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إعجاز القرآن والدراسات البيانية، عالمة : وبعد ادلناقشة منح الطالب شهادة ادلاجستًن يف اللغة العربية يف ختصص
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: ملخص المذكزة

آلموذشهه–ه قصهروده للبه السدهه–ه المتشابه اللفظه وددالبه ظه القصه القرآظهه:  موضوع ادلذكرة
تعريفو، أنواعو، رؤية : ادلتشابو اللفظي: وقد مت تناولو يف مقدمة وثالثة فصول وخادتة، تعرض الفصل األول ادلعنون بـ

 إىل تعريف ادلتشابو اللفظي لغة واصطالحا مربزا العالقة بٌن ادلعىن اللغوي واالصطالحي، وكيف أن ادلتشابو تارخيية
اللفظي قائم على التكرار مع شيء من االختالف مع استبعاد اآليات اليت كان تكرارىا يف القرآن تاما من دون 

اختالف مع إضافة مسألة التعليل والتوجيو كعنصر أساسي يف حتديد ادلصطلح، وقد استنتج ىذا ادلفهوم وفق 
التصورات اليت قدمها العلماء القدامى الذين خصوا ىذا الفن بالبحث والتأليف، وقد دتت ادلقارنة بٌن ىذا التصور 

وبعض التصورات األخرى عند بعض القدامى كالراغب األصفهاين والزركشي والسيوطي وبعض ادلعاصرين مع اإلشارة 
إىل اختالفو عنها، مث كان التعرض إىل ضبط أنواعو وزلاولة تقسيمها تقينا منطقيا حيث قصرت على ثالثة أنواع؛ ىي 

اإلبدال والزيادة والنقصان والتقدمي والتأخًن مع انتقاد بعض التقسيمات اليت أوصلتها إىل أحد عشر نوعا حبيث 
أرجعت تلك األنواع إىل قسم من تلك األقسام الثالثة إرجاع الفرع إىل أصلو، ويف هناية الفصل أشًن إىل مسألة 

 .تارخيية ختص أولية التأليف يف ىذا الفن اليت ادعاىا لنفسو اخلطيب اإلسكايف
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، فقد تعرض أوال إىل احلديث عن منهج داللة ادلتشابو اللفظي يف القصص القرآين: أما الفصل الثاين الذي عنون بـ
القرآن يف عرض القصة، حيث أشًن إىل قيام كل القصص على الغرض الديين، مث ركز على مالمح أربعة يف طريقة 

العرض، أوذلا احلجم، حيث ختتلف القصة من حيث الطول والقصر، وثانيها اإلمجال والتفصيل، فالقصة الواحدة قد 
تعرض أحداثها مفصلة يف موضع رلملة يف موضع آخر، وثالثها من حيث تكرر عرضها يف سور القرآن وذكرىا مرة 

واحدة، ورابعها طريقة السرد اليت اعتمدىا كالتعقيب القصصي، وأول القصة وهنايتها، واإلجياز واحلذف، والتنويع بٌن 
 .السرد اإلخباري والسرد احلواري، والعبارات اليت يستهل هبا قصصو شلا ال نظًن لو يف أساليب البشر قدميا وحديثا

مث بعد ذلك مت احلديث عن دالالت أربع للمتشابو اللفظي يف القصص القرآين مكتفيا دبثالٌن لكل داللة؛ وىي 
الداللة ادلعجمية  مع االقتصار على إبدال كلمة بأخرى وعلى زيادة احلرف يف موضع دون آخر، والداللة النحوية 

كالتعريف والتنكًن، والداللة الصرفية كإبدال صيغة بأخرى كصيغة اسم الفاعل بصيغة ادلبالغة، ومفرد جبمع، والداللة 
وقد مت اخللوص إىل نتيجة ىامة، وىي أن القرآن ال يعرب عن . الصوتية اليت اقتصر احلديث فيها على الفاصلة القرآنية

حدث واحد بلفظٌن سلتلفٌن، فلكل لفظ داللتو ادلعجمية اليت ختص احلدث الذي يعرب عنو، كما أن التغًن يف 
الوظيفة النحوية للكلمة يرتبط ىو اآلخر بسياق خاص بو، كما أن القرآن ال يعرب عن حدث واحد بصيغتٌن صرفيتٌن 
سلتلفتٌن الختالف الداللة بينهما، وكذلك بالنسبة للداللة الصوتية يف الفواصل القرآنية، حيث إن القرآن ال يغًن يف 
فاصلة من فواصل ادلتشابو اللفظي ألجل موافقة باقي الفواصل، فلكل فاصلة أثرىا الصويت وادلعنوي ادلتعلق باحلالة أو 

 .احلادث اخلاص هبا

، حيث مت رصد أعم دالالت ادلتشابو اللفظي يف قصة آدم عليو السالم: مث كان الفصل األخًن التطبيقي ادلوسوم بـ
اآليات ادلتشاهبة من حيث اللفظ يف ىذه القصة واليت وردت يف مخس سور؛ ىي البقرة، األعراف، احلجر، طو، ص، 

وحتديد ستة أمثلة جيمع كل مثال آية أو أكثر مع استخراج ما يتوفر عليو من دالالت سلتلفة؛ معجمية وحنوية 
 .وغًنمها، ليؤكد على النتائج نفسها اليت أثبتتها كل داللة يف الفصل الثاين

 .وأخًنا، مت حتم ىذا البحث خبادتة اشتملت على أىم النتائج ادلتوصل إليها يف الفصول الثالثة


