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 سمات اإلعجاز البياني لمنظم القرآني.
 ***انشراح سويد ، عمي أسعد**، نور الدين عتر*

 ، كمية الشريعة، جامعة دمشؽ  عمـو القرآف والحديثقسـ *
 كمية الشريعة، جامعة دمشؽ   ،والحديث القرآف عمـو قسـ**

 عة، جامعة دمشؽ  ، كمية الشريوالحديث القرآف عمـوطالبة دراسات عميا )دكتوراه( ، قسـ  ***
 

 الممخص
 ؛الدالَّة عمى ربانية مصدره الوجوهكثير مف يشتمؿ القرآف الكريـ عمى 

فتشريعاتو وحقائقو العممية المثبتة وما اشتمؿ عميو مف أخبار الغيب تدؿ عمى سماوية 
بالغية عميا لـ توجد في أي كالـ بميغ  مزاياأف نظمو الذي اشتمؿ عمى  غيرالقرآف، 

أنزؿ ا  حيثىو الوجو الوحيد الذي وقع بو التحدي؛  ا وجدت في القرآفعمى نحو م
سبحانو القرآف الكريـ بالمغة العربية، وجعؿ حروفو وكمماتو عمى مناىج العرب في 

يرجع إلى المزايا  وذلؾفوؽ طاقتيـ المغوية،  ونظموالتأليؼ، ومع ذلؾ جاء في أسموبو 
نات يَّنتز التي   .ة اإلعجازبحم القرآفنظـ  مكوِّ

وىذا البحث يتناوؿ بالدراسة السمات التي تتحمى بيا كممات وجمؿ القرآف 
الباحثة  بيَّنتوقد  وأسموبو، ويبيِّف المزايا التي نسجت باجتماعيا ثوب اإلعجاز البياني.

، المفظية والمعنوية جميع مزاياهأف المعجز مف القرآف ىو تركيبو الذي تتعانؽ فيو 
إذ  نفرد باإلعجاز؛مزايا ال ت منسجمة، ودالالتو الدقيقة، وسبكو المحكـال فأنغاـ القرآف

كالـ العرب، ولذلؾ ينبغي عدـ الغمو في نسبة اإلعجاز  يدخؿ بعضيا في البميغ مف
 لكؿ مزية مف مزايا النظـ عمى نحو يبطؿ معنى اإلعجاز ويعود عميو بالنقض.

 
 ، مزايا.نظـب، بالغة، إعجاز، أسمو كممة، جممة، نغـ، حرؼ، الكممات المفتاحية: 

 
 L 7/5/2014 ورد البحث لممجمة بتاريخ

 L 27/5/2014قبؿ لمنشر بتاريخ 
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 :مقدمة
الدالة عمى  الحسيَّة أرسؿ ا سبحانو الرسؿ وأيد كؿ واحد منيـ بالمعجزات
المعجزة الخالدة. وقد بصدؽ رسالتو، وخصَّ نبينا صمى ا عميو وسمـ مف بيف األنبياء 

ر فييـ بعشقيـ لمبياف الرفيع، ولكي يؤثِّ  ُعِرفواالعرب الذيف بيف  كتابوسبحانو زؿ ا أن
 القرآف عال عمى بيانيـ، وجاء مفعمًا بسمات اإلعجاز ودالئمو.

عجاز القرآف  كمماتو تمتاز بالفصاحة ودقة ف، يتجمى في نظمو وطريقة تأليفووا 
وأسموبو يعمو عمى جميع أساليب  ،الوجيزتمتاز بإحكاـ السبؾ والتعبير الداللة، وجممو 

 .يوالنثر  يالشعر  كؿ ما عرؼ مف كالـ العرب يفوؽ في جمالوو التأليؼ، 
والحقيقة أف القرآف الكريـ قد بمغ القمة في جميع مزاياه المفظية والمعنوية، مما 
جعؿ المغوييف والبالغييف والعمماء عمومًا يشيدوف بعجز أي كتاب آخر عف مضاىاة 

وىذا البحث يعرض ليذه المزايا بالدراسة والتفصيؿ، ويبيِّف أثرىا، آف في مزاياه، القر 
 ومدى استقالليا بمقولة اإلعجاز.

 أىمية البحث وأىدافو:
الذي بير أساطيف البياف  دراستو لنظـ القرآفتأتي أىمية ىذا البحث مف 

 سماتال بعض وىو ييدؼ إلى بيافثرت التساؤالت حوؿ أسباب إعجازه. ببالغتو، وك
صحة انفراد كؿ مزية مف يبحث في و يتصؼ بيا نظـ القرآف، البالغية العميا التي 

 المزايا المذكورة بمقولة اإلعجاز.
 منيج البحث وطريقتو:

المنيج العممي المتبع في دراسة القضايا القرآنية، وىو التزمت في ىذا البحث 
مف سمات  العمماءلما ذكره حيث عرضت  ؛التحميؿ، واالستنتاج، واالستدالؿمنيج 

. ثرىا في بالغة النظـوبيَّنت أ اولت كؿ مزية بالتحميؿ والتمثيؿ،الكالـ المعجز، وتن
ىو السبب في إعجاز نظـ اجتماع المزايا جميعًا  أفَّ وذكرت أف العمماء متفقوف عمى 

 ، واستدلمت لذلؾ باألدلة العقمية التي تشيد ألحقية موقفيـ.القرآف
 مباحث وخاتمة: أربعةاشتمؿ البحث عمى مقدمة و وقد  خطة البحث:

 .رآفنظـ القاإلعجاز و  مدخؿ إلى المبحث األول:
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 إعجاز القرآف.المطمب األوؿ: تعريؼ 
 وجوه إعجاز القرآف.المطمب الثاني: 
 .تعريؼ نظـ القرآفالمطمب الثالث: 
 مزايا كممات القرآف. المبحث الثاني:
 فصاحة.الالمطمب األوؿ: 

 الداللة.دقة الثاني:  المطمب
 تناغـ أصوات الحروؼ مع معنى الكممة.المطمب الثالث: 
 .القرآفمزايا جمؿ  المبحث الثالث:
 جماؿ اإليقاع والنغـ.المطمب األوؿ: 
 االقتصاد في األلفاظ مع الوفاء بحؽ المعاني.المطمب الثاني: 
يقاع اآليات.المطمب الثالث:   تالـؤ جميع القراءات مع سياؽ وا 
 .مزايا أسموب القرآف المبحث الرابع:
 التفرُّد والسمو.المطمب األوؿ: 
 التصوير.المطمب الثاني: 
 المرونة والمطاوعة في التأويؿ.المطمب الثالث: 
 التكرار.المطمب الرابع: 

ؿ إلييا البحثالخاتمة  .والتوصيات : وقد ذكرت فييا أىـ النتائج التي توصَّ
وليس ، شؼ عف جوانب مف مزايا النظـ الكريـالكوقد كاف ىدفي في ذلؾ كمو 

 وفوؽ الحدود المخصصة لمبحث. مقدور البشر، ليس فياإلحاطة بو، فإف ذلؾ أمر 
 والحمد  ربِّ العالميف. أسأؿ ا أف يجعؿ ىذا العمؿ مقبواًل خالصًا لوجيو الكريـ،

