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امللخص

يهدف ىذا ادلقال إىل الكشف عن
)
أدق ادلصطلحات وصفا للبناء ا﵀كم للنظم
القرآين شرحا وربليال انطالقا من القرآن الكرمي ،
فالنظم وجو من وجوه إعجاز ال ُقْرآن الذي
عجزت عن اإلتيان دبثلو البشرية مجعاء منذ أن
أُنزل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل يومنا ىذا ،إذ بو
يُكشف عن إعجازه وأسراره اللغوية ،ومكنوانتو
البالغية وقيمو اجلمالية ،ودالالتو الفنية وإشاراتو
اإلبداعية وعالماتو البيانية .
وقد خلصت ىذه الدراسة إىل أن
مصطلح "التوازن" ىو األكثر دقّة يف وصف
النظم القرآين العجيب ،فهو يشمل ادلصطلحات
اآلتية  " :التناسق واالنسجام والتالحم
والتناسب "  ،يُضاف إليها الدقّة ادلتناىية لذلك

اتريخ النشر2020 / 12 / 15
Abstract

The purpose of this article is
to reveal the most accurate terms
and description of the structured
structure of the Qur'anic
systems.
His
miraculous
language secrets, rhetorical
components, aesthetic values,
artistic connotations, creative
signs and graphic signs.
This study concluded that
the term "balance" is the most
accurate in describing the
wondrous Quranic systems, it
includes the following terms:
"consistency, harmony, cohesion
and proportionality", in addition
to the finer accuracy of those
systems, because it is contained
in the Koranic texts of different
derivatives and varying positions
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النظم ،لوروده يف النصوص القرآنية على
اختالف اشتقاقاتو وتباين مواضعو .
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.1مقدمة :
َّ
إن للقرآن الكرمي منطًا فذا يف انتقاء احلروف والكلمات وسباسكها ،وإحكام الًتاكيب وتعانق ادلعاين،
ويف البالغة والفصاحة ومجال الديباجة ،وإصابة ادلقاصد أبحسن صورة وأدق تعبَت .فهو من حيث احلروف
واأللفاظ واجلمل والقواعد جا ٍر على النهج العريب ،ومن حيث أسلوبو ونظمو خارج عن ادلعهود و ُمباين
للمألوف ،قال الباقالين  « :وذلك َّ
أن نظمو على تصرف وجوىو وتباين مذاىبو خار ٌج عن ادلعهود من
نظام مجيع كالمهم ،و ُمباين للمألوف من تركيب خطاهبم ،ولو أسلوب خيتص بو ويتميز يف تصرفو عن
أساليب الكالم ادلعتاد ».1
لذلك انربى كثَت من العلماء والباحثُت قدديا وحديثا على اختالف أزمنتهم ومشارهبم ومناىجهم
وتشعبت هبم مناحي الكالم وألَّفوا يف ذلك
وزبصصاهتم للبحث يف سر نظمو ،فأكثروا القول يف ذلكّ ،
كتبا ودراسات وأحبا ًًث بُت مطوالت وسلتصرات كالواسطي (ت  306ىـ) الذي ألّف يف إعجاز القرآن
البياين ،والباقالين (ت 403ىـ) يف كتابو " إعجاز القرآن" ،وعبد القاىر اجلرجاين (ت  471ىـ) يف
"دالئل اإلعجاز" ،ومصطفى صادق الرافعي يف "إعجاز القرآن والبالغة النبوية" ،وسيد قطب يف "التصوير
الفٍت يف القرآن" ،ودمحم سعيد رمضان البوطي يف كتابو "من روائع القرآن".
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يضاف إىل ذلك أطروحات جامعية كأطروحة أمحد أبو زيد بعنوان "التناسب البياين يف القرآن ـ ـ ـ
دراسة يف النظم ادلعنوي والصوٌب ـ ـ ـ" ،ونوال خيلف يف أطروحتها "االنسجام يف القرآن الكرمي ـ ـ ـ سورة النور
منوذجاـ ـ ـ"  ،وعزوز ختيم يف أطروحتو " االنسجام يف النص القرآين ـ ـ دراسة يف األدوات وادلستوايت ـ ـ " ،
فهذه الكتب واألحباث توافقت يف توظيف أربع مصطلحات ىي :التناسق والتناسب والتالحم واالنسجام،
فما ادلعاين اليت ربملها ؟ وىل ديكنها أن تكون مرآةً عاكسة لذلك البناء ا﵀كم للنظم القرآين وتصفو وصفا
دقيقا ؟
فهذه الدراسة ستقف على أشهر ادلصطلحات اليت ُوظفت يف تلك الدراسات شرحا وربليال دلعرفة
مدى صالحيتها لوصف البناء ا﵀كم للنظم القرآين  ،وىذا هبدف اخلروج دبصطلح دقيق انبع من القرآن
الكرمي معتمدين على ادلنهج الوصفي التحليلي .

 .2املفهوم اللغوي للمصطلحات:
 1. 2التالحم:

ِ
َلصقتُوُ بو.
قال اجلوىري ( 393ىـ) « :اللُّ ْح َمة ّ
ابلضم :ال َقرابَة  ...والَمحَْ ُ
ت الشَّيءَ ابلشَّيء إذا أ َ
ك ِعوض فُ ٍ
ود الف ِ
ك ِمنوُ تَ ْشتِ ُمو  ...والتَ َح َم اجلُْر ُح للبُـ ْرِء.
الن ،إذا ْأم َكْنـتُ َ
الح ٌمَ :م ْش ُد ُ
وحْب ٌل ُم َ
َ
َّتل  ...وأَحلَ ْمتُ َ َ
2
».
قال أمحد بن فارس ( )395ىـ) « :الالم واحلاء وادليم أصل صحيح يدل على تداخل ،كاللَّ ْح ِم الذي
ىو م َ ِ
عضوُ يف ٍ
دبعٌت ».3
تداخ ٌل بَ ُ
ت بَ َ
ُت الشَّيئُت والَءَ ْم ُ
بعض من ذلك اللَّ ْحم  ...ويُقال :الَمحَْ ُ
ُ
ت ً
ِ
ِ
َّ
ض ُخ َم فهو َحل ٌيم والَح ٌم ...
قال الراغب األصفهاين (ت 503ىـ ) « :و َحلُ َم َّ
حم فَ َ
جل َكثُـَر عليو الل ُ
الر ُ
و َحلمت الشَّيء وأحلمتُو ،والَمحَْت بُت الشَّيئُت َألَمتُهما تَ ْشبيها ابجلِس ِم إذا صار بُت ِع ِ
ظامو َحل ٌم يـُْل َح ُم بو
ُ
َْ ُ
ْ
ُ
َ
ً
َ
».4
ك ِعرض فُ ٍ
الن إذا أ َْم َكْنتك منو تَ ِشتِ ُموُ  ...و َحل َم
قال ابن منظور (ت 711ىـ ) « :يُقال :أ ْ
َحلَ ْمتُ َ ْ َ
ِ
ؤلم بِِو و يْل َح ُم بو َّ
الص ْد ُ
ألموُ .واللّحام :ما يُ ُ
الشيءَ ُ
عَ .
أحلموُ فالتحمَ :
يلح ُموُ حلْ ًما و َ
والح َم الشَّيءَ
ِ
دع والتَأ ََم دبعٌت واحد.5» .
َلزقَوُ بِِو ،والتَ َح َم َّ
الص ُ
ابلشَّيء :أ َ
دع:
َصلَ َحوُ  ...الَ َح َم َّ
الص َ
َح َك َموُ وأ ْ
األمُر :أ ْ
جاء يف معجم الوسيطَ « :حل َم الشَّيءَ ـ ـ ـ َحل ًماَ :أل ََموُ  ...و ْ
ِ
ِِ
ديد
الح ٌمَ :ش ُ
بل ُم َ
َأل َموُ .ويُقال :الَ َح َم بُت الشَّيئُت .و ـ ـ ـ الشَّيءَ ابلشَّيء :أَلَْزقَوُ بو .فهو ُم ٌ
الحم ويُقالَ :ح ٌ
الف ِ
ت بعد أ ْن كانت ُمنفصلة.6» .
َّتل  ، ...تَ َ
ت وتَالءَ َم ْ
ض َام ْ
ت األشياءُ :تَ َ
المح ْ
293

