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(دراسة نظرية النظم يف سورة غافر)
مسيه حسنعليان

*

امللخص
الغرو يف ا هتمام العلماء بالقرآن الكريم منذ نزوله على النيب  ومن املوضوعات اليت أولوها عناية فائقة النظم القرآني وعالقته
باإلعجاز ،إىل أن وصل ذروته عند عبد القاهر اجلرجاني الذي استقى من مجيع الينابيع اليت سبقته ونادى بفكرة النظم وفلسفتها بأسلوبه
املنطقي وبفكره الواعي.
وهلذا يرمى هذا البحث إىل دراسة هذه النظرية يف سورة غافر ،مستخدما املنهج التحليلي ـ الوصفي ،مشريا إىل تعريف النظم وأهم آراء
العلماء فيه ،متأمال يف األجزاء الثالثة للنظم ،أال وهي :اللفظة ،والرتكيب ،واملعنى.
من أهم ما ظهر من النتائج خالل البحث أن التالؤم ظاهر يف السورة يف املستويات املختلفة ،كاأللفاظ،والرتاكيب ،واملعنى وأن هناك
انسجام تام يف استخدام األساليب املختلفة فضال عن وجود التصاوير البيانية مقرتنة بالتعابري الدقيقة.
الكلمات املفتاحية :القرآن الكريم ،النظم ،سورة غافر ،اإلعجاز ،التالؤم.

1ـ املقدمة
قد أوىل العلماء عناية فائقة بالقرآن الكريم منذ نزوله على النيب  ومل تنقطع طوال الزمن .وإثر هذه اجلهود املوصولة بالقرآن
الكريم زخرت املكتبة القرآنية بأمهات الكتب اليت متتّ بصلة إىل القرآن ودراسته من جوانب خمتلفة تفسريية ،بالغية ،حنوية ،لغوية
وغريها وملا كا نت البالغة القرآنية من أشرف العلوم فقد أخضعها كثري من الباحثني للبحث واجتهدوا يف هذا املضمار ،بيد أننا
نالحظ أنهم ركّزوا على بالغة القرآن الكريم .غري أنهم قليالً ما تناولوا سورة بعينها للدراسة وتوجهوا إىل القرآن ككلّ.

1ــ تاريخ التسلم1391/9/62 :هـ .ش؛ تاريخ القبول1396/11/11 :هـ .ش.
* أستاذة مساعدة يف اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان.

Email: shassanalian@yahoo.com
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هذا من جهة ومن جهة أخرى جيد املتتبع لوجوه اإلعجاز وآراء العلماء فيها وجوها ذكرها السابقون وتناوهلا الالحقون بالبحث
والزيادة ومنها :اإلعجاز البياني ،اإلعجاز العلمي ،اإلعجاز الغييب ،القول بالصرفة ،اإلعجاز بالنظم (ابن سعد الدبل ،د.ت ،ص
.)62

ولعل من أبرز ما عنيت به الدراسات القرآنية منذ القديم هو النظم القرآني ،وكأنه يف صميم املوضوعات القرآنية؛ إذ أواله
العلماء عناية فائقة .ويف ذروة العلماء املهتمني بهذا املوضوع عبد القاهر اجلرجاني (ت121هـ) الذي استنار بآراء العلماء الذين كتبوا
قبله يف إعجاز القرآن وبالغته .ويعدّ كتاباه أسرار البالغة ودالئل اإلعجاز من أمهات الكتب يف الدراسات البالغية والقول يف فكرة
النظم .وال خيامرنا شك أن العلماء قبل عبد القاهر أسهموا يف تأسيس نظرية النظم وخاصة النحاة وذلك ألن «فكرة النظم حنوية حمضة

استفاد منها البالغيون وطوروها وصوروها أحسن تصوير» (مطلوب ،د.ت ،ص  ،)26كما يعدّ سيبويه (ت161هـ) من أقدم الذين وقفوا
بعمق عند جوانب الكالم وحتليله ،كما أن هناك بعض إشارات إىل النظم واألساليب البالغية عن ابن املقفع (ت113هـ) ،وأبي
عبيدة (ت611هـ) ،واجلاحظ (ت 622هـ) ،وابن قتيبه (ت 622هـ) ،وابن جرير الطربي (ت311هـ) ،وأبي عبد اهلل حممد بن
يزيد الواسطي (ت312هـ) ،وأبي سعيد السريايف (ت  326هـ) ،واآلمدي (ت 321هـ) ،والرماني (ت 362هـ) ،وأبي هالل
العسكري (ت 392هـ) ،والباقالني (ت113هـ) ،وغريهم من العلماء الكبار.
وأما ما يتميّز به عبد القاهر عن سابقيه من العلماء الذين تكلموا عن النظم يف كتبهم النفيسة هو «حتديد موضوعات علم النظم
ال والكشف عن حقيقة مصطلحاته وجعله قائم ًا بذاته بعد أن كان فرق ًا وشذرات متناثرة يف مصادر شتى يف بيئات علميه خمتلفة فاستحق
حتديدًا كام ً
بذلك أن يكون مبتكراً حقيقياً لنظرية النظم كأصل لعلم املعاني ،واالبتكار هنا مبعنى أن السابقني وضعوا عناصر النظم يف كتبهم فقام عبد القاهر
فوضع القواعد العامة هلذا النظم» (طبانة1966 ،م ،ص .)193

نظراً ألهمية موضوع النظم يف القرآن الكريم ـ كما أن كثرياً من العلماء اهتموا به وأشاروا إليه يف كتبهم ـ املقالة هذه تستهدف إىل
دراسة نظرية النظم يف إحدى السور القرآنية الكرمية ،أال وهي سورة غافر.
أهداف البحث :تهدف املقالة إىل:
ـ دراسة النظم يف سورة غافر الكرمية.
ـ االهتمام بأجزاء النظم كاللفظة ،والرتكيب واملعنى.
ـ الرتكيز على ما تفرّد به القرآن يف سورة غافر.
ـ شرح االئتالف والتناسق بني عناصر النظم يف سورة «غافر» والتالؤم املوجود يف جو السورة بصورة عامة.
ـ اإلشارة إىل التصوير البياني يف سورة غافر.
منهج البحث :تبعاً لطبيعة البحث فإن الباحثة تبعت املنهج االستقرائي التحليلي الوصفي ملناسبته ملوضوع الدراسة
والستخالص األهداف املرجوّة منها.
الدراسات السابقة :بالنسبة إىل الدراسات السابقة هلذا املوضوع فهناك عدة حبوث عملت يف عدة سور قرآنية تطبيقاً وال خيلو
من جدوى أن نشري إىل بعضها:
ـ كتاب النظم القرآني يف سورة الرعد حملمد بن سعد الدبل ،د.ت ،د.م :عامل الكتب.
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ـ رسالة «النظم القرآني يف سورة هود دراسة أسلوبية» للطالب جمدي عايش عودة أبوحلية ،للحصول على درجة املاجستري،
6119م ،اجلامعة اإلسالمية غزة.
ـ رسالة «النظم القرآني يف سورة يوسف» للطالب مجال رفيق يوسف احلاج علي ،للحصول على درجة املاجستري6111 ،م،
جامعة النجاح الوطنية نابلس.
ـ مقالة «اإلعجاز القرآني ونظرية النظم» للدكتور حامت صاحل الضامن ،جملة آفاق الثقافة والرتاث1161 ،هـ.
ولكن بالنسبة إىل سورة «غافر» مل أعثر على دراسة كاملة وافية للموضوع وهذه املهمة تكلفته هذه املقالة لتدرس نظرية النظم فيها.
واجلدير بالذكر أن منهجنا يف هذه الدراسة أقرب إىل منهج الدبل يف دراسته النظم يف سورة "الرعد" من غريه من الدارسني.
مصطلحات البحث
مما جيدر بنا أن نشري إليه أهم املصطلحات يف البحث ومنها التالؤم والنظم .وقد خصصت القسم الثاني من البحث للنظم وأشرت
فيه إىل آراء العلماء فيه فبقي عندنا التالؤم وهو تعديل احلروف يف التأليف (الرماني1926 ،م ،ص  ،)91وهو أحد شروط البالغة
« ألن الكالم ال يكون بالغة وإن ثقفت ألفاظه كل التثقيف إذا تنافرت حروفه وتنافر احلروف أن تكون خمارجها متالصقة كاجليم والشني أو كالصاد
والسني والزاي .أال ترى أنك لو بنيت امسا ثالثيا من اجليم والشني والضاد على أي ترتيب أحببت أن تضعه عليه من الرتتيبات الستة مل تقدر على

استعماله إال بعسر شديد وكذلك لو بنيته من الصاد والسني والزاي على أي ترتيب وضعته عليه كان استعماله عسرا شاقا» (املصدر نفسه) .ومن
فوائد التالؤم سهولة الكالم يف النطق وحسنه يف السمع وتقبل النفس ملعناه ملا يرد عليها من مجاليات الصورة والداللة (الباقالني،
د.ت ،ص .)621

