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 حدثيناالعجاز البالغي والبياني لدى الم  
أغمب البحوث في اإلعجاز البالغي والبياني لدى المحدثين ال تخرج عن آراء المتقدمين       

إال أنيا تتسم بالجدة في العرض والحيوية وفي الرسم والتشخيص والتفصيل في الدراسة 
غة النبوية ومن أبرز فرسان ىذا لمخصائص والسمات الكاشفة عن جمال األسموب القرآني والبال

عبداهلل دراز في كتابو)النبأ العظيم(، وعائشة عبد الرحمن)بنت الشاطىء( ىو الدكتور: الباب 
في كتابيا)اإلعجاز البياني لمقرآن ومسائل ابن األزرق( وسيد قطب في كتابو)التصوير الفني في 

 القرآن الكريم( ...وغيرىم.
 ومميزاتو لدى المحدثين: خصائص األسموب القرآني-أوالا 
معنى األسموب: معنى األسموب لغة: يقال لمفن ولموجو ولممذىب ولمطريق بين األشجار، -1

 وأقربيا لممعنى االصطالحي: ىو: طريقة المتكمم في كالمو. 
أما معنى األسموب اصطالحًا: ىو الطريقة الكالمية التي يسمكيا المتكمم في تأليف كالمو 

أو ىو المذىب الكالمي الذي انفرد بو المتكمم في تأدية معانيو ومقاصده من  واختيار ألفاظو،
 كالمو، أو ىو الفن الكالمي الذي انفرد بو المتكمم.

معنى األسموب في القرآن الكريم: ىو طريقتو التي انفرد بيا في تأليف كالمو واختيار ألفاظو. -
سموب يتعدد بتعدد الموووعات وال غرابة فمكل كتاب أو مؤلف أو خطيب أسموب، بل األ

 المطروقة.
 التراكيب:  الفرق بين األسموب والمفردات و-

كون األسموب الطريقة التي سار عمييا المؤلف في اختيار  ،األسموب غير المفردات والتراكيب
المفردات والتراكيب لكالمو، ولذا فقد اختمفت أساليب المؤلفين بأساليبيم في النثر والنظم مع أن 

لمفردات واحدة، والتراكيب واحدة، والجمل واحدة، وىذا ىو سر اختالف اسموب القرآن عن ا
أساليب وكالم العرب مع أنو بمغتيم،،إذ دخل عمييم من باب لغتيم  فأعجزىم ولو أنو كان في 

َمْت آَياُتُو َوَلْو َجَعْمَناُه ُقْرآنًا َأْعَجِمّيًا َلَقاُلوا َلْوال  :  غير لغتيم لكان ليم عذر، قال  ُفصٍّ
، ومثالو فإنك تجد الخياطين يختمفون بإنتاجيم مع أن المواد ىي المواد َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ 

ومرجع اختالفيم وحقيقتو ىي في  ،والخيط ىو الخيط، واإلبرة ىي اإلبرة واآلالت ىي اآلالت،
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والبنائين وغيرىم،،وكذلك  األسموب والفن والطريقة والتعبير،،ولك أن تتصور إنتاج الصيادلة
والطريقة والتعبير  ولكن البيان واألسموب ع المغة فحروفيا ومفرداتيا وتراكيبيا واحدة،،مالتعامل 

ن وفييا ما ىو غامض وعام يختمف من مؤلف إلى آخر، كون المغة فييا ما ىو واوح وبيٍّ 
راكيب تبع لذلك.. الخ. ن ومعرف ومنكر وحقيقة ومجاز، والتوخاص ومطمق ومقيد ومجمل ومبي  

الشيء منيا يسوء استعمالو  وىذه المنوعات من الكالم ال يحسن استعماليا بشكل مطمق، و
بشكل مطمق، إذ لكل مقام مقال، فما يحسن استعمالو في مووع قد يسوء استعمالو في مووع 

ات، قال آخر، فمرجع األمر في حسن االختيار من أنواع الكالم بما يناسب األحوال والمقام
، وىكذا كان القرآن فيو وعد ووعيد وشرائع (كمموا الناس عمى قدر عقوليم): روي اهلل عنو عمي

وعقائد وقصص وأمثال لكل مقام مقال، ولم يظفر الوجود بكالم أبمغ منو في تناول الموووعات 
  .       لمجرد سماعو المختمفة وىذا ىو سر قبولو وانتشاره بين الناس واإليمان بو

