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                                                                                         ...الشکر والتقدير

أنعم به ومنَّ علّى بإمتام هذه الرسالة، وإعرتافًا ألهل الفضل بفضلهم،  احلمد هللا يف األوىل واآلخرة على ما

الدكتورة عرفت پور اليت تفضلت بقبول اإلشراف على هذه أتوجه جبزيل الشكر واإلمتنان العظيم لفضيلة 

الرسالة، وأحاطتين بعنايتها ورعايتها ولطفها، ومل تبخل علّي بأّي نصح أو توجيه أو إرشاد، فجزاها اهللا عين 

واليفوتين . كما اليسعين يف هذا املقام إال أن أشكر الدكتور رفيعي الذي مل يبخل بتوجيهاته. خري اجلزاء

 .رب عن جزيل الشكر حلضرة األستاذ الدکتور آل قيس الذي تفضل مبناقشة هذه الدراسةأن أع

وختامًا ال أنسى أسريت فأتقدم هلم جبزيل الشكر وذلك ملا بذلوه يل من حسن رعاية، وتشجيع، وإهتمام 

 .بالغ
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  ...اإلهداء 

 

  أقّدم هذا العمل املتواضع

  )ع(إلی اإلمام القائم املنتظر املهدي                  

 ...متمنّيًة أن يکون راضياً عنه                                                   



  
 

 ه 
  

  المستخلص

ففي هذا البحث . القرآين ويُدرس ضمن البالغةإّن اإلعجاز البالغي هو أحد أنواع اإلعجاز 

قمنا بدراسة سورة القلم، واحلاقة، واملعارج مبنتخب من الفنون البالغية، وهي خروج اجلمل 

اخلربية واإلنشائية عن معناها األصلي، التقدمي والتأخري، الذکر واحلذف، التشبيه، ا�از، 

اآليات مث شرحنا کيفية إجراء کل فّن،  إستخرجنا الفنون املنتخبة من. الکناية، والسجع

وقد الحظنا أّن هذه الفنون اُستخدمت يف الُسور الثالثة . وغرضه، ودوره يف إنتقال املعنی

بشکل ملحوظ، وهلا دور رئيسي يف فهم املقصود من کل آية، والغرض األساسي من کل 

غرض الفين، فلهذا ظاهره فالقرآن مجع بني الغرض الديين و ال. سورة، ويف درک مجاهلا الفين

  .أنيق وباطنه عميق، وهو أثر بليغ يف أرقی درجته

القرآن الکرمي، البالغة، اإلعجاز البالغي، سورة القلم، سورة احلاقة، : المفردات الرئيسة

.سورة املعارج
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  المقدمة

  تبيين المسألة. ١

اللفظية واملعنوية، وهي تعّلم منهج التکلم البليغ  يف حوزتني» اللغة«يتناول ظاهرة  إّن البالغة علم

لبشر أمجعني، وهو معجزة من نوع ؛ ا)خالق مجيع اللغات(إّن القرآن الکرمي کتاب فيه يکّلم اهللا . والصحيح

) ع(وهو علی قول أمري املؤمنني علي . ، وَمَثل أعلی للعمل البليغ الذي يکون يف ذروة البالغة»الکالم«

  .فيمکن تبيُني جانب من مفاهيمه العميقة ومجالياته الفنية بإستعانة علم البالغة. اطنه عميقظاهره أنيق وب

علی أساس ) القلم، واحلاقة، واملعارج(يف هذا البحث نرغب أن ندرس ثالث ُسور من القرآن الکرمي     

. تحليليال –صيفي منتخب من الفنون البالغية من علم املعاين، والبيان، والبديع بطريقة املنهج التو 

  .بالغة کل من الُسور الثالثة يف ِقسم مستقلسُتدرس . والبحث يتکّون من مقدمة ومتهيد وثالثة أقسام

  أهمية البحث وضرورته  . ٢

فمعرفته ضرورية ملعرفة دين اإلسالم . إّن القرآن هو کتاب املسلمني املقدس، ويُعّد أهم مصدرهم الديين

لمون اإليرانيون حنتاج إلی هذه املعرفة أکثر فأکثر، إلختالف لغتنا مع لغة القرآن وحنن املس. وإجراء قوانينه

فاإلهتمام بدراسات القرآنية يساعد املرتمجني واملفسرين يف تقدمي الرتمجات والتفاسري الصحيحة . الکرمي

