


 
 

  

مة هي للكّحاب، وال جعّبر  املعلومات وآلاراء املقدَّ

 بالضرورة عن رأي املوقع أو أسرة مركز ثفسير
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 هقدهة:

ػقن، بوة والؿصوـ  يجوري عؾقفوا الؽ َ  معفوقدةٌ  ؿ الـصقص والؽالم طرائُؼ ظْ ـَ لِ 

 ّٓ عؾوك  و ا الؿعفوقد:  جاريوةً  ؿ الؼورنن يجوا ا لوؿ  ولِت ْظوالـاظر يف طريؼوة كَ  نن إ

يبوان  :ف كؿوا كجواه يف ئوائر الؽوالمـِو ْ يف بـوا  مَ ظوا ًرا ا ا خطق وفالؼرنن لؿ ي بع كؿطً 

ج لعـاصر الؿقضوقع يقوا الؿعالجوة ح وك ثؿ العرض الؿ ارّ  ،بؿؼامة و ؿفقاات

 كر الخا ؿة.آك فا  وذِ 

ات الجووالقّ  ىحوواإالؼوورنن لؾؿعفووقد مووـ كظووؿ الؽووالم  مخالػووةُ َؾووت ويووا م   

مووـ  اموة جوا  الؼورن  إّبوان فو ات م ؼاّ  ض الوـّص الشوفقرة يف ال واري ، حقوث  عور  

ـٍ  بسبب طريؼة كظؿف ال ل ٓ  جوري  فؿبعضؾ بَ ـ يِ مِ  ولؿزٍ  ال اري  اإلئالمل لطع

ال شوؽقؽ يف مسوللة  حواّ إلوك الؽوالم، والو ي وصوؾ كظوؿ عؾك الؿعفقد يف كسوؼ 

 بة يف اإلعجاز.كؿا نثبت ذلؽ بعض الؽ َ  ،إعجاز الؼرنن

نن يف كظؿوووف »  صوووقروا  فؿبعضووونن  اـًووو( مبق  و ووو403يؼوووقل البوووايال  )ت  

دوا كنوقه قا عـوف صوػة اإلعجواز، وئواّ ... فـَػوا، وىف نئوؾقبف لنـًوا]الؼرنن[ فسوادً 

 .(1)«قا حقلف الشؽقكالؿطاعـ، وب   

                                                   

 (.6م، )ص1997، 5ت  صؼر، دار الؿعارف، ط إعجاز الؼرنن، (1)
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وطَعـ  ،(غنئؿاه )الاام ا  ك لؽ نن ابـ الرواكاي نّلػ ك ابً كؿا ذكر البايال

 .(1)فقف عؾك كظؿ الؼرنن وما ين قيف مـ الؿعا 

و -كؿا  وق معؾوقم-عؾك اهتام الؼرنن  ارج الؿس شريقن حاي ً ويا دَ  ؽ بال ػؽ 

ج مضوامقـف: كقكوف ٓ وبسق  طريؼة كظؿف وصعقبة يرا  ف وم ابعة  وار   ،يف نئؾقبف

ض لفوا كور الؼضوايا ال ول يعورِ جوف و سؾسوؾف يف ذِ لوف  ار   اواضنً  اق  خط ايـ ظؿ كسؼً 

 اف ضوقا نكوف كوص   ؿّ ـ َثوطوع يقور م ـائوؼة: ومِوموـ يِ  اوإكؿا يباو مؽقكً  ،ويعالجفا

موـفؿ يف  ريبوةً  :ال اريخل الـؼواي ؼقن عؾقف يف بن فؿ الؿـفَج وراحقا يطب   ،ٌؾ مـ نَ 

يف  ؾة لؾوـّص ؽ  َشوؿالطوع ت مـوف  و ه الؼِ كوإصوؾل الو ي  ؽق   لوـّص إلك االقصقل 

 .(2)صقر ف النالقة كؿا ي صقرون

                                                   

 (.8)ص إعجاز الؼرنن، (1)

ئقرة العؾؼ  :يراجع  مؼاركة بقـ ال نؾقؾ الباليل والـؼا ال اريخل لجقن واكسربو ويقك  لقلقـغ (2)

و ل مـشقرة عؾك مقيع  .(13-10، )صا، مقشقؾ كقيربس،  رجؿة  خؾقؾ منؿقد القؿا نكؿقذًج 

 .fsir.net/translation/53https://ta ػسقر  نت الرابط ال الل  

  ه الػرضقة إزا   كا يف ال بؾقر يف الطرح آئ شرايل، و ق ٓ ي بـ  رً ا بان ممخ  ويالحظ نن  ـاك ا جا ً 

ة يجب ائ ؽشاففا ٓ مناكؿ فا لؾؿعفقد كظؿ الؼرنن، وإكؿا يـطؾؼ مـ كقن الؼرنن لف طريؼة كظؿ خاّص 

آ جاه لالع ؿاد عؾك الؿـفج ال زامـل يف درائة الؼرنن بصقرة  ا   نرباُب  مـ صقر الـظؿ، ومـ ثؿ ماَل 

 ًٓ كل ي ؿؽـقا مـ درائة كظؿ الؼرنن، وئـشقر فقؿا ئقليت مـ  : مـ الؿـفج ال اريخل الـؼاينكرب با

 ـ اش غالف يف ائ ؽشاف كظؿ الؼرنن.وإلك جاكب مِ  ،بنث لف ا آ جاه

https://tafsir.net/translation/53
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وإن الـاظر يف ال اري  اإلئالمل يجا نن مسللة كظؿ الؼورنن حظقوت ب طوارح 

وو ا مووـ وجووقه اإلعجوواز، ع مووـ العؾؿووا  مـوو  يووايؿ: إذ اع رب ووا البووايال  وجًفوومقئ 

الؿ ضؿـ لإلعجاز وجوقه  مـفوا موا يرجوع  فال ي يش ؿؾ عؾقف بايع كظؿف»فؼال  

 خوارٌج -عؾك  صرف وجق وف و بوايـ م ا بوف الؼرنن  كظؿَ  وذلؽ ننّ  :إلك الجؿؾة

مشو ؿؾ  ومـفوا نكوف لوقس لؾعورب كوالمٌ  ،...عـ الؿعفقد مـ كظام جؿقوع كالمفوؿ

عؾووك  وو ه الػصوواحة والغرابووة، وال صوورف البووايع، والؿعووا  الؾطقػووة، والػقائووا 

ؿ الؽ قورة، وال ـائوب يف الباليوة وال شوابف يف الرباعوة، عؾوك  و ا ؽوالغزيرة، والنِ 

 .(1)«الطقل، وعؾك   ا الؼار...

و( مقضوقع الوـ  و و471وعوالج عبوا الؼوا ر )ت    وجعؾوف مواخاًل  ،عظؿ ب قئ 

دٓئووؾ )  كؿووا يف ك ابووف ،لػفووؿ ال ػاضووؾ بووقـ الؽووالم ومعرفووة وجووف اإلعجوواز

 .(اإلعجاز

ًٓ  ( وجووفَ و وو502وجعووؾ الرايووب )ت   يف ففؿووف إلووك طريؼووة  اإلعجوواز منووق

بالـظؿ الؿخصقص صوار الؼورنن ...»يقر، فؼال   ظؿ ال ل ظفر عؾقفا الؼرنن ٓالـ  

فوالـظؿ  ،، نو الخطبوة خطبوةا. كؿا نكف بالـظؿ الؿخصقص صار الشوعر شوعرً ايرنكً 

صقرة الؼرنن، والؾػظ والؿعـك عـصره، وباخ الف الصقر يخ ؾػ حؽؿ الشول  

كالخووا ؿ والؼوورط والخؾخووال  خ ؾووػ نحؽامفووا ونئووؿا  ا  :ـصوورهوائووؿف ٓ بع

                                                   

 (.36، 35إعجاز الؼرنن، )ص (1)
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 ب والػضوة، فونذا ثبوت  و ا ثبوت نن باخ الف صقر ا ٓ بعـصر ا ال ي  ق ال ّ 

ا مـ وقر فنن الؽوالم إّمو ،ؼ بالـظؿ الؿخصقص...بالؼرنن م عؾّ  اإلعجاز الؿخ ّص 

ا ظوقم  إّمووالؿـ .ؿ، نو موع الوـظؿ ئوجع، نو موع السوجع وزنظْ فؼط، نو مع الـ ر كَ 

ونكقاع الؽوالم ٓ  .ا مؽا بة، ويؼال لفا  الرئالةوإمّ  .مناورة، ويؼال لفا  الخطابة

لؿنائوـ  مـ ذلؽ كظؿ مخصقص. والؼرنن حاوٍ   خرج عـ   ه الجؿؾة. ولؽّؾ 

بآلة نكف ٓ يصح نن يؼال  الؼورنن رئوالة،  :لقس  ق كظؿ شل  مـفا جؿقعف بـظؿٍ 

ؾ بقـف وبقـ َص ف فَ عَ ئؿْ  عَ ـ يرَ يؼال   ق كالم، ومَ نو خطابة، نو شعر، كؿا يصح نن 

 .(1)«ئائر الـظؿ

وار باطووف  ،يف الوو اث وبووريؿ  وو ا النضووقر ٕموور الووـظؿ الؼوورن  مـوو  يووايؿٍ 

عوـ ر عـوف وموا يجعوؾ موـ الؽشوػ الؿنور   :بؼضقة بالغة إ ؿقة و ول اإلعجواز

لوقس فؼوط لبقوان كقػقوات حصوقل اإلعجواز موـ خوالل  ا،جوا   ام قيعً  اطريؼ ف نمرً 

د عؾقفا مـ إشوؽآت لؿخالػ فوا لؿا يرِ  االـظؿ، وإكؿا لبقان طريؼة الـظؿ ذاهتا دفعً 

                                                   

/ 1م، )1999 - و 1420،   إولك ػسقر الرايب، ت  بسقق ، كشرة كؾقة أداب، جامعة طـطا، ط (1)

ز   ق ما كان الؿعجِ »(. ويا عؾؾ كقن وجف اإلعجاز  ق صقرة الـظؿ الؿخصقصة لؾؼرنن بلن  44-45

 ، فؿنؾف منّؾ اا ما كان كقعف مؼاورً كقعف يقر داخؾ  نت اإلمؽان، كنحقا  الؿق ك وإبااع إجسام. فلمّ 

إفضؾ، وما كان مـ باب إفضؾ يف الـقع، فنكف ٓ ينسؿ كسبة ما دوكف إلقف. وإن  باعات الـسبة ح ك 

ا إذا ائ طاع يقره جـس زً ٓ يؽقن معجِ  -وإن لؿ يبؾغ شلوه-الـجار الناذق  مـ نلػ، فننّ  اصارت جز ً 

 «.فعؾف
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 ّٓ ر ال اري  مع ذلؽ خال بصقرة عامة مـ طرح كظرية م ؽامؾة  ػس    ننّ ما عاا ا، إ

و ف، ونئوباب مجقهفوا عؾوك ـُو ْ ب هبوا مَ لـا كقػقة بـا  كظؿ الؼرنن والطريؼوة ال ول ي ك 

ـ   ا الـنق الؿخوالػ لؿعفوقد كظوؿ الؽوالم، ولوؿ يؼوع اشو غال بن ول م  وابع بوق  

الؼسؿات وواضح السؿات ٓئ ؽشاف كظؿ الؼرنن وما لف مـ مزايا وخصوائص، 

ف وطورح  صوقرات م ؽامؾوة إزا   ؾؽوؿ والعـاية بنبراز الطرائؼ الؽؾقة ل كقب كص  

 الؿسللة. 

 إشكالية البحث:

وال ل   ؿنوقر بصوقرة رئقسوة حوقل  ،يف ضق  ما ئبؼ  ظفر إشؽالقة البنث

 ال سا ٓت ال القة 

ما سبب غقبة ظفور كظرية حول طريؼةة كظةا قلؼةررن رغةا كاةرت قٓ ة غال  -

 لػفةةا  ةةوق قلوجةة  بةةالـظا ا قل ةةاريع وقع بةةاره وجةة  ق عدةةا   و مةة خً  

 وكقػقات حصول ؟

 ا قلؼررين؟ظْ ه لؾبحث ا قس ؽشاف قلـ  رس وحػزكقف يؿؽــا تاوير قلّ   -

 ا قلؼررين؟ظْ ما  ي طريؼة قلـ   -

و ليت ن ؿقة   ه اإلشؽالقة يف إ اح فا  نرير الؿقيػ موـ حصواد آشو غال 

ٓئو ؽـاه  :مف السابؼقن يف ففوؿ وائ ؽشواف طريؼوة كظوؿ الؼورننالعؾؿل ال ي ياّ 

الؼرن  و ػريعف لوارس  ّص حف لـظرية م ؽامؾة إزا  طريؼة كظؿ الـرْ نئباب عام طَ 
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يف نفواق آشو غال  ال لموؾيف لػؽرة الـظؿ، وك لؽ رْ ب لؽ الغرض ريؿ طَ  م صؾٍ 

وحػوزه  ،إزا  وا -ئقؿا الباليل ٓ-يف درائة كظؿ الؼرنن وكقػقات   قير الارس 

وو ئووقؿا  ٓ-ع يف ائ ؽشوواففا، وكوو ا ائوو  ؿار آشوو غال الؿ ـووامل لؾبنووث الؿقئ 

 ة والوـّص ق  ركقب الـصقص الؽ ابقوة بصوقرة عاّموُطرُ  ائ ؽشافحقل  -الغربل

لوـظؿ الؼورن ، لؾ عريوػ ا فرضوقة  نؾقؾقوة لطريؼوةة =يف طرح الؼرن  بصػة خاّص 

كول  :نخورى وإثورا  البنوث يف كظوؿ الؼورنن موـ زاويوةٍ  ،هب ا آش غال موـ زاويوةٍ 

ؽالفا ـظؿ، وٓ يؽقن مجرد مخالػ فا لؾؿعفقد ئوبقاًل ٓئ شو  ا ال  جؾك طريؼة 

ة يف  و ه صؾة بوف كاإلعجواز، خاّصوبعض الؼضايا الؿ ّ  والطعـ عؾك الؼرنن وعؾك

فقفووا مووـ جايووا مناولووة ال شووؽقؽ يف الؼوورنن ويف نموور  تإويووات ال وول ظفوور

 .(1)اإلعجاز وإثارة الؾغط حقل  ؾؽ الؼضقة

 حدود البحث:

الو اث مـ خالل الـظر يف إطروحات ال ول اع ـوت بؼضوقة كظوؿ الؼورنن يف 

اإلئالمل وائ ؽشاففا ار ليـا  خصقص إطار الؿعالجوة يف البنوث بطورح اإلموام 

 (.و 471عبا الؼا ر الجرجا  )ت  

                                                   

- و 1440إولك،   نماد كاظؿ، دار الرياحقـ، طالؼرن ، منؿا ذكقن،  يراجع  جالقة إعجاز الـّص  (1)

 ويام بؿـايش فا. ،الؼرنن وإعجازه عـا رً ممخ   فؿم. فؼا جؿع بعض الشبفات ال ل نثار ا بعض2019
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ة اخ قاركا لف ا الطورح و ؼققوا آشو غال بوف يف يرا  ـوا لؾؿـجوز يف ؾّ و رجع عِ 

 ا كؿـطؾوؼ لػفوؿ ـ حاجج عـ يضقة الـظؿ ونبرزَ درائة كظؿ الؼرنن: كقكف نبرز مَ 

موا يجعوؾ موـ الـظور فقوف : ػاضؾ البقا  بقـ الؽالم ومعرفة وجف إعجاز الؼورننال 

اشو غال درئوف ب  بوع الوـظؿ  ػفوؿ ئوبب عوامو ؼقيؿ اش غالف  وق إك ور نولقيوة ل

، وكوو ا عووام لووف وبـووا  كظريووة  ػسووقرية وخصائصووفالؼوورن  وائ ؽشوواف نكؿاطووف 

طورح  ة وننّ الؿسوللة، خاّصوبو ؾؽؿ  -ئقؿا الباليول ٓ-اش غال الارس مـ بعاه 

كؿوا  وق  اوحواي ً  ائوقـ يوايؿً راؾ الاَبومـ يِ  اع جا  عبا الؼا ر حظل با  ؿام مقئ  

 معؾقم.

 أهداف البحث:

 يف ف قلبحث بصورت رئقسة إلى:

الوـظؿ الؼورن  يف  طريؼوةبقان ئبب عام بروز اش غال معوريف ٓئ ؽشواف  -

الؼوا ر الجرجوا  يف درائوة ال اث اإلئالمل، مـ خالل  ؼوقيؿ طورح عبوا 

 الـظؿ.

ئووقؿا  ٓ-ات حػووز الووارس بقووان نفوواق آشوو غال يف كظووؿ الؼوورنن وكقػّقوو -

 لارائ ف وائ ؽشافف. -الباليل

 الـظؿ.   اطريؼة بقان فرضقة لإثرا  وايع البنث يف كظؿ الؼرنن بطرح  -
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 السابقة: الدراسات

نئوباب عوام ظفوقر اشو غال  ـقت ببنوِث يف ضق  بن ـا لؿ كظػر بارائات عُ 

ك نخور ـوف يف ال اث...إلو ْ بائ ؽشاف كظوؿ الؼورنن وائ ؽشواف طريؼوة  ركقوب مَ 

 ا. ـَ مؿا  ق يقا بن ِ  ذلؽ

 ـ نبرز ما ويػـا عؾقف  ق ك اب )مااخؾ إعجواز الؼورنن( لؿنؿوقد شواكر.ومِ 

ثوؿ  ،يوةمؼآت مطقلوة ك بفوا ن/ شواكر يف نويوات م ػرّ  ياور عؾك ثالثوالؽ اب 

جؿعفا ولاه )ففر شاكر( مـ بعاه لاوراهنا عؾك معالجوة نمور اإلعجواز و لئوقس 

ًٓ -، ويووا عووالج فقفووا شوواكر (1)الـظوور لووف ونّرخ  ،معـووك اإلعجوواز وال نوواي -إجؿووا

ض بوال ؼقيؿ لظفقر اصطالح اإلعجاز والبقهة ال ل نك ج ف والؿملػوات فقوف، و عورّ 

وبقووان  -عبووا الؼووا ر ئووقؿا ٓ-ت وجووف اإلعجوواز لووبعض الؽ ابووات ال وول عالَجوو

إشؽآهتا، والؽالم عؾك الشوعر الجوا ؾل ونئوباب إ ؿالوف وإشوؽالقة ال شوؽقؽ 

 ل لؾبقوان ٓع وجقه الـظؿ الؽؾّ فقف، وكقػقة الـفقض ببنث اإلعجاز مـ خالل   بّ 

 ئقؿا البقان الشعري الجا ؾل، ويقر ذلؽ.

                                                   

ف، ونما الؿاخؾ ال ا  يف ا الؿاخؾ إول يف الؽ اب ) اري  حقر  ثؿ ا  ايت( فشرع فقف ولؿ ي ؿّ نمّ  (1)

لؿالؽ بـ « الظا رة الؼرنكقة»ويت( ففق الؿؼامة ال ل ك بفا شاكر لؽ اب الؽ اب )  وق راعـل ح ك   

يضقة الشعر »  كبل، ونما الؿاخؾ ال الث )ثرثرة نضجر ـل ح ك مؾِْؾت( فـُشر يف صقرة مس ؼؾة بعـقان

يراجع  مااخؾ إعجاز الؼرنن، مطبعة الؿا  بالؼا رة، دار الؿا  بجاة، «. الجا ؾل يف ك اب ابـ ئالم

 (.7-3م، )ص2002 - و 1423إولك   ط
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 ؼوقيؿ شواكر لطورح   قٕولومـ ثؿ فنكف ي ؼاطع مع بن ـا يف نمريـ رئقسوقـ  

  حاي ووف عووـ كظوور جايووا لبنووث اإلعجوواز مووـ خووالل  جريووا قلاةةاينالؼووا ر.  عبووا

 لف الؼارة يف يقادة البنث فقف عؾك كنق نفضؾ مؿا كان.  ،طرائؼ البقان لؾؽالم

لطوورح عبووا الؼووا ر يف  اديقًؼوو افلمووا إول فوونن ن/ منؿووقد شوواكر يووّام  ؼقيًؿوو

وحَؽوؿ بلكوف لوؿ يو ؿؽـ موـ  جؾقوة  ،الؽشػ عـ وجف اإلعجاز مـ خوالل الوـظؿ

 ّٓ  نن  ؼقيؿف لؿ يوربز نئوباب اإلشوؽال موـ خوالل طورح ذلؽ القجف ال ي نراد، إ

ال وا  ا ، ونّمو(1)يقور إمر كؿا ئقليت لضقؼ َعَطوـ عبوا الؼوا ر ٓ عبا الؼا ر: إذ ردّ 

: إذ واف وف الؿـقوة يبوؾ احاي ف عـ الـظر الجايا يف اإلعجاز فؼا كان مخ صورً و ق 

  نبقره بصقرة م ؽامؾة.

وك اب شاكر شايا الـػائة وبالغ إ ؿقة يف ضبط الـظر لؿقضقع اإلعجاز 

و اريخف والؽالم فقف، وئقليت  عؾقؼـا عؾك كالمف يف  ا قـ الـؼط قـ ال ل ذكركوا يف 

 مقاضعفؿا مـ البنث.

  

                                                   

ؿا يجعؾف يؽػ عـ آئ ئال الؽامؾ مع الػؽرة ال ل  ق بصواد  نرير وا ميعـل ئرعة مؾؾف وضجره  (1)

ضوّقؼ  ؒ  وكوان»ريؿ يار ف عؾك ذلؽ. و ق وصػ وصػف بف الؼػطل عـوا  رجؿ وف لوف، حقوث يوال  

إكبوواه الوورواة عؾووك نكبوواه الـنوواة، ت  «. الؽووالم عؾووك مووا يوو كره مووع يار ووف عؾووك ذلووؽ العطووـ، ٓ يسوو قيف

إولووك،   ط بقووروت، -الؼووا رة، وممئسووة الؽ ووب ال ؼافقووة  - الػضووؾ إبوورا قؿ، دار الػؽوور العربوول نبووق

 (. 188/ 2م، )1982 -  و1406
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 خمطط البحث:

ا خا ؿوة: فلّمو ويؼػق وا ،يسبؼفا مؼامة ،ئقف يـ ظؿ البنث يف ثالثة مطالب

فؾبقان فؽرة البنث وإشوؽالق ف ون اافوف...إل ، ونموا الؿطالوب فجوا ت  قلؿؼ مة

 كال الل 

   عبا الؼا ر وائ ؽشاف طريؼة كظؿ الؼرنن: عرض و ؼقيؿ.قلؿطؾب قٕول

 كقػقات   قير الارس ٓئ ؽشاف كظؿ الؼرنن. قلؿطؾب قلااين:

 .ؼرن ـظؿ اللطريؼة الفرضقة  نؾقؾقة  قلؿطؾب قلاالث:

 ف كركا فقفا خالصات البنث ون ؿ ك ائجف. قلخاتؿةا ونمّ 

عؾووك  ضووؾ عف  ،وإ  ٕشووؽر نخاكووا الػاضووؾ/ منؿووا مصووطػك عبووا الؿجقووا

 إثرائف. بؼرا ة البنث وما نبااه مـ مؾنقظات و عؾقؼات نئفؿت يف
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 املطلب األول

 ػبد القاهر واستكشاف ًظن القرآى؛ ػرض وتقىمي

لؼقوواس  ابوولمر الووـظؿ وجَعؾووف معقووارً  -كؿووا  ووق معؾووقم-اع ـووك عبووا الؼووا ر 

وبال ووالل ففووؿ وجووف اإلعجوواز يف الؼوورنن، وئووقر ؽز  وو ا  ،ال ػاضووؾ بووقـ الؽووالم

الؿطؾب عؾك بقان جفوا عبوا الؼوا ر و ؼوقيؿ اشو غالف يف ائ ؽشواف  و ا الوـظؿ، 

 وئقـ ظؿ الؿطؾب يف فرعقـ 

 الؼرنن: عرض وبقان.عبا الؼا ر وائ ؽشاف طريؼة كظؿ قلػرع قٕول: 

 عبا الؼا ر وائ ؽشاف طريؼة كظؿ الؼرنن: مـايشة و ؼقيؿ.قلػرع قلااين: 

 وفقؿا يؾي بقاكفؿا:

 :الفرع األول: ػبد القاهر واستكشاف طريقة ًظن القرآى؛ ػرض وبياى

ه، مـ نن يؽوقن كالٍم  س نسـُف ولػٍظ  س جقاُ  ٓ با  لؽّؾ »ر عبا الؼا ر نكف يرّ 

ؾ ٌة معؼقلٌة، ونن يؽقن لـا إلك العبوارة عوـ ذاك لؽ جفٌة معؾقمٌة وعِ ٓئ نساكِؽ ذ

، وحاول  نايا  ؾؽ الجفوة ال ول (1)«عقـاه مـ ذلؽ دلقٌؾ د  ائبقٌؾ، وعؾك صنة ما 

ظؿ وال وللقػ بوقـ يؼع هبا ال ؿايز ويؼقم عؾقفوا ال ػاضوؾ، و وق موا نرجعوف إلوك الوـّ 

 الؽالم.

                                                   

م، 1992 -  و1413ال ال ة   ة، طدار الؿا  بجا - دٓئؾ اإلعجاز، ت  شاكر، مطبعة الؿا  بالؼا رة (1)

(1 /41.) 
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اقٕلػاظ ٓ ُتػق  ح ى ُتمل ف »...يؼقل عبا الؼا ر    ةللقف  مة  قل ضرًبا خاصًّ

، فؾق نكؽ َعَؿوات إلوك بقوت م  قل ركقب وقل رتقب وُيْعَؿ  بفا إلى وج  دون وج 

كقػ جوا  وا  ػوؼ، ونبطؾوت كضوَاُه وكظاموف  اكؾؿا ف َعا   عادَت شعٍر نو َفْصؾ ك ٍر ف

 ر قبف ال ي بخصقصق ف نفواد جري، ويّقرت فرغ الؿعـك ونُ ل، وفقف نُ ـِ ال ي عؾقف بُ 

    -ؾمـ الطقي-ص نبان الؿراد، كنق نن  ؼقل يف ما نفاد، وبـََسِؼف الؿخصق

 لَكْبِؽ مـ ِذْكَرى َحبقٍب ومـزِ ا يِػَ 

حبقووب، نخرج ووف مووـ كؿووال البقووان، إلووك مجووال  ـ كبووِؽ كوورى مِووا ذِ َػوومـووزل يِ 

حؿالَفَ يان، كعؿ ونئؼطت  وبوقـ ُمـِْشوهف، بوؾ بقـوف  كسبَ ُف مـ صاحبف، ويطعت الور 

وا ثبةةوت  ةةوق إلووك يائووؾ، وَكَسووٌب َيْخووَ ّص بؿوو ؽؾؿ،  نَحْؾووت نن يؽووقن لووف إضووافةٌ 

 ةةوه قلؽؾةةا بقةةَت  ةةعرٍ  و فصةةَم  تقٕصةةم مةةا َتْعؾةةا بةة   ّن قلؿعـةةى قلةةوي لةة  كاكةة

خطاٍب   ةو ترتقبفةا عؾةى طريؼةة معؾومةة  وحصةولفا عؾةى صةورت مة  قل ةللقف 

ًبو -خ صاص يف ال  قبنعـل آ-ْؽُؿ ، و  ا النُ مخصوصة  ايؼع يف إلػواظ مر  

ر يف َصوفقفوا عؾوك يضوّقة العؼوؾ، وٓ ُي َ  عؾك الؿعا  الؿر  َبة يف الـػس، الؿـ ظؿةِ  ق 

ووٌص  يف  ر قووب و ـزيووؾ، وعؾووك ذلووؽ  إلػوواظ ُوُجووقُب  ؼووايؿ و وولخقر، و خص 

بة  .(1)«ُوِضَعت الؿرا ُب والؿـازُل يف الجؿؾ الؿرك 

                                                   

 (، باون  اري .5-4دار الؿا  بجاة، )ص - نئرار البالية، مطبعة الؿا  بالؼا رة (1)
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ْرت يف يقلِف  عالك»الآئؾ  ويؼقل يف   ائ نثائ  و ؾ  شؽ  إِذا فؽ 

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

ُع َنكؽ َك ال ي َ رى وَ ْسؿَ ، فَ جؾ ك لؽ مـفا اإلعجاُز، وَبَفرَ [44] قد  ىئمث 

ّٓ الؿزية الظا رة، والػضقؾة الؼا رة،  لؿ َ جا ما َوَجْاَت مـ ع إلى ؿا َيرجِ  لِ إ

ّٓ لفا  رِضبعِضفا ببعٍض  و ن لا َيعْ  ِؾا وه قلؽَ  قرتباط  ِم  قلُحْسُ  وقلشرُف إ

َٓقْت قُٕولى بالااكقة  وقلاالاة بالرقبعة  و ؽوق  إلى  ن تس ؼرَيفا إلى رِخر ا  حقث

 اَتَج ما بقـفا  وحَصم م  مدؿوعفا؟و ن  قلػضَم َتـَ 

َنخقاهتوا موـ بوقـ   رى لػظة مـفوا بنقوُث لوق ُنِخوَ ت ْؾ   ؾإن شَؽْؽَت، ف لمّ 

يف و ل يف مؽاهنوا موـالػصا ت، َٕد ت مـوُنفردَ  ، (لبَؾِعو)اأيوة  ُيوؾ   حة ما ُ مد 

ئائَر موا  ربؾفا وما بعَا ا، وك لؽ فاع بِ ُظَر إلك ما يَ ر ا وحَا ا مـ يقِر نن َ ـْ واع بِ 

 يؾقفا.

