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 امللخص:
ميكنه  ميكنه أن يستغين عنه، وكيف ميكن له االستغناء عنه وهو ال أن أي فرع من العلوماملصطلح باب العلم ومفتاحه، وال أظن      

أبوابه ومباحثه.وعلم البالغة العربية كبقية العلوم له بدايته، ومراحل  تنريمجع قدر كاف منها؛  ادعاء االستقاللية العلمية إال إذا متكن من
اليت ظهرت يف الدرس  الرئيسية. وهذا البحث يروم دراسة بعض املصطلحات األوىلتطوره، وله مصطلحاته اليت رافقت تلك البدايات 

تطور، والظروف التداولية الوالداللة، و  ،الوقوف عليها من حيث النشأة البالغي، وصارت فيما بعد عناوين مهمة  فيه، من خالل
 املصاحبة لذلك.

رفة.النظم؛ الفصاحة؛  البالغة؛  الكلمات املفتاحية:   اإلعجاز؛ الص ِّ
Abstract:  
      The terminology is the opening of a science and any branch of it, and how can it 

dispense of it and it cannot claim scientific independence, the Arabic rhetoric sciences has 

its beginning, development stages. This research aims to study some of the major terms of 

the rhetorical lesson, and lately became important terms. 

Keywords: System; Eloquence; Rhetoric;Inability;prohibition. 
__________________________________________ 

  dr.bouguemra@gmail.com:  د/عمر بوقمرة: املؤلف املرسل

 مقدمة:
يف العصر اجلاهلي، رغم متييزهم الشاعر عن اآلخر يف فصاحة اللسان، وحسن البيان،  مل يظهر مصطلح النظم

ترتيب أجزاء الكالم ترتيبا فنيا، والعن تفسري التأليف تفسريا  كيفية فكانوا يطلقون أحكاما عام ة؛ ال تتكلم عن النظم وال
علميا. فقالوا مثال : أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، وزهري إذا رغب، والنابغة إذا رهب، واألعشى إذا طرب. وهي كما 

دة واالستحسان." لقد نرى كلها أحكام مل تعلل خبصائص أسلوبية جتعل هذا النقد قابال للنقاش والبحث عن مواطن اجلو 
لوا القول يف  أعجزهم القرآن الكرمي وحري  عقوهلم، والذي أعجزهم منههو نظمه البديع، وتأليفه العجيب، ولكنهم مل يفص ِّ
النظم، ومل يشرحوا كيف يكون، وما أسراره ؟... لقد كانوا يعرفون من القواعد البالغية واألسس النقدية،اليت يقوم عليها 

اجلميل، ومتييز جيده من رديئه، ما نعرف وفوق ما نعرف، ومل حيتاجوا إىل تدوينها؛ ألهنا كانت مركوزة يف تأليف الكالم 
 .1طبائعهم"

ولو حصل شيء من ذلك لوصل إلينا؛ ألن القرآن حتداهم وأثار محيتهم، وكان للبيان العريب مكانة عالية يف 
 -حدثتهم بشيء يقولونه يف القرآن ونظمه النربى هلم  النيب أنفسهم، وكان أعظم وأجل من أن خيونوه،ولو أن نفوسهم 

، وهم من فصحاء العرب، وألُثِّر عنهم كالم يف قواعد النظم -رضوان هللا عليهم  -وصحابته  -صلى هللا عليه وسلم 
 .2والبالغة، ولكن مل حيدث شيء من ذلك
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ل على أن أحدا قد اشتغل بتفسري نظم انقضى عصر صدر اإلسالم، والعصر األموي، ومل يفِّد إلينا شيء يد 
الكالم وإبراز خصائصه البيانية،ويف العصر العباسي اختلط األعاجم بالعرب، وتوسعت مستعمرات اللغة العربية، وكانت 
تلك الفتوحات اللغوية على حساب النقاء اللغوي؛ ففشا اللحن، وضعفت امللكات،ومس ت احلاجة للمحافظة على 

ي، كمفتاح لفهم وتذوق القرآن خاصة، و كالم العرب عامة؛ففزع علماء اإلسالم إىل كتاب هللا سالمة الذوق البالغ
يتدارسونه،ففسروا آياته، وحبثوا أسلوبه وبيانه،وبينوا حمكمه من متشاهبه، ومقيَّده من مطلقه، ومفصَّله من جممله، وخاص ه 

حال املبطلني، وتأويل اجلاهلني،الذين بدأوا جياهرون مبطاعنهم من عام ه،وحالله من حرامه؛ يردون عنه افرتاء املفرتين،وانت
يف كتاب هللا، ويشككون يف إعجازه،وكانوا يستْخفون هبا من قبل خوفا من بطش اخللفاء الراشدين،ومن تالهم من 

 خلفاء بين أمية.
لة، وبثوا شكوكهم يف وخلف من بعدهم خلفأضاعوا اخلوف والسرت، فجاهروا مبعتقداهتم الفاسدة وآراءهم املرذو  

األندية واجملالس دون خوف أو َوَجٍل، بل وعلى مرأى ومسمع من خلفاء بين العباس،الذين تساحموا يف غري ما يعرض 
لسلطاهنم، وأعاهنم على ذلك انتشار الكتب املرتمجة عن اليونان وماحوته من منطق، وفلسفة، وجدل؛ فكثرت املطاعن 

