
  

  
  
  

  الكرمي القرآن يف األسلوبية املغايرة
  ومالحظات..... آراء 

  
  )∗(نيشان خضري اهلادي عبد.د

  
 معارفهم وتنوع دارسيه اهتمامات بتعدد، القرآين اإلعجاز أوجه تعددت

 حقل يف ملامإلوا املعرفة من انصيب املسلم العالم أصاب فكلما، عصرهم علوم وجتدد
 العلم هذا مكتشفات يعزز ما الكرمي القرآن آيات يف يتلمس راح ،العلم حقول من

، وأسرار معجزات من الكرمي القرآن يف مبا كبري اعتزاز ذلك إىل يدفعه، وحقائقه
 بقوم اخمصوص العظيم الكتاب هذا جيعل مل تعاىلو سبحانه اهللا بأن مطلقة وثقة
  .واألرض السماوات بقيت ما باقٍ عجازهإف، بذاته عصر أو معينني
 كما، هوجأ سبعة من وتتنوع القرآين اإلعجاز وجوه تزداد نأ غرابة فال
 السيوطي أحصاها اوجه وثالثني مخسة من أكثر إىل )١()ه٣٨٦( الرماين عرضها

 ومعارف خمتلفة علوم أبنائه على هنالتاو ،العصراحلديث جاء ذاإ حىت. )٢()ه٩١١(

                                                           
 .باحث يف األدب والتراث من العراق )∗(
   .٦٩يف رسالته النكت يف إعجاز القرآن، ضمن كتاب ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، ص  )١(
  .١٧٤ص ) اإلتقان يف علوم القرآن(يف كتابه  )٢(
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 اوجوه يستنبطوا كي الكرمي القرآن رحاب يف املسلمون العلماء جال ،شىت
 اإلعجازو الطيب اإلعجازو العلمي اإلعجاز فكان ،منها تقدم ما غري عجازلإل

 من أكثر عرضها على رفَّتو وجوه من ذلك غري إىل...النفسي اإلعجازو العددي
 لالنتباه اجذب اإلعجاز وجوه أول البالغي اإلعجاز ويبقى .)٣(الباب هذا يف باحث
 ،واحلقب األزمان امتداد على الدارسني اهتمام من احظ وأوفرها اشيوع وأكثرها

 بعدهم جاء ومن، القرآن نزول شهدوا ممن الصاحلني من األول السلف كان ذاإو
 وصفاء قرائحهم لسالمة، فطرة عجازهإو بالقرآن آمنوا قد وتابعيهم التابعني من

 ال البالغة من ةالرفيع الدرجة هذه أن مياهنمإو ،لغتهم بأسرار ومعرفتهم ،أذواقهم
 سرارأ يف البحث احياولو مل هنمإف ،مقدورهم يف وال، البشر صنع من تكون نأ ميكن
 ادستور الكرمي القرآن صار أن بعد حكامهأ وتفهم آياته بتدبر غلواش بل، عجازهإ

حلياتوالباقية الفانية همي. 
 عاشت ،للهجرة الثاين القرن منتصف بعد سيما وال ،الالحقة جيالألا ولكن

 من وأفكار خمتلفة وديانات متنوعة ثقافات بسببه اهنالت، واسع حضاري انفتاح يف
 هيأا اليت الفكرية احلرية من الكبري القدر ذلك يف يساعدها ،األربعة الدنيا أقطاب
 احلضاري التلون هذا كل استيعاب على القادرة، اجلديدة العباسي اتمع طبيعة

 القرآين اإلعجازو، الدين أمور يف التشكيك اوالتحم أوىل فظهرت، والفكري
 ،والشعوبيني كالزنادقة املنحرفة فكارألا أصحاب هلا عرض اليت األمور من واحد
 سالمإلا شريعة أمام تصمد مل اليت األرضية الديانات أصحاب من ناصرهم ومن

 عن فضالً ،والبوذية والثنوية واملزدكية والزرادشتية كاملانوية، واحملكمة الواضحة
  .واليهودية املسيحية الديانتني من املريضة النفوس أصحاب

                                                           
وما بعدها، والقرآن  ١٠٠عجزة الكربى حملمد أبو زهرة ص امل: ينظر على سبيل املثال )٣(

  .٢٠٧ - ١٦٦يتحدى لألستاذ أمحد عز الدين خلف اهللا ص 
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، املشككني هؤالء بوجه للوقوف ينربوا أن من سالمإلا لعلماء البد فكان
وشريعته سالمإلا عن ادفاع ،اجلهلة بعض قلوب تزيغ الَّأ على منهم اوحرص 

 لتظهر، نظرية ومشافهات كالمية سجاالت الفريقني بني فدارت، ميانإلا وضعاف
 عرفوني اجلديد العلم هذا أصحاب وصار، الكالم لعلم األوىل اللبنات
 الثاين القرن من الثاين النصف شغلت قد احلالة هذه أن ويبدو)... املتكلمني(بـ

 يف ةيالرئيس النظريات ظهرت حيث، اهلجري الثالث القرن إىل متدتاو اهلجري
 أريد وما) ه٢٢٠( امظَّللن سبتن اليت) فةرلصا( بـ القول وأبرزها القرآين اإلعجاز

 ترد مل هناأ ذلك، فهمها حق تفهم مل) الصرفة( النظرية هذه نأ املقام هذا يف ثباتهإ
 ذهب فيما هتابع نم أو، امظَّالن ذلك يف سواء ا القائلني كتب من واحد يف ليناإ
 ماذا ندري وال، عليها رادينوال هلا الرافضني كتب يف منها نتف جاءت مناإو، ليهإ

