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ِملخص البحث ْ َ ُ َّ َ ُ 

يسعى هذا البحث إىل دراسة قضية الرصفة عند أشهر الكاتبني يف إعجاز القرآن, 
عـة أقـسام, تنـاول الباحـث يف أوهلـا تعريـف العلـامء وقد جـاء تنـاول هـذا املوضـوع يف أرب

, كام عرض هذا القسم املـصدر )رصف اهللا مهم العرب عن معارضة القرآن(للرصفة وأهنا 
الذي جاءت منه هذه الفكرة, وكـشف اخـتالف البـاحثني, حيـث ذهـب بعـضهم إىل أهنـا 

ّ ورجـح مستقاة من غـري العـرب, يف حـني ذهـب آخـرون إىل أن مـصدرها عـريب خـالص,
وتنـاول البحـث يف القـسم الثـاين الـصور التـي ظهـرت عليهـا فكـرة . البحث الرأي الثـاين

الرصفة, مع عرض أبرز العلامء الذين قالوا هبا من داريس إعجاز القرآن يف كل صورة مـن 
ًثم تناول القسم الثالث أبرز العلامء الذين رفضوا الرصفة وناقشوها نقاشا علميـا. الصور ً .

م الرابع تناول البحث أهم السامت والنتـائج التـي خلـص إليهـا الباحـث, والتـي ويف القس
ّمتثلت يف أن دوافع بعض من قالوا بالـرصفة كانـت نابعـة مـن معتقـدهم, يف حـني قـال هبـا 

وأوضـح البحـث يف األخـري بـأن . آخرون إلقفال الباب عىل املعاندين واملجادلني بالباطل
جيـايب, حيـث انطلـق العلـامء للبحـث عـن وجـه إعجـاز طرح هذه القضية كان لـه أثـره اإل

 . القرآن احلقيقي, حتى وصلوا إىل أن القرآن معجز ببالغته ونظمه
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Al Sarfah Issue in Koran's Miracle  

Dr. Ibrahim M. Al Turki  

Abstract   
This research examines Al Sarfah issue by the writers of the 
Holy Koran's miracle. This issue was discussed into four 
sections. The first of them had dealt with Al Sarfah's 
definition, and where  this idea came from, and the scholars 
who accepted this idea. The third section was devoted to the 
scholars who had refused and discussed this idea.  The fourth 
section was devoted to  the features and the findings of this 
research, Like: 
- Al sarfah means that God prevented people from writing 

like Koran style. 
-  Some  researchers said that this thought was derived 

from non-Arab culture, but the correct is that it has an 
Arabic origin. 

-  This research showed  that this idea had emerged in 
three forms in Arabic Culture.  
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  املقدمـــــة

ع العلـامء عـىل أن القـرآن الكـريم هـو معجـزة النبـي حممـد صـىل اهللا عليـه لقد أمج
وهلذا اندفع مجع من العلامء لبيان الوجه أو الوجـوه . ًوسلم, وأنه قد أعجز به العرب مجيعا

 .  التي أعجز هبا القرآن العباد
والوجه الذي اتفق عليه مجع كبري من أهـل العـلم هو أن إعجـاز القـرآن كـائن يف 

إال أنـه وكام انـشعبت الفــرق يف اإلسـالم . نظمه وأسلوبه, وأنـه قـد حتـدى العـرب بذلك 
وتعــددت رجاالهتــا فقــد تعــددت آراؤهــم واجتهــاداهتم يف حتديــد وجــه إعجــاز القــرآن 

 .الكريم
وكان من ضمن تلـك اآلراء واالجتهـادات ذلـك القـول الـذي يـرى بـأن القـرآن 

ّ سأحاول يف هذه الورقات التعـرف عـىل هـذا القـول, مـن وهلذا). ْالرصفة(أعجز العرب بـ
ــرادهم ومقــصودهم ــان م ــذلك, وتبي ــالوا ب ــذين ق ــامء ال كــام . خــالل اســتعراض آراء العل

 .ّسأعرض آراء بعض العلامء الذين رفضوا هذا املقولة وردوها
 :وسأتناول هذا املوضوع من خالل املحاور التالية

 .تعريف الرصفة ومصدرها: ًأوال 
 .القائلون بالرصفة: ياثان
 .أبرز العلامء الذين رفضوا فكرة الرصفة: ًثالثا
 .فكرة الرصفة, سامت ونتائج: ًرابعا
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  تعريف الصرفة ومصدرها: ًأوال 
والـرصفـة .  ))ْالـرصفة((ذهب بعض العلامء إىل القول بأن إعجاز القرآن يظهـر يف 

أمـا . IQHه إىل مرصف غري ذلك أن ترصف إنسانا عن وجه يريد: أو الرصف يف اللغة يعني 
َرصف اهللاِ مهـم : معناها االصـطالحي الــذي يكـاد يتفـق عليـه معــظم القــائلني هبـا فهــو

 . IRHالعرب عن معارضة القرآن
العريب فإنه وإذا أردنا أن نقف عند املصدر الذي نبعت منه هذه الفكرة يف الرتاث 

 : يمكن القول بأن يف هذه املسألة رأيني خمتلفني
حيـث يـرى بعـض . يذهب إىل أهنا فكرة مستقاة مـن الـرتاث غـري العـريب: األول

ذلـك أن هــذه الفكـرة ذات أصـول يف . الباحثني أن هذه الفكرة مأخوذة عـن غـري العـرب
الــذي يــشتمل عــىل ((يــدا, كــالم اهلنــد, ومــصدرها أقـــوال خـــاصة الربامهــة يف كتاهبـــم الف

جمموعة من األشعار, ليس يف كالم الناس ما يامثلها يف زعمهم, ويقول علامؤهم إن البـرش 
وهـذا املنـع . ISH))رصفهم عـن أن يـأتوا بمثلهـا) برامها(يعجزون عن أن يأتوا بمثلها ألن 

ِّحيتمل أن يكـون تكليفيا, أي أنـهم كلفوا بأال يأتـوا بمثله, وهبذا ال يكون للمنع مـدخل يف  ُ
كام حيتمل أن يكون املنع منعـا متكينيـا, بمعنـى أن برامهـا رصفهـم بمقتـىض . إعجـاز الفيدا

 .التكوين عن أن يأتـوا بمثـله
ُويؤكد هذا الباحث أخ عندما دخلت األفكار اهلندية ((: َذ الفكرة عن اهلنود بقولهّ

ّيف عهد أيب جعفر املنصور ومن وااله من حكام بني العباس تلقف الذين حيبـون كـل وافـد  ّ
من األفكار, ويركنون إىل االستغراب يف أقـواهلم, فـدفعتهم الفلـسفة إىل أن يعتنقـوا ذلـك 

َكام ينقل الـدكتور حممـد أبـو موسـى . ITH).))نطبقّالقول ويطبقوه عىل القرآن, وإن كان ال ي
ًهذا القول دون أن يتبناه, مؤكدا عىل أن ثمة علامء ذهبوا إىل أن القـول بالـرصفة ذو أصـول  ّ ّ

َهندية عرفت هناك قبل أن يقول هبا العرب ِ ُIUH. 
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ِكام يلمح الرافعـي إىل أن الـرصفة نتجـت عـن تـأثر املعتزلـة بكتـب أهـل الفلـسفة  ُ
ّاليونانية, حيث يقدم للحديث عن الرصفة بقوله ملـا نجمـت آراء املعتزلـة بعـد أن أقبـل ((: ُ

مجاعة من شياطينها عىل دراسة كتب الفلسفة مما وقع إلـيهم عـن اليونـان وغـريهم, نبغـت 
ًهلم شؤون أخرى من الكالم, فمزجـوا بـني تلـك الفلـسفة عـىل كوهنـا نظـرا رصفـا, وبـني  ً
ًالدين عىل كونـه يقينـا حمـضا, وتغلغلـوا يف ذلـك حتـى خـالف بعـضهم بعـضا بمقـدار مـا  ً ً
ّخيتلفون يف الذكاء وبعد النظر, فتفرقوا عرش فرق, واختلفت هبذا آراؤهم يف وجـه إعجـاز  ْ ُ

فظاهر كالم الرافعي أن بعض أفكار املعتزلة حول وجوه إعجاز القـرآن, بـام . IVH))القرآن
 .يف ذلك فكرة الرصفة, هي نتاج نظر املعتزلة يف كتب الفلسفة اليونانية وغريها

 ويـرى أصـحاب هـذا الـرأي أهنـا ظهـرت بفعـل .أهنا فكرة عربية خالـصة: الثاين
ــائلون بالــرصفة ــرآن اعتقــدها الق ــة حــول وجــه إعجــاز الق ــام . ٍأوهــام خاطئ ويــشري اإلم

, وذلـك يف تعليـل الـوهم الـذي −دون أن جيزم به–عبدالقاهر اجلرجاين إىل يشء من ذلك 
 بالـرصفة, الذي يقع يف الظن من حديث القـول((حيث يقول بأن . ّأدى إىل القول بالرصفة

َّأن يكون الذي ابتدأ القول هبا ابتـدأه عـىل تـوهم أن التحـدي كـان إىل أن يعــرب عـن أنفـس  ُ ّ
ــد أطلــق هلــم وخــريوا يف املعــاين  ـــل لفظــه ونظمـــه, دون أن يكــون ق ـــرآن بمث ِّمعـــاين الق ُ

وهذا يعني أن القائلني بالرصفة قـد تبـادر إىل ظـنهم أن التحـدي كـائن يف لفـظ . IWH))كلها
ّالقرآن ومعناه معا, وبام أن القرآن قد تضمن من املعاين مـا خيـرج عـن قـدرة البـرش,كأخبار  ً

. لترشيعات والتعاليم والقيم واملبادئاألولني واآلخرين, واإلخبار بالغيب وما حواه من ا
ّفال يستطيع اإلنسان بواقـع جـبلته وطبيعة تركيبه وعقله املحدود أن يعرب عنهـا بمثـل بيـان 

ومن ثم فهو ممنـوع مـن ذلـك بحكـم عقلـه وعلمـه املحـدود عـن اإلتيـان . القرآن وبالغته
ري بمثل أسلوب القرآن بمثل معاين القرآن بمثل مجال ألفاظه, أي أهنم مرصوفون عن التعب

وهذا القول يشري إىل أن الفكرة كانت عربية النشأة, وقد دفـع . ّلعدم متكنهم منه مع معانيه
 .إليها هذا الوهم
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ًويبدو الرأي الثاين يف نظري هو األقرب للـصواب, نظـرا لعـدم ورود أي إشـارة 
وال من بعيد إىل كـون ّمن العلامء القدامى الذين حتدثوا عن هذه القضية تشري ال من قريب 

 .الفكرة مستقاة من الربامهة أو من غريهم
أن عبـارة خاصـة الربامهـة لـيس فيهـا هـذا الوجــه الـذي يعنـي ((ًهذا فـضال عـن 

وإنام هي رصحية مـن أهنـم مل يقولـوا مثـل أشـعار الفيـدا . الصـرف وليس فيها ما يقرب منه
 IXH.))امئنا تعني أمرا إهليااحرتاما هلا وهذا غري ما نحن فيه ألن الرصفة عند عل

وقـد كـانوا يذكرونـه . أن كالم الربامهة كان حمـل سـخرية العقـل اإلسـالمي((كام 
ًمثال للتسليم بعدم احلجة ومثال للمـذهب الـذي ال مستنـرص لـه, ألن الذيــن قــالوا بـه ال  ً

الفيـدا مثـل كتـاب زرادشـت ومـاين فيهـا عنـد علامئنـا حكـم وهتـوس, وكتاب . حجـة هلم
ثم إن النظام أحكم مـن أن يواجـه ... فكيف يستمدون منها وجها لبيان احلجة يف القرآن?

