اإلعجاز القرآني
بني الرماني والباقالني عرض وموازنة

جامعة شقراء

هيت .صاحل بن أمحد بن سليمان العليوي وقُبل للنشر يف 8417/9/7هيت
ورد البحث يف  8416/1/91د

اإلعجاز القرآني
بني الرماني والباقالني عرض وموازنة
ملخص البحث
يهدف البحث إىل تعريف معنى اإلعجاز يف اللغة واالصطالح ،والدوافع اليت
أدت لظهور مؤلفات حول اإلعجاز القرآني مع استعراض تاريخ التأليف يف اإلعجاز
من القرن الثالث اهلجري وحتى العصر احلديث.
ويف الفصل األول منه :كان احلديث عن الرماني وآراؤه حول اإلعجاز القرآني
يف كتابه :النكت يف إعجاز القرآن معرفني به ومعددين أوجه اإلعجيتاز القرآنيتي عنيتده
مع تبيني رأي العلماء حول موضوع الصَّرفة.
ويف الفصل الثاني منيته :كيتان احليتديث عيتن البيتاقالني وآراؤه حيتول اإلعجيتاز
القرآني يف كتابه :إعجاز القرآن ،معرفني به مع ذكيتر أوجيته اإلعجيتاز القرآنيتي عنيتده،
والفوائد ال أفادها البحث البالغي يف كتابه ،وخاصة فيما يتعلق عن البديع مبفهوميته
الواسع والذي يشمل أبوب البالغة كلها وما طرح من أمثله وشواهد يف ذلك.
ويف الفصل الثالث منه :حتدثت عن املوازنة بيتني الكتيتابني ،ميتن حييتث طريقيتة
العرض ،واالستشهاد والنقل من اآلخرين ،وذكرت أوجه االتفاق واالختالف بينهما،
مع ذكر آراء بعض العلماء فيهما ،وتوصلت إىل بعض النتائج ومنها:
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8يت أن أول من مسى إجياز القصر هو الرماني.
 9يت أن القارئ يف كتاب الباقالني ال ميل؛ ألن الباقالني اتبع طريقيتة امليتتكلمني اليتذين
يكثرون من إيراد التساؤالت وجييبون عليها.
1يت أن الرماني مل يستشيتهد يف كتابيته إال باآلييتات ،يتالف البيتاقالني اليتذي استشيتهد
باآليات واألحاديث وأقوال الشعراء واملأثور عن العرب ،وهذا ييتدل عليتى سيتعة
اطالعه ،ومكانته يف زمانه.
 4يت أن هناك فرقا بني من يقول بالصَّرفة أصيتال ،،وبيتني ميتن يعيتدها وجهيت،ا ميتن وجيتوه
اإلعجاز فقط.
5يت أن كال ،منهما يرى أن القرآن خارج عن ضروب الكالم املعروفة عند العرب.
6يت أن كال ،منهما يرى أن اإلخبار عن الغيوب أحد وجوه اإلعجاز عنده.
 7يت لقد اختليتف الرميتاني والبيتاقالني يف القيتول بالصَّيترفة فيتاألول عيتدها ميتن وجيتوه
اإلعجاز ،واآلخر وقف يف وجه من يقول بها.
1يت نقل الباقالني فصال ،كامال ،من الرماني ،وهو أقسام البالغة العشيترح حييتث مل يشيتر
إىل من نقله منه.
1يت يظهر يف كتاب الباقالني الغموض ،واالستطراد ،والتكرار ،وعدم الرتتيب للسائل،
وعدم التناسق واالنتظام.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالح والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه
أمجعني ،أما بعد:
فهذا حبث بعنوان[ :اإلعجاز القرآني بني الرماني والباقالني عرض وموازنة]
وقع االختيار عليه دون غريه ألسباب منها:
ارتباط مسألة اإلعجاز بالقرآن الكريم ارتباطا ،وثيقا ،يتيح لي ميتن خيتالل ذليتك
معايشة القرآن الكريم يف ثنايا فصول البحيتث ،والرغبيتة يف االطيتالع والقيتراءح حيتول
اإلعجاز القرآني ومؤلفا ته ،ومعرفيتة أسيترار إعجيتاز القيترآن الكيتريم ،وقيتد سيترت يف
البحث وفق خطة مشلت :مقدمة ،ومتهيدا ،،وثالثة فصيتول ،وخامتيتة ،وثبتيتا ،باملصيتادر
واملراجع.
اشتمل التمهيد على ثالثة مباحث:
املبحث األول :يف معنى اإلعجاز لغة واصطالحا.،
املبحث الثاني :يف الدوافع ال أدت لظهور مؤلفات حول اإلعجاز القرآني.
املبحث الثالث :يف تاريخ التأليف يف اإلعجاز من القرن الثالث وحتى العصر احلديث.
الفصل األول ،وعنوانه :الرماني وآراؤه حول اإلعجاز القرآني ،وقد اشتمل على مبحثني:
املبحث األول :حياح الرماني.
املبحث الثاني :آراؤه حول اإلعجاز القرآني يف كتابه" النكت يف إعجاز القرآن ".
الفصل الثاني ،وعنوانه :الباقالني وآراؤه حول اإلعجاز القرآني وقد اشتمل على مبحثني:
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املبحث األول :حياح الباقالني.
املبحث الثاني :آراؤه حول اإلعجاز القرآني يف كتابه" إعجاز القرآن ".
الفصل الثالث ،وعنوانه :املوازنة بني الكتابني ،وقد اشتمل على أربعة مباحث:
املبحث األول :طريقتهما يف العرض ،واالستشهاد ،والنقل من اآلخرين.
املبحث الثاني :األشياء ال اتفقا فيها.
املبحث الثالث :آراء بعض الكتاب يف احلكم على الكتابني.
املبحث الرابع :رأي الباحث يف الكتابني.
خامتة البحث :ذكرت فيها ملخصه ،وما حتقق من نتائج ،ثم ثبتا ،باملصادر واملراجع.
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يكتب التوفيق والسداد للجميع ،وصلى اهلل وسلم
على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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متهيد
املبحث األول :يف معنى اإلعجاز لغة واصطالحاً.
كلمة اإلعجاز لغة من (أعجز) ،وأعجزه الشيء إذا مل يتمكن من جماراته ،ومنه
معجزح أي :شيء خارق للعادح ييتأتي عليتى ييتد األنبييتاء عليتيهم السيتالم ،واملصيتطلح
معجزح ،يستخدم لكل حالة صعبة املنال إذا مت حتقيقها ،وكذلك إعجاز.
يقول اإلمام الرازي يف هذه الكلمة( :أعجزه) الشيء فاته ،و(عجّيتزه تعجييتزا)،
ثبطه ،أو نسبه إىل العجز ،و(املعجزح) واحيتدح و(معجيتزات) األنبييتاء عليتيهم السيتالم،
وهي غري املعجزح بفتح اجليم وكسرها وتعين عيتدم القيتدرح ،و(العجيتزأ) أي :ال يتعف
باب ضرب ،و(عجِزت) من باب طرب(.)8
تيتيتأتي ميتيتادح (ع ج ز) يف لغيتيتة العيتيترب ملعنيتيتيني :أخيتيتذ اإلعجيتيتاز ،واملعجيتيتزح ميتيتن
أحدهما ،وهو :ال عف والعجز ،تقول :عجز عن الشيء يعجز عجزا ،فهو عيتاجز إذا
ضعف ،وتقول :أعجزني فالن إذ عجزت عن طلبه وإدراكه ،ومنيته قوليته تعيتاىل عيتن
لسان اجلن :ﭽ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﭼ( ،)9وقوله تعاىل :ﭽ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﭼ(،)1
ﭽﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ( ،)4يقيتيتيتول ابيتيتيتن
منظور :ومعنى اإلعجاز الفوت والسبق ،واملعجزح :واحدح معجزات األنبييتاء عليتيهم
السالم الدالة على صدقهم ،ومسيت معجزح؛ ألن البشر يعجزون عن اإلتيان بها(.)5
ويف االصطالح :أمر خارق للعادح مقرون بالتحدي سامل عن املعارضة ،فهذا
يعين أن األمر يف البداية من اهلل تعاىل إىل رسوله الكريم ،ثم يتم تبليغ هذا األمر من
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الرسول الكريم إىل الناس كافة ،وكون هذا األمر خارقا ،للعادح ال يعين االستحالة؛ إمنا
هو فوق قدرح البشر ،وإن كان يف ظاهره يف مقدورهم ويف مكنتهم؛ ألن أجزاءه
ومفرداته مما يعرفون ،وهذا التحدي مل يكن لفرتح قصريح ،إمنا اقرتن بزمن طويل ،وهو
مدح ثالث وعشرين سنة ،ولقد ارتبط هذا اإلعجاز بالقرآن الكريم ،وميكن أن نعترب
كل ما دار حول القرآن الكريم ،من شروح وتفاسري ،وتوضيحات وإرشادات ختدم
غرضه ،وتبني مقصده ،ميكن أن تعترب من بدايات دراسة " اإلعجاز القرآني "(.)6
املبحث الثاني :الدوافع اليت أدت لظهور مؤلفات حول " اإلعجاز القرآني".
نقول عندما توسعت الدولة اإلسالمية ،وازدادت رقعتها وكثر الداخلون فيها،
احتاج القوم إىل شيء من التسجيل والتوضيح ،وتبيان أسرار القرآن الكريم ،زيادح
على ذلك أصبحت احلاجة ملحة إىل تسجيل هذه الظاهرح لصدّ هجوم املشككني يف