 احق يفهموها أن استطاعوا وهل، تركوا؟ وماذا، النظرية هذه أفكار من هؤالء نقل
 يدفعنا، عليها الرد عليهم يسهل مبا بعرضها وافَاكت هنمأ أم، صحااأ عرضها كما
 ال اليت للبديهيات أقرب هي للصرفة الرافضني هؤالء ردود من اكثري أن ذلك إىل
  . كالنظام؟ عامل على خفيت تراها فكيف،  منا أحد على فىخت

 يف املشككني ولئكأ على اوعملي اعلمي ارد) القرآن نظم( كتب جاءت مث
 الواسطي يزيد بن وحممد) ه٢٥٥( اجلاحظ كتب فكانت، عجازهإأو القرآن بالغة

 دوداو أيب بن اهللا وعبد) ه٣٠٨( الطوسي نصر بن علي بن واحلسن) ه٣٠٦(
 وهنا ).ه٣٢٦( خشيدإلا وابن) ه٤٢٢( البلخي زيد وأيب) ه٣١٦( السجستاين

 نظم( اسم حيمل القرآن عجازإ يف كتاب كل ضياع سر عن أستفهم نأ أود
 نظمه يف القرآن عجازإ( الواسطي يزيد بن حممد كتاب كذل ويشمل) القرآن
 القاهر دعب ما شرحه اللذان شرحاه كذلك يضيع نأ ذلك من غربأو) وتأليفه
  ! . ؟ كتبه كل تصلنا أن كادت الذي) ه ٤٧١( اجلرجاين
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 امفرد ااجتاه وأ،  اواحد ىمنح لتأخذ البالغي القرآن عجازإ دراسات تكن مل
 نواحي من ناحية يف اخلاص اجتاهها منها لكل وصار، تنوعت فقد، دراسته يف

 مسي مبا نيتع اليت الدراسات ذلك ومن، الكرمي للقرآن البالغي اإلعجاز
 تغيري مع، موضع من أكثر يف الكرمي القرآن يف تتكرر اليت اآليات أي »املتشاات«

 تعريف أو، وحذف ذكر أو، وتأخري بتقدمي سواء خرىاأل اآلية عن آية يف بسيط
 فقد، بأخرى لفظة باستبدال أو لفاظهاأ من لفظة صيغة يف بتغيري أو، وتنكري

 الدارسني، الكرمي القرآن أسلوب يف واضحة مسة ارص الذي، التشابه هذا ستوقفا
 كتابه يف) ه١٨٩( الكسائي فعل كما أوالً حصاءهإ وحاولوا عليه تنبهوا أن بعد

 وقد، )٥(املتشاة اآليات هذه بدراسة تعمقوا الالحقني ولكن، )٤()القرآن متشابه(
  :الزمين ترتيبها حبسب هي ثالث دراسات الباب هذا يف متيزت
 العزيز اهللا كتاب يف املتشاات اآليات بيان يف التأويل وغرة زيلـالتن درة -١
  ).ه٤٢٠( سنة املتوىف سكايفإلا اخلطيب اهللا عبد بن حممد اهللا عبد أيب مامإلا للشيخ
 نصر بن محزة بن حممد القراء لتاج الكرمي القرآن يف التكرار أسرار -٢
  .»القرآن متشابه يف هانالرب« كذلك ومسي) ه٥٠٥( سنة املتوىف الكرماين
 آي من املتشابه توجيه يف والتعطيل حلادإلا بذوي القاطع التأويل مالك -٣
 سنة املتوىف الغرناطي الثقفي الزبري بن براهيمإ بن أمحد جعفر أيب مامإلل زيلـالتن
  ) .ه٧٠٨(

                                                           
م، نقالً ١٩٩٤ ١صبيح التميمي، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، طرابلس ط. حققه د )٤(

  .١١ص » أسرار التشابه األسلويب«عن 
ينظر ) املطبوع واملخطوط منها(يف القرآن الكرمي  للوقوف على الكتب اليت عنيت باملتشابه )٥(

  .٦١٣ - ٦٠١معجم الدراسات القرآنية 
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 لماءالع هؤالء غري بذهلا اليت مةالقي اجلهود تلك أذهاننا عن يبعد ال الّأ وينبغي
 شارواأ الذين املفسرون أولئك مقدمة ويف،  املتشاات اآليات هذه عند وقفام يف
 يف) ه٥٣٨( الزخمشري ومنهم الكرمي الكتاب آيات لكل تفسريهم خالل من ليهاإ

)... التأويل وأنوار زيلـالتن أسرار( كتابه يف) ه٦٠٦( والرازي) الكشاف( تفسريه
 العقل رشادإ( كتابه يف) ه٩٨٢( املتوىف) العمادي مصطفى(  السعود بأيب نتهاًءاو

 هلم كانت الذين العرب البالغيون وكذلك). الكرمي القرآن مزايا إىل السليم
 املثل( كتابيه يف)ه٦٣٨( ثريألا بنا سيما وال، البالغية كتبهم يف املتميزة وقفام
 حترير( بيهكتا يف) ه٦٥٤( املصري صبعإلا يبأ وابن) الكبري اجلامع(و) السائر
  ).القرآن علوم يف الربهان( كتابه يف) ه٧٩٤( والزركشي) القرآن بديع(و) التحبري

، أوالً مقلدين، احملدثني الباحثني من عدد الكبار العلماء هؤالء اطخ على وسار
 ويأيت، به عليهم اهللا فتح وما، علمهم وسعهم ما الباب هذا يف االجتهاد حماولني مث
 حبق عدي نأ ميكن الذي، السامرائي صاحل فاضل الدكتور تاذناسأ هؤالء مقدمة يف
 وطننا عموم يف بل، فحسب العراق يف ليس، نيةآالقر الدراسات من النوع هذا رائد
 وأمثرت، املاضي القرن سبعينيات منذ الدراسات من اللون هذا بدأ فقد، العريب
 يف الكلمة بالغة(و) القرآين التعبري( برزهاأ، القيمة الكتب من عدد عن جهوده
 ما وسرعان) ... البياين التفسري طريق على(و) بيانية ملسات(و) القرآين التعبري
 وصارت، القرآنية الدراسة يف النهج هذا العراق يف العليا الدراسات طلبة فتلقَّ