6ـ النظم؛ تعريفه وآراء العلماء فيه
اهتمت املعاجم اللغوية بأصل فكرة النظم ومشتقاته ودالالته املعنوية وسنشري إىل بعض التعاريف هلذه اللفظة:
ورد يف لسان العرب« :النظم :التأليف ،نظمه ينظمه نظماً ونظاماً ونظّمه فانتظم وتنظّم ،ونظمت اللؤلؤ أي مجعته يف السلك والتنظيم مثله
ومنه نظمت الشعر ونظّمته ونظم األمر على املثل وكلّ شيء قرنته بآخر أو ضممت بعضه إىل بعض فقد نظمته .والنظم :ما نظمته من لؤلؤ و خرز
وغريهما واحدته نظمة» (ابن منظور« ،نظم»).
نقل صاحب مجهرة اللغة قوله« :النظم :أصل يدلّ على تأليف الشيء ومنه نظم اخلرز وغريه ونظم ينظم نظماً ونظام ًا ونظّم تنظيماً والنظم
كواكب يف السماء تسمى النظم وهي من جنوم اجلوزاء» (ابن دريد1312،هـ« ،نظم») .وقال الزخمشري« :نظمت الدرّ ونظّمته ود ّر منظوم ومنظّم
ومن اجملاز :نظم الكالم وهذا نظم حسن ،وانتظم كالمه وأمره وليس ألمره نظام إذا مل تستقم طريقته» (1963م« ،نظم»).

ومل يبتعد أصحاب املعاجم األخرى كالرازي يف خمتار الصحاح (د.ت« ،نظم») ،والفريوز آبادي يف القاموس احمليط عن هذا
التعريف للنظم ( 1331هـ« ،نظم»).

إذن النظم يف أصل معناه اللغوي يرتبط بداللة مادية وهذا أمر نالحظه يف تطور كثري من األلفاظ العربية .ونالحظ من خالل
املعنى اللغوي الذي أوردته املعاجم اللغوية للنظم أنه هو ضم األشياء بعضها إىل بعض وتنسيقها على حنو معني.
أما يف تعريف النظم اصطالحاً فيعترب اجلاحظ أول من قال بنظم القرآن غري أنه مل يتوسع يف شرح فكرته وتفصيلها لكن له
الفضل يف وضع اللبنة األوىل لنظريه النظم اليت أكملها عبد القاهر فيما بعد .وخالصة رأي اجلاحظ هي أن «اإلعجاز متصل بالنظم
وحده بصرف النظر عما حيويه القرآن من املعاني إذ طلب اهلل تعاىل إليهم أن يأتوا بعشر سور من مثله يف النظم والروعة يف التأليف حتى ولو حوى
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التأليف الرائع كل باطل ومفرتى ال معنى له» (شيخ أمني1991 ،م ،ص  .)121فقد اعتمد اجلرجاني على املعنى اللغوي فقال« :اعلم أن ليس
النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهج ه اليت نهجت فال تزيغ عنها و حتفظ الرسوم اليت
رمست لك فال ختل بشيء منها» (اجلرجاني1996 ،م ،ص  ،)61ويقول يف موضع آخر« :فليس الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها يف النطق
بل أن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل» (املصدر نفسه ،ص .)19
النظم إذن ال بد له من أمرين« :املعنى الذي نريد التحدث عنه ثم اللفظ الذي نعبّر به عن هذا املعنى فإذا اختلف املعنى الذي نريد التعبري عنه
فال ب ّد من أن خيتلف اللفظ حتى إن كانت مادته واحدة هناك إذن الصورة واملعنى الذي نعبّر عنه بهذه الصورة» (عباس1999 ،م ،ص .)62
يف احلقيقة النظم عند عبدالقاهر هو «نظم املعاني النحوية يف نفس املتكلم ال بناء الكلمات يف صورة اجلملة» (حسان1929 ،م ،ص .)162
يؤكد اجلرجاني على أن مكمن اإلعجاز القرآني يف نظمه فيقول « :ثبت من النظم أن طالب دليل اإلعجاز من نظم القرآن إذا هو مل يطلبه يف
معاني ال نحو وأحكامه ووجوهه وفروقه وموضعه ومكانه وأنه ال مستنبط له سواها وأن ال وجه لطلبه فيما عداها» (اجلرجاني1996 ،م ،ص .)262

واتضح من تعريف النظم أنه يبحث عن عالقة اجلملة باجلملة وبيان وجه عالقتهما واألسرار املعنوية وراءها وألهمية موضوع
النظم نالحظ أنه أصبح «علم اً يربز األسرار والنكت يف أسلوب القرآن ويكشف الفروق املعنوية الدقيقة بني خصوصيات الرتاكيب ويربط هذه
اخلصوصيات بالسياق والغرض العام الذي ورد النص الكريم بشأنه» (أبو موسى1969 ،م ،ص .)632

ويف أهمية معرفة النظم حسبنا القول هذا:
إن معرفة النظام والربط تعدل مع رفة نصف القرآن ،فمن فاته النظام و الربط فاته شيءٌ كثريٌ من فهم روح القرآن  ...فبالنظام يتبني
مستُ الكالم واالنتفاع بالقرآن واالستفادة منه موقوفةٌ على فهمه ،والكالم ال ميكن فهمه إال بالوقوف على تركيب أجزائه ،وبيان
تناسب بعضها ببعض؛ ألن االطالع على املراد من معاني األجزاء ال يتأتَّى إال بعد الوقوف على الناحية التأليفية ،فال يستطيع أح ٌد
كل منها (أبو العالء1162 ،هـ،
ٍّ
أن يستفيد من كتابٍ وينتفع به دون أن يفهمه ،ولن يفهمه حتى يدرك الروابط بني أجزائه ومواقع
ص .)22

3ـ دراسة النظم يف سورة «غافر»
هذا القسم هو تطبيق على سورة «غافر» ،وذلك بعد أن أشرنا إىل تعريف النظم وأقوال العلماء فيه .سنبحث هنا عن عناصر
النظم يف هذه السورة الكرمية.
3ـ 1ـ عناصر النظم يف سورة «غافر»
عرفنا فيما سبق أن أجزاء النظم ثالثة؛ اللفظ والرتكيب واملعنى .ولكل من هذه األجناس جزئيات تقوم به ،وتعتمد عليه
فاللفظ املفرد جزئياته احلروف وأصواتها وخمارجها ،والرتكيب جزئياته اللفظة مع أختها ،والتصرف يف طريقة النظم واملعنى جزئياته
صلته مبا قبله وما بعده.
 األلفاظ ونسق الفواصل
تعترب الكلمات أو األلفاظ من األهمية مبكان يف دراسة النصوص ،ألنّها متثّل الوحدات الصغرى اليت يتشكل منها النص،
وإن دراستها ودراسة داللتها وخصائص استعماهلا تقودنا إىل اخلروج بتصور واضح عن البنية الكلية ،أي عن الوحدة الكربى
اليت هي (النص) أو السورة ،فال يستغنى إذن عن دراسة األلفاظ يف حماولة فهم النصّ« ،وليس مثة ما يثري الدهشة أو الغرابة يف هذه

اإلعجاز اللغوي األسلوبي يف القرآن الكريم (دراسة نظرية النظم يف سورة غافر)

7

املكانة اليت تنفرد بها الكلمات ،فهي أصغر نواقل املعنى أو أصغر الوحدات ذات املعنى يف الكالم املتصل» (أوملان ،د.ت ،ص  ،)19ويرى
فندريس أن الكلمة « ال حتدد فقط بالتعريف التجريدي الذي حتددها بها القواميس إذ يتأرجح حول املعنى املنطقي لكل كلمة جو عاطفي حييط

بها ويعطيها ألوانا مؤقتة على حسب استعماالتها» (فندريس1922 ،م ،ص  ،)632كذلك يرى أن للسياق دورا ال ينبغي إغفاله عند
حتديد هذه املاهية للكلمة إذ « إن الكلمة توجد يف كل مرة تستعمل فيها يف جو حيدد معناها حتديدا مؤقتا والسياق هو الذي يفرض قيمة
واحدة بعينها على الكلمة بالرغم من املعاني املتنوعة اليت يف وسعها أن تدل عليها والسياق أيضا هو الذي خيلص الكلمة من الدالالت املاضية
اليت تدعها ذاكرة ترتاكم عليها وهو الذي خيلق هلا قيمة حضورية» (املصدر نفسه ،ص .)631

ولأللفاظ يف القرآن الكريم مكانة خاصة ،إذ هي تنفرد عن غريها بدقة متناهية وهي تنسجم متام االنسجام مع السياق الذي
ترد فيه ،حبيث لو حاولتَ أن تَستبدلَ بكلمةٍ ما كلمةً أخرى ،الختلّ املعنى ،لذا فإنّ ألفاظ القرآن الكريم تقع «يف ضمن األسلوب
البياني الرائع ،ونعتقد مؤمنني أ ّن كلّ لفظ يف القرآن له معنى قائم بذاته وفيه إشعاع نوراني يتضافر مع مجلته» (أبو زهرة1921 ،م ،ص .)111

