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 البالغة واإلعجاز القرآني
 

من بٌن اّلذين شاركوا جبهد ملحوظ يف نشأة البالغة وتطّورىا ادلفّسرون حيث تطرّقوا إىل آيات القرآن الكرمي، 
وأبرزوا ما فيها من مجال، حّّت إنّنا نرى علماء البالغة فيما بعد يستشهدون يف مؤلّفاهتم بأمثلة من القرآن الكرمي، سبقهم 

وال ديكن للمفسر فهم معاين القرآن الكرمي، وإدراك غاياتو وأبعاده إالّ إذا كان متمّكنا . إليها ادلفّسرون يف االستشهاد هبا
ولذلك كان للمفّسرين وأصحاب الّدراسات القرآنية نصيب وافر . من علوم الّلغة بصفة عاّمة، وعلوم البالغة بصفة خاصة

. يف نشأة علم البالغة، والعمل على تطويره مبا قّدموه من أحباث بالغية كان ىدفها الوصول إىل حقيقة اإلعجاز
قدديا، أّن أسلوبو ال جيري على الّنمط ادلألوف من أساليب العرب، بل ىو » وكان من أىّم ما ُوصف بو القرآن 

أن يتصّدى ذلذه الدعوى،  ( ه207ت )التيمي  أبي عبيدة معمر بن المثّنىوىذا ما حدا بعامل مثل . مغاير لكالمهم
، لًنّد بو على إبراىيم بن إمساعيل الكاتب، اّلذي سألو عن قولو "رلاز القرآن"يفّند ىذه الفرية، فيخربنا أنّو أّلف كتابو 

وإّّنا يقع الوعد والوعيد، مبا ُعرف مثلو، »: ، حيث يقول«(65الصافات ) ﴿طْلعها كأنّه رؤوس الّشياطين﴾: تعاىل
كيف يشّبو القرآن شجرة الزّّقوم برؤوس الّشياطٌن اّليت مل يرىا أحد، وإّّنا »: والقصد من ىذا الّسؤال.«وىذا مل يُعرف

وإّّنا : "فيجيب أبو عبيدة على ىذا الّتساؤل بقولو. توصف األشياء باألوصاف اّليت نعرفها، وليس باألوصاف اّليت صلهلها
: كّلم اهلل تعاىل العرب على قدر كالمهم، وامرؤ القيس يقول

أيقتلين وادلشريف مضاجعي              ومسنونة زرق كأنياب أغوال 
، أي أّن ىذا التشبيو "فشّبو سنان سيفو بأنياب الغول، وىم مل يروا الغول قط، ولكن دلا كان أمر الغول يهوذلم أوِعدوا بو

. «جاء محال على مذىب العرب يف تسميتهم كّل ما يستعظمونو شيطانا
، وكان ىذا الكتاب رائدا يف رلالو، أثبت صاحبو من خالل "رلاز القرآن"ومن ىنا وضع أبو عبيدة كتابا مسّاه 

ادلقارنة وادلوازنة أّن أسلوب القرآن ال خيتلف عّما تكّلمت بو العرب، وكان مرجعا لكثًن شلّن جاءوا من بعده حيث اعتمد 
...  يف تفسًنه، والزّجاج، وابن دريد، وابن النّحاس، واجلوىري، وغًنىم" الطربي"عليو ابن قتيبة يف مؤلّفاتو، والبخاري، و

وبعد أن ثبت أّن القرآن نزل بلغة العرب و وفق أساليبهم ومعانيهم، وأّناطهم يف التعبًن، بدأ البحث يف مواطن 
اإلعجاز، وكيفيتو، وأسبابو فمنهم من رأى أّن سبب اإلعجاز ىو ما فيو من تنّبؤ بأشياء سوف تقع يف ادلستقبل، مثّ 

ومنهم من رأى أّن سبب اإلعجاز، ىو احلديث عن التاريخ . وقعت بالفعل، شلّا يدّل على أنّو ليس من صنع البشر
القدمي، والرسول صلى اهلل عليو وسلم ال يقرأ وال يكتب، وال جيالس الرىبان، وال أولئك الذين ديكن أن ُيستقى منهم ىذا 

. ورأت طائفة ثالثة أّن سبب اإلعجاز ىو أّن اهلل صرف العرب عن أن يأتوا مبثلو. التاريخ
وذىب بعض الباحثٌن إىل أّن سبب اإلعجاز إّّنا يرجع إىل ما فيو من بالغة ساحرة، وأسلوب فريد، وتأثًن 

إّن بالغة القرآن أمر يدرك وال يعّلل، : عميق، ولكّنهم مل يوّضحوا أسباب ىذه البالغة، وكيف تكون؟ وإّّنا اكتفوا بالقول
حيّس وال يوصف، شيء كالنغم يسري إىل النفس ويستقر يف أعماقها، دون أن تكون لدينا القدرة على حتديده 