 .نظم القرآنو اإلعجاز  مدخل إلىالمبحث األول:  -1
 ول: تعريف إعجاز القرآن.المطمب األ  -1-1

اإلعجاز لغة: إثبات العجز. والعجز: الضعؼ والقصور عف فعؿ  –1–1–1
ضعفيا عف القياـ بكثير مف األمور. والتعجيز: الشيء. ومنو سميت الشَّْيَخة: عجوزًا؛ ل

عجز الخصـ عند التحدي، سميت بو يثبت ما ة: زَ جِ عْ والمُ  التثبيط والنسبة إلى العجز،
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فيا السيوطي  [1بمثميا.]البشر يعجزوف عف االتياف بذلؾ؛ ألف   بأنيا:ىػ( 911)ت:وعرَّ
 [2مقروف بالتحدي سالـ عف المعارضة.] أمر خارؽ لمعادة

اإلعجاز اصطالحًا: لـ أقؼ عمى تعريؼ جامع مانع لتركيب  –2–1–1
و اىتمامو إلى تعريؼ المعجزة،  )إعجاز القرآف( في كتب المتقدميف؛ ألف جمَّيـ وجَّ
وبياف أف القرآف ىو معجزة النبي صمى ا عميو وسمـ. وأقدـ تعريؼ وقفت عميو ما 

عجاز القرآف ارتقاؤه في البالغة إلى أف ىػ(1094)ت: جاء في كميات الكفوي : "وا 
ـ( 1937)ت: الرافعي وعرَّؼ [3عف معارضتو"]يخرج عف طوؽ البشر ويعجزىـ 

حاولة المعجزة، ومزاولتو عمى شدة : "ضعؼ القدرة اإلنسانية في ماإلعجاز بقولو
اإلنساف واتصاؿ عنايتو، ثـ استمرار ىذا الضعؼ عمى تراخي الزمف وتقدمو، فكأفَّ 

 [4غت."]العالـ كمو في العجز إنساف واحد، ليس لو غير مدتو المحدودة بالغة ما بم
ظ والتعريفاف يمتازاف بالتكرار وعدـ الوضوح؛ فالكفوي يفسِّر اإلعجاز بذات المف

ر  عندما يقوؿ: "ويعجزىـ" وىذا تعريٌؼ لمشيء بنفسو، وال يصحُّ في التعريؼ أف يتكرَّ
لفظ المعرَّؼ؛ ألنَّو يؤدِّي إلى الدَّور. أما تعريؼ الرافعي فيمتاز باإلطالة، ويوىـ أف 
سبب الضعؼ ىو صرؼ ا البشَر عف معارضة القرآف، وال يبّيف الوجو الذي بو 

"إعجاز قرآف يجمع بيف العبارتيف، فأقوؿ: أصوغ تعريفًا إلعجاز اليتحقؽ اإلعجاز. لذا 
القرآف ىو: ارتقاء نظـ القرآف في البالغة حدًا يفوؽ قدرة البشر جميعًا، بحيث ُيضِعُفيـ 

 الدواعي."توافر  رغـعف معارضتو، 
ح أف القرآف و  ىذه العبارة تتسـ باإليجاز، وتفسِّر اإلعجاز بمفظ مرادؼ، وتوضِّ
ح أف ىذا العجز معجز  بحد ذاتو، وليس بسبب صرؼ البشر عف معارضتو، وتوضِّ

ثابت لجميع البشر عمى مر العصور، كما تُبيَّف أف نظـ القرآف ىو الوجو الوحيد الذي 
 وقع بو التحدي كما سيتبيَّف باألدلة.

 وجوه إعجاز القرآن.المطمب الثاني:  -1-2
فذىب بعضيـ حقؽ إعجاز القرآف، العمماء في تحديد الوجو الذي بو يت اختمؼ

بالغة النظـ القرآني وأسموبو الذي وقع بو التحدي ىو إلى أف وجو اإلعجاز الوحيد 
بميغ عمى نحو ما  عميا لـ توجد في أي كالـ بالغية الذي اشتمؿ عمى خصائص
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أف وجوه اإلعجاز في القرآف كثيرة،  آخروفوذكر  [4،5،6،7،8،9.]وجدت في القرآف
شتمؿ عميو مف أنباء الغيب، وما فيو مف حقائؽ عممية مثبتة، وتشريعات منيا: ما ا

في نفوس معارضيو وجاحديو وافية بحاجات البشر، وسياستو باإلصالح، وتأثيره 
 [10،11،12وأتباعو.]
 األدلة النقمية والعقمية اآلتية: تشيد لوو  ىو األرجح، وؿاألمذىب الو 

ار لـ يطالبيـ بأف يأتوا بعمـ كالعمـ الذي ا سبحانو الكفَّ عندما تحدى أواًل: 
نما طالبيـ بكالـ يكوف بيانو  في القرآف، وال بغيب أو تشريع كالذي في القرآف، وا 

ف كاف مضمونو مكذوبًا مفترى، فقاؿ:  ـْ َيُقوُلوَف اْفَتَراُه ُقْؿ كالبياف الذي في القرآف، وا  ﴿َأ
[ فقد طالب ا المنكريف بأف يأتوا بعشر 13﴾ ]ىود:ِمْثِمِو ُمْفَتَرَياتٍ  َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَورٍ 

سور مفتريات في المعنى والمضموف، لكنيا مثؿ نظـ القرآف في البالغة وقوة البياف، 
ولو كاف الصدؽ التاريخي في األخبار، والصدؽ العممي والتشريعي ىما مناط التحدي 

 [8،13لما قاؿ سبحانو: "ُمْفَتَرَياٍت".]
ؼ جية اإلعجاز إلى أخبار الغيب وما في القرآف مف عموـ صر  إفَّ ثانيًا: 

وتشريعات يستمـز أف السور التي ال غيب فييا أو تشريع أو عمـو غير معجزة، وىذا 
ـْ ِفي َرْيٍب  ْف ُكْنُت باطؿ؛ ألف التحدِّي وقع بكؿ سورة مف سور القرآف، قاؿ تعالى: ﴿َواِ 

ْلَنا َعَمى َعْبِدَنا َفْأُتوا  ـْ ِممَّا َنزَّ ـْ ِمْف ُدوِف المَِّو ِإْف ُكْنُت ِبُسوَرٍة ِمْف ِمْثِمِو َواْدُعوا ُشَيَداَءُك
ـْ َيُقوُلوَف اْفَتَراُه ُقْؿ َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْثِمِو َواْدُعوا َمِف 23]البقرة: َصاِدِقيَف﴾ [، وقاؿ أيضًا: ﴿َأ

ـْ َصاِدِقيَف﴾ ]يو  ـْ ِمْف ُدوِف المَِّو ِإْف ُكْنُت  [6،7.][38نس:اْسَتَطْعُت
اء وال مشرِّعيف وال إفَّ العرب الذيف تحداىـ القرآف لـ يكونوا أطبَّ ثالثًا: 

