
 دراسة مفهومية  البالغة القرآنية  مصطلح

 ين: حممد الربكاالطالب الباحث

 .شهادة اإلجازة يف شعبة الدراسات اإلسالمية  على  حاصل

 شهادة االجازة يف شعبة الدراسات العربيةحاصل على  

 ج.يف الدراسات القرآنية �لغرب اإلسالمي قضا� ومناهاسرت حاصل على شهادة امل

، وقد تنوعت القرآين والتفسري ختلقاطلح البالغة القرآنية قد ختلق يف كتب اإلعجاز  إن مص

مصطلح  درسأهذه الورقة البحثية أن  جاولت يف  ، وقد رسم معامله وعواملهده و يعلماء يف حتد قوال الأ

 .ومستو��ا  أهم جوانبها عند وذلك من خالل الوقوف   ،مفهومية تنظرييةدراسة "البالغة القرآنية"  

البالغة والقرآنية، وهذا جيعلنا ندرك   :مصطلح "البالغة القرآنية" مركب من كلمتني ومها

  حقيقتني مهمتني ومها: 

طلح البالغة هو من املصطلحات العابرة للفنون واخلطا�ت والنصوص، فهناك ما مص -1

ا حبسب ما فيها ببالغة الشعر، وبالغة النثر، وهناك بالغة القرآن، فالنصوص تتمايز فيما بينه  سمىي

وهلذا فبالغة الشعر ليست كبالغة النثر ، ، وهذا ما يسمى ببالغة النوعمن البالغة ودقة الصياغة

 وبالغة القرآن أعلى من بالغة الشعر والنثر.  

بالغة القرآن هي بالغة خاصة �خلطاب القرآين دون غريه من أصناف القول وفنون  -2

، ولفهم بالغة القرآن البد من فهم البالغة أوال فارقةالقرآن الكرمي ذو خصوصية بالغية ف ،اخلطاب

  الثالثة.  واإلحاطة بقواعدها وأسسها وعلومها

ان الكتب اليت اهتمت ببالغة القرآن أو االعجاز البالغي إمجاال أو تفصيال ظإن املتأمل يف م

ولعل صياغة تعريف شامل  ،قة املباين وعمق املعاينما خيفيه النظم القرآين من دبعني الدقة يظهر له 

ن اخلطاب القرآين من أصغر أجزائه إىل أل ؛جامع مانع للبالغة القرآنية يستعصي على عقولنا القاصرة

صوغ تعريفا ناملفهوم ار�ينا أن    االقرتاب منأكربها تتحقق فيه فنون البالغة والفصاحة، وحماولة منا يف  

  : يتللبالغة القرآنية كاآل

البالغة القرآنية هي ما يتميز به القرآن الكرمي عن أجناس القول، من ألوان البالغة والفصاحة 

 يف ألفاظه ومجله ونصوصه، ومبانيه ومعانيه، وتعترب من وجوه إعجازه العظيم، وإحكامه املتنيالكامنة 

وإمنا تفوق ذلك   ،عند حد فنون البالغة املبثوثة يف الكتب املعاصرةالبالغة القرآنية    تقفال  و 

الشرعي هذه الفنون ليس مقتصرا على اخلطاب  وجود  ألن    ؛إىل حسن التأليف وروعة البيان واالنسجام
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فقط، وإمنا تشرتك فيها مجيع اخلطا�ت والنصوص اإلبداعية، غري أن القرآن خيرج هذه الفنون إخراجا 

   وهذا ما جعل البالغة القرآنية من وجوه إعجاز القرآن وإتقان صنعه.  .بديعا يف صورة مبهرة

ا�االت اليت تظهر وال يستقيم لنا حديث عن البالغة القرآنية دون أن تكون لنا وقفة مع 

 فيها وهي كالتايل:

:ة القرآنيةاللفظ  -1

قد حظي اللفظ قدميا �هتمام �لغ من النقاد فخصصوا للحديث عنه طرفا من كتبهم، وذلك 

فضلية إال وما كانت للفظ هذه األمهية واأل ملا له من أمهية عالية ومكانة سامقة يف التفكري البالغي،

لأللفاظ   والتمايز  �م، ولكن ال يكون التفاضلإىل األ  الكالم، وينقل املعىن القائم �لنفسنه به يتألف  أل

لفاظ ال "األ هـ)471 :(ت وقعها من اجلملة والسياق، وقد قال عبد القاهر اجلرجاينمللذا�ا وإمنا 

ضيلة لفاظ تثبت هلا الفتتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة وال من حيث هي كلم مفردة، وإمنا األ

  1وخالفها يف مالئمة معىن اللفظة ملعىن اللفظة اليت تليها"

أما اللفظ القرآين فإنه ميتاز مبجموعة من اخلصائص  ،خيص اللفظ بصفة عامة فيماهذا 

 وامليزات منها:

فصاحته: فهو منزه عن العيوب اليت ختل بفصاحة اللفظ، فحروفه وأصواته متناسقة -1

منسجمة، وصيغه موافقة للقياس الصريف. 