 ،املتقدمني علمائنا كتب من تنهل والدكتوراه املاجستري مرحليت يف دراسام
 هذا يف شرين نأ وميكن .كتبه يف السامرائي فاضل الدكتور ستاذناأ اوضوح ازادهومم

) الكرمي القرآن يف األسلويب التشابه أسرار( عبود شلتاغ الدكتور كتاب إىل الباب
  .القرآين املتشابه باب يف احلديثة الدراسات أبرز من نعده أن ميكن الذي
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 وما -وحمدثني قدماء -والباحثني العلماء هؤالء جهود قيمة يف اأبد نشك وال
 التشابه هذا أسرار لبعض العميقة التفاتام من كثري إىل كبارإلا بعني ننظر نزال

 كبري جاللإ على~ ينم مبا، اداللي وتعليله، تغيري من اآليات على طرأ وما األسلويب
 من كثري على طالعالا بعد - لدينا تشكلت ولكن.  العربية ولغتنا الكرمي للقرآن
  -: وهي... هنا ثبااإ املفيد من نأ نرى مالحظات - اجلهود هذه

 أو الواحدة السورة داخل تتكرر اليت اآليات هذه يف الباحثون درج لقد -١
 تسميتها على - طبيعته إىل أشرنا -  بسيط بتغيري الكرمي القرآن من خمتلفة سور يف
 يف الكسائي من بتداًءا ،واحملدثون القدماء ذلك يف سواء، )التكرار( أو) املتشابه(

 بالدكتور نتهاًءاو) التكرار أسرار( كتابه يف بالكرماين امرور) القرآن متشابه( كتابه
 نرى وحنن... )٦( )الكرمي القرآن يف األسلويب التشابه أسرار( كتابه يف عبود شلتاغ

 ارقةاملف من هو) اتكرار( أو) اتشا( القرآنية الدراسات من اللون هذا تسمية نأ
 يف التكرار أو التشابه هذا سبب دراسة على جهدها تصب مل الدراسات هذه ألن

 قائمة فالدراسة، تبديل أو تغيري من فيها وقع ما على مناإو، املتشاة القرآنية اآليات
 تعريف أو، وحذف أوذكر وتأخري تقدمي يف اآلية على طرأ الذي) التغيري( على

 من انوع ليشكِّ مما ،بغريها لفظة ستبدالا وأ رىأخ إىل صيغة تغيري أو، وتنكري
 جاءت اليت السياقات ختالفاب املتعلقة، املتشاات اآليات بني األسلوبية املغايرة
 أكثر نراها اليت الكرمي القرآن يف) األسلوبية املغايرة( تسميتها إىل ندعو ولذا، فيها
 املغايرة هذه أسرار دراسة على القائمة الدراسات هذه طبيعة عن التعبري يف اتوفيقً

  . تشابه من اآليات يف ما ال على ،األسلوبية

                                                           
ينظر ما قاله الدكتور شلتاغ عبود عن تداول أربعة مصطلحات يف الكتب اليت عنيت ذه  )٦(

) التصريف(و) التفنن والتنوع(و) التشابه(الظاهرة األسلوبية يف القرآن الكرمي هي 
  .٢٠ -١١أسرار التشابه األسلويب يف القرآن الكرمي، ص : ظر كتابهين). التكرار(و



  عبد اهلادي خضري نيشان. د -املغايرة األسلوبية يف القرآن الكرمي 
  

 مكونات من أخرى جوانب، اوجلي اواضحإمهاالً الدراسات هذه أمهلت -٢
 السياق( ذلك ومن، )األسلوبية املغايرة( هذه يف سببا كوني أن ميكن مما، األسلوب
 يطرأ الذي التغيري يف الصويت السياق أثر الدراسات هذه جتاهلت فقد، )الصويت
  .يةآلا على

 علمائنا بعض فيه وقع مما ذلك على األمثلة بعض هنا نورد نأ وسنحاول
  -: احملدثني وباحثينا القدماء
مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم في سبِيلِ اللَّه كَمثَلِ حبٍة أَنبتت سبع  تعاىل قال

لِّ سنبلٍَة مائَةُ حبٍة واللَّه يضاعف لمن يشاُء واللَّه واسع سنابِلَ في كُ
يملع]٢٦١:البقرة[.  

وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع بقَراٍت سماٍن يأْكُلُهن سبع عجاف  تعاىل وقال
رأُخرٍ وضالٍت خبنس عبسا أَ واٍت يابِسُأليا الْمهيا يؤلرل متإِنْ كُن يايؤي رونِي فأَفْت 

  .]٤٣:يوسف[تعبرونَ
 سبع سنابِلَ البقرة سورة يف تعاىل قوله يف أسلوبية مغايرة اآليتني فبني

 املؤنث جبمع سبع سنبالٍت يوسف سورة ويف التكسري جبمع ]٢٦١اآلية[
 ومضاعفة التكثري مقام هو البقرة سورة مقام نإ ذإ، باملقام ذلك فُسر وقد، السامل
 ا فجاء يوسف سورة يف ماأ ،التكثري لبيان) سنابل( على ا فجاء األجور

 موضع لكل فجاء.  للتكثري مقتضى وال قليلة السبعة نأل القلة لفظ على) سنبالت(
 هلذه التفسري هذا رأيق من لكل سيربز السؤال أن يف شك وال. )٧(السياق يقتضيه مبا

 وكثرة قلة على يتكلموا نأ الباحثني هلؤالء ساغ كيف وهو...  األسلوبية املغايرة
 على داللة العدد هذا يرد نأ ميكن وكيف، ؟)سبع( بـ العدد حتديد جرى وقد

