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"قضايا نقدية قديمة" محاضرات في
 :منهاج الـدراســيال

 أّوال المحاضرات العاّمة:
 مدخل إلى المؤثرات في بلورة القضايا النقدية القديمة نحو: - 1
 .../ الًتٚتة كاملثاقفة  املقدسبالدين ك  / العالقةكالتاريخ الزمن /  اجلماؿ كالقيمطبيعة اإلبداع / بواعثه / شركطه /   -
 
   :النقدية القديمة بعض القضايا - 2
كاملعػٌت اللفػ   -الػظمم  -اإلعجػاز بيػاف  – لػُت الشػعر كفػعفه - األصػالة كانتتاػاؿ -توثيق الٌشعر  -مفهـو الشعر  -
الظقػد القػد   – أصػوؿ ٚتاليػات األدب -بظاء القصيدة  –بُت الشعر كالظثر -الوفوح كالغموض  -الصدؽ كالكذب  -

 – الطبػػ  كالصػػظعة –عمػػود الشػػعر   –السػػرقات  – البػػدي  –القػػدـ كااداثػػة  –الفاولػػة  –الطبقػػات  -كاألثػػر اليوتػػا  
 ...تمرية املعٌت – املفافلة كاملوازتة

 
 ثانيا دراسات ونماذج تطبيقّية:

 المختلفة. نصوصالقضايا النقدية في ضوء ال قراءة - 1
 النقد الحديث والمعاصر لتلك القضايا القديمة. رؤية  - 2
 

 ثالثا البحث الّذاتي الّتكويني:
 المقارنة بين مذاهب المتكلمين في شأن اإلعجاز.  - 1
 ."الوساطة بين المتنبي وخصومهب "اقراءة كت – 2
 ترتيب المكتبة النقدية القديمة تاريخيا. – 3
 األدبي: قرآنا ونثرا وشعرا.تطبيق نظرية النظم في قراءة الخطاب  - 4
 تتبع تطور مفهوم الشعر باستقراء آراء الشعراء سواء في شعرهم وكالمهم، من الجاهلية إلى اليوم. – 5
   البحث في عالقة النقد القديم ببقية العلوم والمعارف العربية. – 6
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 قضية األولى:ال
 في النقد القديم "اإلعجاز"

 اإلعجاز لغة واصطالحا: - 1
مػػن الفعػػر الربػػاع   مؤتػػ و  ميعجزةي" اسػػم ماعػػرو ػ"أعجػػز" ييعجػػز مهػػو ميعجػػزه  ك"الػػ :" مصػػدر الفعػػر الربػػاع "اإلعجػػازي      

ر الشػ ء. ؤر  أصالف صايااف يدؿ أحدمها على الضػع،  كاخرػر علػى ميػ العُت كاجليم كالزاءي »قاؿ ابن مارس:  السابق.
ـز ممػن ذػذاأل ألتػه يىٍضػعي،ي م إف العجػز تقػيل ااىػ. كقػو ي أم فػعي،ه عجػزا  مهػو عػا ز  ز ز عن الش ء يعًجػعجى ماألكؿ 

ػ ا تعػا  عظػػه  أم ن يعجػزي  اى تعػا  شػ ءه  زى ًجػػعٍ . كلػن يػي «الفه  إذا عًجػػزت عػن طلبػه كإدرا ػه  ميػزى رأييػهي ... كيقػاؿ: أعجى
  .[2]... «[1]يف األرًض كلن تيعًجزه ذربا﴾ : ﴿لن تيعًجزى اى مىت شاء. كيف القرآف

مسػبوقان ريػَت قػادر علػى ٔتػا ذػو عليػه مػن الض ػعً،  هي كتأكير دنلة الضع، اليت ذ ر ابػن مػارس  أف العػا زى  ػدي تفسىػ     
ػػػػبىقى ملػػػػم ييػػػػٍدرىؾكعػػػػا ى »... قػػػػاؿ الز شػػػػرم عػػػػن السػػػػابًق: ك أل هً اراتًػػػػإدراًؾ سػػػػابقه كن  يى  . كقػػػػاؿ الفَتكزآبػػػػادم: [3]«زى إذا سى

ه عػػا زا  عػػا زا هي مالتػػا: ك ػػدى  كأعجػػزى كأعجػػزه الشػػ ء: ماتػػه  »   "أعجػػزى "رى" الػػيت يف كبػػذلت تكػػوف دنلػػة "أمعىػػ .[4]«كصػػَت 
 ًب له ميه.  أك الت سىب  زً إ  مصادمة الشخص على حاؿ العجٍ  مشَتةن 
كمػػػؤر ري الشػػػ ء  مػػػ ف رأم   الضػػػع،مهػػػا كإذا  ػػػاف ابػػػن مػػػارس قػػػد رأل أف  والعػػػُت كاجلػػػيم كالػػػزاء  داؿ علػػػى أصػػػلُت:      

مػىعىجيزي اإلتسػاف ميػؤر ريهي كبػه شيػب هى   يبدك  تلفا كدقيقا  ذلت بأته اعترب "التأرر عن الش ء" ذو األصري  الراريب األصفها 
عجيػًز كالعىٍجػزي أصػله التػأرر عػن الشػ ء كحصػوله عظػد ». [5]: ﴿ ػأممي أعجػازي ٍػرو مظقعػرو﴾ ما يف قوله تعػا   هً ريَتً  ري ميؤر  

وعجػز  الراريػب  رد  . كتػرل أف [6]«... كصػار يف التعػارؼ ا ػا للقصػور عػن معػر الشػ ء كذػو فػد  القػدرةاألمًر أم ميػؤىر رًهً 
  ميٍعًجزي سابقه  كالعا ز متأرره كفعي، القدرة كقاصر.ػ  إذ الكأدؽ أقول  إ  أصر كاحدو 

  ك ػػذا تعريفػػات الشػػري، علػػ  بػػن امػػد اجلر ػػا فػػ  أل مكالقػػرآفً اقػػًتف اإلعجػػاز يف  تػػب انصػػطالحيُت بػػالكالـً ك        
مػػػػن ٚتيػػػػ  مػػػػا عػػػػداه مػػػػن  ل املعػػػػٌت بطريػػػػق ذػػػػو أبلػػػػ ي يف الكػػػػالـ ذػػػػو أف ييػػػػؤد   اإلعجػػػػاز» :يف  ليػػػػات أب البقػػػػاء الكفػػػػوم

علػى مػا ذػو الػرأم ذم عن معارفػته  زى جً عٍ عن طوؽ البشر كيػي  القرآف: ارتقاؤه يف البالرية إ  أف خيرجى إعجاز ك ». [7]«الطرؽ
 .  [8]«البشر بالذ ر جملرد التصدم للمعارفة كإن ماملعجز ما يكوف رار ا عن طوؽ املخلوؽ ... كإمرادي الصايح
هػػا  لػػوؽ  نرتصاصػػها غي   ن يبلي سػػاميةو  بالرييػػةو  ةو بىػػتػى رٍ مى داٌن علػػى  –يف الكػػالـ  -يكػػوف اإلعجػػاز   كهبػػذه التعريفػػات     

 من حي  ذو  الـ ا مطلقا.أسلوبه يف أك   يف طريقة الكالـ ةه  امظ   املعجزةي بكالـ اخلالق  كتلت البالرية 
مػن  ؽً دٍ بػه إههػار ًصػ دى ًصػأمر رارؽ للعادة  داعية إ  اخلػَت كالسػعادة  مقركتػة بػدعول الظبػوة  قي »عمومان "املعجزة" ك     

كالر سيػًر علػيهم الصػالة   تقـو برذاتػا كحيجػةن بػُتى اً املرًسػرً تصديقيةه  كبي ظةه   مه  بذلت آيةه  .[9]«أته رسوؿ من ا ادعى
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ذلػت   ك كاتصػياعو  ر دى اتباعو أك اتقيادو  ي تعا   هي ريدي يي  ن  اإل   كاإلمياف ا دايةى  أف   كذذا يفيدي ًر إليهاميرسى ػال كالسالـ  كاألممً 
ػػارانالظمػػرى ك تىٍسػػتىًا    عجػػزةو مي رارقػػةو ك بػػر   يف ااػػق  علػػى دنَػػرى كآيػػاتو قويػػةو   سػػرً الر   يف مظػػاذ ً  لقيامػػه   كانستبصػػار ٍمًتكى

 .كانعتبار
ػػقى كإذا  ػػاف أريلػػب الدارسػػُت يػي        أل كلكػػن  عىقليػػةن  موف املعجػػزة إ  حسػػية كعقليػػة  م تظػػا تػػرل أف املعجػػزات ن تكػػوف إنٌ س 

أك الدذشػًة أك الص ػدمًة    مىداًرلىها تتفاكت ما بُت ااس   كالتدب ًر  كالتفك رأل بدليًر أف من يتىوق ،ي مػظهم عظػد  ػر ًد ااػس  
؟ كلػػذلت  هػػالى ق  عى تػى أٌ  لػػه أف يػى ك  ؟الظمػػر إ  دنَػػر اإلميػػافأف  ػػد لػػذ ةى  ملثلػػهً   مػػأ  [10]كإدبػػارهي  كابػىرىتىػػهي مي هي ك اػػودى  ي إن ن  ػػدي 

 .كالتعق ًر  ا ادم إ  التاق ًق كالت خىل قً  رً عن تلقيها من التدب   بي ت  رى تػى   ملا يػى زيدي اإلميافى ا تى  اتت اخيات كتالكتي 

 :حدِّيالت  و  ّتصّديلا – 2
ػ رٍ قيػ  مػن ربػهً  عليػه آيػاته  ؿى زً تٍػكقػالوا لػون أي ﴿  معجػزاتو مشػهودةن  لقد طلبى الكيفاري املسػتكربكفى املبطلػوفى        ا اخيػاتي إّن 
ػػ اً  عظػدى   عجزةي  كاملعجػػزاتمي ػكتػػابي ذػو الػػمال [11] ﴾لػى علػػيهمتٍ يػي  الكتػػابى  ظػػا عليػتى لٍ زى ا أتػٍ أت ػػ مٍ ًهػفً كٍ يى  لىٍ أكى   مبػػُت ذيره ا أتػا تىػػكإّن 
عػػػن ااػػػق بأ اذيػػػب كالتصػػػديق مطلػػػوب لػػػدحل التكػػػذيب  كٔتػػػا أف املكػػػذبُت يصػػػد كف اإلقظػػػاع     كدليػػػري صػػػديقً الت   آيػػػةي 

لىػػىع عىلىػػٍيًهمي ﴿أل ولكأقٍػػ  عى دى لكػػافى أبٍػػ  - شػػاءكالػػو  -م هيػػ المى ا  كأف   لػػيس  ػػالـى  القػػرآفى د عُت أف  الباطػػر  ميػػ آيىاتػيظىػػا  كىًإذىا تػيتػٍ
ا ًإن  أىسىػاًطَتي اأٍلىك لًػُتى  ػذى ا  ًإٍف ذىع ذى ٍعظىا لىٍو تىشىاءي لىقيٍلظىا ًمٍثرى ذىع ػ أل مػ ذف لقػد[12] ﴾قىاليوا قىٍد  ًى م ًهػجً جى حي  لي ٍحػهم كدى تي هى ابػى ك بػت  ي

 .[13]«إّنا احتي  إ  التادم إلقامة ااجة كإههار ك ه الربذاف»  كٖتٌديهمأل كةً ضى الداحً 
كلػػذلت   راٌصػػة بػػالطعن يف بالريتػػه  "الػػظص" بطػػاؿً مػػن رػػالؿ إإسػػقاطها  ك الرسػػالة إبطػػاؿ تػػدكر علػػى  مٍ هي تػى يى ًضػػقى  إف       
تػىلىػًتل  ٍفػمي أحػالـو  كأتػه  لػيس إن أفػغاثى  "الظص  "وا أف اد ع   األكلػُت   كأسػاطَتي كسػاره   كشػعره   ك هاتػةه   كأعجمػ   قه  ك ي
لػذلت    ك ً  ػالـى ا  هػا تػركـي تفػ ى أف يكػوف القػرآفي عاكل  ل  كذػذه الػد   .[15] مػا ادعػوا أف القػرآف بىشىػرم     [14]ينصص الغابر كقى 

: هي تػا رسػولى ب  ثى مي  هم ا إذ قػاؿمضػاى  قػدعليػه السػالـأل ك  م مباشرة  أك يطعظوف يف املرسىر إلػيه "الظص" اتوا إما يطعظوف يف 
   .[16]﴿قىٍد تػىٍعلىمي إت هي لىييٍازًتيتى الذم يػىقيولوفى  م تػ هيٍم ن ييٍكًذبيوتىتى  كلكن  الماملُتى بًآياًت اً  ىٍاىدكفى﴾

   ػػاًع القػػرآفإ  حىمٍػػًر   كانسػػتكبارالعىٍجػػًز  مػػري بػػر لقػػد بلػػ  هبػػم أ  ن  ػػر  اتػػبو مػػ كالرسػػوؿى " لقػػد ذػػاٚتوا "الػػظص       
مػػػا يف اسػػػم  كهػػاذره  [17] ﴾فتغلبػػػو  لعلكػػػم ميػػه كالغػػػوا القػػرآف ا ػػػذ تسػػػمعوا ن  فػػركا  الػػػذين كقػػػاؿ﴿ :كالتشػػويع علػػػى تلقيػػه

علػى اإلتيػاف ٔتثػػر القػرآف لػو شػػاءكا   أمػم قػػادركفعوا د   يىػلأ ألكلكظػه التهامػػتي كالعجػزي  ألكاسػتهزاءو  اإلشػارة وذػذا  مػن ٖتقػػَتو 
إههػاره ملػا يف تفوسػهم مػن انسػتكبار   ﴾لػو تشػاءي ﴿أل كعبػارة فعلواأل كولػو  حػرؼ امتظػاع نمتظػاعكلكظهم ل يشاءكا  كل ي

 م  استشعارذم ذؿ  الص غار.

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4344&idto=4344&bk_no=50&ID=4386#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4344&idto=4344&bk_no=50&ID=4386#docu
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  كاخيػات ر اخيػات الػيت كردت يف املوفػوعللمبطلُت كاملستكربين المػاملُت  بتػدب    كلظقًتب من صورة التادم اإل       
 :ترتيب املصا،  اخيتكمق  ترد
كادعػػوا شػهداء م مػػن دكف ا إف  ظػتم صػػادقُت   فــأتوا بسـورة مــن مثلـهعلػػى عبػدتا  نز لنـاكإف  ظػػتم يف ريػبو  ػػا ﴿ -1

    .[18]﴾م ف ل تفعلوا كلن تفعلوا ماتقوا الظار اليت كقودذا الظاس كااجارة أعدت للكامرين
كما  اف ذذا القرآفي أف يفػًتل مػن دكف ا كلكػن تصػديق الػذم بػُت يديػه كتفصػير الكتػاب ن ريػب ميػه مػن رب ﴿ -2

   . [19]﴾كادعوا من استطعتم من دكف ا إف  ظتم صادقُت فأتوا بسورة مثلهالعاملُت  أـ يقولوف امًتاه قر 
 .[20]﴾كادعوا من استطعتم من دكف ا إف  ظتم صادقُت مفترياتفأتوا بعشر سور مثله أـ يقولوف امًتاه قر ﴿ -3
   . [21]﴾ن يأتوف ٔتثله كلو  اف بعضهم لبعل ههَتا قر لئن ا تمعت اإلتس كاجلن على أف يأتوا ٔتثر ذذا القرآف﴿ -4
 .[22]﴾ذو أذدل مظهما اتبعه إف  ظتم صادقُت فأتوا بكتاب من عند اهللقر ﴿ -5
  .[23]﴾إف  اتوا صادقُت فليأتوا بحديث مثلهه بر ن يؤمظوف لى و  قى أـ يقولوف تػى ﴿ -6

القافػػية الػػرد  علػػى مػػزاعمهم  يف سػػياؽ هي إف تػػدبر ذػػذه اخيػػات  يػػدؿ علػػى أف ٖتػػديهم  ػػاف  يىظػٍهىجػػان  كقػػد كرد أ ثػػري      
أف القػػرآف مػػن عظػػده تعػػا أل كمػػ  أف اخيػػات ريػػَت  التاػػدم إثبػػاتي  بى صػػاحى   مػػا. كريػػَت ذلػػت  كأسػػطوريته  ببشػػرية القػػرآف

يف التاػػدم  كذػػو اتتقػػاؿ مػػن  م مػػا تشػػَت يف  ملهػػا إ  تػػدرجو   ذػػا يف املصػػا،ً مرتبػػة ْتسػػب تزك ػػا  كإّنػػا ْتسػػب كركدً 
إذ التظكػَت يف   ريػَت ميتػىعىيػ ظىػةو  بعشػر سػور  إ إ  التاػدم بسػورة كاحػدة   إ  التاػدمكبالكتػاب القرآف ٚتلةن ثر التادم ٔت

 تًت ب من ثالث آيات مقط.   علما أف أقصر سورةو  أل"سورةو" لإلمراًد أك الظ وعية

ج مػػن مطػػالبىًتًهم باإلتيػػاف بغػػَت املتظػػاذ  يف الكػػرب كذػػو مثلػػه  إ  مػػا مياثػػر قػػد ٖتػػداذم بالتػػدر  تعػػا  كبػػذلت يكػػوف ا      
مـن ﴿بسػورة دم تػدر جى مػن العمػـو إ  اخلصػوص  ذلػت بػأف قولػه تعػا :  ل  و ميه  كذو أقصري سورًه.  ما أف  التا  أصغرى 

  مػ  احتمػاؿ أف لػه ك ػود أمثػاؿ ليس علػى امػًتاض [19]﴾فأتوا بسورة مثله﴿ بيظما له  أمثاؿ ك ود ميه امًتاض [18]مثله﴾
دلٌػػت علػػى    ألٌف وًمػػٍن مقػػط تعػػا  ن يػػدعوذم أف يػػأتوا بػػذلت والػػػًمٍثًر  الػػػميٍفتػىرىًض  كإٌّنػػا ّتػػزءو مظػػهي  كذػػو. ره ثٍػػيكػػوف ٙتػػة مً 
  كذػػو املسػػمى الدراسػػات الظقديػػةكمػػ  ذلػػت مػػا اسػػتطاعوا   مػػا لػػن يسػػتطيعوا. كذػذا ذػػو املسػػمى "إعجػػازا" يف الٌتبعػيلأل 

 "عجزا" من  هة الظمر إ  حا م.

م عػػػن إدراؾ حقيقتػػػه  مػػػ  ذً القػػػرآف الكػػػر   كعجػػػزً تلقػػػ  العػػػرب إزاء بلغػػػاء ركل تعبػػػَتا عػػػن دذشػػػة كمػػػن أشػػػهر مػػػا ييػػػ     
مػػيهم  كقػػد حضػػر  ن  ك ػػاف ذا ًسػػ»  ملػػا ا تمػػ  بظفػػر مػػن قػػريع    قصػػة الوليػػد بػػن املغػػَتةكامػػًتاَهم عليػػه اسػػتكبارذم عظػػه

ػػ  كإف كمػػود   مقػػاؿ  ػػم يػػا معشػػر قػػريع إتػػه قػػد حضػػر ذػػذا املوسػػمي املوسػػمى  علػػيكم ميػػه  كقػػد  عػػوا بػػأمر  ـي دي قٍ تػى العػػرب سى
. قاؿ ن كا  ما ذػو بكػاذن  لقػد رأيظػا الكهػاف ممػا ذػو بزمزمػة عوا ميه رأيا كاحدا. قالوا تقوؿ  اذنه   مأٚتً صاحبكم ذذا

جلػػه  كن قػػوؿ  ظػػوف  قػػاؿ مػػا ذػػو ٔتجظػػوف  لقػػد رأيظػػا اجلظػػوف كعرمظػػاه  ممػػا ذػػو ٓتظقػػه كن ٗتامظالكػػاذن كن سػػجعه. قػػالوا 
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كسوسػته. قػػالوا: مظقػػوؿ شػػاعر. قػاؿ مػػا ذػػو بشػػاعر  لقػد عرمظػػا الشػػعر  لػػه  ر ػزه كذز ػػه  كقريضػػه كمقبوفػػه  كمبسػػوطه. 
مما ذو بالشعر. قالوا مظقوؿ ساحر  قاؿ ما ذو بساحر  لقد رأيظا السػارة كسػارذم  ممػا ذػو بظفػثهم كن عقػدذم. قػالوا 

ومـا أنـتم بقـانلين مـن هـذا   كإف مرعػه جلظػاة... اػالكة  كإف أصػله لىعىػًذؽه  هً قولًػمما تقوؿ يا أبا عبد مشس؟ قػاؿ: ك إف ل
ؽ بػُت املػرء كأبيػه  كبػُت املػرء   كإف أقرب القوؿ ميه ألف تقولػوا سػاحر  ػاء بقولػه  ذػو سػار يفػر  شيئا إال عرف أنه باطل

 .[24]«  كبُت املرء كزك ه  كبُت املرء كعشَتته  متفرقوا عظه بذلتكأريه

ػػػٍتهي العػػػرب يف اٍ  كإذا  ػػػاف ذػػػذا السػػػؤاؿي       ػػػلبية  أحػػػد ديذاًتػػػا رً ضىػػػالػػػذم تػىظىاقىشى   كذػػػم لػػػاكلوف دكدكالص ػػػ قػػػد آؿ إ  الس 
ػػػهي كطبيعتىػػػ ٖتديػػػد ماذيػػػةى  كبػػػالظمر ميمػػػا بػػػُت أيػػػديهم مػػػن أ ظػػػاس القػػػوؿ  علػػػيهم  هً ه  بػػػالظمر إ  آثػػػارً القػػػوؿ القػػػرآ   ك ظسى

بعػػد ذلػػت  تلقفػػت سػػؤاؿ  ...كالظقديػػةى  كالبالرييػػةى  ك ػػذا اللغويػػةى عظػػد املسػػلمُت   تيػػةى ات القرآمػػ ف الدراسػػ ألالعجيػػب كالغريػػب
 .املدل كاجلٌت مًتاميةى  ات كأمكاران ي  رً مى راتي رؤل كتى مى اإلعجاز ب  ابيةو  مأٙترًت الظ  

كدنَلػه  تعػددت لػدل العلمػاء أل كتتيجةن للبا  يف أسػرار اإلعجػاز من ذذا املظطلق  اتت تشأة ذذه القضية ذف  م     
ػػػهي  تظػػػو عو يف أريلػػػب مػػػا كرد. كبػػػذلت  اتػػػت ك ػػػوه اإلعجػػػاز عديػػػدة مظهػػػا: والغيػػػ  أك  حػػػىت ارتلفػػػوا ميهػػػا ارػػػتالؼى   ك وذي

الظقػػػد يف ذػػػذه حر ػػػة  كأمػػػا الو ػػػه الػػػذم يعظيظػػػا باعتبػػػاره عمػػػودى   ...التشػػػريع   كالظفسػػػ   كالعػػػددم  كالعلمػػػ التػػػارخي   ك 
 يػةو تأليفك  يػةتر يبصىػظاعةو   أم يف   ذلت بأف التاػدمى  ػاف يف اإلتيػاف بػالظص  اإلعجاز اللغوم البالري  البيا القضية  مهو 