ــون  ــه, ويعرف ــل زمان ــه أه ــذي يعرف ــالم الربامهــة اهلــش وال ــستعر بك ــة جــدال م يف حوم
 .IYH))قدره

ٍد تتبعت آيات القرآن الكريم للبحث عن آيات ربام اسـتند إليهـا وق ِ  مـن −ًومهـا–ّ
ّفوجدت آيات تدل عىل رصف كفار قريش عن آيـات القـرآن, كـام يف قولـه .  قال بالرصفة ٍ

ّسـأرصف عـن آيـايت الـذين يتكـربون يف األرض بغـري احلـق{:تعـاىل يف سـورة األعـراف َُ َ ْ ُ َّ ْ َِ ِ ِِ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ ِ{ 
ــه.  ]١٤٦ األعــراف,[ ــى يــرصفون{ : أو قول ــات اهللاِ أن ــذين جيــادلون يف آي ــر إىل ال ُ أمل ت ََ ْ َُ َ ََّ ََ َِ ِ ُِ ُّ ِ َ{ 
ويعــضد هــذا آيــات أخــر .  خاصــة وأن هــذه اآليــات جــاءت يف ســور مكيــة,]٦٩غــافر, [

ّجاءت عىل لسان كفار قريش يدعون فيها مقدرهتم عىل مثل القرآن, كقوله تعـاىل ُقـالوا {: َ َ
ْقد سمع ِ َ ْ ِنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هـذا إال أسـاطري األولـنيَ ِ َِّ َْ ُ َ َُ ّ َ ْ َ َْ ْ ُِ َ وكقـوهلم ]. ٢١األنفـال, [ }َ

َإن هو إال سحر يؤثر { ْْ ُ ْ ٌَ ِ ّ َإن هذا إال قـول البرش* ُ َ ُْ َّ ْ فهذه اآليات رصحية ]. ٢٥, ٢٤املدثر, [ }ِ
ْيف أن من كفار قريش من ادعى أن قول مثل القـرآن يف مقـدور ال ِ ِوربـام فهـم الـبعض . بـرشّ

ِمن هذه اآليات قـدرة العـرب عـىل اإلتيـان بمثـل القـرآن, خاصـة إذا نظـر إليهـا مـع تلـك  ُ
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ِقـل لـئن اجتمعـت {: ّاآليات التي تدل عىل عجزهم وعدم قدرهتم عىل ذلك, كقوله تعاىل َِ َ َْ َ ْ ُ
ــه و ــأتون بمثل ــرآن ال ي ــل الق ــأتوا بمث ــس واجلــن عــىل أن ي َاإلن ُّ ُِ ِِ ْ َ ُ ْ ُْ ُِ ِ َ َ ــبعض ِ ــان بعــضهم ل ــو ك ٍل ْ ُ ْ َ َْ

ًظهريا ِو َإن كنتم يف ريب مما نزلنا عىل عبدنا فـأتوا بـسورة مـن {: , وكقوله]٨٨اإلرساء, [}َِ ٍ ِِ ُ ُْ َ َْ َ ّْ ّ ٍ ْ ََ َ
ِمثله وادعوا شهداءكم من دون اهللاِ إن كنتم صادقني ِ ِ ُِ َْ ِْ ْ ُْ َُ َُ َفإن مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار . ِ َ ُ ّْ َُ َ َُ ْ َ َ

َالتي و ِ ِقودها الناس واحلجارة أعدت للكافرينّ ِ ِّ ّ ُُ َ ُ ُّ : , فهذه اآليات تقـول]٢٤, ٢٣البقرة,  [}ُ
ّ, وهي بذلك تدل عىل العجز عـن اإلتيـان بمثلـه, لكنهـا ال )لن تفعلوا(و) ال يأتون بمثله(

ّتوضح الرس أو السبب الذي منعهم من معارضة القرآن وهم يدعون أنه يف مقدورهم ّ ّ. 
ْوذكر السحر م َإن هو إال سـحر يـؤثر {: ّع ادعاء القدرة عىل اإلتيان بمثله يف قولهِ ْْ ُ ْ ٌَ ِ ّ ُ

َإن هذا إال قـول البرش*  َ ُْ َّ ْ  حيتمل أن يكون املقـصود بالـسحر سـحر القـرآن البالغـي, كـام }ِ
فهو من (حيتمل أن يقصد به السحر احلقيقي, بمعنى أن أسلوب القرآن وهو يف مقدورهم 

ً,  قد عجزوا عنه ألن سحرا سـحروا بـه مـنعهم مـن أن يـأتوا )وهلمعىل حد ق) قول البرش(
وهـو الـذي ربـام .  هو عينـه القـول بالـرصفة− إن صح −بمثله وهذا التأويل ملعنى السحر 

 . تبادر إىل أذهان بعض القائلني بالرصفة
أن التـشابه بـني ((وثمة تشابه بني الرصفة والـسحر يلمـح إليـه أحـد البـاحثني, إذ 

لرصفة والقول بأنه سحر, أن االمتناع عن املامثلة يف كليهام من خارج اليشء ال من القول با
َذاته, فالقول بالرصفة يفيد أن العرب مل يكونوا عاجزين, ولكن حيـل بيـنهم وبـني العمـل 

 .IQPH))ّعىل املامثلة, وكذلك األمر يف السحر يشدهم حتى يعجزوا
ً هذه اآليات سببا من األسباب التي دفعـت أصـحاب فكـرة ربام كانت: لذا أقول

الرصفة إىل القول هبا, ولكني ال أستطيع اجلـزم بـذلك لعـدم وجـود الـدليل املـادي الـنقيل 
 .       الذي أستند عليها للقطع هبذا الرأي
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  القائلون بالصرفة: ثانيا
ٍمة اختالفـات ٍ بـني برغم اتفاق الباحثني عىل املفهوم العام لفكرة الرصفة, إال أن ث

ّالقائلني هبا حول تفصيالت معينة تتعلق بكيفية حدوث الرصفة, ويمكـن القـول هنـا بـأن 
 :, وهي)الطراز(القول بالرصفة ظهر يف الرتاث العريب عىل ثالث صور ذكرها العلوي يف 

ْأن يراد بالرصفة أن اهللا منعهم باإلجلاء عىل جهـة القـرس عـن املعارضـة مـع كـوهن((  -١ َ م ُ
َقــادرين, وســلب قــواهم عــن ذلــك, فألجــل هــذا مل حتــصل مــن جهــتهم املعارضــة,  َ
وحاصل األمر يف هذه املقالة أهنم قادرون عىل إجياد املعارضة للقرآن, إال أن اهللا تعاىل 

 .IQQH))منعهم
ّة, مـع أن أسـباب تـوفر أن يريدوا بالرصفة أن اهللا تعاىل سلب دواعيهم إىل املعارض((  -٢

ـــب  ـــالعجز, واالســـتنزال عـــن املرات ـــع ب ـــن التقري ـــدواعي يف حقهـــم حاصـــلة م ٌال
وهـذه الـصورة ال تعنـي قـدرة العـرب عـىل معارضـة القـرآن, فهـم غـري IQRH))العالية

قادرين عىل ذلك ألبتة, إال أن اهللا تعاىل رصفهم عن حماولة يشء من ذلك لئال يلتـبس 
 . ّمر عىل العامة والدمهاء ممن ال يفرق بني بيان القرآن وكالم غريهاأل

ّأن يريدوا بالرصفة أن اهللا تعاىل سلبهم العلوم التي البد منها يف اإلتيـان بـام يـشاكل (( -٣
أن يقـال إن : ّالقرآن ويقاربه, ثم إن سلب العلوم يمكن تنزيله عـىل وجهـني, أحـدمها

ىل جهة االستمرار, لكن اهللا تعاىل أزاهلا عن أفئـدهتم تلك العلوم كانت حاصلة هلم ع
أن يقـال إن تلـك العلـوم مـا كانـت حاصـلة هلـم, خـال أن اهللا : وحماها عنهم, وثانيهام

  .IQSH))تعاىل رصف دواعيهم عن جتديدها, خمافة أن حتصل املعارضة
 وسأبـسط رأيـه الـذي قالـه أو وسأذكر فيام يأيت من قال هبذه الـصور مـن العلـامء,

ِنقل عنه يف عرضه دعوى وجود الرصفة ُ. 
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 :الصورة األوىل
ِ أن العرب رصفوا عن اإلتيان بمثل القرآن, مع كـون ذلـك يف مقـدورهم وهـذا . ُ

ِوقـد نـسب إليـه ذلـك يف أكثــر مــن موضــع, ).  هــ٢٣١ت (ّهو رأي أيب إسحاق النظـام  ُ
واآليــة واألعجوبــة يف القــرآن مــا فيــه مــن ((: قولــهفاألشــعري ينقــل يف كتابــه عــن النظــام 

اإلخبار عن الغيوب, فأما التأليف والنظم فقد كـان يقـدر عليـه العبـاد لـوال أن اهللا مـنعهم 
وكذلك الـشهرستاين الـذي ينقـل عنـه قولـه إن القـرآن . IQTH))بمنع وعجز أحدثهام فيهم

معجــز مــن جهــة رصف الــدواعي عــن املعارضــة ومنــع العــرب مــن االهــتامم بــه جــربا ((
ّوتعجيــزا, حتــى  لــو خالهــم لكــانوا قــادرين عــىل أن يــأتوا بــسورة مــن مثلــه بالغــة 

فتلــك النقــوالت رصحيــة يف نــسبة الفكــرة إليــه, وكلهــا توضــح مفهــوم . IQUH))وفــصاحة
 IQVH))وهي أن اهللا رصف العرب عـن معارضـة القـرآن مـع قـدرهتم عليهـا((الرصفة عنده 

 .هبمعنى  أن لو مل يرصفهم اهللا ألتوا بمثل
ًويعترب أبو إسـحاق إبـراهيم بـن سـيار النظـام واحـدا مـن الشخـصيات املعتزليـة  َ ُ
ّالكبرية, ويكاد يتفق املرتمجون له عىل شدته يف الذكاء, وحدته يف الفهم واالستنباط وقوتـه  ّ

زيـف نـسبة ((ُلـذلك يـرى أحـد البـاحثني . يف احلجة, مما جيعل نسبة الرصفة إليه أمرا حمـريا
ومــن ثـم يعتقـد هـذا . IQWH))إليـه بـالـصورة التـي يروجــها األشاعــرة عنـهرأي  الرصفـة 

الرصفة عنـد النظـام  هـي انـرصاف أكثـر منــها رصفــة ورجــوع بعـد شـعور ((الباحث أن 
ثر منهـا حتويـل للعجـز إىل إعجـاز, وإال كـان  النظـام يعـرتف لإلنـسان بالقـدرة بالعجز أك

ّوألنـه ال يوجد أدلة قوية ينهض عليها هذا الرأي  سـوى ظـن . IQXH))وبعدم القدرة يف آن
 .ّذلك الباحث فإنه يبقى حمل نظر

اجلــدل وجلاجــة رمـى هبـذا القــول يف حومـة ((يف حني يرى آخرون بـأن النظــام 
ويؤكد هذا أحد الباحثني, حيث . (١٩).))اخلصومة, ومل يقله عن دراسة ومراجعة ومتام اقتناع
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ًنظرية الرصفة إنام تكونت يف غامر املعركة التـي واجـه فيهـا املعتزلـة أصـنافا مـن ((يرى بأن 
 هـذه املعركـة الكالميـة, وكـان يميـل يف تفكـريه إىل اخلصوم, وقد كان النظـام مـن فرسـان

َاملنهج القيايس التجريبي الواقعي, وجاء يف وقت مل تـدرس فيـه بعـد البالغـة القرآنيـة, ومل  ْ ُ ٍ
ًتعرف أرسار نظمه وتأليفه بالقدر الذي جيعل املفكر الواقعي قادرا عىل الدفاع عن إعجـاز  َ ُ

 توضـح بجـالء الفـرق بـني الـنظم القـرآين وبـني القرآن يف النظم والتأليف بحجج واقعية,
 INRPH))كالم العرب الفصحاء

 بأن النظام قد ألقى هبـذا القـول −كام يقول الدكتور حممد أبو موسى−وهذا يعني 
أنه قد رمى هبذه املقالة يف وجوه أهل الزيغ الذي ((القرآن الكريم, ذلك للدفاع عن إعجاز 

