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 المحاضرة السابعة: النقد وقضيّة اإلعجاز

 

ى، ن تحصأحدث كتاب في نفوس الناس مثلما أحدثه القرآن الكريم، وجوانب التأثير أكثر من لم ي  

تحدّاهم لبيان، وروة اوربما يشّكل جانب اإلعجاز قّمة هذا التأثير، فقد نزل على أّمة بلغت قّمة الفصاحة وذ

 لقديم؟ بّي ادألالنقد عالقته باما أو بآية من مثله، فما المقصود باإلعجاز؟ و هللا أن يأتوا بمثله بل بسورة

 مفهوم اإلعجاز: .1

 لغة: -أ

يَز َعْجييزا: في ميا، ويقييال   »ورد فيي لسييان ال:يرب  ييز  وَعجز ال:َْجييز   نقييل الَحييْزج، َعَجيز عيين األَمير يَْ:جز

َزة  والَم:ْ  زا:. والَمْ:جز : إذا أَلفَْيتَه عاجز ... وال:َْجيز   العي: ، تقيول  َعَجيْزت  عين كيذا أَْعَجْزت  فالنا َجَزة  ال:َْجز 

ون في يا عين االكتسياب والت:يي .  يز  َزة أَي ال تقيموا ببليدة تَْ:جز ز. وفي حديث عمر  وال ت لزثُّوا بدار َمْ:جز أَْعجز

َزة ، بفتح الجيم وكسرها، مف:لة من ال:َْجيز  عيدج القيدرة... وأَْعَجيَزش الشيي    عَ  ييز   والَمْ:جز َجيَز عنيه. والتْْ:جز

التْثْبزييي ، وكييذلا إذا نسييبته إزلييى ال:َْجييز. وَعْجييَز الرجييل  وعيياَجَز  ذهييب فلييم ي وأَلييل إزليييه. وعجييز عيين األميير 

: إذا ألفيتيه عياجزا:  " عجيز" هيي  العي:  إذ:ا فم:ياني كلمية .(1) «ي:جز، وعجز عجزا:، ويقال أعجزت فالنيا

 لوألول إلى شي  لتمنّ:ه كما ت:ني الفوت والسبق. وعدج القدرة على ال:مل أو اوال:جز 

  اصطالحا -ب

أمر خارق لل:ادة مقرون بالتحدّي »  أنّ االم:جزة ب (ش 911 ــ ش 849) ي:ّرف جالل الدين السيوطيّ 

، ومن هنا فإعجاز القرآن يتجلّى في أّن هللا أنزل كتابه (2)«سالم من الم:ارضة يظ رش هللا على يد رسله

ريم النبّي األمّي أللّى هللا عليه وسلّم وتحدّى عبادش على أن يأتوا بمثله، وظ ر عجزهم مع على رسوله الك

ذَا  قال ت:الى ﴿ما بلغوا من فصاحة وبالغة وبيان،  نُس َواْلِجنُّ َعلَٰى أَن يَأْتُوا بِِمثِْل َهٰ قُل لَّئِِن اْجتََمعَِت اإْلِ

 .88﴾ سورة  اإلسرا ، اآلية  (88)َن بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َظِهيًرااْلقُْرآِن ََل يَأْتُوَن بِِمثِْلِه َولَْو َكا

 

 : القرآن إعجازآراء النقّاد في  .2

م، اب الكريالكت شّكل القرآن الكريم محور الدراسات منذ بداية التألي ، فنشأت علوج كان منطلق ا هذا

ه وبيان دراسترآن الكريم وبمن تفسير ونحو وبالغة وعلوج لغة وغيرها، فقد اهتم الدارسون ال:رب بالق

األدب،  نقاد سنّة وحتّىوإعجازش، وفكرة اإلعجاز ناقشت ا الكثير من طوائ  ال:لما  من م:تزلة وشي:ة 

  ؤهم مختلفة متباينة، يمكن اختصارها في ثالثة آرا  مش ورة، هي  آراوكانت 

 الرأي القائل بالصَّرفة: -أ

هـ(، حيث يرى أّن هللا ألرف 231النّظاج الم:تزلّي) أّول من جا  ب ذا الرأي هو إبراهيم بن سيار

وقد تأثّر به  ،الناس عن م:ارضة القرآن الكريم، ولم يمنح م القوة والقدرة واالستطاعة لمثل هذا ال:مل

وإذا » وب:ل النقّاد كابن سنان الخفاجي، الذي يقول  ىالشري  المرتعك ةالشي:وب:ل ب:ل الم:تزلة 