الرسالة وقيمتها من الشعوبيني وغريهم من مثل الذين نالوا من عقائد املسلمني
بالتهوين والسخرية واالستهزاء ملثل هذه الدوافع بدأت ظاهرح "اإلعجاز القرآني" تأخذ
نصيبها من التسجيل يف أثناء البحوث والدراسات ،ومل تستقل يف كتب خاصة ،فقد
كانت بدايات تلك الظاهرح يف كتب النحويني من مثل كتاب "جماز القرآن " ألبي عبيدح
معمر بن املثنى ،وكتب اللغويني من مثل كتاب "غريب القرآن" البن قتيبة ،وعند
البالغيني :من مثل كتابي " دالئل اإلعجاز " و"أسرار البالغة" لعبد القاهر اجلرجاني،
وعند املفسرين :من مثل " تفسري ابن جرير الطربي " والكشاف " للزخمشري.
املبحث الثالث :تاريخ التأليف يف اإلعجاز من القرن الثالث حتى العصر احلديث.
كانت بداية ظهور كتب اإلعجاز القرآني يف القرن الثالث اهلجري ،فمن أوائل
تلك الكتب كتاب " نظم القرآن " للجاحظ ت (955هيت) والذي ال نعرف عنه شيئا،
سوى حديث اجلاحظ عنه ،وإشاراته يف بعض كتبه.
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ويف القرن الرابع جند كتبا ،كثريح درست اإلعجاز من مجيع نواحيه من ذلك "
البيان يف إعجاز القرآن " للخطابي ت(116هيت) والنكت يف إعجاز القرآن للرماني
ت(111هيت) وإعجاز القرآن للباقالني ت(411هيتيت) واجلزء السادس عشر من كتاب
املغنى يف أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد اجلبار ت(185هيت) باسم " إعجاز
القرآن " ،ويف القرن اخلامس ،جاءت دراسات عبد القاهر اجلرجاني ت(478هيت) باسم
" دالئل اإلعجاز " ودراسة ابن حزم الظاهري ت(456هيت) يف رده على كتاب
الباقالني ،ويف القرن السادس ،دراسة حممد بن عمر الرازي ت(616هيت) يف كتابه "
نهاية اإلجياز يف دراية اإلعجاز " وهو تلخيص ملا كتبه عبد القاهر اجلرجاني يف كتابيه "
الدالئل واألسرار " ،ويف القرن السابع ظهر ابن أبي األصبع املصري ت(654هيت) يف
كتابه " بديع القرآن " ،ويف القرن الثامن ،برز العلوي ،حيي بن محزح ت(754هيت) يف
كتابه " الطراز ".
ويف القرون الالحقة توالت الدراسات من مثل دراسة السيوطي ت(188هيت)
يف كتابه" معرتك األقران يف إعجاز القرآن" ،ويف العصر احلديث ،كثيترت دراسيتة
اإلعجيتاز القيترآني ميتن ذلك تفسري الشييتخ حممد عبيتده "لليتذكر احلكيم" واليترافعيتي يف
كتابيته"إعجاز القرآن والبالغة النبوية " وغريهم كثري (.)7
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الفصل األول :حياة الرماني وآراؤه حول اإلعجاز القرآني يف كتابه :النكت يف إعجاز القرآن
املبحث األول :حياة الرماني وتشمل :والدته ،نشأته ،مكانته العلمية ،كتبه ومؤلفاته.
هو أبو احلسن علي بن عيسى الرماني ،الذي ولد سنة ست وتسعني ومائتني
من اهلجرح مبدينة سامرا ،أو ببغداد ،ونشأ نشأح فقريح واشتغل بطلب العلم ،واستعان
على كسب قوته بالوراقة ،وأخذ اللغة والنحو على مجاعة من شيوخ العلم مثل :أبي
بكر بن دريد ،وأبي بكر السراج ،والزجاج.
وكان الرماني حمبا ،للعلم ،واسع االطالع ،متقنا لألدب وعلوم اللغة والنحو،
لذلك لقب بالنحوي املتكلم شيخ العربية وصاحب التصانيف ،وكان إىل جانب ذلك
مياال ،لعلوم املنطق والفلسفة والنجوم ،ويبدو أثر هذه العلوم يف تصانيفه وأسلوب
تأليفه.
ولقد برع الرماني يف علوم شتى من هذه العلوم علوم القرآن والتفسري وألف
فيها ،وكانت له مشاركة يف احلياح العامة يف بغداد ،ويف أحداثها السياسية اهلامة ،وكان
حمبوبا ،مقدرا ،عند العامة واخلاصة ،تويف سنة ست ومثانني وثالمثائة للهجرح بعد حياح
حافلة.
وللرماني مكانة عند معاصريه تت ح لنيتا فيميتا كتبيته عنيته معاصيتره أبيتو حييتان
التوحيدي إذ قرر أنه مل ير مثله قط علما ،بالنحو ،وغزارح يف الكالم ،وبصرا ،باملقاالت،
واستخراجا ،للعويص ،وإي احا ،للمشكل.
وقال عنه ابن سنان :إنه ذو مكان مشهور يف األدب وممن اعتمد عليه ونقل عنه
من العلماء :ابن رشيق ،وابن سنان ،وابن أبي اإلصبع العدواني املصري والسيوطي(.)1
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ألف الرماني كتبا ،كثريح نذكر منها :التفسري الكبري ،واجلامع يف علوم القرآن،
والنكت يف إعجاز القرآن ،وشرح معاني القرآن للزجاج ،وشرح كتابي املدخل
واملقت ب للمربد ،وشرح كتاب سيبويه ونكت سيبويه ،وشرح األلف والالم
للمازني ،وكتاب التصريف ،وكتاب اهلجاء ،وكتاب اإلجياز يف النحو ،وكتاب املبتدأ
يف النحو ،وغريها من الكتب(.)1
املبحث الثاني :الرماني وآراؤه حول اإلعجاز القرآني
صاغ الرماني رسالته " النكت يف إعجاز القرآن " يف صورح جواب عن سؤال
وجه إليه طالبا ،بيان النكت يف إعجاز القرآن دون التطويل باحلجاج ،وهو يستهل
الرسالة برد هذه النكت إىل سبع جهات ،هي:
 )8ترك املعارضة مع توفر الدواعي وشدح احلاجة.
 )9التحدي للكافة.
 )1الصّرفة.
 )4البالغة.
 )5األخبار الصادقة عن األمور املستقبلة.
 )6نقض العادح.
 )7قياسه بكل معجزح.
ومع أن الرماني رتب وجوه اإلعجاز بالصورح اآلنفة الذكر ،إال أنه بدأ حديثه
عن البالغة ،متناسيا ،الوجوه الثالثة األوىل ،ليدلل على أنه مشغول بشأن البالغة(.)81
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الوجه األول من وجوه اإلعجاز :البالغة
يبتدئ حديثه عنها ،فيقول إنها على ثالث طبقات :عليا ووسطى ودنيا ،والعليا
هي بالغة القرآن ،والوسطى والدنيا بالغة البلغاء حسب تفاوتهم يف البالغة ،ثم
مي ي بعد ذلك فيعرِّف البالغة بأنها ":إيصال املعنى إىل القلب يف أحسن صوره من
اللفظ" ،ثم يذكر بعد ذلك أقسام البالغة ،وهي عشرح عنده:
يبيتيتدأ باإلجييتيتاز ،فالتشيتيتبيه ،واالسيتيتتعارح ،واليتيتتالؤم ،والفواصيتيتل ،والتجيتيتانس،
والتصريف ،والت مني ،واملبالغة ،وحسن البيان.
فيعرف اإلجياز بأنه " :تقليل الكالم من غري إخالل باملعنى " ويشرح التعريف،
ثم يذكر قسميه :إجياز احلذف ،وإجياز القصر معرفا ،هلما ،وذاكرا ،أمثلة من القرآن
الكريم ،ويوازن الرماني بني قوله تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ( )88وقول العرب:
" القتل أنفى للقتل " فيذكر أن النص القرآني ميتاز بأربعة أوجه:
أنه أكثر فائدح ،وأوجز يف العبارح ،وأبعد من الكلفة بتكرير اجلملة ،وأحسن
بتأليف احلروف املتالئمة ،ثم خيتم حديثه بذكر الفرق بني اإلجياز والتقصري ،وبني
اإلطناب والتطويل.
ويتحدث عن التشبيه فيعرفه بقوله " :هو العقد على أن أحد الشيئني يسد مسد
اآلخر يف حس أو عقل " ،ومن خالل التعريف يرى الرماني أن التشبيه حسي وعقلي،
فاحلسي كماءين وذهبني يقوم أحدهما مقام اآلخر وحنوه ،والعقلي حنو تشبيه قوح زيد
بقوح عمرو ،فالقوح ال تشاهد ولكنها تعلم سادح مسد أخرى ،وترجع بالغة التشبيه يف
رأي الرماني إىل ما يؤدي إليه من بيان ،ويقع على وجوه أربعه :إخراج ما ال تقع عليه
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احلاسة إىل ما تقع عليه احلاسة ،إخراج ما مل جتر به عادح إىل ما جرت به عادح ،إخراج
ما ال يعلم بالبديهة إىل ما يعلم بالبديهة ،إخراج ما ال قوح له يف الصفة إىل ما له قوح يف
الصفة ،مستشهدا ،لكل قسم بشواهد قرآنيه مما جعل جهده ميثل خطوح واسعة على
طريق البحث البالغي.
ويتحدث عن االستعارح فيعرفها بقوله " :هي تعليق العبارح على غري ما وضعت
له يف أصل اللغة على جهة النقل لإلبانة" ،ويفرق بينها وبني التشبيه ذاكرا ،أركانها:
مستعار ،ومستعار له ،ومستعار منه ،ويشري إىل تعريف االستعارح البليغة بقوله:
"كل استعارح بليغة فهي مجع بني شيئني مبعنى مشرتك بينهما يكسب بيان
أحدهما باآلخر كالتشبيه ،إال أنه بنقل الكلمة والتشبيه بأداته الدالة عليه يف اللغة "،
متبعا ،دراسته بالشواهد القرآنية.
ويتحدث عن التالؤم فيعرفه بقوله " التالؤم نقيض التنافر" ،ويقسمه إىل ثالثة
أوجه :متنافر ،ومتالئم يف الطبقة الوسطى ،ومتالئم يف الطبقة العليا ،ويذكر بعد ذلك
أمثلة من القرآن الكريم واألبيات الشعرية.
ويتحدث عن الفواصل فيعرفها بقوله :هي"حروف متشاكلة يف املقاطع توجب
حسن إفهام املعاني" ثم يعلق قائال :،الفواصل بالغة ،واألسجاع عيب ،ويورد اخلالف
بني العلماء يف حكم تسمية ما يف القرآن سجعا ،ذاكرا ،حجج املمانعني وإجابة اجمليزين
يف ذلك.
ويتحدث عن التجانس فيعرفه قائال ،هو " :بيان بأنواع الكالم الذي جيمعه أصل
واحد يف اللغة " ثم يقسمه إىل قسمني:
جتانس مزاوجة ،وجتانس مناسبة ،وميثل له.
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ويتحدث عن التصريف وهو على غيتري عادتيته مل يعرفيته ،ولكنيته اكتفيتى بيتذكر
قسميه :تصريف املعنى يف املعيتاني املختلفيتة ،وتصيتريف املعنيتى يف الدالليتة املختلفيتة،
ويستشهد مبا ذكر بأمثلة من القرآن الكريم.
ويتحدث عن الت مني فيعرفه قائال ،هو " :حصول معنى فيه ميتن غيتري ذكيتر ليته
باسم أوصفه هي عبارح عنه " ،ثم يذكر نوعيه :ما يدل عليه الكالم داللة اإلخبار ،وما
يدل عليه الكالم داللة قياس ،ويذكر لذلك أمثلة.
ويتحدث عن املبالغة ،فيعرفها قائال ،هي ":الداللة على كيترب املعنيتى عليتى جهيتة
التغيري عن أصل اللغة لتلك اإلبانة" ،ثم يذكر وجوهها وهي ":التعبري بصيغة تدل على
املبالغة ،استخدام الصيغة العامة يف موضع اخلاصة ،إخراج الكالم خمرج اإلخبار عيتن
األعظم األكرب للمبالغة ،إخراج املمكيتن إىل املمتنيتع للمبالغيتة ،إخيتراج الكيتالم خميترج
الشك للمبالغة ،حذف األجوبة للمبالغة ،ويستشهد على ما ذكيتر بأمثليتة ميتن القيترآن
الكريم.
وخيتم حديثه عن البالغة بذكر باب البيان فيعرفه قائال ،هو " :اإلح ار ملا يظهر
به متييز الشيء من غريه يف اإلدراك" ،ويقسمه إىل أربعة أقسام :كالم ،وحال ،وإشيتارح،
وعالمة ،ويدلل على ذلك بأمثلة من القرآن الكريم(.)89
الوجه الثاني من وجوه اإلعجاز :ترك املعارضة مع توفر الدواعي وشدح احلاجة.
بدأ الرماني حديثه بقوله ":أما توفر الدواعي ،فيوجب الفعل مع اإلمكان ال
حمالة يف واحيتد كان أو مجاعيتة" ثم يذكر دليال ،على ذلك مفاده؛ لو أن إنسانا ،توفرت
الدواعي فيه إىل شرب ماء حب رته من جهة عطشه واستحسانه لشربه وكل داعٍ يدعو
إىل مثله ،وهو مع ذلك ممكن له ،فال جيوز أال تقع شربة منه حتى ميوت عطشا ،لتوفر
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الدواعي ،فإن مل يشربه مع توفر الدواعي له دل ذلك على عجزه عنه ،فكذلك توفر
الدواعي إىل املعارضة بالنسبة للقرآن فلما مل تقع دل على أنه معجز(.)81
الوجه الثالث من وجوه اإلعجاز :التحدي للكافة
يقول الرماني يف هذا الوجه " وأما التحدي للكافة فهو أظهر يف أنهم ال جيوز أن
يرتكوا املعارضة مع توفر الدواعي إال للعجز عنها " ،والصحيح أن هيتذين اليتوجهني يت
أعين الثاني والثالث يت ال يعدان ميتن وجيتوه إعجيتاز القيترآن الكيتريم ،وإمنيتا هميتا ميتن
الدالئل ال تثبت إعجازه ،ألن أي معجزح يشيترتط هليتا شيترطان ،التحيتدي بيتاملعجزح
للكافيتيتة ،وتعيتيتذر معارضيتيتتها مبثليتيتها ،فهيتيتذان الشيتيترطان ال بيتيتد ميتيتن توفرهميتيتا يف سيتيتائر
املعجزات ،وكذا يف القرآن الكريم ،لكنهما ال يعتربان من أوجه إعجازه اخلاصة(.)84
الوجه الرابع من وجوه اإلعجاز :الصَّرفة.
يبدأ الرماني حديثه عن هذا الوجه بتعريفه فيقول " وأما الصَّرفة فهي صرف
اهلمم عن املعارضة ،وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل العلم يف أن القرآن معجز من
جهة صرف اهلمم عن املعارضة؛ وذلك خارج عن العادح كخروج سائر املعجزات ال
دلت على النبوح" ويف هذا داللة على أنه ناقل عن غريه ،وتابع له يدل على ذلك قوله"
وهذا عندنا أحد وجوه اإلعجاز ال يظهر.
منها للعقول" ،ومما يفيد البحث ويثريه أنه أوضح مذاهب العلماء وأقواهلم يف
عد الصَّرفة وجها ،من وجوه اإلعجاز ،أو عدم عدِّها موردا ،رأي العلماء حول هذه
الق ية ،حيث انقسموا إىل ثالث فرق:
الفرقة األوىل :ذهبت إىل القول بأن اهلل صرف العيترب عيتن معارضيتة القيترآن،
وقد كان يف قدرتهم أن يعارضوه ،وييتأتوا مبثليته ليتوال أن اهلل حيتال بييتنهم وبيتني هيتذا
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الغرض ،فصرف همهم عن منافسته ومباراته على الرغم من شيتدح اليتدوافع الداعييتة
ليتذلك؛ كيتيتالتقريع بيتالعجز وتسيتيتفيه العقيتيتول وذم اآلهليتة واآلبيتيتاء ،فصيتار العيتيتائق عيتيتن
معارضتهم للقرآن أمرا ،خارجا ،عن ذات القرآن ،وكان على رأس هذه الفرقة ،إبراهيم
بن سيار ،الشهري بالنظام ت (994هيت) فهو أول من جاهر بهذا القول وأعلنه ،ودعيتاء
إليه ،ودافع عنه.
الفرقة الثانية :ذهبت إىل القيتول بالصَّيترفة وعيتدت الصَّيترفة وجهيت،ا ميتن وجيتوه
اإلعجاز ،فهي متابعة للفرقة األوىل؛ لكن م مون كالمها خيتلف عن قوهلا ،فممن حنا
هذا املنحى اجلاحظ يف كتابه املفقود" نظم القرآن"فعنه يقول يف أحيتد كتبيته" وبلغيتت منيته
أقصى ما ميكن مثلى يف االحتجاج للقرآن ،والرد على كل طعَّان ،فلم أدع فيه مسيتالة
لراف ي ،وال حلديثي وال حلشوي وال لكافر مياد ،وال ملنافق مقموع ،وال ألصيتحاب
النظام ممن يزعم أن القرآن حق ،وليس تأليفه حبجة ،وأنه تنزيل وليس بربهان وال داللة "(.)85
الفرقة الثالثة :اجتهت اجتاها ،آخر وهو معارضة القول بالصَّيترفة بتاتيتا ،،مميتن حنيتا
هذا املنحى اخلطابي يف كتابة" بيان إعجاز القرآن" فهو يقول :إن قوما ،ذهبوا إىل أن العلة
يف إعجازه الصرفة ،أي صرف اهلميتم عيتن املعارضيتة ،وإن كانيتت املعارضيتة مقيتدورا،
عليها ،إال أن صرف اهلل هلم عنها ملا كان أمرا ،خارجا ،عن جماري العادات صار كسائر
املعجزات ،ثم يورد رأيه بقوله ":إال أن داللة اآلية تشهد الفه وهيتي قوليته سيتبحانه:
ﭽﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ( )86فأشار يف ذلك إىل أمر طريقيتة التكليتف واالجتهيتاد وسيتبيله
التأهب واالحتشاد ،واملعنى يف الصَّرفة ال وصفوها ال يالئم هذه الصفة ،فدل عليتى
أن املراد غريها " (.)87
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وممن أخذ بهذا القول الباقالني يف كتابه " :إعجاز القرآن " نلحظ ذلك يف حديثه
عن الصَّرفة حيث يقول " :على أنه لو كانوا صرفوا على ما ادعاه مل يكن من قبلهم من
أهل اجلاهلية مصروفني عما كيتان يعيتدل بيته يف الفصيتاحة والبالغيتة ،وحسيتن اليتنظم
وعجيب الرصف ،ألنهم مل يتحدوا إليه ومل يلزمهم حجته ،فلما مل يوجد يف كالم ميتن
قبله مثله علم أن ما ادعاه القائل بالصِّرفة ظاهر البطالن"(.)81
وهكذا تبني لنا بعد استعراض مذاهب العلماء حول القول بالصَّرفة ،أن أصح
هذه األقوال هو القول الثاليتث ملطابقتيته لظيتاهر الكتيتاب والسيتنة ،وأقيتوال الصيتحابة
وتابعيهم.
الوجه اخلامس من وجوه اإلعجاز :األخبار الصادقة عن األمور املستقبلة.
بدأ هذا الوجه وختمه بذكر اآليات ال