إرُض، ثوؿ  تَيويف نن ُكقدِ  ذلؽ، ومعؾوقٌم نن  مْبوَان العظؿوةيف  وكقَػ بالشّؽ 

 (، ثوؿ إضوافةيوا ني فوا إرُض )  ، كنق(نّي )َن ُدو (يابو)، ثؿ يف نن كان الـاا  َرتُنمِ 

َع كووااُ  إرض وبِووْن ُن ْ ، ثووؿ نَ (ؿووا َ الل ِعووؾَ ابْ )، دوَن نن يؼوواَل  )الؽوواف(إلووك  )الؿووا (

فا، ثوؿ نْن يقوؾ السؿا  ونمرُ  كاا ُ ولهنا، ونمُر ا بؿا  ق مـ ش  و  ا ك لؽ بؿا َيخص 

ّٓ  (ُفِعوَؾ )، فجا  الػعُؾ عؾوك صوقغة  ۇئمث ۇئ نث وة عؾوك نك وف لوؿ َيِغوض إ  الاال 

، ثوؿ ۆئمث ۆئ نثك   عوال مر نمٍر وُيارِة يادٍر، ثؿ  لكقا ذلوؽ و ؼريوره بؼقلوفبلَ 
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 ، ثووؿ إضووؿار ېئمث ۈئ نثۈئ وو ه إمووقر، و ووق   ذكوور مووا  ووق فائوواة

والآلة عؾك ِعَظؿ الشلن، ثؿ مؼابؾة  ْبؾ ال ْكر، كؿا  ق شرُط الػخامةيَ  )السػقـة(

ال ول  َنَفَ ورى لِشولٍ  موـ  و ه الخصوائص .يف الػا نوة (يقوؾ)ويف الخا ؿوة بو (يقؾ)

 وا ُ نقط بالـػس موـ نيطار ِر ا  قبةٌ  صق   ك باإِلعجاز روعًة، و نُضُرك عـام ؿؾ

ذلؽ   ق صقٌت مسؿقٌع وحروٌف َ  قالك يف الـ طؼ  نم كؾ   ا بالؾػظ مـ حقث عؾ ؼً 

 العجقب  لؿا بقـ معا  إلػاظ مِـ آ  ساق

ًٓ  ٓ َيةةَ ُع لؾشةةّ   اقت ضةةاًح  نفؼةة  قت ضةةَذ إ  مةة      ن  قٕلػةةاظ ٓ ت ػاَضةةممدةةا

دت  وٓ م  حقثحقث  ي  فةا ا قي كؾٌا مػةردٌت  و ن قلػضةقؾة وخ    لػاظ مدر 

  لة   مؿةا ٓ َتعؾ ةه لة  بصةريذعـى قلؾػظة لؿعـى قل ي تؾقفا  ومةا   ةبَ  مة مءم 

 .(1)«قلؾػظ

يف طوورح  اويقر ؿووا ك قوور جووا  -مووـ خووالل  وو يـ الـصووقـ  اوظووا ر جووا  

إلوك الوـ ْظؿ والطريؼوة ذاهتوا ال ول  نن وجف ال ػاضؾ بوقـ الؽوالم ير واّ  -الؼا ر عبا

ب موـ خاللفوا هبوا الؽوالم و ور بط عرب وا نجوزا ه، والؿسوالؽ ال ول   ّكو ي عالؼ

 ػ مـفا الجؿؾ وال اكقب.العبارات و  للّ 

                                                   

 (.45/ 1دٓئؾ اإلعجاز، ) (1)
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، نن   ػاضووَؾ الؽؾؿ ووان وإْن جِفوواَ يؼووع يف َوْ ووؿ  و ووؾ»يؼووقل عبووا الؼووا ر  

ؿ، بلك ر موـ نن ظْ إلك مؽاٍن  ؼعان فقف مـ ال للقػ والـّ َظر نن ُيـْ  الُؿػرد ان، مِـ يقر

 ، نو نن  ؽووقن حووروُف  وو همللقفووًة مسوو عؿؾًة، و ؾووؽ يريبووًة وحشووقةً   ؽووقن  وو ه

، ومؿا َيُؽا  الؾساَن َنْبَعَا  ـَ ، وام زاُجفا َنحس  َنَخػ 

ّٓ  و ه الؾػظوُة فصوقنةٌ )  ا يؼوقلو ؾ َ جوا نحواً    و وق يع ورب مؽاَكفوا موـ(، إ

ـَ ُمال  خقاهتا  ٕمماكس فا  مِة معـا ا لؿعا  جاراهتا، وفضَؾ  الـظؿ، وحس

، ، وكابقوووةٌ يؾؼوووةٌ )، ويف خالفوووِف  (ـوووٌة، ومؼبقلوووةٌ و وووؾ يوووالقا  )لػظوووٌة م ؿؽّ 

ّٓ ( ةٌ ومس ؽرَ  ـِ آ ػاِق بقـ  و ه و ؾوؽ روا بال ؿؽ   ويرضفؿ نن يعب  ، إ ـ عـ حس

إولك لؿ َ ؾِْؼ بال اكقوة يف  ال م، ونن  ق  عـ ئق  ال والـ بُ  ؼمـ جفِة معـا ؿا، وبالَؼؾَ 

 .(1)« ا ادّ ا لؾ القة يف مملِْػؼً  معـا ا، ونن السابؼة لؿ  صُؾح نن  ؽقن

يقالب الؿعا  ال ل  خؾب إلباب وفـقن ال صوقير ال ول  سونر العؼوقل  إنّ 

لقست ئقى رشح عـ طريؼة ال كقوب ال ول يوارج عؾقفوا الؽا وب يف بـوا  كالموف 

ؾووؼ الؿؿووايزة الوورئقس لووقس  ووق الصووقرة الـا جووة عووـ مـط ف: ومووـ ثووؿ فووننّ وكّصوو

ز يف إك اج   ه الصقرة وإحوااثفا وإخراجفوا إلوك حق و اال كقب، وإكؿا ما كان ئببً 

ت عؾقف، و ق فعؾ ال كقب ذا وف وطريؼوة ر ال ي باَ القجقد عؾك   ا الـنق الؿبفِ 

جوات ال قلقػ ال ول اكو ظؿ عرب وا كسوؼ الؽوالم: فعورب  و ه الطرائوؼ وحوا ا ودر
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ويف اخو الف  ،ف وروكؼوفاإلجادة واإلحسان يف ائو عؿالفا ي ػاضوؾ الؽوالم يف مائِو

ز نئوالقبف، ويف ام الكوف لبصوؿة وي ػاوت يف طبعف ومخرجف و ؿوايُ  ،هبائف وكضار ف

ٓكػوراده بخصوائص يف  :ا ئوقاهؾ  ؿققوزه موـ خاللفوا عّؿوفُ ْسوف هبا ويَ رَ عْ ة يُ خاّص 

 ايزداد الػضؾ يف كظوؿ كوالم بعقـوف ح وك يبؾوغ حوا  ويا  كظؿف ٓ يشاركف فقفا يقره،

ز   ووق مووا كووان كقعووف يقوور داخووؾ  نووت الؿعِجوو»فووال يؿؽووـ مؿاثؾ ووف: إذ  ازً معِجوو

ف ، فؿنّؾواا موا كوان كقعوف مؼواورً كنحقا  الؿوق ك وإبوااع إجسوام. فلّمو :اإلمؽان

إفضؾ، وما كان مـ باب إفضؾ يف الـوقع، فنكوف ٓ ينسوؿ كسوبة موا دوكوف  منّؾ 

وإن -الـجوار النواذق  ػ، فوننّ مـ نلْ  اوإن  باعات الـسبة ح ك صارت جز ً  ،إلقف

 .(1)«إذا ائ طاع يقره جـس فعؾف ازً ٓ يؽقن معجِ  -لؿ يبؾغ شلوه

العؾوؿ نكظور فقؿوا يالوف العؾؿوا  يف  ولوؿ نزل مـو  خوامُت »يؼقل عبا الؼوا ر  

بقان الؿغزى موـ  و ه ، ويف (الرباعةو) ،(البقانو) ،(البالية(، و)الػصاحة)معـك 

العبارات، و ػسقر الؿراد هبوا، فلجوا بعوض ذلوؽ كوالرمز واإليؿوا ، واإلشوارة يف 

ث عـوف َنوبْ قُ ب، ومقضوع الوافقـ لِ َؾوطْ قُ لِ  ل  ، وبعضف كال ـبقف عؾك مؽان الخبخػا

 قضوع لوؽ الؼاعواةُ إلوك الؿطؾوقب ل سوؾؽف، و ُ  ح لوؽ الطريوُؼ  َ ْػوج، وكؿا يُ خرَ فقُ 

، او ركقًبوو ا، و للقًػوواو ر قًبوو ال عؾووك نن  فـووا كظًؿووالؿعووق   ل عؾقفووا. ووجوواُت ل بـِوو

الؽوالم الو ي  ول    ه الؿعا  يف ئبقَؾ  ، وننّ او نبقرً  ا، وكسجً او صقيرً  وصقايةً 
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 فا يف إشقا  ال ول  ول حؼقؼوة فقفوا، ونكوف كؿوا يػضوؾ  ـواك الوـظؿُ ئبقؾُ  مجاز فقف

 ؿ الػضوُؾ ثوؿ يعُظو .الصقايةَ  والصقايةُ ، الـسَج  ، والـسُج ال للقَػ  ، وال للقُػ الـظؿَ 

ووو ؽُ وو ، وح ووك ك قوورةً  لووف درجوواٍت  ه والؿجوواكَس كظقوورَ  ح ووك يػووقق الشوول ُ  ةر الؿزي 

م مـوف ، وي ؼواّ اؾ بعوض الؽوالم بعًضوك لؽ يػُضو .الشاياَ  ال ػاوَت  ؿُ قَ   ػاوت الؼِ 

بعوا  ايًبورْ فوقق مـزلوة، ويعؾوق مَ  مـزلوةً  لذلؽ وير ؼ ف، ثؿ يزداد فضؾُ الشل َ  الشل ُ 

ع إطؿوواع، طِووؼَ ـْ ، ح ووك يـ فوول إلووك حقووث  َ بعووا يايووةٍ  لووف يايووةٌ  ُػ سوو لكَ  ُ ريووب، ومَ 

إيوواام يف العجووز ]يؼصووا إعجوواز  يط الؼووقى، و سوو قؼُ ْسوور الظـووقن، و َ ُسوونْ و َ 

 .(1)«الؼرنن[

و كةة   ،مـطؾةةه ففةةا قل ػاضةةم بةةق  قلؽةة م لؾةةـظا ق ةة فار عبةة  قلؼةةا ر بةةردّ  إنّ 

وإطال   ا تؼرير  ل  قلؿـطؾةه وقل ة لقم  ،قٕساس قلرقسع ا درك وج  ق عدا 

لشقوع  وق  فاره بق  قل قرسق   فؽقف  :ع ا تؼريرهمؿا ٓ يح اج إلى توس   ،عؾق 

كان ق  غال عب  قلؼا ر م  خ ل  وق قلؿـطؾه وجف ه ا قلؽشف بة  عة  طريؼةة 

 كظا قلؼررن؟ 

الـاظر يف اش غال عبا الؼا ر مـ خالل الـظؿ، يؾنظ نكف ريؿ عـاي ف  شؽ ننّ  ٓ

و وبجعؾ الـظؿ مـطؾًؼا رئقًسا لؿعرفة وجف اإلعجواز وال بص  ـ ـ مِور بسوببف: كقكوف يؿؽ 

ؿ ئوبب ْفو وف، وبال والل فَ ؾّ عِ  وجوفِ  زِ ْقوئبب ويقع ال ػاضوؾ بوقـ الؽوالم ذا وف ومَ  ففؿِ 
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ّٓ بعقـف كؿا النوال يف شولن ا إعجاز كالمٍ   نكوف لوؿ يؽشوػ عوـ طريؼوة كظوؿ لؼورنن =إ

ؿ كقػقة ويوقع فْ الؼرنن، فضاًل عـ بقان ئبب فرادهتا ومخالػ فا لؾؿعفقد، وبال الل فَ 

بجال : حقث يال بعا  (شاكر)ره اإلعجاز لؾؼرنن مـ خالل طريؼة كظؿف، و ق ما يرّ 

نن نورد كالم عبا الؼا ر عؾك  ػاضؾ الؽالم و ػاو ف بسبب ما يؽقن يف كظؿف ح وك 

ا  ـؼطع دوكف إطؿاع و س قي إياام يف العجز عـ اإل قان بؿ ؾوف )إعجواز يبؾغ حا  

قوف، ب نؾقوؾ ، يا نجاد ال القؾ عؾقف يف ك ابَ ما يالف عبا الؼا ر  ـا حؼ   وكّؾ »الؼرنن(  

ِرق يف الؼارة عؾك   وق البقان، وعؾوك البقوان عوـ بالغ الروعة والؼقة والصاق، ُمعْ 

 ّٓ  نكف خ ؿ  و ه الؿؼالوة بواعقى، ٓ  وق ائو طاع الرب وان عؾقفوا، وٓ   ا ال  وق، إ

ع إطؿواع، ـؼطِويقره مؿـ جا  بعاه، وذلوؽ يقلوف  )ح وك يـ فول إلوك حقوث  َ  نحاٌ 

و وق هبو ا يشوقر إلوك  ،و س قي إياام يف العجوز(، الؼقى طؼُ ْس و َ  ،ر الظـقننُس و َ 

   ية  يبة    ةوق قٓف ةرق  قلؼا ر  وق قلحةّ   وٓ ِمة ُحّ  لـا عب لا يَ )إعجاز الؼرنن(. 

بق  قلؽة م قلؿ ػةاوت درجةة بعة  درجةة وبةق  قلؽة م قلةوي تـؼطةع دوكة  قٕطؿةاع 

فنكؿووا  وو ه صووػات  وتحسةةر قلظـةةون  وتسةةؼط قلؼةةوى وتسةة وي قٕقةة قم ا قلعدةةز؟

 ِق  و و   ق لف ا الؼرنن العظقؿ، ٓ  بعا ك قًرا عـ كعقِت وكعقت لؿا يف كػسف مـ ال  و  

اإلمامقـ الجؾقؾوقـ نبول ع ؿوان الجواحظ، ونبول بؽور البوايال  يف حالوة إهبوام معـوك 

قوف الجؾقؾوقـ  )نئورار البالية، يبؾ نن يبان  ق يف إماطة الؾ ام عوـ  و ا اإلهبوام بؽ ابَ 

 .(1)«الية( و)دٓئؾ اإلعجاز(الب
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بعوا  ايامًضو اإحساًئو كوان ينوّس  الؼوا ر ـوا عبواَ مامَ إِ  ل ننّ وظـ    »اويال نيًض 

الجفا الؿضـل ال ي ب لف يف كشػ إهبام البالية مـ جؿقع نطراففوا بلكوف يوا بؼول 

يووف لفوو ا الؼوورنن العظووقؿ. لووؿ يجووا ف ب  وّ  ووق عؾقووف مشوورِ  ،ؿفَ بْ شوول  يووامض ُموو

مـ الؾجق  إلك ما لجل إلقف نبق ع ؿان الجاحظ يف   ويوف  امـاًص  الؼا ر عـائ  عبا

كظوؿ الؼورنن وبقاكوف  ، وننّ امؼـًعو لف ا الؼرنن، حقـ لؿ يجوا )الصورفة( مغـقوة يـوا ً 

 انبوق ع ؿوان   ويوف كعً و َت يف شولكف، فـَعو دٌ م د   دَ مـ نن ي د   ّؾ وطبعف ومخرجف نَج 

نعؿوواق الؾغووة، فؽوو لؽ فعووؾ  ـموو بللػوواظ  عووب يف ائوو خراجفا امقحًقوو ام قوورً 

الؼا ر حقـ خامره   ا اإلحساس الغامض الؿبفؿ، بعا نن ائ ؼصوك جفواه  عبا

  ه الـعقت الؿقحقة الؿ قرة  )حقوث  ايف كشػ إهبام البالية فائ ناث  ق نيًض 

 ـؼطع إطؿاع و نسور الظـوقن، و سوؼط الؼوقى، و سو قي إيواام يف العجوز(، 

ؿ لوؿ يبؾوغ الغايوة يف  ػسوقر موا ينوقط بوف موـ ل  موبفَ لشو ٍق كعقت م و و   اففل نيًض 

 .(1)«اإلهبام

 لؿعرفةة وجة  ق عدةا   إٓ  ن قلـةاظر ا مة خً   قلؼا ر قلـظاَ  لؼ  جعم عبُ  

ق م  قٓ ة غال باس ؽشةاف قلصةور قلؽؾقةة لةـظا قلؼةررن  وٓ مةا وً ؾْ ك اب  يد ه ِخ 

ومسال  تركقب م ـ  ويبةر  يؼارب  ل : فعب  قلؼا ر لا ي  بع طريؼة كظا قلؼررن 

ز فقفةا وعدةز قلعةرب عة  م  سةباب قل ؿّقةكقػقاتفا بلي صورت م  قلصةور  ويحّؾة
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مؿاثؾ فا  و و ما يؿؽ  قس ؾؿاح  مة  تصةوركا لؽقػقةات قلؿؼاربةة قلـظريةة لػفةا 

ق عدةةا  ا ضةةوء مـطؾةةه قلةةـظا وقل ركقةةب وقل عةةاله بةةق  قلؽةة م كؿةةا قةةرر 

سال   ثةا قلـظةر بعة  ا ا مـ ةوج قلة رس عـة ه قلؼا ر وما كان يوجب  م  م عب 

 .وقلؿعالدة

وال ووللقػ بؿ ابووة الؿـطؾووؼ الوورئقس  اع بووار صووقر ال كقووب وفـووقن الضووؿّ  إنّ 

 ُب ؿ وجوف إعجواز الؼورنن =يقِجوْفولؾؿؼاركة بقـ كالم العورب والؼورنن وبال والل فَ 

 لفوا  ركقوُب  اموـ  ؾؽوؿ الطرائوؼ الؽؾقوة ال ول جورى  بًعو از شوقهً ربُِكو لف ننْ  ال لصقَؾ 

ـ نثور ذلوؽ ، وك لؽ  ر قب الؽالم يف الؼرنن، وكبقّ اوشعرً  االؽالم عـا العرب ك رً 

ػضوول لػفؿووف وإدراك السووبب الوو ي مووـ نجؾووف وكقووػ نكووف يُ  ،يف درس اإلعجوواز

يف ائو عؿالفا و قظقػفوا  كظؿ الؼورننطريؼة ت العرب عـ اإل قان بؿا يؿاثؾ عجزَ 

 .  لف ه الطرائؼ مـ ال كقب

طر وا وضبط نُ  ،ٓع ـا  ب عبقا طريؼ الؿؿارئة البن قة لؾؼقام ب لؽوك لؽ ا

وبقووان إشووؽآهتا ومـزلؼاهتووا الؿركزيووة: وذلووؽ مووـ ، الؽؾقووة ومـطؾؼاهتووا الرئقسووة

خالل الؽالم عؾك بنث كقػقوات اإلحاطوة بصوقر ال كقوب يف كوالم العورب ويف 

ونئوباب  نصوقؾفا، ؾ  ؾوؽ الطرائوؼ ر بالؿسالؽ الؿـفجقة ل قّئوالؼرنن، وال بّص 

خطوقات وإجورا ات  واحوا مـفؿوا موـ وال لصقؾ لؿا يس ؾزمف الؼقام ب لؽ يف كّؾ 

ومعرفووة القجووف الوو ي بسووببف حصووؾ  ،يف ضووق  طبقع ووف، وكقػقووات عؼووا الؿقازكووة

 اإلعجاز.



 

 

 دراسة نَظْم القرآن: قراءة يف املنجز وآفاق االشتغال، مع طرح فرضية للنَّظْم القرآين

 بحوث

(22) 

كالم العرب صـقف ونلقان: فؿـف الـ ر بؽافة صقره ومـف الشعر، فؿا  ل  إنّ 

وما  ق إك ر نولقية موـ يقوره   ال كقب يف كؾ   الؿؼ ضقات القاجبة لػفؿ طرائؼ

ا الؽ قور موـ كوالم ْؼوكػَ  :وكقػ يؿؽـ بنث صقر الـظؿ يف ضق  صوعقبات  فقف

وثبق وف  -الو ي يؿ وؾ ذروة ئوـام كالمفوؿ- وما ين ػ بالشعر الجوا ؾل ،العرب

وك لؽ كقػ يؿؽـ الؼقام ببنث صقر ال كقوب يف الؼورنن   وكؼؾف مـ إشؽآت

 وما  ل العّاة الؿـفجقة ال ل ك قئوؾ هبوا البوّت   ئ ؽشاف طريؼة الـظؿوا الؽريؿ

 إل . وما  ل خطقا ف...  ومـ نيـ يبان البنث  ؽؿ بفيف ذلؽ وضبط النُ 

معالجووة نم ووال  وو ه الؼضووايا ويقر ووا وآشوو باك معفووا وبقووان كقػقووات  إنّ 

از عورب لؿوـ يريوا ال لصوقؾ لػؽورة ففوؿ اإلعجو اال صرف إزا  ا  باو ظوا رة جوا  

ه  صووقر ال كقووب يف الؽووالم، ح ووك يصووبح لؿـطؾووؼ الووـظؿ نئائووف الـظووري وبـووا

و وربز  ،لوف االؿـفجل الؽؾل، ف  ضوح صوقى طريوؼ السوقر يف بنوث الؿسوللة  بًعو

 و  جؾك معالؿفا ولقازمفا. ،مسالؽفا

إكـا م ك  لمؾـا يف طرح عبا الؼا ر ال لصقؾل لػفؿ اإلعجاز مـ خوالل الوـظؿ 

وجواكاه عؾوك  -ال ي عؼواه لبنوث الؿسوللة« دٓئؾ اإلعجاز»ك ابف ئقؿا يف  ٓ-

 ًٓ  عؾك  يقر   ا الـنق: فؼا ندار عبا الؼا ر صؾب  لصقؾف إجؿا

 قلؽ م عؾى إ ؽال قلـظر لػفا ق عدا  م  خ ل كظا قٕلػاظ. -
قٓس  ٓل عؾى سؼوط  ةوه قلػؽةرت  وكقػقةة مصةادم فا لؿـطةه ق عدةا   -

 وتاريع قلبقان.
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 ل لكق  عؾى  ن قلػصاحة وقلب غة ترت  لـظا قلؿعاين ٓ قٕلػاظ.ق -

و  ه نمقر ي جؾك معفا بقضقح عام طرح عبا الؼا ر لـسوؼ  ركقوب وكظوؿ 

وك ا طريؼة كظؿ الؼرنن وبقان العؾة ال ل مـ نجؾفا  ؿقز  و ا الوـظؿ  ،الؽالم كؽّؾ 

 ا ئقاه وعجزت العرب عـ مؿاثؾ ف. عؿّ 

با الؼا ر بالريؿ مـ نكف حوّقل ففوؿ ال ػاضوؾ بوقـ وحاصؾ ما ئبؼ يربز نن ع

كوف لوؿ يؽشوػ عوـ طريؼوة كظوؿ ّٓ ناإلعجاز، إ لػفؿ الؽالم لؾـظؿ وجعؾف ماخاًل 

حالوت بقـوف وبوقـ  نؼقوؼ  الؼرنن، و ق إمر ال ي يقجب الـظر يف إئباب ال ل

 درئف بؼوقة، و وق موا ئوقؽقن منوال   فاجَ ؾِ  ؾؽؿ الغاية وال ل كان مـ الؿ قيع نن يَ 

   .لؾنايث يف الػرع ال الل
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 :الفرع الثاين: ػبد القاهر واستكشاف طريقة ًظن القرآى؛ هٌاقشة وتقىمي 

 ا ـوا ٓ  ، وكنوـكؿوا بقـّوا اإلعجوازائ  ؿر عبا الؼا ر الـظؿ يف معرفف وجوف 

يعـقـا بإصالة  ؼقيؿ عبا الؼا ر يف الؽشػ عـ وجف اإلعجاز يف ذا ف موـ خوالل 

 وق عوام  اموـ عاموف، وإكؿوا موا يعـقـوا  نايواً  اوٓ كقن كظؿ الؼرنن معجزً  ،ظؿالـّ 

 والو ي ،ظؿقجف ٓئ ؽشاف   ا الـّ لُ وئبب عام وُ  ،بقاكف لطريؼة كظؿ الؼرنن ذا ف

 اطرحوف بالؽشوػ عـوف عـايوة بالغوة: كقكوف يؿ وؾ مر ؽوزً عـوك كان مـ الؿـ ظور نن يُ 

ّٓ  ارئقًسوو عوورف فؽقووػ يُ  لؾؽشووػ عووـ وجووف اإلعجوواز الوو ي ريووب يف  جؾق ووف، وإ

اإلعجاز مـ خالل الـظؿ باون الؽشػ عـ طريؼوة الوـظؿ ذاهتوا ال ول درج عؾقفوا 

ا ئقا ا  جعؾ مـ الؼارة عؾوك مؿاثؾ فوا وبقان ما فقفا مـ وجقه  ؿايز عؿّ  ،الؼرنن

 عـ طقق البشر. اخارًج  مس نقاًل  انمرً 

ببقووان اإلشووؽال الوورئقس وئوقـ ظؿ بـووا السووقر يف مناولوة  نؾقووؾ ذلووؽ إمور 

ًٓ عـ بنث طريؼة كظؿ الؼرنن وئببف، ثوؿ بقوان مسوببات  ال ي صاّ  عبا الؼا ر نو

 ؿ ثالً وا ببقوان ئوبب يػؾوة الاارئوقـ لعبوا الؼوا ر خيػؾة عبا الؼا ر عـف ثاكًقا، وك

 .اإلشؽال يف طرحف، وبقاكف عؾك الـنق أيت عـ   ا
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 ا: ػبد القاهر وسبب ػدم الكشف ػي طريقة ًظن القرآى:أولً

ن/ منؿقد شاكر بالريؿ مـ  صرينف بعوام يوارة عبوا الؼوا ر عؾوك بقوان  إنّ 

 ّٓ بِـ عوـ اإلشوؽال نكوف لوؿ ُيو وجف اإلعجاز مـ خالل الـظؿ كؿا كؼؾـوا عـوف يبوؾ، إ

عبا الؼا ر عـ بؾقغ الغاية يف بقان طريؼة كظؿ الؼرنن والؽشػ  العؾؿل ال ي صاّ 

كووان يف إمامـووا »ـ عبووا الؼووا ر، فؼووال  ونرجعووف فؼووط لضووقؼ َعَطوو ،عووـ إعجاز ووا

عائؼ لف عـ بؾوقغ الغايوات يف بقوان موا يجواه يف كػسوف ويف عؼؾوف  الؼا ر عقٌب  عبا

ـْ  يريز ووف ويف يؾبووف، ويووا ندرك بعووض الؼوواما  مووـ عؾؿائـووا  وو ا العقووب يف ِئوو

ْصوػف لعبوا الؼوا ر بضوقؼ العطوـ ( وَ ة، ثؿ كؼؾ عـ صاحب )إكباه الوروا(1)«وطباعف

ا  ق مغرق يف  لمؾف وٓ يس قيف الؽالم عؾوك موا عؿّ  وضقؼ الصار ما يجعؾف يؽّػ 

  ا عقب بوّقـ  ؾوقح نثواره يف مقاضوع »يار ف عؾقف، وعؾؼ عؾقف بؼقلف   ي كره، مع

بوف )دٓئووؾ اإلعجواز(. و وو ا العقوب الـاشووب يف ة يف ك اوخاّصوو ،ك قورة مؿووا ك وب

، م ل ًبوا لؾؽشوػ  ماخؾوف الرائوعا حقـ اكافع داخواًل ا م بطً طبقع ف نمسؽ بف إمساكً 

ل عبا الؼا ر جؿؾوة إئوباب ال ول دفع وف ِس فبضقؼ العطـ كَ  ،...عـ إهبام البالية

ص   ه إئباب يبؾ نن ياخؾ إلوك  اإلك   ا الؿاخؾ، فلعرض إعراًض  عـ  ػن 

 .(2)«ما دخؾ إلقف

                                                   

 (.120مااخؾ إعجاز الؼرنن، )ص (1)

 (.121)صمااخؾ إعجاز الؼرنن،  (2)
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ة قل ةي وقعةت ا ر عـ ه طبقعة ق  ؽآت قلعؾؿقّ  /  اكر لا ي حرّ  ويب و  نّ 

 لة  عة  بؾةوغ غاي ة : فارتضةى  ةوق قل ػسةقر قلةوي طرح عب  قلؼا ر وكاكت حائً  

قلـظةر عة  تحؾقةم  ْبعي عـ  عبة  قلؼةا ر ٓ غقةر  وبغةّض ع قٕمر فق  لسبب طَ جِ ُيرْ 

ًٓ    إٓ  ن(1)طبقعة عب  قلؼا ر وص    وق قلوصف فق  مة  ع مة  ق  بةار ً ثؿةة إ ةؽا

طريؼة كظا قلؼررن  و وق بقـ  وبق  قلؽشف ع   ا طرح عب  قلؼا ر  و قلوي حاَل 

 .اه عب  قلؼا ر إ قء قلـظاق  ؽال ي دس  ا كظركا ا طبقعة قلؿػفوم قلوي تبـّ 

                                                   

كرى مـ جاكبـا نن   ا القصػ وصػ يقر ديقؼ لشخصقة عبا الؼا ر: فؽقػ يس ؼقؿ   ا مع موا ف نوف  (1)

ر  نرير ا عؾك القجف ال ي ة عـا ال لمؾ، وٓ ي قّس معارف ظا رة الايّ ره مـ عبا الؼا ر مـ عؾؿ وما حرّ 

 ّٓ  ا ما يع ي بن ف وك اب ف موـ مقاضوع لوؿ يوقِف ة بالغة وطقل كظر يف الارس وال نؾقؾ، ونمّ  برويّ يام بف إ

ـ ؼ معوارف لوؿ  ؽوـ مشوؼؼة يبؾوف، وذاك شولن الورواد عوادة وَموفقفا بالـظر، فف ه  رجع بـظركا لؽقكف شؼّ 

ػجوورون يـووابقع الؿعووارف: إذ يوو  ؾفؿ روعووة آك شوواف الؽؾوول لؾؿسووائؾ والؼضووايا عووـ  نريوور بعووض ي

ـ  ال وؿ بالبنوث والـظور يف ضوق   و ه مؿوا يسو اركف َمو ك نخر ذلوؽجقاكبفا و ػاصقؾفا وجزئقاهتا...إل

 الؽؾقات ال ل حررو ا ونيامقا عؿاد ا.

ل اإلعجاز مـ خاللف فف ا مؿا ي لمؾ يف ضق  ا عام يار ف عؾك الؽشػ عـ كظؿ الؼرنن وبقان حصقونمّ 

 ّٓ يقر مػقا يف  نؾقؾ  فنكف يظّؾ  -ح ك لق يؾـا بف- فالؾجق  لؿ ؾ   ه إوصاف الطبعقة طرحف، وإ

اإلشؽآت العؾؿقة يف إطروحات ومناولة ففؿ وجقه الخؾؾ فقفا، بؾ إكف يضقؼ مجاري الػؽر 

 وينبسفا عـ  لمؾ   ه إئباب والبنث فقفا.
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كؿوا -فقؿا يبؾ عبا الؼوا ر  كبقرٌ  الـظؿ مـ حقث  ق فؽرة كان لفا حضقرٌ  إنّ 

يف الؽووالم عؾووك إعجوواز الؼوورنن وفصوواح ف، فؼووا ذكر ووا  وائوو عؿاٌل  - ووق معؾووقم

 ويقر ؿ. ،والبايال  ،والؼاضل عبا الجبار ،والخطابل ،الجاحظ، والرّما 

 ويوا عؾؿوُت » ر عبا الؼا ر  و ا النضوقر لػؽورة الوـظؿ يبؾوف، فؼوال ويا يرّ 

خووقؿ يوواره، وال ـقيووف بوو كره، ػو  (الووـظؿ)إطبوواق العؾؿووا  عؾووك  عظووقؿ شوولن 

وإجؿاعفؿ نن ٓ فضؾ مع عامف، وٓ يار لؽالم إذا  ق لؿ يس ؼؿ لف، ولوق بؾوغ يف 

ّٓ  ؿ النؽؿ بلكف الو ي ٓفُ وب    ،يرابة معـاه ما بؾغ  بوف، ونكوف  ؿوام دوكوف، وٓ يوقام إ

 .(1)«والعؿقد ال ي بف آئ ؼاللالؼطب ال ي عؾقف الؿاار، 

ق لضبط قل ػاضم بةق  قلؽة م كؿةا ولؿا كان عب  قلؼا ر ق  جعم قلـظا معقارً 

، كوول يؼووقم لةة   فنكةة  قج فةة  ا تحريةةر  ةةوق قلةةـظا وتػسةةقر معـةةاه  سةةؾػـا وقحةة ّج 

 يف الؽشوػ عوـ ال ػاضوؾ بوقـ الؽوالم وبقوان وجوف اإلعجواز، بائ  ؿاره و قظقػف

ووارِ ... كووان َح هبوو ا الؿنووؾ مووـ الشوورف ]الووـظؿ[ان ومووا كوو»فؼووال   ظ لووف قيَ بوولن ُ وو ي 

وكوان  ،م فقوف الخوقاطرسو خاَ ك لوف إفؽوار، و ُ نور  بف الـػقس، و ُ  َؾ قكَ الفؿؿ، و ُ 

إلوك مزيوة عؾوؿ، وفضوؾ  نن ٓ يرضك مـ كػسف بلن يجوا فقوف ئوبقاًل  االعايؾ جايرً 

 (الوـظؿ) ...اػنً عـ ذلوؽ صو جة، و نرير دلقؾ، ثؿ يعرضائ باكة، و ؾخقص ُح 

  ق  قخل معا  الـنق، وبقان ذلؽ 

                                                   

 (.80/ 1دٓئؾ اإلعجاز، ) (1)
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ّٓ نن  ضووع كالمووؽ القضووع الوو ي يؼ ضووقف )عؾووؿ ا عؾووؿ نن لووقس )الووـظؿ( إ

فوال  زيوغ  ،تَجوفِ عورف مـا جوف ال ول كُ الـنق(، و عؿؾ عؾك يقاكقـوف ونصوقلف، و َ 

 بشل  مـفا. ّؾ ت لؽ، فال  خِ ؿَ ِئ عـفا، و نػظ الرئقم ال ل رُ 

بواب  يب غقف الـواظؿ بـظؿوف يقور نن يـظور يف وجوقه كوّؾ  اشقهً ا ٓ كعؾؿ وذلؽ نكّ 

زيوا و) ،(زيا مـطؾؼ)إلك القجقه ال ل  را ا يف يقلؽ   (الخرب)وفرويف، فقـظر يف 

 ،(الؿـطؾوؼ زيواو) ،(زيوا الؿـطؾوؼ(، و)مـطؾوؼ زيواو) ،(يـطؾوؼ زيوا(، و)يـطؾؼ

 .(زيا  ق مـطؾؼ)، و(زيا  ق الؿـطؾؼ)و

 خووورج  إنْ )إلوووك القجوووقه ال ووول  را وووا يف يقلوووؽ   (الشووورط والجوووزا )ويف 

 .(1)...«(نخرج

ا  ِؾةي معةاين قلـحةو بةق  قلؽَ ا ل ةوخ  قلـظا رقجًعة لؼ  جعم عب  قلؼا ر مػفومَ 

  ره ا غقر ما موضع م  ك اب   وم   ل  قول و و ما قرّ 

ل معا  الـنق فقؿا بقـٓ معـ» -  .(2)«ؿالَؽؾِ  ك لؾـظؿ يقُر  قخ 

عر نو يقر الشعر مـ ضروب الؽالم إلك يائؾوف، لوؿ ْػـا الش  نك ا إذا نَض ْعَؾْؿ ا» -

ـْ موـ   ؽـ إضافُ ـا لف موـ حقوث  فقفوا  حقوث وق َكؾِوٌؿ ونوضواُع لغوٍة، ولؽو
َ
ل ُ وُقخ 

ل معا  الـنق يف معا  الؽؾؿال ي بق ـا نكف عبارٌة عـ َ قَ  (الـظؿُ )  .(3)«خ 

                                                   

 (.81-80/ 1دٓئؾ اإلعجاز، ) (1)

 (.370/ 1)دٓئؾ اإلعجاز،  (2)

 (.362/ 1)دٓئؾ اإلعجاز،  (3)
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الوـظؿ »ن نحوا فصوقلف بووقَ ـْوالًغوا: إذ عَ ا عبا الؼا ر عؾك ذلؽ  لكقًاا بويا نكّ 

ائوو آل عؾووك نن )الووـظؿ(  ووق  ووقخل معووا  »، (1)«ل معووا  اإلعووراب ووق  ووقخ  

 .(2)«الـنق

ص ور عبة  قلؼةا ر عة   ةوق قلؿػفةوم لؾةـظا كةان  ةو وجة  ق  ةؽال ا  إنّ 

وجوه قرتباطفةا ٓ  قلـؿا ج قلدزئقة لؾـظا وبحِث  ِ  طرح : إ  جعؾ  يـحصر ا فؾَ 

كسه قلبـاء قلؽؾي لـظا قلؽ م  قت   وم  ثا لا ي ؿؽ  م  ق باكة ع  طريؼة  بحِث 

كظا قلؼررن: كوك  لا ي  بع صور قل ركقب وطرقئه قلـظا ا قلؽ م مة  حقةث  ةو 

وما يؿؽ   ن تؽةون قة  قم ةا ت   قلؼررنكظا  جاء عؾقفاويبق  قلؽقػقة قل ي   ك م

 .ع  قلؼ رت عؾى مؿاثؾ فات و عدزت قلعرب فرقد ا كسب ف ب  م  خصائص

ؾًؿووا ٓ واعؾووْؿ َنكووؽ إذا رجعووَت إلووك كػسووؽ عؾؿووَت عِ »و لمووؾ كقووػ يؼووقل  

، ننْ   كبـوؾ َؼ بعُضفا ببعٍض، َويُ ح ك ُيعَ  ٓ َكْظَؿ يف الَؽؾِؿ وٓ  ر قَب، يع ُضف الشؽ 

فبِـةا َ ْن  كةول   وإ ق كةان ،بعُضفا عؾك َبعض، وُ جعوَؾ  و ه بسوبب موـ  ؾوؽ...

