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 جامعة يحيى فارس، المدية

 كلية اآلداب واللغات

 وفن التواصل ةقسم اللغة واألدب العربي بالتعاون مع مخبر اللغ

 

 ينظم يوما دراسيا موسوما بـ

 (اإلعجاز اللغوي من خالل العدول اللفظي في القرآن الكريم)             

 المؤطر: األستاذ محمد خليفاتي.    

بأصواته المشِكِّلة لصيِغه، معجٌز بمعجمه، معجٌز بتشكيل تراكيبه، القرآن معجز       

وعجيب بُناه، فإذا كان المقاُم مقاَم تكريم ونعيم، كانت األصواُت متناغمة َرخيَّةً 

متساوقة، كأنها ألحاُن الوجوِد المسبِِّحة لله تقديرا وتعظيما، نحو قوله تعالى: ﴿ وجوهٌ 

جنة عالية﴾، الغاشية: ﴿والليل إذا َعْسعََس والصُّبح إذا  يومئٍذ ناعمةٌ لسعيها راضيةٌ في

ابة، والكلماُت ُمَجلجلة،  تنفَّس﴾ وإذا كان األمر للتحذير وسوء المآل، جاءت األلفاظُ صخَّ

ى قوةً ووعيدا، كما في قوله تعالى:﴿الحاقةُ ما  بأصواِت ذاِت أجراِس مضطربة، تتنَزَّ

: ﴿فأنذرتُكم نارا تلظَّى﴾ وقوله: ﴿ تكاد تميِّز من الغيظ﴾ الحاقةُ وما أدراك ما الحاقة﴾ وقوله

﴿وهم يصطرخون فيها﴾. وذلك لتَْرتَِدَع النفوُس، وتخشع القلوب، وتستقيم : وقوله

 السلوكات.

ومن دقة التعبير القرآني أنه يتخيََّر األلفاظ، وينتقي الكلمات، ُمَساَوقَةً للمعني، ُمراعاةً 

إلى آخر، حتى على مستوى األصوات، حيث يبدل صوت  للمقام، وقد يُعدل عن لفظ

بآخر، تحقيقا للدقة، ومماشاة للسياق، حسب األغراض. وفي هذا الباب، نجد ظاهرة 

فبدل لفظ، يستعمل غيره، وعوض صيغة توظف أخرى،  العدول في التعبير القرآني.

باكا، بل اِرتلمقصد تبليغي بالغي، فما نجد في التراكيب حينها خلال، وال في الجمل 

اآليات عوالم من سمو نظما، ودنيا من انسجام تحبيرا، وإذا اإلعجاز التركيبي يدغدغ 

األسماع، فتنصت في تدبر واتئاد، ويداعب شغاف القلوب فتطمئن، أال بذكر الله تطمئن 

القلوب، ويخاطب العقول فتنشط وتفكر في ملكوت الله، تدبرا واتعاظا، وإذا النص 

اِنسجاما ونظما، ولكن لمواطن العدول تخريجات تكشف عن مكمن  القرآني وحدةٌ 

 اإلعجاز، وموطن  الحسن، وسر العدول.

   81/88/9182 :ليوم الدراسي المزمع إجراؤه بتاريخاموضوع  ذلك

 mkhelifati84@gmail.comعنوان البريد اإللكتروني لألستاذ المؤطر : 

 الكلمات المفتاحية: 

اإلعجاز اللغوي، العدول الصوتي، العدول اللفظي، العدول التركيبي، األثر الداللي 

 والبالغي.
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 اللجنة العلمية:

 أ.د/ النذير بولمعالي                     

 أ.د/ محمد زوقاي

 د/ محمد مداني

 د/ عبد الرحمن الزاوي

 أ،د/ حسيبة حسين

 د/ حورية مدان

 أ.د/ الصادق خشاب. رئيس اللجنة التنظيمية

/ سهام -د/ عبد الرحمن الزاوي –د/ عماد سهام  –األعضاء: أ/ زكرياء الرحماني 

 د/ محمد هاشمي -دويفي 

 

 

 

 

 

 

 


