عميى  اإلعجياز آلياتالتجريب  ف  تطبيق نظا  النص المترابط 

 البرام  المجانية رالمتاحة عمى االنترنت لغرن تطبيق الدراسة... 
 

اليينص المتييرابط رأهمييية  ماهيير  الرعمبحبيييا شييمع ا النظييرا فيي  جانبهيياتنارلييت الدراسيية 
العمميي   اإلعجييازماهيير   امييا المبحييع االخيير فرييد تنييارعتطبيرييف فيي  دراسييات عميير  الرييراا 

 ..  رالعالقة بينهمارتاسيره 
 

الدراسة العممية  في  تحمييع رمعالجية البيانيات المدخمية في  قاعيدة البيانيات فريد  إجراءات أما
 ت : ياا ما أهمها ايعدة  إجراءاتاتخذت 

  االختصار االسيتبعاد  اليربط المرضيرع  راليدالل    اإلضيافة التحرق رالتحريق  التعيديع  
عييرن قاعييدة  رأخيييرا     الرر نيي   المجييارات المغرييية رالباللييية لميينص  اإلعجييازبيياا رجييف 

ا ف  مجاع الارف رالتاسير ( .. رقد اتخيذ اليربط الشيجرا في  يالبياا عمى خبراء المتخصص
ليييذا اعتمدتيييف الدراسييية شييييال الرتبييياط العريييد رالتارعيييات الجانبيييية  رالعالقيييات البرنيييام  ا

مييع  يييتالء بمييا  فيدريييةبراعييدة البيانييات مماييات  رألحرييتالمرضييرعية لراعييدة البيانييات يمييا 
 .. ا  ( مما29  ةبمغ عدد المماات الايديري اذمرضرع االرتباط 

 

 :   أهمها ستنتاجاتالارقد خرجت الدراسة بعدد ما  
 

البيييياا المغيييرا  رفهييي  الماسيييريا  رالنظيييرة   إا اسيييتخدا  العالقيييات المرضيييرعية مبيييع -1
فهي  أرسيع في  يي دا إليى  ييية اإلعجياز ف  بنياء اليررابط النحرية(  العممية  رالباللة

 العم  رالتاسير المأبرر رالبياا المغرا. مزدرجة بيا  التاسير رر 
 



ت شيهرة عظيمية ررراجيا  راسيعا  نظيرا  لمييا إا قضيية اإلعجياز العممي  في  عصيرنا أخيذ -2
ذلك يييتس  بيف العصير الحيديع ميا تسيارع في  االيتشيافات العمميية راالبتييارات المذهمية  ر

 لرجرد إشارات ف  الرر ا اليري  دالة عمى تمك االيتشافات ... 
بينييت الدراسيية مالءميية الر ييية العممييية لييبعن مييا بحييرع اإلعجيياز فيي  تاسييير بعيين   -3

العممية الت  عجز السابررا ف  تاسيرها عمميا .....  رنمتمس ذلك (عنيدما نجيد  إا  الظراهر
 العمماء قد بينرا الدليع الراطع رالمممرس ف  اإلشارة العممية الت  تشير إليها اآلية اليريمة .

 

 مرترحات ياا منها: الالدراسة بعضا ما  رأبدتيما 
 

باستعران النص المتشيابف مرضيرعا في  مجميع أا يراع المعنى الدالل  لمنص الرر ن   -1
الرر ا اليري  يمف   إذ أا  يات المرضرع الراحد بعضها ميميع لميبعن رمرضيه لهيا    يات

فالبيد مييا جمييع جميييع اآليييات الييراردة فيي  المرضييرع المبحييرع حتييى يسييتطيع الترصييع الييى 
 .الحريرة البابتة

 
راء عمميياء المسييمميا االرايييع فيي   راء عمميياء المغيية المعاصييريا مييع   مرارنييةضييرررة  -2

االسييتناد إلييى دالليية السييياق لتحديييد المعنييى  رفهيي  دالالت ايلايياظ رالترايييي  رالنصييرص  
ليسيياعد ذلييك فيي  تحميييع النصييرص رتاسيييرها.  يمييا ريترجيي  االنتبيياه الييى اا هنيياك بعيين 

عيرفته  ج  راستبعدت عا تاسير االراييع بسيب  عيد  ماالمعان  لحلااظ ذيرها أصحا  المع
بالحريرية العممييية ل ييية رقييد اسييتعاا الماسييررا اليير  بتمييك المعييان  لتاسييير الظييراهر العممييية 

 .ل ية مما قد يحمع النص ما ال يحتمع