إلى قل  عؾقه فقفا وقلبـاِء  وجْعِم قلوقح ِت مـفا بسبٍب م  صاِحَب ِفا  مةا معـةاُه َكـْظر 

إلةى  ْعؿةَ  ْؿـةا  ْن ٓ محصةوَل لفةا غقةُر  ْن تَ وما َمْحصوُل ؟ وإِ ق َكَظْركةا ا  لة   َعؾِ 

ًٓ قسٍا فَ ْدعَؾ  فاعً    قإلةى قسةَؿْق  فَ ْدعةَم  حةَ  ؿا خبةرً  ْعؿ    و تَ  لػعٍم  و مػعو

                                                   

 (.55/ 1دٓئؾ اإلعجاز، ) (1)

 (.371/ 1)دٓئؾ اإلعجاز،  (2)
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لة    و  قلألول   و تلكقةً   قلااين صػةً  ا عؾى  ن يؽونَع قٓسَا قسؿً  و ُتْ بِ   ٔخرق ع 

 ًٓ ًٓ   و َتِديَء باساٍ   مـ  ب    و َبْع  تؿاِم ك مَ  عؾةى  ن يؽةون قلاةاين صةػًة  و حةا

ى ا ك ٍم  ةو ِ ثبةاِت معـةى  ن  و  قتؿققزً    اًقةا  و تؿـّ ا  و قسة ػفامً ْػًقةقر كَ يصة ت وخ 

فعؾةقِ   ن َتدعةم  حةَ  ؿا  ُترية  ا َ و  عؾق  قلحةروَف قلؿوضةوعَة لةول فُ  ِخَم 

ع لفةوق قلؿعـةى   و َبْعة  قسةٍا ا قٔخر  ف ديَء بفؿا بعَ  قلحةرِف قلؿوضةو اَ ْرطً 

 .(1)«معـى  لَ  قلحرِف  وعؾى  وق قلؼقاس ـَتؿ  م  قٕسؿاِء قل ي ُض 

د ا عبا الؼا ر يف ك ابا وف موـ الشوعر فريؿ ك رة إم ؾة وال طبقؼات ال ل نور

ومـ الؼرنن لق قئؾ عرب ا بقوان فؽورة الوـظؿ ونكوف معقوار ال ػاضوؾ البقوا ، إٓ نن 

ت مـنصرة يف وجقه ال عالؼ بقـ   بعف لؾـظؿ يف   ه ال طبقؼات و نؾقال ف لفا ظؾّ 

مػووردات الؽووالم يف الجؿؾووة القاحوواة نو الجؿؾ ووقـ و  بووع نئووبابف مووـ ال ؼووايؿ 

 مؿا  ق ظا ر لؿـ يطالع ك ابا ف. ك نخر ذلؽ لخقر والعطػ وآئ  ـا ...إلوال

فدعؾةة  يةة ور ا فؾةة  بحةةث قل ةةرقبط كؿةةا  كةة  قكعؽةةس عؾةةى تلصةةقؾ  لؾةةـظا 

وقلـظةةر ا قلع قةةات قل قخؾقةةة لبـقةةات قلدؿؾةةة  و قلدؿؾ ةةق  ومسةةال    قلدزئةةي

وقب ع  عة  قٓ ة باك مةع قلطرقئةه قلؽؾقةة ل ركقةب قلؽة م وكظؿة  ا   قلربط بقـفا

   قلؼررين. لؾـظاقلؼررن وا ك م قلعرب  وبقان وجوه قل ؿايز قل ي كاكت 

                                                   

 (.55/ 1دٓئؾ اإلعجاز، ) (1)
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 وق قلؿػفوم قلوي وضع  عب  قلؼا ر لؾـظا ٓ ي رجا بصورت دققؼة  صةم  إنّ 

: لؽةة مكؿةة خم لػفةةا وجةة  قل ػاضةةم بةةق  ق ر ةةا و بر  ةةافؽةةرت قلةةـظا قل ةةي حرّ 

باع باره مـطؾًؼا لؾؿؿايزة بقـ الؽالم موـ الؿػو ض نن يواور عؾوك فؿػفقم الـظؿ 

وكقػقووات  فؽوورة ال كقووب ذاهتووا والصووقر ال وول يجووري عؾقفووا بـووا  وكسووج الؽووالم

بوقـ  ٓ عؾك  قظقػ معا  الـنق واإلعراب يف يقوام ال عوالؼ ، قظقػ   ه الصقر

مػوووردات  ووو ا الؽوووالم، وموووا يقجبوووف موووـ مراعووواة فـوووقن ال ؼوووايؿ وال ووولخقر 

ل معا  الـنق يف الؽالم و ر قبوف  ا ـوا يؼوّزم فؽورة الوـظؿ خ  قَ والعطػ...إل : ف َ 

ع مسووالؽ بـووا  الجؿؾووة بصووقرة بالغووة: إذ ينصوور ا فؼووط يف دائوورة الجزئوول و  ب وو

ٓ عؾك ائ ؽـاه صقر ال كقب القاحاة نو عطػ الجؿؾة عؾك الجؿؾة يف الؽالم، 

فػارق كبقور بوقـ نن  عؿوا لؾؽوالم ف  لموؾ  :والـظؿ والـسج والسبؽ لؾؽالم كؽّؾ 

وو مسووالؽف الؽؾقووة ال وول يجووري عؾقفووا يف  ركقبووف مووـ ؾ مووا  بايووف الصووقرة خووالل  لم 

 ـووة ال وول يخوورج عؾقفووا ئووبؽف وكظؿووف الؽؾوولالظووا رة لفوو ا الؽووالم والفقهووة الؿعقّ 

، وبقـ نن  ـنصور يف ففوؿ ائو عؿال معطقوات سالؽ ال كقبوكقػقات  قظقػف لؿ

الـنق والؾغة يف  ركقب الجؿؾوة القاحواة نو الجؿؾ وقـ فنسوب: فوإول يلخو ك 

 ،وبـوا  الصوقر الؽؾقوة الناكؿوة لػـوقن ال كقوب ،لؾـظر الؽؾل لوـظؿ الؽوالم ذا وف

كػورد ؿا يقسر الؼبض عؾك الخصائص الؽؾقوة ال ول اموائ ؼرا  نكقاعفا ونشؽالفا 

ا ئوقاه وويوقع عؿّ  فبعقـ كّص ـ ئبب فرادة كظؿ وبال الل  بقّ  ،كالم يف كظؿف هبا كّؾ 

وال وا  يلخو ك لؾـظور لؾوـظؿ الجزئول لؿسوالؽ الوربط بوقـ  .العجز عـ مضا ا ف
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الوربط بوقـ يف  عواا ا فؾؾـظور  فننْ  ،الؿؽقكات والبـقات الااخؾقة لؾجؿؾة القاحاة

 الجؿؾة والجؿؾة ٓ يقر.

ي   ؽآت بار ت ا  لن قل عامةم ػِض وم قلوي طرح  عب  قلؼا ر يُ إن قلؿػف

 مع قلـظا:   ؿفا:

 ًٓ إذ قلؼةررن:  : يؿـع م  قس اؿاره ا قس ؽشاف طريؼة تركقةب وكظةا كةّص  و

ؾ معا  الـنق بقـ الؽؾوؿ والواروج عؾقفوا ينصور البنوث يف فَؾو ؽ الـظور يف  قئ 

الؽالم مـ حقوث  وق كوالم، والو ي موـ الاوائر الجزئقة، ٓ بنث طريؼة  ركقب 

وطبقعووة  ا ووا الؼوورننشوولكف نن يووربز كقػقووات طريؼووة الووـظؿ ال وول ظفوور عؾقفووا و بـّ 

الخصووائص والسووؿات ال وول  نؿؾفووا يف ضووق   لمووؾ كقػقووات  قظقػفووا لطرائووؼ 

 .ال كقب

ة وبحةٍث  عؾةاٍ  : يؿـةع بـةاءَ ثاكًقا لة رس وقس ؽشةاف مسةال  قلةـظا ا  عٍ موس 

ف ؼزيؿ الـظؿ وحصره يف جاكب شوايا الجزئقوة : لعربي وا قلؼررنقلؽ م وقلبقان ق

ٓ يؿؽـ نن يـ ج عـف معرفة م ؽامؾوة يف درس شولن الؽوالم والبقوان وفـوقن إك واج 

بو لؽ الشولن يج فوا يف ففوؿ صوقر الوـظؿ وال كقوب  الخطاب ويقام عؾؿ خاّص 

وال ي  ،ال كقبلـاه لؿعـك لق حقّ  بخالف ما الؽؾل لؾؽالم العربل وك ا الؼرنن،

ل إلك ذلؽ عرب ما يػ ح مـ كظر كؾل لػفوؿ طرائوؼ كظوؿ نن يػِض  امـ الؿؿؽـ جا  

 .وبـا  الؽالم عـا العربل ويف الؼرنن
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ؼقوواس ال ػاضووؾ بووقـ لإن مـطؾووؼ الووـظؿ وال كقووب الوو ي كَصووبف عبووا الؼووا ر 

يف  ا مباحث يايوةً يقل   نشا الصالح ٕنْ  اومعرفة وجف اإلعجاز كان صالنً  الؽالم

لقس فؼوط يف معرفوة كظوؿ  ،ع عؾقف معارف عظقؿة الـػع ػرّ  ونن  ،الـػائة يف  راثـا

الؼرنن وففؿف وطرح كظرية م ؽامؾة يف   ا الصاد، وإكؿا ك لؽ يف الػفؿ العؿقوؼ 

وكو لؽ حػظفوا موـ آكواراس وآكؼطواع: لؿوا يقجبوف  ،لؾفقية العربقة يف البقوان

جوواري بـووا  وكظووؿ الؽووالم يف لغووة العوورب  وو ا الؿـطؾووؼ مووـ النػوور العؿقووؼ يف م

، و وق موا يوربز -الشعري مـف وال ي يؿ وؾ ذروة ئوـامف ٓ ئقؿا-بؿخ ؾػ نلقاكف 

ويؿّؽوـ موـ  ،خصائص  و ا البقوان وئوؿا ف ويقاعواه ويقاكقـوف ال ول يؼوقم عؾقفوا

ومزاول فوا، إمور الو ي ر اك ساهبا طر ا وضقابطفا ال ل  قّس  نقيؾف لصـاعة لفا نُ 

ة ونهنا  قية لفوا ح ًؿوا ر هبقية البقان العربل شعًرا وك ًرا، خاّص حسـ ال بّص  يػقا يف

ًٓ ل ـزل الخطاب الؼورن  عؾقفوا، والعؿوؾ عؾوك حػوظ  و ه  ما يؿقز ا ل ؽقن مجا

والو ي لوف -الفقية البقاكقة واإلبؼا  عؾك عقامؾ  جاد ا وائ ؿرار ا ومؿارئو فا 

إ ؿقة  ؽاد ٓ   ـا ك يف اكعؽائوا ف عؾوك الشخصوقة العربقوة: وففوؿ  جقاكب مـ

ذاهتا وطبقعوة مؼقماهتوا، وخصائصوفا، وكو ا حػوظ دوام الشوعقر باإلعجواز ذا وف: 

ّٓ  يف الـػقس والؼؾقب ويجاوز حاّ  احق   كقكف ٓ يظّؾ   اإليرار بف كقايعوة  اريخقوة إ

 بائ نضار ئائر صقر كظؿ البقان العربل.
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لؿ  ي لمؾ  يد ه وكلك  يؽ ـز فؽةرتق  « دٓئم ق عدا »ب عب  قلؼا ر إن ك ا

 رئقس ق : و ؿا:

إبووراز الووـظؿ و جؾق ووف كؿعقووار ضووابط لػفووؿ ال ؿووايز ويقوواس درجووة   قٕولةةى

عؾوك  و ا الـنوق  ائقؿا ونن الؽالم فقف يبؾف لؿ يؽـ بوارزً  ال ػاضؾ بقـ الؽالم، ٓ

عؾقوف جالقوة الؾػوظ والؿعـوك والؿػاضوؾة  تره فقف، وإكؿوا  قؿـوال ي يام بف وحرّ 

 بقـفؿا يف النؽؿ بالبالية، وبال الل يف ففؿ اإلعجاز.

نما الـظؿ عـا عبا الؼا ر، فؼا وصؾ إلك مرحؾوة الـضوج »يؼقل البخق اوي  

م يبؾوف لقبؾوقر كظريوة  صوؾح ل ػسوقر مزيوة الؽوالم موا ُيوا   مـ كّؾ  االؽامؾ، مس ػقاً 

إشوؽالقة )الؾػوظ والؿعـوك( ال ول  ام جواوزً  ...بخاصوةلبؾقغ بعامة وكالم الؼورنن ا

 .  (1)«ئقطرت عؾك نذ ان الباح قـ يف اإلعجاز

مػفقمف ال ي حاول بف  ػسقر الوـظؿ و ؼريوب معـواه و طبقؼوف لبنوث   قلااكقة

 ال ػاضؾ مـ خاللف.

إشوؽال  موـ حوّؾ  ا ؿؽوـ فعؾق و عبة  قلؼةا ر نّ إ :وم   ا ـا يؿؽ  لـا  ن كؼول

لؼقوواس  يق وواذومووـ الووـظؿ ئووبقاًل عؾؿق ووا ولووقس الباليووة وإزالووة إهبامفووا بؿووا نبوورزه 

                                                   

مـا ج البنث الباليل عـا العرب، درائة يف إئس الؿعرفقة، عؿاد منؿا البخق اوي، دار الؽ ب  (1)

 (. 275، )ص2013إولك،   بقروت، ط - العؾؿقة
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 ّٓ نن مػفقمف ال ي  بـاه يف الوـظؿ  ال ػاضؾ بقـ بالية الؽالم والنؽؿ بػصاح ف، إ

بووقـ  طبقؼووف وبووقـ الؽشووػ عووـ طرائووؼ كظووؿ  وحوواَل  ،عؾووك فعؾووف بال شووقيش كوورّ 

 قان خصائص الـظؿ الؼرن .ة، وبوالؽالم الؼرن  خاّص  ،الؽالم

    وتد ر ق  ارت  ا ـا ٕمور

 ًٓ الـظوور عووـ جالقووة كووقن اإلعجوواز مؿووا يووارك يف ذا ووف نم ٓ كؿووا  بغووّض    و

اه عبا الؼا ر مـعف مـ ائ  ؿار الوـظؿ كؿعقوار الؿػفقم ال ي  بـّ  ئـبقـ ٓحًؼا، فننّ 

وبال والل معرفوة طبقعوة الخصوائص ال ول  ،لػفؿ الؿؿايزة بوقـ صوقر كظوؿ الؽوالم

ؾ معوا  الـنوق بوقـ  قّئو ذْ لعجوز العورب: إِ  ااخ ص هبا كظوؿ الؼورنن فؽاكوت ئوببً 

كوالم  إٓ نكوف يوائؿ يف كوّؾ  -وإن ويع  ػاوت يف ائو عؿالف-الؽؾؿ والاروج عؾقفا 

وموـ ثوؿ  ،عربل، وٓ ضابط لف يضبطف عؾك ال ؿوام: ٓ صوالف بالو وق والقجواان

ه يف  قظقوػ معوا  الـنوق بوقـ الؽؾوؿ ؿـا بلفضؾقة كالم بعقـف وئوؿقّ حؽَ  فنكـا وإن

 ّٓ بعقـف  بًعوا لوف وطبقعوة  نن ذلؽ ٓ يربز معف نبًاا ئبب ويقع إعجاز يف كظؿ كّص  إ

ا ئقاه. وذلؽ بخالف موا لوق ندركوا الوـظؿ الخصقصة ال ل اكػرد هبا   ا الـظؿ عؿّ 

ف نن يؼووقد لبنووث مسووالؽ بـووا  الؽووالم وطوورق بـائووف، ففووق مووا يؿؽـوو عؾووك  ركقووب

إمؽوان ففوؿ ئوبب ويوقع اإلعجواز  اوبال الل ين ؿؾ معوف  جريواي   ،الؽالم الؽؾقة

 قظقوػ طورق ة يف بؿسوالؽ خاّصو طريؼوة كظؿوف  ػوردإلمؽوان كظوًرا بعقـوف:  لـّص 

 . ركقب الؽالم
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آت ك قرة: إذ صار الـاظر فقوف ر عبا الؼا ر نن عؾؿ البقان اع  ف إشؽلؼا يرّ 

« ٓ ّٓ ة، ٓ مـ جفوة كؼصوف يف عؾوؿ الؾغو يرى الـؼص ياخؾ عؾك صاحبف يف ذلؽ إ

... ونهنوا السوبب يف نن عرضوت الؿزيوة يف الؽوالم،  ـوا ديوائؼ ونئورارايعؾؿ نن  

، ونن يبعوا الشولو يف ذلوؽ، و ؿ وا الغايوة، ويعؾوق اووجب نن يػضؾ بعضوف بعًضو

وإلوك نن يخورج موـ  الؿطؾوب، ح وك يـ فول إمور إلوك اإلعجواز، الؿر ؼك، ويعزّ 

نن الجفة ال ل مـفا يامت النجة بالؼرنن وظفورت، وباكوت »ر وحرّ «. طقق البشر

إلوك  امـ الػصاحة  ؼصور عـوف يوقى البشور، ومـ فًقو وهبرت،  ل نن كان عؾك حاّ 

ّٓ »، ثؿ بقـ نكف مـ الؿنوال « الػؽرياية ٓ يطؿح إلقفا ب  نن يعورف كقكوف كو لؽ، إ

قان العرب، وعـقان إدب، وال ي ٓ يشؽ نكف كوان رف الشعر ال ي  ق ديـ عَ مَ 

مقاان الؼقم إذا  جاروا يف الػصاحة والبقان، و ـوازعقا فقفؿوا يصوب الر وان، ثوؿ 

بنووث عووـ العؾووؾ ال وول هبووا كووان ال بووايـ يف الػضووؾ، وزاد بعووض الشووعر عؾووك 

، وجَعؾ معقار ال ػاضؾ يف يقاس الػصاحة والنؽؿ بالبالية بوقـ كوالم .«.بعض.

ولوؿ نزل مـو  خوامت العؾوؿ نكظور فقؿوا يالوف »م  ق الـظؿ وال للقػ ٓ يقور، وكال

، ويف بقووان (الرباعووةو) ،(البقووان)و ،(الباليووة)، و(الػصوواحة)العؾؿووا  يف معـووك 

ووجووات الؿعووقل عؾووك نن  ،... ه العبووارات، و ػسووقر الؿووراد هبوواالؿغووزى مووـ  وو

 ...«.  او نبقرً  ا، وكسجً او صقيرً ، وصقاية او ركقبً  ا، و للقػً او ر قبً  ا ـا كظؿً ا 

يف  ؼرير   ا إصؾ و نقيوؾ يقواس ال ػاضوؾ البقوا  بوقـ  ؒ ويا نطال 

الؽالم إلقف دون ئقاه بقجقه ومـازع ياية يف الاية، واج فوا يف ذكور مػفوقم ير وا 
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 ّٓ نكف هب ا الؿػفقم نشؽؾ عؾقف اإلباكة مـ خوالل الوـظؿ عوـ  و ه  إلقف نمر الـظؿ، إ

  فقفا ٕمر ذويل ٓ ضابط لف. البّت  ل  ؼصر عـفا يقى البشر إذ ردّ الػصاحة ال 

عـوا ك قور  ادارًجو اكان ال عقيؾ عؾك البالية يف بقان وجوف اإلعجواز نمورً   اثاكقً 

كؿوا يف -ـ (  و ا القجوف وبوقّ و و388 مـ العؾؿوا ، ويوا ائ شوؽؾ الخطوابل )ت 

نموور الباليووة يـ ابووف  ونن ،(1)«إشووؽال نحقووؾ بووف عؾووك إهبووام»نكووف  -عبار ووف الشووفقرة

ُيظـ نن عبا الؼا ر بعا  يؿقض فال يؿؽـ الؼطع مـ خاللف يف نمر اإلعجاز، ويا

ت معوف الباليوة يامضوة يوا ظّؾو« دٓئؾ اإلعجاز» ٓ ئقؿاجفاه الجبار يف ك ابا ف 

ـ ذكركوا يف يْ ـ يبؾف، و ا ـا يجب اإلكباه إلك الجواكبقـ الؾو َ ة كؿا كاكت عـا مَ خػقّ 

، وكقػ نكوف ضوَبط اصنقنً  اا ر لضبط الـظر لجفاه و ؼقيؿف  ؼقيؿً صـقع عبا الؼ

ر موـ نمور الوـظؿ ونيوام آئو آل معقار ال ػاضؾ البقا  بقـ الؽوالم عورب موا حورّ 

ـ بووقْ  . وننّ اره ونن يضووع لووف مػفقًمووعؾقووف، وحوواول  ػسووقر  وو ا الؿعقووار الوو ي حوورّ 

عؾقوف فقوف موـ  مار ويؼرّ  ،ويبنث جفاه فقف بنسبف ،مـ ال ؿايز ا  يـ الػعؾقـ يارً 

ؿا إجوادة: إذ لوؿ : فؼا نجاد يف إول نيّ اويؾطً  نحؽام بؿا ي ـائب مع درئف صنةً 

ّٓ  ًٓ يؽـ معقار ال ػاضؾ بقـ الؽالم منقّ  نكوف  لؾـظؿ ب ات القضقح ال ي نبرزه، إ

طرحووف إشووؽآت يف ال ووا  مـع ووف مووـ ائوو  ؿار الووـظؿ يف الؽشووػ عووـ  َس َٓبوو

                                                   

بقان إعجاز الؼرنن، مطبقع ضؿـ ثالث رئائؾ يف إعجاز الؼرنن، دار الؿعارف، ت  منؿا خؾػ اهلل  (1)

 (.25-24، )ص2008،   ال اكقةنحؿا، منؿا زيؾقل ئالم، ط
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 امػفقًمو ك: إذ  بـ ور عورب   بوع صوقر كظوؿ الؽوالم و ركقبوفمنرّ ال ػاضؾ عؾك كنق 

 نفضك ل ؼزيؿ فؽرة الـظؿ.

بعض الارائات الؿع ـقة بجالقوة الؾػوظ والؿعـوك يف الو اث الباليول   اثالاً 

لؾجوواحظ  ا صووـػ عبووا الؼووا ر باع بوواره مؿووـ يـ صوورون لؾؿعـووك ٓ الؾػووظ خالًفوو

اإلشوؽال بالؽؾقوة بؿوا   و ا -يف رنيـوا-  جواوزيوا  ، يف حقـ نن عبوا الؼوا ر(1)م اًل 

كوالم العؾؿوا  الؼواامك بوقـ الؾػوظ ثـائقوة يف  طرحف موـ نمور الوـظؿ، ونن لوقس ثوؿّ 

 والؿعـك و ؼايؿ ٕحا ؿا عؾك أخر يف اع بار النؽؿ بالبالية والػصاحة، وننّ 

نحووا  ـ ذكووروا نفضووؾقة الؾػووظ ونن الؿعووا  مطروحووة يف الطريووؼ يعرففووا كووّؾ َموو

ٓ يؼصواون رجوقع اع بوار النؽوؿ بالباليوة والػصواحة لدلػواظ دون كالجاحظ 

ـ نهنؿ بالغقا يف يوال فؿ يف نمور إلػواظ ٓع بوارات ر مؼصقد ؿ وبقّ الؿعـك، وفّس 

 .(2)ـة ٓ يقرمعقّ 

                                                   

 يراجع م اًل  (1)
ّ
إولك،   العؿاري، مؽ بة و بة، ط   يضقة الؾػظ والؿعـك ونثر ا يف  اويـ البالية، عؾل

 م.2016 -  و1437
ا واعؾؿ نهنؿ لؿ يعقبقا  ؼايؿ الؽالم بؿعـاه مـ حقث جفؾقا نن الؿعـك إذا كان ندبً »يؼقل عبا الؼا ر   (2)

ضك يف جـس ـ يَ مَ  ؿِ ؽْ ـ ُح بؾ عابقه مـ حقث كان مِ  ،ففق نشرف مؿا لقس ك لؽا ا كادرً وحؽؿة وكان يريبً 

ذلؽ الجـس و رجع إلك  مـ إجـاس بػضؾ نو كؼص، نن ٓ يع رب يف يضق ف  ؾؽ إلك إوصاف ال ل  خّص 

ف. مـ  بف ا صال ما ٓ يـػّؽ ا إلك جـس نخر، وإن كان مـ إولك بسبقؾ، نو م صاًل هبحؼقؼ ف، ونن ٓ يـظر 

ومعؾقم نن ئبقؾ الؽالم ئبقؾ ال صقير والصقاية، ونن ئبقؾ الؿعـك ال ي يعرب عـف ئبقؾ الشل  ال ي يؼع 

= 
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شؽ نن ئبب  بـل عبا الؼا ر لف ا الؿػفوقم الضوقؼ يف الوـظؿ مؿوا  ٓ  ارقبعً 

ع يف ضق  طرح الػؽرة يبؾوف ودوراهنوا بصوقرة عاموة حوقل بنث مقّئ إلك ين اج 

ب حق قوات عؾوؿ الباليوة عؾوك درائوة  ال عالؼ الجزئل يف الؽالم، وك ا طبقعة  رك 

وثـائقوة الؾػوظ والؿعـوك  -كؿا ئقليت معـوا-البقا  يف الؽالم بصقرة جزئقة  السؿقّ 

 ؽ.والجال الؿ عؾؼ هبا يف اع بار معقار النؽؿ بالبالية، ويقر ذل

                                                   
= 

 ًٓ  الـظر يف  إذا نكت نردَت ال صقير والصقغ فقف، كالػضة وال  ب يصاغ مـفؿا خا ؿ نو ئقار. فؽؿا نن منا

 ؾؽ الصقرة، نو ال  ب ال ي ويع فقف  صقغ الخا ؿ، ويف جقدة العؿؾ وردا  ف، نن  ـظر إلك الػضة النامؾة

ك لؽ منال إذا نردت نن  عرف مؽان الػضؾ والؿزية يف الؽالم، نن  ـظر يف  ،ذلؽ العؿؾ و ؾؽ الصـعة

لؿ يؽـ ذلؽ  :ف نكػسا عؾك خا ؿ بلن  ؽقن فضة   ه نجقد نو فّص ـا خا ؿً ؾْ ا لق فض  وكؿا نكّ  ،مجرد معـاه

 ا عؾك بقت مـ نجؾ معـاه، نن ٓ يؽقن ذلؽ  ػضقاًل ؾـا بق ً ـبغل إذا فّض ك لؽ ي ، لف مـ حقث  ق خا ؿ ػضقاًل 

ػ يف شلن البالية، وكالم جا  عـ ـ لف مـ حقث  ق شعر وكالم... واعؾؿ نكؽ لست  ـظر يف ك اب ُص 

 ّٓ دون يف إكؽاره وعقبف والعقب بف. وإذا كظرت عؾك فساد   ا الؿ  ب، ورني فؿ ي شاّ   وجا ف ياّل الؼاما ، إ

د ياية ال شاد، ويا اك فك يف ذلؽ إلك نن جعؾ العؾؿ يف ك ب الجاحظ وجا ف يبؾغ يف ذلؽ كؾ مبؾغ، وي شاّ 

ّٓ  ى فقف بقـ الخاصة...ا، وئق  بالؿعا  مش كً   ٕن واعؾؿ نهنؿ لؿ يبؾغقا يف إكؽار   ا الؿ  ب ما بؾغقه إ

ؾ ال ناي مـ حقث ٓ يشعر. وذلؽ نكف إن بطِ ر اإلعجاز ويُ ـؽِ ل بصاحبف إلك نن يُ الخطل فقف عظقؿ، ونكف يػِض 

ّٓ  كان العؿؾ عؾك ما ي  بقن إلقف، مـ ننْ   مـ جاكب الؿعـك، وح ك يؽقن يا يال ٓ يجب فضؾ ومزية إ

راح جؿقع ما يالف الـاس يف الػصاحة ا، فؼا وجب اط  ا كادرً ا نو  شبقفً ا، وائ خرج معـك يريبً حؽؿة نو ندبً 

وال للقػ، وبطؾ نن يجب بالـظؿ فضؾ، ونن  اخؾف الؿزية، ونن   ػاوت فقف  والبالية، ويف شلن الـظؿ

الؿـازل. وإذا بطؾ ذلؽ، فؼا بطؾ نن يؽقن يف الؽالم معجز، وصار إمر إلك ما يؼقلف القفقد ومـ يال بؿ ؾ 

 (.257-1/254دٓئؾ اإلعجاز، ت  شاكر، )«. مؼالفؿ يف   ا الباب، ودخؾ يف م ؾ  ؾؽ الجفآت
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 ّٓ ين ؿؾ بـظركا نن  ؽوقن نئوفؿت يف ذلوؽ إئوفاًما نحا إئباب ال ل   ننّ إ

، عبة  قلؼةا ر ا معرفةة وجة  ق عدةا  سةاجؾفاطبقعة قلؿـطؾؼات قل ي ممثًرا  ق  

، (1)دارت عؾك معرفة اإلعجاز مـ خالل كظؿ إلػاظ مـ حقث  ول نلػواظ وال ل

ونن إمور يف  ،لفا مـ حقوث  ول نلػواظنن إلػاظ ٓ يقؿة إذ اكافع لـؼاشفا ببقان 

شلن الؿعا  الؿ قلاة عـفا  بًعا لطريؼة ال كقب ال ل  جوري يف بـوا  الؽوالم، ونن 

 ػاضؾ الؽالم بصقرة كؾقة يؽوقن بسوبب طريؼوة كظؿوف و ركقبوف و عوالؼ نجزائوف: 

ف يف إثبات ذلؽ لبقان ومـ ثؿ فننّ     ا الـظؿ  ق ئبقؾ معرفة اإلعجاز، وكظًرا لفؿ 

الجزئول بوقـ الؽوالم  يؾط الؿـطؾؼات ال ل يساجؾفا حَبس الـظؿ يف دائرة ال عالؼ

ئوقؿا ونن موا ن وك بوف موـ  يف الجؿؾة نو الجؿؾ قـ ولوؿ يػّعؾوف فقؿوا  وق نوئوع، ٓ

الؿـطؾؼات ال ل ريب يف  وامفا: فوالؿر  ي ولثر  لردّ  اجا   اكان كافقً  ؿار لؾـظؿ ائ 

ػرضوفا  ويا ي ؾبس طرحوف بوبعض إشوؽآت  ،يف طرحف بطرح مـ يؼارعف انحقاكً 

عؾقف طبقعة ما عـا الخصؿ مـ جال، وك ا طبقعة الؿؼاربة ال ول  قّلوا عرب وا  و ا 

يف ظفقره، و ق ما ئـناول بقان نثره يف الـؼطة ال القوة وكقوػ  االطرح وكاكت ئببً 

 نفضك لغػؾ ف عـ ويقع   ا اإلشؽال يف طرحف.

