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 أظلىب اللفق اللشآوي الجماٌ الفني في

 ِبذ الفمذ الىذوي  د/

 الهىض جامل هاصو، ،ٌـ. ٖبض الغخمً للٗلىم والخ٨ىىلىظُا مٗهض َما٫ بي.، ٧لُت الضعاؾاث ؤلاؾمامُت، ؤؾخاط مؿاٖض

 

 اإلالذمت

ت،  ت مخىٖى ب ُٞه ؤن الترار الٗغبي ألاصبي خاٞل بإلىان حٗبحًر ت واللىن ال٣هصخي مً ألالىان الخٗبحًرمما ال ٍع

ٗا٫، ٞالترار ألاصبي مليء بالىهىم ال٣ههُت اإلابضٖت التي جشبذ ؤن الٗغب  ال٣اصعة ٖلى الخٗبحر بك٩ل مازغ ٞو

بت ال٣و والخ٩اًت. حر مخٗضص املجاالث.  ًمخل٩ىن مَى م خٔ ٞو  ال٣هو ومىيٕىوخٔ ال٣هت في ال٣غآن ال٨ٍغ

م، ال٣غآن عب٘ ٌؿ٘ الجىاهب مخىٕى بٍر  مً ٞحها إلاا ال٨ٍغ  بلى تهضي بماُٚت وؤؾغاع محزاث باعػة ولها ،ٖٓاٍث ٖو

ُت م٣انض م هؼ٫ باللٛت الٗغبُت التي هي وؾُلت ال٣ىم بلى الخىانل والٟهم وؤصاتهم البلُٛت في  .قٖغ ٞال٣غآن ال٨ٍغ

 بلى ًٞ عا١ ممخاػ.
 
م ٞغؾان الكٗغ وؤعبابه، ٣ٞض  الخٗبحر ونىال و٦ما ؤن ال٣غآن جدضي الٗغب في ال٣ى٫ َو

 
 
في ال٣هت. طل٪ ؤن جغاثهم الىثري ٢بل ؤلاؾمام ًمخلئ بال٣هو والخ٩اًاث، وألاؾاَحر وألازباع  جدضاَم ؤًًا

م بإلىان مخٗضصة مً ال٣هت ٦ىمىطط ناص١ إلاا ًجب ؤن   ؤن ًدٟل ال٣غآن ال٨ٍغ
 
وألاًام.. ومً زم لم ٨ًً عجُبا

ألن ال٣هت ٢الب جغبىي وبٖمامي وصعاؾت ال٣هت في ال٣غآن ٖلى ظاهب ٦بحر مً ألاَمُت، طل٪  ج٩ىن ٖلُه ال٣هت.

. ٞال٣هت ج٣ضم لل٣اعت ٖىالم ػازغة 
 
ا، وبلى الىٟىؽ ٞخىًٟها هًٟا جىٟظ مً زماله الضٖىة بلى ال٣لىب ٞتهَؼ

لم، ٞخشحر في  ض٫ ْو ت، وبهغإ ًضوع بحن زحر وقغ، ٖو بدُىاث مخٛاًغة، وبإظىاء مسخلٟت، وبإشخام مخىٖى

مً زما٫ َظا  –جيهئ ال٣ٗى٫ بلى الؿمإ والتر٢ب والٟٗل. وؾجري الىٟـ الٗىا٠َ، وججظب ال٣لىب بلحها، و 

ت البُان.   -اإلا٣ا٫ الىظحز  غ وعٖو  مً اللُاث٠ البُاهُت طاث ألازغ الٟٗا٫ في ظما٫ الخٗبحر وص٢ت الخهٍى
 
 ٦شحرا

ا فدعُب  ًُ  فى
ً
 لِعذ اللفت اللشآهُت ِمل

غ  ا ًٖ ألٚا ا مجغص  ا مُل٣   ُ  ٞى
 
اى الخىظحهُت، بهما هي وؾُلت مً وؾاثل ال٣غآن لِؿذ ال٣هت ال٣غآهُت ٖمما

ال٨شحرة بلى جد٤ُ٣ ؤٚغايه الضًيُت الغباهُت، ٞهي بخضي الىؾاثل إلبمٙا الضٖىة ؤلاؾمامُت وجشبُتها. ٦ما ٢ا٫ 

