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 إيقاع الصوت القرآني ومكانتو من إعجاز نظمو.
 ***انشراح سويد ، عمي أسعد**، نور الدين عتر*

 ، كمية الشريعة، جامعة دمشؽ  عمـك القرآف كالحديثقسـ *
 كمية الشريعة، جامعة دمشؽ   ،كالحديث القرآف عمـك قسـ**

 ة الشريعة، جامعة دمشؽ  ، كميكالحديث القرآف عمـكطالبة دراسات عميا )دكتكراه( ، قسـ  ***
 

 الممخص
 القرآنيةكنغـ الكممات  إيقاع كىك ،النظـ أحد جكانب البحث ىذا يعالج

، كبيَّف أنو ال يثبت إال لنظـ القرآف بالتعريؼ اإلعجاز القرآني تناكؿكقد  .المتالحقة
 النظـ القرآني كبيَّف مظاىر عرَّؼكما الذم ىك الكجو الكحيد الذم كقع بو التحدم، 

 .مف أبرز كسائؿ التأثير في نفكس معارضيو كاف الذمالصكتي  جماؿعنايتو بال
 العمماء ، كبيَّف أفاإلعجاز بصفة القرآني النغـ استقالؿ صحةبحث في ثـ 

 تركيبو ىك القرآف مف المعجز فبؿ إالقرآني ال ينفرد باإلعجاز،  نغـال متفقكف عمى أف
 اتفؽ الذم النظـ مف جزء القرآني الصكت ألف ؛كالمعاني األصكات فيو تتعانؽ الذم
عجازه إعجازه، عمى العمماء جميع  المذيف نغمو كسحر إيقاعو بمالحظة إال يتحقؽ ال كا 
 الكممات بعض تبديؿ أف يستمـزكألف القكؿ المخالؼ  ،إليو اإلقباؿ داعية زاال كما كانا

كما ثبت  لتحدم،لمعنى ا ، كىذا مناقضإعجازه يناقض ال كزنيا مف بأخرل القرآنية
 مف خاصية حفظو.

 
االنسجاـ التناسؽ، إعجاز، معجز، النظـ القرآني، الفكاصؿ القرآنية،  نغـ،الكممات المفتاحية: 

 الصكتي.
 

 L 9/2/2014 كرد البحث لممجمة بتاريخ
 L 25/3 /2014 قبؿ لمنشر بتاريخ
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 :مقدمة
 بالناحية كاىتماميـ الرفيع، لمبياف بعشقيـ فييـ القرآف نزؿ الذيف العرب تمٌيز

 مكسيقيان  نغمان  يعطي ما كبكؿ كأسجاعو، كالنثر كقكافيو بالشعر ككلعيـ اإليقاعية،
 كدالئمو. اإلعجاز سماتب مفعمان كجاء  بيانيـ، عمى عال القرآف فييـ يؤثر كلكي لفظيان،

 القرآف نظاـ ككاف ،كقد تجمى إعجاز القرآف في نظمو كطريقة تأليفو كتركيبو
 كسكناتو، حركاتو و كائتالؼباتساقحد سمات إعجازه، حيث امتاز ىذا النظاـ أ الصكتي
 األسماع يسترعي رائعان  كائتالفان  عجيبان  اتساقان  كسكتاتو، كاتصاالتو كغناتو، كمداتو

 بيا ا أغنى التي لمفكاصؿ استعمالو في أتمو عمى ذلؾ اتضح كقد. النفكس كيستيكم
 .األلفاظ لمكسيقى كعشقيـ ،جاعكاألس بالقكافي كلعيـ عف العرب

كالحقيقة أف القرآف الكريـ قد بمغ القمة في جميع مزاياه المفظية كالمعنكية، مما 
جعؿ المغكييف كالبالغييف كالعمماء عمكمان يشيدكف بعجز أم كتاب آخر عف مضاىاة 

 قضيةالقرآف في مزاياه، كقد بمغت الدىشة كاإلعجاب ببعضيـ إلى حدو جعمو يعدُّ كؿ 
سيعرض رأم العمماء  بحثال كىذا القرآف كجيان مستقالن مف كجكه إعجازه. قضايامف 

 إعجازه المغكم. مف في اإلعجاز الصكتي، كمكانة نغـ القرآف
 أىمية البحث وأىدافو:

مف عناصر  عنصرل اإلعجاز قضية يعالج ككنو مفبحث ال ىذا أىمية تأتي
 إثباتو في كالمبالغة القرآني، اإلعجاز جكهك  عف التنقيب فيو كثر كقت فيالقرآني  النظـ
كىك ييدؼ إلى  .مصدره ربانية عمى تدؿ كقضايا مشمكالت مف فيو يعرض ما لكؿ

، كمدل صحة انفراده كاستقاللو بمقكلة المغكم بياف مكانة النظاـ الصكتي مف اإلعجاز
 اإلعجاز، كبياف المذىب الحؽ الذم تشيد لو األدلة العممية.
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 :وطريقتو البحث منيج
المنيج العممي المتبع في دراسة القضايا القرآنية، كىك التزمت في ىذا البحث 

كاالستنتاج، كاالستدالؿ، حيث عرضت آلراء العمماء في كالمقارنة، منيج التحميؿ، 
 ،مسائؿ البحث كحممتيا مبيِّنة ما ليا مف مزايا كما عمييا مف مآخذ، ثـ قارنت بينيا

 تشيد لو.األدلة رأيت أفَّ  ما رجَّحتك 
تكثيقيا  في كاعتمدتمف قاؿ بيا دكف مف تبعيـ في تبنييا، نسبت اآلراء ل كقد

كذكرت آراء العمماء في  المتف، في القرآنية اآليات بتخريج قمتكتبيـ مباشرة، ك  عمى
 قدك . المطمكب المعنى يحصؿ كي المناسب؛ االستدالؿ بكجو أتبعتيا ثـكؿ مسألة، 

ال بو، أيسعد فخير تكفيؽال حالفني فإف الحقيقة، طمب وكم ذلؾ في ىدفي كاف  فعذرم كا 
 .العالميف ربِّ   كالحمد الكماؿ، لو بكتى يي  لـ بشر يأنِّ 

 اشتمؿ البحث عمى مقدمة كثالثة مباحث كخاتمة: خطة البحث:
 .القرآني كالنظـ اإلعجاز تعريؼ المبحث األول:

 ف كجكىو.المطمب األكؿ: تعريؼ اإلعجاز القرآني، كبيا
 المطمب الثاني: تعريؼ النظـ القرآني، كبياف مزاياه.