كانوا يثريون ما ينقض   حجة النبـوة, ومل يشأ أن جيادهلم يف أمر النظم, ألنه يعلم أن النـزاع 
ِّفيه ال يدفع إال عند من كان ذا طبع إذا نبه انتبه ُُ َ((IRQH فهو إذن قد قـال بـه عـن غـري قناعـة 

 .وإيامن, إلقفال الباب أمام املعاندين واجلاحدين واملجادلني يف نظم القرآن وبالغته
ّويف هذا الكالم نظر, ألن النظام ال يرى يف نظم القرآن ما يميزه عن كالم العـرب  ْ َّ

ِحتى جيادهلم فيه, فالنظم  , ولـيس )يـه العبـادممـا يقـدر عل (−حسب قول النظـام الـسابق -ُ
ّوجها لإلعجاز عند النظام, ويؤكد اجلاحظ هذا يف مقدمة كتابه املسمى   بأنه "نظم القرآن"ً

ْمل يدع  وال ألصـحاب النظـام وملـن نجـم ... فيه مسألة لرافيض وال حلـديثي وال حلـشوي((ََ
ً, ومــا يقولــه أيــضا يف IRRH))بعــد النظــام ممــن يــزعم أن القــرآن حــق ولــيس تأليفــه بحجــة

ّإن النظام وأصحابه كانوا  يزعمون أن القرآن حق, ولـيس ((: , حيث يقول"حجج النبوة"
 IRSH.))تأليفه بحجة, وأنه تنزيل وليس بربهان
ّ أن النظــام يــرى أن تــأليف القــرآن ولغتــه وأســلوبه ّإن هــذه النــصوص تــدل عــىل

إنـه ينكـر . −كام سبق–ّليست  حمل اإلعجاز, فوجه إعجاز القرآن عنده هو إخباره بالغيب 
ِأن يكون اإلعجاز يف الشكل, ويرجعه إىل املضمون ُ  . 
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ًوهبذا فالقول بالرصفة يبدو منسجام مع فهـم النظـام إلعجـاز القـرآن, وال داعـي 
ًنه قال به إقفاال للخصومة واجلدل, فالنظم ليس وجها من وجـوه اإلعجـاز حتـى للقول بأ ً

وربـام كـان ضـعف أدب العـرب بعـد اإلسـالم هـو . ّيقول بالرصفة للرد  هبا عىل املعاندين
َدافعه إىل القول بالرصفة, حيث ال يرتقي أدب العرب بعد اإلسالم إىل بالغة أدهبم ومجاله 

 .قبله
ّمن أن تكون فكرة الرصفة التي قال هبا النظام دون أن يتعمـق ولكن هذا ال يمنع 

ًفيها, قد توسع فيها من بعده, وجعلوها وجها من وجوه إعجاز القرآن, وأن يكون هؤالء  ّ
 . ّهم الذين استعملوها إلقفال باب اخلصومة واجلدل, والرد عىل املعاندين اجلاحدين

 :الصورة الثانية 
ة مــن القــائلني بالــرصفة أن بيــان القــرآن وبالغتــه  يــرى أصــحاب الــصورة الثانيــ

ّليست يف مقدور العرب وال إمكـاهنم, ولكـن اهللا تعـاىل رصف العـرب عـن حماولـة ادعـاء  َ َّ َ
اإلتيان بمثل بالغة القرآن وبيانه, ذلك أن الناس ليسوا عىل درجة واحدة من حيث إدراك 

الم, لـذلك رصف اهللا العـرب عـن التمييز بني روعـة البيـان القـرآين ورداءة غـريه مـن الكـ
ّحماوالت املعارضة لئال يلتبس األمر عىل العامة والـدمهاء فيظنـوا أن هنـاك مـن أتـى بمثـل 

 . بيان القرآن وبالغته
بمثـل هـذا الـرأي, حيـث إن الـنص الـسابق الـذي ) هــ٢٥٥ت (ويقول اجلاحظ 

عـدم اتبـاع  للجـاحظ يكـشف عـن "نظـم القـرآن"نقلنـاه قبل سطور عن ما يسمى كتـاب 
فاجلــاحظ يــرى أن إعجـــاز القـــرآن يف بالغتــه . اجلــاحظ رأي شيخـــه النظــام ورفــضه لــه

ٍولو أن رجـال قرأ عىل رجل من خطبائهم وبلغائهم سـورة قـصرية ((حيث يقول . وأسلوبه
أو طويلة لتبني له يف نظامها وخمرجها من لفظها وطابعها أنه عاجز عن مثلهـا, ولـو حتـدى 
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وهذا القول مـع القـول الـسابق قاطعـان يف رد . IRTH)) ألظهر عجزه عنهاهبا أبلغ العرب
 .اجلاحظ لكالم النظام, واعتباره إعجاز القرآن بالغيا

 موقـف ًإال أنـه برغم ذاك, فـان بعـض البـاحــثني, كـالرافعي مـثال, يلتـبس عليـه
ّكثري االضطراب, فإن هؤالء املتكلمني كأنام كانوا من عرصهم يف ((ّاجلاحظ, ولذلك يعده 

 IRUH))منخل, ولذلك مل يسلم هو أيضا من القول بالرصفة
ّز ردهـا إىل وسبب ذلك أن اجلاحظ يسـرد يف أحد املواضع طائفة من أنـواع العجـ َ

ّأن اهللا رصف أوهــام النــاس عنهــا, حتــى عــد منهــا  ْمــا وقــع مــن أوهــام العــرب ورصف ((َ َ
نفوسهم عن املعارضة للقرآن بعـد أن حتـداهم بنظمـه, ولـذلك مل جتـد أحـدا طمــع فيـه أو 
تكلفـه, ولـو تكلـف بعـضهم ذلـك فجــاء بــأمر فيــه أدنـى شـبهة, لعــظمت القــصة عـىل 

 IRVH.))عراب والنساء وأشباه النساءاألعراب وأشباه األ
عــىل أن نــسبة الــرصفة للجــاحظ بــنفس مفهومهــا عنــد النظــام أمــر ال يثبــت عنــد 

إعجـاز التدقيق وإعـامل النظـر, خاصـة وأنـه باإلمكـان اجلمـع عنـده بـني قولـه بالـرصفة و
فالصحيح ما قلنـاه أعـاله مـن أن اجلـاحظ يـرى أن القـرآن معجـز بنفـسه, . القرآن ببالغته

فاهللا قـد رصف . ولكن اهللا رصف العرب عن حماولة املعارضة لئال يلتبس األمر عىل العامة
العرب عن معارضة القرآن رغم تعذر أسـلوبه علـيهم, ليقفـل بـاب اللجاجـة واخلـصومة 

 .والشغب الباطل
ا هـو الفهـم الـدقيق الـذي يفهمـه أكثـر مـن باحـث حـول موقـف اجلـاحظ, وهذ

الــرصف هنــا مبــاين ((: فالــدكتور حممــد أبــو موســى يقــول عــن كــالم اجلــاحظ يف الــرصفـة
أما . فلوال الرصف عنـد النظام جلاءوا بمثله.. للرصفة التي ذكرها النظام وأنكرها اجلاحظ

ف هنا ال جيـوز أن نحملـه عـىل معنـى أنــه الرص.. رصفة اجلاحظ هذه فلوالها لطمعوا فيه
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َإنمـا هـو قاطع يف أن الرصف هنا أغلق بـاب .. لواله جلاءوا بمثله وأنه وجه إعجاز القرآن َ ْ َ
  IRWH.))يتعلق هبا من ال حاجز له من متكن الدين.. اللجاجة بالباطل املتعلق بأدنى شبهة

ّقد تبني من كـالم اجلـاحظ أنـه مل يـستعمل الـرصفة ((ٍحث ثان بقوله إنه ّويؤكده با
بمفهومهــا النظــامي الــذي ســبق أن أنكــره عليــه, وإنــام اســتعملها بمفهــوم آخــر ال يتنــاىف 
والقول بإعجاز القرآن بالنظم, فانرصاف العرب عن معارضة القـرآن إنـام وقعـت بعـد أن 

ًعني أنه تعاىل أحدث فيهم منعا وعجزا, وإنـام ّحتداهم الرسول بنظمه, وهي لذلك ليست ت ً
َتعني أن له تعاىل يف ذلك تدبريا حفظ بـه القـرآن مـن شـغب املعانـدين, فـرصفهم عـن كـل  ًِ َ
حماولة, ولو كانت ضعيفة ملا قد يدخل بذلك من الشبهة عىل ضعاف العقول, وملا قد ينـشأ 

 IRXH.))عنه من الفتنة
ْ أن الرصفة عند اجلاحظ قد عرضت −كام يقول باحث ثالث−ّوهبذا الفهم يتضح  َ َ

ًللعرب فلم يقلدوا القرآن, وهبذا فالرصفة تغدو عنده وجهـا مـن وجـوه اإلعجـاز, ولكـن  ّ
معجـز ُبعد أن حـاول العـرب املعارضـة وفـشلوا, واعرتفـوا بـالعجز, وشـهدوا أن القـرآن 

ــة املعارضــة مل تقــم, وأن اهللا قـــد رصف IRYHلنظمــه إن كــالم اجلــاحظ واضــح يف أن جترب
ومن هنا نلحظ اخـتالف . العرب عن حماولتها, حتى ال يشتبه األمر عىل العامة وأشباههم

فهـي عنــد اجلـاحظ أقـرب إىل منطـق العقـل . وشيخه النظــام مفهوم الرصفة بني اجلاحظ 
 .وأسلم منهجا يف التفكري

وتنتقل فكرة الرصفة بمفهومها الذي قال به اجلاحظ إىل آخـرين بعـده, فهـذا هـو 
يأيت بعد اجلاحظ ويذكر وجوها سبعة إلعجاز القرآن, ويعد الرصفة ) هـ٢٨٦ت (ّالرماين 

ية يف رأيه ليست يف مقدور البرش, بدليل تقسيمه البالغـة إىل والبالغة القرآن. والبالغة منها
منها ما هـو يف أعىل طبقة, ومنها مـا هـو يف أدنـى طبقـة, ومنهـا مـا هـو يف ((: طبقات ثالث

وما كان منها دون ذلك فهـو . فام كان يف أعالها فهو معجز, وهو بالغة القـرآن.. الوسائط
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وهذا النص رصيح يف أن بالغـة القـرآن ليـست يف ISPH))ممكن, كبالغة البلغاء من الناس
 .مقدور البرش

ومــن ثــم اختــذت الــرصفة عنــده املعنــى نفــسه الــذي أراده هلــا اجلــاحظ, وهــو أن 
رصف اهلمم عن املعارضة, وعىل ذلك كان يعتمد بعـض (( : −حسب قوله−الرصفة تعني 

هل العلم يف أن القرآن  معجـز من جـهة رصف اهلمم عن املعـارضة, وذلـك خــارج عـن أ
وهذا عنـدنا أحد وجـوه اإلعجــاز . العـادة كخروج سائر املعجـزات التي دلت عىل النبـوة

 ISQH.))التي  يظهر منـها للعقول
ك املعارضـة مـع تـوفر تـر: ثم هـو يــذكر مـن ضـمن الوجــوه الـسبـعة مـا يـسميه

ّويفصل القول فيه بأن تـوفر الـدواعي . الدواعي وشدة احلاجة والتحدي للكافة يوجـب ((ّ
والدليــل عـىل ذلـك أن إنـسانا لــو . الفعل مـع اإلمكـان ال حمالـة يف واحـد كـان أو مجاعــة

توفـرت دواعـيه إىل رشب مـاء بحـرضته مــن جهــة عطـشه واستحـسانه لـرشبه وكـل داع 
ىل مثله, وهو مع ذلك ممكن له فال جيـوز أال تقع رشبة منه حتى يموت عطشا لتـوفر يدعو إ

فكـذلك . فإن مل يرشبـه مع توفـر الدواعي له دل ذلك عىل عجزه عنه. الدواعي عىل ما بينا
 ISRH))توفـر الدواعي إىل املعارضة عىل القرآن ملا مل تقع املعارضة دل عىل العجز عنها