مناسبة اللفظ للمقام: فالقرآن الكرمي خيتار لأللفاظ مواقعها املناسبة هلا، حبيث ال ميكن -2

وجد فروق دقيقة بني  تنه أل ؛�امرادفااستبدال كلمة من القرآن بكلمة أخرى، حىت وإن كانت من 

لفاظ اليت حتقق الغرض واملقصود، وتتناسب مع هذه املرادفات، والقرآن الكرمي دقيق يف اختيار األ

  مقتضى احلال واملقام.

فيها لفظ اخلشية، ال ميكن أن تضع مكا�ا  -تعاىل-فمثال بعض املواضع اليت استعمل هللا 

 من تفاوت يف املعاين، فقد ورد عند أهل اللغة أن اخلشية أعلى لفظ اخلوف، ملا بني هاتني املفردتني

 2مرتبة من اخلوف.

دار املدين جبدة،   -: حممود حممد شاكر أبو فهر، مطبعة املدين �لقاهرة حتقيقعجاز، عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإل 1

  . 46، ص:م1992 -هـ 1413الثالثة الطبعة: 
االحكام املعجز يف بالغة القرآن، حمجوب احلن حممد، جملة جامعة امللك عبد العزيز، اآلداب والعلوم اإلنسانية، م:   2

 . 217م، ص:1414/1994، 7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





عاين متعددة: تتسع اللفظة القرآنية لتشمل معاين كثرية ومتنوعةماللفظة القرآنية محالة  -3

 صنعه.ينبئ عنها السياق القرآين والنسيج الر�ين، وفيها داللة على إعجاز القرآن وإحكامه وإتقان  

اجلملة القرآنية:  -2

 منها:  البالغية  تتميز اجلملة القرآنية بدورها مبجموعة من اخلصائص

فاجلملة القرآنية تتكون من جمموعة مناالتساق واالنسجام والرتابط بني الكلمات،  -1

أثرا ويف العقل ، وترتك يف النفس ع الكلمات املتالزمة واملرتابطة، اليت �لف هلا السمع، ويرق هلا الطب

موطنا، فال ميكنك وأنت العارف �صول البالغة، وقواعد الصناعة أن تشري إىل كلمة من كلمات 

  التئاما.ليتها استبدلت بكلمة أخرى لكانت اجلملة أشد انسجاما وأكثر   اجلملة القرآنية وتقول �

املعىن الواسع الشاسع قصر العبارة ووفرة املعىن: فاجلملة القرآنية تدل بقصر العبارة على -2

لفاظ وقليل التام املتكامل، الذي ال يستطيع أحد من ذوي التفكري والتعبري أن يسوقه يف وجيز األ

  الكلمات. 

، واملتأمل يف عن �قي النصوص واخلطا�ت  متيزهللنص القرآين خصائص  القرآين:    نصال  -3

  نصوص

حمكما متماسكا مرتابطا متناسقا، وقد أخرب القرآن الكرمي القرآن الكرمي وخطا�ته سيجد أ�ا مبنية بناء  

  عن هذا بقوله تعاىل:

﴿          ﴾:1 [سورة هود [ 

ترابطا وثيقا ومتينا ويتنج عن هذا الرتابط فالنص القرآين نص متماسك ترتابط ألفاظه ومجله ونصوصه 

نظام حمكم ال يقبل التجزيء والتفكيك، فالقرآن كله كالسورة الواحدة يكمل بعضه بعضا. وقد أشار 

أن مجال القرآن الكرمي ليس   إىل  قرآن الكرمي يف اليف كتابه التصوير البياين    )هـ1385  (ت:  سيد قطب

ناسق العجيب تمجلة موحدة تقوم على قاعدة خاصة فيها من اليف كونه أجزاء، ولكن مجاله يف كونه 

ما ال يدركه إال من عرف قيمته وعىن قراءته ومدارسته، ووقف على صميم النسق القرآين الذي هو 

  3منبع التأثري والسحر.

ما يلي: وترابطه  ومن مظاهر انسجام النص القرآين 

. 10التصوير الفين يف القرآن، سيد قطب، دار الشروق، ص:ينظر  3
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وما أطلق يف  ،مكان فصل يف مكان آخرأن القرآن يفسر بعضه بعضا فما أمجل يف  -1

من  اآليةنه جيب على املفسر أن يطلب معىن  إ  :وهلذا قال علماء التفسري  4يد يف مكان آخر،قمكان  

  إن مل جيد فريجع إىل السنة وإن مل جيد فريجع إىل أقوال الصحابة.ف،  القرآن أوال

متاسك أجزاء النص: وقد أشر� إىل هذا يف حديثنا عن اللفظة القرآنية واجلملة القرآنية،  -2

فالنص القرآين تتماسك مفرداته ومجله حتت نسق واحد، وهذا التماسك حيقق ترابطا عجيبا للنص 

  القرآين.