 مظاىر عناية النظـ القرآني بالتناسؽ الصكتي. المبحث الثاني:
 .لآليات الداخمي النغـصياغة المطمب األكؿ: 

 المطمب الثاني: مراعاة االنسجاـ بيف الفكاصؿ القرآنية.
 .عجازاإل بصفة القرآني النغـ استقالؿ المبحث الثالث:
 .القرآني النغـ إعجاز مف الجرجاني مكقؼالمطمب األكؿ: 
 .القرآني النغـ إعجاز مف الرافعي مكقؼالمطمب الثاني: 
 .الراجح الرأم كبياف النزاع، محؿ تحريرالمطمب الثالث: 

ؿ إلييا البحث الخاتمة:  .كالتكصيات كقد ذكرت فييا أىـ النتائج التي تكصَّ

 اإلعجاز والنظم القرآني. األول: تعريف المبحث -1
 .وجوىو وبيان القرآني، اإلعجاز المطمب األول: تعريف -1-1
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ٍزـ، كىك الضعؼ نقيض: كالعجز العجز. إثبات اإلعجاز لغة: –1–1–1  الحى
ة سميت كمنو. الشيء فعؿ كالقصكر عف  القياـ عف لضعفيا اليىًرمة: عجكزان؛ الشٍَّيخى

 [1.]معجزة: النبي لنبكة يشيد الذم الدليؿ سميك  األمكر. مف بكثير
 [2المعارضة.] عف سالـ بالتحدم مقركف لمعادة خارؽ أمر: كالمعجزة

اإلعجاز اصطالحان: لـ أقؼ عمى تعريؼ جامع مانع لتركيب  –2–1–1
و اىتمامو إلى تعريؼ المعجزة،  )إعجاز القرآف( في كتب المتقدميف؛ ألف جمَّيـ كجَّ

صمى ا عميو كسمـ. كأقدـ تعريؼ كقفت عميو ما  كبياف أف القرآف ىك معجزة النبي
عجاز(ىػ1094ت:) الكفكم ذكره  عف يخرج أف إلى البالغة في ارتقاؤه القرآف : "كا 
 [3"].معارضتو عف كيعجزىـ البشر طكؽ

 ضعؼ: شيئاف اإلعجاز": إعجاز القرآف، فقاؿ (ـ1937ت:) الرافعي كعرَّؼ
 ثـ عنايتو، كاتصاؿ اإلنساف شدة عمى زاكلتوكم المعجزة، محاكلة في اإلنسانية القدرة

 إنساف العجز في كمو العالـ فكأفَّ  كتقدمو، الزمف تراخي عمى الضعؼ ىذا استمرار
 [4"]بمغت. ما بالغة المحدكدة مدتو غير لو ليس كاحد،

ذات المفظ باإلعجاز  يفسِّرعدـ الكضكح؛ فالكفكم التكرار ك كالتعريفاف يمتازاف ب
ر أف التعريؼ في يصحُّ  كال بنفسو، لمشيء تعريؼه  كىذا عجزىـ"يقكؿ: "كيعندما   يتكرَّ

يمتاز باإلطالة، كيكىـ أف فتعريؼ الرافعي أما  .الدَّكر إلى يؤدِّم ألنَّو المعرَّؼ؛ لفظ
ف الكجو الذم بو عف معارضة القرآف، كال يبيٌ  سبب الضعؼ ىك صرؼ ا البشرى 

 قرآف يجمع بيف العبارتيف، فأقكؿ:از اللذا أصكغ تعريفان إلعجيتحقؽ اإلعجاز. 
"إعجاز القرآف ىك: ارتقاء نظـ القرآف في البالغة حدان يفكؽ قدرة البشر 

فيذه العبارة تتسـ " بالرغـ مف تكافر الدكاعي. ،جميعان، بحيث ييضًعفييـ عف معارضتو
ح أف القرآف معجز ليس ك  ذاتو، بحد باإليجاز، كتفسِّر اإلعجاز بمفظ مرادؼ، كتكضِّ

ح ك البشر عف معارضتو،  صرؼ بسبب لجميع البشر عمى أف ىذا العجز ثابت تكضِّ
بو التحدم كما أف نظـ القرآف ىك الكجو الكحيد الذم كقع بيَّف مر العصكر، كما تي 

 سيتبيَّف باألدلة.
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العمماء في تحديد الكجو الذم بو  ختمؼكجكه إعجاز القرآف: ا –3–1–1
نقؿ ك  [6](ىػ606ت:) الرازمك  [5]ىػ(542ت:) بف عطيةا ذكريتحقؽ إعجاز القرآف، ف

فصاحة  ىك لإلعجاز الكحيد الكجو أفعف جميكر العمماء  [7](ىػ794ت:)الزركشي 
 في تكجد لـ عميا بالغية خصائص عمى اشتمؿ الذم كأسمكبو القرآني كبالغة النظـ

 القرآف. في كجدت ما نحك عمى بميغ كالـ أم
ان أخرل كجكى( مف المتقدميف ىػ386لرماني )ت:كاذكر العمماء المعاصركف ك 
فيو مف  كما [8]الغيب، أنباء مف عميو اشتمؿ ، منيا: ماإعجاز القرآف يتحقؽ بيا

 في كتأثيره كافية بحاجات البشر، كسياستو باإلصالح،كتشريعات  مثبتة، حقائؽ عممية
 [11، 10، 9كأتباعو.] كجاحديو معارضيو نفكس

كاألرجح؛ فنظـ القرآف الكريـ ىك مكضكع  ىك األصح الجميكركمذىب 
الرباني؛ بدليؿ أف ا  التحدم، أما أخباره كعمكمو كغيرىا فميست إال دالئؿ مصدره

يىاتو  ًمٍثًموً  سيكىرو  ًبعىٍشرً  فىٍأتيكا قيؿٍ  اٍفتىرىاهي  يىقيكليكفى  أىـٍ ﴿سبحانو قد تحدل البشر بقكلو:   ﴾ميٍفتىرى
 المعنى في مفتريات سكر بعشر يأتكا بأف المنكريف سبحانو ا طالب فقد[ 13 ىكد:]

 الصدؽ كاف البياف، كلك كقكة البالغة في الكريـ القرآف نظـ مثؿ لكنيا كالمضمكف،
 سبحانو: قاؿ لما التحدم مناط ىما كالتشريعي العممي كالصدؽ األخبار، في التاريخي

،" يىاتو  إعجازه كجكه مف ككجيان  حدملمت القرآف مكضكعان  كعمـك معارؼ كانت كلك "ميٍفتىرى
 صادقة مثبتة بعمـك يأتكا بأف البشر تحدل لك سبحانو ا ألف اإلعجاز؛ معنى لبطؿ
 تمكنيـ تجريبية مختبرات يمتمككف الذيف العمماء أكلئؾ كخاصة مكا،عى فى لى  القرآف في كالتي
 افكالبي النظـ ىك الكحيد اإلعجاز كجو أف فثبت. كنظرياتيـ معارفيـ إثبات مف

ثـ إف صرؼ جية اإلعجاز إلى أخبار الغيب كما في القرآف مف  [13، 12.]القرآني
 أك تشريع أك عمـك غير معجزة، فييا غيب ال التي السكر أف عمـك كتشريعات يستمـز

 [7، 6م قد كقع بكؿ سكرة مف سكر القرآف.]باطؿ؛ ألف التحدِّ  كىذا
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 ان مزاياه.المطمب الثاني: تعريف النظم القرآني، وبي -1-2
: كاالنتظاـ آخر، شيءو  إلى شيء كضُـّ  التأليؼي : النظـ لغة –1–2–1