حدثون عمى اثني وىذه الخصائص كثيرة جدًا وقد اقتصر المُ  خصائص األسموب القرآني:-2
 عشر خصيصة منيا فقط:

جمالو المغوي حروفو وكمماتو ومخارج حروفو وأصواتيا ...فيذا ينقر وىذا  مسحتو المفظية:-1
وىذا يصفر وىذا يخفي وىذا يظير وىذا ييمس وىذا يجير وىذا شديد وىذا لين وىذا رقيق 

خشن، امتزجت بو خشونة وجزالة البداوة برقة ولطافة الحوارة من دون ميوعتيا إذ تالقت فيو 
ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة :  جميع األذواق، خاطب الدعاة فقال

ولو  ولو كنت فظا غميظ القمب النفووا من حولك:  وقال وجادليم  بالتي ىي أحسن
 محميا الختل المعنى وسقط.نزعت كممة من 

فمو تموتو عمى العامة أو الخاصة أو الكبار أو الصغار العرب أو  إرضاؤه الخاصة والعامة:-2
َفْمَيْنُظِر اإلْنَساُن  : : ألى قولو العجم الكل يجد فيو والتو، وليس كذلك كالم البشر أنظر

ْمِب َوالت َراِئِب . إن ُو َعَمى َرْجِعِو َلَقاِدٌر  ِمم  ُخِمَق . ُخِمَق ِمْن َماٍء َداِفٍق . َيْخُرُج ِمنْ   َبْيِن الصُّ
لما يظير في  َوالَخْيَل َوالِبَغاَل َوالَحِميَر ِلَتْرَكُبوَىا َوِزيَنًة َوَيْخُمُق َما ال َتْعَمُمونَ : وقولو
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ُروجًا َوَجَعَل ِفيَيا ِسَراجًا َتَباَرَك ال ِذي َجَعَل ِفي الس َماِء بُ : وقولو  ،من وسائل نقل المستقبل
 .َوَقَمرًا ُمِنيراً 

فيو يخاطب الجميع، العقل والعاطفة والحق والجمال اسمع إلى  إرضاؤه العقل والعاطفة: -3  
ز ْت َوِمْن آَياِتِو َأن َك َتَرى اأَلْرَض َخاِشَعًة َفِإَذا َأْنَزْلَنا َعَمْيَيا اْلَماَء اْىتَ : قال حديثو عن اإلعادة 

، في جمال وبراعة وعقل وتفكر  َوَرَبْت ِإن  ال ِذي َأْحَياَىا َلُمْحِيي اْلَمْوَتى ِإن ُو َعَمى ُكلٍّ َشْيٍء َقِدير
 وتدبر.

يدانيو كالم بشر رغم تنوع مقاصده وتمون موووعاتو  فيو ال ترابط األجزاء وتناسب السرد:-3
آليات والسور فكأنو كائن حي سوي الخمق حسن فيو متآخي الكممات مترابط األجزاء متناسب ا

 .ُقْرَآًنا َعَرِبيًّا َغْيَر ِذي ِعَوج: ، قال السمت
وىذا يعود إلى ثروتو الفنية سيما في الحقيقة والمجاز،  براعتو في تصريف القول وأفانينو:-4

 من مثل:
 . ا اأَلَماَناِت ِإَلى َأْىِمَيا..ِإن  الم َو َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّو :  قال األمر والصراحة:-1
َيامُ : قال  اإلخبار بأن الفعل مكتوب عمييم-2  .َيا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَمْيُكُم الصٍّ
 .َوِلّمِو َعَمى الن اِس ِحجُّ اْلَبْيِت  : قال عمى الناس جميعًا: اإلخبار بأن الفعل مكتوب -3
 .َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح ل ُيْم َخْير: قال ليم خير اإلخبار بأن الفعل ىو -4
َمَواِت َوالص الِة اْلُوْسَطى: قال  طمب الفعل بصيغة األمر:-5 . فكانت َحاِفُظوا َعَمى الص 

سميٍّ والجمل فعميٍّ  ،امر والح ،والحالل ،أساليبو بين األمر والنيي  الوة اليا، ففيو جمال وحيا وا 
يمميا القارىء وال يسأم منيا السامع فوال عن تحولو من موووع إلى آخر وكيفية تناولو 