 حصر كما) قليلة السبعة( كانت ذاإو آخر؟ مقام يف القلة وعلى مقام يف الكثرة

                                                           
  .٣٩ص ) التعبري القرآين(و ٢٦/ ٤والربهان  ١٥٥ -١٥٤ينظر التفسري القيم  )٧(
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 إىل داللتها لنقل كافية التكسري مجع إىل ضافتهاإ أن فهل رائيالسام فاضل الدكتور
 املغايرة هذه على يصدق ال والقلة الكثرة مقام عن قيل ما أن رىأ نينإ ؟ الكثرة

 القرآين ستعمالالا نإ فأقول ذلك من بعدأ أذهب بل، اآليتني هاتني يف سلوبيةألا
 مجع نأو الكثرة على دال التكسري مجع أن من اللغويون قرره ما يضعف رمبا هذا

 التكسري مجع إىل وأضيف) سبعة( العدد حدد فقد، القلة على دال السامل املؤنث
 كثرة أو قلة على داللة هناك أن أرى فال، أخرى مرة السامل املؤنث مجع إىلو مرة
 جاء يوسف سورة يف) سنبالت( السامل املؤنث مجع استعمال مسوغ أن وأرى
) يابسات( لفظ بعدها وجاء) بقرات( لفظ سبقها ذإ لآلية الصويت للسياق مراعاة
 السامل املؤنث مجع استعمال) اصوتي( وفقألا فكان سامل مؤنث مجع وكالمها

 مراعاته تقتضي صويت سياق هناك يكن فلم البقرة سورة يف أما). سنبالت(
  . لسنبلة امجع ستعماهلاا يف واجلاري الشائع على) سنابل( فجاءت
وعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لَهم مغفرةٌ وأَجر  :عاىلت وقال
يمظع]٩:املائدة.[  

 اوعد اللَّه الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات منهم مغفرةً وأَجر: تعاىل وقال
يمظاع]٢٩: الفتح[.   

 وسبب مغفرةٌ وأَجر عظيم : تعاىل قوله عند سكايفإلا اخلطيب وقف
 على حثهم لقوم خطاب األوىل نأل« فقال الثانية يف ونصبها وىلألا اآلية يف رفعها
 آخر يف ذكرهم الذين الصحابة حث من أعم وهو، به حيكمون فيما العدل توخي
 هؤالء فخص.. . للمؤمنني والرمحة الكفار على بالشدة عليهم وأثىن الفتح سورة
وعد اللَّه الَّذين آمنوا  األوىل اآلية يف وقال ذلك وعدهم نهأ وذكر، املغفرة بصريح

اتحاللُوا الصمعو إ فكانفقال ثاٍن خبربٍ أتى مث فقط ياهمإ وعده عن اخبار  ملَه
 بوعد املغفرة يعلق ومل، بالسيئات حيبطوه ومل بذلك قاموا إن: معىن على مغفرةٌ
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 كاحلكم وكان، ليهاإ الفعل وعدى هلم املغفرة حقق الثانية اآلية ويف، ليهإ اهوفيعز
 واألجر املغفرة عنها تعاىل اهللا وعدهم وقد، الصاحلة بأعماهلم اآلخرة يوافون بأهنم
  . »)٨(به ماخصت آية بكل فالق العظيم

 رفع سبب لنا سيفسر لآليتني الصويت السياق يف النظر نعامإ نأ أراه والذي
 هذا عن ويغنينا الثانية السورة يف ونصبها األوىل السورة يف) عظيم وأجر مغفرة(

 قال املائدة سورة ففي، ليهإ الوصول يف نفسه سكايفإلا اخلطيب أجهد الذي التأويل
ولَئك والَّذين كَفَروا وكَذَّبوا بِآياتنا أُ املقصودة اآلية بعد اليت اآلية يف تعاىل

) عظيم( بني واضح الصويت التوافق أن يف والشك ]١٠:املائدة[ أَصحاب الْجحيمِ
 عناء كبري إىل حتتاج وال جلية ستكون القضية نإف الفتح سورة يف ماأ) جحيم(و

 فمنذ اعظيم امغفرةً وأَجر النصب ختيارا يف الصويت السياق أثر إىل للوصول
 امبِين اإِنا فَتحنا لَك فَتح وصفته املنصوب يأيت الفتح ورةلس األوىل اآلية

 اعليم اعزِيز انصر امستقيم اصراطً وصفاا املنصوبات تتتابع مث ]١:الفتح[
يمكاح  زافَو يمظاع ،ذَاباع يماأَل خريةألا اآلية إىل الًوصو رأَجةً ورفغام 
يمظاع ،األسلوبية املغايرة هذه علة هو الصويت السياق أن يف شك هناك فهل.  

 يف وردت وألفاٍظ صيغٍ اختيار يف مهم حاكم الصويت السياق نأ نرى إننا
، العرب كالم يف الورود قليلة أو االستعمال نادرة أهنا مع الكرمي القرآن يف مواضع
 الصويت السياق اقتضى الذي موضعها يف الإ الكرمي القرآن يف حىت ترد مل إهنا بل

 القرآن لفاظأ يف الداللية الفروق يف الباحثون عنه سكت ما وهو، فيه ورودها
إِنهم كَانوا ال يرجونَ : تعاىل قوله ذلك ومن، دراسام يف ليهإ يشريوا ومل الكرمي
ابساح ذَّابا كنوا بِآياتكَذَّباو ٍءيكُلَّ شو ابتك اهنيصاأَح َف ذُوقُوا فَلَن
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 اوكَواعب أَتراب احدائق وأَعناب اإِنَّ للْمتقني مفَاز اعذَاب نزِيدكُم إِالَّ
كَأْساقً اوهاد وعمسال يوا لَغيهانَ ف ذَّابال كاو ]٣٥ -٢٧: النبأ[ .  