  

                                                   

 الؼا ر عؾك طقل ك ابف.   ا ما  بـاه الؼاضل عبا الجبار، ونطال يف مـايش ف وبقان يؾطف عباُ  (1)
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 ػي إشكال هفهىم الٌظن: ا: ػبد القاهر وسبب الغفلةثاًيً

اه يف نمور الوـظؿ وٓ يـ بوف إلشوؽال ي بـوك موا  بـّو اما جعؾ عبا الؼا ر نيًضو إنّ 

: طبقعةة قلؿؼاربةة بوو الؿػفقم ال ي وضعف لؾـظؿ ين ؿؾ يف كظركا نن يؽقن م صاًل 

: فؼا ولِا الـظؿ عـا عبوا الؼوا ر يف قلـؼ ية قل ي بر  خ لفا قلـظا عـ  عب  قلؼا ر

الو ي -« دٓئوؾ اإلعجواز»يف ك ابوف اي صرف: إذ يام طورح عبوا الؼوا ر ئقاق كؼ

عؾك مـايشة الؿـطؾوؼ الو ي ئواد يبؾوف يف ففوؿ وجوف  -عؼا فقف الؽالم عؾك الـظؿ

 اف الؽبقور ردًحوا، وكان ذلؽ  ّؿواإلعجاز مـ خالل منض الـظؿ لدلػاظ كؿا بقـّ 

 ما يػضل إلقف موـ ئواّ و، مـ الزمان: لؿا ار لى فقف مـ خطقرة عؾك اإلعجاز ذا ف

باب إمؽان الؼوقل بوف، ويوا  قئوؾ عبوا الؼوا ر يف مـايشوة  و ا الؿـطؾوؼ وإثبوات 

ونكف ئوبب الؿػاضوؾة بوقـ الؽوالم  ،يف نمر الـظؿ ذا ف وبقاكف وكقػقا ف يؾطف الؽالمَ 

و شؼقؼ الؼقل فقوف موـ خوالل كظوره يف كوالم نربواب  ،مؿا كان  ق رائا ائ ؽشافف

 البقان يبؾف.

ا الـظؿ يف رحاهبا إلك عوام  ؿؽوقـ لِ ت   ه الؿؼاربة الـؼاية ال ل وُ ويا نفض

ر وا كؿـطؾوؼ لػفوؿ ال ػاضوؾ بوقـ عبا الؼا ر مـ ال لئقس لػؽرة الوـظؿ ال ول حرّ 

الؽالم ومعرفة وجوف اإلعجواز ودرئوفا عؾوك كنوق م ؽاموؾ، وآك ػوا  يف نمر وا 

ة لوبعض اربوة الـؼاّيوؼ فقفا موـ حقوث  ول: فالؿؼبآئ آل العام لفا دون ال عؿّ 

موا يخػوك معفوا آك بواه  االؿـطؾؼات الؿ نؽؿة يف الـظور يف بعوض الؿسوائؾ ك قورً 

ره الـايوا إزا  الؿسوللة ذاهتوا: لعوام اكعؼواد ؼ لؾؿـطؾؼ الصوائب الو ي ينورّ الؿعؿّ 
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واكشغال الـايا بعرض القجوقه ال ول  سوؼط الؿـطؾوؼ  ،واضٍح  الؽالم عؾقف بشؽؾٍ 

 بقان الؿـطؾؼ ال ي يرى صن ف. ال ي يعؿؾ عؾك  امف ٓ

بقان الؿـطؾؼ ال ي ُيػ ض لضبط الـظر يف نحا الؿسائؾ وحسـ اإللؿوام  إنّ 

 ّٓ إذا  وقفر صواحبف عؾوك  بف وبطبقع ف وطبقعة لقازموف ٓ ينصوؾ  ؿوام النصوقل إ

 ،ومناولة ال لئوقس لوف ،يؾزمف ذلؽ بالؽالم عؾقف يف ذا ف ذْ : إِ إفراده بارس مس ؼّؾ 

 ،و طبقؼووف يف الؿسووللة الؿبنقثووة ،وال ؿ قووؾ العؿؾوول ل قظقػووف ،وآئوو آل عؾقووف

والنؽؿ عؾقفا وعؾك ك ائجفا يف ضق  موا يؼابؾوف  ،و لمؾ مسالؽ العؿؾ مـ خاللف

مووـ مـطؾؼووات نخوورى لبقووان كجاعووة الؿـطؾووؼ الؿؼوو ح لؾووارس يف وضووع بنووث 

لفا معؼقلق فا وحظفوا الؿسللة خاللف عؾك الؿسار الصنقح والخروج فقفا بـ ائج 

ويعوقـ عؾوك  اؼ الـظر لؾؿـطؾؼ بصوقرة كبقورة جوا  مـ الـظر، و ق إمر ال ي يعؿّ 

 ّٓ ر عؾوك الؼقوام بو لؽ يف ضوق  الؿؼاربوة الـؼايوة نن عبا الؼا ر لؿ ي قفّ   نريره، إ

 ف يف الوـظؿ، فضواًل ا خاللفوا طرُحوال ل  قؿـت عؾك طرحف يف الوآئؾ وال ول ولِو

ة بوف يف الوارس ل عو ر ذلوؽ ره مساحة خاّصوقػرد لؾـظؿ ال ي يرّ عـ نكف لؿ يؽـ ل

وال وول  شوو بؽ مووع الػؽوورة  ،يف الؿؼاربووات ذات الفوواجس الـؼوواي بصووقرة عامووة

ويوليت ذكور الؿـطؾوؼ الصوائب فقفوا لؿجورد  ،الؿـ ؼاة مباشورة وبقوان وجوف خؾؾفوا

 خواّص ائ  ؿاره يف  ام إفؽار الؿـ ؼاة، كؿوا نكوف لوؿ يػرد وا بعوا ذلوؽ بؽ واب 

الؿـطؾوؼ يبؾوف وإيوالط  لؽػاية ما طرحف فقف ربؿا مـ وجفة كظره وظفقره يف ردّ 

شووؽآت الؿػفووقم الوو ي  بـوواه يف ال وول حقا ووا، و ووق مووا جعؾووف بـظركووا ٓ يـ بووف إل
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ة ال ل ولوا عـ الؿؼاربة الـؼايّ  ابعقاً  اخاص   االـظؿ، يف حقـ نكف لق نفرد لؾـظؿ درًئ 

َٕ  ، بوقـ خؾوؾ الؿػفوقم الو ي وضوعف لؾوـظؿ فقفا، لؽان ذلؽ فرصوة لوف يف عاكوف و

يايوة يف  اػو ح لوف ذلوؽ نفاًيوولَ  ،ذلؽ عؾك مراجعوة إمور يف شولن الوـظؿ و ااركوف

بجعؾوف يـصوب عؾوك درائوة  اجو ري   اويواده ل جايوا عؾوؿ الباليوة  جايواً  ،عةالّس 

 يف البقان العربل ويف الؼرنن.الؽؾل طرائؼ الـظؿ 

 ػبد القاهر: ػٌد ا: سبب غفلة الدارسني ػي إشكال هفهىم الٌظن ثالثً

الؼوا ر  ره عبواحضقر الـظؿ كؿـطؾؼ لػفؿ ال ؿوايز بوقـ الؽوالم كؿوا حورّ  إنّ 

ئووقؿا يف الارائووات  ٓ-ار يف ك ابا ووف كووان مووـ الؿؿؽووـ نن  ؼووع عؾقووف نعووقـ الـّظوو

اكطاليوة ث معوف ف نواُ  -الؿعاصرة ال ول ا  ؿوت ب نؾقوؾ ك ابا وف بصوقرة مقئوعة

الؼوورن   وائووعة لؾبنووث يف نموور كظووؿ الؼوورنن وففؿووف وففووؿ طرائووؼ  ركقووب الووـّص 

، موا يـو ج عـوف طورح وكقػقات  قظقػ   ه الطرائؼ و ركقب البقان العربل الؼايؿ

وما يؿؽـ نن  نؿؾوف موـ  ،وكقػقاهتاكظرية م ؽامؾة  ربز معفا طريؼة الـظؿ الؼرن  

إلو ، ...ونويعت العجز عوـ مؿاثؾ فوا ػرادهتا و ؿايز ات لخصائص وئؿات ندّ 

 ّٓ موـ حصوقل  اماكًعو اظؿ كوان يقواً نن الؿػفقم ال ي نّطر بف عبا الؼا ر فؽرة الوـّ  إ

ـ نبورز ذلؽ: إذ  ؼقا بف الـّظار يف ففؿ الـظؿ باع باره الؿػفقم الؿعرب عـف بقضع َمو

بنوث يف ال ؼ الؽالم عؾقف، وعؿؾقا مـ خاللف، فظّؾ ف وفّجر يضق ف وشؼّ الـظؿ كػَس 
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د لقشؿؾ طريؼة بـا  وكظؿ البقان ، ولؿ ي ؿاّ (1)دائرة إمقر الجزئقة يف الـظؿ ٓ يقر

العربل وطريؼة الـظؿ الؼورن : كوقن الؿػفوقم الو ي نعطواه عبوا الؼوا ر لؾوـظؿ ٓ 

لػفوؿ عؾوؾ ال ؿوايز  م ؽواماًل  امعرفق و اويقلوا كسوؼً  ايـ ج عؾؿً  امعرفق   اينؿؾ  اجًس 

كؿا ويوع  لؿ يؽـ نمره يف ئاحة البالية ا، ومـ ثؿّ ائؼ الـظؿ كؿا بقـّ لطر االبقا   بعً 

مع رئالة الشافعل وبوروز عؾوؿ نصوقل الػؼوف عؾوك إثر وا لضوبط الؽوالم يف ذات 

الؼضقة ال ل طري فا رئالة الشافعل ريؿ هتقئ الػرصة لو لؽ موع ك ورة آشو غال 

 .اوحاي ً  ابطرح عبا الؼا ر يايؿً 

 ،عبا الؼوا ر وطرحوف يف ففوؿ كظوؿ الؼورنن عـوب لؽ كؽقن يا نهنقـا الؽالم 

الؼورن ، والواواعل  وإئباب ال ل حالت دوكف ودون طورح كظريوة لوـظؿ الوـّص 

وكو ا ائو ؿرار الغػؾوة عوـ  ،ال ل نفضت لغػؾ ف عـ اإلشؽال ال ي ٓبوس طرحوف

يف القصوقل لـظريوة   ا اإلشؽال فقؿـ  اله ما مـع موـ ائو  ؿار طرحوف يف الوـظؿ 

ـظؿ الوطورح ر يوة ل  وقير البنوث يف نمور إلوك جوف لـ    :(2)حقل طريؼوة كظوؿ الؼورنن

 وائ ؽشافف، وبقاكف يف الؿطؾب ال الل. الؼرن 

                                                   

، 1ْظؿ الؼرنن: مباحث مفجقرة يف بالية الؼرنن، د/ منروس برّيؽ، كـقز الؿعرفة، ط  كَ يراجع م اًل  (1)

 م. 2018 - و 1439

 نمريـ إلك  جار اإلشارة  (2)

معـا يبؾ  الطريؼة ال ل درج عؾقفا الؼرنن يف كظؿف  ل وجف إعجازه كؿا مّر   بعض العؾؿا  جعؾقا قٕول

 عـ ائ ؽـاه طريؼة كظؿ الؼرنن ذاهتا: فؿع إرجاع وجف   ا آع بار كان حائاًل  عّؾ لمع اإلمام الرايب. و

= 
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 املطلب الثاين

 كيفيات تثىير البحث الستكشاف ًظن القرآى

الؽوالم ر ا عبا الؼا ر يف بقان وجف ال ػاضوؾ بوقـ  ؽ ـز فؽرة الـظؿ ال ل حرّ 

موا يؿؽوـ  -ركا ا مـ الؿػفقم ال ي وضعف لفا عبا الؼا رم ك حرّ -ؾؾ  ؿايزه وعِ 

معووف   ووقير الـظوور لارائووة مسووالؽ كظووؿ البقووان العربوول والووـظؿ الؼوورن  لؿعرفووة 

و  ،ب هبوا كظوؿ الؼورننوالطريؼوة ال ول  رّكو ،ب هبوا البقوان العربولالطريؼة ال ل ي ك 

 ،إلو ...قػقوات  قظقػفوا لطرائوؼ ال كقوبموؾ كليف ضق    ومؿقزاهتا وخصائصفا

بـا  كظريوة م ؽامؾوة عوـ كظوؿ الؼورنن وطريؼ وف وئوؿا ف: وموـ ثوؿ إلك مؿا يػضل 

                                                   
= 

اإلعجاز لػرادة الـظؿ الؼرن  عـ ئائر صقر الـظؿ مع اح ػاظف بخصائص الؽالم العالل ونيراضف 

ا بالؽشػ عـ طريؼة الـظؿ ذاهتا ال ل درج عؾقفا الؼرنن وكقػقاهتا، إذ الرايب كػسف مؾزمً  رَ ؿا لؿ يَ =رب

 فرادة   ا الـظؿ يف ذا ف عـ ئائر صقر الـظؿ  ل اإلعجاز وكػك.

ما   بؼارٍ اش غال العؾؿا  بارائة ال ـائب الجزئل بقـ أيات والسقر باع باره يؿ ؾ حال     اكصّب قلااين

ج الخطاب، وك ا بقان ا سايف لعام ائ شؽال الـظؿ الؼرن  يف بعض الؿقاضع ال ل يا  شؽِؾ يف ففؿ  ارّ 

بصقرة نو بلخرى مع الؿعفقد مـ الـؿط الخطل يف كظؿ الؽالم، ما جعؾ الناجة ٓئ ؽشاف الـظؿ 

ـظؿ الؼرن  يف ال اث، ٓ ئقؿا مع خػقت ائ شؽال نمر ال ،الؼرن  ذا ف  باو بال مربرات  افع لؼبقلفا

اه يطاع وائع مـ الارس الؿعاصر مع  قئقعف: إذ يؾب عؾقف مناولة و ق ك لؽ ذات الؿـزع ال ي  بـّ 

ال سققؼ الؿقضقعل لؿضامقـ السقر كؿناولة لبقان وحاة السقرة وا ساق مضامقـفا ل باو م ـايؿة مع 

 و قصقػ طرائؼف يف بـا  الؽالم بشؽؾٍ  كؿط الؽالم الخّطل، ومـ ثؿ لؿ ي جف لارائة الـظؿ الؼرن 

 .خاّص 
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يوافع إلثورا   فنكـا ئـناول نن كبسط الؼقل يف كقػقوة ذلوؽ عسوك نن يؽوقن ئوبقاًل 

 البنث فقف، وبقاكف يف ما يليت 

لػفوؿ  ااع بار الوـظؿ )بؿعـوك ال كقوب الؽؾول لؾؽوالم ٓ جزئقا وف( مـطؾًؼو إنّ 

وو=ؾووؾ فراد ووف الخصووائص الؿؿقووزة لؾؽووالم وعِ  ر هبوو ا إموور يف يووافعـا لؿزيووا  بص 

وكو ا  ،ئوقؿا الشوعر إلك   بع صقر  ركقب الؽالم عـوا العورب ٓ ،الؼرنن الؽريؿ

الوـظؿ يف طريؼوة ـوا بقوان صقر ال كقب يف الؼرنن الؽريؿ: فؿوـ خوالل ذلوؽ يؿؽـ

ا وموا  ؿقوزت بوف عّؿو ،ومعرفة طريؼة كظؿ الؼرنن ونئباب فرادة   ه الطريؼة ،كؾ  

يف ضووق  بن ـووا لؽقػقووات ائوو  ؿار ا و قظقػفووا لصووقر  مووـ صووقر الووـظؿئووقا ا 

ومووا  ،مجووال ووضووع الؿووـفج الـظووري والعؿؾوول لؾؼقووام بوو لؽ يف كووّؾ  ،ال كقووب

 ين اجف مـ مس ؾزمات وعّاة يف ضق  طبقع ف مؿا ئبؼ ونشركا لف.

ـووا نمووام  ؾووؽ الغايووة يووا كؽووقن إزا  عؾووؿ جايووا يؿؽووـ بؾقر ووف وٓ شووؽ نكّ 

لؾوارس يف  اضوابطً  ال نصقؾفا و شؼقؼ الؽالم فقفا، بنقث يؽقن   ا العؾؿ مقااكً 

ف عورب موا ئوق بؾقر ؿ ابعة الؼقل فقب  ا الؿجال، ويؼقم الاارئقن والؿش غؾقن بف 

مـ مقضقعات ومسوائؾ موـ خوالل الؿؿارئوة وال طبقوؼ يف ائ ؽشواف  الف ٓحؼً 

وكقػقات بـا  الـظؿ لؾـصقص مـ خالل  نلقاكفوصقر  ركقب البقان بش ك نكقاعف 

 .  ه الصقر



 

 

 دراسة نَظْم القرآن: قراءة يف املنجز وآفاق االشتغال، مع طرح فرضية للنَّظْم القرآين

 بحوث

(47) 

ولفوو ا العؾووؿ حق قووة ظووا رة ال ؿووايز: ففووق ٓ يووارس الؽووالم بؿـنووك جزئوول 

..إل ، وإكؿووا يارئووف لقسوو جؾل صووقر  ركقبووف لؿعرفووة كػووقس البقووان الوو ي حووقاه.

مووـ خووالل  وكقػقووات ويووقع الووـظؿ الؽؾوول لؾووـّص  ، للقػووف وكسووجف وبقووان طرائووؼ

ؾف لصوقر ال كقوب ال ول يف ضوق   قّئو كظوؿ ز بف كوّؾ وما  ؿقّ  ،ف ه الصقر قظقػف ل

 ف.اك فجفا يف بـا  م ـ

كظوؿ  بقوان صوقرإلوك م ؿايز ك لؽ: إذ يسعك بصقرة عاموة  يرضكؿا نكف لف 

 و ا حصوقل وكقػقوات  ،ة فورادة الوـظؿ الؼورن ّؾولقبوقـ عِ  :الؽالم وطرائؼ  قلقػوف

وكو ا  ،وما ام از بف مـ خصائص يف ضق  طريؼوة  قظقػوف لصوقر ال كقوب ،الـظؿ

، و وق موا يؿؽوـ نن  نواث اوشوعرً  ايقاكقـ كظؿ ئائر البقان والؽالم العربل: ك ورً 

ؼرن  ومؿقزا وف، وففؿـوا لفو ا البقوان العربول يف ففؿـا لؾـظؿ ال امعف كؼؾة كبقرة جا  

و نقيؾف لصـاعة  ارس، إمور الو ي يؿّؽوـ بصوقرة ظوا رة ٓئو دادكا لؾو ات 

قـ عؾوك عِ وال ي يُ  ،العربقة ومؼقماهتا يف جاكب  ق مـ نك ر جقاكبفا كػائة ون ؿقة

:  قسقر إعادة إك اج الشخصقة العربقة وائ داد مؼقماهتا يف جقاكب نخورى عايواة

لؿووا لّؾغووة مووـ نثوور بووّقـ يف  ؽووقيـ اإلكسووان وطرائووؼ فؽووره ونكسوواق كظووره كؿووا  ووق 

 معؾقم.

لؼةة  طةةرح  / محؿةةود  ةةاكر رعيةةة لطبقعةةة قٓ ةة غال قلةة  م لؿعرفةةة وجةة  

وقل ةةي ترجةةع ا جؿؾ فةةا ٕ ؿقةةة قٓ ةة غال بالشةةعر قلدةةا ؾي  قتةة   /ق عدةةا 

ـ خصوائص  و ا الشوعر ، حقوث يوال بعوا نن بوقّ وضروب قلبقةان قل ةي درج عؾقفةا
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نن كوارس  و ا »عر العربل ممكًاا عؾك نكـوا يجوب  ا جا  بعاه مـ الشو ؿايزه عؿّ 

ؼووة، مؾ ؿسووقـ فقووف  وو ه الؼووارة البقاكقووة ال وول يؿ وواز هبووا ن ووؾ الشووعر درائووة م عؿّ 

نطاي فوا ـ جا  بعا ؿ، ومس ـبطقـ مـ ضروب البقان الؿخ ؾػة ال ل الجا ؾقة عؿّ 

س  ؿ لـا ذلؽ، فؿوـ الؿؿؽوـ الؼريوب يقمهو  نن كو ؾؿ   اذيقى لغ فؿ ونلسـ فؿ. فن

، ثوؿ (1)« و ا البقوان الؿػوارق لبقوان البشور خصائَص  فيف الؼرنن ال ي نعجز ؿ بقاكُ 

الارائة القاجبة لقس شلهنا آكشغال فؼط بؿعا  الشعر الجا ؾل وطبقعة  ـ ننّ بقّ 

وب   ا البقان عؾوك  ؿققز الؼارة عؾك البقان، و جريا ضر»نيراضف ولغ ف، وإكؿا 

لؾسوؿق،  ااخ الففا، وائ خالص الخصائص ال ل ن احت لؾغ فؿ نن  ؽوقن معواكً 

يجعؾ لؾؽالم حقاة كوـػ  الوروح يف الجسوا  ائؿق   :باإلباكة عـ جق ر إحسائفؿ

 .(2)«الؼائؿ، وكؼقة اإلبصار يف العقـ الجاماة

نكوت و»ب ضوعػ العـايوة بالشوعر الجوا ؾل  ـ ئوبويؼقل كو لؽ بعوا نن بوقّ 

نن نكشوػ عوـ  لوف وحاولوُت  ف واح ججوُت ال ي طؾبُ و  خؾقؼ نن  عرف نن الشل

ؼ بخصائص البقوان يف الؼورنن، وخصوائص بقوان البشور مـفاجف وم  بف، إكؿا ي عؾّ 

عؾك اخ الف نلسـ فؿ، ونن مخرج   ا يقر مخرج  و ا، ونن )الشوعر الجوا ؾل( 

                                                   

 (.170مااخؾ إعجاز الؼرنن، )ص (1)

 (.171)صمااخؾ إعجاز الؼرنن،  (2)
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ٕن الؼورنن كوزل بؾسوان العورب، والو يـ كوزل  :إكؿا  ق مادة   ه الارائة إولك

 .  (1)«عؾقفؿ ثؿ  ناا ؿ ونعجز ؿ  ؿ نصناب   ا الشعر والؿػ قكقن بف وببقاكف

ركوا يف الؿسوؾؽ العؿؾول  ا ـا  ؼارب طرح شاكر مع الطرح ال ي يرّ  وظا رٌ 

وال طبقؼل: إذ  ؿققز الؼوارة البقاكقوة و جريوا ضوروب البقوان ي ؼواطع موع ائو ؽـاه 

الـظؿ الؽؾل لؾؽالم وكقػقات  ركقبف، إٓ نكف ركز عؾك الشعر فؼط باع باره طرائؼ 

ة إعجووازه، ٓكشووغال طرحووف بوولمر مووا ئووقؼقد إلووك ففووؿ فوورادة الووـظؿ الؼوورن  وعّؾوو

اإلعجاز ومااخؾف بصقرة رئقسة، وكنـ جؿعـا يف درائة مسالؽ البقان بقـف وبقـ 

رية والعؿؾقوة، ونيوار عؾوك بقوان الؼرنن لقؽقن الطرح نك ر  ؽامؾقة يف صقر ف الـظ

طريؼة كظؿ الؼرنن وائ جال  خصائصوفا وكقػقاهتوا: إذ  وق يرضوـا الورئقس، كؿوا 

 .بصقرة نكرب إلثرا  البنث فقف نكـا اي حـا إفراد ذلؽ بعؾؿ خاّص 

 و إعةادت     حاج ـا ل لسقس عؾا ج ية  لة ؾؽا قلغايةة ا ـا عقلـظر  وبغّض 

لقـصةّب  : قت  وتد ي ه ب د ي  قلـظر لحقاق ة  كػة   لعؾا قلب غة قلؼائا  قل لسقس

عؾى درس طرقئه كظا قلبقان قلعربي وكظا قلؼررن قلؽريا  وما يـدا ع   ل  مة  

ـا ْضوفَ ، إٓ نكـوا حوال كَ تغققرقت جو رية ا مػفوم  وق قلؿدةال وكسةه موضةوعات 

ووؾ لووقازم السووقر الؿـفجوول يف هبوو ا العؾووؿ وهنووَض   بنووث البوواح قن لؾـظوور فقووف و لم 

وشورع البنوث يف الارائوة ال طبقؼقوة  ،طرائؼ ال كقب يف كالم العرب ويف الؼرنن

                                                   

 (.189مااخؾ إعجاز الؼرنن، )ص (1)
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 وكقػقووات  قظقػفووا يف كووّؾ  صووقر وال كقووب فقفؿووا وو ه الؼرائقة ٓئوو جال  آئوو 

 افنكـا ئـؽقن يا يؿـا بعؿؾ جؾقؾ جوا  : ، ويقر ذلؽ مؿا يػرضف وايع الارسكظؿ

عـ مقضقع اإلعجواز ذا وف والؼوارة  يضا ل صـقع إوائؾ وي ؽامؾ معف: فػضاًل 

طريؼوة الوـظؿ، فنكـوا ئوـػفؿ كقػقوات عؾك ففؿف مـ عامف مـ خالل بنوث صوقر 

 اافع عـفويالشبفات و اـػل عـفي اكظري ا م ؽاماًل لف م بـا ً وكؼا   ،الؼرن  كظؿ الـّص 

ل ، وكوو ا ئووـنق  فقفووا لؾطعووـ ـظؿ ئووبقاًل لؿعفووقد الوو اجعووؾ مخالػ فوويالريووب وٓ 

كظووؿ البقووان العربوول الؼووايؿ ذا ووف لصووـاعة عوورب ائ ؽشوواف يووقاكقـ كظؿووف طرائووؼ 

وكسجف لق ؽامؾ مع ما نيامف السابؼقن مـ البـوا  الـنوقي والصوريف لوف...إل ، موا 

ويفقووئ إئووباب ويووقفر إرضووقة  ،يػوو ح البوواب مووـ جايووا لؿزاولووة  وو ا البقووان

لعربول يف دورة جايواة: نخورى لقبوان البقوان ا الالزمة إلعادة إك اجف وائ هـافف مرة

   فـعقا إك اج ذا ـا و جايا عؾقمـا.

  وتد ر ق  ارت  ا ـا ٕمور 

 جايا جو ري: ٓكسوااد إلك ْؾؿ البالية يجاه بناجة ـ ي لمؾ عِ مَ  إنّ  قٕول:

نفؼف مـ  يايؿ، و ق نمر  ـادى بف بعض الاارئقـ كؿا  ق معؾقم، ومـ  ا ـا فونن 

ـّ  جاياه يا يؽقن نبؾغ ونجار موـ  نكـوا لوؿ كؼطوع يف ذلوؽ  ّٓ جايوا، إ  لئوقس فو

 فقف لؾ ااول البن ل يف إمر ولؿـ  ؿ نولك مـا بالـظر الباليل، وإنْ  ا البّت ـَ و ركْ 

ـّ كـّوو قـ عؾووك الؼقووام هبوو ا ال جايووا لعؾووؿ ِعوونن يف مووا طرحـوواه  ا ـووا كووقاة يووا  ُ  ا كظوو
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لؼائؿوة يف شوؽآت ار، وحػوزه لؿجواوزة العايوا موـ اإلالبالية عؾوك كنوق منورّ 

ـّ وال ل نفضت ل ؽؾسف بـق ف الباليوة مؽاك وف ال ول  ، وك لؽ موا يوافع ٕن يلخو  فو

بقـ الػـقن: لؿا يقفره موـ ففوؿ ديقوؼ لوـظؿ الؼورنن وخصائصوف ونئوباب  يس نّؼ 

فراد ف، وما يؾعبف مـ دور شوايا الؿنقريوة يف ففوؿ مؼقموات الو ات العربقوة عورب 

قمات البقاكقة و لئقس يقاكقـفوا لقسوفؾ مؼقماهتا و ل الؿؼ اش غالف بارس نخّص 

ا يف هتقهة إرضقة ٓئو داد  و ه الو ات مورة  امزاول فا، ما يسفؿ إئفامً  كػقًسا جا 

 نخرى.

ْظوؿ البقوان العربول الؼوايؿ يضوع اش غال الارس الباليول بائو جال  كَ  قلااين:

 ا لػؽوورة موواى  ؿ قووؾ  وو ا الووارس لؾبقووان العربوول عؾووك كنووق ديقووؼ،ا حائووؿً حووا  

ئقؿا ونن بعض الاارئقـ يس شؽؾقن ذلؽ يف عؾوؿ الباليوة بقضوعق ف النالقوة  ٓ

ف لؿ يؼؿ عؾك ائ ؼرا  كوالم العورب الؼوايؿ بصوقرة ديقؼوة ككؿا  ق معؾقم: إذ يرو

قا ُطواعؾؿ نكوف لوقس نن العورب ُنعْ »  م( م اًل 1932وم ؽامؾة، يؼقل الػرا ل )ت  

ؽالم ومساويف واك باً وا لؿقاضوع الجوقدة قا  ؿققًزا بقـ منائـ الطَ عْ البالية ولؿ يُ 

ـ كان نبصور ؿ ؿقن بقـفؿ مَ فنهنؿ كاكقا يبا قن برباعة الؽالم وينؽ   ،والردا ة فقف

بـؼاه. وإخبار يف ذلؽ ك قرة ح ك بؾغ نمر الباليوة فوقفؿ مـزلوة كظوام الؿعاشورة. 

فوع ويؼقم شواعر ؿ فقر ،فؽان خطقبفؿ يلخ  بزمام الؼقم فقؼقد ؿ إلك حقث شا 

فلجار بؼقم  و ا شولهنؿ نن يجوري ذويفوؿ يف  و ه  ،يقمف مـ إرض إلك السؿا 

ّٓ  ،ة ونصوقل معؾقموةـّ الصـاعة عؾك ُئ  نم كقوػ   فوؿؿُ ؽَ  كقوػ يؼضول فوقفؿ َح وإ
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 ؿ وبقوواهنؿ اَ وإن رنيووت يف ك ووب إدب كْؼوو  ف نربوواب العؼووؾ فووقفؿِؿووؽْ  عـ لنُ ُيوو

ً ا َبووذكركوا كُ  ،َق  و ه الواعقىبالقؼقـ صوا عؾؿَت  عؾك كالمٍ  وجقه الؿزية لؽالمٍ 

نن ئوبقؾفؿ يف كؼوا الؽوالم لوؿ يؽوـ كسوبقؾ  مـف يف باب اخ قار الؾػظ. ثوؿ عؾؿوَت 

 ،وا موـ بعواه فوا بعقا خطقا وف و وق الؼواوة لؾو يـ جوا ،صاحب نئورار الباليوة

فؾوق ال زموقا كوالم العورب ولوؿ يؾ ػ وقا إلوك  ،ا بقـفؿ وبقـ العوربفؽان ئبقؾف ئا  

نصقل مّفا ا الؿبعاون لؽان خقًرا لفؿ وكاكقا نيورب إلوك معرفوة إعجواز الؼورنن 

 .(1)«مـ طريؼ ال وق وإن لؿ يؽقكقا مـ طريؼ الصـاعة

و وؾ  ،الـظر عـ نئباب عام يقوام عؾوؿ الباليوة عؾوك البقوان العربول وبغّض 

ـّ  نم ٓ  فننّ  فؿكؿا يرى بعض ر بالبالية الققكاكقةيرجع لؾ لثّ  لقش غؾ    قير   ا الػ

بطرائؼ كظؿ البقان العربول ٓ ئوقؿا الشوعر الجوا ؾل،  وق السوبقؾ إم وؾ لنسوؿ 

نم ال   ه الؼضقة بصقرة عؾؿقوة، وموا ي صوؾ هبوا موـ بقوان حجوؿ ال ولثر بالباليوة 

يف  وواري    ؾؽووؿ الؿسووللة الشووائؽة والؿ قوورة لؾجووال ،الققكاكقووة يف بالي ـووا العربقووة

 البالية وطرائؼ  لئقسفا.