  الطباق واملقابلة:   -3

  5هو اجلمع بني لفظني متقابلني يف املعىنالطباق:  

  6.هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو معاٍن متوافقة، مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب:  املقابلة

متماسكة، فهي تفسر بعضها بعضا،   دةض: فسور القرآن الكرمي متعارالتناسب بني السو   -4

  مر فألفوا كتبا يف هذا ا�ال منها: وقد تنبه الكثري من العلماء إىل هذا األ

  )هـ  708كتاب الربهان يف ترتيب سور القرآن البن الزبري الغر�طي (ت:   -1

  )ه 885 كتاب نظم الدرر يف تناسب اآل�ت والسور للبقاعي (ت:  -2

  )ه 911كتاب تناسق الدرر يف تناسب السور للسيوطي (ت:   -3

وقد حتدث علماء القرآن عن التناسب بني السور يف بطون كتبهم وثنا� مباحثهم. والتناسب 

  بني السور ينقسم إىل قسمني:

 تناسب بني آ�ت السورة الواحدة: كالتناسب بني بداية السورة و�ايتها.  

  تناسب بني السور: كالتناسب بني �اية السورة وبداية السورة اليت بعدها والتناسب

 املضموين.

الوصل مبىن والفصل معىن: وهذا مبحث جليل القدر واألمهية، وقد أواله الباحثون يف  -5

ت فصال ضمن علم املناسبا  )هـ  794  (ت:  جمال علوم القرآن عناية فائقة، فعقد له بدر الدين الزركشي

 
املنار يف علوم القرآن مع مدخل يف أصول التفسري ومصادره، : حممد علي احلسن، ، قدم له: الدكتور حممد عجاج    4

 م 2000 - هـ  1421بريوت، الطبعة: األوىل،  –سسة الرسالة  ؤ م  ، اخلطيب
وتوثيق: يوسف  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلامشي، ضبط وتدقيق  5

 . 303الصميلي، املكتبة العصرية، بريوت، دط، ص: 
 . 304، ص: املرجع نفسه  6
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 ه) 911(ت: ، ووضع له جالل الدين السيوطي7"فصل يف اتصال اللفظ واملعىن على خالفه"مساه 

  ��8 يف أنواع علوم القرآن مساه "بيان املوصول لفظا املفصول معىن"

ومن ميعن النظر يف هذا الباب، سيقف على جانب عظيم من بالغة القرآن، ال جتده يف أي 

طاب القرآن خارق للعادة النمطية املعهودة يف األذهان، وآت مبا هو عجيب خوهذا ألن  ؛  خطاب غريه

ن النظر إذا وقف عند إوهذا ما يتجلى بشكل واضح يف هذا الباب، إذ    ،اآلذان وغريب عن االمساع و 

لشدة االنسجام بني  ؛ظواهر بعض األلفاظ واجلمل يف القرآن الكرمي حسبها متصلة لفظا ومعىن

كذلك، فعلى الناظر أن يقطر ألفاظ القرآن تقطريا وحيققها حتقيقا ليقف على   لفاظ وهي ليستاأل

  هذا االختالف من جهة املعىن.

ألن مكمن االختالف كامن يف املعاين، واملعاين خمتفية وراء   ؛وهذا الباب حيتاج لدقة النظر

 لشدة متاسكها لفاظ وليست ظاهرة للعيان، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فألفاظ القرآن الكرمي األ

  .وانسجامها وترابطها أومهت السامع والقارئ �ن املعىن واحد

ويتجلى االنسجام يف هذا الباب يف أن القرآن الكرمي جيمع معاين خمتلفة حتت وحدة لفظية 

  .واحدة

ي هو   ،�لذكر واإليرادجديرة  أرى أ�ا  ة  مسألة القرآنية �لوقوف عند  أختم حديثي عن البالغو 

ه آية آية �درة إن مل واألسرار البالغية الكامنة في ،اليت اهتمت بيان مجال بالغة القرآن  تفاسريأن ال

وجهودها يف إظهار بالغة   ورهر بن عاشزخمشري والطاال  :اجلليلني  ملنيعاالإال إذا استثنينا    ،نقل منعدمة

البحث الطلبة الباحثني ببعض كتب التفسري اليت نزعت إل ينصح بعض الدراسني والعلماء و  .لقرآن ا

ا جند أ�  وصرب أغوارهاها  ، ولكن عند دراسة هذه الكتب وحتقيق النظر فينصوص القرآن البالغة يف  يف  

مل تكشف عن األسرار البالغية فضال عن أ�ا  ،مل تبحث عن اجلانب البالغي يف كل آي القرآن 

بعض ط استنبا  الدقيقة الكامنة يف القرآن من بدايته إىل �ايته، فغاية ما قد حققته هذه الكتب هو
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بداعي، وذلك من غة القرآن ونسقه اإلارسون كيفية التعامل مع بالجيب أن يدرك الد وهلذا 

يه من خالل الوصول إلاولت  ، وهذا ما حة القرآنية ودرك مقصود منطوقهاح البالغخالل فهم مصطل

من هللا أن أكون قد وفقت يف هذا العمل، وآخر دعوا� أن احلمد � رب  جوأر ف  .يةهذه الورقة البحث

  العاملني.
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