بػااركؼ القرآتيػة ور مػن الس ػ  ثػَتو   تػاحى امتً  أىك ؿى العلمػاءي   ذم اجلػذكر اللغويػة اللسػاتية  الٌتاػدم كبسػبب ذلػتأل بليغػةو  عربيةو 
يتبعهػػا ريالبػػا مػػا األّتديػػة تلػػت ااػركؼ   ذلػػت بػػأف علػػى العربيػة هي مػػداري  ذػذا التاػػدمأٌف إ    ةن يىػػزً مٍ رى  إشػػارةن بكومػػا   املقطعػةً 

 تػصو :قػو م   ٚتعوذػا يفحرمان  عشر أربعةاملقطٌعة  ركؼاا ذذه  موعنح  العلماءي أٌف ك  .[25]الكالـ على القرآف الكر 
 أ ظػػػاس أتصػػػاؼ علػػػىدي رً تىػػػ  عشػػػر األربعػػػة ااػػػركؼ كذػػػذه عػػػددانألالعربيػػػة  حػػػركؼ تصػػػ، كذػػػ  أل سػػػر لػػػه قػػػاط  حكػػػيم
 كمػػن  كاملظخفضػػة  املسػػتعلية كمػػن  كاملفتوحػػة  املطبقػػة كمػػن  كالشػػديدة  الررػػوة كمػػن  كاجملهػػورة  املهموسػػةمػػن   ااػػركؼ
 .القلقلة حركؼ

الهوامش واإلحاالت
 

 .12سورة اجلن  اخية:  – [1]
. دار اجليػػر  بػػَتكت  الطبعػػة 232/  4 –عبػػد السػػالـ امػػد ذػػاركف  وعجػػز  أٛتػػد بػػن مػػارس بػػن ز ريػػا  ٖتقيػػق   بػػن مػػارسوامعجػػم مقػػاييس اللغػػة:  – [2]

 .ـ 1991/ذػ  1411األك : 
 ـ. 1989ذػ /  1409دار الفكر  بَتكت:  .409ص:  –الز شرم  وعجز   ار ا امود بن عمر   الز شرموأساس البالرية:  – [3]
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. دار الفكر  464 د الدين امد بن يعقوب الفَتكزآبادم  فبط كتوثيق يوس، الشيخ امد البقاع   وعجز  ص:   الفَتكزآبادموالقاموس ايط:  – [4]
 ـ.1995ذػ  /  1415بَتكت: 

 .20سورة القمر  اخية:  – [5]
ص:  –أبػػو القاسػػم ااسػػُت بػػن امػػد الراريػػب األصػػفها   را عػػه كقػػدـ لػػه كاَػػر أٛتػػد عبػػد الػػرٛتن  وعجػػز    األصػػفها و املفػػردات يف ريريػػب القػػرآف  – [6]

 ـ. 2003. املكتبة التوميقية  القاذرة: 325
ذػػػ /  1408. دار الكتػػب العلميػػة  بػػَتكت  الطبعػػة الثاتيػػة: 31ص:  –  اإلعجػػازالشػػري، علػػ  بػػن امػػد اجلر ػػا   و  اجلر ػػا و تػػاب التعريفػػات:  – [7]

أبو البقاء أيوب بن موسى ااسيٍت الكفوم  قابلػه علػى تسػخة رطيػة كأعػده للطبػ  ككفػ  مهارسػه د. عػدتاف   الكفوموكأتمر الكليات:  ـ. 1988
 ـ. 1992ذػ /  1412  الطبعة األك : . مؤسسة الرسالة149ص:  –دركيع كامد املصرم. واإلعجاز  

 .149الكليات  ص:  – [8]
 .219 تاب التعريفات  ص:   – [9]
 يف سورة البقرة  كأّنوذج الوليد بن املغَتة يف سورة املدثر... يف ربه إبراذيمأتمر مثال أّنوذج الذم حاٌج  – [10]
 .  51 – 50سورة العظكبوت  اخية:  – [11]
 .31األتفاؿ:  – [12]
 ـ. 1986الفكر الطبعة األك :  . دار47إعجاز القرآف أبو بكر امد بن الطيب الباقال   ص:  – [13]
 ...من ص 07  من األتفاؿ 31من املدثر   24من الصامات   36من األتبياء   05أتمر على سبير املثاؿ تلت الٌدعاكل يف اخيات:  – [14]
ػػهي أتمػػر قولىػػهي تعػػا  يف سػػورة الظاػػر: ﴿ –[ 15] ػػٍم يػىقيوليػػوفى ًإّن ىػػا يػيعىل مي ػػافه عىػػرىًب  ميبًػػُته كىلىقىػػٍد تػىٍعلىػػمي أىتػ هي ا ًلسى ػػذى ًمػػ   كىذى ػػافي ال ػػًذم يػيٍلًاػػديكفى إًلىٍيػػًه أىٍعجى  اخيػػة:﴾: بىشىػػره ًلسى

103. 
 .33سورة األتعاـ  اخية  – [16]
كريػَته يطػردكف  أبػو  هػر إذا قرأ القرآف يرم  صػوته مكػاف ٔتكة كذو -صلى ا عليه كسلم  -الظ ء   اف عباس ابن قاؿ». 26سورة مصلت  اخية:  – [17]

قػػػواؿ الػػػيت الظػػاس عظػػػه كيقولػػػوف  ػػػم: ن تسػػمعوا لػػػه كالغػػػوا ميػػػه  مكػػاتوا يػػػأتوف باملكػػػاء كالصػػػفَت كالصػػياح كإتشػػػاد الشػػػعر كاألرا يػػػز كمػػا لضػػػرذم مػػػن األ
مػػن  تػػاب   «.ك ػػاف رقيػػق القػػراءة: إتػػا ٍػػاؼ أف يفػػس أبظاءتػػا كتسػػاءتا أب بكػػر ح أمػػم قػػالوا ملػػا اسػػتمعوا إ  قػػراءةكقػػد كرد يف الصػػاي .  يصػػخبوف هبػػا

س  اإلصػػػدار األكؿ بػػػن عاشػػػور  اجلػػػام  التػػػارخي  لتفسػػػَت القػػػرآف الكػػػر   مؤسسػػػة الباػػػوث كالدراسػػػات العلميػػػة: ومبػػػدع  مػػػااالتاريػػػر كالتظػػػوير للطػػػاذر 
 ـ.2011ذػ /  1432

 .24 – 23سورة البقرة  اخية:  – [18]
 .38 – 37سورة يوتس   اخية:  – [19]
 .13سورة ذود  اخية:  – [20]
 .88سورة اإلسراء  اخية:   – [21]
 .49سورة القصص  اخية:  – [22]
 .33سورة الطور  اخية:  – [23]
. دار املعرمػػة  بػػَتكت  1/289السػػَتة الظبويػػة: ابػػن ذشػػاـ  حققهػػا كفػػبطها ككفػػ  مهارسػػها مصػػطفى السػػقا كإبػػراذيم األبيػػارم كعبػػد اافػػي  شػػل    – [24]

 ـ.1955ذػ / 1375الطبعة الثاتية: 
آؿ عمػراف: و :إن ذو اا  القيـو تزؿ عليت الكتاب﴾. ﴿أل  ا ن إله  01البقرة: و :أتمر على سبير املثاؿ الفواتح اختية: ﴿أل  ذلت الكتاب﴾ – [25]

 :. ﴿ألػػر   تػػاب أحكمػػت آياتػػه﴾ 01يػػوتس: و :. ﴿ألػػر  تلػػت آيػػات الكتػػاب ااكػػيم﴾ 01األعػػراؼ: و :﴿أملص  تػػاب أتػػزؿ إليػػت﴾  01-02
 :ر   تػػػاب أتزلظػػػاه إليػػػت﴾. ﴿ألػػػ 01الرعػػػد: و :. ﴿أملػػػر  تلػػػت آيػػػات الكتػػػاب﴾ 01يوسػػػ،: و :. ﴿ألػػػر  تلػػػت آيػػػات الكتػػػاب املبػػػُت﴾ 01ذػػػود: و
. ﴿طػه  مػا أتزلظػا  01مػر : و :. ﴿ هيعص  ذ ر رٛتػة ربػت عبػده ز ريػاءى﴾ 01اًاٍجر: و :. ﴿ألر  تلت آيات الكتاب كقرآف مبُت﴾ 01إبراذيم: و

الظمػػر: و :﴾.﴿طػػس  تلػػت آيػػات القػػرآف ك تػػاب مبػػُت 01الشػػعراء: و :. ﴿طسػػم  تلػػت آيػػات الكتػػاب املبػػُت﴾ 01طػػه: و :عليػػت القػػرآف لتشػػقى﴾
 . 01القصص: و :. ﴿طسم  تلت آيات الكتاب املبُت﴾ 01
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 البحُث في اإلعجاز البياني وأهُم نظرياته: – 3
الظقػػد  ػػاؿ اللغويػػة الظقديػػة الػػيت بػػُت أيػػديظا  إ  أف الباػػ ى يف عربيػػة القػػرآف كٚتالياتػػه   ٌػػا يػػدرر يف  تشػػَتي املؤلفػػاتي      

ذػػػ  "معػػا  القػػرآف"  ك ػػذلت  207أبػػو ز ريػػا لػػِت بػػن زيػػاد الفػػراء و ،ى ل ػػيف القػػرف ا جػػرم الثػػا   حيػػ  أى  األدب   اتطلػػقى 
 " از القرآف". هي ذػ .  تابى  210كف   أبو عبيدة معمر بن املثٌت و

ة  مبيظػػا أثػػر ارػػتالؼ حنويػػة كبالرييػػة كأسػػلوبي تر يبيػػا  بتظاكلػػه  واتػػبى  [1]قػػد ْتػػ  يف "معػػا  القػػرآف" كإذا  ػػاف الفػػراءي      
  م تػػه مػػ  مسػػورةن  القػػرآف سػػورةن  رى وى   مقارتػػا يف بعػػل األحيػػاف بػػُت القػػرآف كالشػػعرأل متظػػاكن سيػػهً دً علػػى املعػػٌت كتعػػد   "القػػراءة"

مػػن اخلطػػوات األك  يف تػػدبر عمػػًق لغػػًة ميعتػػربه  الكتػػابى    لكػػن  ذلػػت ل يكػػن مشػػغون باإل ابػػة علػػى سػػؤاًؿ سػػر  اإلعجػػازً 
عػػػرب  كسػػػظظهم كطػػػرقهم يف ال  ػػػالـً  القػػػرآف ذػػػ  مػػػن  كرصاًًَصػػػها. مػػػ  السػػػع  ااثيػػػ  إ  إثبػػػات أف أسػػػاليبى القػػػرآًف 
أل كذذا تو يد ملا تٌص عليه القرآف تفسه  كذو أٌف العرب مثر ساَر الذين أيرسر إلػيهم الٌرسػر  إٌّنػا رػاطبهم املػتكٌلم التعبَت

راعو طبيعػةى كأٌف القػرآف ل يسػتادث يف ذػذا اجلاتػب شػيئاأل ماخًلطػابي ميػ الذم ذو ا تعػا   بلغػتهم كبلسػامم كأسػاليبهم 
 الٌتواصر اللسا  كشركطه املوفوعية.

بػػػُت أسػػػاليب القػػػرآف كأسػػػاليب العػػػرب. كمػػػ   املقابلػػػةي  ػػػذا ك  املقارتػػػةي  [2]يف " ػػػاز القػػػرآف" هي تٍ لى شػػػغى   أبػػػو عبيػػػدة ك ػػػذلت     
اطبػاتم. كهبػذا يتقػرر أف أصػرى طػابى القػرآ ى ن خيػرج عػن مػألوؼ العػرب يف  ي تصديه للبياف القرآ  كتفسَته  يؤ ػد أف اخلً 

ػػهه إ  اجليػػر الػػذم باعػػدًت ا يٍجظىػػكتمػػن  أف  " ػػاز القػػرآف" مي كاحػػده.  كاملسػػتعمرى مظهػػا أسػػاليًب العربيػػةً  كبػػُت العربيػػة  هي ةي بيظىػػو  
  الفصياة.

 إ  الدراسات اللغوية البالرييػة كالظقديػة األدبيػة. ريػَت أف  انتطالقػةى  لقد مٌهد ذذاف الكتاباف أمر دروؿ القرآف الكر ً      
ٍلقػاًت املتكلمػُتى  بػدءان مػن البى   إّنػا  ػاف ةً ص ػيى الكربل للباً  يف إعجاز القػرآًف مػن الظاحيػة الظ   ػً  الظ  يف حى بػوة اػ  يف حيجى

    القاَػرذػػ231البصػرم و مٌاـػبػن سػٌيار بػن ذػاتن الظػ إبػراذيمي زًلىًة ػاملعتىػ علػى زعػيمً  ك اف الذم أرسرى القضػيةى  الػرد   .كآياتا
يىػػػًة الػػػظ ٍمًم كالتػػػألي، القػػػرآ دى   كعىػػػبػػػػً"الص رمًة" كمػػػا مػػػن "تمريػػػة الصػػػرمة"   كمػػػا املفهػػػوـي   هً الصػػػة رأيػػػه كمقولتًػػػ. ممػػػا ري ـً حيج 

ةي ػدارت عليها السي اليت األسي   إلٍبطاً ا كرىد ذا ؟ ميظىاقىدى
ِِ مقولة الص رفِة بين االدعاء واإل –أ   :بطا

كمظػه . ميهي صىػرمان رً ٍصػتقػوؿي صىػرىمىهي عػًن الشػ ء يى  [3]إ  أرػرل مػن حػاؿو ة" كتعػٍت رىد  الشػٍ ًء "الص رمىةي" اسمه على كٍزًف "مػىٍعلى      
كإذا مػا أيٍتزًلػٍت سػورةه ت مىػرى بػىٍعضيػهيمي إ  بعػلو ذػر يػرا م مػن أحػد إ اتصػرموا  صىػرىؼى اي قلػوبػىهيٍم بػأمم قػـو ﴿ه تعا : قولي 

أم ن يقػػدركف أف »: [5]﴿ممػا يسػػتطيعوف صىػٍرمنا كن تىٍصػران﴾قػاؿ الراريػػب األصػفها  يف بيػاف قولػػه تعػا : . [4]﴾ن يفقهػوف
. [3]«يصػرموا األمػر مػن حالػة إ  حالػة يف التغيػَت أفٍ  فيًسهمي العذابى  أك أف يىٍصػرًميوا أتفسىػهٍم عػن الظػار  كقيػرى يصرموا عن أت

ػهي اتػدماعي املمظػوًع عػٍن  ً ميػزى لٍ من املظً   ألف املظ ى ن يػى  أرص   الٌصرؼى  الكفومي  رى عى ك ى  فيػدي أف  للمصػركًؼ ؽي يي رٍ الفىػ كذػذا .[6]ةو هى
  كانتػدماعً  بيظػه كبػُت الفعػًر  متيٍبًدليػهي بانٍتًصػبابً  ٖتىيػوؿي   ةن عػن ذاتًػهً   لكن  قو ةن رار ى إليه كاتصبابان املطلوب ةن يف الش ًء بى ريٍ رى 

  اتصراما.اتكفاءن ك 
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ٔتثػػًر القػػٍرآًف  كإعػػاقًتًهٍم  صىػػٍرؼى اً تعػػا  مًهػػمى العػػرًب عػػن أف يػػآتوا: اصػػطالحان الصػػرمة كٔتقتضػػى املعػػا  اللغويػػة  تعػػٍت      
 ٔتثػػر ذػػذه الػػٌدعول ك  .[7]اإل ػػ  اإلعجػػازً  يىٍثبيػػتى يف مىقػػدكرذم. كلكػػن ًحيػػرى بيػػظهم كبػػُتى الت اػػد م  ل   كقػػد  ػػافعػػن ٖتىىٌديػػهً 

ػػػ يكػػػوف القػػػرآفي  مقػػػدكرذم ني القػػػوؿى بػػػأف العػػػربى قػػػد  ػػػاف يف م  ضىػػػتى كذػػػذا يػى  عجػػػزان بذاتػػػًه.مي  كلػػػيس  ةو عظػػػهي معجػػػزان بقػػػوةو رار ى
بيػػظهم كبيظػػه.  مػػا يتضػػم ني    كلكػػظهم صيػػرًموا عػػن ذلػػت  كحيػػرى هً تً القػػرآف كمصػػاحى  ةً واًؿ بالريىػػٍظػػ ى علػػى مً ٍسػػم الظ  هً كاسػػتطاعتً 

.أك الركعة   من القيو ةً  ش ءه تص ًه  ليسى به  القرآف كتسي ى  القوؿى بأف بالريةى   اليت ن تيٍدرىؾي
   
 مستويات القِو بالص رفة: – 1

تعػػد د القػػاَلوف بالص ػػرمًة  كتفاكتػػت آراؤذػػم كأمهػػامهم تبعػػا نرػػتالؼ مػػواقفهم كتصػػوراتم  سػػواء مػػن املعتزلػػة  أك مػػن      
ـي  عيسػى بػػن  كقػد شػايعهي  اميػػة م  كذػو زعػيم مرقػة الظى  ألمػن قػػاؿ بػذلت ؿى أك   ربى الػذم اعتيػذػػػ  231وريػَتذم. ممػن املعتزلػة الظم ػا
ـي  ذػػػػ226و صػػػبح أبػػػو موسػػػى املػػػردار عبػػػد ا أبػػػو  بػػػن أب دؤاد أٛتػػػدي   ك  ذػػػػ226والٌشػػػيبا   بػػػن عمػػػرك الفػػػوط    كذشػػػا

مػػن املعتزلػػة ريػػَت الظىم ػػامي ُتى  ػػذلت  ػػد   .[8]فك كآرػػر   ذػػػ 250أبػػو سػػهر البصػػرم وبػػن سػػليماف  كعبٌػػادي   ذػػػ240والقافػػ 
العلمػػػاء مػػػن قػػػاؿ بالصػػػرمة حػػػىت مػػػن ريػػػَت  كمػػػن .ذػػػػ 415وكالقافػػػ  عبػػػد اجلبػػػار   ذػػػػ 384و كالرمػػػا ى  ذػػػػ 255و اجلػػػاح ى 
 .ككهيفتها بواعثها ذا   ك من  هة "الصرمة"مفهـو كتعكس مواق، ذؤنء ارتالما يف الظمر إ  املعتزلةأل 

 ال إعجاز في نظم القرآن: َصْرَفُة الَنظ اِم: 1-1
ـي م  الظى إبراذيم بن سيار بن ذاتن وً مى ذي       رأيػهي يف اإلعجػاًز مضػياةن مػن مضػاَاًه  حيػ  قػاؿ كاعتيػربى ك يف ػرى  ذػػ  231وا

تػألي،  لماتػه  ليسػػت  نى ٍسػػكالفضػياة اخلامسػة عشػرة مػػن مضػاَاه  أف تمػم  القػرآف كحي »صػاحبي "الفػرؽ بػُت الفػػرؽ": 
 كن دالة علػى صػدقه يف دعػواه الظبػوة  كإّنػا ك ػه الدنلػة مظػه علػى صػدقه  مػا ميػه -عليه الصالة كالسالـ  -ٔتعجزة للظ  

من اإلربار بالغيوب  مأما تمم القرآف كحسػن تػألي، آياتػه  مػ ف العبػادى قػادركف علػى مثلػه  كعلػى مػا ذػو أحسػن مظػه يف 
 .[9]«الظمم  كالتألي،

مػػن لكػػن بكوتػػه معجػػزان كدان علػػى الظبػػوة  ر  ًقػػأف الظمػػاـ ن يظفػػ  مصػػدرية القػػرآف  كأتػػه يي مػػن  ػػالـ البغػػدادم كهػػاذر      
يف القػػرآف مػػا ميػػه مػػن  اخيػػة كاألعجوبػػةي »يقػػوؿ مبيظػػا ذلػػت:  .كالبيػػاف مً التػػألي، كالػػظمٍ بالريػػة عػػن الغيػػب  ن ب هي إربػػاري حيػػ  

أحػدثهما   مػظعهم ٔتظػ  كعجػزو لػون أف ا العبػادي  عليػهً  أف يقػدرى    مقػد  ػاف  ػوزي كالػظممي  ا التألي،ي اإلرباًر عن الغيوًب  مأم  
 .[10]«ميهم
  ك ػػػا يؤ ػػػد ذلػػػت قػػػوؿ هً ادً ق ػػػكأصػػػاابه  كتػي  هً اتًػػػكى اـً ل يصػػػلظا مػػػن  تبػػػه  بػػػر مػػػن ري م ػػػك ػػػدير بالتظبيػػػه علػػػى أف رأم الظى       

ٍلػ أف  القػرآفى » وفمػعي زٍ يػى  وا ػاتابىهي  اى ٍصػأى كى  هإت ػ رسالته ورلق القػرآف اجلاح  عظه يف  ْتجػة  كأتػه تظزيػر   هي   كلػيس تأليفيػ[11]قه رى
يف  هي التاسػػعة: قوليػػ»د بػػه الظمػػاـ عػػن املعتزلػػة: ذػػػ  مصػػورنا مػػا تفػػر  548كيقػػوؿ أبػػو الفػػتح الشهرسػػتا  و .[12]«كلػػيس بربذػػاف

  كمظػ  العػرب رفػة  كمػن  هػة صػرؼ الػدكاع  عػن املعاربػار عػن األمػور املافػية كاختيػةإعجػاز القػرآف إتٌػه مػن حيػ ي اإل
   .[13]«كتممان  كمصاحةن  حىت لو رالذم لكاتوا قادرين على أف يأتوا بسورة من مثله بالريةن رنا كتعجيزنا  بػٍ ن انذتماـ به  ى ع
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علػى بعػل الدارسػُت ملػا  سي األمػري لتػبً هيمن علػى مفهػـو الص ػرمًة  كذػو الشػاَ ي  كلػذلت يى مي ػ   ذػو الػكذذا الرأم الظم ػامً      
 راٌدان بالص ػرمة مػن  هػة ثاتيػة. مقػد قػاؿ اجلػاح ي   هػةو  إ  يقػوؿي اـً كأصػاابًه مػن مىػد  علػى الظى ري يػىػ -مثال  -  دكف اجلاح ى 

: [14]ذػػػ 240و بػػان أبػػا عبػػد ا القافػػ  أٛتػػد بػػن أب دؤاداطً    ي القػػاَلُت بالٌصػػرمة رأمى  رامضػػا  ك ػػٌر مػػن شػػايعىهي  رأمى الظمػػاـً 
   ملػمطعػاف ػٌر   كالػرد علػى  مثلػ  يف انحتجػاج للقػرآفمػا ميكػن أقصػى    كبلغتي ميه تفس  لت  تابا أ هدتي  مكتبتي »

  كن اػػديث   كن اشػػوم  كن لكػػامر مبػػاد  كن ملظػػامق مقمػػوع  كن ألصػػااب الظمػػاـ  كملػػن  ػػم لرامضػػ    ميػػه مسػػألةأدع 
لٍ بعد الظماـ   ن يزعم أف القرآف   .[15]«كليس بربذاف كن دنلة    كأته تظزير  كليس تأليفه ْتجةقه رى

رمة  د. أٛتػػد ٚتػػاؿ العمػػػرم  إذ رأم اجلػػاح  يف الص ػػ إزاءى الػػذين كقعػػوا يف حػػػَتة كافػػطراب اػػدثُت كمػػن الدارسػػُت      
وإن كـان لـم يـذكر ذلـك صـراحة  – تـابع أسـتاذا النظـامكعمػال ٔتبػدإ انلتػزاـ األدب .. الظقلػ    ك اء اجلاح ي »يقوؿ: 