  .واجلامعة

إّن أغلب . من أهّم العلوم ملعرفته إّن البالغة علٌم ُولد من بطن القرآن الکرمي، وُاستخدم خلدمته، ويُعدّ     

الکتب التفسريية مل تستفد من فنون هذا العلم لتفسري القرآن، بل حملوها حملة عابرة، دون عناية ببسط 



  
 

٢ 
  

ومل ُتدرس السور الثالثة املنتخبة يف حبث مستقل باإلجتاه البالغي حتی اآلن، فهکذا . الکالم فيها وتفصيله

  .تبدو دراستها ضرورية

  أهداف البحث . ٣

  .ی السور الثالثةبإستعانة علم البالغة وإعتماداً علالکشف عن عمق املفاهيم القرآنية . ١

  .ثةالسور الثالوإعتماداً علی الکشف عن مجاليات الفنية يف القرآن الکرمي بإستعانة علم البالغة . ٢

  أسئلة البحث. ٤

  ؟ يف السور الثالث) ة إلی الفنون املنتخبةبالنسب(الفنون البالغية املستخدمة  ما هو مقدار. ١

  ما هو دور الفنون البالغية املنتخبة يف إنتقال املفاهيم القرآنية إلی املخاطبني؟. ٢

  فرضيات البحث. ٥

  .هذه الفنون کثري يف هذه السور علی أساس الدراسات اإلبتدائية يُفرتض أّن توظيف. ١

أن يکون هلذه الفنون البالغية دور رئيس وملحوظ يف إنتقال علی أساس الدراسات اإلبتدائية يُفرتض . ٢

  .املفاهيم القرآنية إلی املخاطبني

  خلفية البحث . ٦

  :وأّما املصادر اليت هلا إرتباط کثري مبوضوع هذا البحث تشتمل علی

  الکتب  -١
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  الکتب التفسريية -١-١

، ١٩٨٤بتونس يف الدار التونسية، سنة إلبن عاشور، طُبع هذا الکتاب  التحرير والتنويرتفسري  -١-١-١

  .يف ثالثني جملداً 

لآللوسي، الذي طُبع ببريوت، يف  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينتفسري  - ٢ -١-١

  .دار إحياء الرتاث العريب، يف ثالثني جملداً 

 تفسريمها من أنواع الروايات، وإّ�ما إستفادا يف. ِکال الکتابني َفّسرا مجيع سور القرآن الکرمي     

واألحاديث، واآليات القرآنية املتقدمة واملتأخرة يف نفس السورة أو سور أخری، وأيضًا من العلوم املختلفة  

فهما ذکرا کثريًا من الفنون البالغية يف السور وشرحاها شرحًا . کعلم الصرف، والنحو، واللغة، والبالغة

  .تفسري التحريروافياً يف أغلب املواقف، خاصة 

  الکتب البالغية  -٢-١

لعلي أبو القاسم عون، الذي طُبع بليبيا، يف دار املدار  بالغة التقدمي والتأخري يف القرآن الکرمي -١-٢-١

من وهو (کتاب َدرس فن التقدمي والتأخري إّن املؤلف يف هذا ال. ، يف ثالثة جملدات٢٠٠٦اإلسالمي، سنة 

وهو جاء باآليات املرتبطة ذيل کل . بأشکاله املختلفة يف کّل القرآن الکرمي) البحثالفنون املنتخبة يف هذا 

  .نوع من التقدمي والتأخري، مث عّني موضع التقدمي أو التأخري يف کل آية، مث شرح غرض أو أغراضه البالغية

طبع بالقاهرة، يف لعبد العظيم إبراهيم حممد املطعين، الذي  بالغة اإلستفهام يف القرآن الکرمي -٢-٢-١

يف هذا الکتاب إستخرج املؤلف اإلستفهامات اليت وردت يف  . ، يف أربع جملدات١٩٩٩مکتبة وهَبة،  سنة 
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وهو أشار إلی . کل سورة، مث حّدث قليًال عن موضوع اإلستفهامات، مث شرح أسرار النظم وبالغياته فيها

  .نقاط مفيدة خالل دراسته

حملمد حسني سالمة، الذي طبع بالقاهرة، يف دار اآلفاق  قرآن الکرمياإلعجاز البالغي يف ال -٣-٢-١

إّن املؤلف يف هذا الکتاب تناول بدراسة بالغة مجيع السور القرآنية . ، يف جملد واحد٢٠٠٢العربية، سنة 

 ومنهجه فيه أنّه کّلم قليًال عن موضوع السورة ومسا�ا يف البداية، مث. من سورة البقرة إلی سورة الناس