تأخذ طريقها إىل النفوس الضعيفة، خاصة إذا كان مصدرها من ينتحلون اإلسالم من  يف القرآن، وأوشكت الشبهات أن
الفرق الكالمية؛ فشرع علماء اإلسالم أقالمهم ونشروا صحفهم لتأليفالكتب والرد على شبهاهتم،وقد نالنظم القرآن احلظ 

بعد نزول القرآن الكرمي، بل عندما بدأ .إذن" مل تتضح فكرة النظم إال 3األوفر بعد ه أحد أبرز وجوه اإلعجاز القرآين
التأليف يف وجوه اإلعجاز، حيث أثريت فكرة النظم كأحد وجوه اإلعجاز، رغم اخلالف فيما إذا كان نظم القرآن هو 
من جنس نظم كالم الناس، أم أنه نسيج خاص به، مث أصبحت هذه الفكرة حجر الزاوية يف كتابات اإلعجاز والبالغة 

"4. 
لقرآن بنظمه العجيب، وتركيبه الغريب، يف صقل الذوق البالغي بذلك التحدي الصارخ؛ فكان لقد أثر ا 

اإلعجاز القرآين هو السبب املباشر يف البحث عن النظم القرآين، بعد ِّه متحديا ملا اعتاده العرب يف أساليب كالمهم 
 -هـ ( كان يف كتابه يشري إىل النظم  070ت )  -رمحه هللا  -بشىت أصنافه من شعر ونثر.ويرى صاحل بلعيد أن سيبويه 

بكلمات قريبة منه، إذ يقول: " ويف دراسيت الكرونولوجية ملا عرفه مصطلح النظم من تطور، أجد  -أي نظم الكالم 
هـ( عند حديثه عن النظم ينظر إىل املعاين الداللية والبالغية، ومل يشر إىل مصطلح النظم، لكنه مل ح يف   070سيبويه )ت 

كثري من املواضع بكلمة التأليف اليت يعين هبا: النظم انطالقا من األلفاظ املفردة )ألفاظ( لضمها يف شكل كتألو 
(، واستعمل قواعد العربية من كالم العرب، أي الكالم احلسن أو املستقيم، منطلقا  -تركيب –جمموعات) كالم مفهوم 

 .5مما يتفو ه به العرب السليقيون"
 تشغل طوائف كثرية من أهل العلم:قضية اإلعجاز 

مل تفرد قضية اإلعجاز بالبحث والدراسة يف أول األمر،بل عوجلت مع غريها من املسائالليت نشط فيها الكالم، 
خاصة تلك املتعلقة بالنبوة واملعجزة، فقد شارك يف تشييد صرحه وبنائه طوائف خمتلفة من العلماء منهم املتكلمونأمثال: 

بشرابن 
ه(،والباقال ين)088ه(،واخلط ايب)ت087ه(،والرم اين)ت060ه(،والواسطي)ت300ه(،واجلاحظ)ت306)تاملعتمر

وشارك فيه من اللغويني؛ ابن قتيبة  ه(،370ه(، وعبد القاهر اجلرجاين)ت410ه(،والقاضي عبد اجلبار)ت360ت
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ا يف القرآن، وزعموا أن يف ه( صاحب كتاب "تأويل مشكل القرآن"، وقد صنفه للرد على املالحدة الذين طعنو 370)
ه( صاحب كتاب: "الكامل"،وقد حتدث فيه عن االستعارة، وااللتفات، واإلجياز، واإلطناب، 380نظمه فسادا،واملربد)

ه( كتيبا مساه"قواعد الشعر" ذكر فيه بعض وجوه البالغة، كاملبالغة، ومس اها "اإلفراط 320والتشبيه وغريها. وألف ثعلب)
 ية ومس اها "لطافة املعىن"،واالستعارة، واملطابقة، والطباق وغريها.واإلغراق"،والكنا

ه(،صاحب كتاب "نقد الشعر"، وعدد من النقاد 007كما شارك بعض املتفلسفة مثل قدامة بن جعفر)
ه(يف كتابه "املوازنة بني أيب متام 070ه(يف كتابه "عيار الشعر"،واآلمدي )ت033املشهورين أمثال:ابن طباطبا)

ه( يف كتابه "الوساطة بني املتنيب وخصومه"، وعدد من املتأدبني 023رتي"،وعلي بن عبد العزيز اجلرجاين)توالبح
ه(يف كتابه "العمدة يف صناعة 300ه(يف كتابه"الصناعتني"،وابن رشيق القريواين)ت020أمثال:أيب هالل العسكري)ت

 .6ه(يف كتابه"سر الفصاحة"300الشعرونقده"، وابن سنان اخلفاجي)ت
وحىت النحاة كانوا يبدون يف تضاعيف شروحهم للشواهد القرآنية والشعرية بعض املالحظات البالغية، اليت 
أسهمت يف التأسيس لعلم البالغة،ولكن مع هناية القرن الثالث أخذ اللغويون"يتوسعون يف املباحث اللغوية اخلالصة 