 .، ذكرىا باحترام وتقديرلمسألة المرأة وحقوقيا
جتمعان في كالم العرب ولكنيما وىما غايتان متقابمتان ال ت بيان:جمعو بين اإلجمال وال-6

ن الواوح المريح لمنفس وكمما دققت فيو الحت لك اجتمعا في القرآن ففيو المجمل وفيو البيٍّ 
 معان جديدة كميا صحيحة قال القائل:  يزيدك وجيو حسنا إذا ما زدتو نظرا.
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ففي كل لفظ تجد وفاء بالمعنى وال تجد فيو زيادة أو قصده في المفظ مع وفائو لممعنى: -7
كل  ىو السميع البصيرَليس كمثمو شي و : نقصًا في المعنى، قال عبداهلل دراز:  قولو 

العمماء قالوا الكاف زائدة وزيادتيا واجبة لنفي الشبيو هلل تعالى، ألنو لو كان ىناك مثٌل أو شبيو 
هلل تعالى لكان ىذا المثل مثل قطعًا ألن كل مثل مثل لصاحبو وألجل ذلك زيدت الكاف ألنو ال 

المماثمة بعن المماثمة هلل وعم ا يشبو يتم انتفاء المثل إال بيا، وووع الكاف ألقصاء العالم كمو 
أو يدنو منيا ولو تجرد عن الكاف وقمت ليس لو ولد لقيل لعل لو بنت، فقال كممة شيء مع 

 وجود الكاف لمنفي المطمق عن مشابية اهلل سبحانو مما يدل عمى أصل التوحيد.
ن فييا وال ابتذال، ومن يتبين ذلك من انتقاء األلفاظ من دون امتيا الفخامة والقوة والجالل:-8

ان : استعمال ألوان التوكيد والتكرير استمع اليو وىو يصف األبرار في سورة اإلنسان: قولو
عينا يشرب بيا عباد اهلل يفجرونيا :  وقال .االبرار يشربون من كاس كان مزاجيا كافورا 

 :يقول و نياية السورة. إلى   ان لممتقين مفازا حدائق واعنابا.. : . وقولو تفجيرا...
 فَمم ا َتَغش اَىا َحَمَمْت َحْماًل َخِفيًفا َفَمر ْت ِبِو..  في حديثو عن العالقات الزوجية وحالة الوطء:

 ، وعن خطبة النساء يقول:   َواَل ُجَناَح َعَمْيُكْم ِفيَما َعر ْوُتم ِبِو ِمْن ِخْطَبِة النٍَّساء َأْو َأْكَننُتْم
  .ِكن ال  ُتَواِعُدوُىن  ِسّراِسُكْم َعِمَم الّمُو َأن ُكْم َسَتْذُكُروَنُين  َولَ ِفي َأنفُ 

نة فيو ينقل لك الحقيقة مصورة ومجسمة ومتحركة وشاخصة بيٍّ : الببديع التصوير الفني -9
َذاِت ( الن اِر 4ُقِتَل َأْصَحاُب اأُلْخُدوِد ): انظر إلى تناولو لقصة أصحاب األخدود، قال 

( َوَما َنَقُموا ِمْنُيْم ِإال  7( َوُىْم َعَمى َما َيْفَعُموَن ِباْلُمْؤِمِنيَن ُشُيوٌد )6( ِإْذ ُىْم َعَمْيَيا ُقُعوٌد )5اْلَوُقوِد )
،وكان رائد ىذا الفن ىو الشييد سيد قطب في كتابو التصوير َأن ُيْؤِمُنوا ِبالم ِو اْلَعِزيِز اْلَحِميدِ 

 آن الكريم.الني في القر 
اتخذ اسموبا ىادئا ولينا يدعو إلى التأمل والتدبر قال إذ  تموين األسموب بين القوة والمين:-11
:  َْذ َقاَل ِإْبَراِىيُم أِلَِبيِو آَزَر َأَتت ِخُذ َأْصَناًما آِلَيًة ِإنٍّي َأَراَك َوَقْوَمَك ِفي َواَلٍل ُمِبيٍن، َوَكذ ِلَك َواِ 