وهو هبـذا الوجـه يؤكـد كـالم اجلـاحظ مـن أن عـدم قـول العـرب كالمـا يف مثـل 
أسلوب القرآن ليس بسبب الرصفة فحسب, بل إن ذلك راجع أيضا إىل  عجزهم الداخيل 

املنــع بـسب :  صورتني, أوالها–  عنده −حيث إن للمنع . عنه بسبب روعة البيان القرآين
كيــب كــل إنــسان, فــال يــستطيع بــسببه أن يــأيت بمثــل العجــز الــذايت الــداخيل الكــائن يف تر

هي صورة املنـع احلارجي التي رصفهم اهللا فيهـا عـن معارضـة القـرآن : واألخرى. القرآن
 .وإن مل يكن يف مقدورهم
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 :الصورة الثالثة 
ّيرى القائلون بالرصفة حسب هذه الصورة أن اهللا تعاىل رصف العرب عـن تعلـم  َ َ َ َ

وقد قـال هبـذا الـرأي الـرشيف .  ليها يف معارضة القرآن واإلتيان بمثلهُالعلوم التي حيتاج إ
بـأن سـلبهم العلـوم التـي حيتـاج ((الذي يرى بأن اهللا رصف العـرب ) هـ٤٣٦ت (املرتىض 

  ISSH.))إليها فن املعارضة, فهذا الرصف خارق للعادة, فصار كسائر املعجزات
املعجـز ((الـذي يـذهب إىل أن ) هــ٤٦٦ت (ًبـه أيـضا ابـن سـنان اخلفـاجي وقال 

ّالدال عىل نبوة نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم هـو القـرآن, واخلـالف الظـاهر فـيام بـه كـان 
أنه خرق العادة بفـصاحته, وجـرى ذلـك جمـرى قلـب العـصا : ًمعجزا عىل قولني, أحدمها

ْ يف القـرآن رصف العـرب عـن املعارضـة, مـع أن أن وجـه اإلعجـاز: والقول الثاين... حية َ
ّوال يوضح ابن سنان هنا صـورة . ISTH))فصاحة القرآن كانت يف مقدورهم لوال الرصف

ّن الكتاب, حني ينكر تفوق فصاحة ٍالرصف لكنه يعود إىل ذات املوضوع يف موضع آخر م
ّالقرآن عـىل فـصاحة العـرب, حيـث يقـول يف الـرد عـىل تقـسيم الرمـاين الكـالم إىل ثـالث  ّ

وأما قوله إن القرآن مـن املـتالئم يف الطبقـة العليـا, وغـريه يف الطبقـة الوسـطى, ((: طبقات
قـرآن وبـني وهو يعني بذلك مجيع كالم العـرب, فلـيس األمـر عـىل ذلـك, وال فـرق بـني ال

فصيح الكالم املختار يف هذه القضية, ومتى رجع اإلنسان إىل نفسه وكان معه أدنى معرفة 
وإذا عــدنا إىل .... بالتــأليف املختــار وجــد يف كــالم العــرب مــا يــضاهي القــرآن يف تأليفــه

ِالتحقيق وجدنا وجه إعجاز  القرآن رصف العرب عن معارضته بـأن سـلبوا العلـوم التـي  ُ َْ
    ISUH))ّا يتمكنون من املعارضة يف وقت مرامهم ذلككانوا هب

ــاملني  ــالم هــذين الع ــدو واضــحا يف ك ــىض وابــن ســنان(ًوال يب ) الــرشيف املرت
. مقصودمها بالعلم الذي سـلبه اهللا مـن العـرب بحيـث ال يـستطيعون بـه معارضـة القـرآن

حيــث يقــول . ود بــذلك العلــمّولكــن ثمــة إشــارة عنــد القــايض عبــداجلبار توضــح املقــص
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امتنــع علــيهم ذلــك بــأن : فــإن قــال((: ّالقــايض عبــداجلبار يف رده عــىل مــن يقــول بالــرصفة
ًأعــدمهم اهللا العلــوم التــي يمكــن الكــالم الفــصيح, فــصار ذلــك ممتنعــا علــيهم لفقــد  ِ ُ

    ISVH.))العلم
ّيتضح من هـذا الكـالم أن املقـصود بـالعلم الـذي سـلبه اهللا العـرب ليـأتوا بمثـل 
القــرآن هــو العلــم الــذي يعرفــون بــه صــنعة البيــان, وفــصاحة الكــالم وبالغتــه, بحيــث 

 .يستطيعون النسج عىل نفس منوال النظم القرآين
 إعجـاز القـرآن يكمـن يف سـلب العـرب العلـم وهبذا يظهر أن ابن سنان يرى بأن

الذي يستطيعون به النظم عىل مثل فصاحة القرآن, فهو يذهب إىل أن العرب كانت لـدهيم 
وال فرق بـني القـرآن وبـني فـصيح ((: القدرة عىل مثل فصاحة القرآن وبالغته, بدليل قوله

 معــه أدنــى معرفــة الكــالم املختــار يف هــذه القــضية, ومتــى رجــع اإلنــسان إىل نفــسه وكــان
حـسب –, وهـذا يعنـي ))بالتأليف املختار وجد يف كالم العرب ما يضاهي القرآن يف تأليفه

ِ أن العـرب وجـد يف كالمهـم قبـل نـزول القـرآن مـا يـضاهي −ما يفهم من كالم ابن سنان ُ
وهـذه . بالغة القرآن, ولكن ملا نزل القرآن سلبهم هذه القـدرة وهـذا العلـم بـصنعة البيـان

ّولة ظاهرة التهافت, وقد رد عليهـا وفنـدها القـايض عبـداجلبار يف ثنايـا مناقـشته فكـرة املق ّ
     ISWH.الرصفة

ّوهي ال ختتلف كثريا عن الصورة التي قال هبا النظام, إال أن الفـرق بيـنهام يكمـن  ً
ّيف أن النظــام مل يوضــح الكيفيــة التــي حتقــق هبــا  منــع العــرب ورصفهــم, ولكــن الــرشيف ّّ

ّ رصحا بكيفيـة الـرصف, بأنـه −ُكام يفهم من كالم القايض عبداجلبار–املرتىض وابن سنان 
 .كان عرب سلب العلوم التي حيتاجوهنا يف معارضة القرآن
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  أبرز العلماء الذين رفضوا فكرة الصرفة: ًثالثا
ّالرصفة, وقد ال يتأتى حرصهم ّال شك أن مجهرة كبرية من العلامء رفضوا القول ب

ُوعدهم هنا, ولكني سأقرص حديثي هنا عىل أولئك العلامء الذين كتبـوا يف إعجـاز القـرآن  َ َّ
 .ّوذهبوا إىل رفض فكرة الرصفة وردها

ُّومن أوائل من رفض القول بالرصفة اخلطايب  بيان إعجـاز (يف كتابه ) هـ٣٨٨ت (َ
يها حاول أن يعرض فهم القائلني هبا هلـا, حيـث , وهو قبل أن حيكم للرصفة أو عل)القرآن
ًولو كان اهللا بعث نبيـا يف زمـان النبـوات وجعـل معجزتـه يف حتريــك يــده أو مـد ((: يقول 

آيتي أن أحـرك يـدي أو :ما آيتك? فقال:  ثم قيل له,رجله يف وقت قعوده بني ظهراين قومه
صحـاء األبدان, ال آفـة بـيشء مـن ًأمد رجيل وال يمكن أحدا أن يفعل مثل فعيل, والقـوم أ

 فلـم يقـدروا عليـه, كـان , فراموا أن يفعلوا مثلـه فعلـه,جوارحهم فحرك يده أو مد رجـله
 وليس ينظر يف املعجزة إىل عظم حجم مـا يـأيت بـه النبـي, وال إىل ,ذلك آية دالة عىل صدقه

ًفخامـة منظره, وإنام تعترب صحتها بــأن تكـون أمـرا خــارقا عـن جمــ ًاري العــادات  ناقـضا ً
  ISXH))هلا

ثم بعد أن يعرض اخلطايب مفهوم الرصفة, يبني رأيـه فيها بعـد أن يقـرر أن القـول 
ألن داللة اآلية تـشهد بخالفـه, وهـي ((هبا وجه قريب, إال أنه مع هـذا يرفض القـول هبـا, 

ِقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن عـىل أن يـأتوا بمثـل القـرآن ال يـأتون بمثلـه {بحانه قوله س ِ ِ ِِ ْ َ ُ ْ ْ ُُ ُ َِ ِ َ َ ُّ ُ َ َ ِْ َ ْ
ًولو كان بعضهم لبعض ظهـريا َ َِ ٍ ْ ُ ْ َ ْ فأشـار يف ذلـك إىل أمـر طريقـه التكلـف ]. ٨٨اإلرساء, [}َ

ئـم هـذه واملعنى يف الـرصفة التـي وصـفوها ال يال. واالجتهاد, وسبيله التأهب واالحتشاد
 ISYH.))الصفة, فدل عىل أن املراد غريها واهللا أعلم

 ألنه لو كان اهللا سلبهم القوى ملا ذكـر ,ًوهو هبذا قد رد الرصفة ردا ال يقبل اجلدل
 ,ألن املفرغني من الطاقة املؤثرة ال يكون الجتامعهم أثر((تساندهم وتعاوهنم وتظاهرهم, 
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وهــذا الوجـه الـذي يـرد ITPH.))ًـدون أعمى وألف ميت ال يعينون ميتـاوألف أعمى ال هي
بـه اخلطايب الرصفة يتناقله بعده أهل العلـم ويـشيع بيـنهم يف الكتـب, داللـة عـىل وجاهتـه 

  ITQH.أبوموسى. كام يذكر ذلك د−وقوته  
الـذي يـرى ) هـ٤٠٣ت (ًء الذين أنكروا الرصفة أيضا اإلمام الباقالين ومن العلام

 وهـو هبـذا , وأن البرش ال يستطيعون أن يقولوا مثله مهام حاولوا,بأن القرآن معجز ببالغته
 . ًالرأي ال يرى يف الرصفة وجها من وجوه اإلعجاز

لبلغـاء عـاجزون ا((ومـن ثم فهو يردها بعد أن يعرض رأي أصحاهبا القائلني بأن 
 مـع قــدرهتم عـىل صـنوف البــالغات وتـرصفهم يف −يعنـي القــرآن −عن اإلتيــان بمثلـه 
كـان عـىل نظـم القـرآن .. فإن من قدر عىل مجيع هذه الوجـوه البديعـة,أجنـاس الفصاحات

ألن مـن ..ليتكامل ما أراده اهللا من الداللة .. ً وإنام يرصفه اهللا عنه رضبا من الرصف,ًقادرا
ــ ــثلهامق ــديعتني مل يعجــز عــن نظــم م ــني ب ــة ..در عــىل نظــم كلمت ــدر اآلي ــى يتكامــل ق حت

 ITRH.))والسورة
 صـح لـو((أنـه : وهو حياول أن يبني وجه هتافت هذا القول من عدة وجـوه, أوهلـا

ذلك, صح لكـل مــن أمكنـه نظـم ربــع بيـت أو مـرصاع بيـت أن يـنظم القـصـائد ويقـول 
األشعـــار, وصــح لكــل نــاطق قــد يتفــق يف كالمــه الكلمــة البديعــة نظــم اخلطــب البليغــة 

 ITSH.))والرسائل العجيبة, ومعلوم أن ذلك غري سائغ وال ممكن
ً وحدها كافية دليال عىل اإلعجاز, ومل حيتج  فلو صحت الرصفة لكانت: أما الثاين

ًإىل نزول القرآن بليغا فصيحا و لكان مهام حط من رتبة البالغـة فيـه, ووضـع مـن مقـدار ((ً
 إذ رصفــوا عــن اإلتيــان بمثلــه ومنعــوا معارضــته ,الفــصاحة يف نظمــه أبلــغ يف األعجوبــة