أهنا ميدان آخر غري ميداهنم. أما املتكلمون فقد ظل  -حمقني –منحازين عن مباحث البيان والبالغة، كأهنم رأوا 
. قد 7نشاطهم يف هذه املباحث متصال، وكان من أهم ما وصلهم هبا أهنم عنوا بتعليل إعجاز القرآن وتفسريه بالغيا"

مة العلماء الذين أعاهنم على ذلك انفتاحهم على العلوم األجنبية،خاصة البالغة اليونانية الوافدة عرب الرتمجة،ولو تتبعنا قائ
أسهموا جبهودهم يف تشييد صرح البالغة، من قريب أو من بعيد، ومن مجيع الطوائف، الستغرق ذلك منا وقتا مديدا، 

اليت أُفرِّدت للنظم القرآين املعجز، لتتحول مع تكوثر  ولسو دنا صحفا عدة،وليس ذلك مرادنا.وإمنا املرام تتبع تلك البحوث
 ائم بذاته، أال وهو علم البالغة.البحث وتشعبه إىل علم ق

 تلفها يد النسيان: مؤلفات مبصطلح نظم القرآن 
"نظم أوهلا:  ظهرت يف القرن الثالث اهلجري مؤلفات  يف اإلعجاز حتمل يف الغالب عنوان نظم القرآن، 

عنه هو أن القرآن فهو وإن نُسب إليه القول بالصرفة، إال أن الرأي الصريح املعروف هـ (، 922القرآن"للجاحظ) ت 
معجز بنظمه وتأليفه، إذ يرى أن القرآن خالف مجيع الكالم املوزون واملنثور. يقول مصطفى صادق الرافعي: " فصنف 

هـ كتابه ) نظم القرآن (، وهو فيما ارتقى إليه حبثنا أول كتاب أفرد لبعض القول يف 300أديبنا اجلاحظ املتوىف سنة 
. وهو كتاب مفقود، لكن عنوانه يدل على حمتواه والغاية اليت ألف ألجلها. وفيه 8فيه " اإلعجاز، أو فيما يهيئ القول

يقول اجلاحظ :" ويل كتاب مجعت فيه آيات من القرآن الكرمي لتعرف هبا فضل ما بني اإلجياز واحلذف، وبني الزوائد، 
 .9والفضول، واالستعارات."

أبو بكر عبد هللا ابن أيب داود السجستاين  ماء، فألفمجع من العل  وقد قل د اجلاحظ يف هذه التسمية 
أبو بكر أمحد ، وه(699أبوزيد البلخي:أمحد بن سليمان )توكذلك فعل ه( كتابا مساه "نظم القرآن"،603)ت

إعجاز القرآن .ويف أواخر القرن الثالث ظهر أول كتاببعنوان "10ه(030املعتزيل)ت بن علي املعروف بابن اإلخشيدي
وتذكر بعض كتب الرتاجم أن عبد القاهر هـ ( ، 673أليب عبد هللا بن يزيد  الواسطي املعتزيل )ت "فهونظمهوتألي

؛ إال أنه مل يصل إلينا، 11اجلرجاين قد  شرحه مرتني،الشرح األول مساه "املعتضد الكبري"،والثاين مساه "املعتضد الصغري"



  املصطلحات املفاتيح يف تأسيس علم البالغة عند املتقدمني

 
81 

ريقتهم يف التأليف... وال نظن الواسطي بىن إال على ما وهو" أول كتاب وضع لشرح اإلعجاز، وبسط القول فيه على ط
، وهو من الكتب اليت ال نعلم عنها غري 12ابتدأه اجلاحظ، كما بىن عبد القاهر )يف دالئل اإلعجاز( على الواسطي"

دها للرماين، أمسائها اجملردة، ومل يبق من الكتب املؤلفة يف القرن الرابع اهلجري حول اإلعجاز القرآين غري ثالثة كتب:أح
 .13وثانيها للخطايب، وثالثها للباقالين

وإذا كانت املصنفات األولىاليت حتمل عنوان "نظم القرآن" تشي بأن مؤلفيها قد تيمموا البحث البالغي  
احتجاجا لنظم القرآن املعجز،قد أتت عليها يد الضياع،ومن مث ال منلك احلكم على صنيعهم فيها، فلننظر يف الكتب 

 ة معامل ملناهجهم على طريق البحث البالغي يف تلك املرحلة احلامسة من مراحل تشكل علم البالغة.املتبقي
 من مصطلح نظم القرآن إىل مصطلح إعجاز القرآن: 
بعد مرحلة التأليف يف نظم القرآن  وضياع كل املؤلفات اليت ومست هبذا املصطح، جاءت مرحلة أخرى وظفت  

 آن، ومنها:مصطلحا آخر وهو إعجاز القر 
 087املعتزيل )ت 14صاحب هذه الرسالة هوعلي بن عيسى الرماينالنكت يف إعجاز القرآن للرماين: -0

هـ (، ألفها جوابا على سؤال لشخص طلب منه تفسري تلك النكت باختصار دون تطويل يف االحتجاج، وقد استهل 
رفة، رسالته برد اإلعجاز إىل جهاته السبع؛ وهي:"ترك املعارضة مع توا فر الدواعي وشدة احلاجة، والتحدي للكاف ة، والص ِّ