ميكن التعرف على البناء الصوتي للكلمات ،من خالل تبيّن نوعية املقاطع الصوتية املكونة هلا ،ويعدّ املقطع مرحلة وسيطة
ما بني الصوت املفرد ،والكلمة املركبة من عدة أصوات فهو «مزيج من صامت وحركة ،يتفق مع طريقة اللغة يف تأليف بنيتها ،ويعتمد
على اإليقاع التنفسي ،فكلّ ضغطة من احلجاب احلاجز على هواء الرئتني ميك ن أن تنتج إيقاعاً يعبّر عنه مقطع مؤلف يف أقلّ األحوال من صامت
وحركة ( ص +ح )» (شاهني1961 ،م  ،ص .)36

وللمقطع أهمية كبرية يف الكالم؛ ألنّ املتكلمني ال يستطيعون نطق أصوات الفونيمات كاملة ،أو هم ال يفعلون ذلك إن
استطاعوا ،وإمنا ينطقون األصوات يف شكل جتمعات هي املقاطع (عمر1922 ،م ،ص  ،)636وإذا رمزنا للصامت بالرمز (ص)،
وللصائت أو احلركة بالرمز (ح) ،فيمكن عرض األشكال الرئيسية للمقاطع العربية كما يأتي:
1ـ املقطع القصري (ص ح) ،ويتألف من صامت وحركة قصرية.
6ـ املقطع املتوسط املفتوح (ص ح ح) ،ويتألف من صامت وحركة طويلة.
3ـ املقطع املتوسط املغلق (ص ح ص) ،ويتألف من صامت ثمّ حركة قصرية يتلوها صامت.
1ـ املقطع الطويل املغلق (ص ح ح ص) ،ويتألف من صامت ،حركة طويلة يتلوها صامت.
2ـ املقطع الطويل املزدوج اإلغالق (ص ح ص ص) ،ويتألف من صامت ثم حركة ثم حركة قصرية يتلوها صامتان.
(شاهني1961،م  ،ص 36ـ)11

وإليك بعض حتليل املقاطع الصوتية اليت تتكون منها كلمات السورة ،كل آية تبدأ برقمها:
 )6تن زى لل ك

تا ب م نل

ال هل ع زى زل ع ىل م.

ص ح ص  /ص ح ح  /ص ح ص  /ص ح  /ص ح ح  /ص ح  /ص ح /ص ح ص  /ص ح ح  /ص ح ص /
ص ح /ص ح ح  /ص ح ص /ص ح /ص ح ح  /ص ح.
بلغ عدد املقاطع القصرية يف هذه اآليات ( ،)2واملتوسطة ( ،)11وزاد فيها عدد املقاطع املتوسطة على القصرية وقد كان
هلذه الزيادة أثرها يف بيان نزول القرآن تدرجيياً كما أن استخدام املصدر «تنزيل» من باب التفعيل يدل على هذا املعنى.
 )12ال يو م تج زى كل لُ نف سم ب ما ك س بت ال ظل مل يو م إن نل
عل ح سا ب.

ال ه س رى
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ص ح ص /ص ح ص /ص ح  /ص ح ص /ص ح ح /ص ح ص /ص ح /ص ح ص /ص ح ص /ص ح /ص ح
ح /ص ح /ص ح /ص ح ص /ص ح ح/ص ح ص /ص ح ص /ص ح ص /ص ح /ص ح ص/ص ح ص/ص ح
ح /ص ح /ص ح /ص ح ح /ص ح ص /ص ح /ص ح ح /ص ح.
يف هذه اآلية الكرمية عدد املقاطع القصرية ( )11وعدد املقاطع املتوسطة املفتوحة ( )2واملتوسطة املغلقة ( )13ولعل لكثره
املقاطع القصرية بالنسبة إىل املتوسطة املفتوحة أثر يف بيان السرعة واحلركة السريعة إذ يتناسب مع معنى اآلية يف سرعة اهلل تعاىل
يف حماسبة الناس يوم القيامة.
 )12فَ و قا هل

ال

هُ سى ى ا ت ما م ك روا و حا ق ب آ ل فر عو

نَ سو ءل ع ذا ب.
ص ح/ص ح/ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ص ح ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح/ص
ح ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح/ص ح/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح
ح/ص ح.
يف هذه اآلية الكرمية عدد املقاطع القصرية ( )12وعدد املقاطع املتوسطة املفتوحة واملغلقة معا ( )11وميكن أن يتناسب مع
املعنى إذ قال اهلل تعاىل إنه حفظ موسى من املكر واحليل اليت ختططت من جانب العدو وكأن حفظ اهلل تعاىل إياه من شر مكر
األعداء حدث سريعا.
 )26و ما يس ت ول أع مى ول ب صي ر ول ل ذي ن آ م نوا و ع م لص صا
ل حا ت و لل م سي ء ق لي لن ما ت ت ذك ك رو ن.
ص ح /ص ح ح/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح /ص ح ص/ص ح /ص
ح ص/ص ح /ص ح ص/ص ح /ص ح ص/ص ح /ص ح ص/ص ح /ص ح /ص ح /ص ح ص/ص ح ص/ص
ح /ص ح ص/ص ح /ص ح /ص ح ص/ص ح /ص ح ص/ص ح /ص ح /ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص
ح /ص ح/ص ح ص/ص ح /ص ح ص/ص ح.
كل املقاطع يف هذه اآلية ( )11و ( )61منها هي قصرية و( )61منها هي متوسطة .والقرابة بني عدد املقاطع وهبت البناء
الصوتي لآلية أكثر مجاالً وبهاءً .ولعلّ تساوي املقاطع القصرية واملتوسطة يف هذه اآلية تقصد زيادة حدّة االنتباه ،وإثارة
األمساع (عبد اجلليل1996 ،م ،ص .)31

يبدو أن لكل آية نظاماً مقطعياً خاصاً ،فال يكون هذا النظام مطرداً يف كل اآليات ،إال أنه يأتي يف معظمها متفقاً مع معانيها،
ومنسجماً مع أجوائها.
وعلى الرغم من وضوح ظاهرة اإليقاع املوسيقي يف القرآن فإنّها مل حتظ بالعناية املعمقة من القدماء ،فـ «حديثهم عنها مل

يتجاوز ذلك اإليقاع الظاهري؛ ومل يرتق إىل إدراك التعدّد يف األساليب املوسيقية ،وتناسق ذلك كله مع اجلوّ الذي تطلق فيه هذه املوسيقى»
(قطب1963 ،م  ،ص .)62

قد عملنا على تتبع تكرار بعض األصوات واحلروف يف السورة ،حماوال الكشف عن العالقة اليت تربط بني هذه األصوات
وبني اجلوّ الذي وردت فيه ،وقد تناولنا جمموعة متشابهة من األصوات ،وحتدثنا عن ميزاتها وخصائصها ،وعن املعاني اليت

اإلعجاز اللغوي األسلوبي يف القرآن الكريم (دراسة نظرية النظم يف سورة غافر)
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جسّدتها ،وعن انسجامها مع أجواء اآليات وسياقاتها ،كما يأتي واجلدير بالذكر أن هذا املنهج متوخى من منهج الكاتب رفيق
أمحد صاحل يف دراسة سورة "مريم" دراسة أسلوبية:
أصوات املدّ قد منحت الكثري من الوضوح واإلبانة لكالم املالئكة عندما اسرتمحوا اهلل  ،ليدل على كثرة حاجة الذين
تابوا إىل رمحة اهلل  ،كقوله تعاىل :ر ََّبنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً َو ِعلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ َوقِهِمْ عَذَابَ
الْجَحِيمِ( غافر.)2 :11

واجلدير بالذكر أنّ أصوات املدّ تعطي الكالم فرصة التشكي والتأوه لإلنسان املتأمل ،الذي حيزن على حاله،كحال الذين
َتنَا ا ْثنَتَيْنِ
وقعوا يف عذاب اهلل تعاىل ورأوا أن ال مفرّ هلم منه وال ملجأ هلم حاولوا أن يربئوا أنفسهم وقالوا :قَالُوا ر ََّبنَا أَم َّ
وَأَحْيَيْ َتنَا ا ْثنَتَيْ ِن فَاعْتَ َر ْفنَا بِذُنُو ِبنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ( غافر.)11 :11

وقد تؤدي أصوات احلركات غرض املبالغة والتعظيم ،وأكثر ما يربز غرض التعظيم يف اآليات اليت يكون ضمري املتكلم فيها
عائداً على اهلل سبحانه حيث جيسد عظمة اخلالق ،ويظهر قدرته اليت ال حتدّ (رفيق أمحد صاحل6113 ،م ،ص )61؛ كما يف اآلية:
وَلَقَدْ َأرْ َس ْلنَا مُوسَى بِآيَا ِتنَا وَسُ ْلطَانٍ مُّبِنيٍ( غافر ،)63 :11وزاد يف اآلية من درجة التعظيم جميء ضمري اجلماعة للمتكلم الذي
يعود على اهلل  ،حيث يزداد الكالم عظمة بسبب صوت نون اجلماعة املقرتنة بصوت الفتحة الطويلة يف كلمة (أرسلنا) .ومثل
هذا اإلحساس بعظمة املتكلم نراه يف قوله تعاىل :إِنَّا َلنَنصُرُ رُ ُس َلنَا وَالَّذِينَ آ َمنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ األَشْهَادُ
(غافر ،)21 :11ووَلَقَدْ آتَ ْينَا مُوسَى الْهُدَى وَأَ ْو َر ْثنَا َبنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ( غافر.)23 :11