 ITTH.))عوعدلت دواعيهم عنه, فكان يستغني عن إنزاله عىل النظم البدي
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 مل يكن من قبلهم أهل , لـو كانوا رصفوا عىل ما ادعاه((ويف الوجه الثالث يبني أن 
اجلـاهليـة مـرصوفـني عام كان يعـدل بــه يف الفـصاحـة والبالغــة وحـسن الـنظم وعجيـب 

ه, علـم أن مـا  فلام مل يوجـد مـن قبلـه مثلـ,الرصف, ألهنم مل يتحدوا إليـه ومل تلزمهم حجة
 ITUH.))ادعاه القائل بالرصفة ظاهر البطالن

ــائلني  ـــله يف وجـــوه الق ـــا إال وأقف ـــالين باب ــرتك الباق ـــة مل ي ــة الدامغ ًوهبــذه األدل
كـالم ((وحتى يستكمل القـضية مـن مجيـع جوانبهـا يعـرض الـزعم القائـل بـأن . بالرصفـة

لـيس ((ثـم يـرد عليـه بـأن .    ITVH))زيد عليـه يف الفـصاحةاآلدمي قد يضارع القـرآن وقد ي
ٌالكالم عىل ما يقـدره مقـدر يف نفـسه ّ  واملرجـوع يف هـذا إىل مجلـة ,وحيـسبه ظـان مـن أمـره, ّ

ويبني أن القـائلني هبذا الزعم شبيهون بمن حكى اهللا عنهم .   ITWH))الفصحاء دون اآلحاد
َ إن هو إال سحر يؤثر {قوله  ْْ ُ ْ ٌَ ِ ّ َإن هذا إال قـول البرش * ُ َ ُْ َّ ْ فهـم يعـربون ((]. ٢٤,٢٥املدثر, [}ِ

 ITXH))عن دعواهم أهنم يمكنهم أن يقولوا مثله بأن ذلك من قول البرش
 ومحـل عـىل , وقـف مـن الـرصفة موقـف الـرافض− كام هـو ظـاهر –إن الباقالين 

أمر دفعها وإنكارها, وقـد أجـاد يف ذلـك وأفـاد وكأنـه يمهـد بـذلك للقـول الفـصل عاتقه 
 .    الذي سيديل به شيخ البالغيني عبدالقاهر اجلرجاين

الـذي ) هــ٤١٥ت(ًومن هؤالء الذين أنكـروا الـرصفة أيـضا القـايض عبـداجلبار 
ألن . فـصياليرى بأن القرآن معجز بفصاحتـه, ومن ثم فهـو يرفـض فكرة الرصفة مجلـة وت

ُقل لـئن اجتمعـت  اإلنـس واجلـن عـىل أن يـأتــوا {عظم شأن القرآن بقوله ((ّاهللا تعـاىل بني  َْ َ ُّ َ ُ َ ْْ َُ َ ِ ِ َِ َ ْ
ِبمثـل هـذا القرآن ال يـأتـون بمثـله ولـو كان بعـْضهم لبعض ظهريا َ َ ْ َ ُ ٍْ ْ ُ ْ َ َِ ِ ُِ َ َ ِ ِ ُِ ْ ِ ْ  فنبـه ,]٨٨ ,اإلرساء[}ِ

ولـو كـانوا . الفصاحـة ما ال يدركه العباد انفردوا أو اجتمعـواّبذلك عىل أن له من الرتبـة و
ِيقدرون عليه, وإنام رصفوا عنه, مل يكن هلذا القول معنـى ُ((ITYH وهــو  هنـا ينفـي الـرصفة 

 أي أن اهللا رصف العـرب عـن اإلتيـان بمثـل القـرآن وهـو يف −نظـام باملعنى الذي يريـده ال
 . كام سبق بيان ذلك−مقدورهم 
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كام أنه يرفض الرصفة بـاملفهوم الـذي أراده اجلـاحظ, وهـو أن اهللا رصف العـرب 
ألنه ال جيـوز أن يكونـوا ممنـوعني مـن الكـالم, ألن املنـع والعجـز ال ((عن معارضة القرآن 

 وأنــه لــو حــصل ذلــك يف ألــسنتهم ملــا أمكــنهم الكــالم املعتــاد, ,خيــتص كالمــا دون كــالم
ًواملعلوم من حاهلم خالف ذلك, وأن هـذا لو صح مل يوجـب كـون القـرآن معجـزا, وكـان  ّ

 , فهـم ملقـصد اجلـاحظوهـذا كـام يبــدو ســوء  IUPH))جيب أن  يكون املعجز من فعل مثلـه
فاجلــاحظ ال يعنــي أن اهللا أفقــدهم القــدرة عــىل النطــق والكــالم حيــنام يريــدون معارضــة 

وإنام يريـد أن اهللا رصف قلـوهبم ال ألـسنتهم عـن املعارضـة, فلـم يتحمـسوا هلـا أو . القرآن
 .ّيتكلفوها

دواعـيهم انـرصفت عـن ((وهو حيـاول التامس علة عدم معارضتهم للقـرآن, بـأن 
ولوال علمهم بـذلك مل تكـن لتنـرصف دواعـيهم, ألنـا  ...املعارضة لعلمهم بأهنا غري ممكنة

إهنـم علمـوا بالعـادات تعـذر مثلـه ..ًنجعل انرصاف دواعيهم تابعا ملعرفتهم بأهنـا متعـذرة
ت وهــذا الكـالم واضـح يف أن العـرب عرفـ  IUQH))ًفصار علمهم رصفا هلم عن املعارضة

ّأي أن العقل فكر وجرب ثم ((تعذر مثل  ذلك األسلوب عليها  فانرصفت عن معارضته,  ّ
 . ّ وهذا رد رصيح لرأي اجلاحظIURH))اقتنع بأن قدراته متنعه من اإلتيان بمثل هذا القرآن
قولـون بأن اهللا رصف العـرب عـن القــرآن كام أنه يناقش بعض معارصيه الذين ي

ًفهـو يتـساءل أوال عـن املقـصود IUSH))ُبأن سلبهم العلوم التي حيتاج إليهـا يف املعارضـة(( ّ
ًالعلم حاصال هلـم مـن قبـل معتـادا, فمنعـوا منـه بعـد ظهـور (( فهل كان هذا ,بذلك العلم ً
ْملنع من ذلك مستمر غـري متجـدد, فهـم مل خيتـصوا وال مـن تقـدمهم هبـذا أن ا..القرآن? أو َ

    IUTH))العلم?
ِفإن قيل بأن العلم كان قائام قبل القـرآن ومنعـوا بعـد ظهـوره, فـالقرآن حينئـذ يف  ُ ً

ٍوهـذا منـاف لتحـدي . ويكـون املعجـز هـو املنـع. طبقة كالمهم الذي قالوه مـن قبـل املنـع
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ًوإن قيل إن العلم مل يكـن حاصـال هلـم مـن قبـل, وأهنـم يمكـنهم أن . الرسول هلم بالقرآن
 ألنـه ,ً لكان هذا القـول إقـرارا بمزايـا القـرآن البالغيـة,يعارضوا القرآن لو علمهم اهللا إياه

ِ إىل قـدر مـن العلـم مل جتـر العــادة للقـرآن املزيـة يف الفـصاحة, مـن حيــث حيتـاج((يعنـي أن 
 IUUH.))بمثله

ّومن هنا نالحظ أن القايض قد رفض الرصفة رفضا قاطعا بكل صورها الثالثـة,  ً ً
ٍرد بـشدة رأي مـن قـال ((ًويؤكد ذلـك أحـد البـاحثني مؤكـدا عـىل أن القـايض عبـداجلبار   ّ

 . IUVH))ّبالرصفة, وفند رأهيم, وظهر عليهم
إال أن القايض عبداجلبار مع شـدة رفـضه فكـرة الـرصفة مل يـسلم ممـن نـسب إليـه 

ُحيث ينسب إليه أحد الباحثني القول بالرصفة باملعنى الذي قال به اجلـاحظ, إذ . القول هبا ِ
ّأما الذين ألفوا يف قضية إعجاز القـرآن بعـد اجلـاحظ, وعرضـوا لنظريـة الـرصفة, ((: يقول

ــسابقني ــأرجحوا فيهــا بــني املفهــومني ال  ففــي الوقــت الــذي وجــدنا القــايض ,IUWHفقــد ت
ــاملفهوم اجلــا ــداجلبار يأخــذها ب ــاملفهوم عب حظي, وجــدنا ابــن ســنان اخلفــاجي يأخــذها ب

    IUXH.))النظامي
أن الـرصفة مل تظهـر هبـذين املفهـومني : ٌوهذا فهم جانبه الصواب لـسببني, أوهلـام

ُ سـبق مل يـرش إليهـا الباحـث, بل ثمة صورة ثالثة ذكرناها فـيام) النظامي, واجلاحظي(فقط 
أن دعواه بأن القايض عبـداجلبار قـد قـال بالـرصفة بمفهومهـا عنـد اجلـاحظ غـري : وثانيهام

 .ّصحيح, فالقايض عبداجلبار قد أنكر الرصفة ورفضها حسبام دلت أقواله السابقة
ْاملأخذ الوحيد الذي يؤخذ عىل القايض عبداجلبار هنا هو مسايرته ملن قال بأن اهللا ُ 
رصف العرب عن إدراك العلم الـذي يـستطيعون بواسـطته القـول عـىل مثـل نظـم القـرآن 

ّحيث إن القايض يقول هبذا من باب الرد ومناقشة قـول الـرشيف املرتـىض ومـن . وبالغته
ُتعقلن(وافقه, ويظهر املأخذ يف أن مقولة القايض  ِ ًاملعجزة, وجتعلهـا شـيئا قـابال للمعرفـة ) ُ ً
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ً أن يقـال أيـضا إن اهللا رصف −حسب هذا الفهـم−إذ يمكن . ست كذلكّوالتعلم, وهي لي
قوم إبراهيم عن إدراك العلم الذي يستـطيعون به سلب النار قدرهتا عـىل اإلحــراق, وأنـه 
تعـاىل سلب قوم عيسى العلم الذي يستـطيعون بـه إحياء املوتى, وهذا فهم ال يستقيم ألنه 

 بـلغ اإلنسان من العـلم لــن يـستطيع تغيـري يشء مـن فمهام. يسلب املعجزة قدرهتا اخلارقة
َالسنن التي أودعها اهللا هذا الكون, وهو ما يقع يف املعجزة التي تكون خارقة لسنن املعتـاد 

 . اإلنساين
ًويرفض الـرصفة أيـضا, حمـاوال ) هـ٤٧١ت (ثم يأيت اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين  ِ ً
هبا, إذ يـرى أن أول مـا كـان مـن أمـر الـرصفة كشف السبب الذي دعا أصحاهبا إىل القول 

وهـو يفنـد هـذا االعتقـاد باآليـة . اعتقاد أصحاهبا أن التحـدي كان يف لفظ القـرآن ومعنـاه
ُأم يقـولون افتـراه{التي تقـول  ََ َْ ْ َ ُُ َقل فأتـوا بعـرش سـور مثلــه مفرتيــات . َ َ ََ ُ َُ ْ ْ َ ُِ ِِ ٍ ْ ُ , ثـم ]١٣ ,هـود[}ْ

إن كنـتم تزعمـون أين قـد : كان املراد((ع إىل املعنى, فـإذا كان كذلك يقرر أن االفتـراء راجـ
وضعت القرآن وافرتيته وجئت به من عند نفيس, ثـم زعمـت أنـه وحـي مـن اهللا, فـضعوا 

 . ذلك االدعاءوهبذا يقطع عبدالقاهر دابر.  IUYH))ًأنتم أيضا عرش سور وافرتوا معانيها
ّعـىل أن حتـدي القـرآن وإعجـازه إنـام هـو يف ) مفرتيـات: (إنه هنا يستشهد بكلمـة

ّنظمه وأسلوبه ال معانيه, ألن االفرتاء إنام يكون للمعاين, فـدل ذلـك عـىل أن املقـصود هـو 
أن يأتوا بيشء من مثل القرآن يف أسلوبه وبالغة عباراتـه وألفاظـه, بـأي معنـى أرادوا ولـو 