 ػاف تتيجػة لػردكد   –كلعر ٖتفمه أف يصػرح عالتيػة ٔتوامقتػه علػى رأم الظمػاـ  ولكنه تحفظ نوعا .. –يف بادئ األمر  –
  ملػم يػرد اجلػاح  أف يكػوف ذػو اخرػر ،ً لى الفعر  اليت أحدثها رأم الظماـ يف اجملتم  اإلسالم   راصة عظػد ٚتاعػة الس ػ

  إ ل لكنــه ال يعلنــه صــراحة  حػػوؿ أكؿ األمػػريــدور ه ... لػػذلت تػػراه  ػػذا التيػػار اجلػػارؼ الػػذم تعػػرض لػػه أسػػتاذي  ذػػدمان 
الظمػػاـ  يجــد واهــا يرتضــيه إلعجــاز القــرآن إال أن يجهــر بــرأيأف  –علػػى مػػا يبػػدك  –أعيتــه الحيلــة  يلبػػ  بعػػد أف

لػت يف يف ذ هي تى القػرآف كبالريتػه  كإشػادى  ظممبػ هي ... ريَت أتظا مػن تاحيػة أرػرل ن تظكػر علػى اجلػاح  إعجابىػفيقِو بالصرفة
 .[16]« ثَتة من مؤلفاته ..   ى موافً 
 :بأته  كذلت افطراب الباحً  يف ٖتديد موق، اجلاح ً  –يا رعاؾ ا  –مالح       

 يصػرح باعتقػاده ل   كلكظه اعًتض كاعػًتؼ أف اجلػاح ى ةً ذى مى لٍ يف القوؿ بالص رمة ٔتقتضى التػ   اـً م  تابعا للظى   عر اجلاح ى  -
 الظماـ يف الصرمة. رأمى 

على رأم الظماـ كقاؿ: وٖتف  ى توعػا ..  كذػذه العبػارة الظاقصػة  دالػة علػى أف الكاتػب ل  ػـز  مان ف  اى متى   عر اجلاح ى  -
 .هً تً لعدـ ههور ذلت يف أدل   هً أستاذً  بتاف  اجلاح   كن باتباعً 

ػػػػ هً إعػػػػالف رأيًػػػػ شػػػػجاعةي  للجػػػػاح أم إتػػػػه ل تكػػػػن ... تػػػػانايٍ ك اًكران ظىػػػػاًكران كمي دى ميػػػػ  عػػػػر اجلػػػػاح ى  - الفكريػػػػة  هً تبعاتًػػػػ رً كٖتم 
ـه   عن صريح آراَه. بقط  الٌظمراجلاح    بال دلير   ما أته ن يتظاسب كشخصيةى  كاجملتمعية  كذذا اتا

  ى بًػػبػػرأم الظمػػاـ. إ مػػا لى  ران ٍهػػر ح بػػالقوؿ باإلعجػػاز بالص ػػرمة  ك عػػر ذػػذا القػػوؿ  ى إف اجلػػاح  صىػػ :كقػػاؿ الباحػػ ي  عػػادى  -
 ك فا بذلت افطرابا كتظاقضا. ألبظمم القرآف كبالريته به جى عٍ أف اعًتؼ أف اجلاح  مي  الباح ي 
ً  ضيػهي القػوؿي ب عجػاب اجلػاحً قي ظػٍ القوؿى بالص رمًة  يػى  هي.  ما أف  مقد ههر تظاقل الباح   إٍذ إف آًررى الظص  يظقيلي أك لى       

ـى صػػر حى م ػػبػػظمًم القػػرآًف كبالريتًػػًه  ذلكػػم بػػأف الظى  كبأحسػػن مظػػه. بػػر   قػػادركف علػػى اإلتيػػاًف ٔتثػػر القػػرآف قى ٍلػػٔتػػا يفيػػدي أف اخلى ا
التلميػػًذ ألسػػتاذه    ةً ير ػػ ي إ   ػػوًف البػػاحثُت ل يسػػتوعبوا إمكػػاف  الفىػػ  كتػػرل أف ذػػذا انفػػطراب يف قػػراءة آراء اجلػػاح ً 

الػيت  الصػرلةي  صػوصي الظ   هي ضيػحى رىًقهم مػن  هػةو  كتدٍ هي تعػدد مًػظ ػدي فى م علػى رأم كاحػدو  كذػذا مػا تػي  ما أمم  علوا املعتزلػة  ل هيػ
 ػػػوذري  مػػػا ير ػػػ  اإلشػػػكاؿ أساسػػػا  إ  تعػػػٌدد دننت املفهػػػـو مػػػن املصػػػطلح العلمػػػ  الواحػػػدأل إٍذ  كردت يف القضػػػية.

  .ؿ  مأمرريه من اتواه األكٌ صىرىمىهي إ  مفهوـو  تل،و إ    اإلشكاؿ أف  اجلاًح ى احتف  ٔتصطلح الص ٍرمىةً 
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قػػػاَال بالصػػػرمة كاإلعجػػػاز الظممػػػ  معػػػا  حنػػػو رأم   كمػػػن الدارسػػػُت اػػػدثُت مػػػن اسػػػتبعد أف يكػػػوف اجلػػػاح  متهامتػػػا     
 هي عٍظػ أل ملػا تعػرؼكاحػدو  معنػا يف كقػتو  ٍُتً د قػاؿ بػالرأيػى اجلػاح " قػكأتػا أسػتبعد أف يكػوف "»إذ يقػوؿ: تعيم اامص  الباح  
بػاحثُت بالتظػاقل   ػا ن يليػق الالعلمػاء ك إ  رمػ   ةي كاملسػارعى  .[17]«متظاقضػاف ٍُتً مػ ٌف الػرأيػى   ةً ج ػااي  ككفوحً كَت فٍ التػ   من قوةً 

ـي  ألالعلم    البا ى ك   بافطراب القوؿ كارتالله. اتً بى ـ على رم  العلماء األثػٍ د  قى   مي بالقصور يف الفهمً  ةً القارَى  الذاتً  كاتا
 :إلعجازِ ا وإثباتُ  ةِ نَ تْـ لفِ ا ءُ َدرْ  :والرماني الجاحظِ  َصْرَفةُ  1-2

  ق438ويف القػػػوؿ بالصػػػرمة  أف اجلػػػاح ى كالرمػػػا ى ذػػػػ  255وكاجلػػػاح  ق  132وبػػػُت الظمػػػاـً  لعػػػر  أذػػػم ارػػػتالؼو      
مػػن التػػدبَت اإل ػػ   كالعظايػػة الرباتيػػة   ػػاءت  ان فػػربيريػػد هبػػا   عظػػد اجلػػاح  مالصػػرمةي  القػػرآفأل كمػػن ٙتػػةى  تػػاًف تفػػوؽ بالريػػةً بً ثٍ يػي 

الظػػاسي يف   ى هي عليػػه القػػوؿي  كيقىػػيتشػػابى  نٍ م  الفتظػػةي مىػػعي تػى مػىػػ  باملعارفػػة قً املسػػلمُت  كذلػػت ٔتظػػ  أذػػر الشػػغب مػػن التعل ػػ ملصػػلاة
  لصػػرمةامفهػػـو . يقػػوؿ اجلػػاح ي مبيظػػا رً لىػػكعصػػمة للظػػاس مػػن الز    [18]ةي هبػػذا املعػػٌت ًحٍفػػ ه للػػظص  كانفػػطراًب  كالصػػرمى  ااػػَتة

الٌرسػػوؿ كمثػػر ذلػػت مػػا رمػػ  مػػن أكذػػاـ العػػرب  كصػػرؼ تفوسػػهم عػػن املعارفػػة للقػػرآف  بعػػد أف ٖتػػداذم : » مػػا يتصػػٌورذا
 شػػبهة ذلػػت   مجػػاء بػػأمر ميػػه أد م هي ضيػػعٍ   كلػػو تكلػػ، بػى هي فىػػل  كى تى   ميػػه لى كلػػو طًمػػ .ميػػه  ى كلػػذلت ل  ػػد أحػػدا طًمػػ .بظممػػه

ى  كأشباه األعراب  كالظساء ة على األعرابضيالقلعممت  ى ذلػت للمسػلمُت عمػال  كلطلبػوا اا مػة قى لٍ كأشباه الظساء  كألى
كأصػااب ابػن الظواحػػة إّنػا تع لقػػوا ٔتػا ألٌػػ،   مةأصػااب مسػػيلً  مقػد رأيػػتى  .القيػػر كالقػاؿ رى كالًتافػ  بػبعل العػػرب  كلكثػيػ

كتعػػػاطى أف   هكأرػػذ بعضىػػه  بى  ػػم مسػػيلمة مػػن ذلػػػت الكػػالـ  الػػذم يعلػػم  ػػػٌر مػػن  عػػه أت ػػه إّنػػػا عػػدا علػػى القػػرآف مسػػػلى 
 .[19]«الذم ن يبلغه العباد  كلو ا تمعوا له    مكاف  تعا  ذلت التدبَتي هي يقارتى 
 ي، أف اجلاح  احتاط ملن يػدم  رأيػه  باملباعػدة بػُت مػا يتصػوريهي مػن معارفػة القػرآف   -ا  أ رمتى  -  ٍ تالحً كلٍ       

ٍلبان لػعدكاتا على القرآف ك كبُت ما  اف قد قاؿ به مسيلمةي الكذابي كأفرابيهي  إذ اعترب اجلاح ي ذلتى    كتعاطيػا ملقارتتػهً  ه سى
ممعلػـو أتػه    عد أمػا قػوؿ مسػيلمة يف الضػف: »اخيتـ اخلطػاب كعلى ذذا الرأم كالتو يًه  ميكظظػا أف حنمػر  ػال ن معارفةن.

من أكصاؼ املعارفات كشػركطها  كإّنػا ذػو اسػًتاؽه كاقتطػاعه مػن عػرض  ػالـ القػرآف راؿو  من  ر ماَدة ... راؿو  الـ 
ػػ صػػاحبه يف كسػػبير مػػن عػػارض  .أك يصػػيبوا يف شػػ ءو مػػن ذلػػت حػػذكه هي  لػػن يبلغػػوا شػػأكى ال  كاحتػػذاءه لػػبعل أمثلػػة تمومػػه  ك ى

ا كلدث له معٌت بديعناأك شعر أف يظشن له  ال رطبة   يه يف معظاه ليػوازف بػُت الكالمػُت  ميجاريه يف لفمه كيبار ما  ديدن
ٌ يبػػدؿ  لمػػة   ميظبػػأف يتايٌػػ،ى مػػن أطػػراؼ  ػػالـ رصػػمه كلػػيس  علػػى صػػاحبه مظهمػػا مػػياكم بػػالفل  ملػػن أبػػر سػػ، مظػػه إي

ٌ يزعم ترقي و كتلفيقصر بعضه ببعل كصرى   ميمكاف  لمة  .  [20] «...أتٌه قد كاقػفه موق، املعارفُت  إي
مػ  التعػارض كتفػر ًد تممػه. كبػذلت يكػوف قػد ر   بالريػة القػرآف الكامظػة يف بػدي  تأليفػه كقد هػر اجلػاح ي يقػوؿ بسػمو       

 ػامن يف القػوؿ برمػً  القىٍهػًر مػن األتفػًس  كصػٍرًؼ املعاتػدين عػن املعارفػة   مػالفرؽكالقػوؿ بالص ػرمًة. بُت اإلمياف باإلعجػاز  
ـي إبراذيم م على اإلتياف ٔتثله  أك أحسن مظه  ما زعم تًً رى دٍ درءان للفتظًة  ن لقي  إف الصػرمة يف مفهػـو اجلػاحً  ن  .كرأل الظمٌا

 ًكقايػػةه اػػدمأل  مػػا أمػػا إزاء التٌ ستسػػالـ َت عػػن انفػػرب مػػن فػػركب التعبػػتعػػٍت قػػدرة العػػرب علػػى اإلتيػػاًف ٔتثلػػه  كإّنػػا ذػػ  
انحتجػػاج لػػظمم القػػرآف كريريػػب تأليفػػه كبػػدي  ه " تابػػا عظواتيػػاجلػػاح   كقػػد ألػػ، لػػدرًء الفتظػػة عػػن اجملتمػػ  املسػػلم.  للػػظصٌ 
     فاع ميما فاع من تراث العربية.الكتاب  لكن  كإعجازه ادة تأليفه  كقوة بياتهرى يثبت ميه مػى  "تر يبه
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كأمػا »ذػ   ميبدك من قوله اخيت  أته متػاب  ملػا رآه اجلػاح   يقػوؿ يف رسػالته: 384كأما الصرمة  ما تصورذا الرما  و     
جػز مػن  هػة صػرؼ بعل أذر العلػم  يف أف القػرآف مع عن املعارفة  كعلى ذلت  اف يعتمدمه  صرؼ ا مم   الصرمة

ج سػػاَر املعجػػزات الػػيت دلػػت علػػى الظبػػوة  كذػػذا عظػػدتا أحػػد ك ػػوه   كذلػػت رػػارج عػػن العػػادة   خػػرك ا مػػم عػػن املعارفػػة
 إذق  388ويكػاد يكػوف مطابقػػا ملػا قالػه اخلطٌػػاب   يف رسػالته ذػػذه كقػػوؿ الٌرٌمػا  .[21]«اإلعجػاز  الػيت يمهػػر مظهػا للعقػوؿ

قػػـو إ  أٌف العلٌػػة يف إعجػػػازه الٌصػػرمة  أم صػػػرؼ ا مػػم عػػن املعارفػػػة  كإف  ػػاف مقػػػدكرا  ... كذذػػػب»ؿ يف رسػػالته: يقػػو 
. كيف  ػالـ الرٌمػا  زيػادة [22]«عليها  إٌن أٌف العاَق من حي   اف أمػرا رار ػا عػن  ػارم العػادات صػار  سػاَر املعجػزات

أل «اإلعجػاز  الػيت يمهػر مظهػا للعقػوؿكذػذا عظػدتا أحػد ك ػوه »كيظسبه إ  ذاتػه كذػو قولػه:   دالٌة على أته يرل الرٌأم ذاته
 أٌما  الـ اخلطٌاب مقد رال  ٌا يدؿ على اعتظاؽ ذذا الرأم.

البيػػػػا ى  اإلعجػػػػازى  معػػػػا ن يػػػػدمعاف بالٌصػػػػرمةً  مػػػػاأم  ٌػػػػا  مػػػػ  بػػػػُت الٌرمػػػػا  كاجلػػػػاح  يف تصػػػػٌور املوقػػػػ، مػػػػن الٌصػػػػرمةألك      
يف طبقػات البالريػة كأبواهبػا  هً القوؿ بالصرمة عظد الرما  ذو تو يد على اإلعجاز البالريػ   كذلػت لسػبق تفصػيلً . مالبالري ى 
يف البالريػػة مػػن ريػػَت تقصػػاف عػػن أعلػػى مرتبػػة  كمظهػػا ٘تكػػُت  ؼي ر  صىػػمظهػػا التى »بػػر إتػػه يقػػوؿ يف بػػاب التصػػري،:  .[23]العشػػرة

ػٍُتً مػن اإلعجػاًز كمهػا البالريػة كالص ػرمة  أف  ؿ  دى مػ [24]«العربة كاملوعمة  كمظها حر الشػبهة يف املعجػزة اجلمػ  عظػده بػُت ك هى
 بالصرمة  ذو مقصود اجلاح  املتقدـ. هي مقصودى 

 :اِ زِ جْ العاِلِم بعَ  َصْرَفُة القاضي عبد الجبار: انصرافُ  1-3
عػػن املػوقفُت املتقػػدمُت  الػػرأم الػػذم قػػاؿ بػػه القافػػ  عبػػد اجلبػػار  مػػارتل، املػػراد هبػػامػن املعػػا  الػػيت أرػػذتا الصػػرمة       
حي  ك  هها تو يها معكوسا  مقافػ  القضػاة يػرل أف الص ػٍرؼى ل يكػن مظػه تعػا   كإّنػا   ذػ 415و املعتزيلآبادم األسد

   ن صػػرما قهريػػػاذاتيػػا اسػػوا مػػػن أف يػػآتوا ٔتثػػر القػػرآف ماتصػػػرمواأل كهبػػذا تظقلػػب الصػػرمة "اتصػػػراما" طوعيػػ ػػاف مػػظهم  إذ يئً 
  اتصػرموا عػن ذلػتذػم الػذين كلكػظهم ك اراته بقوةو ماتعةو   اراًة القرآفً بكبُت م ٍر بيظهمٍ تعا  لٍ لىي . كذذا يفيدي أته رار يا

   إذ لو  اف الص رؼي قهران  لكاف اإلعجازي يف القهًر ن يف القرآف. .طوعا ن  رذا
إف دكاعيهم اتصػرمت عػن املعارفػة  لعلمهػم بأمػا ريػَت  كظػة  : »مظاهمعربا عن املفهـو الذم قد   يقوؿ قاف  القضاة     

يهم تابعػػا ملعػػرمتهم بأمػػا علػػى مػػا دللظػػا عليػػه  كلػػون علمهػػم بػػذلت  ل تكػػن لتظصػػرؼ دكاعػػيهم  ألتػػا  عػػر اتصػػراؼ دكاعػػ
. كبػذلت  ػاف مفارقػا للصػرمة عػن  اراتػه عجػزذمإدراؾ ماتصرامهم مرت به يف ذكاًتم عن ًعٍلمهم بقوة الظص ك  .[25]«متعذرة

تعبَت عػن اقتظػاع علمػ  طػوع  حصػر   إٌف صرمة القاف  عبد اجلٌبار من رارج ذكاتم.قوة صارمة اـ اليت ذ  م  ٔتفهـو الظى 
ـ مفارقػػة ملػػا رآه  ػػر مػػن الظمٌػػاـ كاجلػػاح   إذ  المهػػا اشػػًت ا يف اعتبػػار يف أتفػػس الػػػميخىاطبُت بالٌتاػػدم. كذػػ  هبػػذا املفهػػو 

س املخػػاطبُت  مػػ  مػػارؽ بيظهمػػا  ذػػو أٌف الٌظمػػاـ يػػدم  ب عجػػاز الٌصػػرمة إعجػػاز البالريػػة  بيظمػػا اجلػػاح  الٌصػػرمة قهػػرا ألتفػػ
 يدم  التعارض بيظهما. 

. ريػَت أمػم ن خير ػوف عػن كأشػاعرة مػن العلمػاء حػىت مػن رػارج مػرًؽ املعتزلػة  سػظةن كشػيعةن   ثػَته   ةً مى كعموما قاؿ بالص ػرٍ      
هبػذا الصػدد رأم  رى  ي ذٍ تىػ يظػا أفٍ ظً عٍ هي القافػ  عبػد اجلبػار. كيػى بىػلى املعٌت العاـ الذم ابتدأه الظم ػاـ. كذذبػه اجلػاح  مػن بعػده  كقػى 

إذ  .الظمػاـإبػراذيم كرارا لرأم حة"أل كقد  اد رأيه أف يكوف تى ذػ  صاحب: "سر الفصا466البالري  ابن سظاف اخلفا    و
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إذا »م علػػى ذلػػت  يقػػوؿ يف سػػر الفصػػاحة: تًً رى دي ٍقػػذذػػب ابػػن سػػظاف إ  أف ا مظػػ  العػػرب مػػن اإلتيػػاف ٔتثػػر القػػرآف مػػ  مى 
مػػػن  وفى ظيػػػك  مى تى هبػػػا  ػػػاتوا يػى  وا العلػػـو الػػػيتبي لً   بػػػأف سيػػػهً ؼى العػػػرًب عػػػن معارفػػػتً رٍ عػػدتا إ  التاقيػػػق ك ػػػدتا إعجػػػاز القػػػرآف: صىػػ

 .[26]«ذلت مٍ هً امً رى مى  تى قٍ املعارفة  كى 
ػػالػ را عة  الـ العػرب مػ  املعرمػة بالتػألي، كارتياراتػه  تقػودي بر إته يتجاكز رأم الظماـ بالقوؿ إف مي        دى ميراً  ى إ  أف  ًى

لعلػػـو املوصػػلة إ  عػػن مظػػ و بسػػلًب ا ذػػ  عبػػارةه   مة عظػػد ابػػن سػػظاف. كالصػػر [27]يف  ػػالـ العػػرب مػػا يضػػاذ  القػػرآف يف تأليفػػه
البالريػة كالفصػاحة كالبيػاف كمػا يػدرر يف صػظاعة الكػالـ كحسػن تأليفػه. كذػذا  :مضاذاة القرآف الكػر   كتلػت العلػـو ذػ 

 أيضا رأم بعل الشيعة من ريَت ابن سظاف اخلفا  .
القاسػػم الشػػري،  اأبػػ :ّتديػػد  كتػػذ ر مػػن أكلئػػت األعػػالـهػػا رمة  ريػػَت أمػػم ل يػػأتوا ميكقػػد قػػاؿ علمػػاء آرػػركف بالص ػػ     

... كذػػػم إذ  ق502و األصػػػفها  الراريػػػبى ك    ق456و   كابػػػن حػػػـز ق450و ااسػػػن املػػػاكردم ا  كأبػػػ ق436و املرتضػػػى
 ٍ هىٍ  الصرمة املذ ورين سلفا  كذ  أما:عن كى  وفى  ي ري عيدكما  ن خيىٍ م  أك يي هي قى بػى سى  نٍ مى  يذ ركف آراءى 

   مه  بذلت عبارة عن صرؼو قهرم  كلونه نستطاعوا اإلتياف ٔتثله.واقعة بقوة مانعة من الخارجإما  -
  مهػػ  بػػذلت اتصػػراؼ تلقػػاَ   لعػػدـ انقتػػدار علػػى بالريػػة أو واقعــة بقــوة دافعــةر لالنصــراف مــن دواخــل ذواتهــم -

 .ستشعار العجز  كذو دلير على االقرآف
كقػػد ك ػػدتا اإلمػػاـ  مػػن املعتزلػػة كالسػػظة كاإلماميػػة كالزيديػػة... كمػػن حػػذا حػػذكه ظىمٌػػاـً كالو ػػه األكؿ ذػػو املظسػػوبي إ  ال     

 : ميفص ال كمبيظان  إذ يقوؿ  اسَتتف ةبتفصيله على ثالثذذا الو ه  يبُتي  ل  بن ٛتزة العلوم
إ  املعارفػػػة  مػػػ  أف أسػػػباب تػػػومر الػػػدكاع  يف  دواعـــيهم بَ لَ َســـريػػػدكا بالصػػػرمة أف ا تعػػػا  أف يي  األِو التفســـيرُ » -

 هم حاصلة من التقري  بالعجز  كانستظزاؿ عن املراتب العالية  كالتكلي، بانتقياد كاخلضوع  ك الفة األذواء.حق  
 ربيه...اليت نبد مظها يف اإلتياف ٔتا ييشاً ري القرآف كيقا سلبهم العلومأف يريدكا بالصرمة أف ا  الثاني التفسيرُ  -
أف يػػراد بالصػػرمة أف ا تعػػػا  مػػظعهم بًاإلجلٍىػػاًء علػػى  هػػة القسػػػر عػػن املعارفػػة  مػػ   ػػومم قػػػادرين  التفســير الثالــث -
 أك بػالقوة.  أك بػالعلـو  إمػا بالػدكاع  أف الس ػلبى متعلػقه   ر مػن ذػذه التفاسػَتكاملتاص   .[28]«عن ذلت...سلب قواهم ك