. نظمتو فقد بآخر قرنتو شيء ككؿ السمؾ، في المؤلؤ: جمعتو نظمت: يقاؿ. االتساؽ
 مكزكفو  كالـو  تأليؼ: الشِّعرً  نىٍظـي : كمنو تالصقت،: الصخكر تناظمت: يقاؿ

 [1، 14مقفى.]
 مف أكؿ (ىػ471ت:) الجرجاني يعدحان: النظـ القرآني اصطال –2–2–1

ي ىك النظـ:: "يقكؿ حيث اإلعجاز، دالئؿ كتابو في النظـ لتعريؼ تعرَّض  معاني تكخِّ
 بيا التي العالقات تمؾ النحك بمعاني الجرجاني يقصد كال [15"].الكمـ معاني في النحك
عرابيان  نحكيان  مستقيمان  الكالـ ككف ألف فحسب؛ اإلعراب يستقيـ  المزية لو يكجب ال كا 

ع ثـ دقيقان، اختياران  المفردات رتيختى  لـ إذا  ثَـّ  كمف كتأخيران، تقديمان  األمثؿ مكضعيا تكضى
ح ىذا المقصد بقكلو: عالقات كفؽ بينيا ييؤلَّؼ ذ" النحك. كقد كضَّ  مىدارى  أف عرفتى  قد كاً 
كهً  كعمى الٌنحك، مىعاني عمى الٌنظـ أمرً   فيو تككفى  أف أنياش مف التي كالفيركؽ الكجي

 كلكف اإًلطالؽ، عمى ىي حيثي  كمف أٍنفيًسيا في ليا بكاجبةو  المزٌيةي  ليستً  أفٍ  ... فاعمـٍ 
عي  التي كاألغراض المعاني بسببً  عرضي تى   مف بعًضيا مكقعً  بحسبً  ثـ الكالـ، ليا ييكضى

،  [15"].بعض معى  بعًضيا كاستعماؿً  بعضو

 إلى بؿ كحدىا، النحكية اظ كالعالقاتاأللف معاني النظـ ال ترجع إلى فمزية
 مف كالكصكؿ النحك، أصكؿ كفؽ بعض إلى بعضيا ثـ ضـ األلفاظ، اختيار حسف
 .المتكمِّـ غرض إلى األمريف ىذيف خالؿ

قد سبؽ الجرجاني إلى ىذا المعنى، حيث  (ىػ388ت:)كالحؽ أف الخطابي 
نما"قاؿ في أثناء بيانو لكجو اإلعجاز:   حامؿ، لفظه : الثالثة ذه األشياءبي الكالـ يقـك كا 

ناظـ ... كاعمـ أف القرآف إنما صار معجزان؛ ألنو جاء  ليما كرباطه  قائـ، بو كمعنى
غير أفَّ كالمو [ 16"]بأفصح األلفاظ في أحسف نظـك التأليؼ، مضمَّنان أصح المعاني.

 ال يصمح أف يككف تعريفان، كلذلؾ يعيدَّ الجرجاني أكؿ مف عرَّؼ النظـ.
 حركفو، تأليؼ طريقة: القرآف نظـ: "بقكلو النظـ مسمـمصطفى  د عرَّؼ د.كق

 التراكيب ىذه استعماؿ طريقة ثـ محكـ، قالب في أخكاتيا مع كسبكيا كجممو، ككمماتو،
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 في التراكيب ىذه استعماؿ طريقة ثـ محكـ، قالب في أخكاتيا مع األغراض في
 كأجمؿ سياؽ أعذب في عبارة بأكضح نيالمعا عمى لمداللة عنيا، يتكمـ التي األغراض

 [11"].نظـ

المعرَّؼ  لفظألف تكرار  كأراه قد غمط عندما أعاد كممة )نظـ( ضمف تعريفو؛
يجمع بيف العبارات  القرآني لمنظـ تعريفان  لذا أختار .الدَّكر إلى يؤدِّم في التعريفات

 الحركؼ تآلؼ ىك"النظـ القرآني:  :المذككرة بشكؿ أكضح كأبعد عف التكرار فأقكؿ
 فريدة بطريقة محكـ، قالب في كسبكيا المعنكية، كدالالتيا القرآنية كالجمؿ كالكممات

 ".كاضحة داللة المرادة األغراض عمى تدؿ

سمات كثيرة تميزه عف النظـ القرآني بيختص مزايا النظـ القرآني:  –3–2–1
 منيا:سائر الكالـ، أذكر 

 كالمدَّات ،كالسكنات الحركات باتساؽ تجمىي الذم نظاـ القرآف الصكتيأكالن: 
الشعر. كىذا النظاـ الصكتي ال  كترنيـ المكسيقى إيقاع حسنو في كالغينَّات، كالذم يفكؽ

يشبو المسجكع مف النثر، كال المنظـك مف الشعر، كلذلؾ حار الكفار في أمره فكسمكه 
 نقطة في منيما كيقؼ كمتعتو، جمالو الشعر كمف ،جاللو النثر مف يأخذ بالسحر؛ ألنو

 .تخالؼ المألكؼ مف كالـ البشر كسط
كا بعمك شأنو، كمما كقد  حار أساطيف البياف كالعرب الخمَّص في أمره، كأقرُّ

 مني باألشعار أعرؼ رجؿ منكـ ما كاأثر عنيـ في مدحو قكؿ الكليد بف المغيرة: "
 مف شيئان  يقكؿ الذم يشبو ام كا الجف، بأشعار كال ،مني بقصيده كال برجزه أعمـ كال
ف حالكة، يقكلو الذم لقكلو إف كا. ىذا نو لطالكة، عميو كا   مغدؽ أعاله، لمثمر كا 

نو أسفمو، نو يعمى، كال ليعمك كا   [10، 9، 17"].تحتو ما ليحطـ كا 
 ينتقي األلفاظ فنظـ القرآف: دالالتيا كدقة القرآنية األلفاظ ثانيان: فصاحة

 مدلكالن  التركيب تعطي كالتي بالمعنى، رحمان  المرادفات لصؽأمف  ىي التي الفصيحة
 [11، 16غيرىا.] دكف المختارة الكممة إال حقو يكفيو ال خاصان 

 أف في العرب أدير لساف ثـ لفظة، منو نزعت لك ا عطية: "كتاب ابف يقكؿ
 [5يكجد."] لـ منيا أحسف يكجد
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في  ال تكجد الميزة كىذه :عانيالم بحؽ الكفاء مع األلفاظ في ثالثان: االقتصاد
 يعمد كالذم المعنى، عمى يحيؼ المفظ ادخار إلى يعمد الذم ألف القرآف؛ غيركتاب 

بؿ  الحذؼ، قبؿي لفظ كجد فيوأما القرآف فال ي ،المترادفات مف يكثر بالمعنى الكفاء إلى
مىتٍ  ثيَـّ  آيىاتيوي  أيٍحًكمىتٍ  ًكتىابه ﴿ ىك ًكيـو  لىديفٍ  ًمفٍ  فيصِّ  [9.][1ىكد:﴾ ]ًبيرو خى  حى