حكاـ البياف، وقد  كانوا  مابا طالبيـ مؤرِّخيف، بؿ كانوا مضرب المثؿ في البالغة وا 
الحجة عمييـ؛ حيث زعموا أف  وأقاـعجزىـ، األمر ىو الذي أظير وىذا ضالعيف،  فيو

مف اإلتياف  ر لدييـ دواعي المعارضةفاتتو  منعيـ وىـ بشر، فما الذي بشرالقرآف كالـ 
 [4،14، مع شدة احتياجيـ لذلؾ!]ؿ القرآفبمث

ىو الذي كاف موضوع التحدي الوحيد أف وجو اإلعجاز  ىذه األدلة تثبتإفَّ 
 [8،9،14.]ميست إال دالئؿ مصدره الربانيف وغيرىا أخباره وعمومو أمَّا ،القرآفنظـ 
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 .: تعريف نظم القرآنالمطمب الثالث -1-3
النظـ لغة: التأليُؼ وضُـّ شيء إلى شيٍء آخر، واالنتظاـ:  –1–3–1

تو. االتساؽ. يقاؿ: نظمت المؤلؤ: جمعتو في السمؾ، وكؿ شيء قرنتو بآخر فقد نظم
 [1.]يقاؿ: تناظمت الصخور: تالصقت

وؿ مف أ ىػ(471)ت: يعد الجرجانياصطالحًا:  نظـ القرآف –2–3–1
ي معاني تعرَّض لتعريؼ النظـ في كتابو دالئؿ اإلعجاز، حيث يقوؿ: "النظـ: ىو توخِّ 

وال يقصد الجرجاني بمعاني النحو تمؾ العالقات التي بيا  [15النحو في معاني الكمـ."]
عرابياً  راب فحسب؛ ألف كوف الكالـ مستقيماً يستقيـ اإلع ال يوجب لو المزية  نحويًا وا 
تقديمًا وتأخيرًا، ومف ثَـّ  مثؿر المفردات اختيارًا دقيقًا، ثـ توَضع موضعيا األإذا لـ ُتختَ 

ذ قد عرفَت أف َمداَر  ح ىذا المقصد بقولو: "واِ  ُيؤلَّؼ بينيا وفؽ عالقات النحو. وقد وضَّ
أمِر الّنظـ عمى َمعاني الّنحو، وعمى الوُجوِه والُفروؽ التي مف شأنيا أف تكوَف فيو 

ـْ ... أ ْف ليسِت المزّيُة بواجبٍة ليا في أْنُفِسيا ومف حيُث ىي عمى اإِلطالؽ، ولكف فاعم
ُتعرُض بسبِب المعاني واألغراض التي ُيوَضُع ليا الكالـ، ثـ بحسِب موقِع بعِضيا مف 

 [15بعٍض، واستعماِؿ بعِضيا مَع بعض."]
قد سبؽ الجرجاني إلى ىذا المعنى، حيث  ىػ(388)ت: والحؽ أف الخطابي

نما يقـو الكالـ بيذه األشياء الثالثة: لفٌظ حامؿ، قا ؿ في أثناء بيانو لوجو اإلعجاز: "وا 
ومعنى بو قائـ، ورباٌط ليما ناظـ ... واعمـ أف القرآف إنما صار معجزًا؛ ألنو جاء 

غير أفَّ كالمو  [16مَّنًا أصح المعاني."]بأفصح األلفاظ في أحسف نظـو التأليؼ، مض
 ال يصمح تعريفًا، ولذلؾ يُعدَّ الجرجاني أوؿ مف عرَّؼ النظـ. -عمى جاللتو–ىذا 

طريقة تأليؼ حروفو، نظـ القرآف: ": بقولونظـ الوعرَّؼ د. مصطفى مسمـ 
وكمماتو، وجممو، وسبكيا مع أخواتيا في قالب محكـ، ثـ طريقة استعماؿ ىذه التراكيب 

ىذه التراكيب في في األغراض مع أخواتيا في قالب محكـ، ثـ طريقة استعماؿ 
ح عبارة في أعذب سياؽ وأجمؿ األغراض التي يتكمـ عنيا، لمداللة عمى المعاني بأوض

 [12نظـ."]
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؛ ألف تكرار لفظ تعريؼالكممة )نظـ( ضمف  ى مف األصح أال تعادوأر 
يجمع بيف  أختار تعريفًا لنظـ القرآفالمعرَّؼ في التعريفات يؤدِّي إلى الدَّور. لذا 

 أوضح وأبعد عف التكرار فأقوؿ:ذكورة بشكؿ العبارات الم
ؼ حروؼ وكممات وجمؿ القرآف ودالالتيا المعنوية، "نظـ القرآف: ىو تألي

 وسبكيا في قالب محكـ، بطريقة فريدة تدؿ عمى األغراض المرادة داللة واضحة."

، وسر وأسموب يتـ بو تأليؼ الكالـ ومعمـو أف الكالـ يتألؼ مف كمماٍت وجمؿ
بدليؿ أف ا سبحانو أنزؿ القرآف بالمغة  في نظـ القرآف ينبثؽ مف جميعيا؛اإلعجاز 

، ومع ذلؾ قبؿ عصر التنزيؿ الكممات التي عيدوىاكثير مف العربية، وجعمو مؤلَّفًا مف 
 مزايا التي كستيرجع إلى التأليفو فوؽ طاقتيـ المغوية، وذلؾ طريقة أسموبو و جاء في 

 ستعِرضيا ىذه الدراسة في المباحث اآلتية.النظـ بحمة اإلعجاز، والتي 
 المبحث الثاني: مزايا كممات القرآن. -2
خيَّر مف األلفاظ أفصحيا فالقرآف الكريـ يت فصاحة:ال: المطمب األول -1–2

بحيث ال يمحظ القارئ أي تنافر بيف حروؼ الكممات يستيجنو  [16،17وأحسنيا،]
موحشًا خارجًا عف المألوؼ، بؿ يمحظ إبداعًا السمع أو ينفر منو الطبع، وال يجد لفظًا 

في انتقاء األلفاظ، ويجد الرصيف الجزؿ في موضعو، والسيؿ القريب في موضعو، 
 [11ا تألفو الطباع واألسماع المرىفة.]وميما أعاد النظر فمف تقع عينيو إال عمى م

عي وألفاظ القرآف الكريـ تبمغ الذروة في مطابقتيا لمقتضى الحاؿ، فيي ترا
التناسؽ التاـ بيف العبارة والمعنى الذي ُيراد بيانو، وتتوجو بكميتيا إلى الغرض المنشود، 
ذا كاف المعنى معروفًا كانت  بحيث إذا كاف المعنى غريبًا كانت ألفاظو غريبة، وا 

 األلفاظ كذلؾ؛ توخيًا لحسف الجوار، ورغبة في ائتالؼ المعاني باأللفاظ.
الى واصفًا حالة األسؼ التي انتابت يعقوب بعد فعمى سبيؿ المثاؿ يقوؿ تع