وجه إعجاز القرآن ألرف ال:رب عن م:ارضته بأن س لبوا ال:لوج التي ب ا كانوا  عدنا إلى التحقيق وجدنا

وهذا األمر ال يليق بجالل هللا وقدرته، بأن يتحدّاهم من  .(3)«يتمّكنون من الم:ارضة في وقت مرام م ذلا

:تزلة علما  المب:ل هذا القول جم ور من ال:لما ، من م  نقلوقد  ج ة ويسلب م القدرة من ج ة أخرى،

ا، فقد حاول ب:ع م م:ارضة م، وعلما  البالغة  كالخطابي وعبد القاهر الجرجانّي وغيرهالجاحظك

 القرآن كما ف:ل مسيلمة الكذّاب وبدا عجزهم.
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 الرأي القائل بإعجاز القرآن ببالغته: -ب

وربطه ، من في بالغتهش( في كتابه " تأويل مشكل القرآن" أّن إعجاز القرآن يك 276) يرى ابن قتيبة

 على ال:كس من الش:ر، أين، وقال أن القرآن غير متفاوت اإلعجاز، وفي المقابل البديعو بالصور البيانية

كما رب  إعجاز القرآن بالتألي  تفاوت بين الش:را ، بل يوجد التفاوت في قصائد الشاعر الواحد، ال يوجد

جيب النّظم أبانه ب:التّألي  أطماع الكائدين، وم:جز قطع منه ب »والتركيب والنطم، فيقول أّن هللا بالقرآن 

جمع الكثير من م:انيه في القليل من  »، كما يرى إعجاز القرآن في إيجازش فيرى أنّه(4)«عن حيل المتكلّفين

بن  وقدامةفي كتابه" البديع"  (هـ296) ابن الم:تز، وقد تبنّى هذا الرأي كّل من الناقدين (5)«لفظه

 به" نقد الش:ر". ( في كتاهـ 337ج:فر)

ث مراتب  ش( الذي ج:ل البالغة ثال 384) علي بن عيسى الرماني الم:تزليأيعا  ويرى ب ذا الرأي

لصرفة أيعا وج ا من ا ومّما يؤاخذ عليه الرمانّي أنّه ج:لدنيا ووسطا وعليا، وج:ل ال:ليا للقرآن الكريم، 

 .وجوش اإلعجاز

 الرأي بإعجاز القرآن بنظمه: -ج

نظمه  من خاللأّن إعجاز القرآن يظ ر  يرى من أوائل من قال ب ذا الرأي، حيث ظالجاحي:تبر 

دٌْق، أنّه على يدلُّنا الذي المنّزل كتابزنا وفي »فيقول  وتأليفه، ه ألز يع نَْظم  ر الذي البدز  ال:باد، مثله على اليقدز

َوى ما َمعَ  " نظم القرآن" إالّ أّن هذا   كتابا سّماشوقد ألّ ، (6)«َجا به َمنْ  ب ا َجا  التي الداّلئزلز  من ذلا سز

 قد ولم يصل إلينا. الكتاب ف  

ش( في كتابه" بيان إعجاز القرآن" إلى أّن إعجاز القرآن في  388 )الخطابيّ ذهب أحمد بن إبراهيم كما 

من ا البليغ الرألين الجزل ومن ا الفصيح القريب » قسّم أجناس الكالج إلى ثالث مراتب وقد نظمه، 

الرماني الخّطابّي يخال  ، وعدّها من الكالج الفاضل المحمود، و(7)«ل، ومن ا الحائز المطلق الرسلس ال

فيرى أّن بالغة القرآن ال تقتصر على النوع األول وحدش، بل ذهب إلى أنّ ا أخذت نصيبا من كل نوع من 

كر نوعا آخر دون هذش الثالثة، وذ األنواع الثالثة، لينتج نم  جديد يجمع بين ألفتي الفخامة وال:ذوبة،

لقرآن اثر يأتدّث الخّطابّي أيعا عن تحالذي ال يوجد في القرآن شي  منه ألبتّة، كما  سّماش ال جين المذموج

: وألني:ه بالقلوب، الذي ال يتأتّى ألّي كالج كان  سوالنفعلى   و منثورا:.أمنظوما

ب:ل النواحي النقديّة، ونفى ب وحاول رب  اإلعجاز قد استفاد من آرا  سابقيه،ش( ف  403)نيّ أّما الباقال

أنّه بديع  »، فيقول البيانية، وردّ فكرة اإلعجاز في القرآن إلى نظمه الصور أن يكون اإلعجاز من جانب