فاطمة الزهراء هنمار

كموُ 2 ،ـ ـ ـ َّ
الص ُ
األمرْ :
ألموَُ ،شدَّهُ
َّأما يف معجم الرائدَ « :حل َم ُ
ائئ ادلَعد َنَ :
أح َ
يلح ُم :حلْ ًما 1 ،ـ ـ ـ َ
العظم :نَز َ َّ
حم َعنوُ  ،...اللُّ ْح َمة :ج ُحلَم 1 .ـ ـ ـ ـ ال َقرابَة ».7
ومج َعوُ3 ،ـ ـ ـ ـ َّ
َ
ع الل َ
اجلز ُار َ َ
يستخلص شلّا سبق َّ
أن " التَّالحم" من مادة " ل ح م" وىو التَّالؤم والتَّضام والتَّالصق واإلحكام .

 2. 2التناسق:

سقُ :منظٌَّم...
وخ ٌرز نَ ٌ
غر نَ ٌ
سق ،إذا كانت أسنانُوُ ُمستويةًَ ،
قال اجلوىريٌ َ « :
طفت
ت الكالم ،إذا َع ُ
نس ْق ُ
َّس ُق :ما جاء من الكالم على نظام واحد .والن ْ
َّس ُق ابلتسكُت :مصدر َ
والن َ
َّنسيق :التَّنظيم ».8
بَ َ
عضوُ على بعض .والت ُ
قال أمحد بن فارس « :النون والسُت والقاف أصل صحيح ُّ
سق:
كالم نَ ٌ
يدل على تتابع يف الشَّيء و ٌ
ِ
بعضوُ على بعض .وأصلو قوذلمَ :ـ ْغٌر نَ َسق ،إذا كانت األسنان ُمتناسقةً
جاء على نظام واحد قد ُعطفت ُ
سقُ :منظّم ».9
وخ ٌرز نَ ٌ
ُمتساويةًَ .
كل شيء :ما كان على طريقة نظام واحد ،عامّّ يف األشياء ،وقد
قال ابن منظور « :الن ُ
َّسق من ّ
سق ىو و
نَ َّس ْقتُو تَـْنسي ًقاُ ،
نس ًقاَّ ،
ونس َقوُ نظَّمو على السواء  ،وانتَ َ
ينس ُقوُ ْ
وخيفَّف .ابن سيده :نَ َس َق الشيءَ ُ
سق بُت
َّسق ،وقد
انتسقت ىذه األشياء بعضها إىل بعض أي َّ
تنس ْ
ْ
قت  ...يقالَ :ان َ
اسق ،واالسم الن ُ
تَـنَ َ
ِ
وحس ِن
غر ٌ
نسق إذا كانت األسنان مستويةً .ونَ َس ُق األسنان :انتظامها يف النّْبتة ُ
األمرين أي َات َ
بع بينهما ،وَ ٌ
َّس ُق ابلتسكُت:
َّنسيق :التَّنظيم .والن ُ
تركيبها  ، ...والت ُ
َّسق :ما جاء من الكالم على نظام واحد  ،...والن ْ
عضو على بَ ٍ
قت ».10
قت بُت الشَّيئُت َ
طفت بَ َ
وان َس ُ
عض ،ويُقال :نَ َس ُ
ت الكالم إذا َع ُ
مصدر نَ َس ْق ُ
ُ
سق َكتبَو .و ـ ـ ـ ـ
ظمو .يقال :نَ َس َق ُ
الد َّر ،ونَ َ
ويف معجم الوسيط « :نَ َ
ينس ُق ْ
نسقا :نَ َ
سق الشَّيءَ ُ
عضو على بَ ٍ
قت
بع بينهما والَءَ َم ،نَ َّسقو :نَظَّمو ،انتَ َس ْ
طف بَ َ
الكالمَ :ع َ
عض َ ،...ان َ
ُ
سق بُت األمرينَ :ات َ
عضها إىل ٍ
اسق
بعض .يقال :نَ َس َقها
قت األشياءُ :انتَس َق ْ
اس ْ
ْ
ظم بَ ُ
ت .يقال :تَـنَ َ
فانتسقت .تَـنَ َ
األشياءُ :انتَ َ
سق :متالئم على نظام واحد ».11
َّسق :ما كان على نظام واحد من كل شيء ُ ،...
ود ّّر نَ ٌ
الموُ .الن ُ
َك ُ
كالمو :جاء
تظم بَ ُ
ويف معجم الرائد « :تَـنَ َ
عضها إىل بعض 2 ،ـ ـ ـ ـ ُ
اسق (ن س ق)  1ـ ـ ـ ت األشياءُ :انْ َ
12
وحسن الًت ِ
على ِ
َّكيب والتَّالؤم.
اوي
التس
و
َّظام
ت
ال
ىو
إذن
َّناسق
ت
فال
.
نسق أو نظام واحد »
ُ
ُ
ُ
َ
 3 . 2االنسجام:

ِ
وعُت
وما
وسجاماَ :س َ
معهاٌ ،
وس َجمت ُ
العُت َد َ
ال و َ
انسج َمَ .
ً
َّمع ُس ُج ً
قال اجلوىريَ « :س َج َم الد ُ
13
صبَّت » .
مت َّ
أس َج ْ
جوم .و ٌ
َس ٌ
أرض َم ْسجومةٌ أي :شلَْطورة .و ْ
السماءَُ :
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ب الش ِ
َّيء من ادلاء والدَّمع ،يقال
ص ُّ
قال أمحد بن فارس « :السُت واجليم وادليم أصل واحد ،وىو َ
أرض َمسجومةٌ :شلطورة » .14
وع ٌ
َس َج ْ
ُت َسجومَ ،
سجوم .ويقال ٌ
دمعها َ
الع ُ
مع َم ٌ
ود ٌ
ُت َ
مت َ
ماان :وىو
وس َج ً
قال ابن منظورَ « :س ْ
الع ُ
سجموُ ْ
جمت َ
وما َ
وس ُج ً
سج ًما ُ
ُت الد َ
َّمع والسحابةُ ادلاءَ تَ ُ
15
ب» .
انص َّ
انسج َم أي َ
نسجم إذا َ
انسجم ادلاءُ والد ُ
َّمع ،فهو ُم ٌ
قَطرا ُن الدَّم ِع وسيالنُوُ  ...و َ
ِ
كثَتا .و ـ ـ ـ ـ عن
جاما
وتسجاماَ :س َ
ً
ادلطر ــُـ ـ ُسجوما وس ً
ويف معجم الوسيط « :الد ُ
ال قليال أو ً
َّمع و ُ
ب ».16
انص َّ
مت) َّ
أس َج ْ
بض ْ ( ...
األم ِر :أبْطأَ وان َق َ
انسج َم)َ :
طرىا َ ( ،...
السحابةَُ :د َام َم ُ
الكالم :خلُوه من الت ِ
ِ
َّعقيد ،وبُعده
جم 2 ،ـ ـ ـ ـ يف
ُ ُّ
انس َ
ويف معجم الرائد « :االنسجام( :س ج م)  1ـ ـ ـ ـ ـ َ
َّكلف ،وسهولةُ تركيبِ ِو ،وعذوبةُ ِ
عن الت ِ
ألفاظ ِو ».17
ِ
ِ
الكالم من التعقيد وسهولةُ تركيبِ ِو
وخ ُّلو
يُستنتج من ىذا أ ّن االنسجام يعٍت :سيال ُن ادلاء وال ّدم ِعُ ،
وعذوبةُ كلماتِِو .