يؤدي صوت املدّ أحياناً استبعاد حصول شيء ما ،والتعجب من حصوله ،كما أن يف كالم فرعون عندما تعجب من رب
موسى  واستعبد وجود إله موسى  كثريا من أصوات املدَ  :وقَالَ فِ ْرعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَ ْبلُغُ األَسْبَابَ 
َطلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا( غافر 32 :11ـ .)32
ت فَأ َّ
أَسْبَابَ السَّمَاوَا ِ

وهناك صوت النون الذي ذك رها القدماء مع امليم والالم والراء يف األصوات الذلقية .وهذا الصوت يأتي ذو الوضوح
السمعي املميز يف اآليات ليزيدها وضوحاً ورنيناً ،فعلى مستوى اإليقاع ال شك أنه ميل رنة ،حتدث قوة إمساع ،حاملة تردداً
زمنياً طويالً (كشك1963 ،م ،ص ،)13باإلضافة إىل صوت الغنة املوسيقي يف هذا احلرف وليست الغنة إال إطالة صوت النون مع
س ْلنَا رُسُالً مِّن
تردد موسيقى حمبب فيها .ولنتأمل كيف جتلت هذه اخلصائص املوسيقية لصوت النون يف قوله تعاىل :وَ َلقَدْ َأرْ َ
صنَا َعلَيْكَ وَ ِمنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ َعلَيْكَ وَمَا كَانَ ِلرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِالَّ بِِذْنِ اللَّهِ فَِذَا ََاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُِِيَ
قَ ْبلِكَ ِمنْهُم مَّن قَصَ ْ
طلُونَ( غافر.)26 :11
بِالْحَقِّ وَخَسِرَ ُهنَالِكَ الْمُ ْب ِ

جيب أن نقر أن كل لفظ ال يف سورة «غافر» فقط بل يف كل القرآن الكريم قد وضع يف موضعه املناسب متاما وهذا الرتتيب
سر إعجازي فوق بقية األسرار وقال أمحد أبو زيد« :إن الكلمة القرآنية ختتار بدقة متناهية وتوضع يف موضعها من اآلية بإحكام تام

جيمع هلا بني مناسبة السياق القريب ومناسبة السياق البعيد وليس هناك أي تعارض بينهما» (1996م ،ص  ،)122يف احلقيقة جتعل معاني
هذه السورة املتأمل حيار فيها من هذه الدقة اليت متيز ألفاظها ،حبيث تؤدي املعنى بطريقة فريدة ،وكأنّ هذه األلفاظ خلقت هلذه
املعاني فقط .ومن مسات ألفاظ سورة «غافر» ومميزاتها هي :الدقة يف االختيار ،إذ تعترب مسة بارزة وعامة نتذوقها يف كلّ ألفاظ
القرآن الكريم ،فإنك جتد أنّ اللفظ قد جاء يف مكانه املناسب ،وعبّر عن املعنى املطلوب تعبرياً دقيقاً ومن مظاهر هذه امليزة يف
السورة أيضاً أنّه ال ميكن استبدال لفظ بغريه دون أن خيتلّ املعنَى ،ألنك لو حاولت أن تستبدل بلفظ القرآن لفظاً آخر من عندك
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لن جتده يعبّر عن املعنى بالدقة نفسها اليت يعبّر عنها لفظ القرآن ولن تعثر فيه على تلك اإلحاطة باملعنى من مجيع اجلهات ،وال
بدّ أن نشري أن اختيار اللفظ القرآني خيضع حملددات عديدة كما خيضع لسياق السورة والتناسب الداللي والتناسق التعبريي
والقرآن حني اختار املفردة إمنا انتقاها من بني نظائرها املتعددة اليت تؤدي معناها لكن التوظيف القرآني لتلك املفردة أمر مقصود
ال بدّ من اإلحاطه بالصورة الكلية اليت وظفت املفردة يف إطارها ،مثال قوله تعاىل :كَذَّبَتْ قَ ْبلَهُمْ قَ ْومُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ
بَعْ ِدهِمْ َوهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيأْخُذُوهُ وَََادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيدْحُِِوا بِ ِه الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيفَ كَانَ عِقَابِ( غافر ،)2 :11
فلفظ (ليأخذوا) هنا موظف دالليا مبعنى (ليقتلوه) لكن ملَ مل يوظّف هذا املرادف الدال على املعنى؟ يقول الباقالني« :هل تقع
موقع (ليأخذوه) كلمة؟ وهل تقوم مقامه يف اجلزالة لفظة؟ وهل يسد مسده يف األصالة نكتة؟ لو وُضع موضع ذلك (ليقتلوه) أو (لريمجوه) أو
(ليطردوه) أو (ليهلكوه) أو (ليذلوه) أو حنو هذا ما كان ذلك بديعا وال بارعا وال عجيبا وال بالغا  ...فانقد موضع الكلمة تعلم بها ما نذهب إليه
من ختيّر الكالم وانتقاء األلفاظ واالهتداء إىل املعاني» (د.ت ،ص .)126

ولنأخذ لفظ (ليدحضوا) يف قوله تعاىل املشار إليه ومن املعاني األخرى هلا« :أبطل احلجة وأزاهلا» ،ولكننا نالحظ أنه مل
تُستخدم تلك األلفاظ ولعل مرد ذلك أن الكلمة (ليدحضوا) حتتوي حروفاً تدل على بطالن أكثر داللة وكما أن اجملاز يف هذه
الكلمة زادت اآلية مجاالً (الرمانى1926 ،م ،ص .)132
ُم فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ( غافر.)26 :11
ولنتأمل لفظة (يسجرون) يف اآلية فِي الْحَمِيمِ ث َّ

ويُالحظ أن استعمال هذه اللفظة نظراً للمعنى الذي ذكرناه يتالئم مع لفظة (النار) يف اآلية تالئماً شديداً.
وال خيامرنا شك يف اهتمام العلماء والنقاد بأجراس احلروف اليت تنتهي بها اجلمل والرتاكيب ،ألن هذه األجراس واألصوات
إذا اتفقت جتعل اآلذان تطرب هلا وجتد طريقها إىل القلوب .ومسوا هذه الظاهرة بالسجع وشاعت هذه التسمية عند مجهور العلماء
من قديم الزمان إىل اليوم .وإذا وقع السجع يف القرآن الكريم يسمونه الفاصلة كما أن الباقالني صرّح بنفي السجع من القرآن ومساه
فاصلة وقال « :كيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب ونفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة يف نفي الشعر ألن الكهانة تنايف النبوات
وليس كذلك الشعر وقد علمنا أن بعض ما يدعونه سجعاً متقارب الفواصل متداني املقاطع وبعضها مما ميتد حتى يتضاعف طوله عليه وترد الفاصلة

على ذلك الوزن األول بعد كالم كثري وهذا يف السجع غري مرضي وال حممود» (الباقالني ،د.ت ،ص  .)26وهناك تعاريف خمتلفة للفاصلة منها
أن الرماني يرى الفواصل « حروف متشاكلة يف املقاطع توجب حسن إفهام املعاني والفواصل بالغة واألسجاع عيب وذلك أن الفواصل تابعة
للمعاني وأما األسجاع فاملعاني تابعة هلا» (الرماني1926 ،م ،ص .)91