َحتَّى َتُكوَف َحَرًضا﴾  السالـ: ﴿َقاُلوْا تَا َتْفتَُأ َتْذُكُر ُيوُسؼَ  عميوفراؽ ولده يوسؼ 
عف ىذه الحالة بكممات غريبة كميا،  ونظممف خالؿ [، فقد عبَّر القرآف 85]يوسؼ:

ْفَتُأ( وىي أغرب صيغ األفعاؿ التي فأتى بالتاء وىي أغرب حروؼ القسـ، واستعمؿ )تَ 
ترفع األسماء وتنصب األخبار، وأتى بمفظ )حرضًا( وىو أغرب ألفاظ اليالؾ، وىذه 
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األلفاظ الغريبة تتناسب مع حالة أبناء يعقوب الذيف تعجبوا مف عدـ قدرتيـ عمى تسمية 
 [12السالـ.] أبييـ عف غياب أخييـ يوسؼ عميو

القرآف يختار لنظمو الكممات التي ىي ألصؽ و  لداللة:ادقة المطمب الثاني:  -2–2
المرادفات رحمًا بالمعنى، والتي تعطي التركيب مدلواًل خاصًا ال يوفيو حقو إال استعماؿ 
الكممة المختارة، ولو استعرضنا جميع مفرداتو لـ نجد إال االنسجاـ بيف المعاني 

: " كتاب ىػ(542)ت: ابف عطية يقوؿ المفّسر [11،16،18ختارة ألدائيا.]واأللفاظ الم
 [5ب في أف يوجد أحسف منيا لـ يوجد."]ثـ أدير لساف العر  ،ا لو نزعت منو لفظة

ـْ َنْفَحٌة مِّْف َعَذاِب َربَِّؾ في مثاًل  جد ذلؾت مفردات قولو تعالى: ﴿َوَلِئف مَّسَّْتُي
[ في سياؽ بياف الضعؼ البشري؛ حيث 46ا ُكنَّا َظاِلِميَف﴾ ]األنبياء:َلَيُقوُلفَّ َيا َوْيَمَنا ِإنَّ 

استعمؿ سبحانو في ىذه اآلية المفردات التي تختص بتصوير قمة الضعؼ البشري 
 ) ـْ أماـ العذاب القميؿ، فأتى بػ )إف( التي تفيد التشكيؾ في وقوعو، وأتى بكممة )مَّسَّْتُي

لعذاب، و)مف( المفيدة بداًل مف )أحرقتيـ(، وبكممة )َنْفَحٌة( مع تنوينيا المشعر بحقارة ا
لمتبعيض؛ لبياف أنو لو أصابيـ جزء يسير مف العذاب الستغاثوا وأظيروا العجز. 

جميع الكممات تعبِّر عف معنى واحد، وىو وصؼ العذاب بالقمة والحقارة؛ لبياف أف ف
المذنبيف يندموف عمى ما عمموا عند تعرضيـ لنفحٍة مف عذاب ا، وىذه الكممات لو 

 [19،20،12عنى ذاتو الذي أدتو ىذه المفردات.]ا غيرىا لما أدت الماستبدؿ بي
ومما يزيد مف جماؿ ىاتيف المزيتيف أف الكممة يتبيف فضميا ورجحاف 

فتأخذىا األسماع وتتشوؼ  ،فصاحتيا ودقة داللتيا عندما ُتذَكر في تضاعيؼ الكالـ
كالياقوتة في واسطة  ،ف بوقرَ ما تُ  إلييا النفوس، وُيَرى وجو رونقيا باديًا غامرًا سائرَ 

ُيتمثَّؿ بيا في تضاعيؼ كالـ كثير، وىي غرُة َجميِعو، الكممة مف القرآف و العقد، 
 [17.]وواسطة عقده، والمنادي عمى نفسو بتميزه وتخصصو برونقو وجمالو

وقد بير العرب أنيـ تأمموا القرآف "سورًة سورة، وعشرًا عشرًا، وآية آية فمـ 
أو ُيرى أف غيرىا أصمح  ،ولفظة ُينَكر شأنيا ،ع كممة ينبو بيا مكانيايجدوا في الجمي

أو أشبو أو أحرى وأخمؽ، بؿ وجدوا اتساقًا بير العقوؿ وأعجز الجميور، ونظامًا 
حكامًا لـ يدع في نفس بميغ منيـ موضع طمع تقانًا وا   [15."]والتئامًا وا 
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يختار القرآف حيث  كممة:الحروف مع معنى الأصوات تناغم : المطمب الثالث -3–2
نغـ الكممة أحد لنظمو كمماٍت تكوف أصواتيا عمى ىيئة المعنى المراد منيا، ويجعُؿ 

( وىذا ما نمحظو في .صوير المعنىالعوامؿ التي تساعد في ت  مف نغـ كممة )َلُيَبطَِّئفَّ
ـْ مُ  ـْ َلَمْف َلُيَبطَِّئفَّ َفِإْف َأَصاَبْتُك فَّ ِمْنُك ـْ قولو تعالى: ﴿َواِ  ـَ المَُّو َعَميَّ ِإْذ َل ِصيَبٌة َقاَؿ َقْد َأْنَع

ـْ َشِييًدا﴾ ]النساء:َأكُ  حظ أف المساف يكاد يتعثر حتى يصؿ ببطء محيث ن، [72ْف َمَعُي
( خاصة،  إلى نيايتيا، وأف صورة التبطئة ترتسـ في نغـ العبارة كميا، وفي نغـ )َلُيَبطَِّئفَّ

ة أخرى إلتماـ ـ صورة اإلبطاء، وال تحتاج لكممفيذه الكممة بمفردىا وبنغميا ترس
أي إفَّ نغـ الكممة في موضعو لو أثر يغني عف عديد  [9،18المعنى الذي ترسمو.]
ليس مجرد صوت، بؿ ىو عمى صمة وثيقة بالمعنى، ألف نغـ مف الكممات، فيو 

 [11ي جالء المعنى، واستثارة الوجداف.]األلفاظ القرآنية يشارؾ ف
: "يجب أف نتوسع في معنى التصوير حّتى ىػ(1385)ت: بيقوؿ سيد قط

ندرؾ آفاؽ التصوير الفّني في القرآف، فيو تصوير بالموف، وتصويٌر بالحركِة، وتصوير 
بالّتخييؿ، كما أنَّو تصوير بالنغمة تقـو مقاـ الموف في التمثيؿ. وكثيًرا ما يشترؾ 

سياؽ في إبراِز صورة مف ال الوصؼ والحوار وجرس الكممات ونغـ العبارات وموسيقى
 [9الصور."]