  وما كاقعة بقوة ماتعة من رارج الذات.ذو  األكؿ األساس ملفهـو الصرمة  ك  الو هى  ري ها ٘تث  كذذه  ل  
  ك ػذا علمػاء هً كبياتًػ هً كتفسػَتً القػرآف  ثَت من علماء  -على الو ه األكؿ راصةن  -كقد تصٌدل للصرمة كالقاَلُت هبا      

كااػػا م اجلشػػم    ق 471و   كاجلر ػػا ق 403و   كالبػػاقال ق 388و : واخلطػػابهم  كمػػظاللغػػة كالبالريػػة كالظقػػد األدب
  ...ذػػػ 654و   كأبػػو حيػػاف امػػد بػػن يوسػػ، األتدلسػػ ق 541و كالقافػػ  ابػػن عطيػػة  ق 538و كالز شػػرم  ذػػػ 494و
 ظمريػػة الػػظمماألسػػس الظقديػػة لػػدحل الصػػرمة مػػن  هػػة  ك ػػذا التمهيػػد لالصػػتيه املتمثلػػة يف ري ف املقصػػود هبػػذا الظقػػاش  كأل

 ذذا السرد على الثالثة األكاَر.سظقصر كتأسيسهاأل 
 الصرفة:القِو بمحاولة الخطابي إبطاِ  – 1
مظصػرما عظػه    كقػد  ػاف  ارذػا لعلػم الكػالـ كذػو أكؿ مػن شػرح صػايح البخػارم  ميثر اخلطاب إتاه أذػر ااػدي       

   كذػػو تتمػػة  المػػهمػػظهم أحػػدو ذ ػػًر يقػػوؿ رادا علػػى القػػاَلُت بالصػػرمة  دكف  ."الغيظيػػة عػػن الكػػالـ كأذلػػهك تػػب يف ذلػػت: "
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ريػػَت   ا مػػم عػػن املعارفػػة  كإف  اتػػت مقػػدكرنا عليهػػا أم صػػرؼي   الصػػرمةي  هً كذذػػب قػػـو إ  أٌف العلػػة يف إعجػػاز : »الٌسػػابق
ػا عػن  ػارم العػادات صػار  سػاَر املعجػزات ألز عظهاو معج : كلػو  ػاف ا وا. مقػالإن أف العاَق من حي ي  اف أمرنا رار ن

عز ك ر بع  تبيا يف زماف الظبوات  ك عر معجزته يف ٖتريت يده أك مد ر له يف كقت قعوده بػُت ههػرا  قومػه  إ قيػر 
لػػػه: مػػػا آيتػػػت؟ مقػػػاؿ آيػػػيت أف أحػػػرؾ يػػػدم أك أمػػػد ر لػػػ   كن ميكػػػن أحػػػدا مػػػظكم أف يفعػػػر مثػػػر معلػػػ   كالقػػػـو أصػػػااء 

يده أك مد ر له  مراموا أف يفعلوا مثر معلػه ملػم يقػدركا عليػه   ػاف ذلػت آيػة األبداف ن آمة بش ء من  وارحهم  مارؾ 
دالة على صدقه. كليس يظمر يف املعجزة إ  عمػم حجػم مػا يػأيت بػه الظػ  كن إ  مخامػة مظمػره. كإّنػا تعتػرب صػاتها بػأف 

لػة علػى صػدؽ مػن  ػاء هبػا  ممهمػا  اتػت هبػذا الوصػ،  اتػت آيػة دا تكوف أمرا رار ػا عػن  ػارم العػادات تاقضػا  ػا 
قػػٍر لىػػًئًن اٍ تىمىعىػػًت اإًلتٍػػسي كىاجٍلًػػن  عىلىػػى أىٍف ﴿تشػػهد ٓتالمػػه كذػػ  قولػػه سػػبااته:  اخيػػة نلػػةى كذػػذا أيضػػا ك ػػه قريػػب  إن أف دى 

ػػػػافى بػىٍعضيػػػػهيٍم لًػػػػبػىٍعلو هىًهػػػػَتان  ا اٍلقيػػػػٍرآًف ن يىػػػػٍأتيوفى ٔتًٍثلًػػػػًه كىلىػػػػٍو  ى ػػػػذى مأشػػػػار يف ذلػػػػت إ  أمػػػػر طريقػػػػه التكلػػػػ،  [29]﴾يىػػػػٍأتيوا ٔتًثٍػػػػًر ذى
كان تهاد  كسبيله التأذب كانحتشاد  كاملعٌت يف الصرمة اليت كصفوذا ن يالَػم ذػذه الصػفة  مػدؿ علػى أف املػراد ريَتذػا  

 .[30]«كا أعلم
 -انمًتاض بػ يقى مػا ًسػعلػى بػانعًتاض  -اخلطػاب يقابػر ميػه حيػ    هً لعػدـ إمكػاًف ٕتزيئًػ ذذا الظص على طولهتقلظا      

العػاًلي بطػاؿ إمكػاف القػوؿ بالصػرمة يف القػرآف  كريايػة مػا يريػد   إلالعقالتيػة بُت املعجزة ااسية املشهودة  كاملعجػزة القرآتيػة
اخيػة ظب هػان علػى أف  كاعتػادكه  مي   ما قد تكوف ميما ألًفيوهي    اجملتىمىً  املرسىر إليهعادات  تكوف ٓتالؼً قد     أف املعجزةى هي تقريرى 

  إٍذ ن تكل ػػ،ى ميهػػا كن كان تهػػاد ،ي ل ػػه التكى رمة ن يظاسػػبي بالص ػػ تػػدعو إ  انحتشػػاد كانٖتػػاد يف التاػػدم  كالقػػوؿي القرآتيػػة 
أ   عػن مهػم اخيػة  لدقػة تممهػا  مػ أصػااب دعػول الٌصػرمة قػد أثبػت عجػزاخلطػاب . كبػذلت يكػوف تقـو على ان تهاد

ك ػػػوذر  ن يتظاسػػػبي كالص ػػػرؼى القهػػػرم .  كالتعػػػاكفى  بػػػأف ان تمػػػاعى ذلػػػت  .ا يػػػدر وا أسػػػرار الػػػظمًم القػػػرآ ػمٌ اػػػدم كلػػػ ػػػم الت  
   كبذلت يكوف القوؿ بالص رمًة تعبَتا عن عجزذم عن إدراؾ البياًف اإل  .هي اإلعجاز ذو البياف الذم ماتم إدرا ي 

بالتاػدم يف آيػة اإلسػراء  علػى  بػىيىػافى مػا ابتػدأه اخلطػاب  حيػ  اسػتدؿ  ذػػ  911وكقد تظاكؿ  الؿ الػدين السػيوط       
:  رمة  كقػػاؿالص ػػ الفً طٍػػبي  تػػه يػػدؿ م  ﴾...كاجلػػن   اإلتػػسي  ا تمعػػتً  نٍ لػػئً  رٍ قيػػ﴿بػػدلير:  كذػػذا قػػوؿ ماسػػده ...»راٌدا علػػى الظمػػاـً

كلػػيس عجػػز   ا تمػػاع املػػوتى ملظزلتػػه مظزلػػةى   القػػدرة  ل تبػػق ماَػػدة ن تمػػاعهم  كلػػو سػػلبوا علػػى عجػػزذم مػػ  بقػػاء قػػدرتم
يكػوف معجػزا كلػيس ميػه صػفة    مكيػ،ظعقػد علػى إفػامة إعجػاز إ  القػرآفٚتاع مبذ ره  ذذا م  أف اإل ري فى تػى املوتى  ا ليٍ 

ميلػـز مػن القػوؿ بالصػرمة: زكاؿ إعجػازه  كأيضػا؟ سلبهم القػدرة علػى اإلتيػاف ٔتثلػه  حي  إعجاز  بر املعجز ذو ا تعا 
كن     كيف ذلػػت رػػرؽ إلٚتػػاع األمػػة: أف معجػػزة الرسػػوؿ العممػػى باقيػػةعجػػازالقػػرآف مػػن اإل   كرلػػو  بػػزكاؿ زمػػن التاػػدم

 .[31]«معجزة له باقية سول القرآف
برمعػػػه مػػػا يلػػػـز مػػػن   مظطقػػػ ٖتليلػػػ  نعتمػػػادًه تػػػص  اخيػػػة  كعقلػػػ     كتػػػرل أف اسػػػتدنؿى اخلطػػػاب كالسػػػيوط  تقلػػػ        
أف القػرآفى ميٍعًجػزه بذاتًػًه  ن بقػو ةو   كذػذا سػع ه إ  اإلثبػاًت بػالقرآفً اقل كانستاالة بُت القوؿ بالص رمة كمفهـو اخية. ظى التػ  

از للقػرآف مػن قبػر علػى ثبػاًت صػفة اإلعجػ هي أدلة السيوط  اليت ترـك رد الصػرمة ببيػاف تظاقضػها  اعتمػادي  نٍ كمً  رار ةو عظهي.
.القوؿ بالصرمة  كأف ذذا   الثباتى ذو اىىر  إٚتاعو
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 بطاِ القِو بالصرفة:حجج الباقالني إل – 2  
اشػًتؾ ميػه   كمظهػا مػا هي عىػرى تػى مظها مػا امػٍ     على ثالًث حيجى و على القاَلُت بالص رمةً ذػ  403والباقال  اإلماـ  رد  دكري ي      

تقػابلُت ٖتقيقػا أك مػن كفػعُت مي كاسػتظتا ها القاَم على استظباط الفاَػدة  الطبيع  قً طً باملظٍ  ةى اإلباتى  دي مً تى عٍ ها تػى يعي   كٚتى م  ريَتهً 
 :  كبظاءن على ذلت يرل اإلماـ الباقال  أف  امًتافا

 ن تقتض  تٌصا عىايلى البالريًة. الص رمةى  -
 م.هي لى بػٍ قػى   افى   نٍ على مى ميخىاطىبُتى بالقيٍرآًف  ن يىٍسرم ػًبصىٍرًؼ ال كالقوؿي  -
ظٍ ػ"الاإلعجازى  امنه يف  ض  أف  يقتى   بالص ٍرمىةً  ؿى  ما أف القوٍ  -  .الكالـ اإل  ٌ يف ن  " ً مى

ى تً بػىػػكقبػػر أٍف تػي       ػػ لػػُت  ـي أطركحػػةى أصػػااًب الص ػػرمىًة   تى اايجى بأسػػلوبو حيػػ  يقػػوؿي   صػػاريىها البػػاقال   مػػاالثالثػػة  تػيقىػػد 
 :  ميظىم رينى للص ٍرمةػميتىكىل مان باٍسًم ال  سبير انمًتاضعلى  ىدىيل  
م يف هً مي ر  صىػػػكتى   الريػػػاتً البى  وؼً ظي م علػػػى صيػػػتًً رى دٍ مػػػ  قيػػػ هً عػػػا زكف عػػػن اإلتيػػػاف ٔتثلًػػػ اءى غىػػػلى البػي  م أف  تي ٍمػػػعى زى  مى لًػػػ: مى قيػػػرى  مػػػ فٍ »     

رؽ الغريبػة  ػاف علػى مثػر مػن ذػذه الط ػ هو ٍ ػوى بً  ةً ديعى البى  وهً  ي ذذه الوي  على ٚتي ً  رى دى قى  نٍ م: إف مى تي لٍ  قػي ال  الفصاحات؟ كذى  أ ظاسً 
 دكاعيػػهً  ري صيػػقٍ   أك تػى  ً ظٍ مى ػالػػ مػػنى  بان رٍ فىػػ هً لًػػثٍ ٔتًً  اإلتيػػافً  مػػنى  هي عيػػظػى ميىٍ  أكٍ   ؼً رٍ ا عظػػه فػػربا مػػن الص ػػ هي مي رً ٍصػػتمػػم القػػرآف قػػادرا  كإّنػػا يى 

علػى تمػم   رى دى ألف مػن قىػ ألةً ج ػااي  مػن إ ػابً  هي دى صىػمػا قى  رى صيػا مػن الدنلػة  كلىٍ  هي ما أرادى  رى ليتكامى  عليهً  هً تً رى دٍ قي   ى مى  هي إليه دكتى 
ػػ ٍُتً تػى  لمتػػُت بػػديعى  الثاتيػػة إ  األك   ك ػػذلت الثالثػػة حػػىت  م  علػػى فىػػ رى دى علػػى ذلػػت قىػػ رى دى عػػن تمػػم مثلهػػا  كإذا قىػػ زٍ ل يعجى

 .[32]«يتكامر قدر اخية كالسورة
ذػػػذه   بتقػػػدميها يف ذػػػذه الصػػػيغة اجلدليػػػة  م تػػػهي يسػػػتهدؼ مػػػن  مػػػوع ةً الص ػػػرمى  ةى ولىػػػقي  ػػػاف البػػػاقال  قػػػد خل ػػػصى مى كإذا       
ٍظً  بًقيصػوًر الػد كاع   مىػ ى تػىػوىاميًر القيػٍدرىًة كالعزميػة. ػالرأمى الذم يىقػوـي علػى القػوًؿ بالػ  ةريى مى ظ  ال هي جيػجى كيف ذػذا السػياًؽ أتػت حي مى

 الثالثةي.
مػن اخلػارًج  ن  ماتعػةه  مااجة األك  تيقاًبري بُت الص رمًة كبُت عيليو  بالرية القرآف  ذلت بػأف الص ػرمة مػن حيػ  ذػ  قػوةه      

 م  اٍسًتفىاًؿ بالرية الػظصأل كالواقػ ي  كأعجىبى  نى كى أمٍ ها  لكاتت وعً قي ازى تىصىو ري كي  ى  وٍ لى  تػىعىل قى  ا بطبيعة بالرية الظص  اإل    إذٍ 
يقػوؿ  بػُت طىبيعىػيتىٍ املظػ  كالػظص. ضً عػاري للت   ألكلػذلت يبػدك القػوؿ بالصػرمة ريػَت معقػوؿ .كمطلقػة أف بالرية القرآف ن متظاذية

ػا حيػط  ...: »هبذا الصػدد الباقال  علػى أف ذلػت لػو ل يكػن ميعجػزان علػى مػا كصػفظاه مػن  هػة تممػه املمتظػ   لكػاف مىٍهمى
وا عػػن عيػػظً مي   كى هً لًػػثٍ ٔتً  افً اإلتيىػ موا عػػنً رً صيػػ   إذٍ ةً وبىػجي عٍ يف األي   ى لىػػالفصػػاحة يف تممػػه  أبػٍ  ارً دى ٍقػكىكيًفػػ ى مػػن مً ًمػٍن ريتٍػبىػػًة البالريػػة ميػه  

دكاعػػػػػيهم عظػػػػػه  مكػػػػػاف يسػػػػػتغٍت عػػػػػن إتزالػػػػػه علػػػػػى الػػػػػظمم البػػػػػدي   كإررا ػػػػػه يف املعػػػػػرض الفصػػػػػيح  تٍ لى دى معارفػػػػػته  كعىػػػػػ
 .[33]«العجيب
ػػػةى تػيق ػػػاده عيلمػػػاءي آرػػػركفى       اكىؿى ذػػػذه اايج  ذػػػػ  يف رسػػػالته املوسػػػومة 538 ػػػاري اً الز  شػػػرم  و ميٍعتىًزيل  ػمػػػظهم الػػػ  كقػػػٍد تىػػػدى

  :  زعيم الظمٌاميةميعتًزيل  ػ  رادًّا على الظمٌاـً البأسلوبو ميتأت قو مشوب بسخرية رفية "إعجاز سورة الكوثر" إٍذ يقوؿي 
مظػهي يف اإلسػالـً  كلقىػٍد ريد ٍت علػى الظمٌػاـً  [35]اـً  كمػىه ػةه م ػمػن الظى  [34]كدىٍع عظتى حدي ى الص رمًة  مما الصػرمةي إن صيػٍفرىةه »     

ًتًه الٌداًمغىػًة أٍف يػيظػىز لىػهي علػى أرىؾ  ّنىىػطو   كلٍو صىح  ما قالى [36]صيٍفرىتيهي   ما ريد ٍت عليًه طىٍفرىتيهي  ًة اً البالغًة  كىحيج  هي لىوى ىبى يف ًحٍكمى
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كأٍعراهي مٍن حيلىًر البالريىًة كحيًلي ها  كأٍرالهي من هبًى    ىواًذًر العيقػوًؿ كثىرًي هػا  إ  ييقػاؿي لًػوينًة  أسلوبو كأٍسفىلىهي  [37]رً ٍمسى كأتٍػزىلىهي  كأ
ػػًظًه: ذػػاتي عٍ أى  ي لػػى الكػػالـً كٍأٍمتىظًػػًه  كألىٍربػػاًب آتىًقػػًه طىريقىػػةن كأٍحسى ليٌمػػوا ٔتػػا لىٍػػذكهي  مػىيػىٍعًتىًفػػهيمي ااىٍجػػزي  كيػىتىبػىػػُت  وا ٔتػػا يػىٍظايػػو حنىٍػػوىهي  كذى

لٍ تػىػرىذيٍم  ٍيػ،ى  ػاتوا أ  اتوا عىلىٍيػًه قػاًدرينى   ما   مػىييقاؿ قىٍد استىٍصرىمػىهيمي اي عىٍن أٍذوىًف ما  اتوا ميًه ماذرينى  كأٍيسىرً ميهمي العىٍجزي 
 .[40]«...[39]ايف املًٍضماًر مػىوىقػىفيوا  كيػىظػٍهىبوفى ااىلىبىةى ًٓتيطاذيٍم مػىقيًطفو  [38]يٍعًظقيوفى 
ي استاالةى الص ػٍرمةً اليت اعتمدذا الباقال    ااجة الثاتيةي أما ك        ةً ثىػعٍ البً  كاًقًعيػىػٍُتً  مهػا زىمىػني  زمىظػىػٍُتً بػُتى عىٍقػالن  ًبوىٍفػًعها  متيبػىُت 
لىهي الزمن قابرى التػىظػىز ًؿ  مي ك  ػدي يف  الًمًهػٍم  كميًظعواأل حٍي ي لٍ يىكًن القىٍوـي قىٍد صيرًموا  الذم قػىبػٍ مػا مياثًػري بالريػةى   السػابقً مىلًػمى ن  ًى

يف  هً بًػ ؿي دً ٍعػيػى  ا  ػافى م ػعى  ُتى ركمً ٍصػمى  ةً يىػلً اذً اجلى  رً أٍذػ نٍ ًمػ مٍ هي لى بػٍ قػىػ نٍ مىػ كنٍ يى    لٍ عاهي لى ما اد  وا عى مي رً على أته لو  اتوا صي « القرآف؟!
ػػػيي  ا لٍ ٌمػػػ... ملى هي تيػػػج  م حي هي مٍ زى ٍلػػتػى    كلىٍ كا إليػػػهً دي ًاػػػت  يػى  لٍ  مٍ هيػػ  ألتػ  ،ً ٍصػػػالر   يػػػبً جً   كعى مً مٍ الػػظ   نً ٍسػػػ  كحي ةً كالبالريىػػػ ةً صػػاحى الفى  يف   دٍ و ى

 .[14]«الفً طٍ البي  هاذري  ةً مى رٍ الص  بً  ري اًَ القى  عاهي ما اد   أف   مى لً   عي لهي ثٍ مً  هي لى بػٍ قػى  نٍ مى   الـً 
  القػرآف اثػر بالريػةى يرل أف يف قد   الـً العرب مػا ميي  –ال  اقً البى  ةً ج  حي  الؼً ًٓتً  –كتيذى  ري بأف بعل القاَلُت بالص رمًة      

يكػوف لشػيئا مػن ذلػت  دٍ ورً . ريػَت أتػه ل ييػصػاحب "سػر الفصػاحة" بر كما يفوقه  كمن القاَلُت بذلت ابن سظاف اخلفػا  
يقػوؿ: حيػ   ذػػ 1413السػيد أبػو القاسػم اخلػَو  وكذػو  مرا   الشػيعةأحىدي م كقد رد  ذذا الرأ دليال على صاة دعواه.

ػػػتى ه  قبػػػر أف يػى ليػػػثػٍ يف  ػػػالـ العػػػرب السػػػابقُت مً  دى ً ػػػ  لوي ةً مى رٍ لػػػو  ػػػاف إعجػػػاز القػػػرآف بالص ػػػ...» ػػػالبى  ل الظػػػ   د  اى   كيطػػػالبهم رى شى
ذلػت عػن  ػوف  ،ى شىػكل يظقر   ى  دٍ يو ى  لىٍ    لكثرة الدكاع  إ  تقله  كإذٍ رى اتػى وى كتػى  رى قً ذلت لظي  دى  ً باإلتياف ٔتثر القرآف  كلو كي 

 .[24]«القرآف بظفسه إعجازا إ يا  رار ا عن طاقة البشر
ػػػً  البػػػاقال        إعجػػػازً  هاأل ذلػػػت بػػػأف  إثبػػػاتى   كتىػػػركـي إٍسػػػقىاطىها مػػػن أساًسػػػذاتػػػا الصػػػرمةً بىػػػًت ظٍ مى كري علػػػى دي تىػػػ  كثالثػػػةي حيجى

يف املظػ  ن يف  بالصػرمة  ذػو إثبػات للظبػوة بػاملظً  ن بكالمػه تعػا   كذػذا  عػر اإلعجػازى  . بيظما القوؿي ةً للظبو   القرآف  إثباته 
ػا مىظىػ ى مظهػا الص ػرمىةي ل كً ٌا يػيٍبًطري ما ذ ركهي ًمنى «يقوؿ الباقال :   القرآف القوؿ بالص ػرمة: أت ػه لػٍو  اتػًت املعارفىػةي  يًٍكظىػةن كإّن 

رأمي  كذػػذا أيضػػا ذػػو .[34]«علػػى ريػػَته يف تفسػػه معجػػزانأل مػػال يتضػػمن الكػػالـ مضػػيلةن  عجػػزان  كإّنػػا يكػػوف املظػػ ي يكػػن الكػػالـ مي 
 املعتزيل  كقد تقدـ ذ ره آتفا. القاف  عبد اجلبار

املختلفػُتى بالتاليػر  سى يل  ميفىظ ػدان أسيػدى قػد اعتمػد املػظه  اجلىػ  أف  استدنؿى الباقال  على مساًد تمرية الص رمة ترل ظاإت     
ػػػالعقلػػػ  الػػػذم يفٍ  الًعٍلًميىػػػًة    كمآنتػػػا التطبيقيػػػةصي األطركحػػػةى مػػػن  واتبهػػػا املختلفػػػة  راٌدا الظمريػػػةى إ  حقاَقهػػػا املفهوميػػػةاى

لية أل كالعالقػة بػُت الكامظة يف الػظص البالرية البالغة حد  اإلعجاز العالقة بُت الص رمًة من حي  ذ  مظ ه  كقوةً  افً يى بػى   بً كالعمى
 "املظ " ك"اإلعجاز" ك"الظص".كزمًن تظزؿ اخلطاًب اإل    كاألزمظة السابقة. ك ذا العالقة بُت   الص رؼً 
امػت تمريػة الصػرمة  كذلػت ببياتػه أمػا قػوؿه ن يتعل ػقي ٔتوفػوع القػرآف الكػر  أباف عن تالباقال   قد  إفكميكظظا القوؿ      

ػػػري قػػػوة الػػػظص مػػػن  هػػػة تلقيػػػه  كإّنػػػا مػػػن حيػػػ  ذػػػو الكػػػالـي األبلػػػ ي  علػػػى  هً ليًقػػػعٍ بتػى الياَسػػػُتى  زى ٍجػػػعى يفسػػػركف   ألمػػػا ن تػيفىس 
 "أيرٍيليوطىػةً "م البالريػًة  إ  دٌ ٖتىىػ موفػوعً ًب إرادة اً الظامذة  كقدرته القاذرة. كبذلت يكوتوف قد زىٍحزىحيوا الظقاشى مػن جى شٍ مً 