 4. 2التناسب:

لغة ىو من مادة (ن س ب)
يناسب
َّسب :واحد األنساب ،والنِ ْسبَةُ والنُ ْسبَة مثلُوُ  ،...وفال ٌن
ُ
قال اجلوىري « :الن ُ
فالان فهو نَسيبُوُ ،أي قريبُوُ .ويقول :ليس بينهما ُمنَاسبة ،أي ُم َشاكلة.18» .
ً
ٍ
ٍ
َّسب،
قال أمحد بن فارس « :النون والسُت والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء .منو الن ُ
نسيب فالن ».19
أنسب .وىو
نسبت
مسّي التصالو ولالتصال بو .تقول
ُ
ُ
ُ
ِ
سب ابلطُّول
قال األصفهاين « :النَّسب والنّسبة اشًتاك من جهة أحد األبوين ،وذلك ضرابن :نَ ٌ
ِ
ابلعرض كالنِّسبة بُت بٍت اإلخوة وبٍت األعمام  ...وقيل :فال ٌن
سب
كاالشًتاك من اآلابء واألبناء ،ونَ ٌ
ِ
ٍ
كل واحد منهما
نسيب فالن :أي قريبُوُ ،وتستعمل النّسبة يف مقدارين ُمتجانسُت بعض التجانس ّ
ُ
خيتص ّ
20
ابآلخر» .
خاصة ،وقيل :النِّسبةُ مصدر االنتساب،
ب :ال َقرابة ،وقيل :ىو يف اآلابء ّ
َّس ٌ
قال ابن منظور « :والن َ
21
َّناسب
ب يكون ابآلابء ،ويكون إىل البالد ،ويكون يف ّ
الصناعة »  .فالت ُ
َّس ُ
والنُّسبةُ :االسم .التهذيب :الن َ
إذن يف ادلعاجم العربية ىو التَّوافق والتَّقارب والتَّشاكل والتَّما ل .
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بعد معرفة معاين ادلصطلحات السالفة الذكر ،تَ َّبُت َّ
أن ىناك معنيُت يًتددان بينها أال ومها :التَّظام
كل مصطلح خبصوصية سبيُِّزه عن غَته ،فهل ىذه ادلصطلحات ىي أحسن
والتَّالؤم ،ومع ذلك فقد انفرد ّ
ٍ
وصف لذلك النسيج ادلتالحم والبناء ا﵀كم للنظم القرآين؟
أجاب القرآن الكرمي عن ىذا السؤال حينما وصفو هللا تعاىل بـ "ادليزان" ،إذ يقول﴿ :





( ﴾  الشورى ، (17 :ويف موضع آخر يقرنو بـ


"ادليزان" قائال ﴿ :








 (﴾  احلديد ، (25 :كما وردت اشتقاقات
وزنُوا .
َوزان،و َموا ِزين ،و ِزنُوا و َ
أخرى دلادة "وزن" لكل منها موضعو وسياقو اخلاص وىيَ :وْزن ،و أ َ
 .3املفهوم اللغوي واإلصطالحي للتوازن :.

 1. 3املفهوم اللغوي:
التوازن يف اللغة من "وزن" ،قال اجلوىري (ت 393ىـ) « :ادلِ َيزا ُن معروف ،وأصلو ِم ْوزان ،انقلبت
ِ
ت فالان
ص َ
ت الشيءَ ْوزان وِزنةً ويقال :وزنْ ُ
ووِزنْ ُ
الواو ايء لكسرة ما قبلها  ..وقام م َيزا ُن النّها ِر ،أي :انْـتَ َ
فَ .
ت لفالن.
ووزنْ ُ
ت بُت الشيئُت ُموازنةً وِوز ًاان .وىذا يُواز ُن ىذا ،إذا كان على ِزنَتِ ِو أو كان ُزلَ ِاذيو » .22فادلِيزا ُن
وو َازنْ ُ
َ
اف وادل َحاذاة.
وز ُن هبا األشياءُ ،وكذا
االنتص ُ
عنده اآللةُ اليت تُ َ
َ
ُ
ويُضيف أمحد بن فارس (ت 395ىـ) إىل ذلك معٌت العدل واالستقامة فيقول« :الواو والزاء والنون:
نت الشيء َوْزًان ،و ِّ
قدر وزن الشيء واألمل َوْزنَوَ .يقال :قام ِميزا ُن
ووز ُ
الزنَةُ ُ
بناءٌ يدل على تعديل واستقامةَ ،
َ
ِ
ف النّهار ،وىذا يُوا ِز ُن ذلك ،أي ُزلَ ِاذيةِ ،
الوْزِن ،إذا
النّها ِر ،إذا انْ َ
تص َ ُ
ووز ُ
َ
ين الرأيُ :معتدلُوُ .وىو َراج ُح َ
ِ
الع ِ
قل».23
احة الرأي وش ّدة َ
رج َ
نسبوه إىل َ
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َّأما عند الراغب األصفهاين (ت  503ىـ) وابن منظور (ت 711ىـ ) فيعٍت زايدة على ادلعاين السابقة
ِ
دل و ِ
وزنْـتُو َوْزًان
الع ُ ْ
الوز ُن معرفة ق ْد ِر الشَّيء ،يقال َ
الق ْدر وادلَُقابلة و َ
االعتد ُال ،جاء يف معجم األصفهاينَ « :
زن عند العامة ما يقدَّر ِ
وِزنةً ،وادلتعارف يف الو ِ
ابلقسط والقبَّان…
ُ
َ
وقولو  ﴿ :
 ( ﴾ الرمحن  ...) 09 :إشارة إىل مراعاة ادل ْع َدلة يف
َ
يتحراه اإلنسان من األفعال واألقوال ،... .فقد قيل ىو ادلعادن كالفضة والذىب ،وقيل بل ذلك
مجيع ما َّ
24
كل ما أوجده هللا تعاىل وأنَّو َخل َقو ابعتدال»
إشارة إىل ّ
ٍ
ٍ ِ ِِ
ِ
ِ
َّراىم ...
الوز ُنَ :رْوُز الثِّقال واخلِفَّةُ ،
قل شيء بشيء مثلو كأ َْوَزان الد َ
الليثَ :
قال ابن منظورَ « :
الوز ُن ُ
احدىا ِم َيزان
مر و َغ َُتهُ ادل َس َّواة من احلجارة واحلديد ادل َوا ِزين ،و ُ
قال أبو منصور ...:األَوزا ُن اليت يُ َ
وز ُن هبا التّ ُ
َ
ُ
الكتاب
وز ُن هبا األشياءُ ِميزا ٌن أيضا .وقال بعضهم :ادلِيزا ُن
وىي ادلثَاقيل واحدىا مثقال ويُقال لآللة اليت تُ َ
ُ
َ
الذي فيو أعمال اخلَْلق  ،قال أبو العباس :قال األعرايب :العرب تقول ما لفالن عندي َوْزٌن أي قَ ْدٌر خلِ َستِ ِو
ِ
ِ
ِ
الع ْد ُل َ .وَو َازنَوَُ :ع َادلو وقَابَلو ».25
قدار  ...وادل َيزا ُنَ :
 ...وادليزا ُن :ادل ُ
ىذا عن ادلعاجم القددية ّ ،أما ادلعاصرة منها فال زبرج عن ادلعاين السابقة لـ "وزن" ،بل ىناك من جيعلها يف
1
قد ُاره
وميَا ِزين ،ـ ـ ـ آلة يُوز ُن هبا الشَّيءُ ويُ ُ
عرف ِم َ
إطار علم من العلوم اللغوية ،ففي معجم الرائد « :ج َم َوا ِزين َ
من الثِّ ِ
قل واحلَرارة والضغط اجلوي وضلوىا ،26 » .ويف معجم الوسيطَ « :وَز َن الشَّيءَ يَِز ُن َوْزان وِزنةً :رجح.
و ـ ـ ـ ـ الشَّيء :قدَّره بوساطة ادلِيزان .و ـ ـ ـ ـ رفَـعو بيده ليع ِرف َِقلو ِ
وخفَّتو .و ـ ـ ـ قدَّره َ (...و َاز َن) بُت الشيئيُت
َ َُ
َ
َ
الوْزن .و ـ ـ ـ ـ َع َادلو .و ـ ـ ـ ـ قَابَـلَو .و ـ ـ ـ ـ َحاذاه.
ُموازنةً ووز ًاانَ :س َاوى َ
وع َادل ،و ـ ـ ـ الشيءُ الشيءََ :س َاواه يف َ
ِ
ِ
اواي لو يف الثّقل واخلِفَّة .و ـ ـ ـ الشيئان:
وفُ ً
الانَ :كافَأَهُ على ف َعالو( ،اتـََّز َن) الع ْد ُلْ :اعتَ َدل ابآلخر وصار ُم َس ً
الوْزِن( ،األ َْوَز ُن) يـُ َقال :ىذا القول ْأوَز ُن من ىذا :أَقْـ َوى
الوْزن" (تَـ َو َاز َن) ّ
الشيئَان :تَ َس َ
اواي يف َ
تَ َس َاوَاي يف َ
وأ َْم َكن ....
﴿
قدار َم ْعلُوم .ويف التنزيل العزيز:
وزو ٌنَ :جَرى على َوْزِن أو ِم َ
(ادل ْوُزو ُن) :شيءٌ َم ُ
َ