 يخاطب فيك المخاطبيف، جميع حاؿ لمقتضى القرآني النظـ رابعان: مطابقة
العاطفة في آف كاحد، كىك الكالـ الكحيد الذم  كيمتع كيقنع العقؿ كالخاصة، العامة

 كافة الناس كمع ذلؾ يراىا ذاتيا إلى الجممة المتباعدة؛ إذ يمقي الغايات يجمع بيف ىذه
 [10، 9ؼ مداركيـ.]حاجتو، رغـ اختال ككفؽ عقمو، مقياس عمى ةمقدر  منيـ كؿ
 .الصوتي بالتناسق القرآني النظم عناية مظاىر: المبحث الثاني –2

النظاـ القرآني الصكتي ىك مجمكعة األصكات المؤتمفة المترافقة مع النطؽ 
إجماؿ  كيمكف ال يمكف إغفالو. القرآف نظـجزء مف ىك ، ك كممات كجمؿ القرآفالسميـ ل

 النغـ الداخمي لآليات، كالفكاصؿ المتقاربة األكزاف. أمريف: مظاىر العناية بو مف خالؿ
 لآليات. الداخمي النغمصياغة : األول المطمب -1–2

الصكتي مف أبرز المظاىر التي تميِّز النظـ القرآني عف  القرآف نظاـيعد 
 ،كالسكنات الحركات كائتالؼ حيث يمتاز النغـ القرآني باتساؽ غيره مف أنكاع الكالـ،

 انتباه يسترعي ما أكؿ ىك نغـكالسكتات، كىذا ال كالفصؿ كالكصؿ ،كالغينَّات كالمدَّات
 مف شيئنا يدرؾ ال كاألعجمي الذم كالكممات، الحركؼ يميز ال المستمع البعيد الذم

 بوالتي تتشا المكسيقى إليقاع مخالؼو  غريب لحف أماـ بأنيما يشعراف المعاني؛ إذ
 [10، 9، 17القكافي.]في قصيدتو  كتتشابو األكزاف فيو تتحد كالشعر الذم أجراسيا،

 أنو مع الشعر، أك النثر يشبو ال الذم نسقو يتجمى في القرآني النغـ فسحر
 القرآني النسؽ أف عمى": (ىػ1385ت:) قطب سيد يقكؿ. كالشعر النثر مزايا بيف يجمع

 المكحدة القافية قيكد مف التعبير أعفى فقد يعان،جم كالنثر الشعر مزايا بيف جمع قد
 الداخمية، المكسيقى الشعر خصائص مف ذاتو الكقت في كأخذ ... التامة، كالتفعيالت
 النثر فنشأ ذكرنا التي الخصائص إلى ذلؾ كضـ ... ،الكزف في المتقاربة كالفكاصؿ

 يبرز سياقو في الداخمي عاإليقا بذلؾ أحسَّ  القرآف اإلنساف تال كحيثما. جميعان  كالنظـ
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 ممحكظ حاؿ كؿ عمى... كلكنو  السريعة، كالفكاصؿ القصار السكر في كاضحان  بركزان 
 [18"].القرآني النظـ بناء في دائمان 

 -كاآليات  الكممات في حركفو طريقة رصؼ القرآني يتمثَّؿ في نغـال كجماؿ
خراجيا  -يجير اؾكذ ييمس كىذا يظير، كذاؾ يخفى كىذا يصفر، كذاؾ ينقر فيذا كا 

 مكضعو في المتقابمة كصفاتيا الحركؼ مف كالن  تضع منظكمة مكسيقية بصكرة
 برقة البداكة جزالة تمتزج فيو ،ان مدىش ان لفظي ان قالب المجمكع مف تؤلِّؼ حتى ،بميزاف

 اختالفيا. عمى العربية القبائؿ أذكاؽ عندىا كتتالقى الحضارة،
 ما ليس القرآف في دخؿ درجة أنو لك إلى الصكتي الجماؿ ىذا كصؿ كلقد

 يحدث فإسقاط حرؼ مف القرآف، أك تبديمو بغيره،سامعيو.  آذاف في مذاقو العتؿ منو
 تساند كفي العبارة، انسجاـ كفي ،كالنغـ الكزف نسؽ في ظاىرنا ضعفنا أك بٌيننا خمالن 

فضاء الحركؼ  [9، 17بعض.] إلى بعضيا كا 
 في المعنى يحدث تغييران  القرآنية كممةال في الكاحد الحرؼ تغيير فكما إ

 التي العكامؿ أحد ىك الكممة نغـ ألف ؛باآلية الخاص المكسيقي النغـ مف المستكحى
 أف يجب"قطب:  سيد يقكؿ .آخر نغـ أم يصكره مما أكثر المعنى تصكير في تساعد
 تصكير فيك القرآف، في الفٌني التصكير آفاؽ ندرؾ حٌتى التصكير معنى في نتكسع
 المكف مقاـ تقـك بالنغمة تصكير نَّوإ كما بالٌتخييؿ، كتصكير بالحركًة، كتصكيره  بالمكف،

 ،العبارات كنغـ ،الكممات كجرس ،كالحكار الكصؼ يشترؾ ما ككثيرنا. التمثيؿ في
 [18الصكر."] مف صكرة إبرازً  في السياؽ كمكسيقى

 نغـ أف تكضح يالت األمثمة ببعض االستعانة مف بد ال المعنى ىذا كليتضح
 .الكممات مف عديد عف يغني أثره  لو مكضعو في الكممة

ا آمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا: ﴿تعالى قكلو فعمى سبيؿ المثاؿ اقرأ ـي  ًقيؿى  ًإذىا لىكيـٍ  مى  لىكي
كا ًضيتيـٍ  األىٍرضً  ًإلىى اثَّاقىٍمتيـٍ  المَّوً  سىًبيؿً  ًفي اٍنًفري يىاةً  أىرى [ 38التكبة:] ﴾اآلًخرىةً  فى مً  الدٍُّنيىا ًباٍلحى
 حرؼ عمى التشديد مف ابتداء( اثَّاقىٍمتيـٍ ) لفظ في الحركؼ ترتيب نظاـ إلى كانظر

 التاء ثـ القمقمة، حركؼ أحد ىك الذم القاؼ مجيء ثـ بعده، المثكم كالمد( الثاء)
كالحظ كيؼ  األنؼ. مف صكتيا كيخرج تاف،الشف عمييا تنطبؽ التي كالميـ الميمكسة،
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 في ترسـ أدائيا كطريقة يانغم ألف بالمعنى؛ يكحي ذاتيا الكممة ىذه أداء صكرة أف
 ثقؿ، في أيدييـ في فيسقط جيد في الرافعكف يرفعو المتثاقؿ، الجسـ ذاؾ الخياؿ
 حاكلت كلك .المتثاقؿ مف تككف التي البطيئة بالحركة يكحي الكممة تمفظ في كالبطء
، لخؼَّ ( تثاقمتـ) :فقمت يالقرآن ىذا المفظ حركؼ بعض استبداؿ  األثر كضاع الجرسي
لفظ  ألف برسميا؛ كاستقؿٌ  المفظ ىذا رسميا التي المطمكبة الصكرة كلتكارت المنشكد،