  .إکتفی بذکر أبرز الفنون البالغية املستعملة يف کل سورة، وأشار إلی أغراضها البالغية إشارة قصرية جداً 

  املقاالت. ٢

حصلنا علی هذه . لنرجس األنصاري )منوذجاً » احلاقة«دراسة سورة (البنيوية يف القرآن الکرمي  -١-٢

إّن هذه املقالة تسعی إلی تطبيق البنيوية . vb.tafsir.net/attachments/tafsirاملقالة يف موقع 

املستوی اإليقاعي، (له علی أساس املستويات الثالثة علی نّص القرآين عامة وسورة احلاقة خاصة، ليحلّ 

والکاتبة بعد ذکر مقدمة عن أصول النقد البنيوي والتعريف علی ). ستوی الداليل، املستوی الرتکييبامل

  .ة يف کل من املستويات بشکل جمزّامستويا�ا، تقوم بدراسة السور 

لة کلية طُبعت يف جم. لصديق مصطفی الريح اإلسناد ا�ازي يف القرآن مالبساته وأسراره البالغية -۲-۲

حصلنا عليها يف موقع . ۲۰۰۷ديسمرب  ۲۵يف عدد ) السودان(اآلداب جبامعة اخلرطوم 

adabjoumal.uofk.edu  .ی ألوان من معاين القرآن ا�ازية إّن هذه املقالة تعين بالوقوف عل

. املتعلقة باإلسناد مع ربطها بإستعمال العرب وبيان األسرار البالغية واللطائف البيانية لذلک اإلستعمال
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حقيقة اإلسناد، وأنواعه، ومکتشفه، وأمساؤه، وتعريفه، ومالبساته أو عالقاته، : ومباحثها تشتمل علی

  .ومزاياه يف القرآن

 )دراسة حتليلية بالغية(البالغي يف احلذف القرآين برعاية الفواصل عند املفسرين والبالغيني اجلمال  -۲-۳

يف عدد ) باکستان –الهور (لة القسم العريب جبامعة بنجاب ُطبعت يف جم. خلالق داد ملک وآصف حممود

الکرمي وإبراز اجلمال وهذه املقالة تتناول بالبحث واملناقشة عدم ورود السجع يف القرآن . ۲۰۱۱، سنة ۱۸

والکاتب بعد أن عّرف فن احلذف، . البالغي يف صورة احلذف برعاية الفواصل فيه مع الشواهد القرآنية

والفواصل، والسجع تعريفًا لغويًا وإصطالحيًا، أتی ببعض اآليات القرآنية اليت وقع فيها احلذف لرعاية 

ذف غرض آخر غري رعاية الفاصلة، أشار إليه وشرحه وإن کان للح. الفاصلة، مث عّني نوع احلذف وتقديره

  .قصرياً 

  منهج البحث. ۷

من َمثّ ال يتيح : التحليلي، وتفصيله کما يلي –منهجنا يف دراسة املوضوع املقدم هو املنهج التوصيفي 

وهي تشتمل ة اهلامة، ، إنتخبنا عدداً من الفنون البالغيالفنون البالغية يف السور الثالثا�ال لدراسة مجيع 

الذکر «، »التقدمي والتأخري«، و»ية واإلنشائية عن معناها األصليخروج اجلمل اخلرب «علی مباحث 

» السجع«، ومبحث )التشبيه، وا�از، والکناية(م البيان يف علم املعاين، واملباحث الثالثة يف عل» واحلذف

لفة، ودرسنا کثريًا من املصادر املرتبطة باملوضوع، مث راجعنا املکتبات واملواقع اإلنرتنتية املخت. يف علم البديع

  :وإستخرجنا املضامني املقصودة، مث دّونّا الرسالة علی أساس املضامني احلاصلة، وهيکلية الرسالة کما سيأيت



  
 

۶ 
  

تبيني املسألة، وأمهية البحث وضرورته، وأهداف البحث، : وهي تشتمل علی يف البداية تأيت املقدمة     

ينظر نظرة عابرة مث يأيت التمهيد وهو . ثث، وفرضيات البحث، وخلفية البحث، ومنهج البحوأسئلة البح

مث نتناول . صطلحات الواردة يف الرسالةيقدم تعريفًا للم الدراسات البالغية للقرآن الکرمي، مثإلی تاريخ 

املرحلة األولی : تنيغية يف ثالثة أقسام، وکل قسم خيتص بأحد السور ويدرسها يف مرحلدراسة السور البال