                                                   

(. ويا نرجع الػرا ل بعا ذلؽ اكصراف البالية عـ ائ ؼرا  4جؿفرة البالية، الاائرة النؿقاية، )ص (1)

 لثر ؿ بالبالية الققكاكقة ور ية البقان العربل مـ خاللفا. يراجع كؼا لؾبالية شعر العرب وبقاهنؿ لغؾبة 

ا يف ك اب  صقؼؾ اإلئالم، بايع الزمان ئعقا الـقرئل،  رجؿة و نؼقؼ  العربقة يف ذات آ جاه  ؼريبً 

يف إحسان يائؿ الصالنل، ضؿـ ئؾسؾة كؾقات رئائؾ الـقر، دار ئقزلر لؾـشر. نفاد  بؽالم الـقرئل 

 إخ الػاضؾ/ منؿا مصطػك.  إمر
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اإلعجووواز الؼووورن   وووق نحوووا نبووورز مقائوووؿ الجوووال يف  اريخـوووا  إنّ   قلاالةةةث

ؿة ٓ  ؼبووؾ الجووال اإلئووالمل: فووربيؿ آ ػوواق عؾووك وجووقده واإليوورار بووف كؿسووؾ  

باع بار حؼقؼة عجز العرب عـ مجاهبة ما  ناا ؿ بف الؼرنن مـ طؾب اإل قان بؿوا 

ّٓ (1)بعضووفيؿاثووؾ الؼوورنن نو  جووات حووقل بعووض  نن ثؿووة خالفووات مطقلووة وُ ، إ

موووـ م وووؾ  نايوووا كقػقوووة ويوووقع اإلعجووواز  :ال ػاصوووقؾ الؿ عؾؼوووة هبووو ا اإلعجووواز

ْرفة ،وحصقلف الؼرن  ذا ف، وكو ا  نم ٕئباب ذا قة   صؾ بالـّص  (2)و ؾ كان بالص 

                                                   

كاكقا  ذْ وهب ا العجز ال ام عـ مؿاثؾة الؼرنن يامت النجة عؾك العالؿ بالعرب: إِ »يؼقل ابـ عطقة   (1)

ة الؿعارضة، كؿا يامت النجة يف معجزة عقسك بإطبا ، ويف معجزة مقئك نرباب الػصاحة ومظـّ 

إكبقا  بالقجف الشفقر نبرع ما يؽقن يف زمـ الـبل ال ي نراد بالسنرة. فنن اهلل  عالك إكؿا جعؾ معجزات 

يف زمـ عقسك، والػصاحة يف  السنر يف ماة مقئك يا اك فك إلك ياي ف، وك لؽ الطّب  إظفاره، فؽلنّ 

ر القجقز، ت  عبا السالم شايف، دار الؽ ب العؾؿقة، الؿنرّ «. ماة منؿا عؾقفؿ الصالة والسالم

 (.1/53، )و 1422، 1بقروت، ط

الؿعجزة فقؿا  ػّقق   ، وكالم ابـ عطقة عؾك مجلويالحظ  ا ـا نن زمـ ئقاكا عقسك لؿ يش فر بالطّب 

ا يف بعض الؿعجزات فال يصح يف جؿقعفا. يقر مطرد، ففق إن صح نحقاكً  :فقف ن ؾ العصر كؿا  ق شائع

 ما بعا ا.( و8يراجع  الؿعجزة الؽربى الؼرنن، منؿا نبق ز رة، دار الػؽر العربل، )ص

رفع مـ نو ام العرب، وصرف كػقئفؿ عـ الؿعارضة لؾؼرنن، بعا نن »حاصؾ الؼقل بالصرفة نن اهلل  (2)

-النققان، الجاحظ، ت   ارون، دار الجقؾ«. ا طِؿع فقفول لؽ لؿ كجا نحاً  : نّاا ؿ الرئقل بـظؿف

ٓ ئقؿا الـّظام، ويقر ؿ مـ   ا الؼقل بعض الؿع زلة  ك(. ويا  بـّ 89/  4م، )1996 - و 1416لبـان، 

وإذا عاكا إلك ال نؼقؼ وجاكا وجف إعجاز »م ؾ ابـ حزم إكالسل، وابـ ئـان الخػاجل، حقث يال  

الؼرنن صرف العرب عـ معارض ف بلن ُئؾبقا العؾقم ال ل هبا كاكقا ي ؿؽـقن مـ الؿعارضة يف ويت 

(. 100، )ص  إولكم، ط1982 - و 1402ئر الػصاحة، دار الؽ ب العؾؿقة، «. مرامفؿ ذلؽ

= 
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 لطؾوب الؿعارضوة موـ العورب ئوواعة الَؼوْار الو ي ويوع بوف ال نواي وكوان منوال  

ا،  ؿوا مًعولباليول نم البـوا  الؿضوؿق  نم كالال ـزيؾ، و وؾ  وق البـوا  الؾغوقي وا

ة الـبول ق ومّ وك لؽ حقل ما ي صؾ ببعض القجقه الجزئقة لف ا اإلعجاز موـ م وؾ نُ 

  (1)داخؾة يف اإلعجاز نم ٓ و ؾ  عا   ،واإلخبار بالغققب يف الؼرنن...إل 

                                                   
= 

الاوحة،  - اهلل دراز، دار ال ؼافة والؼقل بالصرفة يقل ظا ر الضعػ. يراجع يف كؼاه  الـبل العظقؿ، عبا

 ( وما بعا ا.76م، )ص1985

جاير بالـظر نن القجقه ال ل ذكركا ريؿ شفرهتا يف نمر اإلعجاز، إٓ نهنا يقر صنقنة، ففـاك فارق بقـ  (1)

ا، يؼقل الرايب يف بقان إشؽال آئ آل باإلخبار بالغقب عؾك دلقؾ صاق الؼرنن ودلقؾ كقكف معجزً 

ول لؽ يال  (:الؽ ب الؿ ؼامة) ا مـفا مقجقد يفا ]اإلعجاز[ بؿعاكقف، فنن ك قرً وٓ ي عؾؼ نيًض »اإلعجاز  

وما  ق معجز فقف مـ  .وئمث ەئ ەئ ائ ائ ى نثى  ، ويال ھمث ہ ہ نثہ عالك  

ا بالغقب، رجع إلك الؼرنن بؿا  ق يرنن، بؾ  ق لؽقكف خربًيكاإلخبار بالغقب فنعجازه لقس  جفة الؿعـك

بؾغة نخرى نو بنشارة نو  ا بالػارئقة نو بالعربقة نووذلؽ ئقا  كقكف الـظؿ نو بغقره. وئقا  كان مقردً 

ا ما ونمّ »(، فؼال  و 643(. ويا ذكر كنقه عؾؿ الايـ السخاوي )ت  44/ 1) ػسقر الرايب،  .«بعبارة

ب فؾقس ذلؽ مؿا  ناا ؿ بف، ولؽـف دلقؾ عؾك صاق  ضؿـف الؼرنن العزيز مـ اإلخبار عـ الؿغق  

وٓ  ،ا ٓ معرفة لفيف كقكف نمق   ملسو هيلع هللا ىلصالرئقل ا دٓلة حال وك لؽ نيًض  ،م الغققبونكف كالم عاّل  ملسو هيلع هللا ىلصالرئقل 

ػ عؾك شل  مـ نخبار إمؿ السالػة، ح ك إكف ٓ يؼقل الشعر، وٓ يـظر يف ينسـ نن يؼرن، وٓ ويَ 

وإمؿ الخالقة، وبؿا كان مـ نول خؾؼ إرض والسؿا   ،الؽ ب، ثؿ إكف يا ن ك بلخبار الؼرون الؿاضقة

جؿال «. قن فقف، فف ه النال دلقؾ ياطع بصايفإلك اكؼضا  الاكقا، و ؿ يعؾؿقن ذلؽ مـ حالف وٓ يشؽ  

  بقروت، ط - منسـ خرابة، دار الؿلمقن لؾ اث، دمشؼ -الؼرا  وكؿال اإليرا ، ت  مروان عطقة 

 (. 102/ 1م، )1997 -  و1418إولك، 

= 



 

 

 دراسة نَظْم القرآن: قراءة يف املنجز وآفاق االشتغال، مع طرح فرضية للنَّظْم القرآين

 بحوث

(55) 

مةة   بةةر  قلخ فةةات ا  ةةوق قلبةةاب مةةا ي صةةم بنمؽةةان معرفةةة وجةة   قت  وإنّ 

العؾؿا  برجقع اإلعجاز ٕئوباب داخؾقوة يف  ّؾ : فربيؿ إيرار ُج ق عدا  م  ع م 

ّٓ ونكف لؿ يؽـ بالّص  ،الؼرن  الـّص   نهنؿ اكؼسوؿقا حوقل إمؽوان درك القجوف رفة، إ

يووؼ يوورى بنمؽووان ففووؿ الوو ي كووان بووف ذات اإلعجوواز وففووؿ ئووببف إلووك فووريؼقـ: فر

اإلعجاز والقيقف عؾك نئبابف، وموـ نبورز مؿ ؾقوف اإلموام عبوا الؼوا ر الجرجوا  

ٓ معـووك لبؼووا  الؿعجووزة  فوونذا كـووَت ٓ  شووّؽ يف ننْ » (، حقووث يووال و وو471)ت  

 ّٓ القصػ ال ي لف كان معجًزا يائٌؿ فقف نبًاا، ونن الطريوؼ إلوك العؾوؿ   ننّ بالؼرنن إ

إلقوف مؿؽوـ، فواكظر نّي رجوؾ  ؽوقن إذا نكوت ز واَت يف نن بف مقجقد، والقصقل 

 عورف حّجووة اهلل  عووالك، ونثوورت فقفووا الجفوؾ عؾووك العؾووؿ وعووام آئوو باكة عؾووك 

 .(1)«وجقد ا، وكان ال ؼؾقا فقفا نحّب إلقؽ، وال عقيؾ عؾك عؾؿ يقرك نثر لايؽ

                                                   
= 

ما يف الؼرنن مـ مؽـقن الغقب ومـ ديائؼ ال شريع ومـ عجائب »ـ نن  و ق ما يرره شاكر ك لؽ: إذ بقّ 

ذلؽ بؿعزل عـ   ا ال ناي الؿػضل إلك اإلعجاز، وإن كان فقف ما فقف مـ ذلؽ  نيات اهلل يف خؾؼف، كّؾ 

ـ شاكر ك لؽ (. كؿا بقّ 163-162صمااخؾ إعجاز الؼرنن، )«.  عؾك نكف مـ عـا اهلل  عالكدلقاًل  يعاّ 

ونن  ،قة الـبل ٓ شلن لفا بنثبات إعجاز الؼرنن يف ذا ف، ني نهنا مـ ندلة صاق كبقة الـبلمّ نن يضقة نُ 

فالؼرنن الؿعجز  ق »ا ذات القحل فال ي بت لف مـ   ا الؿـزع دلقؾ إعجاز: ونمّ  ،الؼرنن كالم اهلل ووحقف

مااخؾ إعجاز «. ا عؾك إعجاز الؼرنننما صنة الـبقة فؾقست بر اكً ة، الرب ان الؼاطع عؾك صنة الـبقّ 

 (. 155الؼرنن، )ص

 (.10دٓئؾ اإلعجاز، )ص (1)
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ا الػريووؼ أخوور فار وولى نن ففووؿ اإلعجوواز ذا ووف يقوور مؿؽووـ، ومووـ نبوورز ونّموو

واعؾوؿ نن شولن اإلعجواز عجقوب »(، حقوث يوال  و و626مؿ ؾقف السوؽاكل )ت  

حوة، قزن يوارك وٓ يؿؽوـ وصوػفا وكالؿالكائ ؼامة الو ،ك وٓ يؿؽـ وصػفيارَ 

ّٓ ومارك اإلعجاز عـاي  ق ال ّ  وق طوقل خاموة ، وطريؼ اك ساب ال ّ وق لقس إ

الؾ ووام عـفووا رت إماطووة  وو يـ العؾؿووقـ، كعووؿ، لؾباليووة وجووقه مؾ  ؿووة، ربؿووا  قّسوو

 .(1)«س وجف اإلعجاز فالػْ ل جؾك عؾقؽ، نما كَ 

 :بووقـ آ جووا قـ يؼووقل لؾق ؾووة إولووك برجاحووة إول نن الـوواظر شووّؽ  وٓ

كقكف إيرب لؿوا يؼ ضوقف الـظور والؼوقل با صوال اإلعجواز بلئوباب بقاكقوة   عؾوؼ 

لصورفة، الؼرن  ذا ف ولقس ٕمر خارجل عـف كؿا ذ وب الؼوائؾقن با بطبقعة الـّص 

يف نصوؾف عـوا ال لموؾ لنقورة  إٓ نن بروز الؼقل بعام إمؽان معرفة اإلعجواز ير واّ 

العؾؿا  فقؿا يباو يف معرفة القجف ال ي يارك مـف ذات اإلعجاز عؾك كنق يواطع، 

ومـ ثؿ نثر بعضفؿ الـزع إلك الؼقل بلكف مؿا ٓ يؿؽـ دركف والقيوقف عؾوك ئوببف 

وق ال ي إن صوؼؾ ف الباليوة نمؽوـ ففوؿ عف ال ّ ونن مرج -ا لطبقع ف كنعجازكظرً -

 .(2)بعض وجق ف وجقاكبف ونما كػس وجف اإلعجاز فال

                                                   

 (. 1/416م، )1987 - و 1407، 2لبـان، ط - مػ اح العؾقم، دار الؽ ب العؾؿقة، بقروت (1)

ـّ »يؼقل ابـ خؾاون   (2) ٕن  :عجاز مـ الؼرنن]البالية[ إكؿا  ل يف ففؿ اإل واعؾؿ نن ثؿرة   ا الػ

و ل نعؾك مرا ب الؽالم مع  ،إعجازه يف وفا  الآلة مـف بجؿقع مؼ ضقات إحقال مـطقية ومػفقمة

= 
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ريةةب وٓ  ق عدةةا  حؼقؼةةة تاريخقةةة وقعةةت بةة  إنّ  :ومةة   ا ـةةا فنكـةةا كؼةةول

عجز العرب عـ نن يل قا بؿ ؾ   ا الؼرنن ثابت ثبقً وا ٓ »، فويؿؽ  قل شؽق  فقفا

ّٓ موـ يفؿوؾ مجال لؾرّ  يب فقف، ٓ ير اب فقف مممـ وٓ يجناه، وٓ يؿواري فقوف إ

ريـ، فعؾووك ذلووؽ  ووقا رت إخبووار، وا ػؼووت عؼؾووف، ويسووؼط مووـ حسوواب الؿػّؽوو

: وموـ ثوؿ ٓ يومثر الب وة عؾوك  و ه النؼقؼوة (1)«وولول إمصار، ٓ فرق بوقـ عواو

ت ال ول يوا  وـجؿ ـا بقجف اإلعجاز موـ عاموف وٓ الخالفواؿُ ال اريخقة الؼاطعة عؾْ 

 .  (2)حقل بعض  ػاصقؾ   ا اإلعجاز ووجق ف

ر لؼقواس ال ػاضوؾ بوقـ ـ موـ وضوع معقوار منور  وصنقح نن عبا الؼا ر  ؿّؽو

ؼ يف الؽالم عرب ما طرحف مـ نمر الـظؿ، و ق ما يعـول نكـوا لوق  ابعـوا البنوث الؿعّؿو

ة ال ول كوان هبوا الؼرن  فؼا هن اي لؾعّؾو طرائؼ الـظؿ يف البقان العربل وك ا يف الـّص 

                                                   
= 

عجاز ال ي  ؼصر إففام و  ا  ق اإل ،لػاظ يف اك ؼائفا وجقدة رصػفا و ركقبفاالؽؿال فقؿا يخ ص بإ

كان لف ذوق بؿخالطة الؾسان العربل وحصقل مؾؽ ف  ـْ مـف مَ  ل الش عَض وإكؿا يارك ب ،عـ إدراكف

، 2بقروت، ط -مؼامة ابـ خؾاون، ت  خؾقؾ شنادة، دار الػؽر «. فقارك مـ إعجازه عؾك يار ذويف

 (.762/ 1م، )1998 - و 1408

 (.56الؿعجزة الؽربى الؼرنن، )ص (1)

ا فنن يقؾ  لق كان معجزً »ـ، يؼقل البايال   كؿا  ق بق    ه الخالفات ٓ يؼاح يف نصؾ اإلعجاز وجقد  (2)

 وإن اخ ؾػقا يف وجف دٓلة الرب ان، لؿ يخ ؾػ ن ؾ الؿؾة يف وجف إعجازه  يقؾ  يا ي بت الشل  دلقاًل 

 «.كؿا يا يخ ؾػقن يف آئ آل عؾك حاوث العالؿ مـ النركة والسؽقن، وآج ؿاع وآف اق

 (.1/294إعجاز الؼرنن، )
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الـظر عوـ جالقوة إمؽوان القصوقل  ر وظا ر، إٓ نكف وبغّض اإلعجاز عؾك كنق منرّ 

إلك ففؿ القجف ال ي كان بف اإلعجاز نم نكف مؿا ٓ يوارك، ونن يظفور لـوا موـ خوالل 

يف  قظقوػ  الؼرنن بخصوائص معقـوةطريؼة كظؿ الارس لؿسالؽ كظؿ الؽالم اكػراد 

فةةنن قسةة عؿال قلةةـظا = ويووقع اإلعجوواز فقفوواكاكووت ورا   رائووؼ ال كقووب لؾؽووالمط

كوسقؾة ل رس قل ػاضم بةق  صةـوف قلؽة م وقلحؽةا بػصةاح   وب غ ة  وترتقةب 

سقػضةي إلةى تلسةقس معرفةة غايةة ا   ا لول  ا قلبقةان قلعربةي وقلؼةررنقلبحث تبعً 

سةال  قلبقةان قلعربةي  و ةي رت لؾةـظا قلؼةررين ولؿقٕ ؿقة تػضي  ك اج كظرية محرّ 

 .ة بال رس وقلبحث كؿا  سؾػـاغايات جؾقؾة وحريّ 

شووؽ نن بقــووا وبووقـ ائوو ؼامة  وو ه الؿعرفووة وبؾووقغ  ؾووؽ إيووراض مػوواوز  وٓ

ا ة ونن لوايـا رصوقاً مـ الؿؼاور الخطق إلقفا، خاّص  عة، إٓ ننّ ة بالغة الّس ة بن قّ ؼّ وُش 

مؿا ائ خرج ف البنقث الغربقة يف  و ا بالغ إ ؿقة يؿؽـ نن كس شا وكس لكس بف 

س موـ ره دارئق الؽ اب الؿؼاّ ال ي حرّ « مـفج ال نؾقؾ الباليل»الصاد، ٓ ئقؿا 

والو ي  ،سل لصوقر ال كقوب يف كصوقص الؽ واب الؿؼواّ خالل ائو ؼرائفؿ الؿطوقّ 

ة، الؼورنن بصوقرة خاّصو  ركقوب كوّص ائ  ؿره بعض الاارئقـ لؾؽشػ عـ طريؼوة 

يف مووا ئووقليت مووـ بنووث ويف كقػقووات ائوو  ؿاره لبـووا  فرضووقة  و ووق مووا ئـػصووؾ فقووف

 ، وبقاكف يف الؿطؾب ال الل. (1)الـظؿ الؼرن لطريؼة  نؾقؾقة 

                                                   

ا ح ك كػقا مـف ومـ إجرا ا ف ومسالؽف الؿـفجقة يف بااية البنث ٓ كا آئ هـاس هب ا الؿـفج يصاً ذَكرْ  (1)

البقان العربل  و ركقبالؼرنن   ركقب كّص ٓ لـع ؿاه كؿا  ق وكؼع يف نئره وكؼصر ففؿـا لطرائؼ  ،يقر

= 
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 املطلب الثالث

 ٌظن القرآينللفرضية حتليلية 

  تؿفق 

الؽوالم   ركقوبعؾقـوا نن كـظور يف طرائوؼ  فوننّ  ،لؽل ك بقـ طريؼة كظؿ الؼورنن

طريؼوة  قظقػفوا يف بؽقػقوات هب ه الطرائوؼ ولـ بصر  :بصقرة عامة وك ا يف الؼرنن

 الـظؿ ال ل ن ك عؾقفا الؼرنن.

آشوو غال هبوو ا الـووقع مووـ البنووث والؽشووػ عووـ طرائووؼ  ومووـ الؿعؾووقم ننّ 

ا، يف ال اث اإلئالمل كؿوا بقـ و  ركقب الؽالم يف البقان العربل ويف الؼرنن لؿ يجرِ 

ال ول درج عؾقفوا الؼورنن ال كقوب  ا لصوقرإٓ نكـا مـ خالل البنث وجواكا طرًحو

ر فرضوقة يف  صوقّ فؼوط ، ما يسؿح لـا بائ  ؿار ا الؿعاصريـ لاى بعض الباح قـ

ونما  ػاصقؾ   ه الطريؼة وكقػقات حصوقلفا  ،كظؿ الؼرنن لؾؿسؾؽ العام لطريؼة

وخصائصفا وما يؿؽـ نن  ؽقن يا ام ازت بوف يف ضوق  كؿوط ائو  ؿار ا لطرائوؼ 

 .عةدرائات مقّئ إلك وصقر ال كقب...إل  فؿؿا ين اج 

                                                   
= 

ّٓ  بعً  ج رية يف ضق  بن ـا لـظؿ البقان ا ئـطقره  طقيرات  فالؿـطؼ يؼضل بلكـا ح ؿً ا لؿعطقا ف، وإ

 الؼرن  ويا ك جاوزه بالؽؾقة. العربل والـّص 
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مسوؾؿ  لحوا ؿاف :بنوث صوقر  ركقوب الؼورننالبواح قـ الو يـ اع ـوقا با ونمّ 

 كبقوورٍ  عؾووك  ػوواوٍت - ووان اع ـقووا  ـوواي، وأخوور را ووب مسووقنل: ففوو ان الباح

 بالـظر يف نئالقب  ركقب م ـ الؼرنن، وفؿا يؾل بقان اش غالفؿا  -بقـفؿا

والوو ي اع ـووك م(، 1932)ت   ا قٕول ففةةو ق مةةام عبةة  قلحؿقة  قلػرق ةةي ّمة

عـايووة بالغووة ب  بووع كظووام الؼوورنن الؽووريؿ، ح ووك إكووف جعووؾ ففووؿ الؼوورنن و نريوور 

 ا إلك   بع الـظام.آح ؿآت يف معاكقف راجعً 

ففؿ الؽالم ٓ يؿؽـ باون معرفة الـظام، وإكوف لفوق السوبقؾ »يؼقل الػرا ل  

 .(1)«القحقا إلك ففؿف

، ولؽوـ لوؿ اشوريػً  االؼوائؾقن بقجوقد ال ـائوب جعؾوقه عؾًؿو»ويؼقل ك لؽ  

إلشؽالف، ونما كنـ فـؼوقل   امـ مػفقم الؼرنن، فبؼل م وكً  اعظقؿً  ايجعؾقه جز ً 

د بووقـ القجووقه الؽ قوورة يف ال لويووؾ، وعووام ل إلقووف. والوو دّ الؼوورنن منووق  ففووؿ  إنّ 

بواب آح ؿوآت، إكؿوا كشول موـ يؾوة  ؾ إلك ال لويؾ الصونقح الو ي يسواّ ال قّص 

العـاية بـظام أيات: فنكف  ق الؿقصوؾ إلوك صونقح ال لويوؾ، و وق العصوؿة موـ 

 .(2)«النقرة والشؽقك

                                                   

 (.10، )صو 1388إولك،   دٓئؾ الـظام، الؿطبعة النؿقاية، ط (1)

 (.75)ص، و 1388إولك،   دٓئؾ الـظام، الؿطبعة النؿقاية، ط (2)
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فالـظام  ا ـا لقس لبنث آر باط الجزئل بقـ أيات كؿا النوال يف بنوث 

ال ـائووب، وإكؿووا  ووق لبنووث الـسووؼ الؽؾوول لؾؽووالم، و ووق مووا يقضوونف الػرا وول، 

ا الؽوالم يف كظوام الؼورنن يا صـػ العؾؿا  يف  ـائب أي والسقر، ونّمو»فقؼقل  

  مووـ الـظووام، فوونن فؾووؿ نطؾووع عؾقووف، والػوورق بقـفؿووا  نن ال ـائووب إكؿووا  ووق جووز

 مسو ؼال   اواحواً  اال ـائب بقـ أيات بعضفا مع بعض ٓ يؽشػ عـ الؽالم شوقهً 

موا، وربؿوا يغػوؾ عوـ الؿـائوبة ال ول  ب ال ـائب ربؿا يؼـوع بؿـائوبةٍ بـػسف، وطالِ 

، وربؿووا يطؾووب الؿـائووبة بووقـ أيووات اواحوواً  افقصووقر شووقهً  الؽووالميـوو ظؿ هبووا 

ك ؾوصؾة بوال ل يبؾفوا عأية ال القة ربؿا  ؽقن م ّ  فننّ الؿ جاورة مع عام ا صالفا، 

مـفا، ولقٓ ذلؽ لؿا عجز إذكقا  عـ إدراك ال ـائوب، فولكؽروه، فونن عوام  اٍ عْ بُ 

ا، وذلوؽ إذا ـً ا بق  ا، ومـفا ما  رى فقف اي ضابً آ صال بقـ نيات م جاورة يقجا ك قرً 

 .(1)«مـفا اٍ عْ كاكت أية نو جؿؾة مـ أيات م صؾة بال ل عؾك بُ 

لـظووام نوئووع مووـ ال ـائووب، فقؼوووقل  ونن ا ،ويمكووا الػرا وول عؾووك ذلووؽ

 مـائوبةٍ  ا، ثوؿ  ؽوقن ذاَت  واحواً كا بالـظام  نن  ؽقن السقرة كوال  داوبالجؿؾة فؿر»

موا، كؿوا يوامـا يف  اٍ ْعوحؼة، نو بوال ل يبؾفوا نو بعوا ا عؾوك بُ البالسقرة السابؼة وال

أيوات ربؿوا  ؽوقن مع ضوة، فؽو لؽ  كظؿ أيات بعضوفا موع بعوض، فؽؿوا ننّ 

، ذا اواحوواً  اربؿووا  ؽووقن السووقر مع ضووة، وعؾووك  وو ا إصووؾ  وورى الؼوورنن كالًموو

                                                   

 (.74دٓئؾ الـظام، )ص (1)
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م  ن قلـظةام  ةيء ا تؼةّ    مّؿةف بةقّ مـائبة و ر قب يف نجزائف مـ إول إلك أخر، 

 .(1)«زقء قئ  عؾى قلؿـاسبة وترتقب قٕج

ويووا نفضووك اشوو غال الػرا وول ببنووث  وو ا الـظووام و  بعووف يف الؼوورنن إلووك 

الؼورن   ب مـفا مو ـ الوـّص ائ خراج جؿؾة مـ الصقر والطرائؼ الؽؾقة ال ل ي كّ 

 كؿا ئـبقـ.

قلؼةةررين بصةةورت بالغةةة ففةةو  قلةةـّص تركقةةب و مةةا قٔخةةر قلةةوي قع ـةةى بصةةور 

موـ  يف الؼورنن   ه الصقربنث وال ي ، (2)قلؿس شر  قلبؾدقؽي مقشقم كويبرس

خالل )مـفج ال نؾقؾ الباليل(،   ا الؿـفج ال ي يؼقم يف صؾبف عؾك جؿؾوة موـ 

ان منواول فؿ س إّبوصقر  ركقب الؽالم ال ول ائو خرجفا دارئوق الؽ واب الؿؼواّ 

)الباليوة السوامّقة(  اخاص   اباليق   اس، وال ل اع ربو ا كسؼً ففؿ كظؿ الؽ اب الؿؼاّ 

                                                   

 (.75)صدٓئؾ الـظام،  (1)

م، و وق نحوا ممّئسول مجّؾوة 1941 - وو 1360مقشقؾ كقيربس مس شرق مؼقؿ يف مصور. موـ مقالقوا  (2)

ئوقؿا كظوؿ الؼورنن. ولوف عواة مؼوآت  لؼؿان لإليراكّقات. و ق باحث مفو ؿ بالارائوة إدبقوة لؾؼورنن ٓ

 ؾقزية( عـ البالية يف الؼرنن. بالؾغة )الػركسقة واإلكج

 ومـ ن ؿ مملػا ف 

  ال نؾقؾ مـفج ضق  يف الؼرنن ني كظؿ -الؿائاة  يف كظؿ ئقرة»  -
ّ
 الؿشرق، دار عـ صار ،«الباليل

 .م2016 بقروت

 م.2018، صار عـ دار الؿشرق، بقروت، عام «يف كظؿ الؼرنن»  -
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يبووايـ الؿعفووقد مووـ باليووة الققكووان: إذ الخطوواب فقفووا ير ؽووز عؾووك مبووان ال ـوواظر 

ـة مـ ال كقب  غواير طريؼوة الباليوة الققكاكقوة وال ول معقّ  اوي خ  صقرً  ،وال قازي

 .(1)اوم اّرًج  ايسقر فقفا الخطاب خطق  

 السووامّقة  ويووا طّبووؼ كووقيربس منصووقل  وو ا الؿووـفج الضووابط لـسووؼ الباليووة

يف صوووقرة بـوووا  كظوووري  امووومخرً  (روٓن مقـقوووف) ره إب القسوووقعلالووو ي حووور  -

عؾوك نك ور موـ ثالثوقـ ئوقرة موـ  ـصقصوفالوما بوف موـ صوقر  ركقبقوة  -م ؽامؾ

 و ه   ركقوبف عؾوك طرائوؼ كّص  و ركقب وكَشػ عـ دروج الؼرنن يف بـا  ،الؼرنن

: وموـ  ا ـوا يورر (2)ايف  ركقبفا ٓ خطق   ا ـائق   االـصقص السامّقة ال ل   خ  كؿطً 

                                                   

 نؾقالت - ع هب ا الؿـفج وكقػقات  طبقؼف  طريؼة ال نؾقؾ الباليل وال ػسقريراجع يف ال عريػ الؿقّئ  (1)

س ومـ النايث الـبقي الشريػ، روٓن مقـقف، لقيس بقزيف، ن قػ ئـّق، كصقص مـ الؽ اب الؿؼاّ 

البالية الجاياة ا عؾك  سؿقة . ئـعؾؼ ٓحؼً م2004ال اكقة،   بقروت، ط - كائؾة فارويل، دار الؿشرق

وئبب الؼقل ب لؽ لاى نرباب  ،وك ا اع بار إخقرة بالية الققكان ،ةة يف مؼابؾ البالية الخطقّ بالسامقّ 

   ا الؿـفج.

إن الؼورنن وكظؿوف لوقس عؾوك الخوط »ا، فؼوال  كوقن الوـظؿ يف الؼورنن لوقس خطق وإلوك يا نشار الػرا ول  (2)

(. وكو لؽ نشوار 57دٓئوؾ الـظوام، )ص«. الؿشوجرات...ا، وإكؿوا  وق مشو بؽ ك صوقير الؿس ؼقؿ دائؿً 

ٓ ئووقؿا خاصووقة  ،لخصووائص رئقسووة يف كظووؿ الؼوورنن كووال ل يوو كر ا الؿووـفج الباليوول لؾباليووة السووامقة

ا بولدوات مباشورة كؿوا يف الـسوؼ الخطول يو ك مسواحة لؾؼوار  يف ونن الؽالم ٓ يؽقن معطقًفو ،ال جاور

 بوف: نن كالم العرب كؾف كؿط نعؾك مـ كوالم إموؿ الو ي  عوقدت اعؾؿ»الػفؿ وال لمؾ، يؼقل الػرا ل  

ولوق فعؾوقا  ،رابطوة ففؿ يجردون كالمفوؿ موـ كوّؾ  :ةقػٕهنؿ مقلعقن برزاكة الؼقل وهت يبف مـ نمقر ئخ

كالمفوؿ يوا  كولنّ  ...فنكف يػفؿ الوروابط ب كائوف، فؾو لؽ ك ور فوقفؿ النو ف :ا عؾك السامععارً  كانذلؽ 

= 
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ا نكوف مع وربً ،نن الؼرنن يخضع يف  ركقبف وطريؼة كظؿف لؾبالية السوامّقة ٓ الققكاكقوة

وو شووػرة كظووؿ الؼوورنن،  ؾؽووؿ الؿسووللة ال وول لطالؿووا اهتووؿ  ـ فووؽ  ـ مِووبوو لؽ  ؿؽ 

ووالؿس شووريقن الؼوورنن جرّ  ؽ البـقووة، ونكووف كشووػ عووـ ا  ووا بضووعػ الووـظؿ و ػؽ 

ؾت يػؾة ال اث اإلئالمل الية النؼقؼة ال ل يـ ؿل إلقفا   ا الؽ اب وال ل م ّ الب

 اكاجًعو إشوؽال كظوؿ الؼورنن حوال   يف عوام يوارة  و ا الو اث عؾوك حوّؾ  اعـفا ئببً 

ب هبا م ـف ريوؿ ظفوقر مبايـ فوا لطرائوؼ الخطواب ْرح كظرية لؾطريؼة ال ل ي كّ وطَ 

 .(1)ةالؿعفقدة يف البالية الخطقّ 

الؼورنن عؾوك موا  كوّص وئقف كع ؿا بصوقرة رئقسوة يف ذكركوا لصوقر  ركقوب 

، وإن كـا ئـشقر بعض اإلشوارات (2)لقضقح ال طبقؼ عـاه وك ر ف :ذكره كقيربس

                                                   
= 

وعؾقؽ نن  ؿقز بقـ الوروابط يف  ،ا برابطة عؼؾقةلػؽر والػفؿ، ف ى كالمفؿ مربقطً ضع حسب اي ضا  اوُ 

ونلؼوك  ،مفوؿّ  يقورِ  فنهنؿ ٓ يصرحقن هبوا. ثوؿ إذا كوان الؽوالم عؾوك يايوة الؼوقة كؽوب عوـ كوؾ   ،يسؿ كّؾ 

 ويواّل  ،فوافعـا ذلؽ يلخ  مـ إئالقب نخػّ  ،الؿعا  عؾك الـػقس مجردة كؿا  رى يف نشعار ؿ البؾقغة

والنو ف يف »ا  . ويؼوقل نيًضو65دٓئوؾ الـظوام، ص«. ج الؼورننجوو و ا ك قور يف ح ،بعضفا عؾك بعض

و وق كوابقب  ،فقوف لؾعؼوؾ والـظور فالؽالم ال ي ٓ ح ف فقف ٓ منّؾ  كالمفؿ يشبف كالمفؿ بالقثبات...

دٓئوؾ الـظوام، «. لوالعرب ٓ  س جقاه وٓ   لثر بف ل كائفؿ وئرعة ففؿفؿ و ـػر ؿ عـ الػضق ،الـؿؾ

67-68. 