تر يبػه اللغػوم  كالقػوًؿ بكػوف التو يػد علػى   ك البياتيػة البالرييػة هً قهر اإلرادة. كلذلت  اف نبد  من رىد ذػم إ  الػظص كطبيعتًػ
       بر إف ٚتي  ك وه اإلعجاز عظد الباقال  مىرىد ذا إ  دارر الظص  ن إ  رارً ًه. وه اإلعجاز القرآ الظمًم من أذم ك 
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 الصرفة:على نظرية  ردُّ األمام الجرااني – 3
 هتػُت متفػرعتُت عػن طبيعػةإعجػاز القػرآف الكػر  مػن   البالرية كالظاو  قضػيةى  إماـً   تظاكيؿي عبد القاذر اجلر ا  اف      

 :علىأٌكن  رى اجلدؿ السابق يف املسألة  مقد عمً 
 ه.   ردا على من أتكر إعجازى عجزه إثبات أف القرآف مي  -
   على بياف ك ه اإلعجاز  ردا على من قاؿ إته معجز بالصرمة.ثاتيا عمر ك  -

 من الظاحية املظهجية.  كذذا التمييز بُت  هيت القضية  يف رياية األمهية
 ػػػذلت يف أصػػػااهبا   علػػػ  د  ري يػػػ هي  ػػػدي    م تظػػػابػػػالرد علػػػى القػػػاَلُت بالصػػػرمة "الرسػػػالة الشػػػامية"علػػػى ارتصػػػاص  كعػػػالكة     

ـ   يسرم على من أرطأ يف "ك ػًه" اإلعجػاز ك"عظواتػه"   هي أف رد  . كيمهر "دنَر اإلعجاز"  ػاف  كلػذلتيف "الدنَر" عا
الػػوذم  هي لىػػدارى  لإلعجػػاز  لكػػن مػػن ك ػػهو  ذػػو إثبػػاته   مػػن ذػػذه اجلهػػة  ذلػػت بػػأف القػػوؿ هًبػػا علػػى مقولػػة "الصػػرمة" سػػرياته

مىػال  لقضػيةى ا هي ليػ ػاف تظاكي   كبسػبب تلػت الرؤيػة. طي لىػالغى ك  ػػ  يسػتهدؼ إثبػات التعػارًض بػُت "دعػول الصػرمة" ٙتػػةى  ي  ماتً كالس 
أل علػى آراء العلمػاء مػن قبلػه  مػا اعتمػد اجلر ػا  يف رده اجملمػر ذػذا  دكا تظز لػه.هً ق وا القرآفى كشى لى البالريية ألحواؿ الذين تػى 

  كذػو [44]ةً رى هٍ يرمعها إ  الش ػ  ميها   كإمراطه ةً احى بى كذ  مماعىةه يف القى   ميٍدرال الص رمة كما يًتتب عن القوؿ هبا يف "الشظاعة"
 اإلتكار. عظهي  ـي زى لٍ ما يػى 

لػو ل    كذاؾ أتػهأيضـا "الصػرمة"إ إف ذػذه الشػظاعات الػيت تقػدـ ذ رذػا  تلػـز أصػااب : »يقوؿ يف دنَر اإلعجاز     
علػيهم العجػز عظػه  كصػرمت  رى رً دٍ أي  فٍ   لكن أًلى تفسه يكن عجزذم عن معارفة القرآف كعن أف يأتوا ٔتثله  ألته معًجز يف

دـ العلػػم بشػػ ء قػػد  ػػاف يعلمػػه  كحيػػر حػػاؿ مػػن أيعػػعلػػى اجلملػػة   ك ػػاف حػػا م مثلػػهً  عػػن تػػألي،  ػػالـو /مهمهػػم كرػػواطرذم
تعجـبهم   كهي رى ٍمػأى  إكبـارهمعلػى  ؿ  كن يكوف مػظهم مػا يػدي   يتعاَظَمهم لكاف يظبغ  أف ن =بيظه كبُت أمر قد  اف يتس  له 

 ر الًعمىم عظػدذم  بػر  ػاف يظبغػ  أف يكػوف اإل بػار مػظهم كالتعجػب للػذم درػر مػن   مى مي كعى / بهرهم  كعلى أته قد مظه
دكمػم بػػاب  ػػاف  بيػػظهم كبػػُت شػ ء قػػد  ػاف علػػيهم سػهالن  كأف سيػػد   يػرى حً  أفٍ  العجػز علػػيهم  كرأكه مػن تغػػَت حػا م  كمػػنٍ 

كػػم مػػػن أف ل  ظعػػوف  ي لسػػاعة  ك٘تي إف آيػػيت أف أفػػ  يػػدم علػػى رأسػػػ  ذػػذه ا» ػػم مفتوحػػان  أرأيػػت لػػو أف تبيػػا قػػػاؿ لقومػػه: 
يػده علػى رأسػه  أـ  هً عً ٍفػكى  يكػوف تعجػب القػـو  أًمػنٍ  م    ك اف األمر  ما قاؿ  ًمػ«تستطيعوا كف  أيديكم على رؤكسكم

 .[45]«؟من عجزذم أف يضعوا أيديهم على رؤكسهم
 مظها:تلخص موق، اجلر ا    ملة كتستفاد من ذذا الظص أمور     

 ػػذا ك   الشػػظاعات  كالػػيت مظهػا رد  اإلعجػػاز إ  أكزاف الكلمػػات  كأكارػر اخيػػاتٚتلػة مػػن ذػػو القػوؿ بالصػػرمة عظػده  إف   -
ية شكلية أم إ   واتبى  ...انستعارات  الظص القرآ .  كن طبيعةي   كذلت ما ن يقبله العقري  .كقضايا  َز

 .قرآف  كاإلعجاز الواق  بسبب رارجو عن الظص  التص  بُت اإلعجاز الواق  يف  -من سبقه   -٘تييز اجلر ا   -
ػػػػٍلبً  - ػػػػزى العػػػػربي ًبسى ػػػػا بىػػػػ لػػػػو عىجى   أف ييٍكربكذػػػػا ؿى دى ًعٍلػػػػمو  ػػػػاتوا مظػػػػه متمكظػػػػُت  ملػػػػا تعجبػػػػوا مػػػػن بالريػػػػة القػػػػرآف  كلىتػىقىال وذى

 .. كتلت من أذم السمات البالريية الدالة على أحواؿ التلق ..كيػيعىم ميوذا
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 عظه بأف حير بيظهم كبُت اإلتياف ٔتثله  لتعجبوا من حا م  ن من حاؿ القرآف كعميم شأته.العرب  تلو عجز  -
كأمػػا رده يف "الرسػػالة الشػػامية"  مقػػد  ػػاء يف مصػػر ٖتػػت عظػػواف: "الػػذم يلػػـز القػػاَلُت بالصػػرمة"أل كرأل ميػػه اجلر ػػا  أف 

  دكف معػا  القػرآف ٔتثػر لفمػه كتممػه سً  ػاف إ  أف يعػرب عػن أتفيػ  أف التاػدمى  مو ذ  تػوى »علػى  هي قاؿ مقالتىػمبتدئ "الص ٍرمىًة" 
كا يف املعػػػا   ل   دي أف عيػػػبػٍ أمػػػوران شػػػظيعةن  يػى  هػػػا. ذلػػػت ألف يف القػػػوؿ هبػػػا علػػػى ريػػػَت ذػػػذا الو ػػػهً أف يكػػػوف قػػػد أيٍطلًػػػقى  ػػػم كريػػػَت 

 .[46]«يرتكبها العاقري كيدرر ميها.
يهمظػػا ذظػػا ٘تييػػز اجلر ػػا  بػػُت مسػػتويُت يف القػػوؿ بالصػػرمة  أك مػػا صػػادر عػػن تػػوذ مو  كالثػػا  شػػظاعاته ن يقػػوؿ هبػػا      
كأمػا مػا  ػاه   «أف التادم  اف إ  أف يعػرب عػن أتفػس معػا  القػرآف ٔتثػر لفمػه كتممػه»تات  عن المن  ممالتوذ   عاقره.

  بعػد الػوح  إ  الرسػوؿ عليػه السػالـ البيػاف ك يف البالريػة ا كتقصػامى العػرب  ترا  ى  ادعاَهم   ممن قبيراجلر ا  شظاعاتو 
كقسػػػمها علػػى سػػػبير انمػػػًتاض   ذه الشػػػظيعة ػػاجلر ػػػا   تصػػدلكقػػػد  كقػػد  ػػػاتوا قبػػر ذلػػػت  ػػػامل  القػػراَح كاألذذػػػاف...

 مقاؿ: قسمُت 

. قيػر  ػم: مػ ف  ػاف األمػر  ػذلت ملػم تقػم علػيهم مـن ييـر أن يشـعروا بـهإتػه تقصػاف حػدث يف مصػاحتهم م ف قػالوا: »
بػػالقرآف  قبــل التحــديموا شػػيئا مػػن الفصػػاحة الػػيت  ػػاتوا يعرمومػػا ألتفسػػهم دً بػػُت أف يكوتػػوا قػػد عىػػ ال فــرقحجػػةأل ألتػػه 

بػػزعمهم إّنػػا   اآليــة  ذلػػت ألف قــد عــدموا ذلــك ثــم لــم يعلمــوا أنهــم قــد عــدموا وبــين أن يكــونَ كالػػدعاء إ  معارفػػته  
  كن يكػوف مظػ  حػىت ييػراـ املمظػوع  كن يػيتىصىػو ري أف يػرـك . قد  اف  م  كظا قبر أف ٖتييػد كانظم ولفظمن  المنع اتت يف 
 .  [47]«...هي كن يعلمي  الش ءى  اإلتسافي 

حػاكلوا التاػدم  إن كمعهػم  ميفًتًض  إن كقػد حػاكلوا التاػدم  كمػاػمم ل يشػعركا بػاملظً  الػيرل أكمعٌت ذذا أف اجلر ا  
 كل تػىظػٍقيٍص.  ـهم ل تػيٍعدى أف  بالريتى  :ذذا يلـز عنهم من التادم. م ذف ظي الثقة بالعلم الذم ميك  عظدذم أك   العلم

: لكشػػ، زيػػ، اندعػػاء بعػػدـ استشػػعار تقػػص البالريػػة  كيقػػوؿعػػن ااجػػة السػػابقة  اجلر ػػا  حجػػة أرػػرل  عي ييفػػر  ك      
اليػـو قاصػر عػن الػذم تكلمػوا بػه أمػس  كأف قػد امتظػ  علػيهم  هم الذم يتكلموف بػهأف  المى  يعلمون وإذا اعلناهم ال»

اســتحاِ أن يعلمـــوا أن لــنظم القـــرآن فضــال علـــى  يف الػػظمم شػػ ء  ػػػاف يػػواتيهم  كسيػػلبوا معػػػٌت قػػد  ػػاف  ػػػم حاصػػال  
أف  المهػػم   بالصػػرمة ر القاَػػرذٍ ذاؾ ألف عيػػالبػػاق   ػػمأل  [48]]الػػواذن[مػػظهم  كعلػػى الػػظمم المػػاذر   ي مى ٍسػػالػػذم يي  كالمهــم
 .[49]«من الفصاحة هً كيف مبلغً   كا قد  اف مثر تمم القرآف  كموازيا لهد  قبر أف ٖتيي 

 م بػاؽو هيػالصرمة  ذو احتماؿ اعتقػادذم أف  المى مقولة دحل  إ  كانمًتاض الثا  املقابر للسابق يف سع  اجلر ا      
مىزًيػػةى للقػػرآف علػػى  المهػػمأل كإذف: ن أف  -يف زعمهػػم  -أل  ٌػػا يعػػٍت علػػى مػػا  ػػاف عليػػه قػػدميا كل يػػظقص شػػ ء مػػن بالريتػػه

ل  وا باملظ  مظها كالعجز عػن تيلهػا  كإذا ل لسػوا بػالعجز كاملظػ ً س   ييتصور أف لاكلوا تلت املزيةى  كإذا ل لاكلوذا ل ليً ل»
عتقػػدكا أمػػم قػػد عارفػػوا القػػرآف كتكلمػػوا ٔتػػا يوازيػػه ك ػػرم أف يى   ري إذف مػػ  ذػػذه ااػػاؿقىػػعٍ مالػػذم يػي  تقػػم علػػيهم حجػػة بػػه.

كقبػػر تػػزكؿ القػػرآف  ك ػػاف   علػػى مػػا  ػػاف عليػػه يف األصػػر  ػػرل املًثٍػػًر لػػه  مػػن حيػػ  إتػػه إذا  ػػاف عظػػدذم أف  المهػػم بػػاؽو 
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أف يعتقػدكا أف يف ٚتلػة مػا يقولوتػه يف الوقػت  ذا انعتقػادً ثر كاملساكم للقػرآف  موا ػب مػ  ذػمً ػال  المهم إذ ذاؾ يف حد  
 .[50]«عليه ما يشبه القرآف كيوازيه ركفى دً قٍ كيػى 

مظبها على مظزلة الرسوؿ الكر  يف  تمعه مػن الفصػاحة  رمة"  دعول "الص   دليال آرر على بطالفً اجلر ا   سوؽكي     
العػػرب  مػػن درػػوؿ الػػظقص علػػى  ٔتػػا قضػوا يف الظػػ  أف يقضػػوا يف» اهبػػيلػـز القػػاَلُت كذػم قػػد  ػػاتوا شػػهودا علػػى ذلػػت  إذ 

ظػ  شػػطران مػن بياتػه مصػاحتهم  كترا ػ  ااػاؿ هبػػم يف ؼ لػه قبلهػػا ك ثػَتا  ػػا عيػرً   البيػاف  كأف تكػوف الظبػوة قػػد أك بػت أف ميي
السػالـ قػد تػال علػيهم: ﴿قيػٍر / ذاؾ ألمم إذا ل يقولوا ذلت  حصر مظه أف يكوف عليه من شرؼ اللف  كحيسن الظمم. 

ذػو  حػاؿو  يف [51]﴾َتان ًهػهى  لو عٍ بػى لًػ مٍ هي ضي عٍ بػى   افى   وٍ لى كى  هً لً ثٍ ٔتًً  وفى ن يآتي  رآفً ذذا القي  ثرً وا ٔتًً لىًئٍن اٍ تىمىعىًت اإًلٍتسي كاجًلن  على أىٍف يىٍأتي 
اللهػػم إن أف شػػرؼ اللفػػ  كعيليػػو الػػظمم.  عليػػه  كيػػتكلم بػػبعل مػػا يوازيػػه يف ء ٔتثػػر القػػرآف كيقػػدري  يسػػتطي ي ميهػػا أف  ػػ

يقتاموا  هالة أررل  ميزعموا أته عليػه السػالـ قػد  ػاف يف األصػر دكمػم يف الفصػاحة  كأف الفضػر كاملزيػة الػيت هبػا  ػاف  
عليػه كسػلم. كإذا قػالوا ذلػت   لبلغػاء العػرب دكف الظػ  صػلى ا  المهم قبر تػزكؿ القػرآف يف مثػر لفمػه كتممػه  قػد  ػاف

الفصػاحة  بػر  ل يكػن مظقوصػان يف صػلى ا عليػه كسػلم لػم يشػت أحػد أتػهتوا قػد رر ػوا مػن قبػيح القػوؿ إ  مثلػه  م ا
 .[52]« اف أمصح العرب صلى ا عليه كسلم  أتت به األربار أته مالذ

ذػو عليػه بعػدذا. كذػذا مػا أشػد مصػاحة قبػر البعثػة   ػا   كالواق  أف مقولتهم تقتض  أف يكػوف الرسػوؿ عليػه السػالـ     
أرقػػػى مظػػػه قبلهػػػا  - بعػػػد البعثػػػة -الشػػػعرم اإلسػػػالم  بػػػر يصػػػرح اجلر ػػػا  أف اخلطػػػاب األدب  أم طريػػػق.ل يثبيػػػٍت مػػػن 

كأف تكػػوف أشػػعار شػػعراء الظػػ  صػػلى ا عليػػه كسػػلم الػػيت قالوذػػا يف »...علػػى  يقػػوؿ تاميػػا اسػػتفاؿ اخلطػػاب البالريػػ : كأ
يف شػأف  مى كً مدحه عليه السالـ كيف الرد على املشر ُت = تاقصة متقاصرة عن شعرذم يف اجلاذليػة  كأف ييشػٌت يف الػذم ري 

ـي ً  ػاتػان مؤي ػميعى  ف  ألتػه ن يكػو [معػت قر كركح القدس] حساف من حنو قوله عليه السالـ ا  ػاف دا مػن عظػد ا  كذػو يػىٍعػدى
 .[53]« دهي قبري  ثَتان  كيتقاصر أت،ي حالًه عن السال، مظها تقاصرا شديدا

قػػد عػػال بفضػػر تأييػػد ركح القػػدس اسػػاف  كبآثػػار اخلطػػاب القػػرآ . كل ييظقػػر عػػن   الثابػػت أف رػػٌط البالريػػة  مػػ ذف     
دلػيال علػى مسػاد أطركحػة الصػرمة  –عظػد اجلر ػا   –أل ك فى بػذلت هاتٍ عى ظً مي أما كن   هابالريتً  اشتكت تقصافالعرب أما 

 ها.كتامتً 
بالتاليػػر   : والعيػػٍرؼي كاملعقػػوؿ التجػػري    اإلمكػػا   كالواقػػاألدب كيعتػػرب عػػرض مقولػػة الصػػرمة علػػى الواقػػ  التػػارخي      

  متػػػػُتو  عقلػػػػ و  طركحاتػػػػا  ْتجػػػػاجو أبكػػػػر ا  مقولػػػػةى الصػػػػرمة يف دحػػػػل اجلر ػػػػ مظهجػػػػا ن ايػػػػد عظػػػػهكاملقارتػػػػة كاملقابلػػػػة... 
الطبيعػػ   أك   كيتأسػػس السػػابق علػػى املظطػػق العقلػػ  يًتتػػب ميػػه الالحػػق علػػى السػػابق  ن يقبػػر اخليٍلػػ،ى  برذػػا و  كاسػػتدنؿو 

قػػط تقصػػاتا مػػن مصػػاحتها  كن تعجبػػوا مػػن حػػا م ٔتػػا  تي ٍشػػالعػػرب ل تى تارخييػػا أف  مالثابػػتاليقيظيػػة   علػػى املعلومػػة اجملر بػػة
 من بعد تزكؿ القرآف.من اإلمااـ تصور أته أصاهبم يي 

كيسػػلت اجلر ػػا   ػػذلت مسػػلت اخلطػػاب  يف انسػػتدنؿ الظقلػػ  الظصػػ   لبيػػاف عجػػزذم عػػن مهػػم اخلطػػاب القػػرآ        
مظػاقل للقػوؿ بالصػرمة    ٔتثلها أك رَت مظها!؟. ذلػت بػأف املفهػـو مػن آيػة التاػدمكأ  للذم ل يفهم الرسالة  أف يآيت 

ٍظػىعيهي اإلتسافي بعد القدرة عليه  كبعد أف  ػاف يكثػيػ [54]كذلت أت ه ن ييقاؿي عًن الش ٍ ءً » :تفكَتا كتعبَتا ري ًمثٍػليػهي مظػهي: وإ  قػد ميي
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: وإ  أيٍعطيػتي   ئتكم ٔتا ن تقػدركف علػى ًمٍثلًػًه كلػو احتشػد  لػه  كدعػو  اإلتػس كاجلػن إ  تصػرتكم ميػه   = كإّنػا يقػاؿي
  كأيٍعػػػػًدمىكيمي اللفػػػػ  هي  كأف أيمًامكػػػػم عػػػػن القػػػػوؿ البليػػػػ اأف أحػػػػوؿى بيػػػػظكم كبػػػػُت  ػػػػالـ  ظػػػػتم تسػػػػتطيعوته / كأمػػػػظػىعيكيٍم إيٌػػػػ

   .[55]«  كما شا ر ذذا الشري،ى 
رمة  للكشػػ، عػػن ريلطهػػم يف الفهػػم  كسػػوء ذكػذا يعيػػد اجلر ػػا  صػػيارية آيػػة التاػدم  ٔتػػا يتظاسػػب مػػ  دعػػول الص ػ     

: ولػو تعافػد   إته ليس يف»ؼ كاملعقوؿ: ك ر عظد إ  ثظاَية املتقديرذم ملعٌت اخية  كذو يست العرؼ كن يف املعقوؿ أف يقػاؿى
. إًذ الػػػدعوة إ  تكػػػاث، [56]«كا تمعػػػتم ٚتػػػيعكم ل تقػػػدركا عليػػػه   يف شػػػ ء قػػػد  ػػػاف الواحػػػد مػػػظهم يقػػػدر علػػػى مثلػػػه...

ص رى أٍف دعوة إ  القول    .مظهم   ما عجز عظه اجلزءي هي  ل  اجلم ي   لي
ػػعٍ كيػى      إ  تفصػػير الفكػػرة األك  الػػيت هبػػا ابتػػدأ مصػػر الػػرد علػػى الصػػرمةأل كذػػ  الظمػػر يف  ػػومم   عبػػد القػػاذر مػػن بعػػدي  دي مى
أف مظػػاط التاػػدم ذػػو دعػػوتم إ  اإلتيػػاف بػػأتفس معػػا  القػػرآف يف تمػػم  اثػػر لػػظمم القػػرآف  الكػػر    –تومهػػا  –بوا حًسػػ

ا بًعىٍشػًر سيػوىرو ًمٍثلًػًه ميٍفتػىرىيىػاتو كىاٍدعيػوا مىػًن اٍسػتىطىٍعتيٍم ًمػٍن ديكًف الل ػًه أىـٍ يػىقيوليػوفى امٍػتػىػرىاهي قيػٍر مىػٍأتيو ﴿كذظا يستظد إ  آية سورة ذود: 
ٍظػتيٍم صىػاًدًقُتى  إذ انمػػًتاء إّنػا يكػوف مػظهم ملعاتيهػػا  مػدؿ ذػذا علػػى أف املعػٌت ل يكػن قػػط   دالػة علػػى مسػاد ذلػت [57]﴾ًإٍف  ي
 مظاط التادم.