آيا�ا،   دتعّرف السورة مبختصا�ا وهي تشتمل علی رقم السورة يف التنزيل، رقم اجلزء الذي وقعت فيه، عد

من الرسالة يف احلقيقة،  واملرحلة الثانية وهي املرحلة األصلية. کو�ا مکّي أو مدّين، مواضيعها وغرضها

حلة ُتستخرج الفنون البالغية املنتخبة من کل آية وُيشرح السّر أو دراسة السورة البالغية، يف هذه املر يتناول 

   .                                                                                 األسرار البالغية فيها
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  التمهيد

  نظرة إلى تاريخ الدراسات البالغية في القرآن الكريم. ١

األّولني كانوا يتمّكنون أن يفهموا كالم اهللا يف يسر، ويدركوا َكوامن أسراره، ويستشعروا سّر إّن املسلمني 

إعجازه عند مساعه، ويستعصموا بعقائدهم على امللحدين امللبسني يف الدين مبتشا�اته، وكّل ذلك ألّ�م  

ينقل الدكتور ُكّواز عن ففي هذا ا�ال ) ٥: ١ت، ج.اخلطيب القزويين، ال. (كانوا سليم الذوق والطبع

فإذا سكت األّولون من السلف الصاحل عن الكالم يف اإلعجاز البالغي؛ ألّن القصد من «: قول الزركشي

إنزال القرآن تعليم احلالل واحلرام، وتعريف شرائع اإلسالم وقواعد اإلميان، ومل يقصد منه تعليم ُطُرق 

رفتهم بأساليب البالغة ّمما الحتتاج فيه إىل بيان خبالف وكانت مع... الفصاحة، وإّمنا جاءت لتكون معجزة

  )٣١: ١٤٢٦الكواز، . (»إستنباط األحكام، فلهذا تكّلموا يف الثاين دون األول

يف أوائل القرن الثاين اهلجري تقريبًا إنتشر اإلسالم، وخرجت اللغة العربية من موطنها األصلي، «ولكن     

أّما اللغة فقد النت وسهلت، . ذا اإلمتزاج آثاره اخلطرية يف اللغة والدينوإمتزج العرب باألعاجم، وكان هل

وكثر عدد املتكلمني �ا، ولكّنها من ناحية أخرى تسّرب إليها اللحن والفساد، فأخذ الذوق العريب 

ينحرف، وبدأت امللكات تضعف، واإلحساس ببالغة الكالم يقل، خاصة عند العرب الذين تركوا موطن 

وأّما الدين فقد إنتشر ومشل املاليني، ولكنّه . صلي واألعاجم الذين أخذوا العربية تعّلمًا السليقةاللغة األ

  )٧٩٧: ١٩٨٥عرفه، . (»إبتلى مبنحرفني يضمرون الكفر ويظهرون اإلسالم
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ماء  فكتبوا فيه طوائف خمتلفة من العل. فهذا كّله دفع العلماء لدراسة لغة القرآن الكرمي وإثبات إعجازه    

ويرى بينهم علماء كأيب عبيدة، واجلاحظ، وإبن قتيبة، ... و كاملفسرين، واللغويني، والنحويني، واملتكلمني

فظهر كثري من ... والرّماين، وأيب هالل العسكري، والباقالين، واجلرجاين، والفخر الرازي، والسّكاكي و

  )١٤: ت.عتيق، ال. (زهالكتب اليت تبحث يف معاين القرآن ومشكله وجمازه ونظمه وإعجا

ومادام األمر کذلک فعليهم أن . ذهبوا إلی أّن إعجاز القرآن من قبل البالغة النظر  فإّن أکثر أهل    

لقد بدأ هؤالء العلماء . يبينوا وجوه البالغة، وما يتميز به القرآن الکرمي علی غريه من الکالم ألخذه �ا

إّن أجناس الکالم خمتلفة، ومراتبها يف نسبة التبيان «: نويقولو . يتحدثون عن مراتب الکالم ودرجاته

ومنها الفصيح القريب . فمنها البليغ الرصني اجلزل. غري متساوية. متفاوتة، ودرجا�ا يف البالغة متباينة

وهذه أقسام الکالم الفاضل احملمود دون النوع اهلجني املذموم الذي ال . ومنها اجلائز الطلق الرسل. السهل

من العلوم العربية يف ظل _ کغريها_ وهکذا لقد نشأت البالغة ...»يف القرآن شيء منه البتةيوجد 