  لِؿذ ال٣غآهُت ال٣ّهت "بن الض٦خىع بهجذ ؤخمض:
 
  ٖمما

 
ا ُّ ه في مؿخ٣ما ٞى ٣ت مىيٖى ٍغ  وؾحر ٖغيه، َو

 الخحي حؿخسضم ال٨شحرة الىؾاثل مً وؾُلت ال٣غآهُت وال٣هت الٟجي، ال٣هو في ٫هي الخا ٦ما خىاصزه

ى غاى هبُلت َو ٘ أٚل (جم٘لمجوا الٟغص وبنماح الدكَغ
0

م ال٣غآن ألن وطل٪ .)  صٖىة ٦خاب -شخيء  ٧ل ٢بل - ال٨ٍغ

ذ ؤو ٖلىم ٦خاب َى وال ٞجي، ٢هو ٦خاب مىه ؤو ٦شحر ٢لُل في ٨ًً ولم ؤلاؾمام  بهه بل ٞلؿٟت ؤو حكٍغ

٣ُضة، ٦خاب ٘ ٖو ى الىىع، بلى الٓلماث مً الىاؽ به لُسغط هللا ؤهؼله ٦خاب حكَغ  ؤلاوؿاهُت للخُاة صؾخىع  َو

 وؤلاًمان لئلعقاص وؾُلت ال٣غآهُت ٞال٣هت والجماُٖت، الٟغصًت والجؿضًت ٖما٢اتها الغوخُت في مسخل٠

ُت ألاوامغ والىىاهى وقغح والٗٓت والخٗبحر  ).3 (ٚاًخه بلى ال٣غآن وؾاثل بخضي ال٣هت ال٣غآهُت و٧اهذ الكٖغ

                                                           
 مٜٓٛٔبَتوت :  –، ط : دار الشروق ٕٔهبجت، ص : ألزتد  أنبياء هللا      ٔ
 مٜٙٚٔ، ط بَتوت ، دار الشروق ، ٕٛٔص :  التعبَت الفٍت يف القرآن الكرمي للدكتور بكري أمُت،     ٕ
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ل الجما٫ الٟجي ؤصاة  َٗ ج ًَ ال٣غآوي م٘ طل٪ ًال٠ بحن الٛغى الضًجي والٛغى الٟجي، ٦ما ؤن ال٣هو ال٣غآوي 

م٣هىصة للخإزحر الىظضاوي، وبزاعة الاهٟٗاالث وجغبُت الٗىا٠َ الغباهُت، وبهظا امخاػث ال٣هت ال٣غآهُت باإلاحزجحن 

ىُت.٧لخحهما: ج ت ٞو ت وؤٚغاى ٦شحرة ؤَضاٝ لها ال٣غآهُت وال٣َِهو غبٍى ىاثض مشمغة وم٣انض مخىٖى  ظّمت. ٞو

م ٖلى وظه البهحرة.  ٞؿىٗغى َىا بٌٗ ؤٚغاى ال٣هت ال٣غآهُت وؤٚغايها الىبُلت ل٩ي هٟهم ال٣غآن ال٨ٍغ

 أغشاك اللفت اللشآهُت

م حهضٝ بٗغى ال٣هو بلى بزباث وخضة ؤلاله، ووخضة الضًً ووخضة  مً اإلاٗغوٝ لضي ال٣ٗماء ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ

الغؾل، ووخضة َغاث٤ الضٖىة، ووخضة اإلاهحر، ٦ما ؤجها وؾُلت مً وؾاثل ال٣غآن ال٨شحرة بلى ؤٚغايه الضًيُت 

٧ةزباث الىحي والغؾالت، وبُان ؤن الضًً ٧له مً ٖىض هللا وخضٍ، وبُان ؤن هللا حٗالى ًىهغ صًىه وؤهبُاثه في 

 (ٕ)، وجىبُه ؤبىاء آصم (ٕ)وٗمت هللا ٖلى ؤنُٟاثه وؤهبُاثه ٣٦هو ؾلُمً وصاوص وؤًىب وببغاَُم  الجهاًت، وبُان