 .القرآنالمبحث الثالث: مزايا جمل  -3
ويتجمى ذلؾ في اتساؽ وائتالؼ  :جمال اإليقاع والنغمالمطمب األول:  -1–3

الحركات والسكنات، والمدَّات والُغنَّات، والوصؿ والفصؿ والسكتات، وىذا التآلؼ ىو 
ف كاف بعيدًا ال  - يمقي سمعو إليقاع القرآف تباه المستمع، فكؿ مفأوؿ ما يسترعي ان وا 

يشعر بأنو أماـ لحف غريب يفوؽ في  -يميز الكممات، أو أعجميًا ال يفقو المعنى 
حسنو إيقاع الموسيقى وترنيـ الشعر؛ ألف الموسيقى تتشابو أجراسيا وتتقارب أنغاميا، 

أما القرآف فيتنقؿ دائمًا  والشعر تتحد أوزانو وتتشابو قوافيو مما يورث سامعيما السآمة،
 [10،11،21ف أنغاـ متنوعة تيز أوتار القموب.]بي

ومما يزيد في جماؿ اإليقاع طريقة القرآف في رصؼ حروفو وترتيب كمماتو، 
فيو يجمع بيف الميف والشدة، واليمس والجير،  الحروؼ وصفاتيا،ومراعاتو لمخارج 
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حروؼ تجتمع في الكممات القرآنية والتفخيـ والترقيؽ عمى وجو دقيؽ محكـ، فترى ال
كآالت موسيقية بعضيا يصفر وبعضيا ييمس وبعضيا يجير، ومف ثـ تجد ىذه 
الكممات تجتمع في نظـ يجمع بيف جزالة البداوة ورقة الحضارة، وكأنو يقؼ عند النقطة 

 [10،21اؽ القبائؿ العربية عمى اختالفيا.]التي تتالقى عندىا أذو 
، تو في ذلؾ التناغـ الممحوظ بيف فواصؿ القرآفذرو  ويبمغ التناسؽ الصوتي

وتكوف غالبًا متماثمة أو متقاربة، ، مع إيقاع جمميا، وأوزاف كمماتيا التي تأتي متناسبة
بحروؼ تساعد عمى مد الصوت كالنوف والميـ والمد أو السكوف؛ مما يساعد  أو منتيية

دًا، مرتَّاًل بأنغاـ   [4،9ليا إيقاع جميؿ.]آسرة، عمى قراءة القرآف مجوَّ
قولو تعالى: ﴿َوالشَّْمِس َوُضَحاَىا، َواْلَقَمِر ِإَذا َتاَلَىا،  قرأ عمى سبيؿ المثاؿن

َىا، َوالمَّْيِؿ ِإَذا َيْغَشاَىا، َوالسََّماِء َوَما َبَناَىا، َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَىا، َوَنْفسٍ   َوالنََّياِر ِإَذا َجالَّ
َيَمَيا ُفُجوَرَىا َوتَْقَواَىا، َقْد َأْفَمَح َمْف َزكَّاَىا، َوَقْد َخاَب َمْف َدسَّاَىا﴾ َوَما َسوَّاَىا، َفَألْ 

وىذا النغـ العذب الحروؼ، ىذا التالـؤ واالتساؽ الكامؿ بيف  فنجد[ 10-1]الشمس:
ضمف ىذه  ت الكممات في مقداربَّ صُ حظ كيؼ منو الذي ينبع مف ىذا التآلؼ البديع، 

فتناغمت أصوات الحروؼ مع أصوات الكممات مع أنغاـ السياؽ؛  ،الجمؿ القرآنية
لنظـ البياني الخاص بيذه اآليات، وتؤلِّؼ مجموعة صوتية يستريح ليا لتشكؿ فيض ا

 السمع، ويتكوف مف تضاميا نسؽ جميؿ ينطوي عمى إيقاع رائع.
رآف ىذه المزايا الشكمية التي تتمتع بيا الفواصؿ ىي التي تساعد عمى قراءة الق

نًا، غير أف ىذا األمر ليس ىو الغرض األساس في اختيار الفواصؿ؛ ألف فواصؿ  ممحَّ
ف ك انت تتحد مع أخواتيا في الوزف، إال أنيا تفارؽ السجع وتتمايز عنو؛ ألف القرآف وا 

السجع مف الكالـ يتبع المعنى فيو المفظ، أما فواصؿ القرآف فالمفظ فييا يقع تابعًا 
لممعنى، ومتى ارتبط المعنى بالسجع كانت فائدة الكالـ أقؿ؛ ألف مراعاة التسجيع 

ضاعتيا، أ ما عندما ينتظـ المعنى بنفسو ويأتي السجع تؤدي إلى تشتيت المعاني وا 
 [17فع مف قيمة الكالـ ويزيد في حسنو.]عفوًا فذاؾ مما ير 

ـْ ِمَف اْلُقُروِف َيْمُشوَف ِفي ن ـْ َأْىَمْكَنا ِمْف َقْبِمِي ـْ َك ـْ َيْيِد َلُي قرأ قولو تعالى: ﴿َأَوَل
ـْ ِإفَّ ِفي َذِلَؾ آَلَياٍت َأَفاَل َيْسَمُعوفَ  ـْ َيَرْوا َأنَّا َنُسوُؽ اْلَماَء ِإَلى اأْلَْرِض اْلُجُرِز  ،َمَساِكِنِي َأَوَل
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ـْ َأَفاَل ُيْبِصُروَف﴾ ـْ َوَأْنُفُسُي حظ من[، و 26،27]السجدة: َفُنْخِرُج ِبِو َزْرًعا تَْأُكُؿ ِمْنُو َأْنَعاُمُي
، عالتي تدرؾ بالسم كيؼ اختار النظـ كممة )َيْسَمُعوَف( عند ذكر الدالئؿ الماضية

التي ُتدَرؾ  واختار )ُيْبِصُروَف( فاصمة لآلية التي تتحدَّث عف الدالئؿ الحاضرة
وىذا يدؿ عمى أف فواصؿ القرآف تتبع المعنى قبؿ المفظ، وىو دليؿ آخر  [14،]بالبصر

 عمى اتصاؼ كممات القرآف جميعًا بدقة الداللة.
وىاتاف  لمعاني:ي األلفاظ مع الوفاء بحق ااالقتصاد ف المطمب الثاني: -2–3

ألف الذي يعمد إلى ادخار المفظ النيايتاف ال يمكف الجمع بينيما إال في جمؿ القرآف؛ 
ال ريب أنو ال يستطيع أف يعّبر عف مراده فيحيؼ عمى المعنى، والذي يعمد إلى الوفاء 
بحؽ المعنى وتحميمو إلى عناصره ال بّد لو مف التكمُّؼ في استعماؿ الكثير مف األلفاظ 

لمترادفة، أو إلقاء الركاـ مف الحشو والفضوؿ حوؿ المعنى مما يبعث في نفس السامع ا
لفظ يقبؿ الحذؼ، بؿ ىو ﴿ِكتَاٌب  االقرآف فال يوجد فييجمؿ أما الممؿ، ويبدد المعنى، 

َمْت ِمفْ  َـّ ُفصِّ  [10[.]1َلُدْف َحِكيـٍ َخِبيٍر﴾ ]ىود: ُأْحِكَمْت آَياُتُو ُث
ـْ ُيْنِفُقوَف﴾ ]ال عمى سبيؿ المثاؿقرأ ن [، 3بقرة:قولو تعالى: ﴿َوِممَّا َرَزْقَناُى

حظ كيؼ اشتممت ىذه الجممة عمى مدلوؿ واسع ال يمكف لبشر أف يعبِّر عنو بمثؿ منو 
ىذه األلفاظ الموجزة، حيث عبرت بقميؿ مف األلفاظ عف شروط الصدقة المقبولة وىي: 

