
                                                      -5-أ.م.د.قدور أحمد الثامر      عموم القرآن. / قسم كمية التربية/القائم /جامعة األنبار 

 

 اإلعجاز في البالغة والبيان
 ػ كذلؾ في كتابيو البياف كالتبييف كالحيكافق555ت: الجاحظ كؿ مف كتب في البالغة كأسس لياأ

 ومن أىم ما تميزت بو دراستو لألسموب القرآني:
 كانت نظرتو لؤلسمكب القرآني نظرة عقمية ذىنية فنية مجردة متأثرة بإحساسو كذكقو الخاص.-1
 كحدة العضكية كالمكضكعية ليذه النظرة فيي شذرات  متناثرة كغير مترابطة.يفتقد إلى ال-5
 كانت نظرتو جدية كفتحت الباب كاسعان لدراسة اسمكب القرآف.-3
نما كانت -4 انسيابان تأثريا فاضت بو دراستو لـ يقصد التأسيس لعمـ اإلعجاز بالبالغة كالبياف كا 

 قريحتو.
كالغيث لمرحمة كفرؽ بيف لفظ الجكع لؤلغنياء كالسغب فيك فرؽ بيف ألفاظ المطر لمعذاب 

لمفقراء. ككاف يكشؼ عف غكامض الكمـ كمكاضع االستعارة كالتمثيؿ كالتشبيو، رسـ صكرة مرعبة 
قُّكـِ : قاؿ عف شجرة الزقـك قاؿ إنيا تكحي بالرعب كالخكؼ،  ـْ َشَجَرُة الزَّ ..َأَذِلَؾ َخْيره ُنُزال َأ

ـْ ؤ َجِحيـِ َطْمُعَيا َكَأنَُّو رُ ِفْتَنةن ِلمظَّاِلِميَف ِإنََّيا َشَجَرةه َتْخُرُج ِفي َأْصِؿ الْ  ِإنَّا َجَعْمَناَىا كُس الشََّياِطيِف َفِإنَُّي
ينـ كرؤكس الشياطيف كميا فأبرز أصؿ الجحيـ كقعر ج ِكُمكَف ِمْنَيا َفَماِلُئكَف ِمْنَيا اْلُبُطكفَ آل

 .ةخيفمك  ةرعبممبيمات 
، كتب تأكيؿ مشكؿ القرآف، حاكؿ أف يكشؼ عف مكاطف اإلعجاز كاالستعارة 576ت ابن قتيبة-

كالحذؼ كاالختصار كالتكرار كالزيادة كالكناية كالتعريض كتأكيؿ الحركؼ ككشؼ عف مخالفة 
 ظاىر المفظ لمعناه كيتبيف مف خالؿ دراستو أنو أكد عمى ما يأتي:

يفية ضـ األلفاظ بعضيا إلى بعض كلـ يشر أكد عمى أمر اإلعجاز بالتركيب البالغي كك-1 
 إلى ما كراء ىذه األلفاظ.

أكد عمى اإليقاع الداخمي لآليات كالنظـ المكسيقي باعتبار: أصكاتيا كمخارجيا كاليمس -5
 ...الخ.، كالجير كالشدة كالرخاكة كالتفخيـ كالترقيؽ كالتفشي كالتكرير

أك المستمع كحاكؿ أف يكشؼ  القارئات في أكد عمى األثر النفسي الذم يتركو تأليؼ اآلي-3
 مكاضع االستعارة، كلـ ينشغؿ بما كراء النص مف خفايا. عف
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يتجمى مكقفو مف خالؿ رسالتو )النكت في إعجاز القرآف(. فيك قد كشؼ  :ىػػ386ت الرماني:-
سرار عف الدالالت البالغية كالفنية كالنفسية ثـ تجاكز ظاىر النص إلى ما كراءه مف دالالت كأ

 ككاف تركيزه عمى الجانب النفسي كالكجداني كتظير كجكه اإلعجاز في القرآف مف سبع جيات:
  .التحدم لكافة البشر بشكؿ مطمؽ-5،رضة مع شدة الحاجة كتكفر الدكاعيترؾ المعا-1
االعجاز بنقض العادة، -6اإلعجاز بالغيب،  -5اإلعجاز بالبالغة،  -4االعجاز بالصرفة، -3
 ؿ معجز. قياسو بك -7