( ﴾   احلجر) 19 :
ِ
ِ
ٍِ
الع ْدل».27
(ادليزا ُن) :اآللة اليت تُوز ُن هبا األشياءُ  ،....و ـ ـ ـ ادل َ
لكل ْامرئ م َيزانو ،و ـ ـ ـ َ
قد ُار يقال :أعرف ّ
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ففي علم البالغة صلد مصطلح "موازنَة" مشتق من « فِعل وز َن ي ِز ُن الشَّيء :امتحنو دبا ي ِ
عادلو ليَع ِرف
َُ َ
َ َْ ََ ُ
ََ َ
وعرفها بقولو
َوْزنَوَُ ،وَو َازنَوُ ُم َو َازنةًَ :كافَأَه على أعمالو .ذكر حيي بن محزة العلوي يف كتابو "الطّراز" ادل َو َازنَةَُّ ،
ُ
"ىو أن تكون ألفاظ الفواصل من الكالم ادلنثور متساوية يف أوزاهنا ،وأن يكون صدر البيت الشعري
خارجا على ىذا ادلخرج كان متَّسق
ُ
وعجزه متساوي األلفاظ َوْزانً ،ومىت كان الكالم يف ادلنظوم وادلنثور ً
28
السجع » .
النظام رشيق االعتدال ،وادلوازنة أحد أنواع َّ
﴿
ويف موضع آخر تعٍت ادلوازنة « :تساوي الفاصلتُت يف الوزن دون التقفية ضلو قولو تعاىل:



  
﴾ (الغاشية 15 :ـو )16فإ ّن (مصفوفة) و (مبثو ة) متقفتان يف الوزن دون التقفية 29 » .ومن معانيها
ف َّ ِ
رجوح.30 » ...
عر َ
الراج ُح يف النّظم من ادلَ ُ
أيضا « :مقارنة ادلعاين ابدلعاين ليُ َ
احلاصل من التفعيالت الناذبة
االيقاع
الوْز ُن" الذي يعٍت« :
ُ
ويف علم العروض والقافية يرد مصطلح " َ
ُ
عن كتابة البيت الشعري كتابة عروضية ،أو ىو ادلوسيقى الداخلية ادلتولدة من احلركات والسكنات يف
الوْز ُن ىو القياس الذي يعتمده الشعراء يف أتليف أبياهتم ،ومقطوعاهتم ،وقصائدىم ».31
البيت الشعري ،و َ
ِ
عرف أبنّو « لفظ يؤتى بو دلعرفة أحوال بناء الكلمة من حيث
ويف علم الصرف ىو من كلمة "م َيزان" ويُ ّ
حروفها األصلية وزوائدىا وحركاهتا وسكناهتا ،ضلوَ " :مسع ـ ـ ـ ـ فَعِل" ،و "س ِامع ـ ـ ـ ـ فَ ِ
اعل" ،ويسمى أيضا:
َ
َ
32
الوْزن ،وادلِثَال ،والبِنَاء ،و ِ
ورة » .
الصريف ،وادل ْوُزون ،و ُّ
الصيغَة ،وال ِزنَة ،والبِنيَة ،وال ِوَزان ،والبِنَاء َّ
ّ
الص َ
َ
َ
اعل" ،وكما ىو معلوم َّ
أن ىذه الصيغة من بُت معانيها
َّأما ادلصدر " تَـ َو ُازن" فقد جاء على وزن " تَـ َف ُ
ادلشاركة بُت ا نُت أو أكثر.33
واستخالصا دلا سبق فإ ّن مادة "وزن" لغة تُطلق على ع ّدة ٍ
معان حبسب اجملال اللغوي الذي ىي فيو ،ما
ً
أي مدى تقًتب ىذه ادلعاين من ادلفهوم االصطالحي؟ .
يهمنا ىو التـ َ
َّساوي واالستقامة  ،فإىل ِّ
َّعادل والت َ
 2. 3املفهوم االصطالحي:

تبُت َّ
أن التوازن يف ادلفهوم اإلسالمي الشامل ىو
ابستقراء اآلايت القرآنية اليت سبس ادلوضوعَّ ،
﴿ 
عز وجل وأمر بو لقولو تعاىل:
العدل الذي شرعو هللا َّ
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 (﴾ الشورى ، ) 17 :يرى علماء التفسَت َّ
وشبّو هبذا ألنو آلة
أبن ادلعٌت األقرب للميزان العدل الدقيقُ ،
اإلنصاف والتسوية بُت الناس ،بو توزن األعمال ،والسلوكات واحلقوق والقيم والواجبات.34
﴿  
وما يؤيد ىذا قولو جلَّت قدرتو:
    
   
( ﴾ الشورى  ، ) 15 :فهذا ادليزان دبثابة ادلنهج اإلذلي الذي تسَت وفقو احلياة على األرض دبا فيها

﴿
بعيدا عن االختالل واالضطراب ،وقولو:
ً





﴾  
(احلديد  ، ) 25 :فا﵁ تعاىل أرسل رسلو وأنبياءه إىل أشلهم ُمؤيّدين ابدلعجزات والرباىُت واحلجج الدالة
بعيدا عن
منهجا رابنيا تقيم عليها حياهتا ً
على صدق رساالهتم ومنزال معهم الوحي والعدل ،ليكون ذلك ً
تضارب األىواء والعواطف ،وتصادم ادلصاحل وادلنافع واختالف األمزجة وحب الذات ،فال وجود للمحاابة
فيو.35
 1. 2التوازن من اجلانب التعبدي الروحي:
التوازن من ىذه الناحية ىو االعتدال والوسطية  ،وىذا ما يدعو إليو اإلسالم يف كل األمور  ،36وتبياان
لذلك أخذ البحث ال ة أمثلة:
- 1الوسطية بُت ادلادية والروحية ،فقد ُعرف عن اليهود إغراقهم يف ادلادية وحب الدنيا حىت وصفهم
هللا تعاىل بقولو:

﴿

  
 ( ﴾ البقرة  ، )96 :وعن النصارى ميلُهم إىل الرىبانية
وكبت الفطرة اإلنسانية لقولو تعاىل:
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( ﴾  احلديد.)27 :
َخبَـَرَان ُمحَْي ُد بْ ُن أَِيب ُمحَْي ٍد
ّأما اإلسالم فقد « َح َّد ـَنَا َسعِ ُ
َخبَـَرَان ُزلَ َّم ُد بْ ُن َج ْع َف ٍر ،أ ْ
يد بْ ُن أَِيب َمْرَميَ ،أ ْ
ِ
الطَّ ِويل ،أَنَّو َِمسع أَنَس بن مالِ ٍ
ٍِ
ِ
صلَّى هللاُ َعلَْي ِو
ااُ َعْنوُ ،يَـ ُق ُ
ك َر ِض َي َّ
َّب َ
ُ ُ َ َ َْ َ
ولَ :جاءَ َالََةُ َرْىط إ َىل بـُيُوت أ َْزَو ِاج الن ِّ
ِ ِ
ِ
ِ
َّب صلَّى هللا َعلَْيو وسلَّم ،فَـلَ َّما أ ْ ِ
وىا ،فَـ َقالُواَ :وأَيْ َن َْضل ُن م َن
َّه ْم تَـ َقالُّ َ
ُخ ُربوا َكأَنـ ُ
َو َسلَّ َم ،يَ ْسأَلُو َن َع ْن عبَ َادة النِ ِّ َ ُ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ُصلِّي اللَّْي َل
َخَر ،قَ َ
َّم ِم ْن َذنْبِ ِو َوَما َأت َّ
َح ُد ُى ْم :أ ََّما أ ََان فَِإِّين أ َ
صلَّى هللاُ َعلَْيو َو َسلَّ َم؟ قَ ْد ُغفَر لَوُ َما تَـ َقد َ
َّب َ
ال أ َ
الن ِّ
ااِ
آخُر :أ ََان أ َْعتَ ِزُل النِّ َساءَ فَالَ أَتَـَزَّو ُج أَبَ ًدا ،فَ َجاءَ َر ُس ُ
َّىَر َوالَ أُفْ ِطُرَ ،وقَ َ
أَبَ ًداَ ،وقَ َ
ول َّ
وم الد ْ
ال َ
ال َ
َص ُ
آخُر :أ ََان أ ُ
ال« :أَنْـتم الَّ ِذين قُـْلتم َك َذا وَك َذا ،أَما و َِّ
ِ َّ ِ ِ
َ َّ
َخ َشا ُك ْم َِّاِ َوأَتْـ َقا ُك ْم لَوُ،
اا إِِّين َأل ْ
َ َ
صلى هللاُ َعلَْيو َو َسل َم إلَْيه ْم ،فَـ َق َ ُ ُ َ ُ ْ َ
لَ ِك ٍِت أَصوم وأُفْ ِطر ،وأ ِ
ِ
ِ
ِ
س ِم ٍِّت» ».37
ّ َُُ ُ َ َ
ُصلّي َوأ َْرقُ ُدَ ،وأَتَـَزَّو ُج النّ َساءَ ،فَ َم ْن َرغ َ
ب َع ْن ُسنَّيت فَـلَْي َ

﴿
وجاء يف القرآن الكرمي قولو تعاىل:
  





﴾   
(البقرة .) 143 :
 -2الوسطية بُت اإلسراف والتقتَت يف اإلنفاق قال تعاىل ﴿ :



  
﴾    
لقولو تعاىل ﴿ :
(الفرقان ، )67 :ويف األكل والشرب


    
( ﴾ األعراف .)31 :
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 2. 2التوازن من اجلانب الكوين املادي:
ىو ذلك التعادل الذي حيدث بُت طرفُت متقابلُت أو متضادين أو أكثر ،حبيث ال يؤ ر أحدمها
ويطرد الطرف ادلقابل وىذا نتيجة استقراء اآلايت الكونية ادلبيِّنات اليت ال تُعد وال ربصى.
ِ
وسفليِّو كتاب هللا ادلنظور يعكس دالئل قدرتو وحكمتو وعظمتو يف اخللق ويف تدبَت
فالكون بعلويّو ُ
حياة الكائنات وإحكام نظام الكون وسَته وحركاتو  ،38وذلك حبساابت موزونة ودقيقة ال وجود فيها
للعبثية أو ادلصادفة ،وىذا ما كشفتو ومازالت تكتشفو الدراسات العلمية ضمن ما يسمى ابإلعجاز العلمي
لقولو تعال ــى ﴿ :



  







   
 (﴾ فصلت. )53 :
بل وتوجد آايت كثَتة تدعو إىل إعمال الع ـ ــقل والتدبر والنظر يف ن ـ ـ ــظام ىذا الكون العجيـ ـ ـ ــب كقولو
تعالـ ـ ـ ـ ــى  ﴿ :




   