 مل أهنا كما،  العرب عند استعماهلا شاع اليت الصيغ من )اكذّاب( صيغة فليست
 امسوغً أجد وال، النبأ سورة من املوضعني هذين غري يف الكرمي القرآن يف ترد

، احساب: باأللفاظ متمثالً الصويت السياق مراعاة سوى الصيغة هذه الستعمال
اكتاب ،أ، اعذاباعناب  ،فجاءت، اأتراب )من كتنفهاا ما تشاكل يةقرآن فاصلة) اكذاب 
 املمدودة فاتلباَأل املتمثل الصويت التدفق هذا القرآنية اآليات لتعطي صوتية صيغ

 ورد مما غريها من متيزها اآليات هلذه صوتية خصوصية فكانت،  املتفجرة والباءات
اليت الكتب نأ نتباهالا جيلب والذي...  الكرمي القرآن من أخرى سور يف هلا امشا 
أهنا مع، الصيغة هذه عند تقف مل) سنبالت(و) سنابل( عند ووقفت باملتشابه نيتع 

  .)٩(النبأ سورة من أخرى آيات عند وقفت
 نسانَ لَفي خسرٍإلإِنَّ ا والْعصرِ تعاىل قوله يف) خسر( صيغة هذا ومثل

 القرآن وحىت) خسران( شيوع العرب عند الصيغة هذه عشت مل ذإ ]٢ -١:العصر[
، العصر سورة من هذا أحدمها، موضعني يف الإ الصيغة هذه فيه ترد مل الكرمي
  .]٩:الطالق[ افَذَاقَت وبالَ أَمرِها وكَانَ عاقبةُ أَمرِها خسر تعاىل قوله يف واآلخر
 وصيغة الكرمي نآالقر يف مواضع ثالثة يف) خسران( صيغة وردت فيما

)السياق هو االستعمال هذا حاكم نأ وأرى .أخرى مواضع ثالثة يف) اخسار 
 هي قرآنية فواصل سبقتها ذإ الطالق سورة يف وكذلك، العصر سورة يف الصويت

  ).نكرا(، )أخرى(، )أجرا(، )يسرا(
 القرآن ياتآ من كثري يف الصويت السياق مبراعاة لتسليمإىل ا مضطرين وأجدنا

 نفسر أن ميكن مباذا ذإ،  املتشاات وغري املتشاات ياتآلا ذلك يف سواء،  الكرمي
                                                           

  .٥٠١ -٥٠٠، ومالك التأويل، ٢١٤ -٢١٣وأسرار التكرار،  ٥٧ينظر درة التنـزيل،  )٩(
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من  جنتان الرمحن سورة يف) األخروية اجلنة( على الدالة) جنة( لفظ تثنية
 الرمحن سورة على التثنية لغلبة أليس، السورة هذه غري يف ورودها وعدم ]١٥اآلية[

 الفاصلة عن فضالً، لصويتا للسياق مراعاة جنتان صيغة استعمال يف أثر كلها
 يف مجيعها اآليات لفواصل الزمة تكون تكاد اليت) والنون لفألا( القرآنية
 ذهبنا ما بغري التثنية هذه يفسر أن ميكن ما الداليل التفسري لدى وهل... السورة

 السياق كان قرآنية آليات أخرى أمثلة يرادإ مكانإلبا أن يف والشك.. ليه؟إ
 غري إىل...  خرآ على لفظ تقدمي أو أخرى على صيغة يثارإ يف اواضح فيها الصويت
 .)١٠(ليهاإ أشرنا اليت سلوبيةألا املغايرة وجوه من ذلك
 مسيناها ما أو املتشاات اآليات بني الداللية الفروق يف الباحثني من كثري -٣

 كان لو حىت سابقتها عن املكررة اآلية يف تغيري يأ أنذهبوا إىل  )األسلوبية املغايرة(
 ما وهو، سهتلم عليهم، داليل فرق وراءه يكون أن من البد، واحد حرف يف
على آية أمساؤه تقدست احلكيم أورد ذاإ« قوله يف سكايفإلا اخلطيب به حصر 
 امع لفظة فيها رغي وقد، القرآن من آخر موضوع يف أعادها مث، خمصوصة لفظة
، ظفرمت قدف دركتموهاأ ذاإف،  طلبت هناك مةحك من بد فال األوىل يف عليه كانت
 هؤالء أجهد وهكذا. )١١(»جهلتم بل هناك حكمة ال نهأل فليس، تدركوها مل وإن

 أو باملغاالة ذلك كان لو حىت) احلكمة( هذه إىل الوصول يف أنفسهم الباحثون
  .التفسري يف البعد

                                                           
والشفْعِ  ولَيالٍ عشرٍ والْفَجرِ: إىل آيات أخرى كقوله تعاىل ميكن اإلشارة هنا )١٠(

يسري، وقوله تعاىل يف ) ياء(، حبذف ]٤ -١:لفجرا[ واللَّيلِ إِذَا يسرِ والْوترِ
ق مثْلُها الَّتي لَم يخلَ إِرم ذَات الْعماد أَلَم تر كَيف فَعلَ ربك بِعاٍدالسورة نفسها 

ي الْبِالدف وادبِالْو رخوا الصابج ينالَّذ ودثَم ]الوادي) ياء(حبذف  ].٩-٦ :لفجرا.  
  .١٦: درة التنـزيل )١١(
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 ليست سكايفإلا باخلطي ليهاإ يشري اليت) احلكمة( هذه أن هنا قوله أريد وما
، الصويت السياق مراعاة هي) احلكمة( هذه تكون نأ املانع فما، فقط) الداللة( هي
 انوع املغايرة فتكون، اتام التكرار يكون ال حىت األسلوبية املغايرة من لون هي أو
 ذهن يوقظ مبا، واحد أسلوب على الكالم خراجإ وعدم، لفاظألا يف التنويع من