 .رتاء من عندهمكان اف
ًثم يأخذ يف اإلجهـاز عـىل فكـرة الـرصفة بأدلـة قويـة تقـيص عليهـا قـضاء مربمـا, 
ٍوذلك عرب فصل عقده عـام يلـزم القـائلني بالـرصفة, ويـذكر مـن تلـك األمـور الالزمـة أن 

يلزم عليـه أن يكـون العـرب قـد تراجعـت حاهلـا يف البالغـة والبيـان ويف ((القول بالرصفة 
وذلـك  IVPH,)) اللفظ, وأن يكونوا قد نقـصوا يف قـرائحهم وأذهـاهنمجودة النظم ورشف
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ألنه ال ((يشكك يف أشعار شعراء النبي صىل اهللا عليه وسلم ويف عون روح القدس حلسان 
ًيكون معانـا مؤيـدا من عند اهللا وهـو يعدم ما كان جيده قبل كثريا ً ًُ((.IVQH  

أهنم يلزمهم أن يقضوا يف النبي صىل اهللا عليه وسلم بام قضوا يف العرب مـن (( كام
دخول النقص  عىل فصاحـتهم, وتراجع  احلال يف البيان وأن تكون النبـوة قـد أوجبـت أن 

م  أي أنه يلزم من مقـالتهم إما اعتبار بالغـة النبي عليه السالIVRH,))ًيمنع شطـرا من بيانه
ًوبيـانـه داخال يف النقص ألنه مرصوف مـثلهم, أو أن تكـون غـري داخلـة فيكـون كالمـه يف 

 .مرتبة كالم القرآن, وذلك ما ال يقول به أحد
وهذان الدليالن كافيان لرد الرصفة وإبطال القول هبا, إال أن عبدالقاهر اليكتفي 

بأنه كـان ينبغـي هلـم لـو (( −ً أيضا − فهـو يستدل. هبام, بـل يزيـد يف األدلة زيادة يف اإلقنـاع
َأن العرب كانت منعت منزلة من الفـصاحة أن يعرفـوا ذلـك مـن أنفـسهم ِ ُ((IVSHL ولكـان 

وإذ مل . نقل عنهم ذلـك أو ذكـروه للنبي صىل اهللا عليه وسلم أو شـكاه بعـضهم إىل بعــض
 .يرد ذاك عنهم ويذكر تبني فساد هذا القول

د عبد القاهر ما ذكره اخلطايب قبله من أن القول بالـرصفـة يتعـارض مـع آيــة ويعي
ْ قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن عىل أن يأتوا بمثل القـرآن ال يـأتون بمثلـه ولـو {التحـدي  َ ُّ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ َ ُ ْ ْ ُُ ُ َِ ِ َ َ ِ َ ْ

ًكان بعضهم لبعض ظهريا َ َِ ٍ ْ ُ ْ  اإلنـسان , ألن التحدي ال يكون يف يشء يمنعه]٨٨ ,اإلرساء[}َ
بعد القدرة عليه, ثم إنه ال معنى ملا يفهـم مـن اآليـة مـن أمـر التـضافر واالحتـشاد لـو كـان 

 .األمر  أمر رصفة
َعلم ((ولو كان األمر كذلك ملا كان نظم القرآن معجزة النبـوة وعالمتها, ذلك أن  َ َ

ظم القرآن ال يف النبوة عندئذ والربهان, إنام كان يكون يف الرصف واملنع عن اإلتيان بمثل ن
ألن التعجب واإلكبـار إنمـا يقـع للمنع الذي فيـه اآليــة والربهـان ال . IVTH))نفس النظم

 . إىل املمنوع منه
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ــان القــرآن وانبهــارهم  ــدالقاهر هــذه الفكــرة بموقــف العــرب مــن بي ّويؤكــد عب
ٌببالغته, ففي هذا رد رصيح عىل  َّأصحاب الرصفة أيـض((ّ ُا, وذاك أنـه لـو مل يكـن عجـزهم َ َْ ْ َ ً

َعن معارضـة القـرآن وعـن أن يـأتوا بمثلـه ألنـه معجـز يف نفـسه, لكـن ألن أدخـل علـيهم  ٌ ِ ِ
ِالعجز عنه ورصفت مهمهم وخواطرهم عن تأليف كالم مثلـه, وكـان حـاهلم عـىل اجلملـة  ِ ِ ُِ ِ ٍ ُ َ ُْ َ ِ ْ

َحال من أعدم العلم بيشء قد كان يعلمه, وحيل بينـه  َ َِ ُِ َ َ ْ َويـبن أمـر قـد كـان يتـسع لـه, لكـان ُ َُ ِ َّ ٍ
َينبغي أن ال يتعاظمهم, وال يكون منهم ما يدل عىل إكبارهم أمره وتعجبهم منه, وعىل أنـه  ِ ُّ َ ْ َِ ُّ َ َ
ّقد هبرهم وعظم كل العظـم عنـدهم, بـل كـان ينبغـي أن يكـون اإلكبـار مـنهم والتعجـب  َ َ ُِ َّ َ َ َ

َللذي دخل من العجز عليهم, ورأوه من تغ َ ْ ْ ََ ِ ٍري حاهلم, ومـن أن حيـل بيـنهم ويـبن يشء قـد َ َ َ ِ ْ ِ ُّ
ًكان عليهم سهال, وأن سد دونه باب كان هلـم مفتوحـا َ ْ ٌَ َ َّ ُ ِأرأيـت لـو أن نبيـا قـال لقومـه إن . ً ِ ً َ

َآيتي أن أضع يدي عىل رأيس هذه الساعة ومتنعون كلكم من أن تـستطيعوا وضـع أيـديكم  َُّ َ ُ ََ ْ
ُعىل رؤوسكم وكان األمر كام قال ْ ِ, مم يكون تعجب القوم, أمن وضعه يده عىل رأسه? أم ِ َِ ُ ّ ّ

َمن عجزهم أن يضعوا أيدهيم عىل رؤوسهم? ِ ْ َ((IVUH . ْإنه هنا يؤكد عىل أن لو كان إعجـاز ّ
ّلرصفة ملـا كـان ثمـة معنـى لتعجـب العـرب مـن بيـان القـرآن وانبهـارهم ببالغتـه القرآن با

 . وروعة أسلوبه
ًهذا فضال عن أن األصل يف املعجزة أن تكون ظاهرة جليـة يعرفهـا كـل أحـد, ال 

ذاك أن مـن حـق املنـع إذا ((ّأن حتتاج إىل كد وجهد وإعامل فكـر حتـى يعلمهـا قـوم النبـي, 
ًجعـل آية وبرهانا, و ِ ًالسيام للنبوة, أن يكون يف أظهر األمور وأكثرها وجودا وأسهلها عىل ُ

ْالناس وأخلقهـا ألن تبـني لكـل راء وسـامع أن قــد كـان منـع, ال أن يكــون مــن خفـي ال  َ
َيعـرف إال بالنظر, وإال بعد الفكر, ومن يشء مل يوجد قط ومل يعهد ُ((IVVH. 

ومــن هنــا نلحــظ أن عبــد القــاهر حيــشد كــل األدلــة التــي ســبقته ليــدحض فكــرة 
ًالرصفة, بحيث اليرتك شبهة  يمكن أن ترد إال وينقضها نقضا ال يبقي منها شيئا وبام قاله . ً

عبدالقاهر يكون هذا الفصل قد أتى عىل فكرة الرصفة ونقضها النقض الذي يقطع دابرها 
 .ول هباويستأصل شبهة الق
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  فكرة الصرفة، مسات ونتائج: ًرابعا
   بعد ذلك العرض آلراء أبرز القائلني بالرصفة وأبرز منكرهيا, الشـك أن هنـاك 

ويمكـن أن نـوجز . بعض امللحوظات والسامت التي يمكـن أن تستخلص من تلـك اآلراء
 : أبرز امللحوظات فيام ييل

َ يلحظ أن الـرصفة اختـذت ثـالث صـور, األوىل− ن اهللا رصف العـرب عـن أن أ: ُ
ــأتوا بمثــل القــرآن وهــو يف مقــدورهم ـــانية.  وهــذا هــو رأي النظــام,ي أن اهللا رصف : والث

 حتــى ال يلتــبس األمــر عــىل − وإن مل يكــن يف مقــدورهم −العــرب عــن معارضــة القــرآن 
أن اهللا رصف العرب عن معرفة العلـوم : والثـالثة. العامة, وهذا هو رأي اجلاحظ والرماين

لتي حيتاجون إليهـا يف املعارضـة لـذلك مل يـستطيعوا معارضـته, وهـذا هـو قـول الـرشيف ا
 . املرتىض وابن سنان اخلفاجي

ُ يلحـظ أن بعض الذين قالوا بالـرصفة عـىل وجــه مـن الوجـوه, قـد ورد عـنهم −
, بـل −ًومـن هـؤالء اجلــاحظ والرمــاين مـثال–القول بأن إعجــاز القــرآن بالغـي كـذلك 

ًايب الذي نفى الرصفة نفيا قاطعا أشار إىل أن القول هبا وجـه قريـبوحتى اخلط ممـا يطـرح . ً
عالمة استفهام حول هذا الرتدد بني القولني, وعن الـسبب الـذي مجـع فيـه هـؤالء العلـامء 

 .بينهام
ًوحياول أحد الباحثني أن يلتمس شيئا من العـلة لذلك فريى أن القــول بالـرصفة 

ًشـيعة مـن أهـل العلـم الـذين رأوه طريقـا خمتـرصا وواضـحا يف ((كـان له يف ذلـك الوقـت  ً ً
إثبــات املعجــزة وبرهــان النبــوة, وأن االحتجــاج بــه نــافع مــع أهــل اجلــدل مــن املخــالفني 
واملضلني الذين كانوا يعتربون أنفسهم من أهل النظر, وأن الدخول معهم يف مسألة النظم 

, ألنــه بــاب يــضيق جمــال احلجــة يفتـــح بــاب اللجاجـــة والــشغب واملدافعــة بالباطــل
 .وهـذه العلة ال ختلو من وجاهة كام هو ظاهرIVWH))فيـه
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ّ البحث يف أسباب نشأة الرصفة ال يكشف عن رأي قاطع يوضح املصدر الذي −
ًنبعت منه هذه الفكرة, لذا يظل القول بمصدرها أمرا اجتهاديا ال ي ً  .مكن اجلزم بهّ

 معظم الذين قالوا بالرصفة ينتسبون إىل طائفة املعتزلة, وهـذا ربـام كـان بـسبب −
ــة للنظــر واحلكــم عــىل األمــور, وحتــى القــايض  ــستعمله املعتزل ــذي ي ــنهج العقــالين ال ال

 سواء رصفـة النظـام أو اجلـاحظ −ّعبداجلبار الذي جرد حسامه للقضاء عىل فكرة الرصفة 
ّ أطــل الطــرح العقــالين عنــده عــىل اســتحياء يف ثنايــا رفــضه فكــرة − أو الــرشيف املرتــىض
مما يوحي بأن فكرة الرصفة فكرة معتزليـة خالـصة,كام يـرصح بـذلك . الرصفة كام مر ذلك

   IVXH))القول بالرصفة من أقوال املعتزلة((الشيخ حممود شاكر الذي يقول بأن 
مبـدأ القـول بالـرصفة نبـع مـن املبـدأ الثـاين ((ث آخر عندما يرى بـأن ّويؤكده باح

ــواه ــي وفح ــدل االهل ــدأ الع ــو مب ــة وه ــا ":للمعتزل ــه خريه ــالق ألفعال ــادر خ ــد ق  أن العب
َّء عىل ذلك فام مل يقـدر عليـه العبـد فقـد انـرصف عنـه لـسبب, قـد يـربر , وبناIVYH"ورشها ُ

 وعىل هذا يكون عجـز العـرب عـن معارضـة IWPH))التربير املعقول وقـد يشطح به اخليال
فوا عـن اإلتيـان بمثـل القـرآن, ّالقرآن البد أن يكون له سبب تقبله عقوهلم, وبـسببه انـرص