وإذا تتبعنا حروف الروي يف فواصل اآليات من سورة «غافر» فإننا سنجد تنويعاً يف الفواصل أي تنويعاً يف احلروف اليت تنتهي
بها كل آية من آيات هذه السورة .وهي على الرتتيب التالي من حيث الكم:
خرِينَ ،ال
َكرُونَ ،ال يؤْ ِمنُونَ ،دَا ِ
حرف النون يف  36آية تنتهي بقوله تعاىلَ « :فتَكْ ُفرُونَ ،الْكَا ِفرُونَُ ،مبِنيٍ ،لَا يعْلَمُونََ ،تتَذ َّ
جرُونَ،
حبُونَ ،يسْ َ
صرَفُونَ ،يعْلَمُونَ ،يسْ َ
يشْ ُكرُونَ ،تُؤْفَكُونَ ،جيْحَدُونَ ،الْعَالَمِنيَ ،الْعَالَمِنيَ ،الْعَالَمِنيَ ،تَعْقِلُونَ ،فيكُونُ ،ي ْ
تُ ْشرِكُونَ ،الْكَا ِفرِينَ ،تَ ْمرَحُونَ ،الْ ُمتَكَِّبرِينَ ،يرْجَعُونَ ،الْ ُم ْبطِلُونَ ،تَأْكُلُونَ ،تُحْمَلُونَُ ،تنْ ِكرُونَ ،يكْ ِسبُونَ ،ي ْسَت ْهزِئُونَ ،مُ ْشرِكِنيَ،
الْكَافِرُونَ».
وهي من أكثر احلروف اليت بنيت عليها الفاصلة يف هذه السورة الكرمية.
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حرف الباء يف  12آية تنتهي بقوله تعاىل« :عِقَابِ ،ينِيبُ ،الْحِسَابِ ،الْعِقَابِ ،كَذَّابٌ ،الْحِسَابِ ،كَذَّابٌ ،األَحْزَابُِ ،مرْتَابٌ،
سبَابَ ،تَبَابٍ ،حِسَابٍ ،الْعَذَابِ ،الْعَذَابِ ،الْعَذَابِ ،الْكِتَابَ ،الْأَ ْلبَابِ».
الْأَ ْ
صريُ ،جَبَّارٍ ،الْ َقرَارِ ،النَّارِ ،الْغَفَّارِ،
صريُ ،النَّارِ ،الْ َكبِريِ ،الْقَهَّارِ ،الصُّدُورُ ،ا ْلَب ِ
حرف الراء يف  12آية تنتهي بقوله تعاىل« :الْ َم ِ
صريُ».
النَّارِ ،النَّارِ ،الدَّارِ ،وَالْإِبْكَارِ ،الَْب ِ
التنَادِ ،هَادٍ ،الرَّشَادِِ،الْ ِعبَادِ ،الْعِبَادِ ،الْأَ ْشهَادُ».
حرف الدال يف  11آيات تنتهي بقوله تعاىل« :ا ْلبِالدِ ،الْفَسَادَ ،الرَّشَادِ ،لِلْعِبَادَِّ ،
حرف امليم يف  2آيات تنتهي بقوله تعاىل« :حم ،الْعَلِيمِ ،الْجَحِيمِ ،الْحَكِيمُ ،الْ َعظِيمُ».
سبِيلٍ ،ضَاللٍ ،ضَاللٍ».
حرف الالم يف  3آيات تنتهي بقوله تعاىلَ « :
حرف القاف يف آيتني تنتهي بقوله تعاىل« :التَّالقِ ،وَاقٍ».
حنَاَِرِ كَاظِمِنيَ مَا لِلظَّالِمِنيَ مِنْ
وحرف العني يف آية واحدة فقط وهي قوله تعاىل :وَأَنْ ِذ ْرهُمْ ي ْومَ الْآ ِزفَةِ ِإذِ الْ ُقلُوبُ لَدَى الْ َ
حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يطَاعُ( غافر.)16 :11

مما جيذب القلوب ويأسر األمساع أن مجيع الفواصل اليت اشتملت عليها هذه السورة الكرمية يوقف عليه بالسكون مسبقاً حبرف
مد كاأللف والياء والواو وذلك عالمة على وحدة اجلرس يف حرف الروي وما قبله ألن السكون بعد املد يوجد وقعاً ترتاح له اآلذان
واألرواح.
وهناك ظاهرة تسرتعي انتباه الباحث للتأمل يف نظم الفواصل يف بداية هذه السورة وهي متاسك البناء فإننا جند آيتني وثالث آيات
وأربع آيات تتواىل على حرف واحد أو روي واحد ثم يقطع هذا احلرف يف آية أو آيتني أو بفاصلة أخرى تبدو أنها منفردة ولكن
القارئ أو السامع سيجد نفسه بعد قليل يف الفاصلة التالية وقد عاد إىل الفاصلة اليت سبقت بآيتني أو بآية واحدة ثم يكون هنالك
عود إىل هذا احلرف بعد آيتني أو ثالث (خذ مثالً يف آيات رقم  31إىل  )11وهذا يدل على متام االتصال واالئتالف ومجال النظم
الذي جيعل السورة بناء منسقاً متماسكاً .ولكن الروي ال يتغري بعد اآلية .22
ومما يلفت النظر أنه ورد يف أصوات فواصل السورة من احلروف الشفوية كالباء وهذا احلرف تكرر يف  12آية.
والباء من احلروف اليت يسهل نطقها يف املخرج بل لشدة سهولتها نسمع الطفل الصغري ينطقها يف يسر أول عهده بالكالم.
وقد جند احلروف اللسانية كالنون ،والالم ،والقاف ،والدال ،والراء وهي حروف متوسطة من حيث سهولة املخرج على لسان
املتكلم.
أما احلروف احللقية وحروف اللهاء وهي أعسر احلروف وأشقها يف النطق وهي :اهلمزة ،والقاف ،واهلاء ،والعني ،والغني،
واحلاء ،واخلاء فقد خلت فواصل تلك السورة منها عدا القاف يف آيتني ،والعني يف آية واحدة.
من حيث التناسق الصوتي يف الشدة واللني والتفخيم والرتقيق نأخذ مثالً قوله تعاىل :إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيةٌ لَا رَيبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يؤْ ِمنُون( غافر ،)29 :11ونالحظ أن خمارج احلروف يف لفظة «يؤمنون» تشكل إحياءً صوتياً عذباً ،ال يسأم السامع من
تردادهها إذ جاءت املخارج متناسبة يف القرب والبعد.
وأما التنويع فمن خصائص نظم الفواصل أيضا؛ إذ نالحظ أن الفواصل على أعذب املقاطع والسامع حيس الرتنيم فيها ويبتعد
عن امللل الذي ميكن أن يأتي إثر الرتابة امللتزمة ومن هذا املنطلق جيذب انتباه املخاطب عامة والسامع خاصة.
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حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان (ربيع وصيف 0341هـ .ق0434 /هـ .ش) ـ العدد 01

ومن اخلصائص األخرى لنظم الفواصل يف هذه السورة كذلك حذف حرف أصلي من آخر بعض الكلمات كـ«هاد»« ،تالقِ»،
كما أن هذا األمر يكثر يف النص القرآني وذاك لغري التقاء الساكنني ،يقول العلوي (ت  219هـ)« :وهذا إمنا يكون واردا على جهة

السماع ال يقاس وهذا إمنا يكون يف األلفاظ اليت تستعمل على جهة الكثرة دون ما عداها» (1992م ،ص  .)622ولعل املسوغ األهم يف هذا
احلذف هو رعاية الفاصلة من حيث السياق اإليقاعي يف توافقها مع نظائرها من الفواصل السابقة والالحقة.
مما يلفت النظر يف سورة «غافر» ويتعلق باأللفاظ هو تكرار اللفظ كما نالحظ أنه تكرر لفظ «الناس» لتقبيح شأن اللفظ املكرر
وذلك قصدا للتنفري من حال املكرر عندهم إذ قال اهلل تعاىل :اللَّهُ الَّذِي ََعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو

فَِْلٍ َعلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يشْكُرُونَ( غافر  ،)21 :11فقد ميكننا االستغناء عن لفظ الناس بذكر الضمري يف نص غري
القرآن لكن املقصود من التكرار هنا تذكري الناس بأن أكثرهم غري شكور لينفّر الكفران عند الناس.
 التالئم يف الرتكيب
إن دراسة اآلية تتصل اتصاالً مباشراً بدراسة اللفظة املفردة ألن هذه أساس تلك .فالصلة بني كل آية وأخرى هي مظهر
التالؤم يف الرتكيب (ابن سعد الدبل ،د.ت ،ص  .)119وقد عرضت سورة «غافر» يف مجيع آياتها جلمل جاءت آية يف اإلحكام
والرتابط والتالؤم والتناسب الذي قال السيوطي يف فائدته« :وفائدته :جعل أجزاء الكالم بعضها آخذا بأعناق بعض ،فيقوى بذلك
االرتباط ويصري التأليف حاله حال البناء احملكم املتالئم األجزاء ،فنقول  :ذكر اآلية بعد األخرى إما أن يكون ظاهر االرتباط لتعلق الكلم بعضه
ببعض  ،وعدم متامه باألوىل فواضح .وكذلك إذا كانت الثانية لألوىل على وجه التأكيد أو التفسري أو االعرتاض أو البدل  ،وهذا القسم ال كالم

فيه» (السيوطي1999 ،م ،ص  ،)616فصار بناء اآليات حمكما متالئم األجزاء بسبب تلك املناسبة وذاك التالؤم .وإن خري ما
توصف اجلملة القرآنية أنها بناء أحكمت لبناته ونسقت أدل تنسيق خذ مثالً هذه النماذج:
ـ وَيرِيكُمْ آياتِهِ فَأَي آياتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ َ أ َفلَمْ يسِريُوا فِي الْ َأ ْرضِ فَي ْنظُرُوا كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ
سلُهُمْ بِالْبَينَاتِ فَرِحُوا بِمَا ِعنْ َدهُمْ مِنَ الْ ِعلْمِ
ِمنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْ َأ ْرضِ فَمَا َأ ْغنَى َعنْهُمْ مَا كَانُوا يكْسِبُونَ َ فلَمَّا ََاءَتْهُمْ رُ ُ
سنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِنيَ َ فلَمْ يكُ ينْفَعُهُمْ
وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يسْتَهْزِئُونَ َ فلَمَّا رَأَوْا بَأْ َ
ت فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ ُهنَالِكَ الْكَافِرُونَ( غافر 61 :11ـ .)62
خلَ ْ
سنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ َ
ِإميَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْ َ