( ﴾   ق  6 :و .) 7
﴿  
ويف موضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع آخ ـ ـ ـ ــر يقول:
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( ﴾ الغاشية :من  17ـ  18ـ 19ـ.)20
 3. 2التوازن يف النظم القرآين:
التعرف على مفهوم النظم القرآين ،فبعد االطالع على الكتب اليت
قبل التطرق إىل ىذا ،البُ َّد من ّ
تناولت ادلوضوع ،وجدان َّ
عرف على مستويُت :داخلي وخارجي.
أن النظم القرآين يُ َّ
فعلى ادلستوى اخلارجي ىو تلك الطريقة اليت امتاز هبا القرآن الكرمي يف أتليف حروفو و كلماتو ومجلو،
وسكبها يف قالب زلكم ووفق أغراض ما للداللة على ادلعاين ادلقصودة بكلمات متناسبة وتراكيب متناسقة
وتصوير ابرع وسياق عذب.39
وعلى ادلستوى الداخلي فهو خاص دبا توصل إليو عبد القاىر اجلرجاين (ت 471ىـ) بعد ٍ
جهد جهيد
وتعب مض ٍن طوال حياتو العلمية من االطالع على دراسات سابقيو واالستفادة منها ،وأخذ ورد  ،وحبث
و تنقيب وإمعان نظر يف سر إعجاز القرآن ،إىل أن تبلورت أفكاره يف شكل " نظرية النظم" اليت أودعها
يف كتابو الذائع الصيت "دالئل اإلعجاز".40
تفوق على أقرانو وفاق علماء عصره ،ومازالت ىذه النظرية إىل حد اآلن زلل دراسة
وبذلك يكون قد َّ
الباحثُت على اختالف مناىجهم وزبصصاهتم للكشف عن خباايىا والنَـ ْهل منها.41
فنظم القرآن يف رأيو ىو توخي معاين النحو ووجوىو وأحكامو وفروقو فيما بُت معاين الكلم ،حبيث
تتحد أجزاء الكالم ،ويتناسق بعضها ببعض ،ويشتد االرتباط فيما بينها ،فيقول « :فإذا بت اآلن أن ال
شك وال ِمْرية يف أن ليس "النظم" شيئاً غَت توخي معاين النحو وأحكامو فيما بُت معاين الكلم ،بت من
ذلك أن طالب دليل اإلعجاز من نظم القرآن ،إذا ىو مل يطلبو يف معاين النحو وأحكامو ووجوىو وفروقو،
ِ
وم َعانُو ،وموضعو ومكانو ،وأنَّو ال ُمستنبط لو سواىا ،وأن ال َو ْجو لطلبو فيما عداىا،
ومل يعلم أهنا َم ْعدنو َ
غار نفسو ابلكاذب من الطمع ،ومسلم ذلا إىل اخلدع ،وأنّو إ ْن أىب أن يكون فيها ،كان قد أىب أن يكون
ٌ
42
معجزا بو » .
معجزا بنظمو ،ولزمــو أن يثبت شيئًا آخر يكون ً
القرآن ً
ويف موضع آخر يشرح ىذا التوخي قائال « :واعلم َّ
أن شلا ىو أصل يف أن َّ
ويغمض
يدق النظر،
ُ
ادلسلك ،يف توخي ادلعاين اليت عرفت :أن تتحد أجزاء الكالم ويدخل بعضها يف بعض ،ويشتد ارتباط ٍ
ًثن
احدا ،وأن يكون حالك فيها حال
وضعا و ً
منها أبول ،وأن ربتاج يف اجلملة اليت إىل أن تضعها يف النفس ً
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الباين يضع بيمينو ىهنا يف حال ما يضع بيساره ىناك .نعم ،ويف حال ما يُبصر مكان ًثلث ورابع يضعهما
بعد األولُت » .43وبذلك يكون عبد القاىر قد َّبُت طريقة القرآن يف البناء والسبك للمادة اللغوية.
وإذا أضفنا مصطلح "التوازن" إىل "النظم القرآين" يصبح مفهومو أعم ًقا ،فهو ذلك النسيج ادلتالحم
والبناء ا﵀كم من حيث حروفو وكلماتو وتراكيبو وفواصلو وآايتو وسوره وتعانق معانيو ،ليُجعل منو وحدة
مًتاصة ادلباين وادلعاين وادلطالع وادلقاطع  .44وصار من العسَت بل من ادلستحيل أن تُغَت كلمة ،أو أن
تستغٍت فيها عن لفظ ،أو أن تزيد فيها شيئًا ،أو أن ُربدث فيها حذفًا أو تقدديا وأتخَتاِّ ،
فكأمنا مل جيعل
ً
هللا ألداء تلك ادلعاين غَت ىذه األلفاظ وىذه الًتاكيب ،و َّ
كأمنا ضاقت اللغة وىي حبر مًتامي األطراف ،فلم
ذبد ما تؤدي بو تلك ادلعاين غَت اختياره القرآن ذلا.45
وقد نبّو القرآن الكرمي يف آايت عديدة إىل ىذا النسيج ا﵀كم ،ودعا إىل التدبر فيها منها:



﴿

قولو تعاىل:



   






﴾   
(النساء.) 82 :


﴿

وقال تعاىل:









  
 

   
 (﴾  الزمر 27 :ـ .)28


وقال تعاىل:

﴿
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﴾

(دمحم.)24 :
فإذا كانت ادلصطلحات األربعة السابقة تدل على التظام والتالؤم يف النظم القرآينَّ ،
فإن "التوازن"
موضوعا يف سورة ما ،فإنو جيعلها زلكمة البناء ،ومتالمحة
يدل على الدقة ادلتناىية فيو ،ألنّو دلا يتناول
ً
النسج ،لتكون موافقة للقوى العقلية والوجدانية للنفس البشرية.
وخالصة دلا سبق ذكره ديكن القول ما يلي :
 اشًتاك ادلصطلحات "التناسق واالنسجام والتالحم والتناسب" يف معٌت التالؤم والتضام ،وقصورىا
عن وصف دقّة النظم القرآين.
 مصطلح "التوازن" ىو األكثر دقّة يف وصف النظم القرآين العجيب ،فهو يشمل ادلصطلحات
السابقة ويضاف إليها الدقّة ادلتناىية لذلك النظم ،لوروده يف النصوص القرآنية على اختالف
اشتقاقاتو وتباين مواضعو.
 التوازن يف النظم القرآين ىو ذلك النسيج ادلتالحم والبناء ا﵀كم من حيث حروفو وكلماتو وتراكيبو
وفواصلو وآايتو وسوره وتعانق معانيو ليُجعل منو وحد ًة مًتاصة داخل السورة الواحدة.
هوامش البحث :
 1الباقالين  :إعجاز القرآن ،ربقيق السيد صقر ،دار ادلعارف(،د.ت) ،ص.52
 2اجلوىري :الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،ربق :أمحد عبد الغفور عطار ،دار للماليُت ،بَتوت،
ط( ،)4ج(1407 ، )5ىـ ،1987/ابب ادليم ،ص 2027و .2028
 3ابن فارس أمحد :مقاييس اللغة ،ربق :عبد السالم ىارون ،دار الفكر ،ج (1399 ،)5ىـ1979/م
،ابب الالم  ،ص 238ـ .239
 4األصفهاين الراغب :معجم مفردات ألفاظ القرآن ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط (1434 ،)4ه
ـ ـ2013م ،ص503.
 5ابن منظور :لسان العرب ،دار صادر ،بَتوت ،ط ( ، )3ج (  1414،)12ه  ،ابب ادليم ،ص من
535إىل538
304