 الشدة، زكاؿ بسبب الكممة؛ في سرل كالسرعة الخفة مف شيئان  أف يشعرنا( تثاقمتـ)
اح المعنى الذم يضف نغـ الكممة ضمف سياقيا القرآني يشارؾ في إأم إ .التاء كسبؽ

 [19، 18تدؿ عميو اآلية.]
كفى ) إلى نغـ أصغ ككذلؾ كا كىالًَّذيفى : ﴿تعالى كأنت تقرأ قكلو( يىٍصطىًرخي  لىييـٍ  كىفىري

ـى  نىاري  يىنَّ ى الى  جى مىٍيًيـٍ  ييٍقضى فَّؼي  كىالى  فىيىميكتيكا عى  كىفيكرو ، كيؿَّ  نىٍجًزم كىذىًلؾى  عىذىاًبيىا ًمفٍ  عىٍنييـٍ  ييخى
كفى  كىىيـٍ  بَّنىا ًفييىا يىٍصطىًرخي ا نىٍعمىؿٍ  أىٍخًرٍجنىا رى اًلحن إلى حركؼ  كانظر[ 37 ،36:فاطر] ﴾صى

 لؾ تخيؿ االستعالء كالتفخيـ التي تألفت منيا ىذه الكممة، فالصاد كالطاء كالخاء
 الخشنة، باألصكات تكتظ حناجر مف المنبعث الغميظ الصراخ صكرة الثقيؿ بجرسيا
 [19، 18.]العجيب الصراخ ليذا يدعك الذم األليـ العذاب فتصكر

 ليس القرآني يتالحـ مع أنغاـ السياؽ، فالنغـ كىكذا تجد أف نغـ المفظ الكاحد
 يشارؾ نغـ األلفاظ نغـ بالمعنى؛ ألف كثيقة صمة عمى ىك بؿ منسجـ، صكت مجرد
 [10.]اإليحاءات كأداء الكجداف، كاستثارة المعنى، تجمية في السياؽ

 .القرآنية الفواصل بين االنسجام مراعاة: الثاني المطمب -2–2
 مع كتتجاكب معناىا، فتتـ اآلية بيا تختـ الفاصمة القرآنية: كممة -1–2–2

 اآليتيف. بيف تفصؿ ألنيا سميت بذلؾ؛ [10.]األذف في الصكتي كقعيا
لمقرآف عف  تنزييان  فكاصؿ؛بالنيايات اآليات  تسمية عمى العمماء كقد اصطمح

: تعالى قكلو مف مأخكذة كىي تسمية [20، 7.]النثر كأسجاع الشعر،قكافي ب شبييوت
مىتٍ  ثيَـّ  آيىاتيوي  أيٍحًكمىتٍ  ًكتىابه ﴿ ًكيـو  لىديفٍ  ًمفٍ  فيصِّ ًبيرو  حى  [7.][1ىكد:] ﴾خى

تحقيؽ االنسجاـ الصكتي بيف  -غالبان  –كالقرآف الكريـ يراعي  -2–2–2
عدَّ منيا السيكطي أربعيف طريقان  كثيرة، بصكر الفكاصؿ، كيتجمى اىتمامو بتكافقيا
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 جميعيا، لذكر يتسع ال المقاـو [7، 2الصكتي.] نسجاـلال خكلؼ فييا األصؿ؛ مراعاة
 أذكر منيا:  ، لكفالدراسات لو تفرد أف حقو مما ذلؾ فإف

: تعالى قكلو في( يىٍسًرمٍ ) ياء الفاصمة، كحذؼ في الحركؼ بعض أكالن: حذؼ
؛ غير الفعؿ أف رغـ[ 4الفجر:] ﴾يىٍسرً  ًإذىا كىالمٍَّيؿً ﴿  الصكتية المماثمة لتحقيؽ مجزـك

لىيىاؿو  كىاٍلفىٍجًر،﴿ فكاصؿ، مف ىاجاكر  كما الفاصمة ىذه بيف ، كى ٍتًر، كىالشٍَّفعً  عىٍشرو  كىاٍلكى
ـه  ذىًلؾى  ًفي ىىؿٍ  يىٍسًر، ًإذىا كىالمٍَّيؿً   الختؿ اءالي ذيًكرىت كلك[ 5-1الفجر:] ﴾ًحٍجرو  ًلًذم قىسى
 [20، 2.]بينيا المكسيقي االنسجاـ كانعدـ كاحد، إيقاع في المتتابع النغـ ذاؾ

 سكرة فكاصؿ بعض في السكت كزيادة ىاء الفاصمة، إلى حركؼو  زيادة ثانيان:
 التاء مع الياء تتكافؽ عندما باإليقاع، اإليقاع كيتالحـ بالنغـ، النغـ ليتكاصؿ الحاقة؛

كفى  يىٍكمىًئذو : ﴿بالكقؼ ىاءن  تصير التي المربكطة ـٍ  تىٍخفىى الى  تيٍعرىضي اًفيىةه، ًمٍنكي  مىفٍ  فىأىمَّا خى
ـي  فىيىقيكؿي  ًبيىًميًنوً  ًكتىابىوي  أيكًتيى  ؽو  أىنِّي ظىنىٍنتي  ًإنِّي ًكتىاًبيىٍو، اٍقرىءيكا ىىاؤي  ًفي فىييكى  ًحسىاًبيىٍو، ميالى
نَّةو  ًفي رىاًضيىةو، ًعيشىةو  اًليىةو، جى  [2.][23-18الحاقة:] ﴾دىاًنيىةه  اقيطيكفييى  عى

 قكلو في( ًسيًنيفى ) إلى( سيناء) بنية كتغيير الكممات، بعض بنية تغيير ثالثان:
ٍيتيكًف، كىالتِّيفً : ﴿تعالى طيكرً  كىالزَّ ، كى  سينيف كطكر [2-1التيف:] ﴾اأٍلىًميفً  اٍلبىمىدً  كىىىذىا ًسيًنيفى
رىةن ﴿ قكلو تعالى: في المذككر سيناء ذاتو طكر ىك شىجى  تىٍنبيتي  سىٍينىاءى  طيكرً  ًمفٍ  تىٍخريجي  كى

دعت  المنتيية بحرؼ مد يميو نكف التيف سكرة فكاصؿ لكف ،[20المؤمنكف:] ﴾ًبالدٍُّىفً 
 [2.]تحقيقان لممكافقة كالمشاكمة الصكتية الكممة؛ بنية إلى تغيير

 االنسجاـ لتحقيؽ ؛غيرىا إلى الصرفية الصيغ بعض عف العدكؿ رابعان:
كالعدكؿ عف صيغة المفعكؿ إلى  السياؽ، مف تظير أخرل بالغية صكتي، كلدالالتال