، وأف إسرافًا، وىذا ما أفاده لفظ )مف(مو، فيكوف أف يكوف اإلنفاؽ مف بعض الماؿ ال ك
يتصدؽ مف مالو، ال أف يأخذ مف ماؿ اآلخريف ثـ يتصدؽ، وىو ما يستفاد مف 
(، وأف يعمـ المتصدؽ أف الماؿ الذي ينفؽ منو إنما  ـْ الضمير )ىـ( في قولو: )َرَزْقَناُى

ألف الرزاؽ ؽ عميو؛ نفَ ىو ماؿ ا، فال يعطي وعنده شعور بالكبر أو المنة عمى المُ 
.) ـْ  ىو ا، وىذا المفيـو يؤخذ مف الضمير )نا( في قولو: )َرَزْقَناُى

وقد دلت ىذه الجممة أيضًا عمى أف الصدقة غير قاصرة عمى التصدؽ 
بالماؿ، فمف رزقو ا عممًا عميو أف يبذؿ مما عّممو ا ليداية الناس، فإف زكاة العمـ 

أف يتصدؽ بو في اإلصالح بيف الناس واألمر العمؿ بو، والذي يممؾ جاىًا عميو 
 [19،20أفاده لفظ )مما(.]بالمعروؼ والنيي عف المنكر، وىذا العمـو 
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يقاع اآليات: المطمب الثالث:-3–3 فالكثير مف  تالؤم جميع القراءات مع سياق وا 
ؿ كممات القرآف تقرأ بوجوه متعددة: بعضيا ال يحدث تنوع قراءاتو اختالفًا في المعنى، ب

اختالؼ لغاتيـ وليجاتيـ،  معالغرض منو تيسير القراءة عمى كافة أفراد األمة 
وبعضيا يؤدي إلى اختالؼ المعاني، حيث تقـو بعض وجوه القراءة بتفسير القراءات 

 .األخرى، أو تقـو جميع القراءات بتوسيع معنى اآلية دوف أف تتناقض
ا ُىَو َعَمى اْلَغْيِب ِبضِنيٍف﴾ فعمى سبيؿ المثاؿ، أنزؿ ا سبحانو قولو: ﴿َومَ 

[ بوجييف مف وجوه القراءة، وثبت عف النبي صمى ا عميو وسمـ أنو قرأ 24]التكوير:
 [20[ بمعنى: بخيؿ.]22،23( بالضاد،])ِبظِنيٍف( بالظاء، بمعنى: ُمتََّيـ، و)ِبضِنيفٍ 

يو وسمـ مف وبذلؾ تكوف اآلية قد نفت صفتي الخيانة والبخؿ عف النبي صمى ا عم
 خالؿ إبداؿ حرؼ واحد في كممة واحدة مف كممات اآلية.

وكذلؾ اختمؼ الُقرَّاء في قراءة قولو تعالى: ﴿َواْذُكْر ِفي اْلِكتَاِب ُموَسى ِإنَُّو 
[ فقرأ الجميور )ُمْخِمًصا( بكسر الالـ، مف اإلخالص، وىو 51َكاَف ُمْخَمًصا﴾ ]مريـ:

الكوفيوف )ُمْخَمًصا( بفتح أو تفريط، وقرأ اإلتياف بالعمؿ غير مشوب بتقصير 
مف أخمصو: إذا اصطفاه واختاره. وىذا االختالؼ في معاني القراءتيف  [22،24الالـ،]

لـ يؤِد إلى اإلخالؿ بسياؽ اآلية، بؿ قامت القراءات المتعددة مقاـ آيات متعددة؛ فقراءة 
لكوفييف أوضحت أنو الجميور بيَّنت أف موسى قد أخمص في أمر الدعوة، وقراءة ا

امتاز بمزايا اختصو ا بيا؛ حيث جعمو كميمو، وخاطبو بدوف واسطة قبؿ نزوؿ 
 [20،25.]الوحي إليو

 معالقرآف ينوع في قراءة بعض كمماتو، ومع ذلؾ نجد جميع القراءات أي إفَّ 
يقاع اآليات التي اشتممت عمييا، بحيث ال يختؿ  اآلية  وزفتنوعيا تتالءـ مع نسؽ وا 

شتمؿ عمى قراءات متعددة المعاني. ، كما ال يختؿ معنى اآليات التي تذاؾ التعدد مع
 القرآفجمؿ  اتصاؼعمى ويمكف أف َتُعدَّ القراءات المتنوعة ومعانييا المتباينة دلياًل 

عبِّر بالقميؿ مف األلفاظ عف الكثير نظـ القرآف مف خالؿ القراءات يبمزية اإليجاز؛ ألف 
 الجمؿ.الحاجة إلى المزيد مف ف مف المعاني، دو 

 .: مزايا أسموب القرآنالمبحث الرابع -4
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شبو األساليب التي يصاغ ال يأسموب القرآف ف :السموو تفرُّد ال المطمب األول: -1–4
بيا أي كالـ آخر، فيو يجري عمى نسؽ بديع خارج عف المعروؼ مف نظاـ كالـ 

بايف لممألوؼ مف طرائقيـ؛ فالفنوف العرب، ويقـو في طرائقو التعبيرية عمى أساس م
التعبيرية عند العرب إما شعٌر أو نثٌر، ولمشعر أعاريض وأوزاف معروفة، ولمنثر طرائؽ 

النثر، ومع ذلؾ تشعر سنف الشعر و مف السجع واإلرساؿ معروفة، أما القرآف فيخالؼ 
 [17عث مف تتابع آياتو، وتآلؼ كمماتو.]بتوقيع موزوف ينب

أنو يجري في تأليفو عمى خالؼ ما عميو األمر في  القرآف ومف مزايا أسموب
نما نجد عامة  عامة المؤلفات األخرى مف التنسيؽ والتبويب حسب المواضيع، وا 
مواضيعو الحقة ببعضيا دونما فاصؿ بينيما، متداخمة في بعضيا في كثير مف السور 

مف موضوع  واآليات، دوف أف يطغى موضوع عمى آخر، ودوف أف تجد في االنتقاؿ
تداخؿ الموضوعات تجد جميع المعاني  معو  [10.]آلخر أي اضطراب أو خمؿ

تتماسؾ وتتعانؽ أشد التعانؽ؛ فجميع موضوعات السورة الواحدة منتظمة في بناء واحد 
محكـ، وكؿ سورة منيا وحدة متكاممة متناسقة، يجمعيا غرض واحد يسمى بوحدة 

 [10.]سورة كمياالسورة الذي يطمع القارئ عمى مضموف ال
ومف فوائد ىذا األسموب اشتماؿ السورة الواحدة عمى الكثير مف المعاني 
والموضوعات، مما يجعؿ السورة الواحدة بطريقة ترتيبيا الربانية أعـ نفعًا، وأوفر حظًا 

 [16تمعوا لسورة واحدة مف سور القرآف.]في قياـ الحجة عمى المعانديف الذيف اس
يجري عمى نسؽ  فنظمو بسموه في جميع موضوعاتو،القرآف  ويمتاز أسموب