مجلـة الصوتيات

اجمللد/16الع ــدد  02مجادى األوىل  1442هـ  -ديسمرب [ 2020ص ]310 -291

 6رلمع اللغة العربية :معجم الوسيط ،دار الدعوة ،مصر ـ (د  ،ت) ،ص .819
 7مسعود جربان :معجم الرائد ـ معجم لغوي عصري ،دار للماليُت ،بَتوت ،ط(1992 ،)7م ،ص
.687
 8اجلوىري ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،ابب القاف ،ج ( ،)4ص .1558
 9ابن فارس أمحد :مقاييس اللغة ،ابب النون ،ج( ،)5ص .420
 10ابن منظور  :لسان العرب ،ج ( ، )14ابب القاف  ،ص 352و.353
 11رلمع اللغة العربية :ادلعجم الوسيط  ،ص  918ـ 919.
 12مسعود جربان :الرائد ـ معجم لغوي عصري ـ ـ  ،ص .244
 13اجلوىري :الصحاح ،ج (،)5ابب ادليم ،ص.1947
 14ابن فارس أمحد :مقاييس اللغة ،ج( ،)3ابب السُت ،ص  136ـ .137
 15ابن منظور :لسان العرب ،ج( ،)12ابب ادليم ،ص 280و.281
 16مصطفى إبراىيم :معجم الوسيط ،دار الدعوة ،تركيا) ،د  ،ت  ، (،ص418.
 17مسعود جربان :الرائد ـ معجم لغوي عصري  ،ص 138
 18اجلوىري :الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،ابب الباء ،ج( ، )1ص . 224
 19ابن فارس أمحد :مقاييس اللغة ،ج( ،)5ابب النون ،ص .423
 20األصفهاين الراغب :معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ص .545
 21ابن منظور :لسان العرب ،ج( ، )1ابب الباء  ،ص 755و.756
 22اجلوىري :الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،ج ( ،)6ص  2013و2014.
 23ابن فارس أمحد :مقاييس اللغة ،ج ( ،)6ص.107
 24األصفهاين الراغب :معجم مفردات ألفاظ القرآن ،ص.594
 25ابن منظور  :لسان العرب، ،ج ( ،)13ص من  446إىل.448
 26مسعود ُجربان :الرائد ـ معجم لغوي عصري ـ ،ص . 783
 27رلمع اللغة العربية :ادلعجم الوسيط ،مكتبة الشروق العربية ،القاىرة ،ط( 1426 ،)4ىـ2005 /م،
ص1029و.1030
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َّ 28فوال العكاوي إنعام :ادلعجم ادلفضل يف علوم البالغة البديع والبيان وادلعاين ،دار الكتب العلمية ،
بَتوت  ،ط (1417 ، )2ه1996-م  ،ص  661ـ . 662
 29طبانة بدوي :معجم البالغة العربية ،دار ادلنارة ،جدة ،ط(1408 ،)3ىـ 1988 /م ،ص .716
 30طبانة بدوي :معجم البالغة العربية ،ص 716.
 31يعقوب إميل بديع :ادلعجم ادلفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر ،دار الكتب العلمية،
بَتوت ،ط( 1411 ،)1ىـ 1991 /م ،ص .458
َّ 32فوال عكاوي إنعام :ادلعجم ادلفصل يف علوم البالغة البديع والبيان وادلعاين ،ص .639
 33ينظر :ـ ـ حسن عباس :النحو الوايف ،دار ادلعارف ،القاىرة ،ط ( ( ،)5د ،ت) ،ص  / 203ـ
الغالييٍت مصطفى :جامع الدروس العربية ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط( 1424 ،)4ه ـ ـ2003م ،ج
،) 1
( ،)1ص  / 129ـ ـ الراجحي عبده :التطبيق الصريف ،مكتبة ادلعارف ،الرايض ،ط(
1999/1420م ،ص .34
 34ينظر :الطباطبائي دمحم حسُت :ادليزان يف تفسَت القرآن( ،د،ط) ،اجمللد (( ،)9د،ت) ،ص/ 39
الزسلشري :الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،دار الكتاب العريب ،بَتوت ،ط(1407 ،)3ه
،ج( ،)4ص / 217سيد قطب :يف ظالل القرآن ،دار الشروق ،القاىرة ،ج(،)5
1417ىـ1996/م ،ص/3151ادلراغي أمحد مصطفى :تفسَت ادلراغي  ،دار الفكر ،ط( ،)3اجمللد
(1394 )9ه ـ ـ 1974م  ،ص .31
 35ينظر :الطباطبائي دمحم حسُت :ادليزان يف تفسَت القرآن اجمللد( ،)10ص  170ـ  /171الزسلشرري:
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،ج ،)4( ،ص  /480سيد قطب :يف ظالل القرآن ،ج(،)6
ص  /3494ادلراغي :تفسَت ادلراغي ،اجمللد ( ،)10ص 182.
 36ينظر :ـ ـ القرضاوي يوسف :اإلديان واحلياة ،دار الشهاب ،اجلزائر ،ص  49إىل .57
ـ ـ بليق عز الدين :منهاج الصاحلُت ،دار الفتح ،بَتوت ،ط(14004 ،)3ىـ1984 /م ،ص
من193إىل .196
دمحم زىَت بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة،
 37البخاري :صحيح البخاري ،ربقيق:
ط(،)1ج(1422،)7ه ،ص2
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 38ينظر :السعدي داود سلمان :أسرار الكون يف القرآن ،دار احلرف العريب ،بَتوت ،ط(،)2
1420ىـ1999/م ،ص من  295إىل  /304النجار زغلول :أتمالت يف كتاب هللا ،الدار ادلصرية
اللبنانية ،القاىرة ،ط (1429 ،)1ىـ2008 /م ،ص  24و..25
 39ينظر :الصديق دمحم الصاحل :من روائع اإلعجاز ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر2005 ،م ،ص
52إىل /.62و مسلم مصطفى :مباحث يف إعجاز القرآن ،دار ادلنارة ،جدة ،ط( 408 ،)1ىـ1988/م،
ص من  125إىل  / .137والبيومي دمحم رجب :البيان القرآين ،الدار ادلصرية اللبنانية ،القاىرة  ،ط(،)2
 1426ىـ2005 /م ،ص من  15إىل 28.
 40ينظر :هنمار فاطمة الزىراء :من خصائص اخلطاب القرآين يف ضوء نظرية عبد القاىر اجلرجاين
(مذكرة أعدت لنيل شهادة ادلاجستَت) ،جامعة البليدة ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية،
2008/2007م ،ص  12ـ 13.
،) 1
 41ينظر :مطلوب أمحد :عبد القاىر اجلرجاين بالغتو ونقده ،وكالة ادلطبوعات ،بَتوت ،ط(
 1393ىـ1973/م ،ص من  5إىل  / 8ومحدي أبو علي دمحم بركات :معامل ادلنهج البالغي عند عبد
القاىر اجلرجاين ،دار الفكر ،األردن ،ط (1405 ،)1ىـ1984/م ،ص من  7إىل  /10و بناين دمحم
الصغَت :ادلدارس اللسانية يف الًتاث العريب ويف الدراسات احلديثة ،دار احلكمة ،اجلزائر2000 ،م ،ص
من  24إىل  / 40و الضامن حاًب :نظرية النظم ،دار احلرية للطباعة ،بغداد1979 ،م ص من105
إىل 123.
 42اجلرجاين عبد القاىر :دالئل اإلعجاز ،تح زلمود دمحم شاكر ،دار ادلدين ،جدة ،ط( 1413 ،)3ىـ/
 1992م ،ص 526.
 43اجلرجاين عبد القاىر :دالئل اإلعجاز ،ص .93
 44ينظر :أبو زيد أمحد :التناسب البياين يف القرآن منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،الرابط،
 ،1990ص من  173إىل  /203و يونس عبد سعد :التصوير اجلمايل يف القرآن الكرمي ،عامل الكنب،
القاىرة ،ط( 1427 ،)1ىـ2006/م ،ص من  70إىل  /133و نصار حسُت :الفواصل ،مكتبة
مصر ،القاىرة ،ط(1999 ،)1م ،ص من  15إىل  /40و سيد قطب :التصوير الفٍت يف القرآن ،دار
الشروق ،القاىرة ،ط(1413 ،)14ىـ1993/م ،ص من  70إىل  /90و محدان نذير :الظاىرة
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اجلمالية القرآن الكرمي ،دار ادلنارة  ،جدة ،ط(1412 ،)1ىـ1991/م ،ص  153و  167إىل
.175
 45ينظر :محدان نذير :الظاىرة اجلمالية يف القرآن الكرمي ،ص .177
قائمة املصادر واملراجع :
 1الباقالين (القاضي أبو بكر دمحم بن الطيب) (،د.ت) ،إعجاز القرآن ،ربقيق السيد صقر ،دار ادلعارف
 2اجلوىري (،إسماعيل بن حماد) 1407(،ىـ ،)1987/الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،ربق:
أمحد عبد الغفور عطار ،دار للماليُت ،بَتوت ،ط( ،)4ج( 4و ، )5اباب القاف و ادليم .
 3ابن فارس أمحد1399( ،ىـ1979/م )،مقاييس اللغة ،ربق :عبد السالم ىارون ،دار الفكر ،ج (،)5
ابب الالم
 4األصفهاين الراغب1434 ( ،ه ـ ـ2013م ) ،معجم مفردات ألفاظ القرآن ،دار الكتب العلمية،
بَتوت ،ط ()4
 5ابن منظور 1414 ( ،ه) ،لسان العرب ،دار صادر ،بَتوت ،ط (، )3ج ( ، ،)12ابب ادليم
 6مسعود جربان 1992 (،م )،معجم الرائد ـ معجم لغوي عصري ،دار للماليُت ،بَتوت ،ط(، )7
 7مصطفى إبراىيم) ،د  ،ت (  ،معجم الوسيط ،دار الدعوة ،تركيا