ورد بها اخلرب الصادق عن األمور

املستقبلة ،ومنها قوله تعاىل :ﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﭼ

()81

حيث يعلق الرماني بقوله " :فكان األمر كما وعد من الظفر بإحدى الطائفتني العري
ال كان فيها أبو سفيان ،أو اجليش الذي خرجوا حيمونها من قريش ،فأظفرهم اهلل
عز وجل بقريش يوم بدر على ما تقدم به الوعد " (.)91
الوجه السادس من وجوه اإلعجاز :نقض العادح.
يقول الرماني يف هذا الوجه :إن القرآن الكريم قد جاء بطريقة يف التعبري
خارجة عما اعتاده العرب ،فأنواع الكالم عندهم ،منها الشعر ،ومنها السجع ،ومنها
اخلطب ،ومنها الرسائل ،ومنها املنثور الذي يدور بني الناس يف احلديث ،وطريقة
القرآن تغاير هذه الطرق كلها ،وهلا منزلة تفوق به كل طريقة.
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الوجه السابع من وجوه اإلعجاز :قياسه بكل معجزح.
يعين به أن املعجزح يف جوهرها إمنا تكون يف أمر خارج عن العادح ،ويف عجز
الناس عن معارضته ،وبهذا املقياس فإن القرآن الكريم معجزح سبيله يف ذلك سبيل
فلق البحر ،ثم يعرض تساؤال ،مفاده " لعل السور القصار ممكن للناس معارضتها "
فيجيب :بأن التحدي قد وقع بها فلم خيص بالطوال دون القصار(.)98
وهنا نصل إىل نهاية املطاف عند الرماني بعد استعراضنا لكتابه ،وحيق لنا أن
نسجل له هدفه األصيل ،وهو الكشف عن البالغة القرآنية ،وإبراز دالئل إعجازها،
والذي بدأ واضحا ،يف حديثه عن أبوب البالغة العشرح ،وما قدمه من شواهد قرآنيه،
ونكت بالغية ،وموازنات بني النصوص رمحه اهلل رمحة واسعة وجزاه خري اجلزاء.
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الفصل الثاني :الباقالني حياته وآراؤه حول اإلعجاز القرآني يف كتابه :إعجاز القرآن
املبحث األول :امسه ولقبه وكنيته ومذهبه ،مشائخه وتالميذه ،تصانيفه ،وفاته.
هو القاضي أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بيتن القاسيتم املعيتروف
بالباقالني البصري ،ولد عام مثانية وثالثني وثالمثائة للهجرح ،وهو من أهل البصيترح
وسكن بغداد ،يتبع مذهب الشيخ أبيتي احلسيتن األشيتعري ،ويؤييتد اعتقيتاده ،ويناصيتر
طريقته ،كان يف علمه أوحد زمانه ،موصوفا ،جبودح االستنباط وسيترعة اجليتواب ،كيتثري
التطويل يف املناظرح عند اجلماعة.
مشاخيه وتالمذته:
مسع احلديث يف بغداد من أبي بكر بن مالك القطيعي ،وأبي حممد بن ماسيتي،
وأبي أمحد احلسني بن علي النيسابوري ،وقد أخذ علم النظيتر عيتن أبيتي عبيتد اهلل بيتن
حممد بن أمحد بن جماهد الطائي صاحب األشعري.
تصانيفه:
صنف الباقالني يف الرد على الراف ة ،واملعتزلة ،واخلوارج ،واجلهمية ،فمن
كتبه إعجاز القرآن ،واالنتصار ،وكشف األسرار الباطنية ،وامللل والنحل ،ومناقب
األئمة ،ونهاية اإلجياز يف رواية اإلعجاز ،وهداية املسرتشدين يف الكالم ،واإلنصاف
فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به.
وفاته:
تويف القاضي أبو بكر الباقالني آخر يوم السبت ،ودفن يوم األحد لسبع بقني
من ذي القعدح ،سنة ثالث وأربعمائة ببغداد رمحه اهلل تعاىل ،وصلى عليه ابنه احلسن،
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ودفنه يف داره بدرب اجملوس ثم نأقِل بعد ذلك ،فدفن يف مقربح باب حرب ،واهلل أعلم
بالصواب( ،)99يقول عنه صاحب الوفيات :كان يف علمه أوحد زمانه ،انتهت إليه
الرياسة يف مذهبه وكان موصوفا ،جبودح االستنباط وسرعة اجلواب وكان كثري التطويل
يف املناظرح ،مشهورا ،بذلك عند اجلماعة(.)91
املبحث الثاني :الباقالني وآراؤه حول اإلعجاز القرآني.
ذكر يف مقدمة كتابه " :إعجاز القرآن " بعد محد اهلل والصالح والسالم على
رسول اهلل أن القرآن الكريم" كتاب يت من صدق متحملة ورسالة تشمل على
تصحيح قول مؤديها ،بَيَّن فيه سبحانه أن حجته كافية هادية ال حيتاج مع وضوحها إىل
بينة تعدوها أو حجة تتلوها" ،ثم يقول أي ا " ،ومن أهم ما جيب على أهل دين اهلل
كشفه ،وأوىل ما يلزم حبثه ،ما كان ألصل دينهم قواما ،،ولقاعدح توحيدهم عمادا،
ونظاما ،،وعلى صدق نبيهم صلى اهلل عليه وسلم برهانا ،،وملعجزته ثبتا ،وحجة ال
سيما واجلهل ممدود الرواق ،"...ولقد اشتكى الباقالني من تقصري العلماء يف البحث
حول إعجاز القرآن ،فهو يقول :إن بسط القول يف اإلبانة عن وجه معجزته أحق
بكثري من الذين صنفوا من القول يف اخلرب ودقيق الكالم يف اإلعراض وكثري من بديع
اإلعراب وغامض النحو ،فاحلاجة إىل هذا أمس واالشتغال به واجب(.)94
ثم يلتمس العذر ألولئك العلماء قائال " ،وقد يعذر بع هم يف تفريط يقع منه
فيه ،وذهاب عنه؛ألن هذا الباب ما ميكن إحكامه بعد يف التقدم يف أمور شريفة احملل،
عظيمة املقدار ،دقيقة املسلك ،لطيفة املأخذ" ،ثم ذكر بعد ذلك أن اجلاحظ ألف كتابا،
وأمساه " نظم القرآن " لكنه مل يزد فيه على ما قاله املتكلمون قبله ،ومل يكشف عما
يلتبس يف أكثر هذا املعنى ،ويظهر لنا أن الباقالني قد حتامل على اجلاحظ ،ولعل
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تفسري ذلك أن اجلاحظ من رؤوس املعتزلة ،والباقالني من رؤوس األشاعرح ،ومعلوم
مابني املذهبني من خالف.
ويعترب كتاب " :إعجاز القرآن " للباقالني من أهم الكتب وأن جها ال تتحدث
عن ق ايا اإلعجاز القرآني ،وهو يف الوقت ذاته من املصادر البالغية األساسية ،ال
أسهمت يف حتديد مسار البالغة.
إن الق ايا البالغية ،ومباحثها املتعددح ختتلط يف الكتاب بالق ايا الكالمية
اختالطا متوازنا ،فتنفرد الق ايا البالغية ببعض الفصول ،وكذلك الفصل الطويل
الذي خصصه للحديث عن البديع من الكالم ،وذلك يف الفصل األخري عن" وصف
وجوه البالغة " الذي يتتبع فيه وجوه البالغة العشرح ،ال سبق أن أوردها الرماني يف
كتابه" :النكت يف إعجاز القرآن"
وتنفرد الق ايا الكالمية ببعض فصول الكتاب ،كذلك الفصل الذي عده يف
أول الكتاب عن :أن نبوح النيب صلى اهلل عليه وسلم معجزتها القرآن ،والبعض
الثالث من فصول الكتاب شركة بني الق ايا البالغية والق ايا الكالمية ،كالفصل
الذي كتبه عن"مجلة وجوه إعجاز القرآن" حيث حيصر اإلعجاز القرآني يف هذا الفصل
يف جمموعة وجوه ،بع ها كالمي ،وبع ها بالغي ،والذي يهمنا هو التعرف على
املباحث البالغية يف كتابه