 .15والبالغة، واألخبار الصادقة عن األمور املستقبلية، ونقض العادة، وقياس القرآن بكل معجزة"
والذي يعنينا من رسالته هو ما تعلق منها بالشَّق البالغي، فبعد أن مه د لإلعجاز بسرد مذاهب القوم تفرغ 

ن جهة البالغة،فجعلها ثالث طبقات:"منها ما هويف أعلى طبقة، ومنها ما هو يف أدىن طبقة،ومنها للنظر يف إعجازه م
ماهو يف الوسائط بني أعلى طبقة وأدىن طبقة؛فما كان أعالها طبقة فهو معجز وهو بالغة القرآن الكرمي، وما كان منها 

سام وهي:اإلجياز، والتشبيه، واالستعارة،والتالؤم، دون ذلك، فهو ممكن كبالغة البلغاء من الناس...والبالغة عشرة أق
، مث أتى عليها فشرحها واحدا واحدا، مستشهدا 16والفواصل،والتجانس،والتصريف،والتضمني،واملبالغة،وحسن البيان"

قيمة بآيات من القرآن الكرمي، مث عاد فشرح أوجه اإلعجاز الستة اليت ذكرها يف أول الرسالة، ويف هذا إشارة ضمنية إيل 
اإلعجاز البالغي، إذ التقدمي يف البيان والبحث يفيد التقدم يف القيمة واملكانة،وجلي أن الرماين قد أضاف لبنات مهمة 

  على درب البحث البالغي،انضافت إىل جهود السابقني، فقد حدد بعض فنوهنا وشرحها شرحا وافيا شافيا.
رفة وجها من وجوه اإلعجاز، ورغم عدم شرحه هلا ودفاعه وما يؤخذ على الرماين يف كتابه هو أنه  جعل الص ِّ 

عنها، إال أن جمرد الذكر والتنويه يدالن على املذهب. وقد قال فيها:"وأما الصرفة فهي صرف اهلمم عن املعارضة،وعلى 
ذلك يعتمد بعض أهل العلم، يف أن القرآن معجز من جهة صرف اهلمم عن معارضته، وذلك خارج عن العادة خروج 

؛ وهذا أمر خيالف ما 17سائر املعجزات اليت دلت على النبوة، وهذا عندنا أحد وجوه اإلعجاز اليت تظهر منها للعقول"
 أجهد نفسه يف الكشف عنه وبياهنمن اإلعجاز البالغي لدرجة التناقض؛ فكان كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا.

ن محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت املتوىف هو أبو سليما"بيان إعجاز القرآن " للخطايب:  - 9
ه(، يعد من أبرز علماء أهل السنة.تعرض يف رسالته ألقوال من سبقوه باحلديث عن إعجاز القرآن، 088سنة)

وكامننهجه شبيها مبنهج الرماين املعتزيل يف عرض البليغ من الكالم واالستشهاد على ذلك بكالم بلغاء العرب، مث اخللوص 
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. وهذا ال يعين أن اخلط ايب مل يأت جبديد يف هذا اجملال، بل 18إىل بالغة القرآن الكرمي واملقارنة بني أسلوبه وأسلوهبم
 .19مثلت أفكاره اللغوية شعلة مرحلة عظيمة يف قضية النظم القرآين والنظم بصفة عامة

 وميكن أن نلخص تلك األفكار على النحو التايل:
 وهذا وجه قريب إال أن داللة اآلية تشهد خبالفه، وهي قوله تعاىل :﴿" فقالصرفة:ضعَّف وجه اإلعجاز بال-

قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا 
صرفة اليت وصفوها فأشار يف ذلك إىل أمر طريقه التكلف واالجتهاد، وسبيله التأهب واالحتشاد، واملعىن يف ال20﴾.

، وهو هبذا يفارق من سبقه من علماء االعتزال أمثال اجلاحظ والرماين، 21اليالئم هذه الصفة، فدل على أن املراد غريها
 الذين ظلت أقواهلم متذبذبة ومتضاربة حول الصرفة.

عجاز فبعد أن ضعف وجه اإلعجاز بالصرفةذكر اإلجتاوز التقليد يف شرح اإلعجاز من جهة البالغة: -
وهو اإلعجاز التأثريي  -على حد قوله  -الغييب، وأضاف نوعا آخر من اإلعجاز ال يعرفه إال آحاد الناس وشواذ هم 

اإلقناعي. يقول عنه:"ويف إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فال يكاد يعرفه إال الشاذ من آحادهم، وذلك صنيعه 
، ولكن الذي نبغي من البحث يف هذا املقام هو 22مع خلص إىل القلب..."يف القلوب، وتأثريه يف النفوس،إذا قرع الس

اإلعجاز البالغي، الذي جنزم أن اخلطايب قد جتاوز يف شرحه التقليد والظن  اللذين جري عليهما سابقوه رغم تسليمهم 
الغات، وعن املعىن الذي به؛ ولذلك"صاروا إذا سئلوا عن حتديد هذه البالغة اليت اختص هبا القرآن يف وصفها سائر الب