الدراسات القرآنية، وکان البحث يف إعجاز القرآن الکرمي من العلوم اليت ساعدت علی نشأة هذا العلم، 

  )١٦و ١٥: ١٩٨٧الفيل، . (وتطور مباحثه

وذلک يف ). ق.ه ٢١٠(» بشر بن املعتمر«أول صحيفة مکتوبة يف البالغة تکون ألحد رجال املعتزلة     

. ويف هذه الصحيفة جند بشرًا حيدثنا عن املعاين وما يناسبها من األلفاظ ...الصحيفة اليت اشتهرت بامسه

وجند فيها حديثًا عن ضرورة . کما حيدثنا عن اللفظ وما جيب أن يکون عليه من الرشاقة والعذوبة واخلفة

أو ما أطلق عليه البالغيون  ،ومناسبِته ملوضوعه من جهٍة أخری موافقة الکالم ملن يوجه إليه من جهة،

  )١٦: ١٩٨٧الفيل، . (مراعاة الکالم ملقتضی احلال
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أّلف کتابه ومن األمساء الالمعة اليت أسهمت يف هذا احلقل هو أبو عبيدة معمر بن املثنی التيمي الذي     

وبرزت علی يديه بعض املصطالت البالغية واآلراء البيانية اليت کانت النواة األولی يف بناء صرح جماز القرآن 

ومنهم اجلاحظ أبو  ....معاين القرآنوسار علی منهجه تقريبًا الفراء يف کتابه  .العربية يةالتعليم  البالغة

عثمان بن حبر بن حمبوب الکناين املعتزيل الذي متکن من الدفاع عن البيان العريب وإبراز قيمته، وحتديده 

ورسم املنهج الذي يراه للوقوف علی إعجاز  ...الغة، وأبرز حماسن النظم القرآينومجع عدة تعريفات للب

اليت » الصورة«دد مکان امليزة البالغية وجيعلها يف واستطاع اجلاحظ أن حي ...القرآن وبيان سّر إعجازه

. حيدثها النظم کما منت املصطلحات البالغية علی يديه ومتکن من تعريف اإلستعارة ألول مرة يف تارخيها

ومنهم . کما حشد يف کتبه مناذج من عيون األدب العريب کانت زادًا ال ينفد ملن أتی بعده من البالغيني

وخطت املصطلحات تأويل مشکل القرآن  بن مسلم بن قتيبة الدينوري وأّلف کتابه أبو حممد عبد اهللا

دفاعاً حارًا موضحاً أنّه ضرورة لغوية ال » ا�از«البالغية علی يديه خطوة حنو التبويب والتنظيم، ودافع عن 

 إعجاز القرآن النکت يفومنهم أبو احلسن علي بن عيسی الرّماين وأّلف کتابه  ....يستغين التعبري عنه

ومتکن من حتديد بعض الوجوه البالغية اليت ذکرها حتديدًا �ائيًا، وبلغت الصورة البيانية علی يديه مرحلة 

وأن جيمع املقاييس » النظم«أن يتصور  الصناعتنيصباها کما استطاع أبو هالل العسکري يف کتابه 

ورود األلوان البديعية يف القرآن الکرمي والشعر  علی ويؤکدان معاً . البالغية ويهذ�ا ويشذ�ا ويضيف إليها

ر بن ومنهم القاضي أبو حممد بن الطّّيب بن حممد بن جعف ....العريب القدمي ودور ا�از يف التعبري الفين

هو رفض بقوة أن تستقل ألوان البديع أو . إعجاز القرآنأّلف کتابه القيم القاسم املعروف بالباقالين الذي 

: أنظر. (غية بالکشف عن وجه اإلعجاز البياين، ورأی أّن وجه إعجاز القرآن الکرمي يف نظمهالوجوه البال

مث جاء عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين وله ثالثة کتب تتعلق ) ٨٠١- ٧٩٨: ١٩٨٥عرفه، 

مث أّلف يف البالغة  ..…بالبالغة واإلعجاز القرآين وهي أسرار البالغة، والرسالة الشافية، ودالئل اإلعجاز
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مث جاء بعده السکاکي يوسف . .واإلعجاز حممد بن عمر الرازي حيث ّخلص بالغة اجلرجاين والزخمشري

بن أيب بکر بن حممد بن علي اخلوارزمي وأّلف مفتاح العلوم، مث تبعهم السيد حييی بن محزة العلوي اليمين 

وأغلب من جاء بعد هؤالء نسج علی . اإلعجازله کتاب الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق 