 معوروعة التعبير،  ،ودقة الصياغة ،واحد مف السمو في جماؿ المفظ، وعمؽ المعنى
، وىذا واألخبارتنقمو بيف موضوعات مختمفة مف التشريع والقصص والمواعظ والحجاج 

أف يتصرؼ  عمى فحوؿ عمماء العربية والبياف؛ إذ ال يمكف لبميغأمر يشؽ ويستحيؿ 
بيف مختمؼ الموضوعات عمى مستوى واحد مف البياف الرفيع، بؿ يختمؼ كالمو 

، فأنت أما القرآف فال يوجد فيو ىذا التفاوتحسب اختالؼ الموضوعات التي يطرقيا، 
ـ الحالؿ والحراـ، وأحكا ،في التشريعو أخرى في القصة، و تقرأ آيات منو في الوصؼ، 

 [11،16.]رغـ اختالؼ الموضوعات رفيع مف البياف ال تجد الصياغة إال في أوجو 
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الطريقة التصويرية في التعبير يعتمد القرآف الكريـ  المطمب الثاني: التصوير: –2–4
 ـسواء أكانت معاني ذىنية مجردة، أعف المعاني واألفكار التي يريد إيضاحيا، 

مشاىد ليـو  ـأحقائؽ عممية،  ـمشاىد كونية، أ ـقصصًا غابرة، أ ـحاالت نفسية، أ
غيرىا. فيو ينقؿ إلينا المشيد حّيًا متحّركًا، وال شؾ أف الفكرة أو المعنى  ـأ ،القيامة

معنى مجّردًا الذي يراد إيضاحو يكوف أقرب إلى الفيـ وأوضح في الذىف مما لو نقؿ ال
 [12مف تمؾ الصور الحية.]

﴾ اًرا قولو تعالى: ﴿َفَوَجَدا ِفيَيا ِجدَ  عمى سبيؿ المثاؿتأمؿ ن ُيِريُد َأْف َيْنَقضَّ
َحتَّى ِإَذا َأَتْوا َعَمى َواِد النَّْمِؿ َقاَلْت َنْمَمٌة َيا َأيَُّيا النَّْمُؿ اْدُخُموا  [ وقولو: ﴿77]الكيؼ:

 ﴾ ـْ رى الجدار والنمؿ فن[ 18ْبِح ِإَذا َتَنفََّس﴾ ]التكوير:[ وقولو: ﴿َوالصُّ 18]النمؿ:َمَساِكَنُك
 كثيرة في القرآف الكريـ تنبض بالحياة.والصبح وأشياء أخرى 

حيث يصوغ القرآف معانيو  :في التأويل المرونة والمطاوعةالمطمب الثالث:  –3–4
الستيعاب اآلراء المتقابمة التي تخرج بيا العصور المختمفة، ويصمح بأسموب يصمح 

بمدانيـ، ومع تطور ؼ مداركيـ، وتباعد أزمنتيـ و الناس كميـ عمى اختاللخطاب 
عموميـ واكتشافاتيـ، وىذه المرونة مف أسباب خمود القرآف؛ فالقرآف لـ يستغمؽ فيمو 
عمى العرب الذيف نزؿ القرآف بينيـ ولـ يكف ليـ إال الفطرة السميمة، وفيمو وتفاعؿ 
معو مف جاء بعد ذلؾ مف أىؿ العمـو واألفكار، وفيمو زعماء الفرؽ المختمفة عمى 

العمـو الحديثة المتطورة كثيرًا مف حقائقو التي كانت  ضروب مف التأويؿ، وقد أثبتت
 [4،12عف السابقيف.] مخفّية

ويمتاز أسموب القرآف أيضًا بقدرتو عمى اإلقناع واإلمتاع معًا، فيو يقنع العقؿ 
في آف واحد، وىو الكالـ الوحيد ويمتع العاطفة، ويشفي قموب العامة ويكفي الخاصة 

لمتباعدة؛ إذ يمقي الجممة ذاتيا إلى كافة الناس ومع ذلؾ الذي يجمع بيف ىذه الغايات ا
 يراىا كؿ منيـ مقدرة عمى مقياس عقمو، ووفؽ حاجتو، رغـ اختالؼ مداركيـ.

ـُ المَّْيَؿ َسْرَمًدا ِإَلى  -مثاًل  -قرأ ن ـْ ِإْف َجَعَؿ المَُّو َعَمْيُك قولو تعالى: ﴿ُقْؿ َأَرَأْيُت
ـُ ِبِضَياٍء َأَفاَل َتْسَمُعوفَ  َغْيُر المَِّو َيْأِتيُكـْ  َيْوـِ اْلِقَياَمِة َمْف ِإَلوٌ  ـْ ِإْف َجَعَؿ المَُّو َعَمْيُك ، ُقْؿ َأَرَأْيُت

ـْ ِبَمْيٍؿ َتْسُكُنوَف  ، ِفيِو َأَفاَل تُْبِصُروفَ النََّياَر َسْرَمًدا ِإَلى َيْوـِ اْلِقَياَمِة َمْف ِإَلٌو َغْيُر المَِّو َيْأِتيُك
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ـْ َتْشُكرُ َوِمْف َرْحَمتِ  ـُ المَّْيَؿ َوالنََّياَر ِلَتْسُكُنوا ِفيِو َوِلَتْبَتُغوا ِمْف َفْضِمِو َوَلَعمَُّك وَف﴾ ِو َجَعَؿ َلُك
مع جانب الوجداف، فيي  اآليات تخاطب جانب العقؿفيذه [ 73-71]القصص:

المستوى تتطابؽ مع  متفكر في نعـ ا في آف واحد، وىيتستثير الشعور وتدعو ل
فالجاىؿ يفيـ مف اآليات نعمة تعاقب الميؿ  مجاىؿ والعالـ عمى السواء؛قمي لالع

والنيار، وما في كؿ منيما مف الظممة والضياء والنـو والمعاش، والعالـ يفيـ ذلؾ مف 
دوراف األرض حوؿ  ويفيـ أيضًا قضية تعاقب الميؿ والنيار الناتجة عف ،اآليات

 [10،11نيار مع حاجة الكائنات عمى األرض.]تناسب مقدار الميؿ والنفسيا، وقضية 
ر  مف مزايا أسموب القرآف التكرار:المطمب الرابع:  –4–4 بعض األلفاظ أنو يكرِّ

والمعاني؛ لمتأكيد وأغراض بالغية أخرى، كالتكرير لمتيويؿ في قولو تعالى: ﴿َسُأْصِميِو 
[. وىو يكرر أيضًا بعض 28-26﴾ ]المدثر:تُْبِقي َواَل َتَذرُ  َسَقَر، َوَما َأْدَراَؾ َما َسَقُر، الَ 

المعنى بأساليب وقوالب مختمفة يتجمى بيا اإلعجاز،  توصيؿالقصص واألخبار بغية 
ويتبيف بيا قصور الطاقة البشرية عف تقميده أو المحاؽ بشأوه؛ فيو ال يكرر المعنى في 