ًمؽى : ﴿تعالى قكلو مف( دىاًفؽو ) كممة الفاعؿ في  كأصمو[ 6الطارؽ:﴾ ]دىاًفؽو  مىاءو  ًمفٍ  خي
 مسبكؽ بحرؼ منتيية جاءت التي المجاكرة الفكاصؿ تيكافؽ فاعؿ صيغة كلكف مدفكؽ،
ًمؽى ﴿ المد، بألؼ ٍمبً  بىٍيفً  ًمفٍ  يىٍخريجي  دىاًفؽو، اءو مى  ًمفٍ  خي مىى ًإنَّوي  كىالتَّرىاًئًب، الصُّ  رىٍجًعوً  عى
فتنتيي بحرؼ مسبكؽ بكاك مدية، كىي ال ( مدفكؽ) أما كممة[. 8-6الطارؽ:] ﴾لىقىاًدره 

الداللة عمى  ىي بالغية فائدة فاعؿ لفظ استعماؿ كفي المجاكرة. تتكافؽ مع الفكاصؿ
 .مفعكؿ ال فاعؿ يناسبو كىذا سريعان، ان فقاد يخرج الماء أف
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 كىذٍَّبتيـٍ  فىفىًريقنا: ﴿تعالى قكلو في مستقبؿال إلى ضياالم عف العدكؿ خامسان:
فىًريقنا ىذه  لتتكافؽ ؛عدؿ عف الماضي لكف ،(قىتىمتـي) كاألصؿ[. 87البقرة:] ﴾تىٍقتيميكفى  كى

 [2.]تمرارىـ في القتؿ، كلبياف اسالمنتيية بالنكف المجاكرة الفكاصؿ مع الفاصمة
بيف  االنسجاـ الصكتي تحقؽيالكممات؛ ل بعض في كالتأخير التقديـ سادسان:

مىا: ﴿تعالى قكلو في المفعكؿ تقديـ كمنو أخرل، بالغية كلدالالت المتجاكرة، الفكاصؿ  كى
لىًكفٍ  ظىمىميكنىا  مع إيقاعيان  لنكفبا الفاصمة لتتكافؽ ؛[57البقرة:] ﴾يىٍظًمميكفى  أىٍنفيسىييـٍ  كىانيكا كى
 .أنفسيـ بظمـ اختصاصيـ عمى الداللة كىك آخر بالغي كلغرض غيرىا،

 ًخيفىةن  نىٍفًسوً  ًفي فىأىٍكجىسى : ﴿تعالى قكلو في يفسره ما عمى الضمير تقديـ كمنو
 [2، 7.]الفاعؿ إلى التشكيؽ ىك آخر كلغرض ،نغـال ؛ لرعاية[67طو:] ﴾ميكسىى

 المبنى، قبؿ المعنى ككنيا تراعي قرآنيةكمما يميز الفكاصؿ ال –3 –2 –2
، عمكمان  يغفمو كال دائمان، الصكتي نسجاـاال يراعي ال القرآني النظـ نجدالسبب  كليذا

 ففي المغايرة، ىذه المعنى يقتضي عندما يجاكرىا لما بؿ نجد بعض فكاصمو مغايرةن 
ٍنسىافي  فىٍميىٍنظيرً ﴿ اآلية فاصمة تجد الطارؽ سكرة مغايرةن [ 5الطارؽ:] ﴾ًمؽى خي  ًمَـّ  اإٍلً

 المعنى. لتغٌير( خالؽ) قاؿ: مد، كلك بألؼ مسبكؽ بحرؼ المنتيية السكرة لفكاصؿ
ـى  فىأىمَّا﴿الضحى:  سكرة آخر في الفاصمة رعاية عف العدكؿككذلؾ نجد   اٍليىًتي

بِّؾى  ًبًنٍعمىةً  كىأىمَّا تىٍنيىٍر، فىالى  السَّاًئؿى  كىأىمَّا تىٍقيىٍر، فىالى  دِّثٍ فى  رى  فقد انتيت[ 11-9]الضحى: ﴾حى
 كاف كلك فييا إال في ىذا المكضع، ال ثاء السكرة بحرؼ الثاء، رغـ أف السكرة كميا

المخالفة ، لكف الفكاصؿ لتتفؽ لقاؿ: فخبر؛ القرآف مقاصد مف الصكتي نسجاـاال
دِّثٍ ) النغمية في نياية السكرة تدعك إلى التفكُّر في داللة التحديث  ، فالمطمكب ىك(فىحى

 [21، كليس مجرد اإلخبار.]المشًعر بدكاـ الشكر أخرل بعد مرةبالنعـ 
لك ؛ إذ ليست مف مقاصد القرآف األكلية لفظية لصكت ناحيةاكىكذا تجد أف 

مف اآليات تنتيي بفكاصؿ يخالؼ  كثيركاف الزخرؼ الشكمي ىك األصؿ لما كجدنا ال
 مراعاة قبؿ المعنى يراعي القرآف أف عمى دليؿ ىذا كفيعيا اإليقاع العاـ لمسكرة. إيقا

ما يميز فكاصمو عف السجع أىـ المعنى، كىذا  يتبع والمفظ فيكأف  المفظية، الناحية
 الكالـ فائدة كانت بالسجع المعنى ارتبط كمتى المفظ، فيو المعنى يتبع المذمـك الذم
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ضاعتيا، المعاني تشتيت إلى ؤدمت التسجيع مراعاة ألف أقؿ؛  ينتظـ ندماع أما كا 
، 22.]حسنوفي  كيزيد الكالـ قيمة مف يرفعمما  فذاؾ عفكان  السجع كيأتي بنفسو المعنى

2 ،7 ،8] 
 استقالل النغم القرآني بصفة اإلعجاز.الثالث:  المبحث -3

نسب فتقدَّـ سابقان أف بعض المعاصريف قد بالغ في تعداد كجكه إعجاز القرآف، 
تبيَّف باألدلة أف كقد  كية القرآف كمصدره اإلليي.قضية دالَّة عمى سمااإلعجاز لكؿ 

ىؿ يمكف إثبات اإلعجاز  كلكفكجو الكحيد الذم يثبت لو اإلعجاز. نظـ القرآف ىك ال
يقاعو الصكتي؟ نغمولكؿ عنصر مف عناصر النظـ القرآني بما في ذلؾ   كا 

 كقؼلقد تعرض بعض عمماء البالغة لدراسة ىذه المسألة، كأذكر ىنا م
أحد الرافعي  كقؼ، كمالقرآني النظـ نظريةل ني الذم يعدُّ المؤسس الحقيقيالجرجا

 البالغييف المعاصريف الميتميف بدراسة اإلعجاز القرآني.
 موقف الجرجاني من إعجاز النغم القرآني.المطمب األول:  –1–3

 كبياف خصائصو بعد دراستو لمنظـ القرآنيالجرجاني خمص  -1–1–3
بؿ االنفراد بمقكلة اإلعجاز،  معانيوأك  كمماتولنغـ القرآف أك يمكف إلى أنو ال كمزاياه 

 بكؿ مككناتو المفظية كالمعنكية. تركيبوىك مف القرآف المعجز إف 
 إلى ؤدِّمتالنغـ القرآني بأف نسبة اإلعجاز إلى لمذىبو كاستدؿ  -2–1–3