  ) ٤٨-٤٠: ١٩٩٠النجدي، : أنظر( .منواهلم أو خالفهم أو کان عياًال عليهم

کما . ق.ه٤٧١ولکن أشهر َمن إهتّم بقضية اإلعجاز القرآين هو عبد القاهر اجلرجاين املتويف سنة     

حاول فيه اجلرجاين أن حيدد  أسرار البالغةأوهلا کتاب . قلنا له ثالثة کتب يف جمال البالغة واإلعجاز القرآين

ف من سبقه يف املقياس فيه أسس احلکم علی النتاج األديب وفق مقياس صحيح، بعد أن رأی إختال

فقرر اجلرجاين أّن سر البالغة يکمن يف .. للکالم البليغ، هل هو املعنی أم اللفظ أم اللفظ واملعنی معاً؟ 

إذا انتظمت علی ضرب خاص من التأليف، حبيث يقع ترتيب األلفاظ يف  املعنی الذي توّلده األلفاظ،

 .عاين يکون ترتيبها يف النفس حسبما يقتضي العقلالکالم علی حسب ترتيب معانيها يف النفس وهذه امل

وبعد أن قرر اجلرجاين هذه القضية بدأ يشرح الطريقة اليت جيب أن تسلک يف دراسة املعاين وأحواهلا وکيفية 

وهدف اجلرجاين يف هذا الکتاب تعليل الوجه البالغي إلعجاز القرآن، وتعليل  ...تصرفها يف القول البليغ

من  م البليغ بشکل مفصل ودقيق ومل يکتف بالوصف اإلمجايل للمزايا البالغية، بل ال بدّ احلکم علی الکال

  ....اإلشارة إلی مواضعها من الکالم

فکان يهدف من تأليفها إثبات عجز العرب عن معارضة القرآن الکرمي ) الشافية(أّما رسالة اجلرجاين     

  ...أسرار البالغةعلی ضوء ما توصل إليه يف کتابه 

أّن سّر اإلعجاز فإنّه يثبت فيه أّن القرآن الکرمي معجز بذاته و  دالئل اإلعجازأّما الکتاب الثالث وهو     

يف القسم األول يثبت بأّن : يف قسمني» النظم«ويف هذا الکتاب يتکلم عن نظرية  ،البالغي يف نظمه
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ويف القسم الثاين من نظرية النظم  ...يف النطقالعلم مبواقع املعاين يف النفس علم مبواقع األلفاظ الدالة عليها 

يثبت اجلرجاين أّن املعاين اليت يتعلق �ا الفکر ويرتبها يف النفس هي معاين النحو، وليست معاين الکلمات 

وبعد أمثلة خيلص اجلرجاين من اإلستدالل علی صحة شطري نظرية النظم بطريقة علمية  …يف ذا�ا

لص إلی أّن صورة املعنی هي املقياس يف البالغة، مث يقيم األدلة علی خطأ من وبعد أدلة طويلة خي. .مقنعة

: ١٩٩٠النجدي، : أنظر. (يعترب التفاضل يف الکالم قائم علی أساس املعنی ال علی أساس صورة املعنی

٤٦- ٤١(  

البالغة أللوان  ولعل من أبرز األمور اليت يشار إليها يف بالغة عبد القاهر اجلرجاين، أنّه خيصص أسرار     

وهو يتناول هذه الصور بالتحليل  . ومدی کشف هذه الصورة البيانية أو تلک عن املعنی. التصوير البياين

بل يأخذ . کما أنّه ال يکتفي بالتفريق بني الصورة والصورة علی جمرد التعريف. کاشفاً عن وجه احلسن فيها

وجعل . قد ربط املسائل الفنية باملعاين اليت تعرب عنهاأنّه . ..يف بيان الفروق عن طريق األمثلة املختلفة

  )٢٦: ١٩٨٧الفيل، . (للمغزی الذي يعرب عنه املتکلم دخالً يف بالغته

 دالئل اإلعجازرس الوجه البالغي إلعجاز القرآن من خالل كتابَيه العظيمني ديف احلقيقة إّن اجلرجاين     

فصار إمام البالغيني يف . باألول، وأساس علم البيان بالثاينفوضع أساس علم املعاين . أسرار البالغةو 

  )٣٧٣: ت.ضيف، ال. (العربية غري منازع وال مدافع

ومضى اجلرجاين بعد أن أّمت توجيه البالغة لتكون علم اإلستدالل لإلعجاز، ونقل القضية نقلة حامسة «    