يتميز به عن سائر أنواع الكالم املوصوف بالبالغة، قالوا:إنه الميكننا تصويره والحتديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة القرآن 
غريه من الكالم...وقد خيفى سببه عند البحث، ويظهر أثره يف النفس حىت اليلتبس على ذوي العلم واملعرفة به...وقد 

لكالم عذوبة يف السمع، وهشاشة يف النفسال توجد مثلها لغريه منه، والكالمان معا فصيحان،مث ال يوقف توجد لبعض ا
لشيء من ذلك على عل ة. قلت: وهذا ال  يقنع يف مثل هذا العلم،وال يشفي من داء اجلهل به، وإمنا هو إشكال أحيل 

 .23على إهبام
لسر البالغي الذي تعذر عن البشر اإلتيان مبثله، إمنا كان وقد استقر رأيه بعد إنكاره هلذا املسلك على أن ا

ألمور"منها: أن علمهم الحييط جبميع أمساء اللغة العربية، اليت هي ظروف املعاين واحلوامل هلا، وال تدرك أفهامهم مجيع 
ا يكون ائتالفها، وارتباط معاين األشياء احملمولة على تلك األلفاظ،وال تكمل معرفتهم الستيفاء مجيع وجوه النظوم اليت هب

بعضها ببعض، فيتوصلوا باختيار األفضل على األحسن من وجوهها إىل أن يأتوا بكالم مثله. وإمنا يقوم الكالم هبذه 
األشياء الثالثة : لفظ حامل، ومعىن به قائم، ورباط هلما ناظم. وإذا تأملت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية 

د توجد هذه الفضائل الثالث على التفرق يف أنواع الكالم. فأما أن توجد جمموعة يف نوع واحد منه الشرفوالفضيلة ... وق
 .24فلم توجد إال يف كالم العليم القدير؛ الذي أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا"

ال به مجهور إنه حبق أول مَؤلف يتعرض لشرح فكرة اإلعجاز بالنظم إيضاحا لإلعجاز من جهة البالغة،الذي ق
واضعا مِّْشَرط البحث على أركان النظم وهي: لفظ حامل،ومعىن عليه حممول، ورباط هلما  العلماء من أهل النظر من قبله

وناظم،وكل كالم يقوم على هذه األركان الثالثة. والقرآن الكرمي  جاء بأصح املعاين، يف أفصح األلفاظ، يف أحسن 
هذه األمور واجلمع بني شتاهتا حىت تنتظم وتتسق، أمر تعجزعنه قوى البشرفانقطع اخللق النظوم. "ومعلوم أن اإلتيان مبثل 

؛ ألهنم عاجزون عن اإلحاطة جبميع األلفاظ، ومجيع املعاين، ومجيع النظوم، حىت لكأهنا جمتمعة كلها أمام 25دونه"
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معىن يف أحسن نظم، واضعني كل أعينهم، حاضرة يف أذهاهنم، حلظة نظم الكالم؛ فيختارون منها أحسن لفظ ألحسن 
د من األنواع الثالثة يتعذر على شيء يف موضعه حىت ال يُرى موضع أوىل به منه. وإذا كانت األلفاظ وهي نوع واح

الواحد من الناس اإلحاطة هبا وبفروقها الداللية؛ فيضع كل لفظ يف موضعه األنسب له وبه،حبيث إذا أبدل مكانه غريه 
 لزم منه أحد أمرين: إما تغري املعىن الذى يكون منه فسادالكالم، وإما ذهاب الرونق الذي يكون منه ذهاب البالغة.

يف األمساء اللغوية وهي ركن  واحد من أركان الكالم اليت اشرتطناها أنه الجيوز أن  26العلماءوقد قال بعض 
وهو يف ذروة السنام من الفصاحة، يقرأ قوله  -رضي هللا عنه  -، وكان عمر بن اخلطاب 27حييط هبا كلها إال نيب

؟ مث28"وفاكهة وأبا﴾ تعاىل:﴿ ، فرياجع نفسه ويقول : مااألب   يقول معرضا:إن هذا تكلف منك يا بن فال يعرف األب 
وهو ترمجان القرآن ووارث علمه يقول : ال أعرف حنانا، والغسلني، وال  -رضي هللا عنهما  -اخلطاب،وكان ابن عباس 

 .29الرقيم
لقد كانت حماولة رائدة  يف التنظري لإلعجاز البالغي بطريقة علمية بعيدة عن التقليد الذي ال يقف على العلل 

باب، لوال أنه مل يكرتث لسوق األمثلة والشواهد القرآنية؛ولو فعل ذلك ألعطى لصنيعه بعدا تطبيقيا رائعاحيوز به واألس
قصب السبق يف مضمار اإلعجازالبالغي،الذي أرجئ إىل فارس آخر بعد قرن من الزمان،وهوعبد القاهر اجلرجاين؛ 

ملَخاطَبني إذ تعد من أخطر قضايا البالغة،لدرجة أن عر ف يضاف إىل ذلك شيء آخر أغفله اخلطايب، وهو قضية أحوال ا
.وما يقال يف 30املتأخرون بالغة الكالم بأهنا: "مطابقتة ملا يقتضيه حال اخلطاب، مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها"

ن كالمه أمت بالغة تلك األركان الثالثة يقال يف هذا الركن أيضا، وهللا جل وعز  يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور،فكا
  من هذه اجلهة أيضا.