 يقة العرض.أسموب واحد، بؿ يمبس المعنى في كؿ مرة ثوبًا جديدًا مف األسموب وطر 
نب بالتركيز في كؿ مرة عمى جانب معيف مف جوا تكرار القصصويمتاز 

يث وردت في ح أشد القصص في القرآف تكرارًا؛ - القصة، فقصة موسى عميو السالـ
كؿ موضع أسموبًا جديدًا، وتخرج إخراجًا جديدًا  في تمبس –حوالي ثالثيف موضعًا 

ىدؼ خاص لـ يذكر في مكاف آخر،  يناسب السياؽ الذي وردت فيو، وتيدؼ إلى
 [16لـ نسمع بيا مف قبؿ.] حتى كأننا أماـ قصة جديدة

، وتتمخص بأنَّيا آفاٌؽ وراء آفاٍؽ مف التناسؽ اإلعجاز البياني مزاياىذه أبرز 
والكماؿ: فمف نظـٍ فصيٍح، إلى سرد عذٍب، إلى معنى مترابط، إلى نسؽ متسمسؿ، إلى 

إلى موسيقى منغمة، إلى اتساؽ األجزاء، إلى تناسؽ  لفظ معبر، إلى تعبير مصّور،
 [9كّمو يتـ اإلبداع ويتحقؽ اإلعجاز.]في اإلطار، وبيذا 

إنما اإلعجاز أف  مف العمماء إلى ماالجرجاني وغيرىالخطابي و ذىب وقد 
فاألنغاـ المنسجمة، والدالالت الدقيقة،  ،مكوناتوالنظـ جميعًا بكؿ  مزايايتحقؽ باجتماع 
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مزايا ال تنفرد باإلعجاز؛ إذ يدخؿ بعضيا في البميغ مف كالـ وغيرىا المحكـ  والسبؾ
 [15في نظـ القرآف.] كما اجتمعتالعرب، لكف يستحيؿ اجتماعيا في أي كالـ بميغ 

إذا تأممت القرآف وجدت ىذه األمور منو في غاية الشرؼ : "يقوؿ الخطابي
 أجزؿ وال أعذب مف ألفاظو، وال والفضيمة، حتى ال ترى شيئًا مف األلفاظ أفصح وال

ترى نظمًا أحسف تأليفًا وأشد تالؤمًا مف نظمو، وأما المعاني فال خفاء عمى ذي عقؿ 
وقدى ترى ىذه الفضائؿ الثالث ... أنيا ىي التي تشيد ليا العقوؿ بالتقدُّـ في أبوابيا، 

توجد إال  و فمـعمى التفرُّؽ في أنواع الكالـ، فأما أف توجد مجموعة في نوع واحد من
يَّـ اآلف واعمـ أف القرآف إنما صار معجزًا؛ ألنو جاء فَ ... فتَ في كالـ العميـ القدير. 

نًا أصح المعاني ومعمـو أف اإلتياف  ...بأفصح األلفاظ في أحسف نظـو التأليؼ، مضمَّ
بمثؿ ىذه األمور والجمع بيف شتاتيا حتى تنتظـ وتتسؽ أمٌر تعجز عنو قوى البشر، 

تبمغو ُقَدُرىـ، فانقطع الخمؽ دونو، وعجزوا عف معارضتو بمثمو، أو مناقضتو في وال 
 [16"]شكمو.

لعمماء؛ إذ لـ أجد أحدًا مف العمماء يخالؼ ىذا األمر موضع اتفاؽ لدى او 
فقط في ذلؾ، أو ينسب اإلعجاز إلى مزية واحدة  الخطابي والجرجاني ومف تابعيما

 مف مزايا النظـ.
 الخاتمة

 :اآلتيمخيص مضموف ىذا البحث ونتائجو عمى النحو يمكف ت
ؼ حروؼ وكممات وجمؿ القرآف ودالالتيا المعنوية، تألي نظـ القرآف: ىو -1

وسبكيا في قالب محكـ، بطريقة فريدة تدؿ عمى األغراض المرادة داللة واضحة. 
عجازه:  ُفيـ عف ، بحيث ُيضعِ ارتقاء نظمو في البالغة حدًا يفوؽ قدرة البشر جميعاً وا 
 رغـ توافر الدواعي.معارضتو، 
فنسب بعضيـ اإلعجاز حديد وجوه إعجاز القرآف، اختمؼ العمماء في ت –2

 وجوأف النظـ ىو إلى آخروف ذىب لكؿ قضاياه العممية والغيبية والتشريعية، و 
 تشيد لو األدلة.الذي ، ىو األرجحو الوحيد الذي وقع بو التحدي،  اإلعجاز
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قرآف بفصاحتيا ودقة دالالتيا، وانسجاـ أصواتيا تمتاز كممات ال -3
وتمتاز  ومعانييا، بحيث ال يصمح لمسياؽ والمعنى المراد إال المفظ المختار دوف غيره.

 جممو بإيجازىا وجماؿ إيقاعيا، وسالمتيا مف الخمؿ رغـ تنوع قراءة بعض كمماتيا.
لشعرية والنثرية، يبايف القرآف الكريـ في أسموبو طرائؽ التعبير العربية ا -4

مع وىو يعتمد التصوير غالبًا، ويصوغ عباراتو بطريقة تطابؽ حاؿ جميع المخاطبيف 
تنقمو بيف  معاختالؼ ثقافتيـ، وىو يجري عمى نسؽ واحد مف السمو والجماؿ 

 موضوعات مختمفة، متداخمة ضمف السورة الواحدة.
إعجازه؛ فحروؼ  آفالمزايا المذكورة ىو الذي يحقؽ لنظـ القر  إف اجتماع –5

وكممات القرآف ال تنفرد باإلعجاز؛ ألنيا ذات الحروؼ والكممات التي تؤلِّؼ كالـ 
يضًا؛ ألنيا البشر، والدالالت الدقيقة واألوزاف المنسجمة سمات ال تنفرد باإلعجاز أ

، ولذلؾ ينبغي عدـ الغمو في نسبة اإلعجاز لكؿ مزية الـ العربكتدخؿ في البميغ مف 
 ي القرآف عمى نحو يبطؿ معنى اإلعجاز ويعود عميو بالنقض.وقضية ف

وفي الختاـ أحثُّ الباحثيف عمى التعمُّؽ في دراسة جوانب اإلعجاز المغوي 
 ىذا البحث الموَجز، الذيعمييا  زايا التي اشتمؿلمقرآف الكريـ، والتوسُّع في دراسة الم

 يؿ ليا.مزايا النظـ والتمثالكثير مف عف استيعاب  ضاقت حدوده
 .قائمة المراجع

،  ابن منظور –1 األولى، دار . الطبعة لسان العرب -1995محمد بف مكـر
، مادة نظـ: 5/369جزءًا. مادة عجز:  15 لبناف، بيروت،ب إحياء التراث العربي
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 عدناف: تحقيؽ لبناف، ببيروت، الرسالة مؤسسة. الطبعة الثانية، والفروق المغوية
 .149 صفحة. 1226 المصري، ومحمد درويش
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