 اآليات من اكثري أن هي، مهمة حبقيقة التذكري مع. القراءة ىلإ وحيفزه القارئ
 وأخبار األنبياء قصص يف جاءت قد) األسلوبية املغايرة( موضوع) املتشاات(
 فكالمهم،  لساهنم العربية تكن مل ممن  حممد النيب لنبوة السابقة وأ البائدة قوامألا

 األساليب هذه دراسة لنا يتأتى كيفف، باللفظ ال باملعىن الكرمي القرآن يف منقول
 القرآن كالم هو مناإو كالمهم ليس وهو، فيها الكالم جرى اليت باملقامات وربطها
 من به تعاىل اهللا أخرب ما نإ« قوله يف سكايفإلا اخلطيب به صرح ما وهو، عنهم
 وما) وسالمه عليهم اهللا صلوات( األنبياء وسائر، إسرائيل وبين  موسى قصة
 إىل قصد وإمنا بأعياهنا األلفاظ حكاية إىل يقصد مل ،هلم  قوله قوهلم من حكاه

، العربية غري فيها خوطبوا اليت واللغة كذلك يكون ال وكيف، معانيها أقتصاص
 اخمير كان املعىن حكاية قصد ومن، املعىن حكاية وتبقى زائلة اللفظ حكاية نذإف

  .)١٢(»شاء وكيف،  أراد لفظ بأي يؤديه بأن
 يف إنه قلنا ذاإ نغايل ال لعلنا بل، األمهية غاية يف سكايفإلا اخلطيب كالم نإ
، لفاظألا بني الداللية الفروق صحابأ يعيد نأ يستلزم نهأ ذلك، اخلطورة غاية
 ألسنة على جتري اليت واحلوادث القرآين القصص يف قالوه الذي يف النظر

 يصبح وبذلك، العربية لمونيتك وال اعرب ليسوا غالبيتهم يف وهم، شخوصها
 أخرى دون صيغة استعمال أو وأخرى صيغة بني الداللية الفروق عن احلديث
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 وقع مما أمثلة ولنضرب، يقبالن ال اللذين واملغاالة التعسف من اضرب، للمقام مراعاة
  .فيه معهم نتفق ال قد التفسري يف وبعد مغاالة من باحثينا بعض فيه

 لسان على وردتا اللتني) تسطع(و) تستطع( الفعل يتصيغ بني الفرق ذلك من
، مصاحبته على  موسى النيب أصر الذي )يقال كما اخلضر( الصاحل الرجل
سأُنبئُك  بالقول الصاحل الرجل فخاطبه به قام ما على السكوت يستطع مل ولكنه

ربص هلَيع عطتست ا لَمأْوِيلِ مابِت ]ر أن بعد قال مث، ]٧٨: الكهفمر ما كل له فس 
  .]٨٢: الكهف[اذَلك تأْوِيلُ ما لَم تسطع علَيه صبر به

 الصيغتني بني املغايرة وفسر اآليتني عند السامرائي فاضل الدكتور وقف فقد
 من حيذف فلم، وتبيني وإيضاح شرح مقام األوىل اآلية يف املقام نأ وذلك( بقوله
 فحذف وفارقه بكلمة بعدها يتكلم ومل مفارقة مقام فهي األخرى يةاآل وأما، الفعل
 يف حديثه أول يف كان) الصاحل الرجل( املتكلم نأ يرى ستاذناأ إن يأ )١٣(الفعل من
 أهنى فقد الثانية اآلية يف أما تستطع فقال يكفي ما الوقت من فلديه الشرح مقام
 وال... تسطع فقال لديه وقت وال ادرةاملغ مقام يف ألنه خيتصر أن فأراد شرحه

 يستغرق وكم، الصيغتني بني افرقً ستاذناأ قاله ما يقنعه نأ ميكن حدناأ أن عتقدأ
 إذا أماف، واالختصار الشرح مقامي بني افارقً يكون حىت الوقت من) التاء( صوت
 يصبحف، العربية هي ليست املتحاورين لغة أن من السابقة سكايفإلا مبقولة ذكّرنا
  .معقول وال مقبول غري أستاذنا قاله ما كل

 من كثري يف أو السابقتني اآليتني يف سواء األسلوبية املغايرة إن :قوله أريد ما
 اللفظي التكرار عن االبتعاد هو املراد نإ أي ،لذاا مقصودة الكرمي القرآن آيات
، خمتلفة أساليب على الكالم إخراج أو والصيغ األلفاظ بتنويع، األسلوب ورتابة
 كتاب هو معلوم هو كما – الكرمي القرآن أن وذلك، له اوحتفيز للسامع تطرية
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 وهذا، املعاين يف اتكرار تستلزم كلها املواضيع وهذه، وعظة وتذكري، وإرشاد نصح
 أو وتأخري بتقدمي سواء األسلوبية املغايرة فكانت، القرآنية اآليات من كثري واقع هو
 مبا املرادفات استعمال وأ األلفاظ صيغة يف تغيري أو وتنكري تعريف وأ وحذف ذكر
 عيوب بعض باندساس يسمح مبا، املطابقة متام متطابقة املتشاة اآليات جيعل ال

 أصالً وجد قد النص هذا دام ما، القرآين النص إىل البشري األسلوب يف التكرار
  . البشر ملخاطبة

الزخمشري فهذا، ذلك إىل دعا من أول لسنا أننا إىل هنا إلشارةا من والبد 
وإِذ استسقَى موسى : تعاىل قوله بني افرقً جيد ال الثاقب وفهمه الواسع علمه على

نيةَ عرشا عتاثْن هنم ترفَجفَان رجالْح اكصبِع رِبا اضفَقُلْن همقَوال ]وقوله] ٦٠: البقرة 
موسى إِذ استسقَاه قَومه أَن اضرِب بِعصاك الْحجر فَانبجست  إىلوحينا وأَ :تعاىل