. «وإيضاحو
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غًن أّن ىذا االنطباع مل يكن مقنعا عند كثًن من العلماء، فإعجاز القرآن ال ديكن أن يرتبط فقط بكلمات ذات 
وقع حسن يف نفوس ادلتلّقٌن، قد ختضع للفطرة أكثر من خضوعها ألّي شيء آخر، فراحوا يبحثون يف بالغتو، وأسباب 
تفّوقو وإعجازه، وبذلك ظهرت مؤلّفات كثًنة هتتم مبوضوع اإلعجاز القرآين، كما ورد سابقا وكانت ىذه الدراسات من 
أىم العوامل اّليت ساعدت على نشأة البالغة، وأمّدهتا بفيض زاخر من ادلالحظات البيانية، اّليت أْثرت البحوث البالغية 

فالوقوف على إعجاز القرآن، وإدراك نظمو، واجتالء أسراره، ال يقوم إالّ على تفّهم البالغة ومعرفة . على مدى القرون
إّن اإلنسان إذا أغفل علم البالغة، وأخّل مبعرفة الفصاحة، مل »: وقد أّكد أبو ىالل العسكري ذلك بقولو. «الفصاحة

يقع علمو بإعجاز القرآن من جهة ما خّصو اهلل بو من حسن التأليف، وبراعة الرتكيب، وما شحنو بو من اإلجياز البديع، 
واالختصار اللطيف، وضّمنو من احلالوة، وجّللو من رونق الطالوة، مع سهولة كلمة وجزالتها، وعذوبتها وسالستها، إىل 

(. 46)«غًن ذلك، من زلاسنو اليت عجز اخللق عنها
ومن رلال القرآن، انتقل الدرس البالغي إىل رلال الّنصوص األدبية، وما ينبغي على األديب اتّباعو للوصول إىل 

: أعلى مراتب البالغة والبيان، وأّدى البحث يف أسباب إعجاز القرآن، إىل طرح السؤال اآليت
فيم يكمن اإلعجاز يف القرآن الكرمي؟ ىل القرآن معجز بلفظو، أم مبعناه؟ وكثر اجلدل حول ىذه القضية - 

.  واشتّد، واستمّر ذلك مّدة أربعة قرون من الزمن (قضية اللفظ وادلعىن)
" الصناعتٌن"كتاب  (ه395)واىتّم هبذه القضية كثًن من علماء البالغة والنقد، فأّلف أبو ىالل العسكري 

حتّدث يف مقّدمة كتابو عن العالقة بٌن . ويقصد صناعيت النثر والشعر، وىو كتاب يف البالغة، خّص جزءا منو بالبديع
إّن أحّق العلوم بالتعّلم، وأوالىا بالتحّفظ، بعد ادلعرفة باهلل جّل ثناؤه علم »: اإلعجاز القرآين والبالغة، حيث يقول

فمثلما كان . «البالغة، ومعرفة الفصاحة، اّلذي بو يُعرف إعجاز كتاب اهلل تعاىل، الناطق باحلق، اذلادي إىل سبيل الّرشد
للبحث يف اإلعجاز القرآين دور يف تطّور البالغة العربية، فإّن البالغة يف ادلقابل كانت سبيال دلعرفة وجوه اإلعجاز يف 

. كتاب اهلل تعاىل، وإدراك زلاسنو
أّن اإلعجاز ال يظهر إالّ دلن عرف األدب وفنون الّلسان وأتقن " إعجاز القرآن"ويذكر الباقالين يف مقّدمة كتابو 

وكان اجلاحظ وغًنه يستشهدون بآيات القرآن، ويوازنون بٌن نظمو وبٌن األساليب األدبية، كما كان . صناعة العربية
لتفسًن القرآن فضل كبًن يف بناء صرح البالغة؛ فقد ظهر بٌن ادلفّسرين من كانت لو يف فن البيان يد بيضاء ىو الزسلشري 

لكثًن من فنون البيان وادلعاين، وكان لو فضل الكشف عن كثًن من وجوه ( الكّشاف)اّلذي تعّرض يف تفسًنه  (ه538)
كان لو بينهم فضل الّسبق والتنبيو على ضرورة ذكر ادلعاين - إذا ذُكر أصحاب ادلعاجم كذلك–والزسلشري ... البيان

". أساس البالغة"اجملازية لأللفاظ على ضلو ما صنع يف كتابو 
فكان للبحث يف األساليب القرآنية، وتفسًن آياتو، دور يف تشييد البالغة وتطّورىا ونضجها، حّّت أصبحت 

وبالرغم من ذلك فقد ظّلت قضية اإلعجاز من صميم موضوعاهتا فهذا الّسكاكي . علما قائما بذاتو، تُفرد لو ادلؤلّفات
وىذا ابن أيب ... يتعّرض ذلا مع ما يف كتابو من حبث نظري قائم على التبويب والتقسيم( مفتاح العلوم)يف  (ه626)