يف هذا النص مخس آيات كل آية اشتملت على أكثر من مجلة وكل مجلة اشتملت على تركيب كلها آية يف اإلحكام
والتناسق ،إذ كل آية بنيت على صلة وثيقة مبا قبلها وما بعدها .بدأت اآلية بذكر أن اهلل تعاىل يُري عباده آياته من النعم املختلفة
يف األرض والسماء ولكن الناس ال يهتمون بها وعندما يبعث اهلل رسله إليهم طفقوا يستهزئون بهم وال يؤمنون باهلل وبعد ذلك
يرسل اهلل  عذابه عليهم وعندما يرون عذابه الشديد يندمون على ما فعلوا ويظهرون اإلميان ولكن هذا اإلميان ال يفيدهم وال
ينفعهم وهذه سنة إهلية جارية يف اخللق ال تُعدل عنها.
ومظاهر التالؤم واضحة يف إجراء السنة اإلهلية املشار إليها يف اآلية الشريفة .وأما بالنسبة إىل صله هذه اآليات باآليات قبلها
يف السورة فإنه جدير بالذكر أن يف اآليات السابقة هناك إشارات إىل النعم املختلفة هلل تعاىل كخلق السموات واألرض (اآلية
 ،)22خلق الليل والنهار وما فيهما من آية للناس (اآلية  ،)21الرزق من الطيبات (اآلية  .)21كما أن هناك إشارات إىل األقوام
السابقة اليت أرسل اهلل  إليهم األنبياء ولكنهم كذبوهم كإرسال موسى  إىل فرعون وقومه (اآلية  ،)63ونوح  إىل
قومه (اآلية .)2
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سلًا مِ ْن قَ ْبلِكَ ِمنْهُمْ
س ْلنَا رُ ُ
ك فَِلَينَا يرََْعُونَ  وَلَقَدْ َأرْ َ
َق فَِِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِ ُدهُمْ أَوْ نَتَوَفَّينَّ َ
ـ فَاصْبِرْ إِنَّ َوعْدَ اللَّهِ ح ٌّ
صنَا َعلَيكَ وَ ِمنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ َعلَيكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يأْتِي بِآيةٍ إِلَّا بِِذْنِ اللَّهِ فَِذَا ََاءَ أَمْرُ اللَّ ِه قُِِي بِالْحَقِّ وَخَسِرَ
مَ ْن قَصَ ْ
طلُونَ( غافر 22 :11ـ .)26
ُهنَالِكَ الْمُ ْب ِ

وصلة اآليات اليت سبق ذكرها وهذه اآليات واضحة إذ يأمر اهلل تعاىل نبيه بالصرب على ما يعمل قومه من األذى حبقه وأن
هذا التكذيب واالستهزاء والكفران ليست أمراً جديداً بالنسبة إىل مسألة بعث األنبياء وهدايتهم الناسَ.
ِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ( غافر  ،)33 :11هذا منوذج آخر يف بيان
ـ  ي ْومَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ ي ْ
تالؤم الرتاكيب يف اآلية فقد جاءت اآلية برتكيبني :أوله يف ذكر إدبارهم يوم القيامة وأن اهلل تعاىل لن يعصمهم من عذابه،
والثاني يف بيان أن اهلل  ال يهدي من ضلّ عن سبيله .وكأن اآلية أرادت أن تبني أن الذين يضلون عن سبيل اهلل  وال
يهدون إىل الصراط املستقيم هم الذين يُولّون يف يوم القيامة ويدبرون واهلل تعاىل ال يعصمهم من عذابه الشديد.
جيمل هنا أن نذكر أن من فرائد التعبري يف النص القرآني يف إطار السياق العدولي مبعناه الشامل تبنى القرآن الكريم فنية
العدول عن التعبري بالكلمة املفردة إىل التعبري بالرتكيب والعدول عن التعبري بالرتكيب إىل التعبري بالكلمة املفردة وذلك يف تبادلية
فريدة (عبد العزيز جاب اهلل6119 ،م 621،ص) ،من ذلك قوله تعاىل :اللَّهُ الَّذِي ََعَلَ لَكُمُ اللَّيلَ لِتَسْ ُكنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ

اللَّهَ لَذُو فَِْلٍ َعلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يشْكُرُونَ( غافر  ،)21 :11فالتوازن اإليقاعي كان يستلزم أن يكون التعبري يف غري
القرآن( :جعل لكم الليل لتسكنوا والنهار لتبصروا فيه) ،ولكن مت العدول عن التعبري بالرتكيب إىل التعبري بكلمة مفردة
(مبصرا) فلمَ مت هذا العدول التعبريي مع أن االستعمال احلقيقي والواقعي للغة يقتضي أن النهار مما ُي ْبصَر فيه وليس مما يُبصِر؟
واألمر يف اآلية على نهج اجلمع بني احلقيقة واجملاز يف حيّز داللي واحد ولو جعلهما بصورة تعبريية واحدة بصيغة الرتكيب
لفاتت املزية الفنية فلو عبّر باالمسية يف جانب الليل حتقيقا ملبدأ توازي اجلمل إيقاعا فقال يف غري القرآن :هو الذي جعل الليل
ساكنا ،النتفت الداللة على نعمة اهلل  على اخللق من ناحية وألصبح موقع (كم) على الزيادة كما أن اجملازية هنا تنتفي ألن
الليل يصح أن يوصف بالسكون فنقول :ليل ساكن فالعدول إىل االمسية يف جانب الليل ملا كان له آية فائدة أو قيمة فنية مجالية
أو تذكري للعباد مبا أنعم اهلل  عليهم بأن جعل هلم الليل ليسكنوا فيه (عبد العزيز جاب اهلل6119 ،م ،ص  ،)626وحتقيقا للفنية
الداللية أيضا عدل يف جانب النهار عن التعبري بالرتكيب اجلملي (لتبصروا فيه) إىل التعبري بالكلمة املفردة (مبصرا) فجمع بني
صرُ هو بل ُي ْبصَر فيه فدلّ على املقصد األهم وهو الداللة على نعمة اهلل  على عباده كما
احلقيقة واجملاز ذلك أن النهار ال يُب ِ
أنه حقق اجلمالية الفنية يف التعبري باجلمع بني احلقيقة واجملاز ولو مت إعمال مبدأ توازن اجلمل وتوازنها الختل النظم الفريد (انظر:
الزخمشري1992 ،م ،ج  ،3ص 26؛ البيضاوي1116 ،هـ ،ج  ،2ص .)12

عرضنا لدراسة الرتاكيب وتالؤمها يف سورة «غافر» واستوضحنا كيف أحكمت أدق تنسيق حبيث ال حنس فيها بكلمة يضيق
بها مكانها مبينني تالؤم اجلمل داخل اآليات .و«كأن اجلملة القرآنية تتتبّع املعنى النفسي فتصوره بألفاظها لتلقيه يف النفس حتى إذا
استكملت اجلملة أركانها برز املعنى ظاهرا فليس تقديم كلمة على أخرى صناعة لفظية فحسب ولكن املعنى هو الذي جعل ترتيب اجلملة ضرورة

ال حميد عنها وإال اختلّ فانهار» (عبد العزيز جاب اهلل6119 ،م ،ص  ،)313ويف هذا القسم جدير بنا أن نشري إىل االستفهام وكيفية
استخدامه يف هذه السورة وا ألغراض الثانوية اليت دل عليها ،إذ عندما نتأمل يف أساليب األمر والنهي واالستفهام نالحظ أن
االستفهام من بينها قد خرج من غرضه األصلي واستُعمل ألغراض أخرى ولذلك له دالالت بالغية زادت السورة مجاالً.
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مل تتعدد أساليب االستفهام يف هذه السورة وورد يف  2آيات فقط ولكنها تنوعت أغراضها بني التقرير ،والنفي والتعجب كما
تنوعت أداتها بني (همزة االستفهام ،الالم ،أنّى ،هل ،أين ،أيّ ،مَن) .إليك مناذج منها:
ـ  أَوَ لَمْ يَسِريُوا فِي ا َأل ْرضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَ ْبلِهِمْ( غافر ،)61 :11غرض االستفهام هنا التقرير
واالعرتاف وتوجه الذهن إىل هذا األمر املهم بأنهم قد رأوا املاضني وعاقبتهم ،ولكنهم مل يتأملوا ومل يتدبروا يف أحواهلم.
اللهِ إِنْ ََاءَنَا( غافر ،)69 :11هذا استفهام جرى على
أل ْرضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ َّ
ـ  يَا قَ ْومِ لَكُمُ الْ ُملْكُ الْيَ ْومَ ظَاهِرِينَ فِي ا َ
لسان ذاك املؤمن من آل فرعون ،والغرض منه هو اإلنكار؛ أي ال ناصر لنا عندما حلّ عذاب اهلل تعاىل.
ـ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ( غافر ،)61 :11االستفهام من اهلل تعاىل عن الذين ينكرون نعمه وآياته والغرض هو
التعجب أي كيف تنكرون كل هذه النعم واآليات مع أنكم ترونها وتستخدمونها؟!
ـ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ( غافر ،)23 :11إن اهلل تعاىل يف يوم القيامة يسأل الكافرين واملشركني عن شركائهم
ليأتوا بهم لينصروهم والغرض من االستفهام هو االستهزاء.
ـ َ وقَالَ رََُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِ ْرعَوْنَ يَكْتُمُ ِإميَانَهُ أَتَقْ ُتلُونَ رََُالً أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ( غافر ،)66 :11غرض االستفهام هو التعجب،
ألن ذاك املؤمن يتعجب من أمر قومه إذ يقتلون رجالً (موسى  )أتى بآيات بينات على وجود اهلل تعاىل.
أو يف استفهام آية فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ( غافر« ،)11 :11يأس مقنط واستحلة مفرطة كأنهم لفرط ما يكابدونه يتمنون خلروج
من هذا األسى املطبق من اهلول املستحكم ولكن أي متنّ؟ إنه متين من غلب عليه اليأس والقنوط وتنكري خروج للداللة على أي خروج كان سواء أكان
سريعا أم بطيئا» (الزخمشري1992 ،م ،ج  ،1ص .)122