بُت  هي ٚتعي  -يف ذذا املقاـ  –ظا م  هً   كيي بُت  تل، ردكد السابقُت عليه  الصرمةعلى يف رده لقد ٚت  اجلر ا       
 ضً رٍ القضية  إ عى  اري دى باملوفوع الذم عليه مى  هً طً املعتمد على ٖتلير الظص بربٍ   مظاذجهم  ممن املظه  الظص عظاصر 

اليل  الت  ظه  العقل  إ  امل من  هة أررلأل هً كالظص كدنلتً   من  هةو  حىت تمهر املفارقة بُت املزعـو املقولة على الظص  
ها ظي يػ  بػى يػي  م  إ  هً حي  ميير اجلر ا  إ  تظاكؿ أمكار السابقُت: واخلطاب كالباقال  كالسيوط ...  كأدلتً التفريع   التعليل  
ؾ أف من حق املظ  إذا اكذ»:  رأم اخلطاب قاَالٌتى عٍ مى  دى  ي، أ    -مثال  -نح  أل قاكتأل   ةن و  ا قػي ذزيدي يى  مظطق    بأسلوبو 

كأ ثرذا ك ودا  كأسهلها على الظاس  كأرلقها بأف تبُت  يكوف يف أههر األمور  فٍ أ ةً وى بػي ما للظ  ي  سً كن ذاتان رٍ كبػي  آيةن  رى عً  ي 
اخلطاب  إذً  .[58]...«رً كى الفً  دً عٍ بػي بً  كإن    رً مى إن بالظ   ؼي رى عٍ ن يػي     فً من رى  ن أف يكوف املظ ي لكر راءو كسام و أف قد  اف مظ   

سوًسها  ٓتالًؼ  [59]د  الر  ًر..."  أك مى دً اليى  بػ"ٖتريتً املمظوع م د  اى للت   الن ثى مى  بى رى ذو الذم فى  ًر األميوًر كىاى كذذا من أٍههى
 بالًفكىًر.بالريًة اخلطاًب كالبياًف  ذ  أموره تػيٍعقىري بالظ مىًر  كيػيتػىوىص ري إليها 

 رً دى صٍ على مى  دً اليى   ى فٍ كى  هً ا بً ظى يػٍ ر  وى   إّنا تػى هً َتًٍ الظقدم األدب ن ريى  قاشً إف تظاكؿ قضية إعجاز القرآف من  هة الظ       
يف أدبية الظص  ذا ك   يف اخلطاب القرآ  ذ   وذر اخلطاب األدب باعتبار البالرية   البالريكَت الظقدم األدب فٍ التػ  

 قان ل  ٗتىى  ةي يى بً رى العى  ميهً  تٍ قى ل  أرقى تص ٗتى  الظمرم التاليل   كالظقاش الكالم  الذم دار حوؿعظد العرب  اتطالقا من البا  
تأليفا : كتكويظهً  هً كدارلً  هً سً فٍ ن من تػى   من اخلارجً  هً ب عجازً  إعجاز القرآف  أك القوؿي  ـً دى بعى  مظيا أدبيا. كقد  اف القوؿي 

يسان  الن رى دٍ ... مى ةن كتر يبا كبياتا كمصاحى  كذلت الذم ذدل  ألطبيعة اخلطاب األدب يف القرآف الكر يف للبا  التاليل   َر
يف  تطورت عرب الًتا مات املعرمية  إ  تمريةو كتأم التو عميقةن  يف تمم القرآف الكر    راتو مى تى  إ  اقًتاحً   ادى الظق   العلماءى 
  قضيتظا الثاتية يف ذذه الدراسة.موفوعي   كذ  مً مٍ الظ   ةي يى رً مى   ذ  تى كالفكًر كاللسافً  بالريةالظقد كال
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ػػػػػػ –[ 35]  هي سىٍقطىةه منى العى   كىريىٍَتًًه.ييقاؿي مىه  الر  يري يػىفىه  مىهاذىةن كىمػىه ةن  مهوى مىه  كمىهيهه: إذا  اءٍت مظػػػػػةه: ػػػػمىػػػػػػػػػػه 
...الط ػػػػٍفػػػػرىةي: الوىٍثبي يف اٍرتفىاعو  ما يىٍطًفري اإلتسافي حاًَطان أٍم يىًثًبهي... كيف األىساس: كطىٍفرىةن ميٍظكىرىةن كم –[ 36] . كذو طىف اري األىتٍػهىاًر كطىفىرى الفىرىسي الظػ ٍهرى  ظه طىٍفرىةي الظ مٌاـً
 الر دمءي من  ر  ش ء. ر:ػػػٍفػػػػػسى ال –[ 37]
. يػىٍعػػػًظقوفى: –[ 38]  أم ييٍسرًعوفى
 تىقاربي اخلىٍطًو يف سيٍرعىةو  من القىٍطً، كذوى القىٍط ي. الًقطاؼ: –[ 39]
 1411  بػػػَتكت  الطبعػػػة األك : البالريػػػة. دار 61اإلمػػػاـ  ػػػار ا امػػػود بػػػن عمػػػر الز شػػػرم  ٖتقيػػػق حامػػػد اخلفػػػاؼ  ص:   الز شػػػرموإعجػػػاز سػػػورة الكػػػوثر:  –[ 40]

 ـ . 1991ذػ/
 .30 – 29  ص: إعجاز القرآف –[ 41]
-ذػػػ1395الطبعػػة الرابعػػة:  . دار الزذػػراء للطباعػػة كالظشػػر كالتوزيػػ   بػػَتكت 114 –1/51السػػيد أبػػو القاسػػم املوسػػوم اخلػػَو :   اخلػػَو و :آفالبيػاف يف تفسػػَت القػػر  –[ 42]

  ـ.1975
  .30 – 29القرآف  ص:  إعجاز –[ 43]
ومصػػدر سػػابق . كقػػاؿ الفَتكزآبػػادم يف  .3/218وشػػظ  : «:  الشػػُت كالظػػوف كالعػػُت أصػػر كاحػػد يػػدؿ علػػى رمػػ  الػػذ ر بػػالقبيح: »يف "املقػػاييس" قػػاؿ ابػػن مػػارس –[ 44]

 . ومصدر سابق .661وشظ  : ص: «: الشظاعة الفماعة... كريَتة شظعاء: قبياة مفرطة»قاموسه: 
-ذػػ1410يػة: الطبعػة الثات مكتبػة اخلػا    القػاذرة . 391–390ص: قػرأه كعلػق عليػه امػود شػا ر   اإلمػاـ عبػد القػاذر اجلر ػا    اجلر ػا ودنَر اإلعجاز:  –[ 45]

 ـ.1989
مػن دنَػر اإلعجػاز   611ص: ك  .ثػالث رسػاَر يف إعجػاز القػرآف فػمن .146ص:  أبو بكر عبد القػاذر بػن عبػد الػرٛتن اجلر ػا    اجلر ا والرسالة الشامية:  –[ 46]

 الرسالة الشامية امللاقة بالكتاب.
 من الدنَر. 612كص:  .147املصدر تفسه  ص:  –[ 47]
 يف دنَر اإلعجاز كردت  لمة والواذن  بدؿ والماذر  اليت يف ثالث رساَر. –[ 48]
 من الدنَر. 613 – 612كص:  .147 – 146املصدر تفسه  ص:  –[ 49]
 من الدنَر. 613. كص: 148 – 147املصدر تفسه  ص:  –[ 50]
 .88اإلسراء  اخية: سورة  –[ 51]
 . من دنَر اإلعجاز.614 – 613. كص: 148الرسالة الشامية فمن ثالث رساَر  ص:  –[ 52]
 . من دنَر اإلعجاز.612 – 611كص: . 146املصدر تفسه  ص:   –[ 53]
 نح  يف أسلوب اجلر ا   بظاء ااكم  من رالؿ صيارية القاعدة يف ما يشبه املسلمة املظطقية الطبيعية العامة. –[ 54]
 . من دنَر اإلعجاز.615. كص: 149الرسالة الشامية فمن ثالث رساَر  ص:  –[ 55]
 املصدر تفسه. –[ 56]
 .13سورة ذود  اخية:  –[ 57]
 فمن ثالث رساَر يف إعجاز القرآف.. 154-153الشامية  ص:  الرسالة –[ 58]
 . فمن ثالث رساَر يف إعجاز القرآف.23-22أتمر: بياف إعجاز القرآف  ص:  –[ 59]
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 :الثانيةقضية ال
 في النقد القديم"نظرية النظم" 

  كلػػيس  ثػػَتةالكػػالـ يف بػػدايات ذػػذه اافػػرات  أٌف قضػػية اإلعجػػاز ذػػ  القضػػية األـ الػػيت مظهػػا تفٌرعػػت قضػػايا   تقػػٌدـ
تارخيهػا. مقػد تفٌرعػت عػن قضػية  ترٌ بت ميه العربية عربباعتباره أركع  الـ   ذلت ريريبا بالٌظسبة إ  مر زية اخلطاب القرآ 

 .باعتبارذػػا األطركحػػة األمثػػر للخػػركج مػػن مػػداكرات "اللفػػ  كاملعػػٌت" "الػػظممتمريػػة "اإلعجػػاز  قضػػية "اللفػػ  كاملعػػٌت"  ك
ك ػػذلت ٕتػػادؿ الظقػػاد يف أمػػر "الصػػدؽ كالكػػػذب كاألراييػػر"  كيف قضػػية "الوفػػوح كالغمػػوض كاإلهبػػاـ"  كيف "الٌسػػػرؽ"  

الػػػيت أريظػػػت التفكػػػَت  بصػػػورة أدؽ... كريَتذػػػا مػػػن القضػػػايا "الػػػدين كالشػػػعر""الػػػدين كاألدب" أك ك"القػػػدـ كااداثػػػة"  كيف 
ك ػذا اار ػة الظقديػة العامليػة  كألتظػا تػرل أف "الػظمم"   الظقدم القد   بر كن تزاؿ  ا هالؿ كارمة يف الظقد العػرب ااػدي 

باعتبػػاره أتضػػ  تمريػػة صػػيغت يف الظقػػد القػػد   مقػػد آثرتػػا التثظيػػة هبػػا يف ذػػذه اافػػرات. علمػػا أف بقيػػة القضػػايا ليسػػت 
 ظاكؿ مسألة الظمم كإشكانته الغزيرة.ببعيدة عن ت

الظمريػػة علػػى أر امػػا  كيقتضػػ  التظػػاكؿ املظهجػػ  لػػػػػ"تمرية الػػظمم" رصػػد تػػاريخ اللفػػ  كاملصػػطلح كالفكػػرة  قبػػر أف تسػػتومى 
عظػػد اإلمػػاـ الظاريػػر ااصػػي، عبػػد القػػاذر اجلر ػػا . لكظظػػا سػػظتجاكز البعػػد التػػارخي   اػػاكلُت التوقػػ، عظػػده مػػن رػػالؿ 

 كالظقدية البالريية.  كاللغوية  ملخالفيه يف أطركحته الفكرية –رٛته ا  –جلر ا  تقاش ا
 :النظم لغة   - 1

ػػ: »ذػػػ 170و  ػػػاء يف معجػػػم العػػػُت   يف تمػػػاـ كاحػػػدو  ػلو ٍعػػإ  بػى  هي بعػػػضى وااىػػب  مػػن الز ػػاج كحنػػوه   رزان ػى الظمػػػم تمػػػمت رى
أك ريػَته مهػػو  مػاـ:  ػػر ريػػط يظمػػم بػػه لػؤلػػؤه ػه. كالظ  أم ن تستػقيػم طػريقتي   تماـ هً كذػو يف  ػر شػ ء حتػى قيػر: ليػس ألمرً 

 .[1]«تمػػػػاـ
تممت اللؤلؤ  أم ٚتعته يف السلت كالتظميم مثلػه  كمظػه تممػت : »ذػ 393للجوذرم و صااح العربيةتاج اللغة ك كيف 

... كانتتمػػػػاـ: قػػػػاؿ لثالثػػػػة  وا ػػػػب مػػػػن اجلػػػػوزاء: تمػػػػمه الشػػػػعر كتٌممتػػػػه  كالظمػػػػاـ: اخلػػػػيط الػػػػذم يػػػػظمم بػػػػه اللؤلػػػػؤ... كي
  .[2]«انتساؽ

الظوف كالماء كامليم: أصر يدؿ على تألي، ش ء كتأليفه. ]قاؿ اقق: لعلهػا : »ذػ  يف املقاييس395كقاؿ ابن مارس و
ٍشػيىتىاًف مػن كتكثيفه[ كتممت اخلرز: تمما  كتممت الشعر كريَته  كالظماـ: اخليط  ىٍمػ  اخلػرز. كالظمامػاف مػ :  ى ن الٌضػب 

ٍظبػىٍيػػه  مظمومػػاف مػػن أصػػر الػػذ تىًب إ  األذف ػػًت  : ى وشػػامة مسػػتطيلة يف عظػػق الضػػب إ  مخػػذه كاجلمػػ   يشػػى . كأٍتمىمى
 .  [3]«: أم  ىثَته الد  ا ة: صار يف  ومها بيل. كيقاؿ لكوا ب اجلوزاء: تىٍممه. ك اءتا تىٍممه من  رادو 

تمػػػػمت اللػؤلػػػػؤ أم ك كتمػػػػمه ماتتػمػػػػم كتظمػػػػم  كتمامػػػا  تمػػػػمه تمػػػػما   الػػػظمم: التػػػألي،: »ذػػػػ 711و كيف لسػػػػاف العػػػػرب
ك ػػر شػػ ء قرتتػػه بآرػػر أك فمػمػػت بعػػضىه إ  بعػػل  ...تمػػمتهك ٚتعػته يف السػلت. كالتظميػػم مثلػػه كمػػظه تىمىػػٍمتي الش عػػر 

كتمػػػاـ  ػػػر أمػػػر مػال ػػػه   ...ميػػه الشػػػ ء مػػػن ريػػػط كرييػػػرهمػػا تممػػت ر كالظمػػاـ  ػػ .تسػػاؽتتمػػاـ كانكان…مػقػػػد تمػمتػػػه
 .[4]«كاجلمػ  أتمػمة كأتاهيػم كتمػم
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تمػػػػمت اخلػػػػرز تمػػػػما مػػػػن بػػػاب فػػػػرب.  عػلػػػػته يف سػػػػلت. كتمػػػػمت األمػػػػر ماتتمػػػػم أم أقػمتػػػػه »كيف املصػػػػباح املظػػػػَت: 
  .[5]«لشعػر تمػماكذػو عػلى تماـ كاحدأل أم مػ  ريػَت  تػل،. كتمػمت ا  ماستقػاـ

ميكظظػػا أف تالحػػ  مػػن شػػركح اللغػػويُت لكلمػػة والػػظمم  كتسػػتظت  أمػػا مػػ  دكرامػػا علػػى أصػػر كاحػػد بػػالٌظمر إ  مػػا تقػػٌدـ  
 ذو والتألي، كالضم    أما:

 .األ زاء بُت كالتظاسب كالًتتيبالتألي، كانتتماـ كانتساؽ  الضٌم ك تتفرع إ   ثَت  ا يعتمد على  -
. مػالٌظمم  ذػو مػا ٚتػ  أك صػظاعة كٚتعػا كترتيبػا  ما يتأل، كيظتمم عبارة عن عظاصر متجاتسة  إما ك ػودا كطبيعػة أف -

 من األشياء اليت  اتت مفرٌقة.
أل مقد قاؿ ابن مظمور: الظمم: املظمـو  كص،ه باملصدر.  -  يكوف الظمم مصدرا دان على الش ء املظمـو
كيف  ...كالطٌريقػة أك املػظه  كالٌشػعر كاألمػر الكػالـك ... كاألشػياء   كاللؤلػؤ كالػديرٌ  ظجـو اجلػوزاءًممى  يرد الظمم ا ا ملا تي  -

 أررل. أك عالقةو  مقد دٌؿ على اسوسات  إٌ على املعقونت  ملشاهبةو   الٌظمموذذا ما يشَت إ  توٌس  دنلة لف  
كصػفا للكػالـ بااسػن   الكػالـ عامػة  كعلػى الشػعر راٌصػةيف انستعماؿ اللغوم القد   إطالؽ والػٌظمم  علػى  د  -

 كالٌركعةأل من ذلت قوؿ عظًتة بن شٌداد  اطبا عبلة:
 [6]كىمىبهى ي  كىحيسنه  ًسلته  لىهي  كىأىتتً      ¤     تمٍمتيهي  ٍممو تى  دير   ذذا !ةي لى يػٍ عيبػى 

مشػٌبها إيٌػاه بالػدٌر  ككصػفه بأتػه مظمػـو  كأٌمػا يف عبلػة  مقػد  ٌػى شػعره تممػا  إٌف قوله: وذػذا  إشػارة إ  شػعره الػذم 
عبلػػة  مهػػ  ٔتثابػػة الٌظمػػاـ  كذػػو الٌسػػلت الػػذم تألٌفػػت ميػػه ااسػػن كتآلفػػت  حػػىٌت  علهػػا ذػػ  طػػاب  حسػػظه  كعظػػواف 

يضػي، والػٌظمم  إ    كذػو الشػاعر املخضػـر  املػز  أىكس بػن مىٍعػنكمثلما كصػ، عظػًتة شػعره بػػػ والػٌظمم    ػد  هبجته.
الٌشػاعر املخضػـر يقػوؿ ميما يبدك أته اتتقاؿه من املعٌت اللغوم إ  انصطالح. وايف  مثٌبتا أمر تسمية الشعر تمما  الق

 :  ذػ 64املز  و بن أكس معنبُت اجلاذلية كاإلسالـ 
 [7]ذىجػاً   قىاًميةن  قىاؿى  مػىلىػم ػا¤          القىوىايف تىٍممى  عىل ٍمتيػهي  كى ىمٍ                            

علػػى الٌشػػعر  كاألذػػم مػػن ذلػػت  ذػػو مراعػػاة موفػػوع ااسػػن كالبهجػػة يف ذلػػت  ممهػػم  ػػٌدا أمػػر دنلػػة لفػػ  والػػٌظمم 
كقػػد شػػٌبهه   الوليػػد بػػن عتبػػة  ػػالـن  ٍسػػعػػن حي   يف  ػػالـ ابػػن عبٌػػاس املرعػػ    هي انسػػتعماؿ. كذػػو امللمػػح تفسيػػاإلطػػالؽ ك 

 بػػن الوليػػد قػػدـ: قػػاؿ عليػػه ا رٛتػػةذػػػ  68و عبػػاس ابػػن عػػن كيػػركل»يف  تػػاب "الفافػػر" للمػػربٌد:   ػػاءبػػظمم اخلػػرز. 
   .[8]«أعطاه إن مقَت كن ٛتله  إن را ر هبا يبق ملم  َخَرزر  مُ ظْ نَ  ِطَقهنْ مَ  ك أف مصا،  كرقةي  هي ك هى  مكأف املديظةى  عتبة

 :النظم اصطالحا - 2
الكػػالـ » املعػػٌت األشػػهر ملصػػطلح الػػظمم يف  تػػب انصػػطالحيُت كيف تػػاريخ األدب العػػرب كتقػػده  ذػػو الٌدنلػػة علػػى لعػػرٌ 
ترتيػب : »الٌظمم ذػو فف   شاؼ اصطالحات الفظو م عظد انصطالحيُت ٔتعاف أررليرد مصطلح الظمم  ما «. املوزكف

ترتيػػب األلفػػاظ متظاسػػبةى املعػػا  متظاسػػقةى »التعريفػػات: ذػػو  كيف .[9]«األلفػػاظ علػػى كمػػق ترتيػػبو يقتضػػيه إ ػػراء أصػػر املعػػٌت
 .[10]«الدننت على كىٍمق ما يقتضيه العقر  أك األلفاظ املرتبةي هبذا انعتبار
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 .[2]«لفميػػه  كذػػ  العبػػارة الػػيت تشػػتمر عليهػػا املصػػاح، صػػيغةن كلغػػةن »القػػرآف ذػػو:  مي مٍػػكيف تػػاج اللغػػة كصػػااح العربيػػة: تى 
تسػػػقا  كتظسػػػيقه الشػػػ ء إ  الشػػػ ء فػػػم ذػػػ    كانصػػػطالح وماللغػػػاملعظيػػػُت  بػػػُت املظاسػػػبةكػػػوف تإ  مػػػا تقػػػٌدـ  بػػػالٌظمرك 

 كاحدا.
 :عبد القاهر مفهوم النظم عند الجرااني - 3
 :صفة النظم عند الجرااني وقيمته -أ 

بػه  ملػا لتلػت الصػفات مػن األمهيػة  بتتب  استعمانت مصطلح الٌظمم عظد اإلماـ عبد القاذر  ميكظظػا أف ترصػد مػا كصػفه
 يت:بياف  واتب من املفهـو  كذ   اخ يف
أ ثػر مػا يػردي مصػطلح الػػظمم عظػد اإلمػاـ اجلر ػا   يػػرد يف دنَػر اإلعجػاز  كذػو ميػػه العمػدةي  كدليػري األدلػة كالػػدنَر.  -

مقػػد تكػػٌررت لفمػػة والػػظمم  كمشػػتقاتا  يف "الػػٌدنَر" ك"األسػػرار" ك"الرسػػالة الٌشػػامية"  مػػا  كأمػػا حػػ  األسػػرار مظػػه مقليػػر.
  69  يف "دنَػر اإلعجػاز"  كتسػ ه كسػتوف و184مظها أرب ه كٙتاتوف كماَة و . 279يقرب من تس و كسبعُتى كماَيت مرة و

   يف "أسرار البالرية".26يف "الرسالة الٌشامية"  كسته كعشركف و
 ؤىل ً،أل أك يطلػق املصػدري ػي املعٌت األشد ركا ا عظػد اجلر ػا  ملصػطلح الػظمم  ذػو املعػٌت املصػدرم  أم معػري الظػاهم املػإٌف  -

. ... مهو املظمـو  كيرادي به أف يكوف ا ا ملا تيًممى كأيل ،ى كات سقى كترىٌ بى
مػػػ ذا بطػػػر أف »...قػػوؿ بأسػػػلوب ااصػػر: ن  ػػاؿ للكػػػالـ علػػى اإلعجػػػاز عظػػد اجلر ػػػا  ميمػػا سػػػول الػػظ مم  حيػػػ  ي -

   .[11]«يكوف الوص، الذم أعجزذم من القرآف يف ش ء  ا عٌددتاه  ل يبق إن أف يكوف يف الظمم...
   .[12]«ن قدر للكالـ إذا ذو ل يستقم له  كلو بل  يف ريرابة معظاه ما بل »الظ ممي عظدهي ذو الذم  -
   .[13]«ن يكوف الكالـ  الما إن به»الذم  كذو -

 :في تقديم النظم وبيانه منهجية الجرااني -ب 
يقرٌبظا ذذا العظصر من  يفيات بياف اجلر ا  أمر "الظمم" عظػده  حيػ  تتضػامر تلػت الطػرؽ كالكيفيػات يف رسػم معػال 

كأحياتػا  ببيػاف مػا خيالفػه  أك لػدد أ ػزاءه كمكوتاتػه بعل رصاَصه  أك ذ ر  ده يبيظه تارة بالتعري،  أك ب إتٌظااملفهـو  
يبيظػه ٔتػا يظػاهره مػن الصػظاعات ااسػية اجلماليػة الدقيقػػة راٌصػة. كذػذا بعػل التفصػير لتلػت البياتػات مػ  شػػواذد   أرػرل

 على ذلت:
 بيانه بتعريفه: – 1

   .[14]«يف معا  الكلم ذو تور  معا  الظاو "الظمم": »...َر اإلعجازيف دن حنو قولهكذلت 
 بيانه ببعض خصانصه: – 2

 .[15]«م صظعة... يستعاف عليها بالفكرةإف ذذا الظم: » ذلت يف الٌدنَر  حنو قوله
 بيانه بما يخالفه )التعريف بالنفي(: – 3

الغػػرض بػػظمم الكلػػم أف توالػػت ألفاههػػا يف الظطػػق  بػػر أف تظاسػػقت دنلتهػػا كتالقػػت معاتيهػػا  لػػيس»... حنػػو قولػػه: 
 .[16]«الو ه الذم اقتضاه العقر على
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 بيانه بتحديد أازانه ومكوناته: – 4
قولػه  اقػرأك  أبواب التقد  كالتػأرَت  كااػذؼ  كاخلػرب  كااػاؿ  كالفصػر كالوصػر  كإف   كإّنػا  كمثػر...ما يرد يف حنو 
   .[17]«اعلم أف ليس الظمم إن...»مثال: 

 بيانه بما يناظرا من الصناعات الحسية الجمالية الدقيقة خاصة: – 5
كلػػيس ذػػو الػػظمم الػػذم معظػػاه فػػم الشػػ ء إ  الشػػ ء  يػػ،  ػػاء كاتفػػق  كلػػذلت  ػػاف عظػػدذم تمػػَتا »حنػػو قولػػه: 

ذلػػػػت   ػػػػا يو ػػػػب اعتبػػػػار األ ػػػػزاء بعضػػػػها مػػػػ  للظسػػػػ  كالتػػػػألي، كالصػػػػيارية كالبظػػػػاء كالوشػػػػ  كالتابػػػػَت كمػػػػا أشػػػػبه 
   .[18]«بعل

 :دراسة مفهوم النظم عند عبد القاهر الجرااني -ج 
عظػد اإلمػاـ اجلر ػا  ٔتعػاف متعػٌددة كمتظوعػة كمتكاملػة  كذلػت داؿ   باعتباره مصطلاا بالرييا تقديا لسػاتيا "الظمم"يرد 

م تظػػا تسػػتطي  التمييػػز بػػُت معػػاف متعػػددة للػػظمم عظػػد اجلر ػػا أل  كعليػػهعلػػى سػػعة ذػػذا املفهػػـو كعمقػػه كامتػػداده كتظوعػػه... 
 كذذا بعل البياف كالتفصير:  ذ : املعٌت املصدرم  كاملعٌت اإل    كاملعٌت الشعرم  كذو ٔتعظيُت.