 (ه739)وىذا اخلطيب القزويين ... بفكرة الكشف عن وجو اإلعجاز( بديع القرآن)يهتم يف  (ه654)اإلصبع 
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. صاحب التلخيص يضع كتابو يف شرح علوم البالغة ذاكرا يف مقّدمتو أّن فكرة اإلعجاز كانت السبب يف وضع الكتاب
... وغًنىم كثًن

مثّ إّن آراء ىؤالء العلماء وغًنىم قد اجتمعت بٌن يدي عبد القاىر اجلرجاين  فأعمل فيها فكره الثّاقب، 
وإحساسو الّنافذ، فرفض أن يكون مدار البالغة على اللفظ، أو على ادلعىن، وإّّنا البالغة يف العالقة بٌن األلفاظ من 
جهة، وبينها وبٌن ادلعىن من جهة أخرى، ومّسى ىذه العالقة بالنظم، فال مزيّة لأللفاظ وحدىا؛ إذ ال ديكن أن تؤّدي 

. رسالتها ما مل تأتلف مع ادلعىن، فالنظم قائم على ترتيب اللفظ على حسب ترتيب ادلعاين
 ومعروف أّن ألفاظ القرآن الكرمي ىي األلفاظ نفسها اليت تكّلمت هبا العرب، لذلك انتفت فرضية أن يكون 

.  (والعكس صحيح أيضا)مصدر اإلعجاز ىو اللفظ دون ادلعىن 
: ومن ىنا، فموطن اإلعجاز، كما ذكرنا سابقا، ىو النظم؛ وادلقصود بو عند عبد القاىر ىو توّخي معاين الّنحو

، وتعمل على قوانينو وأصولو، وتعرف "علم الّنحو"إالّ أن تضع كالمك الوضع اّلذي يقتضيو " النظم"اعلم أْن ليس »
. «مناىجو اليت ُُنجت فال تزيغ عنها، وحتفظ الّرسوم اّليت ُرمست لك، فال خُتلُّ بشيء منها

 وال يقتصر النحو عنده على معرفة اخلطأ والصواب يف العبارة، وإّّنا يتجاوز ذلك إىل مواطن اجلمال، والتفرقة 
أعجزهتم مزايا ظهرت ذلم »: يقول اجلرجاين عن عجز العرب على اإلتيان مبثلو. بٌن األساليب ادلتفاوتة يف اجلودة والقبح

يف نظمو، وخصائص صادفوىا يف سياق لفظو، وبدائع راعتهم من مبادئ آيِو ومقاطعها، ورلاري ألفاظها ومواقعها، ويف 
مضرب كّل مثل، ومساق كّل خرب، وصورة كّل عظة وتنبيو، وإعالم وتذكًن، وترغيب وترىيب، ومع كّل حجة وبرىان، 

. «وصفة وتبيان
فإعجاز القرآن يف اّتساق ألفاظو ومعانيو، وانتظامها وفق عالقات تضمن انسجامها، ووضع كّل جزء من 

.  أجزائو، كلمة أو مجلة، ادلوضع ادلناسب ذلا
ويتدرّج اجلرجاين يف شرح فنون البالغة والفصاحة، شلثِّال بنماذج من القرآن الكرمي، والشعر العريب، بشرح مفّصل 

ولعّل أبرز ما يّتصف بو حبث اجلرجاين يف البالغة أنّو حبث جيمع بٌن سعة العلم، وبعد النظر، »قائم على األدلّة والرباىٌن 
وىي صفات تظهر يف حسن استثمار اجلرجاين لعلم الّنحو، وبراعة تطبيقو لقوانينو يف نظم . وسداد الرأي، ورىافة الذوق

الكالم تطبيقا يشهد بالذكاء، كما تظهر يف حتليلو ألمثلة من القرآن الكرمي والّشعر، حتليال جيتمع فيو العقل والّذوق، 
ويستعٌن فيو احلّس بالعلم، بل إّن اجلرجاين يرى أّن الذوق شرط إلدراك ما يريد من جوانب البالغة، وأّن من مل يُؤَت 

. «الذوق فلن يكشف عن بصره حجاب التفاضل بٌن جّيد الكالم ورديئو، ولن يدرك أسرار اجلمال يف نظم الكالم
الضرب من الّنظم " األسلوب"و» : يّتضح شلّا سبق، أّن الّنظم عند اجلرجاين ىو األسلوب، ويقول يف ذلك

ومن مثّة، انتقل عبد القاىر من البحث يف اإلعجاز القرآين، إىل البحث يف نظم الّشعر والّنثر، ووضع يف . «والطريقة فيو
. ذلك أحكاما، سار على ىديها البالغيون والنّقاد من بعده