َمُكوَت الس َماَواِت َواأْلَْرِض َوِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِنيَن، َفَمم ا َجن  َعَمْيِو الم ْيُل َرَأى َكْوَكًبا َقاَل ُنِري ِإْبَراِىيَم مَ 
َلِئْن َلْم  َل َقالَ َىَذا َربٍّي َفَمم ا َأَفَل َقاَل اَل ُأِحبُّ اآْلِفِميَن، َفَمم ا َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َىَذا َربٍّي َفَمم ا َأفَ 
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الٍّيَن، َفَمم ا َرَأى الش ْمَس َباِزَغًة َقاَل َىَذا َربٍّي َىَذا َأْكبَ  ُر َفَمم ا َأَفَمْت َيْيِدِني َربٍّي أَلَُكوَنن  ِمَن اْلَقْوِم الو 
ا ُتْشِرُكونَ  سميا ، وحينما يتدفق األسموب ويندفع في جمل قصيرة ير َقاَل َيا َقْوِم ِإنٍّي َبِريٌء ِمم 

( 11َذْرِني َوَمْن َخَمْقُت َوِحيدًا ): قال حينما ييجم الحق عمى الباطل: سيما كالصواعق 
( ثُم  َيْطَمُع َأْن َأِزيَد 14( َوَمي ْدُت َلُو َتْمِييدًا )11( َوَبِنيَن يَن ُشُيودًا )11َوَجَعْمُت َلُو َمااًل َمْمُدودًا )

( َفُقِتَل َكْيَف 18( ِإن ُو َفك َر َوَقد َر )17( َسُأْرِىُقُو َصُعودًا )16ا َعِنيدًا )( َكال  ِإن ُو َكاَن آلَياِتنَ 15)
وفي سورة الواقعة والقارعة يرسل باآليات وكأنيا حقيقية مجسمة  ( ثُم  ُقِتَل َكْيَف َقد رَ 19َقد َر )

 ومؤثرة بشكل فظيع يعجز البشر.
أو مرساًل وكالىما مما  صمو ما كان مسجوعاً فمن فواأسموبو الخاص في الفواصل:  -11

يخالف العرب في السجع واإلرسال، فالقرآن قد يسجع في قميل منو، وقد يسجع في السورة 
الكاممة، كما في سورة القمر ..وقد تتفق الفواصل في الوزن ال في الحرف األخير من مثل: 

ان أو طويمتان، وال يبقى من وقد تكون الجممتان المسجوعتان قصيرت(())قوبا..، نخال..، 
مظاىر السجع إال الفاصمة، كون اآليات مرسمة، واختمف اإلرسال في القرآن عن اإلرسال عند 
العرب، وذلك بسبب الفاصمة المتحدة أو المتماثمة في آخرىا وقد تتوازن اآلي من دون سجع 

 . والعاديات وبحا فالموريات قدحا..: قولو كما في سورة العاديات 
وىو ما عبر عنو بعمم التجويد المتجسد في حركاتو ومداتو  نظامو الصوتي العجيب:-12

يقاعًا بديعًا، انظر:  َوَلَقْد  : قولو وغناتو واالنسجام بين حروفو وكمماتو فقد اكتسب روعة وا 
ا الميولة المتعمقة ،تأمل مواوع القمقمة فييا والحظ خاتمتيَأنَذَرُىْم َبْطَشَتَنا َفَتَماَرْوا ِبالنُُّذرِ 
 بالمجرمين المكذبين...الخ.

 وىذه بعض أمثمة البيان القرآني في الموووع:     وجوه من البيان القرآني:-ثانياا 
 دقة استعمال األلفاظ في القرآن الكريم:          -1

استعمل األلفاظ استعمااًل مقصودًا ولك أن تقف عمى استعمال كممة )عين(:فيي تجمع عمى 
 ين من الجمع:نوع
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وعمى )عيون(، فاستعمل كل منيما في مووع مناسب ال يصح تجمع عمى )أعين( -1
في جنات : استعمالو في المووع اآلخر فمفظ)عيون(يستعمل حصرًا في عيون الماء قال 

...واستعمل كممة أعين حصرا في عيون الرأس وفجرنا فييا من العيون: وقولو وعيون
، وانظر  فأتوا بو عمى أعين الناس..: وقولو  مم خائنة األعينيع: المبصرة، قال

إلى استعمالو لكممة ))الريح(( فيي مفردة وتجمع عمى )رياح( ففي مقام العذاب واالنتقام يطمقيا 
، وفي مقام الرحمة ا عذاب أليم..ريح فيي: وقولو ..ريح فييا صر : مفردة قال