 التالؤم يف املعاني
يف كل ما ذكرنا من التالؤم يف األلفاظ والرتاكيب ميكن أن نستدل به على التالؤم يف املعاني ولكن لزيادة اإليضاح نومئ إىل
شئ من مظاهر التالؤم يف معاني اآليات يف طائفة أخرى.
معلوم أن املعاني القرآنية تتحدث عن كل ما من شأنه إثبات األلوهية هلل الواحد األحد بل إن احلديث عن اهلل  له اجلزء
األكرب من معاني السور القرآنية مجيعها ،فاملتأمل يلحظ يف كل سورة بل يف كل آية معنى يساق لضرب املثل األعلى هلل  فهو
العزيز العليم ،غافر الذنب ،قابل التوب ،شديد العقاب ،ذي الطول ،ال إله إال هو ،العلي الكبري ،رفيع الدرجات ،ذو
العرش ،يلقي الروح من أمره على من يشاء ،الواحد القهار ،سريع احلساب ،يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور ،بصري
بالعباد ،قد حكم بني العباد ،ينصر رسله والذين آمنوا ،هو السميع البصري ،خالق كل شئ ،رب العاملني ،وعد اهلل حق.
وهناك معان أخرى عن إرسال األنبياء إىل األقوام املختلفة كقوم نوح و موسى  ،وتكذيب األقوام إياهم واستهزائهم
ودعوة النيب  إىل الصرب على إيذاء قومه ،والكالم عن اآلخرة والعذاب الشديد الذي هيأه اهلل تعاىل للقوم الكافرين .وقد
عرضت هذه السورة ملثل هذه املعاني الرفيعة يف أروع أسلوب وأبدع تركيب وجاء املعنى متالئماً مع ما قبله وما بعده متاماً.
هو الذي يري الناس آياته وينزل الرزق .وبعده يستمر السياق متحدثاً عن نعمة الليل والنهار وهنا معنى القدرة القادرة يأتي
بعد كمال املعاني الرفيعة السامية هلل تعاىل.
خلِصِنيَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ َرفِيعُ
ويأتي معنى الربوبية واأللوهية اخلالصة تسوقه اآليات الكرمية :فَا ْدعُوا اللَّهَ مُ ْ
التلَاقِ( غافر 11 :11ـ .)12
ت ذُو الْعَرْشِ يلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ َعلَى مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِينْ ِذرَ ي ْومَ َّ
الدرَََا ِ
َّ

اإلعجاز اللغوي األسلوبي يف القرآن الكريم (دراسة نظرية النظم يف سورة غافر)
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وجند معنى القوة والقهر يف قوله :لِمَنِ الْ ُملْكُ الْي ْومَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ( غافر .)12 :11
س ْلطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُو ِرهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ
ولنتأمل قوله تعاىل :إِنَّ الَّذِينَ جيَادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَريِ ُ

بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِريُ( غافر .)22 :11فقد رمست اآليات هنا معنى إحاطة علم اهلل  بصدور اجملادلني يف آيات اهلل 
والكافرين بها ،وهذا اإلنكار وهذه اجملادلة يف آيات اهلل  تنشأ من كربهم وحقدهم هلل  وللنيب .
ومسك اخلتام عن تالؤم املعاني يف هذه السورة الكرمية قول اهلل تعاىل يف خامتتها إذ قال َ  :فلَمْ يكُ ينْفَعُهُمْ ِإميَانُهُمْ لَمَّا

خلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ ُهنَالِكَ الْكَافِرُونَ( غافر  .)62 :11فاآلية يف احلقيقه تقرر إثبات الرسالة للنيب
سنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ َ
رَأَوْا بَأْ َ
حممد  وأن هذا اإليذاء واالستهزاء واجملادلة يف آيات اهلل  من جانب قومه أمر قد أصاب األنبياء السابقني والسنة اإلليهية
جارية يف عذابهم إذا مل يؤمنوا باهلل  تعاىل.
 التالؤم يف جو السورة العام
بعد الكالم عن النظم يف اللفظ ،والرتكيب واملعنى جدير بنا احلديث عنها جمتمعة لندرك شيئاً من مظاهر التالؤم وإحكام النظم
يف جو السورة العام .مما يليق بنا ذكره بادئ ذي بدء أن هناك مالئمة بني سورة «غافر» الكرمية وما قبلها من السور ونبني صلتها به.
خلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْ َأ ْرضَ( الزمر  ،)2 :39فقد
يتضح ذلك يف أن اهلل تعاىل ذكر يف سورة «الزمر» اليت هي قبل هذه السورة قولهَ  :
أشار إىل خلقه سبحانه وتعاىل السماوات واألرض يف تلك السورة وقال يف سورة «غافر» :اللَّهُ الَّذِي ََعَلَ لَكُمُ الْ َأ ْرضَ قَرَارًا

وَالسَّمَاءَ ِبنَاءً وَص ََّورَكُمْ فَأَحْسَنَ صُ َورَكُمْ َو َر َزقَكُمْ مِنَ الطَّيبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِنيَ( غافر  ،)21 :11كما قال
خلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ي ْعلَمُونَ( غافر .)22 :11
خلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْ َأ ْرضِ أَكْبَرُ مِنْ َ
 :لَ َ

بني كل اآليات يف سورة «غافر» الكرمية وجه صلة وثيقة يف الرتتيب والرتكيب واملالءمة فإننا نالحظ أن هذه املالءمة تتجلى يف
تناسق الرتتيب ودقة الرتكيب وكما أنها متناسبة مع املعاني اليت تبينها وأن تفاوت اآليات بني الطول والقصر متقابل لتنوع املعاني.
وهذا من أبرز مظاهر التالؤم بني أجزاء النظم يف جو السورة العام.
 التصوير البياني يف سورة «غافر»
وتوجد يف السورة طائفة من التشبيهات واالستعارات الرائعة متتاز بروعتها ومتانة األداء يف بيان املعنى املقصود وبإمكانه التأثري يف
نفسية املتلقي .إليك بعض النماذج منها:
يف اآلية الكرمية َ وقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَ ْومِ إِنِّي أَخَافُ َعلَيْكُم مِّثْلَ يَ ْومِ األَحْزَابِ( غافر ،)31 :11تشبيه اليوم الذي خاف الذي آمن
على القوم باليوم الذي مرّ على أقوام كقوم نوح و عاد و مثود إذ عصوا ربهم الكريم وأنكروا نعمه الوافرة وأصابهم اهلل  بعذابه
األليم وأهلكهم وأداة التشبيه املذكورة هي (مثل).
لقد صوّر اهلل تعاىل احلياة الدنيا على لسان ذاك املؤمن من آل فرعون :يَا قَ ْومِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَا ٌع وَإِنَّ اآلخِرَةَ هِيَ دَارُ

الْقَرَا ِر( غافر ،)39 :11وشبّهها مبتاع تافه ووجه الشبه بينهما هو فناؤهما وقلة مثنهما ،إذ يليق باإلنسان العاقل أال يقيم هلما وزناً.
َطلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا( غافر ،)32 :11يكون احلديث عن فرعون إذ أراد
يف اآلية الشريفة  أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأ َّ
أن يبين صرحاً عالياً للوصول إىل رب موسى  ويف لفظة «أطّلع» استعارة مجيلة وتوضيحها أن اهلل تعاىل وعاملها اجملهول ـ
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حسب رأي فرعون ـ يف أعلى اجلبال الشاخمة وكأن الطري ال يقدر أن يصل إليها .هذه االستعارة قد وردت على لسان فرعون استهزاء
مبوسى  وربه الكريم.
حنَاَِرِ كَاظِمِنيَ مَا لِلظَّالِمِنيَ مِنْ حَمِيمٍ وَال شَفِيعٍ ُيطَاعُ( غافر:11
يف اآلية املباركة  :وَأَن ِذ ْرهُمْ يَ ْومَ اآل ِزفَةِ ِإذِ الْ ُقلُوبُ لَدَى الْ َ