بلى ٚىاًت الكُُان، وببغاػ الٗضاوة الخالضة بِىه وبُجهم، و٦ظل٪ بُان ٢ضعة هللا حٗالى ٖلى الخىاع١، وبُان ٖا٢بت 

ُٓت التي ٧اه غاى الٖى ذ ؾ٣ُذ ال٣هو ال٣غآهُت ألظلها، ٞلى٣غؤ بن الهالخحن والُالخحن، وما بلى طل٪ مً ألٚا

م: "بها ؤهؼلىاٍ ٢غآها ٖغبُا لٗل٨م ح٣ٗلىن، هدً ه٣و ٖلُ٪ ؤخؿً  قئىا ما ًض٫ ٖلى طل٪ مً ال٣غآن ال٨ٍغ

و٦ما ه٣و ٖلُ٪ مً ؤهباء الغؾل ما ). "0(ال٣هو بما ؤوخُىا بلُ٪ َظا ال٣غآن، وبن ٦ىذ مً ٢بله إلاً الٛاٞلحن"

ٓت وط٦غي للمامىحن" هشبذ به ٞااص٥، وظاء٥  ).3(في َظٍ الخ٤ ومٖى

 الجماٌ الفني في أظلىب اللفق اللشآوي

ىِخه ال٣غآوي الجما٫ ٖلم هي ال٣غآهُت الجمالُت  ٖبر وؤؾالُبه ؤلىاهه وؤؾغاٍع ًٖ بال٨ك٠ حٗجي التي ٞو

اث  مً ؾخٗملخها ما بؿبب ال٣غآهُت الٓىاَغ الجمالُت ؤبغػ  ؤص١ ٞةن وبخٗبحر اإلاخٗضصة، ال٣غآهُت اإلاىيٖى

٦ما  –الضاثم  ؤلالهي ؤلاعجاػ مً آٞا١ في ول٨ً ألاصبُت والهىعة اإلاٟغصة، والتر٦ُب، هدى ألاولى الٗغبُت اإلاىاص

ظا الجما٫ الٟجي البضٌ٘). 2(ٞغخان خمُض ٢الذ الض٦خىعة بان لم جىل الاَخمام ال٨بحر  -م٘ ألاؾ٠ الكضًض -َو

ً للىو ال٣غآوي، اللهم بال ما وعص في بَاع صعاؾت ؤلاعجاػ والٗىاًت البالٛت مً ٢بل ؤ٦ثر الضاعؾحن واإلا ٟؿٍغ

اع وظضها ؤن الجهىص ما ػالذ مخىايٗت في اؾدُٗاب  م بىظٍه ٖاٍم. ل٨ً بطا عؤًىا زاعط َظا ؤلَا البُاوي لل٣غآن ال٨ٍغ

ظا ما ؾىداو٫ ؤلاإلاام بجاهب مىه في َظٍ الضعاؾت اإلاغ٦ؼ  مىا٢٘  ة.خ٣ُ٣ت الجما٫ الٟجي لل٣هت ال٣غآهُت، َو

م ٦شحرة الحٗض والجدصخى والًم٨ً اؾدُٗابها مهما بظلىا مً ج٨ٟحر و٢غاءة  الخؿً والجما٫ في ال٣غآن ال٨ٍغ

ت باٖخباع اقخماله  مخإملت، ولٗل الجاهب ال٣هصخي في ٦خاب هللا الُٗٓم َى ؤ٦ثر الجىاهب ٦ماال وظماال وعٖو

لى ؾاث   . غ ؤؾباب الخإزحر الخٗبحري الٟجيٖلى ؾاثغ م٣ىماث ال٣ىة الٟىُت في ؤعقى صعظاتها ٖو

م التي ها٫ ٖلحها ظاثؼة الكُش  ت الجما٫ في ال٣غآن ال٨ٍغ و٢ض نض١ الض٦خىع ٖبض الجىاص املخو ناخب مىؾٖى