 8رلمع اللغة العربية1426 (،ىـ2005 /م) ،ادلعجم الوسيط ،مكتبة الشروق العربية ،القاىرة ،ط(، ،)4
َّ 9فوال العكاوي إنعام1417 (،ه1996-م )،ادلعجم ادلفضل يف علوم البالغة البديع
والبيان وادلعاين ،دار الكتب العلمية  ،بَتوت  ،ط ()2
 10طبانة بدوي 1408(،ىـ 1988 /م) ،معجم البالغة العربية ،دار ادلنارة ،جدة ،ط()3
 11يعقوب إميل بديع 1411( ،ىـ 1991 /م) ،ادلعجم ادلفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر،
دار الكتب العلمية ،بَتوت ،ط(.)1
12حسن عباس( ،د ،ت)  ،النحو الوايف ،دار ادلعارف ،القاىرة ،ط ()5
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 13الغالييٍت مصطفى1424( ،ه ـ ـ 2003م) ،جامع الدروس العربية ،دار الكتب العلمية ،بَتوت،
ط(، )4ج ()1
 14الراجحي عبده 1999/1420 (،م )،التطبيق الصريف ،مكتبة ادلعارف ،الرايض ،ط()1
 15الطباطبائي دمحم حسُت ( ،د،ت) ،ادليزان يف تفسَت القرآن( ،د،ط) ،اجمللد ()9
 16الزسلشري1407 ( ،ه) ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل  ،دار الكتاب العريب ،بَتوت،
ط( ،)3ج()4
17سيد قطب1417 (،ىـ1996/م ) ،يف ظالل القرآن ،دار الشروق ،القاىرة ،ج()5
 18ادلراغي أمحد مصطفى1394 (،ه ـ ـ 1974م )  ،تفسَت ادلراغي  ،دار الفكر ،ط( ،)3اجمللد
()9
 19القرضاوي يوسف ،اإلديان واحلياة ،دار الشهاب ،اجلزائر
 20بليق عز الدين14004 ( ،ىـ1984 /م) ،منهاج الصاحلُت ،دار الفتح ،بَتوت ،ط()3
 21البخاري 1422(،ه) ،صحيح البخاري ،ربقيق :دمحم زىَت بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة،
ط(،)1ج()7
 22السعدي داود سلمان1420 ( ،ىـ1999/م) ،أسرار الكون يف القرآن ،دار احلرف العريب ،بَتوت،
ط(،)2
 23النجار زغلول1429 (،ىـ2008 /م)  ،أتمالت يف كتاب هللا ،الدار ادلصرية اللبنانية ،القاىرة ،ط
()1
 24الصديق دمحم الصاحل ،من روائع اإلعجاز ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية ،اجلزائر
 25مسلم مصطفى408(،ىـ1988/م ) ،مباحث يف إعجاز القرآن ،دار ادلنارة ،جدة ،ط()1
 26البيومي دمحم رجب  1426 ) ،ىـ2005 /م (  ،البيان القرآين ،الدار ادلصرية اللبنانية ،القاىرة ،
ط()2
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فاطمة الزهراء هنمار

 27هنمار فاطمة الزىراء 2008/2007( ،م ) ،من خصائص اخلطاب القرآين يف ضوء نظرية عبد
القاىر اجلرجاين (مذكرة أعدت لنيل شهادة ادلاجستَت) ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،كلية اآلداب والعلوم
االجتماعية  ،جامعة البليدة ،اجلزائر.
 28مطلوب أمحد  1393 (،ىـ1973/م ) ،عبد القاىر اجلرجاين بالغتو ونقده ،وكالة ادلطبوعات،
بَتوت ،ط(،)1
 29محدي أبو علي دمحم بركات 1405 ( ،ىـ1984/م ) ،معامل ادلنهج البالغي عند عبد
اجلرجاين ،دار الفكر ،األردن ،ط (.)1

القاىر

 30بناين دمحم الصغَت 2000 ( ،م) ،ادلدارس اللسانية يف الًتاث العريب ويف الدراسات احلديثة ،دار
احلكمة ،اجلزائر،
 31الضامن حاًب1979 ( ،م ) ،نظرية النظم ،دار احلرية للطباعة ،بغداد.
 32اجلرجاين عبد القاىر 1413(،ىـ ، (1992 /دالئل اإلعجاز ،تح زلمود دمحم شاكر ،دار ادلدين،
جدة ،ط()3
 33أبو زيد أمحد ،)1990 ( ،التناسب البياين يف القرآن منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
الرابط.
 34يونس عبد سعد 1427 ( ،ىـ2006/م )  ،التصوير اجلمايل يف القرآن الكرمي ،عامل الكنب،
القاىرة ،ط()1
 35نصار حسُت ، )1999( ،الفواصل ،مكتبة مصر ،القاىرة ،ط()1
 38سيد قطب1413( ،ىـ1993/م)  ،التصوير الفٍت يف القرآن ،دار الشروق ،القاىرة ،ط()14
 39محدان نذير1412 (،ىـ1991/م ) ،الظاىرة اجلمالية القرآن الكرمي ،دار ادلنارة  ،جدة ،ط()1
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