ويجعل البالغة كقد كجو اىتمامو نحك البالغة في القرآف كيجعميا مف أظير الكجكه اإلعجازية، 
 ثالث طبقات:

منيا ما ىك في أعمى طبقة كىك القرآف الكريـ، كىك كالـ معجز كىك بالغة القرآف، -1
 ،كالتجانس ،صؿكالفكا ،كالتشبيو،كاالستعارة  ،كيحصرىا الرماني في عشرة أبكاب كىي: االيجاز

، كالمبالغة ،كالتصريؼ  كحسف البياف.  ،كالتضميف، كالتالـؤ
 كمنيا ما ىك في أدنى طبقة كىي بالغة العامَّة.-5
 تتميز  ك منيا ما ىك في الكسائط بيف أعمى طبقة كأدنى طبقة، كىي طبقة أىؿ العمـ. -3

َفَأَذاَقَيا المَُّو ِلَباَس الُجكِع :  ولك قكمف أمثمتو:  دراستو باألسمكب البالغي كفف مف فنكف القكؿ
كىذا مستعار كحقيقتو أنو أجاعيا كأخافيا كاستمر ذلؾ كاستمرار المباس في لصكقو  َكاْلَخْكؼِ 
َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر : قكلو  ك كفي قكلو أذاقيا إشارة  لشدتيا كشدة مرارة العمقـ. ،لمجمد

 :كقكلو  ستعارة كانت أبمغ مف الحقيقة كىي صدع الزجاجة.كىي ا َكَأْعِرْض َعِف اْلُمْشِرِكيفَ 
َذآ ُأْلُقكْا ِفيَيا َسِمُعكْا َلَيا َشِييقان َكِىَي َتُفكُر * َتَكاُد َتَميَُّز ِمَف الَغْيظإ  الشييؽ صكتا فظيعا ك

 تميز مف الغيظ ىي استعارة لشدة الغمياف ....ك فيي استعارة بميغة،  ،كشييؽ الباكي
القرآني  األسموبكىك أكؿ مف قسـ  مف خالؿ رسالتو) بياف اعجاز القرآف. ىــ.833ت الخطابي-

 إلى أنواع متعددة:
 األسمكب البميغ الرصيف الجزؿ.-1
 كمنو الفصيح القريب السيؿ.-5
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 كمنو الجائز الطمؽ الرسؿ.-3
. كقرر قرآف الكريـكىذه أقساـ الكالـ المحمكد مف دكف الكالـ المذمـك الذم ال يتصؼ بو ال

نما الخطابي أف   يتقدم الكالم بأشياء ثالثة:ال أىمية لمفظ كحده كال أىمية لممعنى كحده كا 
ترل نظمان أحسف تأليفان كأشد  تكاد ال رباط ليما ناظـ. ك -3معنى بو قائـ، -5لفظ حامؿ. -1

وقرر أن عمود فال تنافر فيو كال تعقيد.  ،الرباط الناظـ حسف التأليؼك تالؤمان كتشاركان مف نظمو 
: كضع كؿ كممة في مكضعيا، كبخالفو يذىب ركنؽ البالغة ألف أم كممة قد البالغة وىو

جمع بيف  القرآف قد كفتصمح في تركيب كال تصمح في تركيب آخر، كىذا ال يأتي بو بشر، ك
 كتتسؽ.آياتو الفصاحة كالبالغة كالتأثير كدقة المعنى كي تنتظـ 

كلـ يقؿ افترسو ألف المراد أنو أتى عميو بالكمية، كقالكا  الذئب فأكمو: كمف أمثمتو: قكلو 
الذئب ألنو ال يبقي مف فريستو شيئان كقالكا أكمو خشية مف أف يطالبيـ أبكىـ بشيء منو، كقكلو: 

: ىمؾ عني سمطانيو  ألف الذاىب قد يعكد بينما اليالؾ ليس لو رجعة  (ذىب)كلـ يقؿ
 البتة.