م ؤن ال٣هو ال٣غآوي ًساَب خاؾت الىظضان الضًيُت  3112مً مجم٘ اللٛت الٗغبُت بال٣اَغة ؾىت  الكٗغاوي 

ش ونٟها مجّزلها ظل قإهه بإجها مًبلٛت الجما٫ الٟىُت ألاصبُت ٖاعي  ؤمامىا ؤخضازا مً الخاٍع
 
ؤهباء الُٛب التي  ا

سُت ٖلى مغ الٗهىع والضَىع باإلياٞت  ما٧ان ٌٗلمها الىبي وال ؤخض مً زل٣ه ٢بل هؼولها ٞهي ؤوز٤ الىزاث٤ الخاٍع

                                                           
   ٖ-ٕسورة قوسف:      ٔ
 ٕٓٔسورة اذلود:      ٕ
  ٖٖ٘ص :  ٔٓٔ/رللة كلية اآلداب      ٖ
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ٗت ا ٖلى  –ملخمضًت بلى ؤن ؤؾلىب ال٣هو ال٣غآوي ًخًمً جىظحهاث صًيُت جضٖم ؾاثغ ماظاءث به الكَغ

وهغي ال٣هت الٟىُت لِـ لها ؤؾـ مدضصة ؤو مٗاًحر ). 0(هلمذ طل٪ وهدؿه -ناخبها ؤل٠ ؤل٠ جدُت وؾمام 

زابخت ٞهي جسً٘ لماظتهاصاث الٟغصًت في ألاؾالُب والُغ١ ال٨خابُت، بِىما ال٣هت ال٣غآهُت لها ؤؾـ مدضصة 

م الضًيُت. ومٗاًحر زابخت في بًغاص ألا٩ٞاع وج٣ضًم البراَحن ؤلاً  ماهُت التي ًدىاؾ٤ مىهجها م٘ ٚاًاث ال٣غآن ال٨ٍغ

ال٣غآهُت ٢هت  ٞةن ال٣هت ال٣غآهُت جدغم ٖلى ببغاػ اإلاٛؼي في خحن الًجىػ طل٪ في ال٣هت الٟىُت، ٞال٣هت

ضٞها جغبُت ال٣ُٗضة في الىظضان ؤلاوؿاوي، ٞمشما هإزظ ؾىعة ًىؾ٠ وه٣غؤ بٛاًت مً الض٢ت ؾىجضَا بًمان ، َو

 ًٖ وؾامت وظما٫ ًىؾ٠ مً ؤ
 
ا لم ج٣ل قِئا ول٨ىىا هغي الىؾامت ألازاطة في ؤٖحن اليؿىة (ٕ) ولها بلى آزَغ

الماحي ٢ًُٗ ؤًضحهً ٖىضما عؤًىه لٍٟغ الظَى٫ مً وؾامخه، ٞد٣ُ٣ت ظما٫ ًىؾ٠ ٢ضمذ مجؿمت ج٩اص جى٤ُ 

م".في ٢ىله حٗالى: " ٞلما عؤًىه ؤ٦برهه و٢ًُٗ ؤًضحهً و٢لً خاقا هلل ماَظا بك  بن َظا بال مل٪ ٦ٍغ
 
 غا

غت ألادبُت في ِشك اللفت
ّ
 اظخخذام اللشآن لل

 ٖلى الضًً 
 
م اللٛت ألاصبُت في ال٣هو ال٣غآوي بٛغى الخإزحر الىظضاوي مٗخمضا ل٣ض اؾخسضم ال٣غآن ال٨ٍغ

 ما ٖغى في ؤؾلىب ٢هصخي ظظاب ٞدُىما ًإزظ نىع 
 
 وجإزحرا

 
لى ؤن ؤقض اإلاىأٖ الضًيُت هٟاطا ة مً وألاصب ٖو

خإزغ بما ٞحها مً ٖبر  هػي بلحها بكى١ ولهٟت، ٍو غجاح اإلاغء لؿماٖها، ٍو وا٢٘ الخُاة في ؤخضاثها جخطر ؤَضاٞها، ٍو

م  هىعٍ ٢هو ال٣غآن ال٨ٍغ ٓاث، وال٣هو الهاص١ ًمشل َظا الضوع في ألاؾلىب الٗغبي ؤ٢ىي جمشُل، ٍو ٖو

ؾىعة الُٟل وؾىعة ًىؾ٠ وألاؾلىب اإلاىظؼ  ٞاؾخسضم في ال٣هو البضاًاث اإلاكى٢ت ٦ما في في ؤبلٜ نىعٍ.