وطبيعي أن تكون حماوالت البحث عن ذلك السبب إما قريبة من الـصواب أو بعيـدة عنـه 
 .كام هو شأن القول بالرصفة

ّوقـد أكـد هـذا قــبال الـدكتور حممـد زغلـول ســالم, حيـث يـرى بـأن رأي النظــام  ً ّ
 والعـدل عـىل مـذهب عقيدتـه يف التوحيـد: ٌصادر عن عقيـدتني يف نفـس الرجـل, األوىل((

املعتزلة, ونفي صفات اهللا عن ذاته, ومن ثم فـال كـالم هللا يف الـشكل اللفظـي املعهـود مـن 
مذهبه القيايس التجريبي الطبيعي يف : والثانية. اخللق, وإنام كالم اهللا وحي وإلقاء يف الروع
  IWQH.))ّالتفكري, وتزمته يف تطبيقه عىل القرآن وبيانه
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ً ما سبق يشري إىل أثر االعتقاد يف الوجهـة التـي اختارهـا بالغيـو املعتزلـة وجهـا –
ًإلعجاز القرآن, ولذلك يبدو مستغربا أن يقول أحد الباحثني يف ثنايـا حديثـه عـن الـرصفة 

 :ما نصه
ألساليب جيري عند املعتزلة كام جيري عند األشـاعرة حتليل أصول البيان وبناء ا((

أن بالغــة العلــوي يف الطــراز بالغــة : إنــه مــن الــوهم أن نتحــذلق ونقـــول... وأهــل الــسنة
ــدالقاهر بالغــة  ـــة, وبالغــة عب ــشاف بالغــة اعتزالي ـــة الزخمــرشي يف الك ــيعية, وبالغ ش

 IWRH.))أشعرية
إن هذا الكالم وإن رسى عىل أغلب األصول البيانية والقواعـد البالغيـة,  إال أن 

ًوقد أشار أحد الباحثني إىل أن أكثر الفـرق تأليفـا . تعميمه هبذه الصورة أمر حيتاج إىل وقفة
ّيف البحث البالغي هم املعتزلة واألشاعرة واملاتريديـة, وأن هنـاك وجوهـا متعـددة سـاروا  ً

ُ, ولذلك يثبت لدى هذا الباحث (٧٣)  جمال خدمة املعتقد من خالل البحث البالغيعليها يف َ
ٍبعد تتبعه الوايف لكثري مـن كتـب البالغـة− ً  بـام ال يـدع جمـاال للـشك −ّ أن البالغـة ((كيـف ُ

ــة وغــريهم مــن  ــة واألشــاعرة واملاتريدي ــذكاء خلدمــة معتقــدات املعتزل ــة وظفــت ب َالعربي ِّ ُ
وهو  مايؤكد خطأ الرأي الذي يرى بأن ال أثر للمعتقد عىل التوجـه البالغـي, . (٧٤).))الفرق

ً القـول بالـرصفة متـأثرا ّحسبام أكد ذاك الباحث, وحسبام ثبت لنا يف هذا البحث مـن كـون ّ
 . بفكر املعتزلة وعقائدهم

 إذا كان القول بالرصفة قد شمل معظم أعالم املعتزلة, فإن احلال عـىل النقـيض −
ًمتاما بالنسبة لألشاعرة, ذلك أن من عرضنا هلم يف هذا البحث قـد رفـضوا الرصفـة رفـضا  ًَ ََ ْ

َإذ يلحـظ . لتي تستقى منها آراء كل فرقةوهذا يلفت إىل األصول ا. ًقاطعـا ال يقبل التأويل ُ
ُّأن األدلة التي يرد هبا األشاعرة أمـر الرصفـة أدلة نقلية تركـز يف املقــام األول عـىل القــرآن  َُ

وإذا . الكريم, وحتاول أن تورد وجه التعارض بني القـول بالـرصفة ومفهـوم آيـات القـرآن
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ًيل يف رفض الرصفة, فـإن ذلـك كـان دعـام ًكان عبد القاهر قد استخدم شيئا من املنهج العق
وهنا يلحـظ مـدى التبـاين بـني املنهجـني يف التفكـري, فاملعتزلـة . لألدلة النقلية التي أوردها

بخالف األشاعرة الذين اتبعوا املنهج . اجتهوا نحو تقرير املسألة من الوجهة العقلية البحتة
 .   العقيل املستند عىل النقل

ًبوصـفه وجهـا مـن وجـوه اإلعجـاز خطـا تـصاعديا, فقـد  أخذ القول بالرصفة − ً ً
ًكانت الفكرة سطحية ساذجة عنـد النظـام, ثـم ارتقـت قلـيال عنـد اجلـاحظ الـذي طورهـا 

حتـى يـأيت . ًوأضاف إليهـا, ثـم هـي عنـد الرمـاين تـصري وجهـا مـن وجـوه إعجـاز القـرآن
ّالرشيف املرتىض وابن سنان فيحددان بشكل أدق الكيفية التي حتقق ٍ  . ت هبا تلك الرصفةّ

ّ  يلحظ أيضا تطور اآلراء التي جاءت للرد عىل فكرة الـرصفة وإنكارهـا, ذلـك − ّ ًُ
ًأن النقاش عند اخلطايب يمر مرورا عابرا, فتأيت اإلشارة إليهـا خفيفـة ويتطـور األمـر عنـد . ً

ورها ثم يـأيت القـايض عبـداجلبار وينـاقش مجيـع صـ. الباقالين الذي يويل املسألة عناية أكرب
ّوأخريا يـأيت شـيخ البالغيـني عبـد القـاهر الـذي خيـصها بحـديث . ويبطلها واحدة واحدة ً

ّمطول يف رسالة كاملة عن إعجاز القـرآن ليـنقض فيهـا تلـك الفكـرة ويبـني وجـه فـسادها 
 .وضالهلا

ً القول بالرصفة كان اجتهادا خاطئا − عنـد مجيـع مـن قـالوا هبـا, وقـد −والشك −ً
 يف حني قال هبـا آخـرون رغبـة يف إقفـال بـاب ,−كام سبق–ٍع اعتقادي قال هبا بعضهم بداف

 . اللجاجة واجلدل واخلصومة حول وجه إعجاز القرآن
ٌواستخدام الرصفة للرد عىل املعاندين واجلاحدين وإفحامهم أمر معروف عىل ما  ّ

كلمـني ّوقـد قـرر بعـض املت((: ٍيبدو, وقد قال به اإلمام ابـن كثـري يف تفـسريه, حيـث يقـول
إن كان هذا القـرآن : اإلعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول املعتزلة يف الرصفة فقال

معجزا يف نفسه ال يستطيع البرش اإلتيان بمثله وال يف قواهم معارضته فقد حـصل املـدعى 
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وهو املطلوب وإن كان يف إمكاهنم معارضته بمثله ومل يفعلوا ذلـك مـع شـدة عـداوهتم لـه 
ال عىل أنه من عنـد اهللا لـرصفه إيـاهم عـن معارضـته مـع قـدراهتم عـىل ذلـك كان ذلك دلي

وهذه الطريقة وإن مل تكن مرضية ألن القرآن يف نفـسه معجـز ال يـستطيع البـرش معارضـته 
وبـرغم .   IWUH))كام قررنا إال أهنا تصلح عىل سبيل التنـزل واملجادلـة واملنافحـة عـن احلـق

ًعدم تأييدنا لرأي ابن كثري هذا, إال أن كالمه يدل عىل أن بعـض العلـامء ال يـرى بأسـا مـن  ّ
ّالقول هبا من باب املجادلة واملنافحة عن احلق, ولعل هذا هو رس اختيـار هـذا القـول عنـد  ّ

 .بعض العلامء الذين قالوا بذلك إلخراس أصوات اجلاحدين املعاندين
برغم األصداء التي أحدثها القـول بالـرصفة يف إعجـاز القـرآن الكـريم, إال أن  −

ًطرح هذه القضية كان خـريا عـىل البالغـة العربيـة, إذ دفـع العلـامء إىل البحـث عـن الوجـه 
ويف هـذا . ّاحلقيقي إلعجاز القرآن الكريم, فكان أن توصلوا إىل أن القرآن معجـز ببالغتـه

ّيكن من بطالن القول بالرصفة, فقد أدت إىل نـشأة البحـث ((ه مهام يقول أحد الباحثني بأن
حول الوجوه البديلة, فكان عىل العلـامء أن يبحثـوا عـن الوجـوه األخـرى التـي يمكـن أن 
ًتكون دليال عىل اإلعجـاز, فاجتـه علـامء اإلسـالم إىل البحـث والتنقيـب, فاهتـدوا إىل بيـان 

ًملنزل من عند اهللا العزيز احلكيم قرآنا عربيا, فكان هذا أرسار البالغة يف هذا الكتاب املبني ا ً
ٍالباطل سببا يف خري كثري, عاد عىل الدراسات القرآنية والدراسات البالغية وكـام يقولـون . ً

ْرب ضارة نافعة": يف األمثال ّ َ, فقد تولد عن هذا الباطل دفاع حكـيم, ولـدت منـه علـوم "ُ ِ ُ ٌ ّ
ّ كتـب األولـون يف البالغـة والفـصاحة كـان يف ظـل القـرآن وإن أكثر مـا... البالغة العربية

 .IWVH))وحماولة لبيان إعجازه
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ًافعـا مفيـدا يف إيـضاح هـذه القـضية,  أسأل اهللا تعاىل أن يكون ما كتبته ن,يف اخلتام ً
ًقضية الرصفة, وأن أكون قد وفقت يف عرض املوضوع عرضا مناسبا ً ّ وال أجد يف األخـري . ُ

ًإال أن أسأله تعاىل أن ينفعنا بام علمنا, وأن يعلمنا ما ينفعنا, وأن يزيدنا علام, إنه هو العليم  ّ ّ
 .احلكيم
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  اهلوامش والتعليقات

 ) .ص ر ف(  مادة ,ت.   د, القاهرة,لسان العرب, ابن منظور, دار املعارف: انظر  )١(

ضــمن ثــالث رســائل يف إعجــاز القــرآن, . (٢٢آن, اخلطــايب, صبيــان إعجــاز القــر: انظــر  )٢(
, )ت., د٤ّحممد زغلـول سـالم, دار املعـارف, القـاهرة, ط.حممد خلف اهللا أمحد, د: حتقيق

  .٣٨٨/ ٣ , د, ت, الرياض, مكتبة املعارف,والطراز للعلوي

أمحـد مجـال العمـري, مكتبـة اخلـانجي, .املباحث البالغية يف ضوء قضية اإلعجاز القرآين د  )٣(
 .٢٧هـ, ص١٤١٠لقاهرة, ا

 .٢٧ ص ,السابق) ٤(

هـــ  ص ١٤٠٥, ١ ط مــرص,,حممــد أبــو موســى, مكتبــة وهبــة. اإلعجــاز البالغــي,  د: انظــر) ٥(
٣٥٨. 