طارق مـزو، دار الؿشرق، بقروت،  -يراجع  يف كظؿ الؼرنن، مقشقؾ كقيربس،  رجؿة  عاكان الؿؼرا   (1)

 م. 2018إولك،   ط

 مؿا يالحظ  ا ـا  (2)

= 
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زيووادة يف ال ؼريوور لفوو ه الصووقر وثبووقت  :لؿنصووقل  ؾؽووؿ الصووقر عـووا الػرا وول

 حضقر ا يف كظؿ الؼرنن.

  

                                                   
= 

 ًٓ الؼرن ، فؼا ظفرت العايا مـ الارائات     ـاك ا  ؿام مؾنقظ يف الارس الغربل ب كقب الـّص  و

ة ما يربز الشلن قة ال طبقؼقة يف   ا الؿجال، وال ل يامت عؾقفا درائات نخرى وصػقة و نؾقؾالغربق

ال ي بؾغ ف   ه الارائات الؿف ؿة بـظؿ الؼرنن والؽشػ عـف، إٓ نكـا نثركا اش غال كقيربس دون يقره: 

و ق مـفج )ا لؿـفج لف  ؽامؾق ف الؼرنن وفؼً  لصقر  ركقب كّص ع ر عؾك ال  بع الؿقّئ كقكف نبرز مـ  قفّ 

  ف يف الؿؿارئة. وطقل  طبقؼف وك ر ف وديّ  (ال نؾقؾ الباليل

راجوع ال جؿوات  ُ لالطالع عؾك العايا مـ الارائات وإعؿال ال ول اع ـوت ب كقوب الؼورنن وكظؿوف، 

مؾووػ  ا عوـ  و ا الـووقع موـ آشوو غال البن ول يف القايوع الغربوول ضوؿـال ول كشور ا مقيووع  ػسوقر موومخرً 

 وال ي شاركـا فقف ببعض ال جؿات ال ل يؿـا هبا لبعض ك ابات كقيربس. ،)آ جاه ال زامـل(

ومـ ال ػاصقؾ الؿ عؾؼة  ،ال كقب  لؿـفج ال نؾقؾ الباليل ال ي طبؼف كقيربس العايا مـ صقر اثاكقً 

ة الـصقص فنكف يؼقم ، ونما ما ي عؾؼ بؽ ابيسع   ا الؿطؾب ائ قػائفابطريؼة  نؾقؾ الـصقص وال ل ٓ 

ا مجؿقعة مـ الرمقز والنروف مس خامً  ،فقفال كقب و ؼطقعف بطريؼة  ربز صقرة  بنعادة ك ابة الـّص 

 ّٓ  اخالت، و ق ما ئـراه يف  باون نّي   الـّص لإلشارة لؿس قيات الـظؿ، بنقث ٓ يؽقن يف الـفاية إ

 ال القة ال ل ذكر ا كقيربس. ال كقب عرض صقر

لة حقل مـفج ال نؾقؾ الباليل، ويا و ـايشت معف كؼاشات مطقّ  ،  ال ؼقت كقيربس مرات عاياةاثالاً 

نعادت مـ  ف ة درائة  ؼقيؿقة م ؽامؾة لف ا الؿـفج مـ خالل  طبقؼ كقيربس لف عؾك الؼرنن والـ ائج 

 عالك.ا بنذن اهلل  ا جا  فا  خرج لؾـقر يريبً عؾّ لال ل خؾص إلقفا مـ خالل   ا ال طبقؼ، و
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  ٕموروقبم قلشروع ا  ل  قلغرض تد ر ق  ارت 

خووقا  الوو اث اإلئووالمل يبؾووف مووـ درائووات  ايوو كر كووقيربس دوًموو  قٕول

، وبووريؿ مووا ذكركووا عووـ الػرا وول (1)ا  ؿووت ب كقووب الؼوورنن والؽشووػ عووـ كظؿووف

وٓ يشوغب  ،ظورموـ الـّ  ة كوقيربس لفوا حوظّ واش غالف بالـظام، إٓ نكـا كع رب نن يالَ 

الـظور عوـ النااثوة  موـ صوقر كظوؿ الؼورنن: فوبغّض  عؾقفا موا كؼؾـوا عوـ الػرا ول

ا موا يادكوا م(، فنن طرح كوقيربس  وق  ؼريًبو1932الـسبقة ٓش غال الػرا ل )ت  

ّٓ  الؼوورنن ق  ركقووب كووّص رْ َطوولالك بوواه لطوورح الػرا وول يف   فؽووالم واك شووافف، وإ

با وف ر عؾوك  نريور ك اكقكف لؿ ي وقفّ  :الػرا ل جا  كنشارات مؼ ضبة يف ثـايا  آلقػف

الاارئوقـ بعواه  ّؾ ة كؿا  ق معؾقم، ما جعؾ ُجومسقدات يقر  امّ  فجا ت معظؿفا

طورق  ائ ؽشوافإلحااث   ابع بن ل عؾك  ف ؽقن ئبقاًل  آ يـ بفقن لؼآ ف ك قرً 

الؼرن ، وينؿؾقهنا عؾك الؿعفقد مـ بنث ال ـائوب الجزئول بوقـ   ركقب الـّص 

 أي كؿا  ق معفقد يف ال اث.

ـ موـ نبورز الؿعاصوريـ مّؿو وال ي يعاّ - نؿا نئا ُئبنا  م اًل فالاك قر م

ويـؼوؾ عوـ الػرا ول  ،مسللة كظام الؼورنن ٓ ئقؿا ،لفؿ اع ـا  كبقر بطرح الػرا ل

                                                   

 (.13-11يراجع  يف كظؿ الؼرنن، مقشقؾ كقيربس، )ص (1)



 

 

 دراسة نَظْم القرآن: قراءة يف املنجز وآفاق االشتغال، مع طرح فرضية للنَّظْم القرآين

 بحوث

(67) 

بارائوة  ايجعوؾ الـظوام م عؾًؼو (1)-وك وب يف ذلوؽ بعوض ك ابوات ،ا فقفواا جا  ك قرً 

 ال ـائب بقـ أيات والسقر.

الربوواط والؿـائوبة  وو ا  وق مػفوقم الـظووام يف الؼورنن. ويووا »يؼوقل ئوبنا   

. و و ا خوالف يف الؾػوظ والؿعـوك واحوا، (الؿـائوبة)نم  (الرباط)يسؿقف العؾؿا  

فنن الرباط ما ربط لف كؿا نن الـظام ما يـظؿ بف، وك لؽ الؿـائوبة  عـول الؿشواكؾة 

الم الزركشوول يف نن كؼووؾ كوو، وبعووا (2)«و وول موولخقذة مووـ الـسووب، و ووق الؼرابووة

 وب لؽ يظفر نن الـظام والرباط والؿـائوبة شول  واحوا، والؽوّؾ »الؿـائبة، يال  

 .  (3)«عؾك معـك م ؼارب ياّل 

ـ لؿوـ كؿا  وق بوق  -و ق إمر ال ي جعؾ درس ئبنا  لـظام الؼرنن ياور 

كظوؿ ة، ٓ آكطوالق يف درائوة صوقر ؽ بنث ال ـائب بصقرة عامّ يف فؾَ  -يطالعف

 الؼرنن والطرائؼ الؽؾقة ل كقب م ـف.

يف كظووام الؼوورنن يجوواه  ٓ ئووقؿاالـوواظر يف مملػووات الػرا وول وطرحووف   قلاةةاين

ْؾؿ البالية العربل يف صوقر ف صاحب مشروع م ؽامؾ: إذ كَؼا البالية الققكاكقة وعِ 

                                                   

إولوك،   موـ ك ابا وف  الرب وان يف كظوام الؼورنن يف الػا نوة والبؼورة ونل عؿوران، دار عؿوار، إردن، ط (1)

-  وو1424إولوك،   إمعوان الـظور يف كظوام أي والسوقر، دار عؿوار، إردن، ط .م2005 - و 1426

 م. 2003

 .(25إمعان الـظر، )ص (2)

 (.26)صإمعان الـظر،  (3)
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 ،سوؼؿ عؾوك وجوقد باليوة عربقوة نخورى  خوالػ  و ا الـّ ا، و ؽّؾوالنالقة كؿوا بقـ و

يف الؼورنن ويف الؽوالم العربول الجوا ؾل، كؿوا نكوف  ال كقبصا بعض نئالقب ور

ب عؾقوف اج فا يف  نرير معالؿ موـفج لوف  ؽامؾق وف ٓئ ؽشواف  و ا الـظوام، ورّ و

يف ك ابوف )ال ؽؿقوؾ يف نصوقل ال لويوؾ( =موا يجعوؾ طرحوف  ٓ ئوقؿاجؿؾة نصقل 

ة  جؿوع شو ا ف درائوات خاّصوإلوك ومـفجق ف يف ائ ؽشاف كظوام الؼورنن بناجوة 

 بف يف صقرة كظرية م ؽامؾة لق ضح ويربز ويؿؽـ البـا  عؾقف.ك  رَ و ُ  ،وإشارا ف

صوقر ال كقوب  خ ؾووػ عوـ طريؼوة الووـظؿ: فالطريؼوة الؽؾقوة لووـظؿ   قلاالةث

لوق  ئوقؿا ٓ ، باو نك ر ئعة مـ مجورد بقوان صوقر ال كقوب ال ول اك فجفوا الـّص 

فرضـا حضقر   ه الصقر يف العايا مـ الـصوقص يبؾوف: لؿوا   طؾبوف موـ  نؾقوؾ 

: ومـ ثؿ فنكـوا ئوـػقا موـ طورح كوقيربس يف لؽقػقة ائ  ؿار   ه الصقر يف الـّص 

الؼرن  يف بـا  فرضقة عـ طريؼوة كظوؿ الؼورنن،  ما ن ك بف مـ صقر ال كقب لؾـّص 

ظؿ الؼورنن عورب موا ن وك بوف ونكوف ا عؾك ئبب اف اضف الؽشػ عـ كؼ ٓحؼً وئـعؾّ 

 لقس ك لؽ، وبقاكف يف السطقر ال القة.
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 :القرآين صىر تركيب الٌصّ

: قلؼةررين قل ةي  كر ةا كةويبرس ثة   صةور م   بةر  صةور تركقةب قلةـّص 

  (1)و ل

عنددد تك ن دددنا ر ذنك دددل  رع ر ةدددفس تذلتيدددس  دددن   ر  ن ددد   :  : لتوااا ل  أوًل 
 ج' ب' أ'تتثك ه: أ ب ج / 

  بِْسؿِ   -
ِ
ْحؿَ  اهلل ِحقؿِ الر   .ـِ الر 

ِف اْلَنْؿُا  - . )الػا نة    لِؾ  ـَ  (2-1َرب  اْلَعاَلِؿق

                                                   

 اه كقيربس مس قيات الـظؿ إلك يسؿقـ يؼسؿ الؿـفج الباليل ال ي ي بـّ  (1)

ا مـ مجؿقع ػ بالضرورة جز ً و مل   ،  مس قيات دكقا مـ الـظؿ و ل ال ل ٓ  س ؼؾ ب اهتاقلؼسا قٕول

وال ي يؼابؾ بصقرة  ،الؿصطؾنات: و ل  العـصرة مـ و  ه لفا مجؿقعة خاّص  ،ل نوئع مـفاكّص 

َصؾ وال ي يعـل مجؿقعة ػْ نو القحاة الؾغقية الصغرى، والؿ «الؿػردة»  عامة ما  طؾؼ عؾقف الؾساكقات

مـ العـاصر )الؿػردات(، الػرع وال ي يعرب عـ مجؿقعة مـ الؿػاصؾ، الؼسؿ وال ي يعرب عـ 

 ع إيسام.مجؿقعة الػروع، والجز  ال ي يعرب عـ مجؿق

فؿصطؾناهتا كال الل   ،  الؿس قيات العؾقا مـ الـظؿ وال ل  ؿ ؾ نجزا  لفا ائ ؼاللقلؼسا قلااين

 لا ئبؼف وما يؾقف، السؾسؾة و ا يؿؽـ يرا  ف بائ ؼالل عؿّ ا م ؿايزً  ومجؿقعً ػ كال  وال ي يملّ  ،الؿؼَطع

نعؾك مـ السؾسؾة و نقي  مس قى نعؾك مـ الؿؼطع ويشؿؾ نك ر مـ مؼطع، الشعبة و ل مس قى

 ا مـ السالئؾ. يراجع  يف كظؿ الؼرنن، مقشقؾ كقيربس.بالطبع عادً 
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ا، كؿا  وق مقضوح يف الؿ وال السوابؼ، نو ويؿؽـ لؾ قازي نن يؽقن  رادفق   

 :كؿا يف الؿ ال ال الل امعؽقًئ 

ا َمـ َثُؼَؾْت َمَقاِزيـُُف فَ  =   اِضَقةٍ َفُفَق فِل ِعقَشٍة ر    َلم 

ْت َمَقاِزيـُُف  =  ـْ َخػ  ا َم ُف َ اِوَيٌة )الؼارعة    َوَنم   (9-6َفُلم 

وذلووؽ عـوواما يؽؿووؾ الطوورف ال ووا  مووـ  ا،ويؿؽووـ نن يؽووقن كوو لؽ  ؽامؾق وو

 ال ـاظر معـك الطرف إول، وم الف 

َراَط اْلُؿْسَ ِؼقؿَ  +    ا ِاَكا الص 

ـَ َنْكَعْؿَت  +   ِ ي  َعَؾْقِفؿْ ِصَراَط ال 
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عـاما  ؽقن العـاصر ذات الصؾة معروضوة بطريؼوة   قلـ ظا قلؿعؽوس ا:ثاكقً 

 (.'ن 'ب 'ب ج / ج   نعؽسقة

 :فرع مـظوم بشؽم مررتي معؽوس

 [6 - 4]الؿطػػقـ  

ـ  4) - َٓ َيُظ   ُنوَلِهَؽ   ( َن

   َنك ُفْؿ َمْبُعقُثقَن                   

 َعظِقٍؿ  لَِقْومٍ ( 5   )                          

 َيْومَ ( 6   )                          

   َيُؼقمُ                 

ـَ  الـ اُس  -  لَِرب  اْلَعاَلِؿق

 :قسا مـظوم بشؽم مررتي

ـَ  ( َياُلقا َيا22)  ُمقَئك إِن  فِقَفا َيْقًما َجب اِري

ا َلْ  َكْ ُخَؾَفا -   َوإِك 

  يَْخُرُجقا ِمـَْفاَح  ك =      

 َفِنْن يَْخُرُجقا ِمـَْفا=      

ا َدقِخُؾونَ  -  َفنِك 
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   عبة مـظومة بشؽم معؽوس

شووعبة  ن ووقي عؾووك اثـ وول عشوورة  -لؽووقيربس ا بًعوو-ػ ئووقرة يقئووػ  مّلوو

واحواة  بـوا  معؽوقس لشوعب قـ فورعق قـ  ن وقي كوّؾ  ع عؾوك شوؽؾِ ئؾسؾة   وقزّ 

 الشؽؾ أيت عؾك  ل ئالئؾ، و مـفؿا عؾك ئّت 

   (3-1مؼ مة )قٔيات 

 ب    (7-4رعيا يوسف )قٔيات 

 ج        (18-8كق  ق خوت بقوسف )قٔيات  - خ فات يوسف وإخوت 

 د              (22-19تؿؽق  كسبي لقوسف )قٔيات 

  ة                 (34-23مرقودت قلؿر ت لقوسف )قٔيات 

قلسدقـق  وي عو إلى قل وحق  ل يوسف ا قلسد  رعى يموّ 

 (42 -35)قٔيات 

 و                     

 
 

 'و                       (49-43ل يوسف ا قلسد  رعيا قلؿؾ  )قٔيات موّ يُ 

 ' ة                 (53-55قٓع بار لقوسف )قٔيات  ردّ  -قف ضاح مرقودت قلؿر ت 

 'د             (57-54تؿؽق  تام لقوسف )قٔيات 

 'ج         (98-58خ فات يوسف مع  خوت : كق  يوسف بلخوت  )قٔيات 

 'ب    (151-99تحؼه رعيا يوسف )قٔيات 

 '  (111-152خاتؿة )قٔيات 
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 عـاما ي قئط عـصر منقِري طريف ال قازي  :ا: قلـظا قلؿحوريثالاً 

 'ن 'ب '/ جxن ب ج /

  قسا مـظوم بشؽم محوري

بطريؼووة الووـظؿ  امركًبوو ا( مووـ ئووقرة ال ؽووقير  ؿ ووؾ يسووؿً 25-19)فأيووات 

 الؿنقري 

   َرُسوٍل َكِرياٍ                   َقْوُل         ةَِإك  ُ ل     -( 19)

ٍة    -( 20) ـٍ     ِذي ُيق   ِعـَْا ِذي اْلَعْرِش َمؽِق

ـٍ       ُمَطاٍع َثؿ   -( 21)  َنمِق

  ِبَؿْجـُقٍن          َصاِحُبُؽْؿ  َوَما(     =   22)

ـِ (     +  23) ُُفِؼ اْلُؿبِق ْٕ  َوَلَؼْا َرنُه بِا

ـٍ     َعَؾك اْلَغْقِب  ُ َق  َوَما(     = 24) ق ـِ   ِبَض

   َ قَْطاٍن َرِجقاٍ                     َقْوِل ةِ    َوَما ُ َو ب -( 25)

 ضواديان  ي نواث إول عوـ الػرعان الؿ طرفوان لؾؼسوؿ »يؼقل كقيربس  

ؼ . ي عّؾو{يوقل شوقطان رجوقؿ}  ، وال ا  يـػول كقكوف{يقل رئقل كريؿ}  الؼرنن

( بالرئقل. كالحظ نن   ا الػرع ال الثل باوره مر وب 24-22الػرع الؿركزي )

( عوـ 24-22ث الؿػصوالن الؿ طرفوان )عؾك شؽؾ ن ب ن  ي نواّ  امنقري   ا ر قبً 

ن/ بضـقـ(: يف الؿؼابؾ يربز الؿػصؾ الؿركزي ائ نالة وصػ الرئقل )بؿجـق
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( نن الـبووول رنى الرئوووقل الؽوووريؿ )جربيوووؾ(، بنسوووب ال ػسوووقر اإلئوووالمل 23)

 .(1)«{بإفؼ الؿبقـ}

عؾوك مسو قيات » و ه   قاجوا يف الؼورنن  ال كقوبويؼرر كقيربس نن صوقر 

ة مخ ؾػة  عؾك مس قى أيات نو مػصؾ مـ نية، ثؿ عؾوك مسو قى مجؿقعوة كصقّ 

ذلوؽ موـ بلكؿؾوف، و مؽقكة مـ مػصوؾقـ نو ثالثوة، و ؽو ا دوالقوؽ، ح وك الوـّص 

 .(2)...«خالل مجؿقعة مـ ال ااخالت

  وي حظ  ا ـا  مور

 ًٓ الؿنووووقري  ئووووقؿا ٓ- ال كقووووبمووووا ذكووووره كووووقيربس مووووـ صووووقر    و

 مـف. اذكر الػرا ل يريبً  -والؿعؽقس

نن  -النؿا عؾك موا نرا ولف -قب كالم اهلل  يف  ر إ  رنيُت »يؼقل الػرا ل  

، فقشوػل الصواور اف جواير بولن يؽوقن مؼصواً وكّؾو ،جر مـ نمور إلوك نمورالؽالم ي

 .(3)«ويجؾق الؼؾقب، ثؿ يعقد إلك البا  فقصقر كالنؾؼة

                                                   

ة بؿسالؽ الـظؿ مـ . ويالحظ نن البـا  الؿنقري لف جؿؾة يقاكقـ خاّص 115يف كظؿ الؼرنن، ص (1)

 خاللف.

مـشقرة عؾك مقيع (. و ل  رجؿة 17القؿا ، )ص دالبالية السامّقة يف الؼرنن،  رجؿة  خؾقؾ منؿق (2)

 /https://tafsir.net/translation/45  ػسقر  نت الرابط ال الل 

 (.54دٓئؾ الـظام، )ص (3)
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مـ عادة العرب وفطرة البالية نن يـجّر الؽالم مـ نمور إلوك »ويؼقل ك لؽ  

ك القئوط ح وك يعوقد إلوك إول نمر، ومـف إلك نمر نخر، ثؿ يعقد إلك إول نو إل

بلئوالقب الؽوالم لوؿ يشوؽؾ عؾقوف  ًؿواا ي صؾ بف، وإذا كان الؿخاطب عالنو إلك م

 .  (1)«ْظؿفكَ 

يف  ؼاربوف ومشواهب ف  اظوا ر جوا   ال كقوبفف ا ال ي ذكره الػرا ل مـ صقر 

ر إلوك عؿوؼ حضوقر الرئقسة ال ل نبرز ا كوقيربس، و وق موا يمّشو ال كقبلصقر 

 الؼرن  وك رهتا فقف.  يف الـّص   ه الصقر 

عؾك إئوؾقب الو ي ذكوره الػرا ول   ايؼقل الاك قر عـاية اهلل ُئبنا  معؾؼً 

، وبعووا نن مّ ووؾ لووف بعووض إم ؾووة يف (2)«رد يف الؼوورننو وو ا إئووؾقب شووائع مّطوو»

ّٓ »الؼرنن، يال    و ا و  فوالؼرنن حافوؾ هبو ا إئوؾقب،  ا يوقض موـ فوقض، وإ

 يؽووقن مقضووع ا  ؿووام كبقوور واع ـووا  بووالغ يف درائووة الؼوورنن،إئووؾقب يجووب نن 

عؾوك نن الؿقضوقع  عوقد الؽوالم عؾوك بائوف يواّل  والبنث عـ رباط أيات، فننّ 

ؾ   ا الؽالم موـ ك لؽ عؾك نن ما  خؾّ  ، وياّل اال ي بان بف الؽالم ما زال مس ؿر  

 ر، لووف صووالت وثقؼووة بالؿقضووقع الوورئقس الوو ي يوواور حقلووفَخوومقضووقعات نُ 

 .(3)«الؽالم

                                                   

 (. 55دٓئؾ الـظام، )ص (1)

 (.293إمعان الـظر، )ص (2)

 (. 295)صإمعان الـظر،  (3)
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الؼرن ، ويا ذكر نكف لوؿ  عؾك الـّص  ائؾػً  امنادً  ايطّبؼ كقيربس مـفجً   اثاكقً 

الؼورن ،  م وف الشواياة لؾوـّص  لؿال اياخؾ نيوة  عوايالت عؾوك  و ا الؿوـفج كظورً 

موة  ب نؾقؾ بعض يِصار السقر، وئرعان ما ا ضوح لول مال يا بانُت »حقث يال  

إلدخوال  االؼرن ، حقث لؿ نكـ مضوطر   الـّص   ا الؿـفج بصقرة ظا رة ل نؾقؾ 

ة  عايالت عؾك البـا  الـظري لف ا الؿـفج ال ي وضعف روٓن مقـقوف: إذ كاكوت نيّ 

وبعووا درائوة حوقالل ثالثووقـ  الؼورنن  ؿاًموا. مبواد  الؿوـفج م نؼؼووة يف كوّص  كوّؾ 

وال ول موـ الؿؼورر عقد وا إلوك بواايات الـبوقة -ئقرة يصقرة نو م قئوطة الطوقل 

شرعُت يف الؼقام ب نؾقؾ لؾسقرة الطقيؾة الخامسة مـ الؼرنن )وال ل  -نؿايةالؿ

وفًؼووا -بالؾغووة العربقووة(، ويووا اخوو ت  وو ه السووقرة ٕهنووا  [الؿائوواة]يطؾووؼ عؾقفووا 

ًٓ  -لؾ ؼؾقا اإلئالمل  ا ؿاًمو ا  وموـ ثوؿ ف نؾقؾفوا يبواو مـائوبً  ل نخر السقر كزو

ؼ مـفوا ئوقا  موا ي عّؾو :صقص الؼرنكقوةٓخ بار كجاعة الؿـفج عـا  طبقؼف عؾك الـ

 ،بباايات القحل نو هنايا ف، وك لؽ إ احة ائ ؼرا  ذلؽ إمور عؾوك كنوق معؼوقل

ل ات  و ه  ات مـ رجاحة الؼقل بلن الؼرنن ي كب يف مجؿقعف وفؼً وبال الل ال  بّ 

 .(1)«ة بالـ ظؿالؿباد  الخاّص 

 (مسوبؼة انحؽاًمو) لقسوت»ات   ا الؿوـفج ر كقيربس نن معطقيرّ  ومـ  ا ـا

، ولؽـفووا كاجؿووة عووـ اة مسووبؼً وكلهنووا كظريووة معووا   ا عؾووك الووـّص ْبؾق وومػروضووة يَ 

                                                   

 (.12البالية السامقة يف الؼرنن، )ص (1)
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 ًٓ  لؾووـّص  اموومخرً  ؿ، ثوومالحظووات طقيؾووة إمووا وديقؼووة لؾـصووقص الؽ ابقووة نو

نن  ابال جربوة، يؿؽـفوا موـ أن فصواعاً  االؼرن . وبؿا نن   ه الـ ائج  وزداد  لكواً 

 .(1)« نؾقؾ جايا ؾ عؿؾ كّؾ سف  ؿات   ؼقم باور مسؾ  

موـ ال ؽوقير إلوك  ا)بوا ً  ( ئوقرة موـ جوز  عوؿّ 33لؼا حؾؾ كوقيربس فؼوط )

الؼورنن  الجوز  إكورب موـ كوّص  ، وموـ  ا ـوا فوننّ (3)، وك ا ئقرة الؿائاة(2)الـاس(

                                                   

 .(20ص)كظؿ الؼرنن، يف  (1)

يف )مجؾة  م2003و م1997كشرت بقـ عامل يا حؾؾ   ه السقر يف بنقث مـػصؾة  كان كقيربس (2)

( و)حقلقة الارائات اإلئالمقة لؾؿعفا العؾؿل MIDEOالارائات الشريقة لمبا  الاومـقؽان  معفا

 ، ثؿ جؿعفا ممخًرا يف ك اب مس ؼؾ، بعـقان (IFAO الػركسل لمثار الشريقة بالؼا رة

«Une apocalypse coranique. Une lecture des trente-trois dernières sourates du Coran .»

ّٓ نن العـصر إ ؿ يف اإلضافة  ويا ندخؾ يف ك ابف بعض ال عايالت عؾك بعض  نؾقال ف الؼايؿة، إ

 ال ي ام از بف الؽ اب ي جسا يف ما طرحف حقل بنث مس قى العاليات بقـ السقر. 

 اب خاص بعـقان  يا نفرد  نؾقؾفا بؽ  (3)

«Le Festin, une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Lethielleux, 2007.» 

( بعـقان  2016ويا َ رجؿ   ا الؽ اب عؿرو عبا العاطل صالح، وصار ممخًرا عـ دار الؿشرق عام )

 يف كظؿ ئقرة الؿائاة  كظؿ الؼرنن يف ضق  مـفج ال نؾقؾ الباليل.

وك لؽ يام  ،فقف ئقر جز  عؿعالج يف ك ابف ال ي ك لؽ ئقرة الػا نة ويالحظ نن كقيربس حّؾؾ 

ب نؾقؾ ئقرة الناية لؽـ يف إطار اع بار ا نكؿقذًجا  اريبق ا لبقان كقػقات  طبقؼ مـفج ال نؾقؾ الباليل 

عؾك الؼرنن بصقرة مػصؾة، وجا  حاي ف عـفا يف بنث مـشقر عؾك الشبؽة بعـقان  )دلقؾ  اريبل 

 لباليل لؾؼرنن الؽريؿ: م ال ئقرة الناية(. ويا كؼؾف لؾعربقة مقشقؾ لق كؾقر، وطارق مـزو.لؾ نؾقؾ ا
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زال لؿ يس ؽشػ بعوُا، موا يجعوؾ موـ اع بوار موـفج ال نؾقوؾ الباليول مسوؾ ؿة  ما

ر ال سوؾقؿ مـ الؿبالغوة ي عو ّ  اينؿؾ يارً  -ر كقيربسكؿا يؼرّ - نؾقؾ جايا  لؽّؾ 

 لفا.

 ّٓ  ال ل ذكر يف الؼورنن ال كقبعؾك إثبات صقر  كقيربس  طبقؼات قفر   ننّ إ

ـ مع ك ائج بنوث بعوض  ا بؼار بقّ  ، وك ا ال ؼامـ خالل الؼار ال ي يام ب نؾقؾف

 كوّص بنضوقر  و ه الصوقر يف  يقلـواالاارئقـ الؿسؾؿقـ مؿـ ذكركوا يجعوؾ موـ 

 لفا. ايؿؽـ البـا  عؾقفا وال صقير  بعً  االؼرنن فرضقة ئائغة جا  

الـظؿ الؼرن  =ئـعؿا لطورح فرضوقة طريؼة ومـ خالل ما ئبؼ فنكـا يف ففؿ 

و جوا  عؾقوف الؿسوؾؽ العوام لفو ه  ب لؿوا يؿؽوـ نن يؽوقن ل منض ائ ـ اج مرك 

 كال الل  ا، وبقاهن(1)الطريؼة

 ر ًظن القرآى وصىر ًظن الكالم الؼريب:صى

الؽوالم العربول   ركقوبة درائات اع ـت ببقوان صوقر يف ضق  عام وجقد نيّ 

 ّٓ  نكوف يؿؽــوا الؼوقل بقضوقح بولن  و ه الصوقر ال ول ك ًرا وشعًرا والؽشػ عـوف، إ

                                                   

واإلفادة  ، ليت   ه الػرضقة يف إطار الريبة يف إثرا  ال ػؽر وحػز البنث يف الـظؿ الؼرن  وائ ؽشافف (1)

و سؾقط الضق  عؾك   ا الارس  ،الؼرنن مـ الارس الغربل الؿعاصر يف ائ جال  طرق  ركقب كّص 

لق ااولف الاارئقن بؿزيا مـ الػنص وال نؾقؾ والـظر يف كقػقات اإلفادة مـف يف م ابعة البنث يف نمر 

ا بـا  نطروحات حقل طريؼة الـظؿ الؼرن  نك ر  ايقؼً إلك  -بنذن اهلل-ا الـظؿ، و ق ما ئقػضل ٓحؼً 

     جاوز ا بالؽؾقة.ا يف الػرضقة ال ل ئـ كر نو ل ك قرً  عاّ 
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فوالؼرنن كوزل بؾسوان  الؼرنن لفا حضقر ظوا ر يف الؽوالم العربول: ظفرت يف كّص 

 ال كقوبموـ با نن  و ه إئوالقب  فال ا ؿ نن يل قا بؿا يؿاثؾف،، بؾ و ناّ العرب

 .كاكت معفقدة يف كالمفؿ

ره ك لؽ نن بعض العؾؿا  مؿـ رفضوقا البنوث يف  ـائوب الؼورنن ومؿا يؼرّ 

الؼرنن كزل عؾك طريؼوة العورب  بلنّ  -مـ بقـ ما اح جقا بف-اح جقا  وائ شؽؾقه

 لف  ـائب. الجا ؾققـ مـ آي ضاب: ومـ ثؿ ٓ ي طؾب

مؼصور وكاموؾ نن اهلل ئوبناكف وصوػ  و ا  ويوا عؾوؿ كوّؾ »يؼقل الشوقكا   

الؼرنن بلكف عربل، ونكزلف بؾغة العرب، وئوؾؽ فقوف مسوالؽفؿ يف الؽوالم، وجورى 

بف مجاريفؿ يف الخطاب. ويا عؾؿـا نن خطقوبفؿ كوان يؼوقم الؿؼوام القاحوا فقوليت 

 عـ الؿؼامات، فضاًل  قـ، فضاًل ؿؼامَ عـ ال فضاًل  ،بػـقن م خالػة، وطرائؼ م بايـة

هبو ا ال ـبقوف عؾوك  و ه  ، وك لؽ شواعر ؿ. ولـؽ وِػ اعـ جؿقع ما يالف ما دام حق  

الؿػساة ال ل  ع ر يف ئاحاهتا ك قور موـ الؿنؼؼوقـ، وإكؿوا ذكركوا  و ا البنوث يف 

  ا الؿقطـ ٕن الؽالم  ـا يا اك ؼؾ مع بـول إئورائقؾ بعوا نن كوان يبؾوف موع نبول 

 .(1)«، فنذا يال م ؽؾػ  كقػ كائب   ا ما يبؾف  يؾـا  ٓ كقػڠالبشر ندم 

                                                   

  ، وو1414 -إولوك  بقوروت، ط - دار الؽؾوؿ الطقوب، دمشوؼ - ف ح الؼاير، الشوقكا ، دار ابوـ ك قور (1)

ـ رفضقا بنث ال ـائوب  إمعوان الـظور، منؿوا (. يراجع يف مـايشة مػصؾة لؽالم الشقكا  ومَ 87/ 1)

 ( وما بعا ا.47عـاية اهلل ئبنا ، )ص
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  ه كاكت حاضرة يف كالم العرب فنكـوا  ال كقبن صقر عؾك نكـا وإن يؾـا بل

ة نظفوور مووـ يقووره، و ووق مووا يووربزه كػوو ض نن حضووقر ا يف الشووعر عـووا ؿ خاّصوو

ب بجال  ما نثاره كظؿ الشعر الجوا ؾل موـ إشوؽآت لواى ك قور موـ الـؼواد  ؼوارِ 

ئ شؽآت ال ل نثار ا الؿس شريقن إزا  كظؿ الؼرنن: مـ بصقرة ظا رة ذات آ

واك ؼالوف موـ يورض ٔخور بوال  ؿفقوا،  ةؼطاعات الؽالم و نقلف بصقرة فجائقواك

و غوووواير إيووووراض و عوووواد ا يف الؼصووووقاة القاحوووواة )عووووام بووووروز القحوووواة 

 .(1)الؿقضقعقة(

ؼ بولمر الوـظؿ يف الؼورنن بروز   ا ال شابف يف طبقعة اإلشؽآت فقؿوا ي عّؾو إنّ 

يـبئ عـ  بـول  و ا  -اا ؾل  ناياً الشعر الج ٓ ئقؿا-ويف الؽالم العربل الؼايؿ 

نك ور مووـ  الشوعر العربول الؼووايؿ لو ات الصوقر ال كقبقووة ال ول درج عؾقفوا الؼوورنن

 ،لوف موا يسوقيف وياعؿوف اعؼؾق   ابالـسبة لـا لـع ربه فرًض  اجا   ا، و  ا يباو كافقً يقره

الؿسوؾؽ ففوؿ لف لؿا كنـ بصاد  ؼريوره يف شولن  اويؿّؽـ مـ البـا  وال صقير  بعً 

 .  (2)الـظؿ الؼرن لطريؼة  العام

                                                   

ونن الشعرا   ،الشعر الجا ؾل يؾنظ بجال  بروز ذات إئالقب   ه يف الشعر شؽ نن مـ يؼرن ٓ (1)

الجا ؾققـ  بـق ا يف كسج الشعر ويرضف: ومـ ثؿ بايـ شعر ؿ بقضقح ئائر الشعر ال ي  ال ؿ، وكان 

 ا جا  بعاه مـ ئائر الشعر العربل.عؿّ  لف كسؼف الخاّص 

ٓ ئقؿا ما ي عؾؼ بؿقضقع ك رة آك نال القايع  ،بعض اإلشؽآت الؿركزية مـ يعا  الشعر الجا ؾل (2)

فقف وضعػ الرواية، وإذا كان شاكر كان يا ريب يف  ليقا  ؿقز الشعر الجا ؾل عؿا ئقاه مـ الشعر 

= 
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 ًظن القرآى؛ هقاربة يف الفهن: طريقة

مـفؿا طريؼ وف  لؽّؾ  ،ـ يف ال اري قْ يؿؽــا الؼقل بلن لايـا بالي َ  يف ضق  ما مرّ 

ؿوا عـايوة، عـك بشلن ال كقوب نيّ  ؿا بالية  ُ احاإ  يف كظؿ الؽالم وإك اج الخطاب

وباليوة لقسوت لفوا  .و ـو فج مسوؾؽ ال ـواظر بصوقرة عاموة ،و ل البالية السامّقة

ل الؿ ارج يف بـا  الؽالم، و ـ فج الـؿط الخط   ،عـاية هب ا إمر عؾك ذات القزان

ا يف دكقا الـواس و ل البالية الؿ سق   اة وحا ا لطرائؼ الـظؿ مـ  ف ات طقيؾة جا 

، كؿا نهنا الباليوة ال ول والناكؿة إلك اج خطاهبؿ وكشاطفؿ ال للقػل بصقرة كامؾة

دار عؾقفا مسؾؽ الـظر وال لصقؾ لعؾوؿ الباليوة يف مخ ؾوػ النضوارات الؼايؿوة 

كؿوا يف الطورح الققكوا  الؼوايؿ لؾباليوة نو الطورح  ،ال ل عـقت بال لصقؾ لؾباليوة

 العربل.