 ًٖ ٢هت  ؤصخاب الُٟل ٞازخهغ جل٪ الىا٢ٗت الُٗٓمت في زمـ آًاث ٦ما 
 
البضٌ٘ البلُٜ خُىما جخدضر مشما

ؤهىا هجض الخىٕى العجُب واإلاضَل في اإلا٣ضماث ٦ما في ؾىعة ال٨ه٠ بط ابخضؤث بظ٦غ ملخو ٧امل لى٢اجٗها 

 ط٦غث جهاً
 
ت ال٣هت في بضاًتها، ٦ما امخاػ ؤؾلىب ال٣هو ال٣غآوي بالض٢ت في ازخُاع ال٩لماث وؾىعة الُٟل ؤًًا

 التي جدمل صالالث ٖم٣ُت وحٗبر ًٖ ؤخضار ٦شحرة بإ٢ل ٖضص مً ال٩لماث. 

م ًمُل بلى ازخُاع ألالٟاّ ال٣لُلت طاث اإلاٗاوي والضالالث ال٨شحرة بهىا هجض ٢هت  ومما ًشبذ ؤن ال٣غآن ال٨ٍغ

٦ظبذ ٖاص ٠ُ٨ٞ ٧ان ٖظابي وهظع بها اعؾلىا " :(ٖاص) في آلاًاث مً ؾىعة ال٣مغ غ٦ؼة ٖلى ٢ىم٢هحرة بلُٛت م

 في ًىم هدـ مؿخمغ ججٕز الىاؽ ٧اجهم ؤعجاػ هسل مى٣ٗغ"
 
 نغنغا

 
دا ٞهظٍ آلاًاث ال٣هحرة جدضزىا  .ٖلحهم ٍع

بحن لىا امخُاػ ال٣هو ًٖ ج٨ظًب ٢ىم ٖاص، والٗظاب الظي خل بهم هدُجت لخ٨ظًبهم بإلٟاّ ٢لُلت بلُٛت ج

ال٣غآوي بدىٕى الهُٜ التي ٧ان ٣ًضم مً زمالها ؤلاهظاع لؤل٢ىام التي حؿخد٤ الٗظاب بٗض اؾدىٟاص وؾاثل 

"٧لما ج٨غع َظا الاؾخٗغاى، ٧ان َىا٥  ٣ًى٫ ؾُض ٢ُب َىا بٗض ه٣ل َظٍ آلاًاث اإلاظ٧ىعة:  ؤلانماح ٧لها.

ِ الظي ٠٣ً مغة ٖىض ٧ل ه بي، زم ًمطخي في ٖغيه مُغصا ختى ٠٣ً دمحم ؤمام ٦ٟاع مجا٫ لخملي َظا الكٍغ

ِ ٖلى َظا الىدى  ٢َغل، ٞةطا َى ٣ًى٫ جل٪ ال٣ىلت الىاخضة، وبطا َم ًغصون طل٪ الغص اإلا٨غوع. وفي جإمل الكٍغ

 ).3(ظما٫ ٞجي ؤ٦ُض"

م البلُٜ ٌكمل اللٟٔ واإلاٗجى ٧لحهم ا، وجخجلى ومً زما٫ صعاؾت َظٍ ال٣غآهُت هغي ؤصب ال٣هو ال٣غآن ال٨ٍغ

ت مً البُان واإلاٗاوي والبضٌ٘ بإٖلى صعظت مً خُض حعجؼ ال٣هت الٟىُت، ٦ما ؤجها جمخاػ  ؤنىاٝ البماٚت اإلاخىٖى