هـ(. ويعد كتابه هذا من  360هوأبو بكر حممد بنالطيب الباقالنياألشعري)ت"إعجازالقرآن" للباقالين: -6
أوسع الكتب اليت ألفت لبيان إعجاز القرآن يف القرن الرابع اهلجري،وقداستهل كتابه بالرد على املخالفني بل وعلى كل 

جاز أو حيتمل ردَّه، ساعده على ذلك براعته يف اجلدل واحلجاج؛ ما جعل بعض الباحثني احملدثني حيكم بأن  قول يردُّ اإلع
كتابه "ليس دراسة قرآنية خالصة لإلعجاز كما يفهم من عنوانه، وكما تعِّد به مقدمته، بل هي أقرب إىل اجلدل الكالمي 

عقدها ال يفرغ للنظر يف البيان القرآين، وإمنا يعمد إىل نقل قصائد واملذهيب... بل إنه فيما خيتص بالفصول البالغية اليت 
لكيال يتوهم متوهم أن جنس الشعر معارض » وخطب طوال من خمتار الشعر والنثر، ويتعجل النقد ملا ينقده منها 

 . 31«"للقرآن،فتخطفه الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق
تكررت يف كتبه وهي:تضمنه ألخبار الغيوب وذلك مما ال يقدر عليه  أما وجوه اإلعجاز عنده فتنحصر يف ثالثة

وجهله بقصص األولني وأنبائهم،وأن القرآن بديع النظم، عجيب التأليف،  -صلى هللا عليه وسلم -البشر، وأمية الرسول 
ستطع تفسري اإلعجاز ؛ وعلى الرغم من اإلطناب والتطويل فإنه مل ي32متناه يف البالغة إىل احلد الذي يعجز اخللق عنه

 البياين مفصال واضحا، وترك الباب مفتوحا ملن بعده.
قاضي قضاة الدولة البويهية بإيران  مصطلح الفصاحةعند القاضي أيب احلسن عبد اجلبار األسدآبادي:-4

غين يف أبواب هـ (. مل يفرد مؤلفا للبحث يف إعجاز القرآن، وإمنا ألف كتاب "امل 306أكربأعالم املعتزلة يف عصره) ت 
صفحة،أشبع فيه مسألة اإلعجاز  038التوحيد والعدل"،وخص اجلزء السادس عشر منهلإلعجاز القرآين، وهو يقع يف 

.وقد استطاع أن يفصح عما مل يستطع الباقالين اإلفصاح عنه من بيان معىن النظمالذي هو مناط اإلعجاز 33حبثا
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أفراد الكالم، وإمنا تظهر يف الكالم بالضم على طريقة خمصوصة، والبد القرآين؛ فقال: " اعلم أن الفصاحة ال تظهر يف 
مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة، وقد جيوز يف هذه الصفة أن تكون باملواضعة اليت تتناول الضم، وقد تكون 

فالذي تظهر به  باإلعراب الذي له مدخل فيه، وقد تكون باملوقع وليس هلذه األقسام رابع ... فإذا صحت هذه اجلملة،
املزية ليس إال اإلبدال ) االختيار( الذي ختتص به الكلمات، أو التقدمي والتأخري الذي خيتص هباملوقع،أو احلركات اليت 

 .34ختص اإلعراب، فبذلك تقع املباينة "
نظرية لغوية ورغم هذه احملاوالت من قبل هؤالء العلماء من معتزلة وأشاعرة مل يستطيعوا أن يبلوروا فكرة النظم ك

ة البصر؛ فاستطاع أن يضع النظم يف  د  مستقلة، حىت أَهلَّ يف القرن اخلامس اهلجري عَلم فذ ، ُعرف بتوقد الذهن وحِّ
 قوالب قواعدية وأسس نظرية، من خالل كتابه " دالئل اإلعجاز يف علم املعاين".

الرابع اهلجري ومعه تلك احملاوالت مضى القرن مصطلحا النظم ومعاين النحو عند عبد القاهر اجلرجاين: -2 
اجلادة، اليت ظن كثري من أصحاهبا أهنم قد أتوا على هذا العلم وقالوا فيه الكلمة األخرية؛فلم يرتكوا ملن بعدهم شيئا،فجاء 

ه(، فعرض لإلعجاز كأن مل 370يف القرن اخلامس اهلجري  علم من أعالم األشاعرة، وهو عبد القاهر اجلرجاين)ت
قبل، وبدأ القول فيه وأعاده كمن يرى امليدان خاليا ليس فيه سالك، حبيث احتاج األمر إىل وضع كتابه يبحث من 

، واستطاع أن يبلور فيه نظرية )علم املعاين( الذي أطلق عليه مصطلح النظم، الذي كان 35املوسوم بـ"دالئل اإلعجاز"
ار البالغة)نظرية علم البيان(،وإىل هنا مل تكن البالغة قد يشيع عند األشاعرة، كما استطاع أن يبلور من خالل كتابه أسر 