                                                   
= 

ا عؾك صنة رواي ف، وعؾك نن الرواة لؿ يـنؾقه الشعرا  اف ا   حائؿً دلقاًل »لقؽقن ذلؽ  :العربل

 ة (، فنكـا كع رب نن ائ  ؿار طرائؼ ال كقب يف البالية السامقّ 172مااخؾ إعجاز الؼرنن، )ص«. عؾقفؿ

ال ل كػ ض  ا ـا جريان الشعر الجا ؾل عؾقفا ما جعؾف يؽ سب فرادة يف طريؼة كظؿف عـ يقره مـ -

ك لؽ  ؾؽؿ اإلشؽآت ويقر ا مؿا اع ى   ا الشعر، و مؿا يؿؽـ ائ  ؿاره يف حّؾ  -الشعر بعاه

ا يف مقز درجات ال ػاضؾ البقا  بقـ الشعرا  الجا ؾققـ بنسب ما بقـفؿ مـ ا منررً  قظقػف لقؽقن مر ؽزً 

  ػاوت يف ائ  ؿار  ؾؽ الطرق وعؿؼ و ػرد يف ائ عؿالفا يف شعر ؿ.
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ة( خصائصوفا الخطّقو-(1)ةقـ )ال كقبقة/السامقّ بالية مـ  ا قـ البالي َ  ولؽّؾ 

ونيراضفا ومسالؽفا يف الـظؿ وال كقوب وإك واج الؽوالم وال ول   ـوايؿ وطبقع فا 

 ، وكو ا  ـواك خصوائص لؾؽوالم الؿ ّكوب  بًعوا لطريؼوة الوـظؿ يف كوّؾ مع طبقع فا

 .بالية مـفؿا

عؾى قلة مج  ا ومسؾؽفا قلعامؼوم ا إطار ت اكظا قلؼررن يظفر  كفطريؼة  وإنّ 

 ق .  قلب غ َ كِ  بق  -قلخاص-وقل وظقف 

                                                   

نصنابف  واكطالق ،ا لؿـفج ال نؾقؾ الباليلة بالسامّقة يليت  بعً  سؿقة البالية الؿؼابؾة لؾبالية الخطقّ  (1)

 ؿا ٕئباب  ارس، ما يافعفؿ لؾؼقل باخ صاص احاإثؿ ئقادة   زامـل لؾبالي قـمـ عام وجقد 

ـة وشعقب يايؿة  قئؾت   ه البالية دون يقر ا يف مؼابؾ البالية ة بػ ات  اريخقة معقّ البالية السامقّ 

ويػسرون ئقادهتا باك شار ال لثر بالققكان وحضارهتؿ: فػل البااية  ،ال ل يع ربوهنا بالية الققكان ،الخطقة

ة البالية الؽ ابقة ثؿ السامقة لؿا وجاوه مـ حضقر ا يف كصقص يايؿة نطؾؼقا عؾك البالية السامقّ 

س، ثؿ جعؾقا ال سؿقة يابؾة لؾ غققر بنسب ما يؽ شػ مـ حضقر لف ه خارج كصقص الؽ اب الؿؼاّ 

ٓ ئقؿا بعا اك شاف حضقر ا يف كصقص النضارة اإلئالمقة كالنايث الـبقي  ،البالية يف الـصقص

و ق ما -بالية بصػ فا العامة )البالية ال كقبقة  ولك  سؿقة كّؾ والؼرنن الؽريؿ، وكنـ كرى نن إَ 

 وك ا النال يف  سؿقة البالية الؿؼابؾة، نو يقر ذلؽ مؿا ي لمؾ يف ضق  طبقع فا( -ئـارج عؾقف فقؿا يليت

فا، و ق ما يػرضف وايع آئ عؿال لفؿا يف مخ ؾػ قـمـفؿا لشعقب بع لفا )الخطقة(، باون كسبة نّي 

بف الققكان، ٓ ئقؿا ونكـا كؼقل بالقجقد ال زامـل لؾبالي قـ  ّؾ فؾقست الخطقة مؿا يس ؼِ  ،النضارات

 وحضارةٍ  لشعٍب  ةٍ  ؿا لظروف وعقامؾ عاياة: لظفقر يؾط الؼقل باخ ػا  بالياحاإا ثؿ ئقادة يايؿً 

ا لاى  نؾقؾـا لطرح ا ٓحؼً ر ببالية جاياة كؾقة و ابعة لنضارة نخرى، و ق ما ئـزياه بقاكً بػعؾ ال لثّ 

 يف الطرح العربل لؾبالية. ال كقبقةكقيربس يف بقان نئباب عام بروز ال لصقؾ لؾبالية 
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ًٓ -الؽالم مـف  إنّ  ومـوف موا  ،ما يرضف حصقل اإلففام وطؾب اإليـاع -إجؿا

ال شووؽ نن كِوو ـ يف إك وواج البقووان واإلبووااع فقووف مووـ حقووث  ووق، وٓيرضووف ال ػووـّ 

ّٓ  اوموـ الؿؿؽوـ نن يؽقكوا مًعو ،الغرضقـ لقس بقـفؿوا  عوارض نن  يف كوؾ كوقع، إ

موع  البالية نك ور  جاوًبو -لطبقعة يرضف الخاّص  اكظرً -ين اج  اـ رنًئ ياصا ال ػـّ 

ـ يف البقووان وإظفووار الرباعووة يف مؼصوواه وهبووا خصووائص  ؿؽـووف مووـ ذلووؽ ال ػووـّ 

فالباليوة ال كقبقوة إلقوف نيورب بؿوا  ثوؿّ  مؿارئ ف والؼارة عؾوك اإلجوادة فقوف: وموـ

دة وم ااخؾوة  نؿؾف مـ طريؼة  ـائقة يف بـا  الخطاب   قح ائ عؿال صقر م عاّ 

ة يف الؽووالم، وكوو ا الؼقووام بجؿؾووة  ائؾووة مووـ مسوو قيات عوواّ مووـ ال كقووب عؾووك 

دة موـ ال ؼابوؾ  وا لرباعوة  ائؾوة يف كسوج نكؿواط م عواّ  ال قازيوات ال ول ين واج بـا

وال ـاظر يف الؿعا  بقـ نجزا  الؽالم، وال ل  قسر ا ما  نؿؾف طبقعة   ه الباليوة 

ح الؼقوام بصوقر موا ي وق :ػ موـ إدواتمـ طرائؼ يف العطوػ الؿ جواور الؿ خّػو

وكو ا آئو غـا  عوـ ذكور الؽ قور موـ  ،عاياة مـ ال ـاظرات يف مس قيات الؽوالم

الؿساحات ال ػصقؾقة ال قضقنقة ال ل   ؼؾ كا ؾ الؽوالم و عوقق  سوارع إيؼاعوف 

ـوة ، وآع ؿاد عؾك  ورك فجوقات معقّ وم ابعة  ارجف و  ابع دفؼ  ـاول الؿقضقع

ف ج الـاظر يف دركفا ل لمؾ معّؿوؼ يف ضوق  لنظِويف الؽالم   ؿؿ   ه إمقر وين ا

ؾ ف عؾوك بقوان الؼوارة العالقوة يف قـ يف منّصوِعولؾسقاق وففؿف لؿعطقا ف، و ق موا يُ 

والوو ي  ووق الغوورض الوورئقس لوو ؾؽؿ الباليووة  ،ـ يف ئووبؽ الؽووالم وكظؿووفال ػووـّ 

 وم قئؾفا يف إك اج الؽالم.
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 وو ا الـنووق فالباليووة  الووـظؿ عؾووكـ يف ا مووـ لووؿ يؽووـ يرضووف بقووان ال ػووـّ ونّموو

يف بـا  الؽالم ومس قيات معاكقوف  ةالخطقة نيرب إلقف: لؿا   قنف مـ طريؼة م ارج

 جعؾ الخطواب نيسور يف  ،و ـاول الؿضامقـ وكسؼ عطػ ظا ر وم  ابع لدجزا 

موع عوام إ ؿوال الجؿوال يف  ،ؾ اإلففوام و ر قوب النجواج لنصوقل اإليـواع قّئ 

 بالية بصقرة عامة. يف كّؾ   ي  ق يرض مفؿّ ال عبقر وال صقير واإلباكة وال

ظؿ ـ يف الوـّ ولفا طبقع فا وياراهتا يف إ احة مؼاار ال ػوـّ  ،بالية ذويفا لؽّؾ  إنّ 

فؾسوـا بصواد  ػضوقؾ  اة موـ جورا  ال قئوؾ: وموـ ثوؿّ بنسب إيوراض الؿ قّخو

كقبقوة عـف نن بقان يارة السبؽ والوـظؿ يف الباليوة ال  بقـفؿا، يقر نن الـاظر ٓ يـاّ 

ـ يف ا موـ ال ػوـّ ة: فال اكقوة وإن ن احوت نلقاًكوا مـف يف البالية الخطقّ يباو نك ر ظفقرً 

 ّٓ يسفؾ دركف لػهوام ك قورة موـ  م ؼاربة ومقسقرة ولفا كؿط عامّ   نهنا  ظّؾ السبؽ، إ

وال ول -الـاس وي ع ر معف حصقل  ػاوت ظا ر بقـفؿ، بخالف البالية ال كقبقة 

ا ك قوورة فنهنوا   وقح نلقاًكو -ـ يف الوـظؿ وال بواري فقوفإبوراز ال ػوـّ ا لؼقامفوا عؾوك كظورً 

موا يعوقـ عؾوك إبوراز  :لفا صعقب فا ودي فا ال كقبدة مـ طرائؼ ومس قيات م عاّ 

   مؼاار الرباعة يف السبؽ وال ػاوت يف مفارة الـظؿ بارجة بالغة السعة. 

ًٓ يف كوالم العورب-ومـ  ا ـا يؿؽــوا نن ك صوقر  ال البالي وقـ كو نن -إجؿوا

الباليووة كوان لفؿوا حضووقر م وزامـ يف البقهوة العربقووة و وااول يف آئو عؿال، ونن 

اخ صت بجاكب الشعر نك ر مـ يقره، حقوث  قئوؾفا يؿؽـ نن  ؽقن يا ال كقبقة 

الؼووارة عؾووك ـ يف إبووراز الشووعرا  يف إك وواج كالمفووؿ: ل ووقفر ؿ عؾووك يوورض ال ػووـّ 
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بقووة بصووقرة ظووا رة، بقـؿووا حووازت الباليووة والوو ي   قنووف الباليووة ال كق ،الووـظؿ

ر  ووااولفا يف ْسووالخطقووة عؾووك مجووال الـ وور ومووا  ووق يقوور الشووعر بصووقرة نكوورب: لقُ 

ال خاطب بقـ الـاس وئفقلة القصقل لغرض اإليـاع واإلففام، ويقور ذلوؽ مؿوا 

وإن كووان  وو ا ٓ يؿـووع مووـ إمؽووان وجووقد باليووة،  يووا ي لمووؾ يف ضووق  طبقعووة كووّؾ 

 .ائؿ عؾك الجؿع بقـ البالي قـ معا يف كصقص الشعر والـ رائ عؿال و قظقػ ي

 وقل وظقةةف  ؿةةزجا مسةةؾؽفا قلعةةام عؾةةى قلقلةةـظا قلؼةةررين  طريؼةةةوقةة  جةةاءت 

مة   فؿاا يحةوي  غرقضةخطاًبةت  ك دة وم  ثةاّ  ،  قلب غ ق بق  كِ  -بؽقػقة معّقـة-

حاضرت فق  بؼوت  قل ركقبقةة بالب غة ظا قلخاّص فلسالقب قلـّ قلـاحقة قلػـقة وقلدؿالقة: 

 ّٓ   و سالقب قلـظا قل ةابع لؾب غةة قلخطقةة ماثؾةة فقة  بؼة ر معةق  مةا ق  ك  لقس  عرً إ

وٓ غرو فؼة   خةو مة  قلب غةة قل ركقبقةة قة رتفا ا جعؾ  لقس كاًرق  وإكؿا  و قررن  

وضةوحفا   و خو م  قلب غة قلخطقة قلعالي ا طرقئه قلسب  وقل ركقب  إبرق  قل ػـّ 

  فق  قلـاظر دِ ا يَ و ك ج كصًّ  قلشرقئذ  ا لؽّم لؿا قق ض  طبقع   م  كوك  ك ابً  وسفول فا

ا م   سالقب قلـظا قلخاّص  ًٓ     قلب غ ق ؽِ ب ةمزيًدا خاصًّ  ا.غرقضفؿا معً ٕ وحصو

يف الباليووة ال كقوب ؾ نئوالقب ـ يريوب يف إبوراز الرباعوة يف الووـظؿ ي قّئوَمو إنّ 

ّٓ باّ  ال كقبقة وٓ ا موـ الصوعقبة ا كبقورً ا ينوقي يوارً ذلؽ يجعوؾ خطابوف وعورً   ننّ ، إ

معـاه عـ بادي الػفؿ لؽ قر مـ الـاس: لؿوا ينؿؾوف موـ مسو قيات  ائؾوة موـ  وياّق 

يف ائ قعابف وم ابعة الؿعـك مـ خاللف، ما  بالغٍ  ال قازيات ال ل  جعؾف بناجة ل ايقٍؼ 

ـ يؾجول لؾباليوة ا َموائوػ بعقـفوا، ونّموا يف ففؿف وال جاوب معف عؾك طقيجعؾف حؽرً 
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 نك ورَ  -الؽوالم  ركقوب موـ صوقر ال ػوــ العوالل يف اَل َخ  وإنْ -ف الخطقة يؽقن خطابُ 

  .وضقًحا ونيّؾ وعقرة ونْيَسر يف آئ قعاب والفضؿ لسائر الـاس

ػفوا  وإن الـاظر يجا الؼرنن، وإْن لجل لصقر ال كقب يف الباليوة ال كقبقوة ووظ 

ّٓ نكووف يف ذات القيووت  الَفووك يف بـووا  كصوو اإلشووؽآت  -يف خصائصووف كووـص  -ف، إ

الـاجؿووة عووـ  بـ وول  ؾؽووؿ الؼقاعووا يف طريؼووة ال كقووب، فوواح ػظ بُقْسووره وئووفقل ف 

ة، ػ  بًعوا لؿسوؾؽ الباليوة الخطّقوووضقحف كؿا  وق النوال يف كؿوط الؽوالم الؿمّلو

يوام يف  ركقبوف عؾوك نئوالقب  ح ك إكف كظًرا لسفقل ف وُيسره يؽاد الـاظر ٓ ي صقر نكف

البالية ال كقبقة بالغة ال عؼا، ويجعؾف نيرب لؾؿ بوع يف الـصوقص الؿـ ؿقوة لطريؼوة 

 الـسج يف البالية الخطقة.

الؼرنن وإن كان يـ ؿول فـق وا يف جاكوب ال كقوب لؿسوالؽ بـوا  الؽوالم بالغوة  إنّ 

ّٓ نكووف يبواوالعؿوؼ وال عؼووا الخاّصوو يف ذات القيووت مـ ؿًقووا يف  ة بالباليوة ال كقبقووة، إ

جاكب خصائصف العامة كـص  لؾبالية الخطقة، مـ حقث الطريؼة الـ رية العامة ال ل 

 بـّا ا يف السورد وئوفقل ف ووضوقحف وُيسوره يف آئو قعاب: فػول إئوالقب الػـقوة 

ا  ركقبق ا شايَا القعقرة بالَِغ ال عؼا يف كؿط السب ؽ، لطريؼة ال كقب يباو الؼرنن كص 

يباو خطق ا بالغ السفقلة والُقسر: وموـ ثوؿ ففوق نيورب  ويف الخصائص العامة لؾـّص 

 .(1)يف الؿسؾؽ العام لطريؼة الـظؿ لؾامج بقـ البالي قـ

                                                   

إيراض يف كال البالي قـ يف ة  ل مناولة الؽشػ العؿقؼ لقايع مـ مجآت البنث الؿفؿّ  لعّؾ  (1)

مع الـظر  ،والؼقى البقاكقة الؽامـة فقفؿا ،والخطابات ال ل   ؿ ؾفؿا ،وطبقعة  قظقػفؿا ،ضق  طبقع فؿا

= 
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يسوام طبؼوات الؽوالم نيؼقل الخّطابل يف وصػ باليوة الؼورنن بعوا نن نورد 

 ه إوصواف فواك ظؿ لوف بوام زاج  و»...وكقػ نهنا  جؿع بقـ الػخامة والع وبة  

كؿوط موـ الؽوالم يجؿووع بوقـ صوػ ل الػخاموة والع وبووة. و ؿوا عؾوك آكػووراد يف 

ٕن الع وبوة ك واج السوفقلة، والجزالوة والؿ اكوة يف الؽوالم  :كعقهتؿا كالؿ ضاديـ

 واحوا كوّؾ  موـ القعوقرة. فؽوان اج ؿواع إموريـ يف كظؿوف موع كبوقّ  ا عالجان كقعً 

ر ا اهلل بؾطقوػ يار وف موـ نموره هبوا الؼورنن، يّسو ّص مـفؿا عؾوك أخور فضوقؾة ُخو

 .(1)«لقؽقن نية بقـة لـبقف ودٓلة عؾك صنة ما دعا إلقف مـ نمر ديـف

الطريؼوة ؼقوام ل رضقـ يف خطاب واحا يرجع يف كظركاو  ا الؿزج بقـ الؿ عا

ال البالي قـ ال ول يؼوقم عؾقفؿوا نمور كِ  نئالقب عؾك ائ عؿال الؼرن  ؾـظؿالعامة ل

 .والامج بقـفؿا بؽقػقات مخصقصة قانالب

لعقاموؾ ك قورة ئـشوقر لبعضوفا فقؿوا ئوقليت،  ااخ ػا  البالية ال كقبقة كظرً  إنّ 

 :ة آش غال هبا وبؿـ قجفا مـ الؽالم العربول يّؾوب حضوقر الباليوة الخطقوةويؾّ 

                                                   
= 

وذلؽ نن مـ شلكف نن يػ ح  :ف مـ  ا قـ البالي قـيف الؼرنن وطبقعة إيراض ال ل ركز عؾقفا يف بـا  كّص 

ا الؼرنن عؾك البقان اإلكسا  مـ حقث  ق بقان، ويار ف عؾك نن يؽقن ك ابً ا يف بقان  قؿـة ا جا  ا عظقؿً بابً 

وبقان ما فقف مـ عققب ومنائـ ومؽامـ يقة ومقاضع يصقر،  ،فا يف  ؼقيؿ   ا البقان كؾّ ا جا  مركزي  

 ل ـزل الخطاب الؼرن  عؾقف، لقؽقن منال   -ٓ ئقؿا الشعري مـف-وك لؽ فرادة البقان العربل الؼايؿ 

 ال البالي قـ.وما بؾغف   ا البقان مـ  ػرد يف الؼارة عؾك   قير طايات البقان يف كِ 

 (.26بقان وجف إعجاز الؼرنن، )ص (1)
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، إٓ نن حضوقر  و ه يف كوالم واحوافؿا كا الشعقر بلمر الامج الناصؾ بقـاَ ما نفؼَ 

نكف يام عؾوك وكقػ  ،الـظؿ الؼرن  الؿسؾؽ العام لطريؼة معف بقسرر ُي صق   اليةالب

اح ػاظوف يف موع ال كقوب  ا يفاة جوا  ة معّؼونئوالقب فـّقو ف بـك: الامج بقـ بالي قـ

 .ا باك فاج  ؾؽؿ إئالقبٓ  شل نباً  ووضقح سفقلة وئالئةذات القيت ب

 :ٕموروتد ر ق  ارت  ا ـا 

يغؾب عؾك مقشقؾ كقيربس الغؾط يف مناولة  صقره ل اري  الباليوة   قٕول

 و ه  ال كقوب يف ر دروج الؼرنن عؾك يقاعاال كقبقة يف الؿنقط العربل، ففق يؼرّ 

ؾ عـواه كقػقوة  سوقيغ اخ ػوا  البالية ما يعـل اش فار ا عـا العرب، يقر نكف يشوؽّ 

ريوؿ ك ورة العـايوة  ،ؾبالية  ه البالية وعام وايع حضقر ا يف ال لصقؾ العربل ل

بالؾغة العربقة وعؾوؿ الباليوة يف الو اث اإلئوالمل واكصوباب  و ا ال لصوقؾ فؼوط 

شوؽ نن  و ا  ، وٓ(1)ر العرب بالنضارة الققكاكقوةه ل لثّ ة، ويردّ عؾك البالية الخطقّ 

: إذ آخ ػووا  الؽامووؾ لباليووة مووـ الؿػوو ض نهنووا مسوو عؿؾة اؾ جووا   ػسووقر مشووؽِ 

ز ال ول كاكوت حّقو إصوؾِ   ضوقع نثوار  و ه الباليوةِ  وننْ  ،ان العربولوحا ا يف البق

فوا منؾّ  ونن يطقيفا الـسقان بصقرة كامؾة ل نوّؾ  ،عرفال ااول العربل  ؽ ا فال  ُ 

ْؾوف اع بوار ذلوؽ بَ  ،ر بالققكوان بنواله لؾ ولثّ ر ردّ ر  صقّ بالية جاياة، فف ا مؿا ي ع ّ 

ًٓ ي كؿوا الشولن كو لؽ عـوا -ر مـ خاللف الظا رة، وئبب اإلشوؽال عـواه   ػّس  ق

                                                   

 .(21ص)يراجع كالمف، يف كظؿ الؼرنن،  (1)
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عووام  صووقره لؾقجووقد ال زامـوول إلووك راجووع  -نربوواب مووـفج ال نؾقووؾ الباليوول

ال البالي ووقـ ويـ جووقن لؾبالي ووقـ يف ويووت واحووا، مووا جعووؾ العوورب يعرفووقن كِوو

رائوؼ لط اوموـ ثوؿ كوزل الؼورنن وفًؼو ،نو بالجؿع بقـفؿوا لفؿا اخطابات م ـقعة  بعً 

 ا، ما يجعؾ  قؿـة البالية الخطقوة ٓحًؼوويس عؿؾقهنايللػقهنا ال كقب ال ل كاكقا 

ولوف نئوبابف  امؿؽـً  ال كقبقةعؾك ال لصقؾ العربل لؾبالية واخ ػا  حضقر البالية 

مـفوا موا يظفور موـ خصوائص  :الؿـطؼقة ال ول يوا  وارس يف ضوق  عقاموؾ عايواة

 ا لؾبالية الخطقة.الـ ري الؿـظقم  بعً  ؾـّص ف نيرب يف صقر ف ل جعؾ الؼرنن كـص  

ولؿا كاكت البالية العربقة يائؿة يف  لئقسفا لخامة الؼرنن وبقان إعجوازه كوان 

س عؾقفووا إل ؿووال مووا  لّئوو :الغػؾووة عووـ يقاعووا الباليووة ال كقبقووة امووـ الطبقعوول جووا  

وعوام درس  ركقبوف عؾوك  -ٓ ئقؿا الشوعر الجوا ؾل-يف كالم العرب بصقرة نكرب 

 .(1)يف ال واري  وال ي نعاكت عؾقف نئوباب عايواة ،ومعرفة طبقعة بالي ف خاّص  كنقٍ 

الؼرن  عؾقفا يف  بة حؿؾ الـّص ة عؾك الارس الباليل: لغؾَ البالية الخطقّ  توئقطر

ؾ بواافع إيؿوا  منوض: َبوؼْ العامة، واع بوار مخالػا وف لفوا مؿوا يُ وخصائصف صقر ف 

: ومـ ثؿ لؿ  سو  ؿر  و ه الؿخالػوات يف دفوع البنوث امعجزً  اإلفق   اكص  كقن الؼرنن 

و ووق مووا كووان مووـ شوولكف نن يؼووقد  ،ة الشووعرلؾـظوور يف  ركقووب الؽووالم العربوول خاّصوو

 ،ٓك شاف البالية ال كقبقة لق ويع، وك ا القيقف عؾوك طريؼوة الوـظؿ الؼورن  ذا وف

                                                   

 ( وما بعا ا.181يراجع كالم شاكر عؾك ذلؽ يف ك ابف، مااخؾ اإلعجاز، )ص (1)
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وموا يؿؽوـ نن  ؽوقن يوا حؿؾ وف موـ خصوائص  ،ا ئوقا اوبقان وجوقه  ؿايز وا عّؿو

. وكوو لؽ جعؾ فوا  ػوارق كظوؿ الؽووالم العربول و ؽوقن معجووزة لؾعورب يف مؿاثؾ فوا

ـ شؼؼقا الؽالم فقفا يامقا ونن يؽقن مَ  ،ر لؾباليةالـظر لطبقعة زمـ ال لصقؾ الؿ لّخ 

ؾوة ات القايوع العربول نكو اك =موا جعوؾ بالي وف الناملؾباليوة ال ول  سوق   اب لؽ  بعً 

ا البالية الخطقة ح ك عؾك يرظ الشعر كػسف، ل  سقّ  افشقهً  اهً شقلطرائؼ كظؿف  خ ػل 

ـ يووامقا ـ مووا كووان يبووؾ اإلئووالم ويـ شوور ذلووؽ، وكوو ا َمووبووايِ  ُ  ونن يووليت عؾووك طريؼووةٍ 

ػقه يف  ؾوؽ الػو ة موـ وما خؾّ  إعاجؿوظا رة الؽّ اب  ،فؿبال لصقؾ لؾبالية نكػُس 

ٓع ؿاد الؿش غؾقـ بال لصوقؾ الباليول  :لباليلالصقؾ  ؽريس لؾـؿط الخطل يف ال 

الؽووالم مووـ رديهووف مووـ خووالل اع ؿوواد ؿ عؾووك مؼووقٓت  وومٓ   ئووبب جقوواِ  وففووؿِ 

 الؽّ اب.

والو ي  ،ومـ  ا ـا اخ ػت الباليوة ال كقبقوة موـ ال لصوقؾ العربول لؾباليوة

لؿ يقجا موا ينػوز  و ا  ذْ ت عؾقف البالية الخطقة وائ ؼام إمر عؾك ذلؽ: إِ  قؿـَ 

ـّ  ح وك ي عورف   ركقبوفيف با   ؽقكف ٓئ ؼرا  كالم العرب والبنوث يف صوقر  الػ

ر الباليووة العربقووة عؾووك نكؿوواط الباليووة الؿ نؽؿووة يف إك اجووف. ونمووا مقضووقع  وولثّ 

الـظور  بال لصقؾ الققكا  لؾبالية ففق كؼطة خالف مش فرة بقـ الاارئقـ: وبغوّض 

 ّٓ شوؽ نحوا العقاموؾ ال ول نئوفؿت يف   بقوت  ان بـظركوا وٓنكوف كو عـ  نريره، إ

العربقة ويقامفا عؾوك الوـؿط الخطول ٓ يقور:  ف الباليةُ  ْ ف ال ي كنَ و ؽريس ال قّج 

ٓكصباب ال لصقؾ الققكا  عؾك البالية الخطقة فؼا نفضك ذلؽ ل ؼقيوة  اونكف كظرً 
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ؼول موع موا  وق يوائؿ ما درج عؾقف ال لصقؾ العربل لؾبالية العربقوة: كقكوف صوار يؾ 

 لؾبالية يف حضارات نخرى. يبؾف مـ  لصقؾٍ 

وإموور بناجووة لؿزيووا بنووث، ونمووا نن  ؽووقن  ـوواك باليووة  ، وو ا مووا بوواا لـووا

بباليوة جايواة بػعوؾ  احاضرة يف ئائر الخطاب العربل ثؿ يجوري ائو باالفا كؾق و

 ال لثر الققكا ، فف ا مؿا ٓ يخ ؾػ يف يؾطف اثـان.