 د، وقد يأتي بمفظ المفر من آياتو يرسل الرياح مبشراتو : طمقيا بصيغة الجمع قال ي
َوَجَرْيَن ِبِيْم ِبِريٍح َطيٍَّبٍة َوَفِرُحوا ِبَيا َجاَءْتَيا ِريٌح :  القتواء السياق والبالغة القرآنية قال

م َو ُمْخِمِصيَن َلُو الدٍّيَن َلِئْن َعاِصٌف َوَجاَءُىُم اْلَمْوُج ِمْن ُكلٍّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأن ُيْم ُأِحيَط ِبِيْم َدَعُوا ال
إذ   ْلَحقٍّ..َأْنَجْيَتَنا ِمْن َىِذِه َلَنُكوَنن  ِمَن الش اِكِريَن، َفَمم ا َأْنَجاُىْم ِإَذا ُىْم َيْبُغوَن ِفي اأْلَْرِض ِبَغْيِر ا

 استعمل المفرد لإلشارة إلى عدم ثباتيم عمى التوحيد واإليمان.
ممة )مطر( وكممة )غيث( فاستعمل األولى في مقام العذاب واستعمل الثانية ومثميا استعمالو لك

في مقام العذاب، ومن عجيب دقة استعمالو لكممة )قسم( وكممة )حمف(، فاستعمل األولى 
نو لقسم لو تعممون :  وقولو ىل في ذلك قسم لذي حجر: لميمين الصادقة قال  وا 

 : وقولو  فال تطع كل حالف ميين.: ذبة قال عظيم(، واستعمل الثانية لميمين الكا
 ِن ُيْم ُىُم َيْوَم َيْبَعثُُيُم الم ُو َجِميًعا َفَيْحِمُفوَن َلُو َكَما َيْحِمُفوَن َلُكْم َوَيْحَسُبوَن َأن ُيْم َعَمى َشْيٍء َأاَل إ

ارة إلى اهلل ورسولو فك . وكذلك في استعمالو لكممة )يشاق( )ويشاقق(، فإذا أراد اإلشاْلَكاِذُبونَ 
ن أراد اإلشارة إلى اهلل  ومن يشاقق اهلَل ورسوَلو فإن اهلل شديد العقاب.: اإلدغام قال ، وا 

، وقد يفك اإلدغام إذا َذِلَك ِبَأن ُيْم َشاقُّوا الم َو َوَرُسوَلو: وحده أبقى عمى اإلدغام كما ىو قال
 ، ومن أبمغ ماول من بعد ما تبين لو اليدىومن يشاقق الرس: أراد الرسول وحده قال

عرف بمغة العرب أستعمالو لكممة)ويزى( فيي أغرب كممة في القرآن ولم يستعمميا العرب 
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الفي نثرىم وال في شعرىم لثقميا وقد كشف الرافعي عن سر استعماليا في القرآن الكريم فقال إن 
 لحسن استعماليا عدة اعتبارات منيا:

ممة في سورة النجم وجميع نيايات آياتيا )ألف(، ولو استبدلت بكممة )جائرة( وردت ىذه الك-1
َأَلُكُم الذ َكُر َوَلُو األُْنَثى. ِتْمَك ِإذًا :  لكانت نشازًا، فجيء بيا لاللتئام ولمتناسق الصوتي قال

 .ِقْسَمٌة ِويَزى
 .هللإلى اين جاءت معمقة عمى سموك معيب لمكافرين الذين يئدون البنات ينسبون-1
 :قال استعممت اآلية االستفيام اإلنكاري)ألكم..( واستعممت في آخرىا أسموب التيكم -1
ِتْمَك ِإذًا ِقْسَمٌة ِويَزى.فاشتممت عمى غرابة لفظ وغرابة إنكار وتناسق صوتي جميل. 
، فييا َزىِإذًا ِقْسَمٌة ِوي : قال  قبميا، وأبمغ العجب في نظم الكممة وائتالفيا مع ما-4

مد ان وغنتان، فييا مد ا اإلخفاء الحقيقي، وغنتا اإلخفاء الحقيقي. الغنة األولى خفيفة حادة، 
 والغنة الثانية ثقيمة مستطمة متفشية، كأن العممية مجاوبة موسيقية تتناسب مع سياق السورة.

الكممة غرابة  ىي)ويزى(، ففي ىذه وىذه المعاني األربعة المتقدمة جمعت في أربعة أحرف-5
  في القسمة، وغرابة في المفظ، وانسجام في المعنى عمى أتم وجو، مع التئام في السياق واإليقاع.

 