"إعجاز القرآن" ومدى متثلها لطبيعة عصره ،وأن نتعرف

على إسهاماتها يف تطوير البحث البالغي من ناحية أخرى ،ونظرح فاحصة يف الفصل
الذي عقده الباقالني يف" مجلة وجوه إعجاز القرآن" جند أنه حدد وجوه اإلعجاز يف
ثالثة وجوه أساسية :ينقلها عن أساتذته األشاعرح:
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أوهليتيتا :إخبيتيتاره الصيتيتادق عيتيتن الغييتيتوب،األمر اليتيتذي خييتيترج عيتيتن طيتيتوق البشيتيتر
واستطاعتهم.
وثانيها :إخباره عن قصص املاضيني وسِيَر األميتم اخلالييتة منيتذ عهيتد آدم علييته
السالم ،وحتى بعثة النيب صلى اهلل عليه وسلم على الرغم من أمية الرسول صلى اهلل
عليه وسلم ،وعدم معرفته شيئا ،من كتب املتقدمني ،وقصصهم وأخبارهم.
وثالثها :نظمه البديع ،وتأليفه العجيب ،وبالغته املتناهية ال يعجز البشيتر عيتن
حماكاتها.
بيد أن الباقالني ال يقف طويال أمام الوجهني األولني ،بل يوجه جل عنايته إىل
الوجه الثالث" البالغي " حيث حياول بطريقته اخلاصة – طوال الكتاب – أن يثبت متييتز
األسلوب القرآني ،والبالغة القرآنية على أسلوب البشر وبالغيتتهم ،وييتنهج يف ذليتك
نهج،ا جديد،ا مغيتاير،ا للمنيتاهج اليت انتهجهيتا السيتابقون يف إثبيتات اإلعجيتاز البالغيتي
للقرآن.
فهو يرفض فكرح إثبات اإلعجاز البالغي للقرآن عن طريق ما فييته ميتن بيتديع،
وذلك ألنه على حد تعبريه ":ال سبيل إىل معرفة إعجاز القران من البديع الذي ادّعيتوه
يف الشعر ووصفوه فيه ،وذلك أن هذا الفيتن ليتيس فييته ميتا خييترق العيتادح،وخيرج عيتن
العرف بل ميكن استدراكه بالتعلم والتدرب به ،والتصنع له ،كقيتول الشيتعر ورصيتف
اخلطب ،وصناعة الرسالة ،واحلذق يف البالغة ،وله طريق يأسلك ووجه يِقصد وسيتلم
يأرتقى فيها إليه"( )95أي :أن البديع ببساطة ال خيرج عن طيتوق البشيتر ،فيتال يعجيتز أي
إنسان أن يأتي يف كالمه بتشبيه ،أو استعارح ،أو طباق؛ ألن البيتديع يف حيتد ذاتيته غيتري
معجز ،وإمنا املعجز هو الصورح الباهرح ال وجد عليها يف القرآن ،واتساقه ميتع سيتائر
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النظم القرآني اتساقا عجيبا ،ورائعا ،،بينما جند أن الشعر والنثيتر البشيتري عليتى حيتيتوي
على التشبيه .البليغ ،أو االستعارح اجليدح ولكن يوجيتد إىل جوارهيتا التعيتبري السيتاقط،
واللفظ املبتذل ،وهذا ما أجهد الباقالني نفسه طوال الكتاب إلثباته.
والباقالني يستخدم مصطلح البديع مبفهومه العام الشامل اليتذي كيتان متعارفيتا،
عليه يف عصره ،فالبديع عنده يشمل كل املباحيتث والفنيتون البالغييتة ،أي :أنيته ي يتم
مباحيتيتث عليتيتوم البالغيتيتة الثالثيتيتة  -اليتيت مل تكيتيتن يف عصيتيتره – قيتيتد حتيتيتددت ومتيتيتايزت
واستقلت ،وهي :البيان ،واملعاني ،والبديع ،فهو مثال يرى أن االستعارح والتشبيه ميتن
البديع ،وهما كما نعلم أصبحا – فيما بعد – من أهم مباحث علم البيان ،وهو يعتيترب
املساواح وبعض صور اإلطناب من البديع ،وحنن نعلم أنهما أصبحا ميتن موضيتوعات
علم املعاني.
وهو يعترب أن جمموعة من الصور البديعية ال استقرت فيما بعد حتت عنوان
البديع ،مثل املطابقة والتجنيس ،ورد األعجاز على الصدور وغريها.
إن موقف الباقالني من ق ية احملسنات البديعية مل يكن أقل ن جا وتفتحا ميتن
موقفه من ق ية وحدح العمل الفين فهو ال يفتأ يلح على انتقيتاد هيتذه احملسيتنات إذا مل
يقت ها املعنى ،ويستلزمها السيتياق الفيتين ،أي :أنيته يعيتد هيتذه احملسيتنات أدوات فنييتة
تعبريية،تكتسب قيمتها الفنية من الدور التعيتبريي اليتذي تؤدييته ،فيتإذا مل تيتؤد دورا يف
العمل األدبي كانت عيبا ،من العيوب ،وليست مزية من املزايا.
وكما يرفض الباقالني فكرح التوصل إىل إثبات إعجاز القرآن عن طريق ما فييته
من بديع ،فإنه يرفض أي ا فكرح التوصل إىل إثبات إعجاز القرآن عيتن طرييتق أقسيتام
البالغة العشرح ال حددها الرماني ،حيث عقد فصال بعنوان" فصل يف وصف وجيتوه
العدد اخلامس عشر – 3416هـ – 1035م