الطريق ملن جاءوا بعده، فأفردوا البالغة  إىل ميدان الدرس البالغي مبعزل عن القرآن نفسه، فرسم معامل

عبد . (»بالدرس والتأليف املستقل، يرون أّ�م �ذا خيدمون املعجزة القرآنية ويهدون إىل فهم إعجازها

  )١٢٨: ٢٠٠٤الرمحن، 
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فلهذا إشتغل به فريق من الدارسني بعد اجلرجاين كعلم . فهكذا ُولد علم البالغة من بطن القرآن الكرمي    

قل بعيدًا عن قضية اإلعجاز، ووسعوا القواعد اليت أّصلها اجلرجاين ورّتبوها وشرحوها، وإكتفوا من مست

ولكن فريق آخر إستمروا دراسة إعجاز القرآن . القرآن الكرمي بإتيان شواهد منه كأمثال لفهم قواعده

  .البالغي، ورّكزوا يف دراسا�م على القواعد اليت وضعها اجلرجاين

وا بعد عبد القاهر اجلرجاين وأّلفوا يف البالغة واإلعجاز الزخمشري أبو بار العلماء الذين جاؤ ومن ك«    

يف تفسري  الکشاففأّلف . ق.ه٥٣٨القاسم حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي املتويف سنة 

 ٤٧: ١٩٩٠ النجدي،. (»إلعجاز نظمه وإلخباره باملغيبات: القرآن، وبّني أّن إعجاز القرآن لوجهني

مطبقًا تطبيقيًا دقيقًا على آياته كل ما إستنبطه عبد الكشاف فّسر القرآن الکرمي يف كتابه «فهو ) ٤٨و

متّثًال رائعًا، نافذاً إىل إستكمال األسرار و الدالئلالقاهر من قواعد وأصول يف العلَمني مجيعاً؛ إذا متثل كتابَيه 

. أن يقال إّن علم املعاين تكامل عنده بكل تفاصيله ودقائقه كثري من شعب املعاين اإلضافية، حىت ليمكن

  )٣٧٣: ت.ضيف، ال. (»امل علم البيان وأحكمت حدود صورهوباملثل تك

وحيدثنا إبن خلدون عن «: بني التفاسري الكشافوحيدثنا الدكتور الفيل نقًال عن إبن خلدون عن مكانة 

کله مبنی علی هذا الفن وهو وهو  : "قولبيان أو کما يأّن تفسري الزخمشري کّله مبنّی علی أصول علم ال

 ی أّن ظهر کتاب الزخمشري فسّد هذاوظلت کذلک إل. کما يبّني أّن تفاسري املتقدمني غفل منه" أصله

وأکثر تفاسري املتقدمني غفل عنه حتی ظهر جار اهللا الزخمشري، : "يقول إبن خلدون. اغ وجرب النقصالفر 

رد �ذا فانف ا الفن مبا يبدي البعض من إعجازهوتتبع آي القرآن بأحکام هذ ووضع کتابه يف التفسري،

مث ينقل عن السيد حيىي بن محزة العلوي صاحب ) ۲۴: ۱۹۸۷الفيل، (. »"الفضل علی مجيع التفاسري

واعد علم على ق الكشافإّن الزخمشري أّسس : الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز
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وجه اإلعجاز من التنزيل، وعرف من أجله وجه التفرقة بني املستقيم واملعوج من  فإّتضح عند ذلكالبالغة، 

التأويل، وحتققوا أنّه ال سبيل إىل اإلطالع على حقائق إعجاز القرآن إّال بإدراكه، والوقوف على أسراره 

تفسريًا مؤّسسًا على علَمي  من أجل هذا الوجه كان متميزًا عن سائر التفاسري، ألّين مل أعلمو . وأغواره

 )٢٤: املصدر نفسه. (املعاين والبيان سواه

العلماء الذين أتوا بعد اإلمام عبد القاهر والزخمشري مل حياولوا أن يضيفوا إىل البالغة شيئاً يذكر، وال أن     

غة صون معه بالفإذا هم يکتفون بتلخيص بالغة اإلمام عبد القاهر، وقد يلخّ . يدرسوها كما هي

وكانت هذه التلخيصات يشو�ا الغموض فعمدوا إىل شرحها وعمل احلواشي . جافاً  الزخمشري، تلخيصاً 

وسرعان ما تعطلت الينابيع العقلية والذوقية اليت أمّدت عبد القاهر والزخمشري بکتابا�ما . والتقريرات عليها