يف ضووق  عووام ر ي ووف لؾقجووقد الؿ ووزامـ لؾبالي ووقـ - قيربسكوو يع وورب  قلاةةاين

ووا يـووارج ضووؿـ الـصووقص الؿـ ؿقووة لؾباليووة الؼوورنَن  -ال كقبقووة والخطقووة كص 

ونكوف  ،(1)الباليوةال كقوب يف  و ه  ؿقزه يف ائ عؿالف لؼقاعوا  رىيوال كقبقة فؼط، 

 و ا ـا نمران  ائ طاع الؽشػ عـ كظؿ الؼرنن عرب ما يام بف مـ درس،

 ن ؿفا  ،ٕمقر :نن   ا ظا ر اإلشؽال  قٕمر قٕول

بلن البالية ال كقبقوة  االـظر يف  اري  البالية العربل: فال يؿؽـ الؼقل نباً  -

لفا وحا ا، ثوؿ اخ ػوت  ا بعً  لؾخطاب العربل: إذ كزل الـّص  اوحقاً  اكاكت مسؾؽً 

                                                   

شل   ل عؼقاة  ع رب الؼرنن  إلئالمل عـ إعجاز الؼرنن. فؼبؾ كّؾ ي ناث ال اث ا»يؼقل كقيربس   (1)

 ّٓ ا، ٓ م قؾ لف. كنـ لؿ كس عؿؾ ولؿ  نن يؽقن وحقاً الؽريؿ كالم اهلل، ومـ   ا الؿـطؾؼ ٓ يؿؽـف إ

ا إلك صػ ف إدبقة البن ة. ولؽـ ٓ شؽ يف نكف بالؿقاظبة عؾك كـايش   ه العبارة يف   ا الؽ اب، كظرً 

ا الارجة آئ  ـائقة مـ ال عؼقا واإل ؼان ال ل ي صػ ة وال نؾقؾ الـصل، ظفرت لـا جؾق  ة الؿؾنّ الؼرا 

الؼرنن عبارة عـ مـظقمة ). ٓ يؿؽــا الب ة يقل ما ك بف فقل قر يف يامقئف الػؾسػل  هبا  ركقب   ا الـّص 

ـّ   (.228يف كظؿ الؼرنن، )ص«. (باون رابط وباون كسؼ وباون ف
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ر ب لصقؾ نجـبول، ة بسبب ال لثّ منؾفا بالية جاياة  ل البالية الخطقّ  فجلة ل نّؾ 

 ؿا احوووابوووة إلثوووؿ حووواوث يؾَ  اولؽوووـ الؿـطوووؼ يؼ ضووول وجوووقد البالي وووقـ مًعووو

منؾفوا باليوة   نوّؾ  ـة  ارس، ونموا آخ ػوا  الؽاموؾ لباليوة وننْ ٓع بارات معقّ 

 ا.اة فف ا ظا ر آئ نالة كؿا بقـ  الجِ  نخرى جاياة كّؾ 

بعوا كوزول الؼورنن  ئقؿا ال ل كاكوت الـظر يف الـصقص العربقة الؼايؿة ٓ -

بؿاة وجقزة يبوؾ ويوقع ال ولثر بالباليوة الققكاكقوة عؾوك فورض نكـوا يؾـوا بوف، وال ول 

ر الؼقل بؼقامفوا عؾوك الوـؿط ال كقبول ٓ يقور وخؾق وا موـ كصوقص مـ ؿقوة ي ع ّ 

ئوقؿا الؿملػوات ال ول  ركفوا العؾؿوا  يف  ؾؽوؿ  ٓ ،لؾبالية الخطقة بصقرة صورفة

 .عؾك الـؿط الخطل يقامفا الػ ات وال ل ٓ يجادل يف

بعض الارائات نثب ت حضقر صقر ال كقب الؿـ ؿقة لؾباليوة  وصنقح ننّ 

، إٓ نن  و ا ٓ يعـول نن الباليوة ال كقبقوة (1)ال كقبقة يف كصقص النايث الـبوقي

كاكووت  وول وحووا ا الووـؿط الؿفووقؿـ عؾووك القايووع العربوول ثووؿ جوورى ائوو باالفا 

 .  (2)بالبالية الخطقة

                                                   

س ومـ  نؾقالت كصقص مـ الؽ اب الؿؼاّ -طريؼة ال نؾقؾ الباليل وال ػسقريراجع ك اب   (1)

 .النايث الـبقي الشريػ، روٓن مقـقف، لقيس بقزيف، ن قػ ئـّق، كائؾة فارويل

ا لؾـؿط وبعضفا جا   بعً  ،ا لؾـؿط ال كقبلس نن بعض إكاجقؾ جا ت  بعً نثبت دارئق الؽ اب الؿؼاّ  (2)

نمر ي قر ال سا ل حقل ما إذا كاكت   ه إكاجقؾ يف نصؾفا جا ت عؾك كسؼ الامج بقـ  الخطل، و ق

إٓ نن   انم نن إمر يرجع لقجقد بقهات كاكت   قئؾ البالية ال كقبقة يف ئائر كالمفا فعؾق   ،البالي قـ

= 
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فنكـا كع رب نن الؿسؾؽ العام لطريؼوة الوـظؿ الؼورن  يوام عؾوك الوامج  ومـ ثؿّ 

بقـ البالي قـ ال كقبقة والخطقة، ونن كقيربس كشػ فؼط عـ صقر ال كقوب يف 

الؼورنن وموا  كظوؿالؽشػ عوـ طريؼوة الؼرنن ٓ طريؼة كظؿ الؼرنن ذاهتا: ٕن  كّص 

ا بالـظر يف كقػقة  قظقػف لفو ه الصوقر ا ج ري  ط ار باطً بر ير بط هبا مـ خصائص ي

وكقػقوات  ،يف ضوق  ذلوؽ ال قظقوػ وخصائصوف كوـّص ال ل كاكوت حاضورة يبؾوف 

، و ق ما لؿ يؼؿ بف كوقيربس مجقئ   ه الخصائص يف ضق  ائ عؿال   ه الصقر

 عة  ـفض بف.درائات مقّئ إلك ا بناجة وٓ يزال مقااكً  ،ولؿ يعالجف

ٓع بوار ضورورة  نؽوقؿ  -عوادة-كوقيربس  يافع   ا الؿسوؾؽ  قٕمر قلااين

واع بار ا مسوّؾؿة ٓ  ؼبوؾ الجوال  ،الؼرن  الـّص  ئائر يقاعا البالية ال كقبقة يف

ال ول ٓ يظفور فقفوا  الؿقاضوع ، وبال والل يع وربكؿا مورّ   نؾقؾ جايا لؾـّص  يف كّؾ 

عوـ  اشو وذً  الؼورن  موع يقاعوا ويوقاكقـ الباليوة ال كقبقوة صقر ال كقوبا ساق 

 ة ويقعف.ؾّ سؼ العام لؾـظؿ يػ ح الباب إلثارة  سا ٓت عـ عِ الـّ 

                                                   
= 

فؽقػ  ،قكاكقةس النالل م جؿ عـ كسخة يٕن الؽ اب الؿؼاّ  :آح ؿال إول ربؿا لف وجا  ف نك ر

ا مـ الؽ اب الؿؼاس كان لغؾبة ال لثر ونن ما جا  خطق   ،ن البالية الققكاكقة كاكت خطقة فؼطإ  يؼال

ات  ؿا  سقّ احاإونن  ،انك ر عؾك القجقد ال زامـل لؾبالي قـ يايؿً    ا إمر ياّل  إنّ   !بالبالية الققكايـة

 ،يائؿة عؾك نمر الامج -روالؼطع ب لؽ م ع ّ -ئة ربؿا كاكت يف نصؾفا يقر، ونن الـصقص الؿؼاّ  ٓ

يليت بعضفا يف صقرة خطقة صرفة  ولؽـفا  عرضت يف ضق  فعؾ ال جؿة وال ـؼقح وإعادة الؽ ابة لفا ٕنْ 

  ا لؿا ئاد مـ الـسؼ الخطل، وإمر بناجة لبنث. بعً 
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لوف بـوا  حؼقؼول، بوؾ  إذا كان ال نؾقؾ الباليل يػقا بلن الـّص »يؼقل كقيربس  

وبـووا  موو ؼـ، عؾووك الووريؿ مووـ آكطبوواع الؿعوواكس الوو ي نوحووت بووف  ؾووؽ الصووقرة 

كؼضووف  لووؿ يجوورِ  الصوورح الؽامووؾ ل وواري  الووـّص  الصووادمة لدئووؾقب الؼوورن ، فووننّ 

 و امف، وإكؿا بات م اًرا لؾ سا ل.

 -عؾك إرجح-ع رب ا  ُ عُ ة ال ل  شؽؾ مجؿؾ السقرة لؿ  َ القحاات الـصقّ  إنّ 

ؿ ندبل مؼصقد، ظْ  ق ك اج كَ  م ؿائٍؽ  ة يف نصؾفا، ولؽـ كلجزا  لؽؾ  كلجزا  مس ؼؾّ 

قلشوو قت قل ةي ا لؾ ساعل ا  وق قلص د ففو فؼط تؾ  و ما ما يدب  ن يؿام مؽؿـً 

 .(1)«ا ع  إطار قوقكق  قلب غة قلسامقةتحؿم خروًج 

   ا النال يضع كقيربس كػسف يف مخالػة مـفجقة ظا رة لؿا يؾوّح  ننّ  شّؽ  وٓ

ونن مـفجقة ال نؾقوؾ الباليول ال ول ي بـا وا  ،ذا ف عؾقف ك قًرا مـ ن ؿقة اح ام الـّص 

 يف ال نؾقووووؾ  ؼووووقم عؾووووك رعايووووة ذلووووؽ بخووووالف الؿووووـفج ال وووواريخل الـؼوووواي 

: (2)يف صوقر ف الـفائقووة والوو ي ٓ ينو م الووـّص  -الو ي ي بـواه يالووب الؿس شوريقـ-

ًٓ مـ نن  موـ طرائوؼ ال كقوب ال ول  بـا وا الؼورنن  اجوز ً   و ه الشو وذات ُ ع وربفبا

، فنكوف يـوافع ٓع بار وا يؾًطوا ي قور ال سوا ل عوـ كقػقوة وال ل  سو قجب آك شواف

و وق إشوؽال ربؿوا ئوببف عـواه ، ويقعفا مـ خالل الـظر يف  اري   نرير م ـ الـّص 

الؼوورن  ذا ووف لؾػعووؾ  يـسووبقن  نريوور الووـّص  -ومووـفؿ كووقيربس-نن الؿس شووريقـ 

                                                   

 (. 54ـغ، )صمؼاركة بقـ ال نؾقؾ الباليل والـؼا ال اريخل لجقن واكسربو يقك  لقلق (1)

  .(53-52) مؼاركة بقـ ال نؾقؾ الباليل والـؼا ال اريخل لجقن واكسربو يقك  لقلقـغ،يراجع   (2)
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ون بؽقكوف وحًقوا مباشوًرا ونكوف كؾؿوة السوؿا ، ونن وٓ يؼر   -كؿا  ق معؾقم-البشري 

وبال والل ف ػسوقر الشو وذ  ،صوقرة موـ الصوقر ؾ فقوف بولّي البشر لوؿ يؽوـ لفوؿ  واخ  

ًٓ  ري الـّص بالغؾط مـ يَِبؾ منرّ  يف ضوق  ائو ؼامة -نك ر رجاحوة عـواه  يباو اح ؿا

مووـ إطووار  ا وو ا الشوو وذ جووز ً مووـ اع بووار  -عؾووك كسووؼ  ركقووب معووّقـ يالووب الووـّص 

 وال ي ين اج ٓئ ؽشاف. ال كقب ال ي  بـاه الـّص 

بوقـ البالي وقـ )ال كقبقوة  بغّض الـظر عـ كقن فؽورة الوامج الخواّص  قلاالث:

ونهنوا  ول السوبب العوام لقيوقع  ،والخطقة( مع حػظ نيراضفؿا الرئقسة ال ل ذكركوا

يامت عؾك م وؾ  و ا الوامج  ـاك كصقص اإلعجاز يف كظؿ الؼرنن مـ عامف، و ؾ 

نم نكف  ،يـػرد الؼرنن عـفا فؼط بخصائص معقـة يف كظؿف فؼط بؽ رة يف القايع العربل

فقوف بعوُا، فونن  ـواك بوال القحقا ال ي ن ك هب ا الصـقع مؿا ٓ كؿ ؾوؽ الؼطوع  الـّص 

موا  ويزداد عؿؼـا لػفؿفا يف ضوق  ،شؽ بعض وجقه وصقر اإلعجاز ال ل يا ُ َ لّمؾ

 ذكركاه مـ طريؼة الـظؿ، ومـ ذلؽ 

يؼقل دراز يف بقوان نن  ر قوب الؽوالم يف داخوؾ السوقرة القاحواة موع كزولفوا  -

ٓ شوؽ نن طريؼوة الؼورنن  و ه لقسوت لفوا م قوؾ عؾووك »كجقًموا يعوا  إعجواًزا بارًعوا  

اإلطالق، فال يقجا نّي ك اب مـ الؽ وب يف إدب نو يف نّي مجوال نخور يؿؽوـ نن 

يا  ؿ  للقػف عؾك   ا الـنق نو يف م ؾ   ه الظروف: وكلن  الؼرنن كوان يَِطًعوا يؽقن 

م ػرية ومريؿة مـ بـا  يايؿ، كان يوراد إعوادة بـائوف يف مؽوان نخور عؾوك كػوس  قه وف 

ّٓ فؽقػ يؿؽـ  ػسقر   ا ال  قب الػقري والؿـفجل يف نٍن واحٍا فقؿوا  السابؼة، وإ
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ؾ ة  ؿّ وو ؽووـ الصوونائػ الخالقووة والصوونائػ ال اّمووؼ بؽ قوور مووـ السووقر إذا لووؿ ي عّؾوو

ؾ عؾقوف وحاة كامؾة يف كظر الؿملػ  ولؽـ نّي ضوؿان  واريخل يسو طقع نن ي نّصو

اإلكسان عـا َوْضع م ؾ   ه الخطة إزا  إحااث الؿس ؼبؾقة وم طؾباهتوا ال شوريعقة 

ه والنؾقل الؿـشقدة لفوا، فضواًل عوـ الشوؽؾ الؾغوقي الو ي يجوب نن  ؼوّام بوف  و 

ًٓ موـ  ؾوؽ  وكقوػ يؿؽوـ مجورّ  د النؾقل  قافؼفا إئوؾقبل موع  و ه السوقرة بوا

 جؿقع و ؼريوب  و ه الِؼَطوع الؿبع ورة بعضوفا موـ بعوض بواون  عوايؾ نو لنوام نو 

نن يجعؾ مـفوا وحواة عضوقية  -ريؿ  ـقعفا الطبقعل و ػريفا ال اريخل-وصالت 

يصار م ؾ   ا الؿشوروع  ٓم جاكسة ي قافر فقفا ما كرجقه مـ ال ؿائؽ والجؿال، 

ّٓ عـ حؾؿ خقالل نو عـ يارة فقق يارة البشور   ويا بؾغ   ا الؿبؾغ مـ الطؿقح إ

وبؿعـك نخر إذا كوان آضوطراب يف الـظوام الؿـطؼول نو الخؾوؾ الؾغوقي والباليول 

 ؿا الـ قجة الن ؿقة لؿ ؾ   ا الؿشروع إذا اضطؾع بف إكسان: لؿوا يشوؿؾ عؾقوف موـ 

َٓ يـبغل نن كس ـ ج مـ  و ه الؿؼوامات ذاهتوا نن اك ؿوال  و ه الخطوة   عؼقا منق ر. ن

اًل مـ يقة عظؿك   وقفر فقفوا الؼوارة عؾوك و نؼقؼفا بالصقرة الؿرجقة ي طؾّ  ب  اخ 

ّٓ فَؿوـ  وق الؿخؾوقق الو ي يسو طقع نن يقجوف  إيامة م ؾ   ا ال ـسقؼ الؿـشوقد  وإ

فنذا كاكت السقرة الؼرنكقة ، رئقم...إحااث بؿا ي قافؼ  ؿاًما مع   ا ال صؿقؿ الؿ

موووـ ك ووواج  ووو ه الظوووروف،  ؽوووقن وحووواهتا الؿـطؼقوووة وإدبقوووة يف كظركوووا معجوووزة 

 .  (1)«الؿعجزات

                                                   

 (.108-107م، )ص2011 -و  1432مؽ بة الصػقة، ط  إولك،  - ماخؾ إلك الؼرنن الؽريؿ، مؽ بة اإليؿان (1)
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ا يف فو ات زمـقوة رحبوة د  ر قب الؽالم يف السقر مع كزولف كجقمً فنذا كان مجرّ 

الؼورنن وئوقره   مجولفؽقوػ لوق ضوؿؿـا لو لؽ  ،وم ػاو ة  ق معجزة الؿعجزات

 الـظؿ يف  البارع الخاّص عؾك الـنق 

ْمـا يف نموور الووـظؿ الؼوورن  يعّؿوو - ؼ ففؿـووا ٕموور ال نوواي  وو ا الطوورح الوو ي يووا 

الؼرن  بطؾب الؿؿاثؾة مـو  بوا  كوزول الوقحل يف صوقرة نيوات يؾقؾوة العواد وئوقر 

ا  نية واحواة يً كزولف م ػر ولقٓ»فصؾ، يؼقل الرافعل   يصقرة ي  ابع كزولفا بال كبقرِ 

 كوزل جؿؾوةً إذ لوق نُ  :إلك نيات يؾقؾة، ما نفنؿفؿ الالقؾ يف  نايفؿ بليصر ئقرة مـوف

س ويوـػ   بالباطوؾ، كؿا ئللقا لؽان لفؿ يف ذلؽ وجف مـ العو ر ُيؾوبِس النوّؼ  واحاةً 

 :ن يف نكػسفؿ مـ الجؿؾة بعَض ما ٓ يفوقن موـ ال ػصوقؾويفق   ،عؾقفؿ نمر اإلعجاز

ون وٓ َي ااَرئقن، ولؽـ أية نو أيوات الؼصوقرة  ـوزل يف زموـ  يؼرٕهنؿ يقم ٓ 

ثوؿ  وؿ يعجوزون عوـ م ؾفوا يف م وؾ  و ا الوزمـ  ،يف عؼبفوا يعرفقن مؼااره بؿا يـزل

اكػساح الؿاة و راخل إيام بعا ذلوؽ إلوك  ف، وفقؿا يربق عؾقف وُيضِعػ، وعؾكبعقـِ 

نن يؽوقن دلقوؾ ال واري   اإلعجوازنمور  وق يشوبف يف مو  ب -س مـ الا ر طقيوؾ كػَ 

ٓ ي بت  ونكف لقس يف طبعفؿ نلب ة ٓ يقة وٓ حقؾة، فنن العجز عـ صـع الؿادة ،عؾقف

 ّٓ يريـووة مووـ الؼوورائـ   إذا ثب ووت موواة صووـعفا عؾووك وجووف ال عقووقـ بوولّي يف ال وواري  إ

 . (1)..«ال اريخقة.

                                                   

 (.25، )صم2003 - و 1424، 2إعجاز الؼرنن والبالية الـبقية، الرافعل، دار الؽ ب العؾؿقة، ط   (1)



 

 

 دراسة نَظْم القرآن: قراءة يف املنجز وآفاق االشتغال، مع طرح فرضية للنَّظْم القرآين

 بحوث

(98) 

إثورا   يػقوا يف ول الالؼورنن  يف عؾوقم ة ـواك العايوا موـ الؼضوايا الؿفّؿو قلرقبع:

 ذلؽ  ـوم، مـ نمر كظؿ الؼرنن ولقس فؼط مقضقع اإلعجاز ما ذكركا فاؾ لم  

و ووق عؾووك  وو ا ، ملسو هيلع هللا ىلص بالـسووبة لؾـبوول الؼوورن  الووـّص الصووعقبة البالغووة لنػووظ  -

الؼورنن ر يف الؿ ؽورّ  لكقوا الؿ ئوبب ا، ومـ ثوؿ كو ػف  الـنق مـ الـظؿ مع كزولف كجقمً 

 .وحػظف الؼرنن عؾك جؿعِ إّبان الـزول 

ف، ومووا يؿؽووـ نن ونثوور العرضووة إخقوورة وشووفقد ا فقوو ،الؼوورنن عؿؾقووة جؿووعِ  -

ُي لمؾ موـ نئوباب ن ؿقوة  و ه العرضوة يف ضوق  موا ذكركوا موـ نمور الوـظؿ موـ كنوق 

هنوائل  بشوؽؾٍ و ر قبف داخؾ السوقر  ذا ف الؼرن  ضبط بـا  الـّص إعادهتا ال لكقا عؾك 

 خ.بقان الـائ  والؿـسقرة يف ٕ ؿق فا الؿش ف وياطع، إضافة

ا ه ٓع بواره نمورً وردّ  ،م ٔيات بعقـفوا يف بعوض السوقرنؽؿ بالـزول الؿ ؼاّ ال -

 ٓ يس ؼقؿ مع  صقركا لضرورة نن يؽقن الؼار الـازل حزمة مـ أيات ح ك مشؽاًل 

 . (1)يف زمـ الـزول ي صقر إمؽان يرا هتا وائ قعاهبا

                                                   

إن »  [67]الؿائاة    ڇمث ڇ ڇ ڇ چ چ چ نثچ ا عؾك كزول يقلف  عالك يؼقل ابـ عاشقر معؾؼً  (1)

ًٓ  :مقضع   ه أية يف   ه السقرة معضؾ ًٓ  إن لؿ  ؽـ فنن ئقرة الؿائاة مـ نخر السقر كزو ، نخر ا كزو

كزل إلقف إلك يقم كزولفا، فؾق نن   ه أية كزلت يف نول ماة البع ة الشريعة وجؿقع ما نُ  ملسو هيلع هللا ىلصغ رئقل اهلل ويا بؾّ 

 ٿ ٺ ٺ ٺ نثٺ كزل يقلف  عالك لؼؾـا  ل   بقت لؾرئقل و خػقػ ٕعبا  القحل عـف، كؿا نُ 

 نثڑ إلك يقلف   ڤمث ٹ ٹ ٹ نثٹويقلف   ،[95، 94]النجر   ٹمث ٹ ٿ ٿ ٿ

ًٓ أيات، فلمّ  [10-5]الؿزمؾ  کمث ک ک ى رئقل اهلل الرئالة ونكؿؾ  ويا ند  ا و  ه السقرة مـ نخر السقر كزو

  نن  ؽقن   ه أية كزلت  ح  ؿا :ر ب بؾقغ، فـنـ إذن بقـ اح ؿالقـممَ الايـ فؾقس يف النال ما يؼ ضل نن يُ 

= 
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= 

  نن  ؽقن   ه أية وثاكقفؿااي ضك إعادة   بقت الرئقل عؾك  بؾقغ شل  مؿا ي ؼؾ عؾقف  بؾقغف.  بسبب خاّص 

 كزلت مـ يبؾ كزول   ه السقرة، و ق ال ي  قاطلت عؾقف نخبار يف ئبب كزولفا.

بسقرة، وٓ جائز ؼة ؾنَ ت ئـقـ يقر مُ ٓي ضائف نن  ؽقن   ه أية بؼقَ  :ا   ا آح ؿال ال ا  فال يـبغل اع بارهفلمّ 

فا نن  ؽقن مؼرو ة بؿػرد ا، وب لؽ  ـاحض جؿقع إخبار القاردة يف نئباب الـزول ال ل   كر حقادث كؾّ 

حصؾت يف نزمان يبؾ زمـ كزول   ه السقرة. ويا ذكر الػخر عشرة نيقال يف ذلؽ، وذكر الطربي خربيـ نخريـ، 

 ًٓ  لك حؿُؾ وْ إن   ه الروايات وإن ك رت فنن إَ )رة إيقال  ر عشذكَ  . ويال الػخر بعا ننْ فصارت اثـل عشر يق

فام ـع إلؼا   ،ا مع القفقد والـصارىٕن ما يبؾفا وما بعا ا كان كالمً  :القفقد والـصارى رَ ؽْ مَ  فُ ـَأية عؾك نن اهلل نمَ 

لصنقح نن رئقل اهلل كان ا ما ورد يف ا. ونمّ وا (   ه أية القاحاة يف البقـ ف ؽقن نجـبقة عؿا يبؾفا وما بعا ا

فال يال عؾك نن جؿقع   ه أية كزلت يقمه ، بؾ اي صر الراوي  ، مث ڑ ڑ ژ نثژ س ح ك كزلنرَ يُ 

ثت بف عائشة نن اهلل نخرب رئقلف بلكف ال ي حا   فؾعّؾ  ،مث ڑ ڑ ژ نثژ عؾك جز  مـفا، و ق يقلف 

«. ـ ال عقيؾ عؾك آح ؿال إول...ف عقّ  :فؾؿا حؽاه الراوي حؽاه بالؾػظ القايع يف   ه أية ،عصؿف مـ الـاس

 (.256-255/ 6، )م1984  قكس، -ال نرير وال ـقير، الاار ال قكسقة لؾـشر 
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 خامتة:  

بصقرة رئقسة عؾك الـظر يف نئباب عام بوروز كظريوة اكعؼات إشؽالقة البنث 

، مـ خالل الـظور يف ومسالؽف  ربز كقػقات   ا الـظؿ لـظؿ الؼرن طريؼة ا ػسقرية ل

طرح اإلمام عبا الؼا ر الجرجا ، وك لؽ الـظور يف كقػقوة   وقير البنوث يف مسوللة 

 .إل ..كظؿ الؼرنن وم ابعة الؼقل فقفا لقزداد نمر ا رئقًخا وظفقًرا.

ـ مـ خالل البنث نن عبا الؼا ر جعؾ الوـظؿ مـطؾًؼوا رائوًخا لػفوؿ ويا  بقّ 

 ّٓ ا يف الـظؿ مػفقًمو ك نكف  بـ  وجف ال ػاضؾ الباليل بقـ الؽالم ومعرفة اإلعجاز، إ

ؼ الؽوالم يف الجؿؾوة نو و عالُ  ،ؽ بنث صقر جزئقة لؾـظؿا جعؾف ياور يف فؾَ ضقؼً 

ه عـ  قظقوػ الوـظؿ وائو  ؿاره يف الؽالم ذا ف، ما صا  الجؿؾ قـ ٓ   ب ع كسؼ بـا  

بعواه   ـ جواَمو وكو ا صواّ  :الؽشػ عـ طريؼة كظوؿ الؼورنن وكظوؿ البقوان العربول

دون  ػريوع  وحواَل ، ا ؿ يف ففؿ الـظؿ ب ات الؿػفقم ال ي وضعف  ق لؾوـظؿل ؼق  

 درس مطقل لؾبنث يف   ا آ جاه. 

ـا بطرح ر يوة ؿْ فؼا يُ طريؼ ف وائ جال  ا عؾك ن ؿقة ففؿ كظؿ الؼرنن و لئقًس 

ـا عووـ بعووض ػْ لؾـفووقض بووارس كظووؿ الؼوورنن والبقووان العربوول الؼووايؿ، كؿووا كَشوو

وحاولـووا  سووؾقط  ،الؼوورنن صووقر  ركقووب كووّص الجفووقد الؿعاصوورة يف ائ ؽشوواف 

ـوا الؼووقل يف نمور كظوؿ الؼورنن  بًعوا لفووا، عْ الضوق  عؾقفوا لق وااولفا الاارئوقن، و ابَ 

، ويوا الؿسؾؽ العام لطريؼة كظؿ الؼرننبة  ربز مركّ   نؾقؾقةضقة وحاولـا طرح فر
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يف  ع بقـفؿوا ؾت   ه الػرضقة يف وجقد بالي قـ إلك اج البقان، ونن الؼرنن جَؿو ؿ   

 .كظؿف

  ا، وإن العـاية بلمر الـظؿ عؾوك الـنوق الو ي ذكركوا يػو ح إبوقاب لوارس 

إمور الو ي موـ الؿؿؽوـ نن  ،العربول ل لطرائوؼ كظوؿ البقوانع وبنوث مطوقّ مقئ  

شاياة إ ؿقة لقس فؼط يف ففؿ طريؼوة كظوؿ الؼورنن إيجابقة يؽقن لف اكعؽائات 

مؼقمووات البقووان العربوول و نقيؾفووا لصووـاعة  ووارس، مووا ي ووقح لـووا  وإكؿووا يف دركِ 

 ؼ.، واهلل الؿقف  وائ هـاف مسقر ـا يف إك اج العؾؿ  جايا ذوا ـا وعؾقمـا

│  
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 ملراجغ:وا قائوة املصادر 

دار  - نئوورار الباليووة، عبووا الؼووا ر الجرجووا ، مطبعووة الؿووا  بالؼووا رة -

 الؿا  بجاة، باون  اري .

، 2إعجوواز الؼوورنن والباليووة الـبقيووة، الرافعوول، دار الؽ ووب العؾؿقووة، ط   -

 . و 2003-1424

 م.1997، 5ت  صؼر، دار الؿعارف، ط   إعجاز الؼرنن، البايال ، -

أي والسووقر، عـايووة اهلل نئووا ئووبنا ، دار عؿووار، إمعووان الـظوور يف كظووام  -

 .م2003-و 1424ط  إولك،  عّؿان، - إردن

إكبوواه الوورواة عؾووك نكبوواه الـنوواة، جؿووال الووايـ الؼػطوول، ت  نبووق الػضووؾ  -

بقوروت،  -الؼوا رة، وممئسوة الؽ وب ال ؼافقوة  -إبرا قؿ، دار الػؽر العربول 

 م.1982- و1406ط  إولك، 

كظوووام الؼووورنن يف الػا نوووة والبؼووورة ونل عؿوووران، دار عؿوووار، الرب وووان يف  -

 .م2005-و 1426إردن، ط  إولك، 

 دالباليووة السووامّقة يف الؼوورنن، مقشووقؾ كووقيربس،  رجؿووة  خؾقووؾ منؿووق -

 القؿا . و ل  رجؿة مـشقرة عؾك مقيع  ػسقر لؾارائات الؼرنكقة.

إعجوواز  بقووان إعجوواز الؼوورنن، الخطووابل، مطبووقع ضووؿـ ثووالث رئووائؾ يف -

الؼرنن، دار الؿعارف، ت  منؿا خؾػ اهلل نحؿا، منؿا زيؾقل ئالم، ط  

 .2008ال اكقة، 
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 .م1984 قكس،  -ال نرير وال ـقير، ابـ عاشقر، الاار ال قكسقة لؾـشر  -

 ػسووقر الرايووب، الرايووب إصووػفا ، ت  بسووقق ، كشوورة كؾقووة أداب،  -

 م.1999-و 1420جامعة طـطا، ط  إولك، 

الؼرن ، منؿا ذكقن، نماد كاظؿ، دار الريواحقـ، ط   إعجاز الـّص جالقة  -

 م. 2019-و 1440إولك، 

منسووـ  -جؿووال الؼوورا  وكؿووال اإليوورا ، السووخاوي، ت  مووروان عطقووة  -

الطبعوووة  إولوووك،  بقوووروت، ط  - خرابوووة، دار الؿووولمقن لؾووو اث، دمشوووؼ

 م.1997- و1418

 .م1996-و 1416ان، لبـ - النققان، الجاحظ، ت   ارون، دار الجقؾ -

دٓئووؾ اإلعجوواز، عبووا الؼووا ر الجرجووا ، ت  شوواكر، مطبعووة الؿووا   -

 م.1992- و1413دار الؿا  بجاة، ط  ال ال ة  - بالؼا رة

 .و 1388دٓئؾ الـظام، الػرا ل، الؿطبعة النؿقاية، ط  إولك،  -

 م.1982-و 1402ئر الػصاحة، ابـ ئـان، دار الؽ ب العؾؿقة،  -

صقؼؾ اإلئالم، بايع الزمان ئوعقا الـقرئول،  رجؿوة و نؼقوؼ  إحسوان  -

 يائؿ الصالنل، ضؿـ ئؾسؾة كؾقات رئائؾ الـقر، ط. دار ئقزلر لؾـشر.

 نؾووقالت كصووقص مووـ الؽ وواب  - طريؼووة ال نؾقووؾ الباليوول وال ػسووقر -

روٓن مقـقوف، لوقيس بقزيوف، ن قوػ  .الؿؼاس ومـ النايث الـبقي الشريػ

 .م2004بقروت، ط  ال اكقة،  - دار الؿشرق .رويلئـّق، كائؾة فا
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دمشؼ، بقوروت،  -ف ح الؼاير، الشقكا ، دار ابـ ك قر، دار الؽؾؿ الطقب  -

  و.1414 -ط  إولك 

طوارق مـوزو، =يف كظؿ الؼرنن، مقشقؾ كقيربس،  رجؿة  عواكان الؿؼورا  -

 م. 2018دار الؿشرق، بقروت، ط  إولك، 

 يضقة الؾػوظ والؿعـوك ونثر و -
ّ
العؿواري، مؽ بوة  ا يف  واويـ الباليوة، عؾول

 م.2016- و1437و بة، ط  إولك، 

الؿنرر القجقز، ابـ عطقة، ت  عبوا السوالم شوايف، دار الؽ وب العؾؿقوة،  -

 و. 1422بقروت، ط  إولك، 

مااخؾ إعجاز الؼرنن، منؿقد شاكر، مطبعة الؿا  بالؼا رة، دار الؿا   -

 م.2002-و 1423بجاة، ط  إولك 

مؽ بوة =اهلل دراز، مؽ بوة اإليؿوان ماخؾ إلك الؼورنن الؽوريؿ، منؿوا عبوا -

 .م2011-و 1432الصػقة، ط  إولك، 

الؿعجووزة الؽووربى الؼوورنن، منؿووا نبووق ز وورة، دار الػؽوور العربوول، بوواون  -

  اري .

لبـوووان، ط  ال اكقوووة،  - مػ ووواح العؾوووقم، دار الؽ وووب العؾؿقوووة، بقوووروت -

 م.1987-و 1407

مؼاركوة بووقـ ال نؾقوؾ الباليوول والـؼوا ال وواريخل لجوقن واكسووربو ويووقك   -

ا، مقشووقؾ كووقيربس،  رجؿووة  خؾقووؾ منؿووقد لقلقـووغ، ئووقرة العؾووؼ نكؿقذًجوو
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 القؿا ، و ل مـشقرة عؾك مقيع  ػسقر لؾارائات الؼرنكقة.

بقوروت،  -مؼامة ابـ خؾاون، ابـ خؾاون ت  خؾقؾ شنادة، دار الػؽر  -

 م.1998-و 1408، 2ط  

مـا ج البنث الباليل عـوا العورب، درائوة يف إئوس الؿعرفقوة، عؿواد  -

 .م2013بقروت، ط  إولك،  - منؿا البخق اوي، دار الؽ ب العؾؿقة

 م.1985الاوحة،  - اهلل دراز، دار ال ؼافة الـبل العظقؿ، منؿا عبا -

ْظؿ الؼرنن: مباحث مفجقرة يف بالية الؼرنن، د/ منروس برّيؽ، كـوقز كَ  -

 م. 2018-و 1439عرفة، ط  إولك، الؿ
│ 

 