 ،)16قد ورد تصوير جممل وسريع عن القيامة وقد صُوّر خوف الظاملني وحزنهم كأن قلوبهم بلغت حناجرهم ويف هذه اآلية
استعارة متثيلية رائعة.
نعثر يف سورة «غافر» على النوعني من اجملاز هما :العقلي واملرسل .إليك مناذج منهما:
ـ إِنَّ السَّاعَةَ آلتِيَةٌ لّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ ال يُؤْ ِمنُونَ( غافر ،)29 :11ال شك أن القيامة مأتية بإذن اهلل تعاىل واجملاز
عقلي والعالقة فاعلية.
ـ يَا أَبَتِ ال تَعْبُدِ الشَّ ْيطَانَ إِنَّ الشَّ ْيطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا( غافر ،)11 :11مل يكن أبو إبراهيم عابدَ الشيطان ،بل كان عابد
األصنام ولكن إبراهيم  نهاه عن عبادة الشيطان كأنه أراد أن يقول أن عبادة األصنام هو يف حقيقته عبادة الشيطان.
ومن مناذج اجملاز املرسل يف هذه السورة الكرمية:
ـ وَ ُينَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَا ِء ِر ْزقًا( غافر ،)13 :11عبّر اهلل تعاىل عن املطر بالرزق والعالقة املسببية ألن املطر هو سبب الرزق.
ـ يَ ْعلَمُ خَا ِئنَةَ ا َألعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ( غافر ،)19 :11استعمل (الصدور) جمازاً للقلوب والعالقة هي احمللية .كما أن اجملاز
يف اآلية َ وقَالَ رَبُّكُمُ ا ْدعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ( غافر ،)21 :11مرسل وعالقتها سببية؛ إذ الدعاء هو سبب العبادة (الدرويش ،ج  ،6ص
.)216

خرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ( غافر ،)11 :11يف اآلية جماز مرسل
َتنَا ا ْثنَتَيْنِ وَأَحْيَيْ َتنَا ا ْثنَتَيْنِ فَاعْتَ َر ْفنَا بِذُنُو ِبنَا فَهَلْ إِلَى ُ
ـ قَالُوا ر ََّبنَا أَم َّ
والعالقة هي باعتبار ما كان (الزخمشرى1992 ،م ،ج  ،3ص .)116

1ـ نتائج البحث
من استقرائنا حلقائق هذا البحث ومسائله تبينت النتائج التالية:
ـ كانت الفواصل أبرز مظاهر التالؤم ،كما أن التالؤم قد برز يف األلفاظ واجلو العام للسورة.
ـ هناك دقة يف اختيار األلفاظ يف السورة الكرمية ،فضالً عن التوازن الشديد يف خمارج احلروف يف األلفاظ وهذا التوازن قد أدّى
إىل التناسب الصوتي يف فواصل اآليات.
ـ قد جاء اختيار القرآن لأللفاظ متناسقا مع مقتضيات احلال والطبيعة السياقية املناسبة .وليس هذا االختيار لأللفاظ ذاتها بل
األلفاظ منضمةٌ إىل املعاني حبيث ال يتحقق املعنى املراد إال بهذا اللفظ دون غريه وكأنه قد وضع كل مفردة يف النص القرآني يف
مكانها األمثل وسياقها الالئق بها وذاك هو عمود البالغة.
ـ أحكمت تراكيب السورة الكرمية أدق تنسيق حبيث ال حيس القارئ فيها بكلمة يضيق بها مكانها ،بل جيد تالؤم اجلمل داخل
اآليات واضحاً.
ـ هناك انسجام تام يف استخدام األساليب املختلفة يف السورة يف حتقيق الداللة املقصودة كما أشري إىل مناذج يف أسلوب االستفهام.

اإلعجاز اللغوي األسلوبي يف القرآن الكريم (دراسة نظرية النظم يف سورة غافر)
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ـ التصاوير البيانية يف سورة «غافر» بنيت على التنوع فمرة أدّت املعنى بطريق التشبيه ،ومرة باجملاز ،ومرة أخرى باالستعارة
وامتازت هذه الصور بتعابريه الدقيقة عن املعاني املقصودة ،وأراد القرآن الكريم بهذه الصور إثبات املعاني يف ذهن املتلقي.

املصادر واملراجع
 القرآن الكريم
 .1ابن دريد ،حممد بن احلسن1312( .هـ) .مجهرة اللغة .اهلند ـ حيدرآباد :مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية.
 .6ابن سعد الدبل ،حممد( .د.ت) .النظم القرآني يف سورة الرعد .د.م :عامل الكتب.
 .3ابن منظور ،مجال الدين1991( .م) .لسان العرب .بريوت :دار صادر.
 .1أبو العالء ،عادل بن حممد1162( .هـ) .مصابيح الدرر يف تناسب آيات القرآن الكريم والسور .املدينة :اجلامعة اإلسالمية باملدينة
املنورة.
 .2أبوزهرة .حممد1921( .م) .املعجزة الكربى :القرآن .القاهرة :دار الفكر العربى.
 .2أبو زيد ،أمحد1996( .م) .التناسب البياني يف القرآن .الدار البيضاء :مطبعة النجاح اجلديدة.
 .2أبوموسى ،حممد1969( .م) .البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري( .ط  .)6القاهرة :دار التضامن.
 .6الباقالني .أبوبكر حممد بن الطيب( .د.ت) .إعجاز القرآن( .حتقيق السيد أمحد صقر)( .ط  .)3مصر :دار املعارف.
 .9البيضاوي ،ناصر الدين عبد اهلل بن عمر1116( .هـ) .أنوار التنزيل( .حتقيق :د .محزة النشرتي وآخرون) .القاهرة :دار األشرف.
 .11اجلرجاني ،عبد القاهر1996( .م) .دالئل اإلعجاز( .قراءة وتعليق حممود حممد شاكر)( .ط  .)3القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 .11الرازي ،أبوبكر بن عبد القادر( .د.ت) .خمتار الصحاح .القاهرة :دار احلديث للطباعة والنشر والتوزيع.
 .16رفيق أمحد صاحل ،معني6113( .م)« .دراسة أسلوبية يف سورة مريم» .جامعة النجاح الوطنية.
 .13الرمانى .على بن عيسى1926( .م) .النكت يف إعجاز القرآن( .حتقيق :حممد زغلول سالم)( .ط  .)6مصر :دار املعارف.
 .11الزخمشرى .حممود بن عمر بن حممد1992( .م) .الك شاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون األقاويل يف وجوه التأويل .بريوت:
دار الكتب العلمية.
 .12ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1963( .م) .أساس البالغة .القاهرة :دار الكتب املصرية.
 .12السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أبي بكر1999( .م) .اإلتقان يف علوم القرآن .بريوت :دار الكتاب العربي.
 .12الفريوزآبادي ،جمد الدين 1331( .هـ) .القاموس احمليط .القاهرة :املطبعة احلسينية املصرية.
 .16العلوي ،حييى بن محزة1992( .م) .الطراز املتضمن ألسرار البالغة( .حتقيق حممد شاهني) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .19أوملان .ستيفن( .د.ت) .دور الكلمة فى اللغة( .ترمجة كمال بشر)( .ط  .)16القاهرة :دار غريب للطباعة و النشر.
 .61حسان ،متام1929( .م) .اللغة العربية معناها ومبناها( .ط  .)6القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
 .61شاهني .عبد الصبور1961( .م) .املنهج الصوتي للبنية العربية ،رؤية جديدة يف الصرف العربي .بريوت :مؤسسة الرسالة.
 .66شيخ أمني ،بكري1991( .م) .التعبري الفين يف القرآن .بريوت :دار العلم للماليني.
 .63طبانة ،بدوي1966( .م) .البيان العربي( .ط  .)2الرياض ـ جدة :دار الرفاعي ـ دار املنارة.
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 .61عباس ،فضل1999( .م) .البالغة فنونها وأفنانها :علم املعاني( .ط  .)1عمان :دار الفرقان.
 .62عبد العزيز جاب اهلل ،أسامة6119( .م) .مجاليات التلوين الصوتي يف القرآن الكريم .طنطا :دار ومكتبة اإلسراء.
 .62عمر .أمحد خمتار1922( .م) .دراسة الصوت اللغوي .القاهرة :عامل الكتب.
 .62فندريس ،ج1922( .م) .اللغة .ترمجة عبد احلميد الدواخلي وحممد القصاص .القاهرة :مكتبة األجنلو.
 .66قطب .سيد1963( .م) .التصوير الفين يف القرآن( .ط  .)6القاهرة :دار الشروق.
 .69مطلوب ،أمحد( .د.ت) .أساليب بالغية .الكويت :نشر وكالة املطبوعات.