تسربلت بتلك التقسيمات اليت نعرفها اآلن من معاين وبيان وبديع؛ ولذلك فاجلرجاين مل جيعل لكل قسم منها دائرة 
 .36خاصة به، وإمنا كانت ألفاظ البالغة، والرباعة، والفصاحة، والبيان، والبديع، كلها مبعىن واحد

د انتهى عبد القاهر من خالل عرضه لنظريته إىل أن ركز مناط اجلودة يف الكالم للصورة اليت يرمسها النظم، "لق  
مبا يقوم عليه من معاين النحو املتخرية، والصورة اليت تشكلت يف نفس املتكلم بأصباغ العالقات بني معاين الكالم اليت 

جرم أن اجلرجاين قد أفاد من جهود سابقية، فقد كان اجلاحظ أول ، وال37رتبت يف النفس ترتيبا خاضعا هلذه العالقات"
واضع هلذا املصطلح ) النظم ( معلال به إعجاز القرآن، وشاع هذا املصطلح عند األشاعرة على حني استبدله املعتزلة 

فلفت إىل أن  مبصطلح ) الفصاحة (، ومضوا يرد وهنا إىل حسن األلفاظ وحسن املعاين، حىت جاء القاضي عبد اجلبار
ال ترد إىل اللفظ وال إىل املعىن، بل ترد إىل ضم الكلمات على حنو -وهي عنده مرادفة للنظم عند األشاعرة -الفصاحة 

 خمصوص، يقوم على ختري األلفاظ ومواقعها وإعراهبا.
ان الذي يبدو أنه ك -حسب زعم حممود أمحد حنلة  -ولكنلم يشأ أن يعرتف بفضل القاضي عبد اجلبار  

الشعاع اهلادي له إىل وضع هذه النظرية. يقول حممود أمحد حنلة : " ولقد وقف الرجل على مقالة القاضي عبد اجلبار يف 
رد الفصاحة إىل ضم األلفاظ بعضها على بعض على حنو خمصوص، وكانت فيما يبدو الشعاع اهلادي إىل وضع نظريته، 

ن يذهب بالفضل دونه، أو يقول قائل:" لو مل يقف على مقاله لكنه مل يشأ أن يعرتف للرجل بفضل السبق حذر أ
القاضي عبد اجلبار ما وصل إىل ما وصل إليه ، فعرض عبد القاهر رأي القاضي عبد اجلبار دون أن يسميه مشريا إىل أنه 

 .38قول جممل غري كاف"
ة، وهو خري ما كتب يف باب ومهما يكن األمر فإنه ميكن أن نعد كتاب الدالئل من املؤلفات البالغية القيم 

النظم، لكن صلته باإلعجاز القرآين غري وثيقة ومباشرة؛إذ نظر يف أساليب البالغةالعربية وهي يف تقديره الوسيلة إىل فهم 
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القرآن الكرمي املنزل بلسان عريب مبني؛ومع ذلك مل ميض بعيدا يف االحتجاج هلذا الوجه من اإلعجاز تدبرا يف أسرار النظم 
ين املعجز.لقد قدم دراسة بالغية ألسرار العربية، ومل يقدم دراسة قرآنية لإلعجاز البالغي، وهي مباحث ال تتصل القرآ

بإعجاز القرآن إال على جهة التمهيد والتوطئة.وإذا كنا نعتب على املتأخرين تلمسهم أسرار البيان العريب يف جي د الشعر 
وهو كتاهبا األكرب؛ الذي ال ميكن تذوق العربية من دونه، فمن باب أوىل أن  والنثر من كالم البلغاء دون القرآن الكرمي

نعتب على كتاب يتناول مباحث البالغة بعيدا عن القرآن وهو يقدم هذه املباحث متهيدا لفهم نظم القرآن ودالئل 
 .39إعجازه

 علم املعاين أهم علوم البالغة: 
االستدالل على إعجاز القرآن الكرمي، ونقل بذلك القضية إىل مضى اجلرجاين بعد أن حدد وظيفة البالغة وهي  

جمال البحث البالغي مبعزل عن القرآن نفسة، ومه د السبيل ملن جاء بعده؛ فأفردوا البالغة بالدرس آملني أن تبقى 
ما بدأه كما فعل  الوسيلة لفهم املعجزة القرآنية. وتفرقت دروب الباحثينبعده فمنهم من لزم غرزه،و سار على منهجه، فأمت

ه(،إذ "طب ق ما قدمه عبد القاهر اجلرجاين على كتاب هللا، ومل يكتف بذلك التطبيق بل عمل على 008الزخمشري)ت
ه( الذي 060؛ ومنهم من رأى أن الدالئل حيتاج إىل ترتيب وهتذيب كالفخر الرازي)ت40استكمال املباحث التابعة"

جاز"؛ ومما قاله يف مقدمته:"ولكنه رمحه هللا ملا كان مستخرجا ألصول هذا العلم ألف كتابه "هناية اإلجياز يف دراية اإلع
وأقسامه وشرائطه وأحكامه، أمهل رعاية ترتيب الفصول واألبواب، وأطنب يف الكالم كل اإلطناب،وملا وفقين هللا تعاىل 