                                                           
ال يف القرآن الكرمي يف روعة اجلمع بُت الدقن واألدب والتارقخ ىف القص  القرآين نقال عن موسوعة اجلم فصول سلتارة من       ٔ

http://vb.tafsir.net/tafsir13454/#.Vs9aokCn9kg 
 ٖٚٔالتصوقر الفٍت يف القرآن الكرمي :        ٕ
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ظا ال ًىظض في  ضاًت الىاؽ بلى ما ُٞه زحر الضهُا وآلازغة، َو ى بنماح البكغ َو باؾتهضاٞها بلى ٚغى هبُل، َو

ظا محزة باعػة عجؼث ٖجها ال٣هت الٟىُت ال٣هت الٟىُت بال هؼعا ٢لُما، ومً َىا وٗٝغ ب م، َو عجاػ ال٣غآن ال٨ٍغ

 ألازغي، وبالخالي وٗتٝر ووكهض ؤن ٦مام البكغ لِـ ٨٦مام هللا حٗالى. 

 أخعً اللفق

وا الظًً الباخشحن، ؤهٓاع ال٣غآهُت ال٣هت لٟخذ
َ
ا ٞحها عؤ  الجما٫ الٟجي والجما٫ ألاصبي، مً ًىًب ال مُٗى 

 حٗغى ٧املت ؾىعة بها اؾخ٣لذ م٩اهت مغمى٢ت مً خُض ؤجها ًىؾ٠ وجدخل ٢هت .زحرالخإ و٢ىة الٗغى وخؿً

حن ؤبُا٫ م٘ خُاة بُلها لىا  ٖما ٨ًك٠ ل٣هت واخضة بإ٦ملها ؾىعة جسهُو ولٗل مٗه، ًخدغ٧ىن  زاهٍى

 واٞ٘الض بإَم جخهل ؤلازاعة ٚاًت مىا٠٢ في مً جًمه إلاا لها الاهدباٍ ًيبػي مً بقاعاث وصالالث ٖلُه جدخىي 

ى ؤلاوؿاهُت  ق٩ل في ًٓهغ طل٪ و٧ل والخٟى١، الؿُُغة وصاٞ٘ الخؿض والٛحرة، الجيسخي، وصاٞ٘ الضاٞ٘ :َو

ت، ألاؾالُب طاث بالجمالُت جؼزغ وؾىعة ًىؾ٠. الٟىُت بإهىإ ؤلازاعة ظظاب خاٞل  ٢هصخي  طل٪ و٧ل اإلاخىٖى

 اقخملذ بط  ألاصبي الٟجي، ؤلابضإ ىع ن مً نىعة ؤخؿً في جغ٦ُبهما وخؿً و اإلاٗجى، اللٟٔ ٖلى ظما٫ ٢اثم

ت واإلاكاَض ألاصبُت ال٣هت ٖىانغ ٧ل ٖلى ٍغ  ؤمام مازل و٧إهه خضر ما ًخهىع  ججٗل ال٣اعت  بدُض الخهٍى

ه، ض وبإؾلىب  هاٍْغ ا في ٍٞغ   .اإلامخ٘ ال٣هصخي وؤصائها ؤلٟاْها وحٗبحَر

 الخاجمت

 ٍٝ َهو ال٣غآن وؤؾلىبه ٧ا
َ
٣ّىم  وال٣ضع الظي ظئىا به مً هماطط ٢ في جىظُه الىٟىؽ بلى ما ًهلر قإجها وٍُ

ال ؾُما ؤؾلىب ال٣هو  –ٖىظها بإؾلىب م٣ى٘ ومازغ، قإهه في طل٪ قإن ال٣غآن ٧له، ٞالىٓم ال٣غآوي 

ٍغ عاج٘ في بُاهه، ٩ٞل خؿً بلى خؿىه باَذ، و٧ل ظما٫ بلى ظماله  -ال٣غآوي  ، ص٤ُ٢ في جهٍى معجؼ في حٗبحٍر

ْل ػاثل. ومهما اؾخيبِ الضاعؾىن مً آًاث الجما٫ في ال٣هو ال٣غآوي ٞلً ًىتهىا ماخل، و٧ل ظما٫ بلى ظماله 

 بال بلى ال٣لُل الظي ال ٌؿاوي ٢ُغة في بدغ. 
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