811

اإلعجاز القرآني بني الرماني والباقالني عرض وموازنة

البالغة " ليتخَّص فيه أقوال الرماني الذي يشري إلييته – وإن كيتان ال يصيترح بامسيته –
حيث يقول " ذكر بعض أهل األدب والكالم أن البالغة على عشرح أقسام"(.)96
وبعد أن ينتهي من تلخيتيص آراء الرميتاني حيتول هيتذه املباحيتث ،يشيتري إىل أن
البعض يرى أنه من املمكن التوصل إىل إعجاز القرآن من هذه الوجوه ،بيد أنه يرفض
هذا الرأي ،ثم يقرر أن هذه الوجوه العشرح تنقسم إىل قسمني:

()97

قسم ميكن الوقوع عليه والتعمّل له ،ويأدرك بالتعلم،فما كان كذلك فال سيتبيل
إىل معرفة إعجاز القرآن به.
أما القسم الثاني فهو :ما ال سبيل إليه بالتعلم والتعمّل من البالغيتات ،فيتذلك
هو الذي يدل على إعجازه.
وي رب لذلك مثال ،بأننا لو قلنا :بأن ما يف القرآن من تشيتبيه معجيتز يف ذاتيته،
فسوف يعرتض علينا مبا يف األشعار من تشبيهات رائعة ،وميثل لذلك مبا يف شعر ابيتن
املعتز من تشبيه بديع يشبه السحر.
وينتهي الباقالني من ذلك ،إىل أن مثل هذه الوجوه البالغة ليسيتت معجيتزح يف
حد ذاتها ،وإمنا املعجز يف هيتذه الوجيتوه هيتو أوال :،حسيتنها البيتالغ ومسوها،وثانيهيتا:
ارتباطها واتساقها مع بقية الكالم ،على حنو بالغ الروعيتة والتكاميتل ،حبييتث ال حييتس
القارئ بأي قدر من التفاوت البالغي ،يف هذا الكالم الربيتاني ،اليتذي ي يتارع بع يته
بع ا ،يف البالغة والفصاحة ،والباقالني حيصر الوجه البالغي لإلعجيتاز القرآنيتي أي:
بديع نظمه يف وجوه عشرح ،بع يتها يرجيتع إىل القيترآن يف مجلتيته ،وبع يتها يرجيتع إىل
بعيتيتيتض أسيتيتيتاليبه ،وبع يتيتيتها يرجيتيتيتع إىل مفرداتيتيتيته ،وبع يتيتيتها يرجيتيتيتع إىل حروفيتيتيته.
وإن كان ال يصنف هذه الوجوه العشرح على النحو التالي :فمما يرجيتيتع إىل مجلتيتيته،
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كونه خارجًيتا عن املأليتوف من كيتالم البشر ،واملعيتروف ميتن تنظيم خطيتابهم ،فليتيس
هيتو بالشعر ،وال بالنثر،وليس هو بالسجع ما هو معروف
للبشر من أجناس الكالم ،وهو يبذل جهدا كبريًا يف حماولة إثبات خمالفة القرآن
يف مجلته جلنس الكالم البشري.
ومما يرجع إىل مجلته أي ا ،أنه مل يعهد للعرب كالم يشتمل على ما يف القرآن
من فصاحة وبالغة ،ومعان يف مثل طول القرآن،وإمنا عرفت هلم مقطوعات نثرية
قصريح ،وقصائد شعرية معدودح مل ختل من نقص وعيب.
ومما يرجع إىل مجلته كذلك :أنه على تعدد أغراضه ومراميه من قصص
ومواعظ وأحكام ،وترغيب وترهيب ،ال يتفاوت يف بالغته ،فهو دائما على درجة
واحدح من البالغة السامية ،بينما جند أن الشعراء واألدباء اجمليدين ،إمنا جييدون يف
بعض األغراض دون سواها ،فالذي جييد يف املدح ال جييد يف اهلجاء مثال،والذي يربع
يف اخلطب ال يربع يف احلكم واألمثال ،وحنو ذلك.
وأما ما يرجع إىل أساليبه ،فيذكر من ذلك أن القرآن الكريم ،قد اشتمل على
كل األساليب البالغية،ال تنبين عليها أجناس الكالم البشري ،من إجياز وإطناب،
وجماز وحقيقة ،واستعارح وتصريح ،كل ذلك مما يتجاوز حدود كالمهم ،يف الفصاحة
واإلبداع والبالغة.
ويذكر من ذلك أي ا أن بالغته ال تتفاوت يف االنتقال من أسلوب إىل
أسلوب ،وال من طريقة من طرق القول إىل طريقة أخرى ،ويذكر من ذلك – أخريًا –
أننا إذا أخذنا آية قرآنية ووضعناها يف ثنايا أي كالم ،نظمًا كان أو نثرا ،فإنها تكون
هي واسطة العقد يف هذا الكالم" كالدرح ال ترى يف عقد من اخلرز " على حد تعبريه.
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وأما ما يرجع إىل مفرداته ،فمن ذلك أنه استعمل بعض املفردات يف معان
ومدلوالت جديدح ،مل تكن مألوفة يف البيئة العربية قبل اإلسالم ،ومن ذلك أي ا بأعده
عن املفردات املستكرهة الثقيلة على السمع.
وأما ما يرجع إىل حروفه ،فهو أن يف القرآن مثان وعشرين سورح افتتحت
حبروف مقطعة من احلروف العربية الثمانية والعشرين ،وقد اشتملت هذه السور على
أربعة عشر حرفا من حروف اهلجاء ،أي نصف حروف اهلجاء ،وهذه احلروف األربعة
عشر اشتملت على نصف كل قسم من األقسام ال انقسمت إليها حروف العربية،
حيث اشتملت على نصف حروف اهلمس ونصف حروف اجلهر ،كما اشتملت على
نصف حروف احللق ،ونصف حروف اإلطباق ،ونصف احلروف الشديدح االنفجارية،
وهذا التنظيم والتقسيم البديع ،هو بدون شك وجه من وجوه اإلعجاز الناصعة يف
القرآن الكريم.
وواضح لنا أن القاسم املشرتك بني هذه الوجوه هو خمالفة البيان القرآني لكالم
البشر ،وهذه هي الق ية األساسية ال شغل الباقالني نفسه على امتداد صفحات
كتابه وهو يف سبيل إثبات هذه الق ية يعمل إىل حتليل بعض النماذج األدبية الرائعة،
ال اتفق اجلميع على بالغتها ،ليبني ما فيها من عيوب تعبريية ،وحيلل يف مقابل ذلك
آيات وسورًا من القرآن ،يبني ما فيها من بالغة التتفاوت وال تهبط.
ويف سبيل تف يل األسلوب القرآني على األسلوب البشري أجهد الباقالني
نفسه يف متحل العيوب يف مناذج الشعر ال اختارها ،ومع ذلك كان يصدر أحكامه
عن ذوق نقدي بارع جعله جيرؤ على هذه املهمة الصعبة ،فقد كان من بني النماذج
ال اختارها وبيان ما فيها من عيوب معلقة امرئ القيس ،وقصيدح البحرتي املشهورح
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هذا وقد تناثرت خالل الكتاب جمموعة من اآلراء البالغية والنقدية الدقيقة ،من مثل
نظرته إىل ضرورح وحدح العمل األدبي ،وموقفه من ق ية احملسنات البديعية،
فالباقالني موفق على قدر من الن ج والتبلور ،فيما يتصل مبوضوع وحدح العمل
األدبي ،وقد جتلى هذا املوقف يف أكثر من موضع يف الكتاب ،وبأكثر من صورح.
موقف الباقالني من احملسنات البديعية:
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الفصل الثالث :يف املوازنة بني الكتابني
املبحث األول :طريقتهما يف العرض ،واالستشهاد ،والنقل عن اآلخرين.
يبدأ الرماني حديثه عند كل باب بتعريفه ،ثم حيدد جماله ،ويبدأ بسرد تقسيماته،
ثم يتبعها باألمثلة ،وهو يركز يف الشواهد على اآليات القرآنية ،وبعض أقوال العرب،
كما أنه يف نقله عمن سبقه ال يشري إليه إال ما ندر.
أما الباقالني ،فهو يبدأ حديثه عند كل باب بتساؤل ،ثم يبدأ باإلجابة على
ذلك التساؤل ،وقد جند يف الباب أكثر من تساؤل ،ويتصف كتاب الباقالني وأسلوبه
بالتماسك ،حتى إنك ال حتس بطوله ،ومما يلحظ عليه كثرح تقسيماته ،والتكرار يف
بعض أبوابه ،وملذهبه أثر كبري يف كتابه ،ويف عرضه لالستشهاد يتصف كتاب الباقالني
بالتنوع بني اآليات القرآنيه ،واألحاديث النبوية ،وأقوال العرب وأشعارهم ،ويف نقله
ممن سبقه جند أن الباقالني يكثر من ذكر " ذهب أصحابنا " ويقصد بهم األشاعرح وهو
يف نقله يشري إىل من سبقه ،ولكنه يف باب " أقسام البالغة العشرح " ال ذكرها مل يشر إىل
من نقل عنه أقصد :الرماني ،والذي يظهر أن سبب ذلك اختالف املذهبني بينهما.
املبحث الثاني :األشياء اليت اتفقا فيها.
8يت السبب الذي ألفا كتابيهما من أجله هو سؤال سائل.
9يت اتفقا على أن نظم القرآن على تصرف وجوهه ،واختالف مذاهبه خارج عن
املعهود ومجيع كالمهم ،فالقرآن جاء بطريقة مفردح خارجة عن العادح هلا منزلة يف
احلسن تفوق به كل طريقة.
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1يت عقد الرماني والباقالني فصوال ،يف نفي الشعر والسجع من القرآن؛ ألنه من كالم
العرب ومن أساليبهم ،وقد متيز الباقالني عن الرماني يف إطالة احلديث هنا،
وإيراده أمثله وشواهد كثريح.
4يت اتفق الرماني والباقالني يف أن األخبار الصادقة عن األمور املستقبلية أحد وجوه
اإلعجاز عندهما ،وكذلك يف ذكر أقسام البالغة العشرح حيث أفاد الباقالني من
الرماني دون اإلشارح إليه.
املبحث الثالث :آراء بعض الكتاب يف احلكم على الكتابني.
يقول الدكتور /شوقي ضيف بعدما استعرض كتاب الرماني ":وواضح أنه
أضاف يف حديثه عن البالغة إضافات جديدح إىل من سبقوه ،فقد حدد بعض فنونها
حتديدا ،نهائيا ،ورسم هلا أقسامها رمسا ،دقيقا.)91(" ،
كما حتدث الدكتور /شوقي ضيف عن رأيه يف كتاب الباقالني بقوله ":وواضح
مما سبق أن الباقالني مل يزد يف كتابه عن شرحه أو قل بعبارح أدق عن حماولة شرحه ملا
قاله اجلاحظ من مجال النظم القرآني وما قاله الرماني من أنه يردُّ تفسري هذه املرتبة
بوجوه البديع ال