 الحكم عمى أثره من خالل كتابو) إعجاز القرآن(. الباقالني: يمكننا-
كتأليفو  يمكف أف نجمؿ مكقؼ الباقالني مف اإلعجاز القرآني بأنو يكمف في عجيب نظمو   

كىك متناه في البالغة إلى الحد الذم يعجز البشرية جميعان، كقاؿ إف القرآف يرتفع إلى أعمى 
ن إعجاز القرآن يتضطبقة مف طبقات البالغة،   من وجوىًا منيا:وا 

 منو ما يعكد إلى الجممة أم أنو يختمؼ عمَّا عيدتو العرب في كالميا.-1
 لـ يألفو العرب فصاحة كبالغة فكؽ ما بو مف لطافة كمعاف عميقة.  -5
 فكؽ ما فيو مف ثركة مف الحكـ كالقصص كالحجاج فإنو ال يختمؼ كال يتبايف.-3
لفصؿ كالكصؿ كالعمك كالسفؿ، كالقرآف برمء مف كؿ إف كالـ الفصحاء البمغاء يتفاكت في ا-4 

 ىذا فقد جاء بأحسف ربط كنظـ كبالغة مذىمة حارت بيا العقكؿ.
 فكؽ طاقة اإلنس كالجف.نو في عمك بالغتو كنظمو فقد جاء إ-5
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فقد تجاكز طاقة العرب في الخطابة كالبسط كاالختصار كالجمع كالتفريؽ كاالستعارة -6
 ف الكجكه.كالتصريح كنحك ذلؾ م

رغـ مجيء الكممة في تضاعيؼ كالـ كثير إال أنيا تحمؿ حالكة كبالغة تأخذ باألسماع -7
 كترل ركنؽ جماليا باديان.

إنو سيؿ ممتنع خارج عما يستقذره العرب كيستنكركه، مما ذكرتو الكتب السماكية األخرل -8
 .مف سيء األخالؽ، فال فحش كال تكمؼ كال تطكيؿ ممؿ أك اختصار مخؿ

جاءت ألفاظو مكافقة لممعاني بصكرة مبتكرة كمكافقة لبعضيا بعضان في المطؼ كالبراعة -11
 كالبديع، كعمى تكافؽ بيف األلفاظ كالمعاني ممَّا يتعذر عمى أم مخمكؽ.

 الفخر الرازي من خالل كتابو: )نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز(.-
كالفصاحة مف مرادفات البالغة كىذه الفصاحة  أكد، الرازم أف إعجاز القرآف يكمف في فصاحتو

إما أنيا تعكد إلى المفردات المستخدمة أك إلى تراكيبو  كتآليفو، كقد أيده حاـز القرطاجي 
 كالمراكشي كالسكاكي كالزمخشرم كغيرىـ...

 قيمة البحث البالغي في القرآن الكريم لدى المتقدمين:
ناية كالحقيقة كالمجاز كالخبر كاإلنشاء ..الخ، كقرر فقد درس السيكطي التشبيو كاالستعارة كالك

أف منبع السحر األصيؿ في القرآف الكريـ في صميـ النسؽ القرآني في كؿ مقطع كمفصؿ مف 
استعير خركج النفس شيئا فشيئا بخركج  كالصبح إذا تنفس:  و: قكلومفاصمو، كمف أمثمت

صبح ككأنو كائف حي يتنفس، بؿ ككأنو النكر شيئا فشيئا ككؿ ذلؾ محسكس فجعمت اآلية ال
بؿ  :  مثميا قكلو إنساف ذك عكاطؼ كأحاسيس كخمجات نفسية تشرؽ الحياة بإشراقو. ك

فالدمغ كالقذؼ مستعاراف كمحسكساف قاؿ  نقذؼ بالحؽ عمى الباطؿ فيدمغو فإذا ىك زاىؽ
أف الحؽ أصاب دماغ فك ،الرضي: الدمغ لؤلشياء الثقاؿ عف طريؽ الغمبة كاالستعالء كالغمبة

 : ككأف الحؽ قذيفة ثقيمة تدمغ الباطؿ فتزىقو فتخرج ركحو. كمثميا قكلو الباطؿ فأىمكو.
َكاِعِؽ َحَذَر اْلَمْكت ـْ ِمَف الصَّ ـْ ِفي آَذاِنِي قاؿ أصابع كلـ يقؿ أنامؿ مما يدؿ  َيْجَعُمكَف َأَصاِبَعُي

خمكا أصابعيـ بدؿ أنامميـ في آذانيـ، كمثمو عمى ما أصابيـ مف الذعر كاليمع حتى أرادكا أف يد
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إذ األـ كافمة لكليدىا كىي ممجأ لو كالنار كذلؾ كافمة كمأكل لو  فأمو ىاكية : قاؿ  قكلو
 كلسكنو، كىكذا في كناياتو الجميمة مما فييا مف أدب الحديث كأدب التعبير. 

 