نيةَ عرشا عتاثْن هنام]البقرة سورة يف) نفجرتا( الفعل ستعمالا يف ]١٦٠: ألعرافا 
 بسعة االنفتاح وهو واحد املعىن بأن ويرى األعراف سورة يف) انبجست(و

 وال...  تناقض هناك يكن مل إذا العبارتني ختالفا يف ابأس يرى وال... )١٤(وكثرة
 يف األسلوبية املغايرة املشهوربضرورة الرأي صاحب هو الزخمشري أن بالنا عن يغيب
 أسلوب إىل أسلوب من نقل إذا الكالم نأل« أسلوب إىل أسلوب من ونقله الكالم
 أسلوب على جرائهإ من ليهإ صغاءإلل اظًيقاإو، السامع لنشاط تطرية أحسن ذلك كان
 الزخمشري عند املتشاة اآليات يف األسلوبية املغايرة فإن وبذلك... )١٥(»واحد

  .ليهاإ نشدادها وضمان للمتلقي الرسالة وصول لضمان مقصودة
 التنوع من اضرب أواملتشاات األسلوبية املغايرة يف رأوا الذين العلماء ومن
 شىت صور يف الواحدة القصة إيراد« بأنه) املتشابه( عرف الذي الزركشي األسلويب
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 وإتيانه الكالم يف التصرف وحكمته، واألنباء القصص إيراد يف ويكثر. خمتلفة وفواصل
  .)١٦(»اومتكرر به مبتدأ: ذلك طرق مجيع عن عجزهم ليعلمهم، ضروب على

 أشار اليت، املتشاات إيراد من) احلكمة( عن أفصح الزركشي ان ويالحظ
 يصرح نراه بل الداللة على ذلك يقصر ومل، السابق قوله يف سكايفإلا اخلطيب ليهاإ
 إىل يشري أنه كما...  عدة بأشكال الكالم وإخراج األساليب يف التفنن يف هناأ
 قطع وهي األسلوبية املغايرة يف حبثوا ممن كثريون ليهاإ يلتفت مل أخرى) حكمة(

 اواحد اتركيب هلم يقدم مل أنه ذلك البالغي القرآن إعجاز يف املشككني على الطريق
 فهو فصاحته من الكالم تكرار ينقص أن دون خمتلفة تراكيب وإمنا نفسها للجملة
 وإمنا، منه واحدة بصيغة وال، التعبري ألوان من واحد بلون ال يتحداهم بذلك

  . هلم بالنسبة معجزة وكلها، خمتلفة بتراكيب
 اآليات بني الداللية الفروق يف للباحثني صارت غلبةال نأ يبدو ولكن
 زيادة إىل تؤدي املبىن زيادة نإ«، املعروفة اللغويني مقولة صارت حىت، املتشاات

 إليها يرقى ال بديهية صارت بل، فيه انقاش يقبلون ال الذي دستورهم »املعىن
 القاعدة هذه ختالف وصيغها العربية اللغة يف التعبري أساليب من اكثري نأ مع، خمالفةً
، املبىن يف زيادة هو أليس »التصغري« عن مثالً نقول أن ميكن فماذا، ةصرحي بشكل
 وصيغه بأشكاله اإلطناب عن نقول أن ميكن وماذا ؟ املعىن يف نقص ولكنه

 هذه مقولتهم أن ترى هل... العرب عند البالغة ألوان من مهم لون وهو املختلفة؟
 أن امرار بالتأكيد ملزمون إننا العربية؟ يف التعبري أساليب من باألسلو وهذا تتسق
 الداللية الفروق من فيها، الكرمي القرآن يف املتشاات اآليات يف األسلوبية املغايرة
، لآلية العام السياق أو اللفظي السياق ذلك يف سواء ،آية كل وسياق يتسق ما

 هي) الداللية الفروق( أوضح بعبارة أو ،الداللة تكون الَّأ هو ليهإ ندعو ما ولكن
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 حقائق من لكثري والتنكر املغاالة إىل يدفعنا مبا ،األسلوبية املغايرة هذه يف الوحيد مهنا
 الدقة عدم من وباحثونا علماؤنا فيه وقع ملا أمثلة وسنورد، وخصائصه القرآين األسلوب

  .املتشاتني اآليتني بني دالليةال الفروق ثباتإ على منهم احرص التأويل يف املبالغة أو
 ستعمالا األسلوبية املغايرة وبطريقة املتشاات اآليات من كثري يف ورد فقد
 السماوية والكتب الكرمي القرآن عن احلديث يف) نزل(و) أنزل( الفعل صيغة

يديه وأَنزلَ  لما بين انزلَ علَيك الْكتاب بِالْحق مصدقً: تعاىل كقوله األخرى
   .]٣:آل عمران[ نجِيلَإلالتوراةَ وا
 صيغة جنيلإلوا التوراة مع استعملت فيما) نزل( صيغة القرآن مع ستعملتا فقد

 يقول األسلوبية املغايرة هذه تبيان إىل الداللية الفروق يف الباحثون فسارع) أنزل(
 فقوله التضعيف التكرارألجل قتضيي) نزل( لفظ أن ذلك عن واجلواب« :الغرناطي
 الدعاوى حبسب وتنجيمه زلـاملن توصيل إىل امشري نزلَ علَيك الْكتاب تعاىل
 كان وإن نزل عطاءإ ذلك يعطي فال أنزل لفظ أما، واحدة دفعة زلـين مل وأنه
 ةمجل  موسى أوتيها مناإ التوراة نإف، الكتب هذه أحوال يف جرى وكذا، حمتمالً
  .)١٧(»الوحي ابتداء لدن من امقسطً زلـفن الكتاب وأما ...واحد وقت يف واحدة