البالغة نفسها ال يف خدمة قضية البالغية اليت متأل النفس إعجاباً، وأصبحت البالغة يف خدمة كتب 

وکان من أهّم األسباب يف ذلک سريان روح اجلمود والتعقيد يف األدب بنوعيه من الشعر والنثر . اإلعجاز

وإنعکاس ذلک علی البالغيني؛ إذ ُتدرس القواعد البالغية دون عناية بتحليل النصوص األدبية، ومتتزج 

: ت.ضيف، ال. (وحنوية کثرية، تسرع �ا إلی اجلفاف واجلمودمبباحث منطقية وفلسفية وکالمية وأصولية 

  )٨٠٣و ٨٠٢: ١٩٨٥وعرفه،  ٣٧٤

دالئل : وکان أول من دفعها يف هذا اإلجتاه الفخر الرازي، إذ صّنف أول تلخيص لکتايب عبد القاهر    

باحلدود والتعاريف وکان شغوفًا . .مفيدًا من کتابات الرّماين وکشاف الزخمشريأسرار البالغة و اإلعجاز

وتشعيب األقسام، وأقَحم مسائل املنطق والکالم والنحو علی تلخيصه مما جعله يتشکَّل يف صورة من 

مستهديًا بصنيعه، مفتاح العلوم وَخَلَفه السکاکي يف القسم الثالث من کتابه  .القواعد اجلافة اجلامدة

النهائية ع علمي املعاين والبيان يف صيغتهما ضو  ومضی يتعمق يف قراءة عبد القاهر والزخمشري، نافذًا إلی



  
 

١۴ 
  

األصوليون والنحاة من بعض واستعان يف عمله باملنطق وما أثار املتکلمون و  .اليت استقرت علی العصور

وضمَّ إلی تنسيقه للعلمني السالفني ذيًال حتدث فيه عن الفصاحة والبالغة واحملسنات البديعية  .اآلراء

وبذلک أصبحت مباحث البالغة عنده تشمل املعاين البيان وتوابعهما من البديع، . اللفظية واملعنوية

حتی لتصنع هلا . لتواءوحتوَّلت إلی قواعد جافة جامدة کقواعد الصرف والنحو، مع غري قليل من العسر واإل

  )٣٧٤ :ت.ضيف، ال( .الشروح تلو الشروح

 وتظهر بعد السکاکي دراسات جانبية احنرف �ا أصحا�ا عن طريقه أو ساروا فيها سريًا غري دقيق،     

 .وهو تلخيص غري دقيق لعبد القاهر، دالئل اإلعجازمنهم إبن الزملکاين الذي حاول تلخيص نذکر 

للسکاکي وضمَّن تلخيصه شيئاً  املفتاحمالک الذي ّخلص القسم الثالث من کتاب  ومنهم بدر الدين بن

ومنهم التنوخي وهو يطلق البيان علی کل فنون البالغة مثل . من الرتتيب، غري أنّه ينقصه حترير املسائل

قيم اجلوزية، ومنهم إبن . ضياء الدين بن األثري وقد استضاء به دائمًا مضيفًا دراسات منطقية وحنوية کثرية

ومنهم حييی بن محزة العلوي الذي . وعمله أدنی إلی اجلمع غري املنظم ملباحث إبن األثري وأصحاب البديع

استلهم الفخر الرازي وضياء الدين بن األثري وبدر الدين بن مالک وبعض علماء األصول مما جعله 

  )٣٧٥و ٣٧٤ :نفسهاملصدر . (يضطرب بني مناهج خمتلفة إضطراباً أفقده دقة التصنيف

 وأهّم من نـََزعوا عن َقوس السکاکي اخلطيب القزويين، فإنّه صّنف تلخيصًا دقيقًا ملباحثه البالغية يف    

، ذلل فيه صعوباته تذليًال، مع اإلستضاءة بتلخيص بدر الدين بن مالک وبآراء عبد القاهر املفتاح

ورأی يف هذا التلخيص إمجاًال أکثر مما ينبغي فصّنف کتابه .. والزخمشري، وهو يناقش األخريَين کثرياً 

وأقبل ُشرّاح خمتلفون علی التلخيص يشرحونه بني . يبسط فيه معانيه ا�ملة وقضاياه املشکلةاإليضاح 

ومن أمههم السبکي املصري وسعد الدين التفتازاين وإبن عربشاه اإلسفراييين وإبن . مصري وايراين ومغريب