عدها ابن املعتز وقدامة وأبو أمحد العسكري وغريهم ،كما ردَّ

تفسريها بوجوه البالغة ال ذكرها الرماني إال أن يالحظ يف ذلك كله النظم وروعة
التأليف ،فاملدار قبل كل شيء على الصياغة والنظم.
ولعلنا ال نبعد إذا قلنا إنه أول من هاجم يف قوح نظرية إعجاز القرآن عن طريق
تصوير ما فيه من وجوه البديع ،وأي ا وجوه البالغة ال أحصاها الرماني ،ومن هنا
تأتي أهميته إذ أعد للبحث عن أسرار يف نظم القرآن من شأنها حني توضح توضيحا،
دقيقا ،أن تقف الناس على إعجازه ،وإن كنا نالحظ يت يف الوقت نفسه يت أنه مل يستطع
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أن يصور شيئا ،من هذه األسرار ،إذا ظلت الفكرح عنده غام ة ،وظلت مستورح يف
ضباب كثيف"(.)91
كما يبدي الدكتور /عبدالغين بركه رأيه بكتاب الرماني قائال ":،وبعد فميتن حيتق
الرماني علينيتا بعيتد أن استعرضيتنا رسيتالته أن نسيتجل ليته اجلهيتد الكيتبري اليتذي بذليته
واخلطوات الواسعة ال خطاها على طريق تقدم التصيتنيف البالغيتي وتطيتور حبوثيته،
وتنسيق أبوابه ومصطلحاته كما رأينا ثم نسجل له أي ا أنه يف كيتل ميتا كتيتب مل ييتنس
هدفه األصيل وهو الكشف عن البالغة القرآنية ،وإبراز دالئل إعجازها ،واليتذي بيتدأ
واضحا ،يف حرصه الشديد على أن يقدم لكل باب من أبواب البالعة العشرح ،شواهده
من القرآن الكريم ،وأن يلح ما فيها من أسرار ونكات بالغية" (.)11
وعلق الدكتور /عبيتد الغيتين بركيته عليتى كتيتاب البيتاقالني بقوليته " :فقيتد أبليتى
الباقالني رمحه اهلل بالءً حسنا ،،وكان رائدا ،يف جوانب تفرد بها حني رأى أن اإلعجيتاز
ال يأستفاد من صور البديع وألوان البالغة منفردح وإمنا يستفاد من النظم ككيتل متمييتز
صائص ال يشاركه فيها غريه ،وحني أثبيتت أن القيترآن ال يتفيتاوت يف بالغتيته مهميتا
اختلف أسلوب عرضه ،وحني ننظر إىل السورح ككل متكامل مرتابط حيقق غاية حمددح
وإذا كنا مل نرتض بعض آرائه ،فإن ذلك إمنا إىل طبيعة هذه األمور ال حتتمل وجهات
النظر " (.)18
املبحث الرابع :رأي الباحث يف الكتابني.
ال شك أن كتاب الرماني خدم املباحث البالغية خدمة كيتبريح حييتث كيتان ميتن
مفاتيح الكتب ال هيأت البالغة للن وج بعد ذلك على يدي عبد القاهر اجلرجاني،
ومن جاء بعده ،وكانت جهود الرميتاني تتمثيتل يف تقسيتيم البالغيتة إىل أقسيتام عشيترح،
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ووضع ضوابط لكل قسم مع ذكر أمثلة من القرآن على كل قسم ،والوقيتوف عنيتدها
وحتليلها ،واستحداث مصطلحات جديدح مثيتل "إجياز القصر" حيث أثرت التسمية عنده
إضافة إىل ذلك ال ننسى هدف الرماني ،وهو الكشيتف عيتن البالغيتة القرآنييتة وإبيتراز
دالئل إعجازها ،نلحظ ذلك يف املوازنات بني النصوص القرآنية ،وما قييتل يف معناهيتا
من كالم العرب ،أقول بعد ذلك يكفي للرماني أن أقسام البالغة العشرح ال وضعها
هي موجودح حتى اآلن مع ضوابطها ال ذكر ،مع تغيري يسري يف ذلك.
وعلى الرغم من صغر حجيتم الكتيتاب ،فيتإن الرميتاني أضيتاف يف حديثيته عيتن
البالغة إضافات جديدح إىل من سبقوه ،فحدد بعض فنونها حتديدا ،نهائييتا ،،ورسيتم هليتا
أقسامها رمسا ،دقيقا ،،وترك أثرا ،بأرزا ،يف مسار التأليف البالغيتي ،وتيتأثر بيته كيتثري ميتن
البالغيني والنقاد واملتكلمني الذين جاؤوا بعده ،فقد نقل عنه أبو هالل العسيتكري يف
كتابه " :الصناعتني الكتابة والشعر " فصال ،كامال ،عن التشبيه.
كما أن الباقالني يت رمحه اهلل يت أبلى بالءً حسنا ،وله ميتن اجلهيتد الشيتيء الكيتثري،
ولقد زاد الباقالني يف كتابه على ما قاله اجلاحظ يف مجيتال اليتنظم القرآنيتي ،وميتا قاليته
الرماني يف وجوه البديع ،ويكفيه زيادح ما قلت بعد ذلك إال أنه يالحظ يف ذليتك كليته
النظم وروعة التأليف ،فاملدار قبل كل شيء على الصياغة والنظم ،ويكفيه أي يتا أنيته
أول من هاجم يف قوح نظرية إعجاز القرآن عن طريق تصوير ما فيه من وجوه البيتديع
ال ذكرها الرماني ،ولقد أثبت الباقالني أي ا أن القرآن ال يتفاوت يف بالغتيته مهميتا
اختلف أسلوب عرضه ،وحيث نظر إىل السيتورح ككيتل متكاميتل مرتابيتط حيقيتق غاييتة
حمددح.