 زولهـلن الكرمي بالقرآن) نزل( الفعل ختصاصا يف واضح الغرناطي وكالم
أدري وال، واحدة دفعة زوهلاـلن السماوية الكتب بباقي) أنزل( واختصاص، اقًمفر 
لناسِ من قَبلُ هدى ل مباشرة اآلية هذه بعد تعاىل قوله عن الغرناطي سكت ملاذا

) نزل( الفعلني ورود مواضع ستعراضا نأ كما ]٤: آل عمران[ وأَنزلَ الْفُرقَانَ
 ال األخرى السماوية والكتب الكرمي القرآن عن تتحدث اليت اآليات يف) أنزل(و
زلَ لَّه الَّذي أَنالْحمد ل: تعاىل كقوله إليه يشريون الذي التخصص هذا فيها جند
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ابتالْك هدبلَى عع]و ]١: الكهفَانيزالْمو قبِالْح ابتلَ الْكزي أَنالَّذ اللَّه 
 ]٧: آل عمران[هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَماتو ]١٧:الشورى[
  .]٢٣:البقرة[ نزلْنا علَى عبدنا فَأْتوا بِسورٍة من مثْله وإِنْ كُنتم في ريبٍ مماو

 الكتب أو الكرمي القرآن على الكالم غري يف الصيغتني هاتني استعمال يف وحىت
 ففي آخر دون باستعمال الصيغتني هاتني إحدى ختصص مل، األخرى السماوية
 بني ناوب السماء من املطر نزالإ لىع سبحانه اهللا قدرة إىل الكرمي القرآن إشارة

  :سبحانه قال فكما أخرى دون صيغة على يقتصر أن دون الصيغتني
الس نلَ مزن نم مهأَلْتس نلَئاَألو ا بِهياًء فَأَحاِء مم قُولُنا لَيهتوم دعب نم ضر

 اللَّه]٦٣: العنكبوت[.  
 لَكُم ان السماِء ماًء فَأَخرج بِه من الثَّمرات رِزقًوأَنزلَ م: كذلك قال

  .بعينه استعمال على ما صيغة لقصر اموجب نرى ال وبذلك ]٢٢: البقرة[
 فاضل الدكتور ستاذناأ حديث الباحثني هؤالء جهود يف ستوقفتناا اليت املواضع ومن
 يف أخرى آية يف ثبااإو آية يف) تكن( نون حذف يف األسلوبية املغايرة عن السامرائي

 وقوله ]١٢٧: النحل[وال تحزنْ علَيهِم وال تك في ضيقٍ مما يمكُرونَِ: تعاىل قوله
 ذلك علّل إذ ]٧٠:النمل[وال تحزنْ علَيهِم وال تكُن في ضيقٍ مما يمكُرونَ: تعاىل
 مثّل حني نزلت األوىل فاآلية السورتني يف تلفخم السياق إن وذلك« بالقول

 فرآه به مثّل وقد محزة على  اهللا رسول فوقف...حدأُ يوم باملسلمني املشركون
 بسبعني ألمثلن م اهللا أظفرين لئن به أحلف والذي أما: فقال البطن مبقور
 :هل فقال مكرهم من ضيق يف يكون أن هناه مث بالصرب ربنا أوصاه فقد..مكانك
َونكُرما يمقٍ ميي ضف كال تو فحذف قلّ مهما ضيق صدرك يف يكون ال يأ 

 تطييب وهذا ،الًأص النفس من الضيق حذف ضرورة إىل شارةإ الفعل من النون
 املخاطب على ووينه احلدث مرأل وختفيف احلزن وبالغ األمر لضخامة مناسب
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 الثانية اآلية أما.  النفس على ووينه ألمرا ختفيف إىل شارةإ باحلذف الفعل فخفف
 وأستاذنا، )١٨(»التعبري هذا مثل إىل حيتاج ال مما وهو املعاد يف ةحاجاملُ سياق يف فهي
 ولكن، اآليتني هاتني عند وقوفه عند قبله الكرماين قاله كان ما يعيد األمر حقيقة يف

 من النون حذف كثرة إىل هشارتإ األول :بشيئني فاضل الدكتور على زاد الكرماين
 ومل( قوله وهو قبلها ملا اموافقً جاء احلذف أن والثاين، قياس غري من اختفيفً) تكن(

 يف شائع احلذف هذا أن إىل الكرماين إشارة على هنا أزيد وال)... املشركني من يك
   .اآلية يف له علة إىل الوصول يف النفس جهادإل اموجب أرى وال،  العرب كالم

 القرآين التعبري يف األسلوبية املغايرة أن هو هذا حبثي يف ليهإ أنتهي أن أريد وما
 ومراعاة، التكرار رتابة على وخروج التعبري أساليب يف تنويع ففيها ،لذاا مطلوبة
 يقتضيها داللية فروق من ذلك وراء يكون أن ميكن عما فضالً ،الصويت للسياق
 إذا حىت اجلوانب هذه من واحد جانب لىع جهدنا نقصر أن دون ولكن، السياق

 بشيء نظفر علنا والتعليل التأويل يف نغايل رحنا، بسهولة نبتغيه ما إىل نصل مل
 داللية مغايرة هي أسلوبية مغايرة كل فليس، نقوله ملا السامعني نتباها يشد جديد
 هقول يف الداللية زعةـالن هذه أصحاب يقول أو، نقول أن ميكن فماذا، ضرورةً
 أن ميكن فماذا ]٣: التحرمي[ قَالَ نبأَنِي الْعليم الْخبِريهذا  قَالَت من أَنبأَك: تعاىل
 ذاا املغايرة سوى) نبأ(و) أنبأ( الفعل صيغيت بني األسلوبية املغايرة هذه وراء يكون
لأللفاظ اتنويع آية وبقاءه نوعهوت القرآين األسلوب ثراء جيلّي مبا، العرض يف اوتفنن 
  .وتشابه تكرار من فيه ما على البالغي اإلعجاز يف
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