 تكف لـ أكصاؼه  احركًفي أصكات في حدىثى  قد المفردةي  األلفاظي  تككفى  أف كىك المحاؿً 
تٍ  قد كتككفى  القرآف، نزكؿً  قبؿ فييا  عمييا السامعكف يسمعييا بييئاتو  أنفًسيا في اختصَّ
 .القرآف خارجى  كالصفاتً  الييئاتً  تمؾ ليا يجدكف ال القرآف في متمكَّةن  كانتى  ًإذا

كطريقة تآلفيا  كالسَّكنات الحركات تركيبً كما استدؿ بأف نسبة اإلعجاز ل
 تككف بكالـو  يأتكا أفالمعانديف ب كف التحدم؛ ألف ا سبحانو لـ يطالبيخالؼ مضم

ال لـز ،القرآف كمماتً  زنةً  في تىكالييا عمى كمماتيو  تىعاطاهي  ما القكؿ بنسبة اإلعجاز إلى كا 
ماىر أعطيناؾ إنا: في الحماقة مف ميسيًممىةي  كنسبة اإلعجاز  .كجاًىٍر  لربِّؾ فصؿِّ  ،الجى

 [15القرآف.] في كالذم كفكاصؿى  مقاطعى  لولكؿ كالـو بشرم 
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 .القرآني النغم إعجاز من الرافعي موقف: الثاني المطمب -2–3
، ثـ خمص النظـ القرآني بالتحميؿ كالدراسةالرافعي عناصر تناكؿ  –2-1–3

 في معجز القرآف مف الكاحد فالحرؼ": قكلوباإلعجاز، كأيًثر عنو يا بصفة كصفإلى 
  [4"].الكثيرة كاآليات اآلية بيا ليمسؾ فييا ىك التي الكممة يمسؾ ألٌنو مكضعو؛

 عند الصكتي الجماؿ مف السامع يجده بما لمذىبو كقد استدؿ -2–2–3
 يدفعو النغـ ىذا بأف يشعر إذ الكريـ؛ القرآف مف مقطع أك سكرة إلى استماعو

 مف ان خالص ضربان  يسمع أنو يشعر ألنو اإلصغاء؛ عمى كالتكفر إليو لالسترساؿ
 .كاتزانو نسقو، كاطراد انسجامو في المغكية المكسيقى

 كالـ مف ال القرآف ألفاظ أخذت مف كصفاتيا الحركؼ مخارج بأفكما استدؿ 
 ىذه حركؼ ليا كتألفت القرآف ألفاظ بيا اتسقت التي النظـ كفصاحتيـ؛ فطريقة العرب
في القرآف  شيء أكؿ ظيرت كلكنيا العرب، كالـ مف الكجو ىذا عمى تكف لـ األلفاظ

عمى  رٌتمتياقطعة مف نثر الفصحاء ك  تلك أخذ الكريـ. كمما يدؿ عمى ذلؾ: أنؾ
يا تخرج عف صفة تكجدت انحطاطيا عف مرتبة القرآف، ك لالحظ ،طريقة تالكة القرآف

 [4.]في كؿ جياتوالنثر الفصاحة؛ ألنيا تخرج عمى أكزاف لـ يتسؽ عمييا 
 ، وبيان الرأي الراجح.النزاع لمح تحرير: لثالثا المطمب -3–3

تبيَّف مما سبؽ كمف دراسة كتابي دالئؿ اإلعجاز لمجرجاني  -1–3–3
عجاز القرآف لمرافعي أف  رفع مف قيمة إلى النظـ نظرة شمكلية ثـ يينظر الجرجاني كا 

 يثبت اإلعجاز عناصره المستًقمةن، كلذلؾ لـدكف ثبت لو اإلعجاز، يالقرآني ك التركيب 
 سياقيا. بمعزؿ عفك  منفردة مات القرآنيةلنغـ الكم

ثبت اإلعجاز ثـ ي ،دراسة تحميمية عناصر النظـ القرآني فيدرسأما الرافعي 
كمما يؤكِّد ذلؾ قكلو:  .التركيب القرآنيالسياؽ ك ضمف مف عناصر النظـ لكؿ عنصر 

 فييا ىك التي الكممة يمسؾ ألٌنو ؛مكضعو في معجز القرآف مف الكاحد فالحرؼ"
 في حركفو رأكاالقرآف  عمييـ قيًرئ مما"ف: كقكلو [4"].الكثيرة كاآليات اآلية بيا سؾليم

 كاحدة، قطعة كتناسبيا الئتالفيا كأنيا رائعة، لغكية ألحانان  جممو، في ككمماتو كمماتو،
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 أبيف ذلؾ ككاف بو، ليـ قبىؿ ال أمره  كأنو ،المعنى ىذا ـيي تٍ في يى  فمـ تكقيعيا، ىي قراءتيا
 [4ـ."]عجزى في

، كالمعنكية فالجرجاني يثبت اإلعجاز لمتركيب القرآني بكؿ مككناتو المفظية
 عنو. لكف ضمف السياؽ القرآني، كليس بعيدان  ،كالرافعي يثبتو لكؿ مف الحرؼ كالكممة

، ألنو الخالؼ بيف الجرجاني كالرافعي يتبيَّف أف ذلؾ كبناء عمى ناتج  لفظيه
 .العرض لدييماطريقة الدراسة ك االختالؼ في عف 

 القرآني التركيب مف جزء نغـ القرآف أفـ ذكره نستنتج دَّ كمما تق –2–3–3
أف ما يستمـز التحدم؛ ألنو  مضمكفخالؼ ي بمفرده نغـمإثبات اإلعجاز لفالمعجز؛ 

بعض  استبداؿ أف، كما يستمـز رل عمى كفؽ نغـ القرآف معجزه جاء بو مسيممة كج
طؿ؛ لما ينتج عنو مف كىذا با ال يخؿ بإعجاز النظـ، نيااأللفاظ القرآنية بألفاظ مف كز 

 لكاـز باطمة.
 كىالسَّاًرؽي ﴿قكلو تعالى: لك قرأ شخص  كيمكف تكضيح ذلؾ بالمثاؿ اآلتي:

زىاءن  أىٍيًديىييمىا فىاٍقطىعيكا كىالسَّاًرقىةي  ا جى ًكيـه  عىًزيزه  كىالمَّوي  المَّوً  ًمفى  نىكىاالن  كىسىبىا ًبمى ]المائدة:  ﴾حى
ًزيزه [، كاستبدؿ 38 ًكيـه( بػ )غفكره رحيـه(  )عى  ، مع أفلـ يثبت لقراءتو صفة اإلعجازحى

 بذكر المغفرة كالرحمة في مقاـ ختؿا المعنى ؛ ألفـ يختؿ بيذا التغييرل نغـ اآلية
ميمة، كحسف مف آتاه ا سميقة لغكية س يدركو ىذا األمرك  لحدكد.كتطبيؽ ا تنكيؿال

 لممعاني.إدراؾو 
 (ق216ت:) ال يحفظ القرآف سمع األصمعي يدؿ عمى ذلؾ أف أعرابيان  مماك 