, ١٤٢٨القرآن والبالغة النبوية, مصطفى صادق الرافعي, املكتبة العرصية, بريوت, إعجاز ) ٦(
 .١٢١ص

حممـود : صـمن دالئـل اإلعجـاز, حتقيـق . (٦١١الرسالة الشافية, عبدالقاهر اجلرجاين, ص) ٧(
 ) . هـ١٤١٠,  ٢شاكر, مكتبة اخلانجي, القاهرة, ط

 ).يف اهلامش (٣٥٨ ص ,حممد أبوموسى.اإلعجاز البالغي,  د) ٨(

 ).يف اهلامش  (٣٥٩ و ٣٥٨السابق ص ) ٩(

 .٣٥٩ ص ,السابق )١٠(
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 .٣٩٢/ ٣ , العلوي,الطراز   )١١(

 .٣٩١/ ٣ ,السابق  )١٢(

 .٣٩١/ ٣  ,السابق) ١٣(

حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد, مكتبـة النهـضة :  حتقيـق, األشـعري,مقاالت اإلسالميني) ١٤(
 .٢٧١/ ١ ,هـ١٣٨٩, ٢املرصية, القاهرة, ط

 .١/٧٢ ,م١٩٦١احللبي, القاهرة,  طبعة , الشهرستاين,امللل والنحل  )١٥(

 .١٤٤إعجاز القرآن والبالغة النبوية,  الرافعي,  ص  )١٦(

 , اإلسـكندرية,منـري سـلطان, منـشأة املعـارف. إعجاز القرآن بني املعتزلة واألشـاعرة,  د  )١٧(
 .٥٤    ص ,م١٩٨٦ ,٣ط

 .٥٥ ص ,السابق  )١٨(

 ٣٥٦أبو موسى,   ص , اإلعجاز البالغي, د) ١٩(

, ١٩٨٦املنحى االعتزايل يف البيان وإعجاز القرآن, أمحد أبو زيد, مكتبة املعارف, الرباط,   )٢٠(
 .٢٦٦, ص١ط

 .٣٥٧ حممد أبو موسى, ص,اإلعجاز البالغي  )٢١(

 ,هــ١٣٨٤عبد السالم هارون, مطبعة اخلانجي, القـاهرة, : ع وحتقيق مج,رسائل اجلاحظ  )٢٢(
٣٨٥/ ٣. 

 .١٤٨/ ٣ ,السابق  )٢٣(
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 ).وقد اقتبسه اإلمام عبدالقاهر من كتاب حجج النبوة  (٢٥١دالئل اإلعجاز  ص )٢٤(

 .١٤٧إعجاز القرآن والبالغة النبوية, مصطفى الرافعي,  ص )٢٥(

هـــ ١٣٨٨, ٣ بــريوت, ط,عبــد الــسالم هــارون, دار الكتــاب: اجلــاحظ, حتقيــق ,احليــوان )٢٦(
٤/٨٩. 

 .٣٦٣أبو موسى, ص.اإلعجاز البالغي, د )٢٧(

 .٢٦٨عجاز القرآن, أمحد أبو زيد, ص املنحى االعتزايل يف البيان وإ )٢٨(

 .٦٢, ٦١منري سلطان ص, . إعجاز القرآن بني املعتزلة واألشاعرة,  د: انظر )٢٩(

 ).ضمن ثالث رسائل. (٧٥ّالنكت يف إعجاز القرآن, الرماين, ص )٣٠(

 .١١٠ ص,السابق )٣١(

 .١٠٩ ص ,السابق )٣٢(

 .٧٢/ ١ , الشهرستاين,امللل والنحل )٣٣(

هــ, ١٤١٤عيل فودة, مكتبة اخلانجي, القـاهرة, : ّرس الفصاحة, ابن سنان اخلفاجي, حتقيق )٣٤(
 .٤, ص٢ط

 .٩٢ ص,السابق )٣٥(

 ,ويل, طبعـة مـرصأمـني اخلـ :   حتقيق,املغني يف أبواب التوحيد والعدل, القايض عبداجلبار )٣٦(
 .١٦/٢١٧هـ,  ١٣٨٠
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 . وما بعدها٢١٧/ ١٦ ,السابق: انظر )٣٧(

 ).ضمن ثالث رسائل   ( ٢٣ اخلطايب, ص ,بيان إعجاز القرآن )٣٨(

 .  ٢٣ ص ,السابق )٣٩(

 .٣٦٦ ص,حممد أبو موسى.  د,اإلعجاز البالغي )٤٠(

 .٣٦٦ ص,السابق )٤١(

 , بـريوت, دار إحيـاء العلـوم,حممد رشيـف سـكر:  تقديم ورشح, الباقالين,إعجاز القرآن )٤٢(
  .٥٥هـ, ص١٤١١ ,٢ط

 .٥٦ ص,السابق )٤٣(

 .٥٦ ص,السابق )٤٤(

  .٥٦ ص,السابق )٤٥(

 .٥٧ ص ,السابق )٤٦(

 .٥٧ ص ,السابق )٤٧(

 .٥٧ ص ,السابق )٤٨(

ــه القــرآن عــن املطــاعن )٤٩( ــة,تنزي ــداجلبار, دار النهــضة احلديث ت, . د,   بــريوت, القــايض عب
 .٢٣٢,٢٣٣ص

 .٣٢٢/ ١٦  ,املغني يف أبواب التوحيد والعدل, القايض عبداجلبار )٥٠(
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 .٣٢٥/ ١٦  ,السابق )٥١(

 .٩١منري سلطان, ص.إعجاز القرآن بني املعتزلة واألشاعرة, د )٥٢(

 .١/٧٢ , الشهرستاين,امللل والنحل )٥٣(

 .١٦/٢١٩ ,ملغني يف أبواب التوحيد والعدل, القايض عبداجلبارا) ٥٤(

 .١٦/٢١٩ ,السابق  )٥٥(

عبـدالفتاح الشـني, دار الفكـر العـريب, مـرص, .بالغة القرآن يف آثار القايض عبـداجلبار, د  )٥٦(
 .٤٨٤, ص ١٩٧٨

 .مفهوم الرصفة عند النظام, ومفهوم الرصفة عند اجلاحظ: يقصد باملفهومني  )٥٧(

 .٢٦٩املنحى االعتزايل يف البيان وإعجاز القرآن, أمحد أبو زيد, ص   )٥٨(

 .٦١٧ عبدالقاهر اجلرجاين, ص ,الرسالة الشافية  )٥٩(

 .٦١١ ص,السابق  )٦٠(

 .٦١٢ ص,السابق )٦١(

 .٦١٤ ص,السابق )٦٢(

 .٦١٥ ص ,السابق )٦٣(

 .٦١٩ ص ,السابق )٦٤(
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حممـود شـاكر, مكتبـة اخلـانجي, القـاهرة, :  عبـدالقاهر اجلرجـاين, حتقيـق,دالئل اإلعجاز )٦٥(

 .٣٩١, ٣٩٠ ص , هـ١٤١٠,  ٢ط

 .٦٢١,٦٢٢ عبدالقاهر اجلرجاين, ص,الرسالة الشافية )٦٦(

 .٣٦٧ ص,حممد أبو موسى.  د,اإلعجاز البالغي )٦٧(

 .ب: من مقدمة دالئل اإلعجاز   ص )٦٨(

عبد الكريم عثامن, القـاهرة, . د:  حتقيق , القايض عبد اجلبار,رشح األصول اخلمسة: انظر )٦٩(
  .١٣٢, ص١٩٦٥ ,١ط

  .٥٥ ص,منري سلطان. إعجاز القرآن بني املعتزلة واألشاعرة, د )٧٠(

  .٧١حممد زغلول سالم, دار املعارف, القاهرة,  ص.نقد العريب, دأثر القرآن يف ال )٧١(

  .٣٦٨ ص,حممد أبو موسى.  د,اإلعجاز البالغي )٧٢(

 الريـاض, ,حممد بن عيل الصامل, دار اشبيليا.املدخل إىل دراسة بالغة أهل السنة, د: انظر) ٧٣(
 . وما بعدها١٢٥هـ,  ص ١٤١٨

 .١٦٢  ص ,السابق) ٧٤(

 .١/٦٢ , هـ١٤٠١ ,  بريوت, دار الفكر,تفسري ابن كثري )٧٥(

 .٣٢أمحد مجال العمري, ص .املباحث البالغية يف ضوء قضية اإلعجاز القرآين, د )٧٦(
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  املصادر واملراجع

 .القرآن الكريم •
ــقمقــاالت اإلســالمي,  عــيل بــن إســامعيل,األشــعري • ــدين حممــد حميــي ا: ني,  حتقي ل

 .هـ١٣٨٩, ٢احلميد, مكتبة النهضة املرصية, القاهرة, طعبد
 دار ,حممـد رشيـف سـكر:   تقـديم ورشح,إعجاز القرآن,  حممد بن الطيب,الباقالين •

 .هـ ١٤١١ ,٢ ط, بريوت,إحياء العلوم
 بريوت, ,عبد السالم هارون, دار الكتاب:احليوان,  حتقيق ,  عمرو بن بحر,اجلاحظ •

 .هـ١٣٨٨, ٣ط
ـــ • ــق  ــــــــــــــــــــــــ ــع وحتقي ــاحظ, مج ــائل اجل ــة : رس ــارون, مطبع ــسالم ه ــد ال عب

 .هـ١٣٨٤اخلانجي, القاهرة, 
حممــود شــاكر, مكتبــة اخلــانجي, : دالئــل اإلعجــاز  حتقيــق , اجلرجــاين, عبــد القــاهر •

 . هـ ١٤١٠,  ٢القاهرة, ط
 ).ضمن دالئل اإلعجاز بتحقيق شاكر    ( الرسالة الشافية   ـــــــــــــــــــــــــ •
ضمن ثالث رسائل يف إعجـاز القـرآن, ( بيان إعجاز القرآن  ,  محد بن حممد,اخلطايب •

, ٤ّحممـد زغلـول سـالم, دار املعـارف, القـاهرة, ط.حممد خلـف اهللا أمحـد, د: حتقيق
 )ت.د

 العـرصية, صـيدا, إعجاز القرآن والبالغة النبوية, املكتبـة,  مصطفى صادق,الرافعي •
 . هـ١٤٢٨بريوت, 
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ضـمن ثـالث رسـائل يف إعجـاز ( النكت يف إعجاز القـرآن  ,  عيل بن عيسى,الرماين •

 )القرآن
 مكتبة املعـارف, الربـاط, , املنحى االعتزايل يف البيان وإعجاز القرآن, , أمحد,أبو زيد •

 .١٩٨٦, ١ط
 .عريب, دار املعارف, القاهرةأثر القرآن يف النقد ال, حممد زغلول. د,سالم •
 , منـــشأة املعـــارف, إعجـــاز القـــرآن بـــني املعتزلـــة واألشـــاعرة, منـــري.  د,ســـلطان •

 .م ١٩٨٦ ,٣ ط,اإلسكندرية
عـيل فـودة, مكتبـة اخلـانجي, القـاهرة, : ّرس الفـصاحة,  حتقيـق ,ابن سـنان اخلفـاجي •

 .هـ١٤١٤
 . م١٩٦١القاهرة,  طبعة احللبي, , امللل والنحل ,الشهرستاين •
ــصامل • ــن عــيل. د,ال ــسنة,  دار اشــبيليا ,حممــد ب  , املــدخل إىل دراســة بالغــة أهــل ال

 هـ١٤١٨, ١الرياض, ط
 .ت. د,   بريوت,تنزيه القرآن عن املطاعن,  دار النهضة احلديثة ,القايض عبد اجلبار •
عبــد الكــريم عــثامن, القــاهرة, . د: ـــــــــــــــــــــــــــ  رشح األصــول اخلمــسة   حتقيــق  •

 .١٩٦٥, ١ط
, أمني اخلويل, طبعة مرص:   حتقيق ,ـــــــــــــــــــــــــ  املغني يف أبواب التوحيد والعدل •

 . هـ١٣٨٠
 .م١٩٨٢ استنانبول     ,املعجم املفهرس أللفاظ القرآن,  حممد فؤاد,عبدالباقي •
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 . د, ت , الرياض,تبة املعارف مك,الطراز   , ابن محزة,العلوي •
 مكتبـة ,املباحـث البالغيـة يف ضـوء قـضية اإلعجـاز القـرآين ,أمحـد مجـال. د,العمري •

 هـ١٤١٠اخلانجي, القاهرة, 
 . هـ١٤٠١ ,  بريوت, دار الفكر كثري تفسري ابن, ابن كثري, أبو الفداء إسامعيل •
آثـار القـايض عبـداجلبار,  دار الفكـر العـريب,  بالغة القرآن يف  ,عبدالفتاح. د,الشني •

 .١٩٧٨مرص, 
 .ت .   د, القاهرة, دار املعارف,لسان العرب , عبد اهللا بن حممد,ابن منظور •
 .هـ١٤٠٥, ١ مرص, ط,  مكتبة وهبة, اإلعجاز البالغي, حممد.  د,أبو موسى •

 

 

 