 الّنظم بالمعنى المصدري:  – 1
الو ػه الػذم يو بػه العقػر.  ٌػا  علػى مقتضػى الغػرض مػن الكػالـ  كعلػىذو تػور  معػا  الٌظاػو ميمػا بػُت معػا  الكلػم 

ذػو الػذم يسػميه الشػيخ عبػد  –أعٍت تطبيق الكالـ على مقتضى ااػاؿ  –كذذا »يؤ د ذلت قوؿ القزكيٍت يف اإليضاح: 
 .[19]«القاذر بالٌظمم حي  يقوؿ: الٌظمم تور  معا  الٌظاو ميما بُت الكلػم علػى حسػب األريػراض الػيت يصػاغ  ػا الكػالـ

مسػػتويات مفهػػـو الػػٌظمم  تتاقػػق البالريػػة  كيكػػوف التفافػػر بػػُت مراتبهػػا  ك ػػا يػػدلظا علػػى ذلػػت قػػوؿ  كهبػػذا املسػػتول مػػن
ذػػػذا كأمػػػر الػػػٌظمم يف أتػػػه لػػػيس شػػػيئا ريػػػَت تػػػور  معػػػا  الٌظاػػػو ميمػػػا بػػػُت الكلػػػم  كأف: ترتػػػب املعػػػا  أٌكن يف »اجلر ػػػا : 

ف ٗتلػػو األلفػػاظ مػػن املعػػا   ل يتصػػٌور أف  ػػب ميهػػا تفسػػت  إٌ ٖتػػذك علػػى ترتيبهػػا األلفػػاظ يف تطقػػت  كأتٌػػا لػػو مرفػػظا أ
. كقػػد رادمػػت ألفػػاظ  ثػػَتة ذػػذا الػػظمم الػػوارد بػػاملعٌت املصػػدرم مظهػػا: البظػػاء  [20]«يف ريايػػة القػػوة كالمهػػور -تمػػم كترتيػػب 

لظصػوص الدالػة كمػن ا. كالتألي،  كالتابَت  كالًتتيب كالًت يب  كالتصوير  كالتعليق  كالصيارية  كالضم  كالظسػ   كالوفػ 
 على ذذا املعٌت املصدرم قوله  ذلت:

كإذ قد عرمت أٌف مدار أمػر الػظمم علػى معػا  الٌظاػو  علػى الو ػوه كالفػركؽ الػيت مػن شػأما أف تكػوف ميػه  مػاعلم أٌف » 
علػى الفركؽ كالو وه  ثَتة ليس  ا رياية تق، عظػدذا... إ اعلػم أف ليسػت املزيػة كا بػة  ػا يف أتفسػها  كمػن حيػ  ذػ  

اإلطػػالؽ كلكػػن تعػػرض بسػػبب املعػػا  كاألريػػراض الػػيت يوفػػ   ػػا الكػػالـ  إ ْتسػػب موقػػ  بعضػػها مػػن بعػػل  كاسػػتعماؿ 
 .[21]«بعضها م  بعل

لػػػيس الغػػػرض مػػػن تمػػػم الكلػػػم  أف توالػػػت ألفاههػػػا يف الظطػػػق  بػػػر أف : »... "تمػػػم الكلػػػم"يقػػػوؿ  ػػػذلت مبيظػػػا معػػػٌت 
 .[22]«ا  على الو ه الذم اقتضاه العقرتظاسقت دنلتها كتالقت معاتيه

إٌف ذػػذا »... كالػػٌظمم هبػػذا املعػػٌت عظػػد اجلر ػػا   ن سػػبير إ  ٖتصػػيله بغػػَت العقػػر كالتفكػػَت كالركيػػة  يقػػوؿ مبيظػػا ذلػػت: 
 .[23]«الظمم الذم يتواصفه البلغاء  كتتفافر مراتب البالرية من أ له  صظعة يستعاف عليها بالفكرة ن االة
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تبػػاط ذػػػذا الػػظمم عظػػػد اجلر ػػا  ٔتعػػا  الظاػػػو  ن تعػػٍت أمػػػا ذػػو  كن أتػػه ذػػػ . ألف معػػا  الظاػػػو ذػػ  املقاصػػػد ك ثػػرة ار 
كالػٌدننت الػيت يتوٌراذػا الظٌػاهم للكػالـ  ميمػا بػُت معػػا  الكلػم  كمػق متطلبػات الغػرض كمقتضػى ااػاؿ. يقػوؿ اجلر ػػا  

أحكامػه ك لػب املزيػة يف الػٌظمم  إ ن يطلبهػا يف معػا  الٌظاػو مػن أعجػب العجػب أف يػزعم زاعػم أتػه يط»... مبيظا ذلػت: 
    .[24]«اليت الظمم عبارة عن توريها ميما بُت الكلم

 :مراتب النظم بالمعنى المصدري
    .الفسادك  ةػػػزيػػػػػػػػػػػاملك   الصٌاةوللظمم باملعٌت املصدرم عظد اإلماـ اجلر ا  ثالث مراتب ذ : 

عظهػػا ك تتاقػػق يف الػػٌظمم بتطبيػػق قػػواتُت الظاػػو  كالتسػػليم بأحكامهػػا  كلكػػن دكف تطلػػب البالريػػة كالركعػػة.  :الصػػٌاةم  -
 يقوؿ اجلر ا : 

مأمػػا مػػا  ػػاف ااػػانف كالو هػػاف عظػػده أبػػدا علػػى سواءػػػ ك ػػاف ن يتفقػػد مػػن أمػػر الػػظمم إن الصػػاة املطلقػػة كإن »...
   .[25]«إعرابا هاذرا مما أقر ما  دم الكالـ معه

   .ذ  املرتبة اليت تسمو بالظمم إ  مظزلة البالريةك املزية:    -
 كذ  اليت يشذ ميها الٌظاهم عن قواتُت الظاو  يقوؿ اجلر ا : : الفساد كانرتالؿ   -
الفساد كاخللر  اتا من أف تعػاطى الشػاعر مػا تعاطػاه مػن ذػذا الشػأف علػى ريػَت الصػواب  كصػظ  يف تقػد  أك تأرَتػػ  إف»

أك حذؼ كإفمار  أك ريَت ذلت  ا ليس له أف يصظعه  كما ن يسوغ على أصػوؿ ذػذا العلػم. كإذا ثبػت أف سػبب مسػاد 
إذا ثبػػػت أف مسػػػتظبط إ  –بب صػػػاته أف يعمػػػر عليهػػػا الػػػظمم كارتاللػػػه  أف ن يعمػػػر بقػػػواتُت ذػػػذا الشػػػأف  ثبػػػت أف سػػػ

 .[26]«صاته كمساده من ذذا العلم  ثبت أف ااكم  ذلت يف مزيته كالفضيلة اليت تعرض ميه
 أساس موضوع الّنظم توّخي معاني الّنحو –د 

تعريػػػ، الػػػٌظمم عظػػػد اجلر ػػػا  كتوهيفػػػه  يتأٌ ػػػد أٌف "تػػػور  معػػػا  الٌظاػػػو" ٘تثٌػػػر األسػػػاس  بػػػالٌظمر يف  ثػػػَت مػػػن أسػػػيقة
املوفوع  لظمرية الػٌظمم اجلر اتيػة. كن يقػـو ذػذا التٌػوٌر  إٌن علػى إدراؾ رصػاَص العربيػة الٌتعبَتيػة  يف فػوء قواعػد اللغػة 

بػػػالٌظممأل ألٌف تػػػوٌر  معػػػا  الٌظاػػػو يظبثػػػق مػػػن إدراؾ  كقواتيظهػػػا. دكف أف يعػػػٍت ذلػػػت  ػػػوف العلػػػم بالقواعػػػد كالقػػػواتُت علمػػػا
 العالقات الٌظاهمة للكلمات  كتعٌلق بعضها ببعل  كتعٌلق ذلت  ٌله باملعا  الٌذذظية الٌظفساتية. 

كبسبب ذذا الٌظمر إ  حقيقة الٌظمم  بػرزت عظػد اجلر ػا  عبػارات اصػطالحية يكٌمػر بعضػها بعضػا  كذػ  أسػاس يف 
ك ي، يعتمدي. كمػن تلػت املصػطلاات: والٌتعليػق  كالفػركؽ  كالو ػوه  كاملزيػة  كالتٌػألي،...  كريَتذػا. كمػن  بياف ما الٌظمم 

... كذلػػػت أتٌػػػا ن تعلػػػم شػػػيئا يبتغيػػػه الظٌػػػاهم بظممػػػه ريػػػَت أف يظمػػػر يف ك ػػػوه  ػػػٌر بػػػاب »تصوصػػػه الٌدالػػػة علػػػى ذلػػػت قولػػػه: 
اػػاؿ... كيظمػػر يف ااػػركؼ... كيظمػػر يف اجلمػػر الػػيت تسػػرد... كمركقػػه  ميظمػػر إ  اخلػػرب... كيف الٌشػػرط كاجلػػزاء... كريػػ  ا

كيتصػػٌرؼ يف الٌتعريػػ، كالٌتظكػػَت  كالٌتقػػد  كالتٌػػأرَت  يف الكػػالـ  لٌػػه  كيف ااػػذؼ كالٌتكػػرار  كاإلفػػمار كاإلههػػار  ميضػػيب 
 .[27]«بكٌر من ذلت يف مكاته  كيستعمله على الٌصاة كعلى ما يظبغ  أف يكوف

إٌف توٌر  معا  الٌظاو  ٔتا ذو األساس املوفوع  للبا  يف الٌظمم  مرتبط بعظاصر ريَت ثابػة  كريػَت مظتهيػة   ٌػا يفػتح 
من حي  ذػ  علػى اإلطػالؽ  » اؿ البا  كن يقٌيدهأل كاملزايا كاجلماليات كاملعا  ليست يف ذات تلت العظاصر تفسها 
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   ػا الكػػالـ  إٌ ْتسػب موقػ  بعضػػها مػن بعػل كاسػػتعماؿ بعضػها مػػ  كلكػن تعػرض بسػػبب املعػا  كاألريػراض الػػيت يوفػ
كعلػػى ذػػذه املراعػػاة املتعػػددة األطػػراؼ كاملفتوحػػة علػػى ريػػَت الظتهػػ  مػػن انحتمػػانت املعظويػػة كالٌدنليػػةأل يكػػوف  .[28]«بعػػل

يػارات  ػٌر تػاهم بػ زاء تممػه كمػا الٌتفاكت كالٌتفافر بُت تٌص كآرر  كإبداع كإبداع آرر ايٍتىكىمان ميه إ  الٌتفاكت بػُت ارت
أدرله ميه  كما اعتربه يف ذذظه. كلبياف ذذا التصٌور املعٌقد يضرب له اجلر ا  مثال اسوسػا مػن األصػباغ كصػورذاأل ممثػر 

األصباغ اليت تعمر مظها الٌصور كالٌظقوش  مكمػا أتٌػت تػرل الٌر ػر قػد تػٌدل يف األصػباغ » مثر:   -عظده  –تلت املعا  
مػػػر مظهػػػا الٌصػػػورة كالػػػٌظقع يف ثوبػػػه الػػػذم تسػػػ  إ  فػػػرب مػػػن التخػػػٌَت كالتػػػدبٌر يف أتفػػػس األصػػػباغ  كيف مواقعهػػػا  الػػػيت ع

كمقاديرذػػا  ك يفيػػة مز ػػه  ػػا  كترتيبػػه إياذػػا إ  مػػا ل يتهػػٌد إليػػه صػػاحبه  مجػػاء تقشػػه مػػن أ ػػر ذلػػت أعجػػب  كصػػورته 
 .[29]«او كك وذه اليت علمت أما اصوؿ الٌظمموريهما معا  الظٌ يف ت أريرب   ذلت حاؿ الٌشاعر كالٌشاعر

 إذف  يف فوء ذلت ميكظظا أف تتصٌور أٌف أتساؽ عالقات اللف  ٖتتمر يف الٌظمم اخيت:
 معٌت اللفمة من رالؿ عالقتها بغَتذا من األلفاظ. –  1
 عالقة معٌت اللفمة باملعٌت املراد كبالغرض أك بالقصد. –  2
 عالقة معٌت اللفمة ٔتوقعها من السياؽ العاـ. –  3

إٌف مػػدار التٌػػور  علػػى الٌظمػػر يف معػػٌت اللفمػػة  ن إ  اللفمػػة ذاتػػا  ذلػػت بػػأٌف اللمعػػٌت الػػذم قػػد تعػػرٌب عظػػه كتؤٌديػػه يف هػػٌر 
أف تسػػق مػػن العالقػػات ذػػو ريػػَت املعػػٌت يف تسػػق آرػػرأل كبسػػبب ذلػػت تفػػى اجلر ػػا  قيمػػة األلفػػاظ يف ذكاتػػا   مػػا تفػػى 

 يف درو ػػػا قبػػػر الكلمػػػة إ  يظمػػػر أف ميظبغػػػ   ػػػذلت  ذػػػذا  ػػػاف كإذا»  يقػػػوؿ هبػػػذا اخلصػػػوص: تتفافػػػر رػػػارج التٌػػػألي،
 مػن معػٌت اجلملػة يف كتؤٌدم كتعجبا  كاستخبارا كميا كأمرا إربارا الكلم يكوف هبا اليت الصورة إ  تصَت أف كقبر التألي، 
 اللفمتػػُت بػػُت يكػػوف أف يتصػػور  ذػػر لفمػػة علػػى لفمػػة كبظػػاء  لمػػة  إ   لمػػة بضػػمٌ  إن إمادتػػا إ  سػػبير ن الػػيت املعػػا 
 كذػػر... بػػه موسػػومة ذػػ  مػػا علػػى صػػاحبتها مػػن لػػه كفػػعت الػػذم معظاذػػا علػػى أدؿٌ  ذػػذه تكػػوف حػػىتالٌدنلػػة  يف تفافػػر
 كالػػظمم  التػػألي، مػػن ميػػه تقعػػاف مكػػاف إ  يظمػػر أف ريػػَت مػػن املفردتػػاف  الكلمتػػاف تتفافػػر أف  هػػد  كإف كذػػم يف يقػػ 
 ك ػا أحسػن  كامتزا هػا أرػ،ٌ  ذذه حركؼ تكوف أف أك كحشية  ريريبة كتلت مستعملة  مألومة ذذه تكوف أف من بأ ثر
 .[30]«أبعد؟ اللساف يكدٌ 

ـي الٌظاػػو. كذػػذا تو يػػد  كإٌف مػػن أذػػٌم مػػا يعتمػػدي سػػواء مػػن الظٌػػاهم الػػٌظممى أك مػػن متلقيػػه عظػػد تػػوٌر  معػػا  الٌظاػػو  أحكػػا
على  وف املعٌت ليس ابن املفردات  كن كليد األلفاظ  كلو تعٌلق الٌظٌص موفػوع الػٌظمم باجملػاز أك انسػتعارة أك الٌتمثيػر  إذ 

 ذػػ  الػيت املعػا  ذػػذه ألف كذلػت»كػوف بػػأمراد األلفػاظ  يقػوؿ اجلر ػا  هبػػذا اخلصػوص: ن شػ ء مػن أمػراد ذػػذه الفظػوف ي
. يكػوف كبػه لػدث كعظػه.  الػظممو مقتضػيات مػن بعدذا من  اجملازو فركب كساَر  التمثيرو ك  الكظايةو ك  انستعارةو

 أف يتصػػور مػػال. الظاػػو أحكػػاـ مػػن حكػػم بيظهػػا ميمػػا يتػػوخ ل أمػػراد كذػػ  الكلػػم يف مظهػػا شػػ ء يػػدرر أف يتصػػور ن ألتػػه
 .[31]«ريَته م  أل، قد يكوف أف دكف من انستعارة درلته قد  اسمو أك  معرو ذاذظا يكوف
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  هاأصولنظرية الّنظم و  اذور - 4
كقػػػوؿ مشػػػهور قػػػدميا  ٙتػػػرة مهٌمػػػة مػػػن ٙتػػػار الٌتفكػػػَت اللغػػػوم كالبالريػػػ  كالٌظقػػػدم  أمػػػر مسػػػٌلم بػػػه إٌف  ػػػوف تمريػػػة الػػػٌظمم 

يف الػًٌتاث اللغػوم كالبالريػ  الٌظقػدم   ق تػداكؿ مصػطلح الػٌظممكحديثا. لكن ما ذ   ذكر الٌظمرية؟ كذلت بالٌظمر إ  سػبٍ 
ماؿ الٌظمرية كاستواَها م  الٌظاقػد اللغػوم البالريػ  اجلر ػا أل كبػالٌظمر  ػذلت إ  تػوامر مصػطلاات أرػرل  كأْتاثػا قبر ا ت

 تشتبه ٔتباح  مصوؿ من تمرية الٌظمم.  كالبالريةلغوية يف الٌظاو 
إذف  ما ذ  اجلذكر الفكرية  كاملظطلقات الٌتصٌورية اليت ميكظظا اعتبارذا أصػون  ػذه الٌظمريػة؟ كمر عيػات مظهػا اتبثقػت  

 أسس البظاء  كقواعد الٌتشييد؟
كن يفوتظػػا الٌتظبيػػه علػػى أٌف اجلر ػػا  إٍذ  ػػاف ليػػر علػػى أمكػػار سػػابقيه كأقػػوا م   ػػاف يػػزيح الٌسػػتار عػػن تلػػت األصػػوؿ 
كاجلػذكر  ك ػاف يػدٌؿ بػػذلت علػى تفاعلػه الػػواع  مػ  الػًٌتات الٌسػابق. كبػػالٌظمر يف تلػت اإلحػانت   ػػد مظهػا مػا ير ػػ  إ  

كمظهػػا مػػا يعػػود إ  األْتػػاث البالرييػػة كاملظطقيػػة  كمظهػػا الٌظقػػدم  املٌتصػػر بظمريػػات  الٌدراسػػات اللغويػػة الٌظاويػػة كالٌتصػػريفية 
اإلعجػػاز القػػرآ   كمظهػػا الٌصػػظاع  اجلمػػايل الفػػٍت. كذلػػت  لػػه مػػن دكف مصػػر بػػُت تلػػت الفػػركع املعرميػػة أك تعٌسػػ، علػػى 

  عظاصرذا املتجلية يف الٌظمرية.
 العربي اذور الّنظم في الّتفكير اللغوي –أ 
 :تبعية الّتركيب للّداللة"معاني الّنحو" و  – 1

إذا  ظٌػػا ن تقطػػ ي باتتفػػاء مصػػطلح الػػٌظمم  أك بو ػػوده يف املظمومػػة الفكريػػة اللغويػػة القدميػػة  م تٌظػػا ن تعػػدـ مصػػطلاات 
ذػػػو عبػػػارة  أرػػػرل  تػػػدكر مػػػ  مفهػػػـو الػػػٌظمم يف بعػػػل دكاَػػػره كعلػػػى أسسػػػه. كلعػػػٌر أذػػػٌم مصػػػطلح يفيػػػدتا يف ذػػػذا الٌشػػػأف

اكؿ القضػػايا الًٌت يبػػة الٌتأليفيػػة مػػن  هػػة األسػػلوب  بػػذ رمها لفميػػا  أك بتظػػ. سػػواء كوالٌصػػيارية  والًٌت يػػب  ك ػػذا والتٌػػألي، 
كقٌوة املعٌت يف العبارة أك فعفه  أك حسظه أك قباه  أك ارتالمه أك افػطرابهأل مثلمػا تقػرأ لػدل اخلليػر كسػيبويه كأب سػعيد 

يوتس  حي  تٌبهوا  ثَتا على الفركؽ يف املعٌت بُت صيارية لغويػة كأرػرل.  مػا طرحػوا اإلمكاتػات الػيت  السَتايف  كمىٌت بن
يف "بػاب ذػػ  180وكالقػبح  حنػو قػوؿ سػيبويه   كااسػن  ها العبػارة كعالقتهػا مػ  الكػوف كانسػتاالة  كمػ  انسػتقامةيتؤدٌ 

 :"انستقامة من الكالـ كاإلحالة
  كااؿ  كمستقيم  ذب  كمستقيم قبيح  كما ذو اػاؿ  ػذب. مأٌمػا املسػتقيم ااسػن ... مكاف مظه مستقيم حسن»
مػأف تػظقل أٌكؿ  المػت بػآرره  متقػوؿ: أتيتػت ريػدا  كسػآتيت أمػس  : أتيتت أمػس  كسػآتيت ريػدا  كأٌمػا اػاؿ  مقولت

مأف تض  اللفػ  يف ريػَت موفػعه حنػو قولػت: قػد زيػدا رأيػت  ك ػ  زيػدا يأتيػت  كأشػباه ذػذا  كأٌمػا   كأٌما املستقيم الكذب
 .[32]«ااؿ الكذب مأف تقوؿ: سوؼ أشرب ماء البار أمس

 تلػػت كقيٌػػاـ البياتيػػة  الٌدنليػػة بالوهيفػػة الكػػالـ ربػػط ذػػو تلػػت  قسػػمته كيف سػػيبويه  ػػالـ يف الػػٌظمم يثػػَته مػػا أذػػمٌ  لعػػرٌ 
 تعلٌػػػق مػػػا كمظهػػػا  "انسػػػتقامة" بلفػػػ  عظهػػػا ري املعبػ ػػػ كذػػػ  الكػػػالـ  بقػػػواتُت تعلٌػػػق مػػػا مظهػػػا أسػػػاس  بشػػػركط تفسػػػها الوهيفػػػة
تسي  تصٌ  مظسجم  من بعػد  وتػه مٌتسػقان. ممػدار  ػالـ سػيبويه  ... كذ  شركط تتضامر ألتتاجالرسالة أك املعٌت بظاطقٌية

علػػػى مػػػا  عػػػر الكػػػالـ كذػػػو تمػػػم مٌتسػػػقا مظسػػػجما  كعلػػػى قػػػدر انقػػػًتاب عظػػػد التٌػػػألي،  ٌػػػا لقػػػق انسػػػتقامة كااسػػػن  
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كهػػاذر دكراف  ه.تكػػوف توعيػػةي الكػػالـ املؤل ػػ، كقٌوتيػػ  كالٌظاطقيػػة الػػيت مبظاذػػا علػػى الٌصػػدؽ كاإلمكػػاف  أك انبتعػػاد عػػن ذػػذا
 . الٌدنلة املعقولةوالٌتفكَت اللغوم ري  تص سيبويه على والوف   كواملوف   كواللف    إٌ على اتتااء 

 الكػػذب املسػػتقيم كأٌمػػا... »لظػػا العالقػػة مػػن رػػالؿ العبػػارة اختيػػة:  تتجلٌػػى  اجلر ػػا سػػيبويه بكػػالـ كعظػػد مقابلػػة  ػػالـ 
  تبػػدك مثػر الٌصػدل الػػذم يػًتٌدد بػػُت «...يأتيػت زيػدا ك ػػ  رأيػت  زيػػدا قػد: قولػت حنػػو موفػعه ريػَت يف اللفػػ  تضػ  مػأف

ػػػظىًظها كعالقاتػػػا   بلػػػُت  ذلػػػت بػػػأٌف مػػػن ٚتلػػػة مػػػا بػػػه يقػػػـو "الػػػٌظمم" مراعػػػاة "موافػػػ " األلفػػػاظ كمواقعهػػػا  طبعػػػا ٔتراعػػػاة سى
لعػػاـ  كاجلر ػػا  يػػربط ذلػػت مكػػأٌف سػػيبويه يتاػػٌدث عػػن أصػػر الوفػػ  ا كأسػػيقتها  كتعلٌػػق ذلػػت  لٌػػه باملقاصػػد كاألريػػراض.