العدد اخلامس عشر – 3416هـ – 1035م

917

اإلعجاز القرآني بني الرماني والباقالني عرض وموازنة

اخلامتة
احلمد هلل أوال ،وآخرا ،على ما وفق وسدد والصالح والسيتالم عليتى رسيتول اهلل
وبعد:
فقد اشتمل البحث على مقدمة أوضحت فيها :أسباب اختيار املوضوع ،وخطة
البحث ،ومتهيد اشتمل مبحثه األول :على معنى اإلعجاز يف اللغة واالصيتطالح ،ويف
مبحثه الثاني :ذكرت الدوافع ال أدت لظهور مؤلفات حول اإلعجيتاز القرآنيتي ،ويف
مبحثه الثالث :ذكرت تاريخ التأليف يف اإلعجيتاز ميتن القيترن الثاليتث وحتيتى العصيتر
احلديث.
ويف الفصل األول والذي محل عنوان " الرماني وآراؤه حول اإلعجيتاز القرآنيتي
يف كتابيتيته :النكيتيتت يف إعجيتيتاز القيتيترآن " أوردت يف مبحثيتيته األول :ترمجيتيتة عيتيتن الرميتيتاني
اشتملت على :والدته ،ونشأته ،ومكانته العلمية ،وكتبه ،ومؤلفاته ،ويف مبحثه الثاني:
آراؤه حول اإلعجاز القرآني يف كتابيته " النكيتت يف إعجيتاز القيترآن " وفييته استعرضيتت
وجوه اإلعجاز عنده مبتدئا ،بالبالغة وأقسامها ،ووقفت عنيتد احليتديث عيتن الصَّيترفة،
وذكرت رأي العلماء يف ذلك ،ويف الفصيتل الثيتاني واليتذي حيميتل عنيتوان :البيتاقالني
وآراؤه حول اإلعجاز القرآني يف كتابه :إعجاز القرآن ،ترمجيتت للبيتاقالني يف املبحيتث
األول برتمجة اشتملت على :امسيته ولقبيته ،وكنيتيته ،ومذهبيته ،ومشيتاخيه ،وتالمذتيته،
وتصانيفه ،ثم وفاته ،ويف املبحث الثاني آراؤه حول اإلعجاز القرآني يف كتابه " إعجيتاز
القرآ "ن فذكرت حديثه عيتن أهمييتة إعجيتاز القيترآن يف مقدمتيته ،وحتيتدثت عيتن وجيتوه
اإلعجاز عنده ،والفوائد ال أفادها البحث البالغيتي يف كتابيته ،وخاصيتة حديثيته عيتن
البديع مبفهومه الواسع ،واليتذي يشيتمل أبيتواب البالغيتة كليتها وميتا طيترح ميتن أمثليته
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وشواهد يف ذلك ،ويف الفصل الثالث وعنوانه :يف املوازنة بني الكتيتابني ،حييتث بينيتت
طريقته الكتابني يف العرض ،واالستشهاد والنقل ،ميتن اآلخيترين ،ويف املبحيتث الثيتاني
أوجزت ما اتفقيتا علييته ،ثيتم أوردت آراء بعيتض العلميتاء يف احلكيتم عليتى الكتيتابني،
وختمت الفصل بذكر رأيي يف ذلك.
ثم خامتة أوضيتحت فيهيتا ملخيتص البحيتث ونتائجيته ،وأخيتري،ا ثبيتت باملصيتادر
واملراجع والنتائج ال خرجت بها يف هذا البحث ومنها:
8يت أن أول من مسى إجياز القصر هو الرماني.
9يت أن القارئ يف كتاب الباقالني ال ميل؛ ألن الباقالني اتبع طريقة املتكلمني الذين
يكثرون من إيراد التساؤالت وجييبون عليها.
 1يت أن الرماني مل يستشيتهد يف كتابيته إال باآلييتات ،يتالف البيتاقالني اليتذي استشيتهد
باآليات واألحاديث وأقوال الشعراء واملأثور عن العرب ،وهذا ييتدل عليتى سيتعة
اطالعه ،ومكانته يف زمانه.
4يت أن هناك فرقا بني من يقول بالصَّرفة أصال ،،وبني من يعدها وجها ،من وجوه
اإلعجاز فقط.
5يت أن كال ،منهما يرى أن القرآن خارج عن ضروب الكالم املعروفة عند العرب.
6يت أن كال ،منهما يرى أن اإلخبار عن الغيوب أحد وجوه اإلعجاز عنده.
 7يت لقد اختليتف الرميتاني والبيتاقالني يف القيتول بالصَّيترفة فيتاألول عيتدها ميتن وجيتوه
اإلعجاز ،واآلخر وقف يف وجه من يقول بها.
1يت نقل الباقالني فصال ،كامال ،من الرماني ،وهو أقسام البالغة العشرح حيث مل يشر
إىل من نقله منه.
العدد اخلامس عشر – 3416هـ – 1035م

911

اإلعجاز القرآني بني الرماني والباقالني عرض وموازنة

 .1يظهر يف كتاب الباقالني الغموض ،واالستطراد ،والتكرار ،وعدم الرتتيب للسائل،
وعدم التناسق واالنتظام.
هذا وإني ألرجو أن أكون قد قدمت شيئا ،جتاه هذا املوضوع الذي خيدم القرآن،
وجتاه هذين العاملني اللذين كانا فاحتة الطريق لي يف قراءآتي يف كتب اإلعجاز ،واحلمد
هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات.
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اهلوامـش والتعليقـات:
( .8الرازي .)481 :8115
( .9اجلن.)89 :
( .1العنكبوت.)99 :
( .4الشورى.)18:
( .5ابن منظور مادح :عجز).
( .6اإلتقان يف علوم القرآن  1/4يتيت أبو علي.)98 :
( .7أبو علي.)18 :
( .1الرماني.)1 :
( .1احلموي 911/5 :واخلطيب.)86/9 :
( .81الرماني.)16 :
( .88البقرح .)871
( .89الرماني.)77 :
( .81الرماني.)818 :
( .84عرت.)991 :
( .85بركة.)57 :
( .86اإلسراء .)11
( .87اخلطابي.)91 :
( .81الباقالني.)45 :
( .81األنفال .)7
( .91الرماني.)819 :
( .98الرماني.)811 :
( .99الباقالني.)89 :
( .91ابن خلكان.)961/4 :
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اإلعجاز القرآني بني الرماني والباقالني عرض وموازنة
( .94الباقالني.)98 :
( .95الباقالني.)818 :
( .96الباقالني.)961 :
( .97الباقالني.)976 :
( .91ضيف.)817 :
( .91ضيف.)884 :
( .11بركه.)811 :
( .18بركه.)866 :

989

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .صاحل بن أمحد بن سليمان العليوي

ثبت املصادر واملراجع
8يت ابن خلكان ،وفيات األعيان ،وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت.
9يت ابن منظور ،لسان العرب ،دار الفكر وصادر ،بريوت.
 -1أبو علي ،د /حممد بركات محدي ،يف إعجاز القرآن الكريم ،مؤسسة اخلافقني ،األوىل.
4يت الباقالني ،القاضي أبو بكر ،إعجاز القرآن ،حتقيق الشيخ /عماد الدين حيدر ،الكتب الثقافية،
األوىل.
5يت بركه ،د  /عبد الغين حممد سعد ،اإلعجاز القرآني وجوهه وأسراره ،مطابع املختار اإلسالمي،
األوىل.
6يت احلموي ،ياقوت ،معجم األدباء ،طباعة مرجليوث ،الثانية.
7يت اخلطابي ،بيان إعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل ،حتقيق حممد خلف اهلل وحممد زغلول سالم،
دار املعارف مبصر.
1يت اخلطيب ،أبو بكر أمحد بن علي ،تاريخ بغداد ،دار الكتب العربي ،بريوت لبنان.
 .1الرازي ،حممد أبو بكر عبدالقادر8115 ،م ،خمتار الصحاح ،مؤسسة علوم القرآن.
81يت الرماني ،النكت يف إعجاز القرآن ،ضمن ثالث رسائل حتقيق حممد خلف اهلل وحممد زغلول
سالم ،دار املعارف مبصر.
 -88السيوطي ،جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القرآن ،املكتبة الثقافية ،بريوت8171 ،م.
89يت ضيف ،د /شوقي ،البالغة تطور وتاريخ ،دار املعارف ،اخلامسة.
81يت عرت ،حسن ضياء الدين ،بينات املعجزح اخلالدح ،دار النصر ،األوىل.
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