 .(8)«النظم، عجيب التألي ، متناش في البالغة إلى الحدّ الذي ي :لم عجز الخلق عنه

إّن عجيب » ، فيقول على ال:كس من كالج الش:را  والبلغا  يتبايننظم القرآن ال يتفاوت وال ويرى أّن  

نظمه وبديع تأليفه ال يتفاوت وال يتباين على ما يتصّرف إليه من الوجوش التي يتصّرف في ا من ذكر 

قصص ومواعظ واحتجاج وحكم وأحكاج، ونجد كالج البليغ الكامل والشاعر المفلق والخطيب المصقع 

ف هذش األمور  فمن الش:را  من يجود في المدح دون ال جو، ومن م من يبرز في يختل  على حسب اختال

 .(9)«...ال جو دون المدح

؛ أللفاظ المفردةاميزة يكون في ال القرآن البد  أن إعجاز  منذفيقّرر  (ش 471) أّما عبد القاهر الجرجانيّ 

وإنـّما ميزت ا حين ت عّم إلى أخوات ا  وال في ترتيب حركات ا وسكنات ا، ألّن الناس تواض:ت علي ا هكذا،

 ،اإلعجاز يكون في النظم والتألي  أنّ  ويرى كما نفى أن يكون اإلعجاز في االست:ارة، ،من المفردات

   .(10)«ب:ل من بسبب ب:ع ا وج:ل بب:ل، ب:ع ا الكلم ت:ليق»  والنظم عند عبد القاهر هو
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إحداهما الطريق التي سار في ا ابن الم:تز  » سارت في طريقين وعموما فدراسات النقّاد لإلعجاز

وقدامة وتب: ما في ا الرمانّي وهي ت:ليل اإلعجاز عن طريق البديع، أو دراسة الصور البيانية في القرآن، 

وكان ابن قتيبة قد ألـّم بأطراف هذش الطريقة في كتابه" تأويل مشكل القرآن"، وأّما الطريقة النقديّة الثانية 

وقال ب ا عبد  ،(11)«قائلين بالنظم والتألي  وهي طريقة الجاحظ واآلمدّي وفي ا سار الخطابيف ي مذهب ال

 القاهر الجرجانّي.

ش(، فقد ناق  مسائل اإلعجاز في  395ومن النقّاد من جمع بين الرأيين كما ف:ل أبوهالل ال:سكرّي) 

جامع للدراسات السابقة، وألوان ا  »بهكتابه الصناعتين، الذي يجمع فيه الكثير من اآلرا  واألقوال، فكتا

المختلفة ومن بين ا الدراسات القرآنيّة، فيكثر النقل عن ابن قتيبة، وعن الجاحظ، ويجمع ألوانا من دراسات 

 .(12)«الرّمانّي، وغيرش مّمن بحثوا في إعجاز القرآن

 إذا اإلنسان أنّ  علمنا وقد »، فيقول دراك إعجاز القرآنإلم:رفة البالغة أبو هالل ال:سكرّي  شترطيو

 من، ويرى أّن اإلعجاز يقع (13)«القرآن بإعجاز علمه يقع لم الفصاحة بم:رفة وأخلّ  البالغة، علم أغفل

 واالختصار البديع، اإليجاز من به شحنه وما التركيب، وبراعة التألي ، حسن من به هللا خّصه ما »ج ة

 وسالست ا، وعذوبت ا وجزالت ا، كلمه س ولة مع الوة،الطّ  رونق من وجلّله الحالوة، من وضّمنه اللطي ،

، ف و يجمع بين من رب  (14)«في ا عقول م وتحّيرت عن ا، الخلق عجز التي محاسنه من ذلا غير إلى

 .اإلعجاز بالبالغة ومن قال بالنطم

في » القرآن الكريم يكون إعجاز أّن عن سابقيه، فيرى عجاز لإل (ش808 ) ابن خلدونوتختل  رؤية 

وفا  الداللة منه بجميع مقتعيات األحوال منطوقة ومف ومة، وهي أعلى مراتب الكمال، مع الكالج فيما 

وتركيب ا، وهذا هو اإلعجاز الذي تقصر األف اج عن  يختص باأللفاظ، في انتقائ ا وجودة رألف ا

منطوقه ومف ومه، ، وهو مف وج يرب  فيه ابن خلدون اإلعجاز بجوانب عدّة في القرآن في (15)«إدراكه

 .حيث االنتقا  والجودة والوأل  والتركيبومن 
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