   بالوف  اخلاص لدل املتكٌلم.
بسبب مراعاة سظن العربية   ػد سػيبويه يظقػر عػن أسػتاذه اخلليػر بػن أٛتػد الفراذيػدم بعػل الٌتظبيهػات علػى الفػوارؽ ك 

كٓتاٌصػػة لػػػٌما تلتػػبس الوهػػاَ، الًت يبػػة كالٌدنليػػة  أك  الٌدنليػػة كاملعظويػػة بػػُت توهيػػ،  لمػػة يف التٌػػألي،  أك توهيػػ، أرػػرلأل
كسػػألته عػػن وإذا   مػػا مػػظعهم أف  ػػاكزكا »بػػُت وإذا  كوإٍف  الٌشػػرطيتُت  إذ يقػػوؿ يف ذػػذا الٌشػػأف:  تتػدارر  حنػػو مػػا يكػػوف

ظزلػة وإٍذ  ميمػا مضػى  كيبػٌُتي هبا؟ مقاؿ: الفعر يف وإذا  ٔتظزلتػه يف وإٍذ  إذا قلػت: أتػذ ري إٍذ تقػوؿي  مػػ وإذا  ميمػا يسػتقبر ٔت
: آتيػػت إٍف اٛتػػٌر  : آتيػػت إذا اٛتػػٌر البسػػري   ػػاف حسػػظا  كلػػو قلػػتى ذػػذا أٌف وإذا  ٕتػػ ء كقتػػا معلومػػا  أن تػػرل أتٌػػت لػػو قلػػتى

 كذػذا الٌتفكػَت كالٌظقػاش  يشػَت إ  أٌف ً ٍلمػات الػٌركابط  .[33]«البسري   ػاف قبياػا  مػ ٍف أبػدا مبهمػةه  ك ػذلت حػركؼ اجلػزاء
املتوقٌفػػة  ليسػت متسػاكيةن يف الوهػاَ، الٌدنليػةأل  مػا أٌف اتتااءذػا كتوهيفهػػا يف الًٌتا يػب يظاػو مظاػى املقاصػد كاألريػراض

   على العلم بالفركؽ  كعلى مظوف الٌتعليق عظد إرادة التكٌلم.
 :اإلعرابفروق الوعي ب"معاني الّنحو" و  – 2

مػػن العظاصػػر اللغويػػة العلميػػة الػػيت تعتػػرب أصػػال عميقػػا  تتأسػػس عليػػه تمريػػة الػػٌظمم  الػػوع  بػػالفركؽ املعظويػػة كالٌدنليػػة       
ذلػت بػأٌف ارػتالؼ لكػالـ  كتلػت الػيت لتملهػا أيضػا  اليت تظت  عػن العلػم ٔتختلػ، األحػواؿ اإلعرابيػة الػيت يكػوف عليهػا ا

  سواء بتبٌدؿ أحناء الكالـ كتبٌدؿ مقاصده  أك بتبٌدؿ احتمانت أكفاع الكػالـ بػ زاء حدةالو وه اإلعرابية  يف العبارة الوا
قواتُت الٌظاو... يعٌد من فػركب الٌظمػر الٌتاليلػ  البالريػ   القػاَم علػى تعػالق عظاصػر املعػٌت الباتيػة للكػالـ  بػ زاء عظاصػر 

 القة من العالقات.املعٌت اليت ذ  رارج الكالـ كتؤثٌر ميه بسبب من األسباب  أك ع
بقيػػاـ الػٌظمم علػػى أبػواب أصػػيلة يف الٌظاػػو كالبالريػة  ن سػػبير إ  إدراؾ رطورتػػا  –رٛتػػه ا  –كقػد صػػرٌح اجلر ػا       

يف إتتػػػاج املعػػػا  كالػػػٌدننت  كالتٌػػػأثَت ميهػػػا  إٌن مػػػن رػػػالؿ الػػػوع  ٔتظزلػػػة اإلعػػػراب مػػػن مػػػٌن الػػػٌتكٌلم. كمػػػن تلػػػت األبػػػواب 
 .[34]الٌظمم كقيامه هبا كعليها  ما تظاكله سيبويه يف "الٌتقد  كالٌتأرَت" كيف "الذٌ ر كااذؼ" رلة يف شأفاإلعرابية الصٌ 

 صّور المعنى:وتداخل اهات "معاني الّنحو"  – 2
أبػػو سػػعيد تظػػاهر ميهػػا " الػػيت ٌظاويػػةيف هػػالؿ الٌتفكػػَت اللسػػا  العػػرب القػػد   تتوقٌػػ،  ػػذلت عظػػد املظػػاهرة "املظطقيػػة ال     

علػػػى اجلهػػػة املعرميػػػة   يف أساسػػػها –تعػػػٍت املظػػػاهرة املػػػذ ورة  –ذلػػػت بأمػػػا تقػػػـو  .[35]و...  السػػػَتايف مػػػ  مػػػىٌت بػػػن يػػػوتس
ذػػ  أٌف اجلهػة املعرميػة الػيت ذػ  سػٌيدة 328و . مقػد رأل مػىٌت بػن يػوتس  كاملتاٌكمػة ميهػاكالٌظاهمة  ػا الٌضابطة صيوىرى املعا 

ااا ػة إ  وعلػم الٌظاػو   بػدعول أٌف الٌظاػو موفػوعه واأللفػاظي     ذػ  وعلػم املظطػق   كلػذلت تفػىكتػيبػىيػ ظيهي  تػىؤيم هي   الكالـ
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مػن الٌظاػو كالبالريػة كالٌتصػري،  بػالٌتوق، عظػد سػطوحها  –ر ر املظطق  –كأٌف املظطقى موفوعهي واملعٌت . مقد ا تفى مىىٌت 
 ىٌت إ  واملظطق  تفًسًه  قاصر أك بسيط.إٌف تمر مى  -من ذذه اجلهة  –كهواذرذاأل بر ميكن القوؿ 

  ىٌت   أكعػػى كأدٌؽ كأعمػػق كأبعػػد مػػن بسػػاطة تمػػر مىػػذػػػ 386و أب سػػعيد السػػَتايف –ر ػػر الٌظاػػو  –لقػػد  ػػاف  ػػواب      
ر عظػػد إرادة الٌتعبػػَت. يقػػوؿ أبػػو كمػػن قصػػور مىهمػػًه طبيعػػةى التػػأثَت الواقػػ  يف املعػػا   بػػالٌظمر إ  اجلهػػات املعرميػػة الػػيت تتػػدار

كاإلمصػػاح  كاإلعػػراب كالبظػػاء  كااػػدي  كاإلربػػار كانسػػتخبار  كالعػػرض املظطػػقي كالٌظاػػو كاللفػػ ي »سػػعيد السػػَتايف مظػػاهرا: 
كذػػذا تمػػر يف ريايػػة اإلحاطػػة  .[36] «كالٌتمػػٌٍت  كااػػٌل كالػػٌدعاء كالظٌػػداء كالطٌلػػب  ٌلهػػا مػػن كاد كاحػػد باملشػػا لة كاملماثلػػة...

بتدارر اجلهات املعرمية الٌظاهمة للمعا  كاملؤثٌرة ميهاأل كتعبػَته عػن ذلػت بلفمػٍ  "املشػا لة" ك"املماثلػة"  دقيقػة يف الٌدنلػة 
   ألته اكـو بضوابط :"الٌتشا ر" كبقواتُت "املماثلة".على أٌف الٌتدارر  كالٌتساتد  كالٌتكامر  ليس على اإلطالؽ

بػػػر  ػػػد الٌسػػػَتايفى إٍذ يػيبىص ػػػري مػػػىٌت  ميىػػػس  ريطػػػا رميعػػػا مػػػن ريػػػوط تسػػػي  تمريػػػة الػػػٌظمم  كذػػػو تعل ػػػقي كىٍفػػػً  األلفػػػاًظ يف      
راٌدا  موافعها اليت تػيٍبٌت عليها يف الكالـ  ٔتا ذ ى ميرىتػ بىةه عليػًه يف تفػوًس أصػااهبا املتكٌلمػُتى كيف ً ػًباٌلتم كطبػاَعهم  يقػوؿ

. [37]«يوتػاف يل ذػٌذبتها قػد أريػراض إ  القػدر هبػذا أتبلٌػ  مػ   كااػرؼ  كالفعػر انسػم ذذه لغتكم من يكفيٍت»: قوؿ مىٌت 
 فـي الواقـع الترتيـب علـى وبنانهـا وصفها إلى فقير والحرف والفعل االسم هذا في ألنك أرطػأت : سعيد أبو قاؿ»

 يف كالتاريػػػ، اخلطػػػأ مػػػ ف كااػػػركؼ  كاألمعػػػاؿ األ ػػػاء ذػػػذه حر ػػػات إ  ذػػػذا بعػػػد اتػػػاج أتػػػت ك ػػػذلت  أهلهـــا يرانـــز
 .[38]«ريفلة يف عظه كرذطت كأصاابت أتت باب كذذا املتارٌ ات  كالفساديف  اخلطأ اار ات
كااٌق  أٌف  ثَتا من عظاصر املظاهرة  مرتبطة بظمرية الٌظمم صػراحة أك فػمظا  سػواء يف الٌتصػٌور الكلٌػ   الػذم ن يظمػر      

يػػػة  الػػػيت تػػػؤكؿ إ  "معػػػا  عظػػػد إرادة ٖتصػػػير املعػػػٌت إ   ػػػزء كاحػػػد مػػػن أ ػػػزاء اخلطػػػاب أل أك يف القضػػػايا الٌتصػػػورية اجلَز
ليت ساقها السَتايف ملىٌت املظطق  كأفرابه  صلة كطيدة بػالٌظمر إ  الكػالـ أك اخلطػاب  مػن الٌظاو". مف  األمثلة الٌتطبيقية ا

 رىلىًر "معا  الٌظاو"  اليت تعترب تواة الٌظمم ك وذر مفهومه. يقوؿ السَتايف  اطبا رصمه الفكرم: 
 يف تقػػوؿ مػػا الٌلفمػػ   بالشػػكر عالقتهػػا مػػن أ ثػػر العقلػػ ٌ  بػػاملعٌت عالقتهػػا مسػػألة ذاذظػػا ذػػذا  دع: سػػعيد أبػػو قػػاؿ إ» -

  ؟ «اإلروة أمضر زيد: »القاَر قوؿ
   ؟ «إروته أمضر زيد: »قاؿ إف تقوؿ مما: قاؿ. صايح :قاؿ -
   صايح : قاؿ -
   الٌصٌاة؟ م  بيظهما الفرؽ مما: قاؿ -

  .ك ظح كريٌص بريقه [39]مبلح
املسػألة األك   وابػػت عظهػػا صػػايح كإف  ظػػت ريػػامال عػػن ك ػػه مقػاؿ أبػػو سػػعيد: أمتيػػت علػػى ريػػَت بصػػَتة كن اسػػتباتة   -

   .صٌاتها  كاملسألة الثاتية  وابت عظها ريَت صايح كإف  ظت أيضا ذاذال عن ك ه بطالما
 «قاؿ مىٌت: بٌُت يل ما ذذا التهجُت؟ -
 و...  -
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 أف بيظهمػػا كالفصػػر أل ػػاز «اإلرػػوة أمضػػر زيػػد: »قلػػت كإذا  ػػز  ل «إروتػػه أمضػػر زيػػد: »قلػػت إذا: سػػعيد أبػػو مقػػاؿ -
 أف  ػز ل «زيػد إرػوة مػن: »مقػاؿ سػاَر سأؿ لو أته ذلت على كالدلير .ٚتلتهم عن رارج كزيد زيد  ريَت ذم زيد إروة
 عػػن رار ػػا زيػػد  ػػاف مػ ذا ٚتلػػتهم  يف زيػػد يػػدرر كن كرالػد  كعمػػرك بكػػر: تقػػوؿ كإّنػػا كرالػد كبكػػر كعمػػرك زيػػد: تقػوؿ
 ريػػَت اامػػَت ألف «البغػػاؿ أمػػره ٛتػػارؾ إف: »تقػػوؿ أف  ػػز ل  مػػا إروتػػه  أمضػػر: تقػػوؿ أف  ػػز ملػػم ريػػَتذم  صػػار إروتػػه
 ريػَته  كعلػى عليػه يقػ  كانسػم اإلرػوة  أحػد ألتٌػه  ػاز  «اإلروة رَت زيد: »قلت م ذا إروته  ريَت زيدا أف  ما البغاؿ 
 ٔتظزلػة ميكػوف «كرالػد كبكػر كعمػرك زيػد: »مقلت ميهم  عددته ؟ «اإلروة من: »قير لو أته ترل أن اإلروة  بعل مهو
 إ  يضػاؼ أف  ػاز كصػفظا مػا علػى  ػاف ملمػا. اامػَت علػى الواقػ  انسػم ٖتت دارر ألته «اامَت أمره ٛتارؾ: »قولت
 دؿٌ   مػا اجلػظس علػى «ر ػر» ميػدؿٌ  «ٛتػار أمػره ٛتػارؾ» ك «ر ػر أمضػر زيػد: »متقػوؿ اجلظس  على يدؿ مظكور كاحد

 .[40]««درذم كماَة درمها عشرين» يف ك ما الر اؿ 
هػػاذر مػػن ذػػذا ااػػوار  كمػػن ذػػذه التطبيقػػات الكالميػػة الٌتخاطبيػػة  تقػػاط  تفكػػَت اجلر ػػا  بتفكػػَت السػػَتايف يف شػػأف      
الكػػػالـ  املعػػػٌت لػػػيس كليػػػد اإليػػػالًؼ  كهػػػاذرً   بػػػر يػػػًتدد صػػػدل بعػػػل املصػػػطلاات مػػػا بيظهمػػػاأل كتػػػواة املسػػػألة أٌف الػػػٌظمم
ًلًمػًه بأصػر املعػٌت كبالقصػد  إ  تعلٌػق تمػاـ الكػالـ ٔتختلػ، أ ػزاء     را ػ ه هي ه كاسػتظباطي املعٌت كبظػاؤي  كإٌّنا ٖتقيقي   هً كسطاً   ى

كساَر مػا يػؤثٌر يف تبٌدلػه أك تػأثٌره أك تغػٌَته  أك حسػظه... كذلػت  لٌػه معلٌػق يف ثيريٌػا "معػا  الٌظاػو"  سػواء بعبػارة اجلر ػا   
 كسػكظاته  اللفػ  حر ػات بػُت مظقسمة الظاو معا »َتايف من قبله  كذو يقوؿ يف املظاهرة اختفة: أك بعبارة أب سعيد الس

 كٕتظٌػػب ذلػػت يف الصػػواب كتػػوٌر  كالتػػأرَت بالتقػػد  الكػػالـ تػػألي، كبػػُت  ػػا  املقتضػػية موافػػعها يف ااػػركؼ كفػػ  كبػػُت
 أك البعيػد  كالتأكيػر الظػادر بانسػتعماؿ سػاَغا يكػوف أف مػن خيلػو ن م تػه الظعػت ذػذا عػن ش ء زاغ كإف ذلت  من اخلطأ
اجلر ػػا  بتػػوٌر  معػػا   –عاٌمػػة  –. كذػػذا ٖتديػػدا مػػا يقصػػده [41]«مطػػرتم علػػى اجلاريػػة القػػـو عػػادة عػػن خلرك ػػه مػػردكدا

 الٌظاو  سواء يف الكالـ  أك توريه ميما بُت الكلم. مقد أر   السَتايف تلت املعا  الٌظاوية إ :
 الٌظاهمة للار ات كالٌسكظات.القواتُت  -
 القواتُت الٌظاهمة للاركؼ  كاملقصود ذ  حركؼ املعا   ن حركؼ ا جاء. -
 القواتُت املتاٌكمة يف الٌتألي، ٔتراعات الًٌت يب كاملواف ... -
 قواتُت انستعماؿ اللغوم من حي  الٌشيوع كالٌظدرة... كالفطرة  كالعرؼ... كساَر املؤثٌرات ريَت الثٌابتة. -

أك ػػػه الٌتقػػػارب كالٌتطػػػابق بػػػُت اجلر ػػػا  كالٌسػػػَتايف  أك مػػػا ثبػػػت مػػػن تفكػػػَت السػػػَتايف كلفمػػػه لػػػدل  –اخف  -قػػػد ن تعظيظػػػا 
. تكتفػ  ببيػاف أٌف مػا قػاـ عليػه الػٌظمم عظػد اجلر ػا  تقػٌدمت أسسػه كعظاصػره  تػارة بػاملعٌت   ػوًكزى اجلر ا   كما تبٌدؿ أك ٕتي

سه. بر إتٌظػا  ػد لػدل السػَتايف مػا يػوح  ٔتػا ذػو أشػٌد مػن ذػذا الٌتقػارب كالٌتطػابق  كتارات أررل باللف  انصطالح  تف
كتعٍت إلباسى الٌظمم من حي  ذو توٌر  معا  الٌظاو لبوسى البالرية  كذذا يبعد الٌظمم عن أف يكوف مطابقػا درس الٌظاػوأل 

:   معلى ٍ لسَتايف  امعا األمر  ٌله يفلكٌظها بالرية تقـو على معا  الٌظاو. يقوؿ ا  التػىفىه ًم كاإًلمهاـً
ػفٍ يػى  أف ـٍ ري  إ تقػوؿ  مػا تفسػت عػن مٍ ًهػمٍ أى : يريػد م ّنػا «مصػياا لغويٌػا حنويٌػا  ػن: »آرػر لػت قػاؿ إذا»       ريػَتؾ عظػت مى هى
 مػا علػى شػ ء ٖتقيػق يف  ظػت إذا ذػذا مظػه  يػظقص مػال اللفػ  علػى املعػٌت كقٌدر عظه  يفضر مال املعٌت على اللف  كقٌدر
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 املمتعػة  كانسػتعارات املقرٌبػة  كاألشػباه املوٌفػاة بػالركادؼ اللفػ  ري اٍ ػمى  املراد كبسط املعٌت مرش حاكلت إذا مأٌما. به ذو
 بػػه رى ًفػهي  إذا املطلػوب ألف إليهػا  كالٌشػوؽ عظهػا بالباػ  إن تصػاب ن حػػىت لشػ ء مظهػا لػٌوح أعػٍت بالبالريػة  املعػا ى  كبػٌُت 
ٍػػ أف ميكػػن ن حػػىٌت  شػػيئا مظهػػا كاشػػرح كعػػال  ـى ك ػػري  ك ػػال  عػػزٌ  الو ػػه ذػػذا علػػى  عظػػه جى ر  عىػػيػي  أك مهمػػه يف بى عىػػتػٍ يػي  أك ميػػه لًتى ميي
 .[42]«ااقاَق كألشباه األشباه اقاَق  امعا يكوف املذذب مهذا  هً افً مى تً نريٍ 

يف الفقػػرات املتقٌدمػػة  تتبػػ  بعػػل  ػذكر تمريػػة الػػٌظمم  مػػن رػػالؿ الٌتفكػَت اللغػػوم  كذلػػت بػػالٌظمر يف مصػػطلح  حاكلظػا
الػػٌظمم األسػػاس  كذػػو "معػػا  الٌظاػػو" كربطػػه باألمكػػار كالٌظمػػرات الٌظاويػػة  الػػيت تعتػػرب أسػػاس مهمػػه  كأصػػوؿ تصػػٌوره. كقػػد 

صور املعا  اختية مػن املشػا لة كاملماثلػة مػيقيهي اإلعرابي كمركقه  كباطظه ههر أته مفهـو عميق  هاذره الٌتألي، كالًٌت يب  كأي 
 بُت  تل، األسباب العلمية كاجلًًبل يىًة كاملقامية...

يف الفكر اللسػا  الٌتأسيسػ  القػد   ن تقصػد أٌف تلػت األصػوؿ   اللغوية إ  ذذه القضاياظمرية الٌظمم ب ر  كإتٌظا إذ ت
ظػػاء كبػػُت اسػػتواَه ك٘تامػػه. إٌف مكػػرة الػػٌظمم ذػػ  ذاتػػا الٌظمريػػة  مػػا تكاملػػت يف تفكػػَت اجلر ػػا أل مشػػٌتاف مػػا بػػُت عظاصػػر الب

تػػػب مظهػػػا  دكف اإلحاطػػػة حافػػػرة ن االػػػة يف ذػػػذه املر عيػػػة اللغويػػػة عظػػػد علمػػػاء العربيػػػة كمرا عهػػػاأل كلكٌظهػػػا تالمػػػس  وا
 بالٌرؤية الٌتصٌورية الفكرية الٌظاهمة ذلت الٌظسق.

تمريػػػة الػػػٌظمم عظػػػد أمكػػػار الباػػػ  يف ذػػػذه األصػػػوؿ كاجلػػػذكر اللغويػػػة  ك ػػػدتا باحثػػػا رأل أٌف  –بػػػُت يػػػدم  –لكٌظظػػػا 
أل كعظػػػواف  تػػػاب مػػػىٌت  هً اجلر ػػػا   ليسػػػت إٌن شػػػرحا مفٌصػػػال ألراء أب سػػػعيد السػػػَتايف  تلػػػت الػػػواردة يف مظاهرتًػػػ بػػػنى يػػػوتسى

كيػذذب الباحػ  إ  أبعػد مػن ذػذا  إذ  .[43]"اجلر ػا  القاذر كعبد السَتايف سعيد أب بُت انعجاز دنَرالباح  ذو: "
كمػػ  اٌطالعظػػا علػػى  مػػر آراء الباحػػ  يف مقػػاؿ  .[44] يػػٌتهم اجلر ػػا   ب رفػػاء ذ ػػر السػػَتايف  عظػػد معارفػػة رأم مػػن آراَػػه

 كن رمضه. ن ميٌكظظا ن من قبوؿ موقفه له  م ٌف ذلت
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