ًزيزه ) يقرأ اآلية المذككرة مستبدالن  ًكيـه  عى فرد ؟ ىذا مف كالـ، فقاؿ لو: (رحيـه  غفكره ) بػ (حى
 فقطع، فحكـى  عزَّ  ىذا ... يا ا كالـ ىذا ليس": األعرابي قاؿف .ا كالـ األصمعي:

 [23."]عى طى قى  لما كرحـى  غفرى  كلك
 الخاتمة

 :اآلتي النحك عمى كنتائجو البحث ىذا مكفمض تمخيص يمكف
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تعريفان  صغت لو، كقد ختمفت عبارات العمماء في تعريؼ إعجاز القرآفا -1
 يفكؽ حدان  البالغة في القرآف نظـ ارتقاء" التي كقفت عمييا، كىك: عباراتيجمع بيف ال

 ."الدكاعي تكافر مف بالرغـ ارضتو،مع عف ييضًعفييـ بحيث جميعان، البشر قدرة
نقؿ فه إعجاز القرآف، بيَّف البحث أف العمماء مختمفكف في تحديد كجك  -2

نسب ك الزركشي عف جميكر العمماء أف النظـ ىك الكجو الكحيد الذم كقع بو التحدم، 
 اإلعجاز لكؿ مزية مف مزايا القرآف بما في ذلؾ أخباره كتشريعاتو. المعاصريف بعض

 الذم تشيد لو األدلة القرآنية كالعقمية.األرجح  يَّف البحث أف مذىب الجميكر ىكقد بك 
يعد الجرجاني أكؿ مف عرَّؼ النظـ القرآني، غير أف تعريفو يتسـ بعدـ  -3

فتو، لذا التكراربالدكر ك كضكح، كتعريؼ غيره يتصؼ ال  الحركؼ تآلؼ بأنو: عرَّ
 فريدة بطريقة محكـ، قالب في كسبكيا كية،المعن كدالالتيا القرآنية كالجمؿ كالكممات

 .كاضحة داللة المرادة األغراض عمى تدؿ
التأليؼ بيف الحركؼ،  باإليقاع الصكتي مف خالؿ القرآفتجمت عناية  -4
 يفكؽ في حسنو الشعر كالنثر دكف إخالؿ بالمعاني. بانسجاـلفكاصؿ كصياغة ا
كتناكؿ ة اإلعجاز، بمقكلالصكت القرآني  مسألة استقالؿالبحث  درس -5

يرل رأم الجرجاني كالرافعي في ىذه المسألة، كبيف أف الخالؼ بينيما لفظي؛ فكمييما 
 تتعانؽ الذم القرآني التركيب مف جزء ىك بؿ ،غير معجزبمفرده أف الصكت القرآني 

 الحركات كائتالؼ باتساؽ تتجمى التي الصكتي النظاـ كمزايا كالمعاني، األصكات فيو
 .كنظمو جممتو إعجاز عمى الدالة المزايا بعض ىي كالغنات كالمدات كالسكنات

الباحثيف عمى دراسة ىذه المسألة كمسائؿ  كفي ختاـ ىذا البحث أحثُّ 
ؿ، ك  عمى عدـ الغمك في نسبة اإلعجاز لكؿ قضايا  أنبِّواإلعجاز كقضاياه بشكؿ مفصَّ

 معنى اإلعجاز كيعكد عميو بالنقض.القرآف عمى نحك يبطؿ 
 ئمة المراجعقا

، بف محمد منظور ابن –1  دار األكلى، الطبعة. العرب لسان -1995 مكـر
/ 12، مادة نظـ: 369/ 5 . مادة عجز:جزءان  15 لبناف، بيركت،ب العربي التراث إحياء
578. 
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 .القرآن عموم في اإلتقان -1996 بكر، أبي بف الرحمف عبد السيوطي –2
، 311/ 2 .جزءاف المندكب، سعيد: تحقيؽ بناف،ل بيركت،ب الفكر دار األكلى، الطبعة

2 /265–270 ،2 /266 ،2 /269–270 ،2 /266 ،2 /262–263. 
 المصطمحات في معجم الكميات -1998 مكسى، بف أيكب الكفوي –3

 عدناف: تحقيؽ لبناف، بيركت،ب الرسالة مؤسسة الثانية، الطبعة .المغوية والفروق
 .149. صفحة 1226 ،المصرم محمدك  دركيش

 .النبوية والبالغة القرآن إعجاز -1973 صادؽ، مصطفى الرافعي –4
 212، 211، 139. صفحة 350 لبناف، بيركت،ب العربي الكتاب دار التاسعة، الطبعة

–215 ،214. 
 في الوجيز المحرر -1993 غالب، بف الحؽ عبد األندلسي عطية ابن –5

 عبد: تحقيؽ لبناف، بيركت،ب العممية الكتب دار األكلى، الطبعة. العزيز الكتاب تفسير
 .52/ 1 .أجزاء 5 ،محمد الشافي عبد السالـ

 دراية في اإليجاز نياية -2004 عمر، بف محمد الديف فخر الرازي –6
تحقيؽ: د. نصر ا حاجي  لبناف، بيركت،ب صادر دار األكلى، الطبعة .اإلعجاز

 .28. صفحة 287مفتي أكغمي، 
 الطبعة .القرآن عموم في البرىان -1984 ادر،بي بف محمد الزركشي –7

/ 2 .أجزاء 4 ،إبراىيـ الفضؿ أبك محمد: تحقيؽ مصر، القاىرة،ب التراث دار الثالثة،
97 ،2 /96 ،1 /58 ،1 /54 ،1 /60–67 ،1 /62 ،1 /72. 

 كتاب في .القرآن إعجاز في النكت -1976 عيسى، بف عمي الرماني –8
 الثالثة، الطبعة القرآف، إعجاز في رسائؿ ثالث: غمكؿز  محمد سالـ محمد، ا خمؼ
 .97، 75. 113–75 ص: مصر، القاىرة،ب المعارؼ دار

 -1997. القرآن في جديدة نظرات العظيم النبأ ا، عبد محمد دراز –9
 283 السعكدية، تحقيؽ: عبد الحميد الدخاخني، الرياض،ب طيبة دار األكلى، الطبعة
 .133–132، 128–127، 144–142، 141–138، 132–127، 99. صفحة
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 دار الثالثة، الطبعة .الخالدة المعجزة -1994 الديف، ضياء حسف عتر –10
–264، 274–270، 198–196. صفحة 431 لبناف، بيركت،ب اإلسالمية البشائر

270 ،272 ،214. 
 الثانية، الطبعة .القرآن إعجاز في مباحث -1996 مصطفى، مسمم –11

 .147، 141، 121. صفحة 336 السعكدية، لرياض،اب المسمـ دار
 في .الشافية الرسالة ،1976 الرحمف، عبد بف القاىر عبد الجرجاني –12

 الطبعة القرآف، إعجاز في رسائؿ ثالث: زغمكؿ محمد سالـ محمد، ا خمؼ كتاب
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