مع التهذيب، وضبطت أوابد اإلمجاالت  ملطالعة هذين الكتابني التقطت منها فوائدها ومقاصد فرائدها،  وراعيت الرتتيب
يف كل باب التقسيمات اليقينية، ومجعت متفرقات الكلم يف الضوابط العقلية، مع االجتناب عن اإلطناب اململ، 

؛ومنهم من اكتفى مبا أوحي به اجلرجاين من جعل املباحث البالغية مطية لفهم اإلعجاز 41واالحرتاز عن اإلجياز املخل"
ه؛ فاستقل بالبحث البالغي بعيدا عن اإلعجاز وقضاياه، كما عزل البالغة عن معاين النحو، على الرغم واالستدالل علي

من أن اجلرجاين قد أجهد فكره يف التدليل على أهنا داخلة يف بالغة النظم، وزعيم هذا االجتاه هو السكاكي 
مستعينا باختصار الفخر -والزخمشري ه( حني ألف كتابه "مفتاحالعلوم"، حيث صاغ ما ورد عن اجلرجاين 030)ت

إىل الصنعة البالغية، بعيدا عن الشواهد القرآنية،  بطريقة منطقية خالصة، وكانت العناية كل العناية موجهة -الرازي
 فكانت النتيجة أن مجدت البالغة وأزهقت روحها، وحتولت إىل مجلة من القواعد اجلاهزة اجلافة.

حصر تدرجييا يف الشروح واملختصرات واحلواشي اليت كانت تدور كلها حول وهكذا أخذت قضية اإلعجاز تن  
مفتاح السكاكي، إىل أن انزوت يف كتب علوم القرآن والتفسري مؤذنة ببداية مرحلة من مراحل البالغة مل جيد هلا النقاد 

 املكان من اخلليج إىل احمليطو وصفا أنسب من لفظ اجلمود، الذي الزمها يف الزمان من ذلك احلني إىل وقتنا احلاضر، ويف
 ال  حول وال قوة إال باهلل.

 خامتة البحث: 
النظم هو سر  التحدي القرآين، وعن جماراته عجزت العرب وأَبـَْلَست، وعليه يكاد ينعقد اإلمجاع، وهو متوافر يف   -

مثله مفرتيات، أو بسورة، كل آية وسورة من كتاب هللا؛ وذلك أن هللا حتد اهم بأن يأتوا مبثله، أو بعشر سور من 
ومل حيدد سورة بعينها؛ خبالق بقية أنواع اإلعجاز اليت قد توجد يف سورة دون أخرى، أو آية دون أخرى، كما 

 هو احلال يف اإلعجاز العلمي، أو اإلخبار بأحوال األمم الغابرة.
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فرات الشعرية اليت كانتتجري مل يظهر مصطلح النظم يف العصر اجلاهلي؛ على الرغم من تلك املساجالت  واملنا -
يف أسواقهم ونواديهم؛ فيـَُفضَّل شاعر على آخر، أو قصيدة على أخرى، وليس ذلك يف احلقيقة إال تفضيل نظم 
على نظم، ولعلهم مل حيتاجوا إىل التفسري والتعليل ألن تلك القواعد كانت مركوزة يف طبائعهم، وليس من بينهم 

 من حيتاج إىل البيان.
رفة الذي توىل  كربه أبو إسحاق إبراهيم بن سي ار بن هانئ النظام املعتزيل جيب أن ن - عرتف أن القول بالصِّ

ه( قد أهلم قرائح العلماء للرد عليهما؛ فنشطت بذلك حركة 300ه(، والشريف املرتضى الشيعي )ت330)ت
م وعلى رأسهم املعتزلة ، الذي تشاركت فيه طوائف كثرية من أهل العل-ورب ضار ة نافعة -البحث يف اإلعجاز

واألشاعرة؛ إال أن املعتزلة آثروا مصطلح الفصاحة بدل النظم؛ وحىت مطاعن املالحدة يف كتاب هللا وإثارهتم 
 الشبهات حوله كان له نصيب من التحفيز.

 نشأت البالغة وترعرعت يف أحضان القرآن الكرمي، كيف ال و هو كتاهبا األكرب منه بدأت وإليه تعود؛ ولذلك -
ُ نظريا؛ فإنه مل يقدم دراسة بالغية  نعتقد أن عبد القاهر اجلرجاين وإن مه د سبيل البحث يف نظم القرآن وذلَّلََّ
وافية ألسرار نظم القرآن؛ ودليل ذلك أن الناظر يف كتابه دالئل اإلعجاز ال يكاد يعثرإال على آيات معدودات، 

لك النظرية تطبيقا على القرآن الكرمي باستثناء حماولة وحىت الذين جاءوا من بعده مل يعمدوا إىل اختبار ت
الزخمشري؛ بل كان االجتاه السائد جينح إىل اإليغال يف التنظري على حساب املمارسة والتطبيق والتذوق؛ فكانت 
النتيجة احلتمية أن ُفصلت البالغة عن معينها األو ل، وصارت قوالب جاهزة وجافة، وذلك ماحدث مع 

طلع القرن السابع اهلجري، واستقل ت علوم القرآن والتفسريببحث اإلعجاز واتسع خرق البالغة السكاكي يف م
 على أبناء العربية، فلم يقدروا على ترقيعه حىت اليوم، وهلل األمر من قبل ومن بعد.
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