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ون �ظ �م��ه .ت �ت �ن��اول ه ��ذه ال ��دراس ��ة اإلع �ج��از يف (الرسالة الملخص
ال �ش��اف�ي��ة) ل�ع�ب��د ال �ق��اه��ر اجل��رج��اين وحت� ��اول ب �ي��ان احملاور
ال�ع��ام��ة للرسالة موضحة نظرية اجل��رج��اين يف اإلعجاز .كان القرآن الكرمي –واليزال – مكان الصدارة يف دراسة
وخت �ل �ـ ��ص إىل أن(ال � �ت � �ح � ��دي وامل � �ع� ��ارض� ��ة والصرفة) ،العلماء والباحثني ،ألنه وحي السماء ،ومصدر التشريع،
تكون هي النقاط الرئيسة اليت تناقشها الرسالة .وتقف واملرشد حنو الطريق املستقيم .يسيطر هذا الكتاب العظيم
الدراسة عند نقاط مرتبطة بالنص علها تضيء جوانب على ملكات األدباء والدارسني ،وجيتذب عقوهلم ،فريون
مما تزخر به ه��ذه اجل��وه��رة القيمة فتعقداملقارنة بني آراء فيه أروع اخلصائص األدب�ي��ة ،فيعتكفون على دراسته،
اجل��رج��اين وآراء ع�ب��د اجل �ب��ار إلث �ب��ات م��دى ت��أث��ر األول والغوص يف حبر أسراره ،ويف مواطن إعجازه ،ومن هؤالء
بالثاين .وتقف برهة عند كتاب (سر الفصاحة) وحتاول ال�ع�ل�م��اء :ال�ش�ي��خ ع�ب��د ال�ق��اه��ر اجل ��رج ��اين .ت�ت�ن��اول هذه
الربط بني ما جاء فيه وما جاء يف (الرسالة الشافية) ال��دراس��ة اإلع�ج��از ال�ق��رآين يف (ال��رس��ال��ة الشافية) معرجة
من ثورات على ابن سنان وآرائه يف اللفظ والصرفة.
على احملاور األساسية اليت تتناوهلا الرسالة والسيما قضية
الصرفة(مبعىن االمتناع أو العجز عن اإلتيان مبثل آية من
ّ
ال��ك��ل��م��ات ال��م��ف��ت��اح��ي��ة :اإلع� �ج ��از ،ال��رس��ال��ة الشافية ،آي ال��ذك��ر احل�ك�ي��م)...ف�ق��د ت�ص��دى اجل��رج��اين للقائلني
الصرفة.
(ب��ال�ص��رف��ة) وال��ذاه�ب�ين إىل أن ب�لاغ��ة ال�ق��رآن غ�ير ِ
معجز
عنها ،وإن كفار قريش مل يعارضوه ألن اهلل صرفهم عن
ذلك ،ودعاهم إىل القول بأن القرآن معجز ببالغته
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َ
َع َلى َأ� ْن َي ْأ� ُتوا بم ْثل َه َذا ْال ُق ْ آر�ن ال َي ْأ� ُت َ
ون ِب ِم ْث ِل ِه َول ْو َك َان َب ْع ُض ُه ْم
ِ
َ ِِ ِ
ْ
ض ظ ِه ًيرا ﴾
ِل َبع ٍ
Quran is a primary resource for Islamic scientists
وأي�ض��ا ،فالسورة األوىل ال�تي أنزلت مبكة يف أول العهد and researchers. As a divine revelation of heaven
ية على نظم ُتشريعية ،وال and the source of legislation, it guides towards
بنزول الوحي كانت غري ُمنطَو ِ
ُ
ّ
“sirat al-mustaqim”. The holy Quran dominates
قوانني تنظيمية ،وإمنا حلظ أولئك العرب اإلعجاز يف نظم the work of great writers and scholars and has
هذا القرآن نفسه.
attracted their minds with the finest literary
وعلى قدر املعرفة بلغة العرب تكون املعرفة بفضل القرآن features which have been embarked in the study
and have dived into the secrets, in “aagash of
وعلو شأنه ،قال ابن القيم رمحه اهلل تعاىل :وإمنا يعرف Quran” by Shykh Abdul Al-Qahir El-Gorjani.
ّ
فعرف
العرب،
كالم
عرف
من
القرآن
فضل
علم اللغةThis study examined the miraculous Quran ،
َ
وعلم العربية ،وعلم البيان ،ونظر يف أشعار العرب وخطبها in RisalahSyafiah. He thwarted those who
َ
َ
said (purely) the eloquence of Quran is nonوم�ق��والهت��ا يف م�واط��ن اف�ت�خ��اره��ا ،ورس��ائ�ل�ه��ا ،وأراجيزهاmiraculous, Even the Kufr Quraisy could not ،
وأسجاعها ،فعلم منها تلوين اخلطاب ومعدوله ،وفنون )perform or create Quran because Allah (s.w.t
البالغة وض��روب الفصاحة ،وأجناس التجنيس ،وبدائع has blocked their hearts and their indictment
to say that Quran is eloquence and rhetoric.
ِ
البديع ،وحماسن احلكَم واألمثال ،فإذا علم ذلك ونظر يف ”This research has emphasized on “aaghash
هذا الكتاب العزيز ،ورأى ما أودعه اهلل سبحانه فيه من ”(miracle or extraordinary) in “RisalahSyafiah
البالغة والفصاحة وفنون البيان ،فقد أويت فيه العجب of Abdul Al-Qahir El-Gorjani, trying to explain
َ َ
general matters and El-Gorjani’s theory about
اليت
العُجاب،والقول الفصل اللُّباب ،والبالغة الناصعة
“aaghash”, in which could be summarized that
تحُ ���ي�ّ�ر ُاألل �ب ��اب ،وت�غ�ل��ق دوهن ��ا األب � �واب ،ف �ك��ان خطابه defy ‘purely’, as the main topic to be discussed.
للعرب ،بلساهنم ليقوم به احلجة عليهم ،وجماراته هلم يف This research emphasized one of the topics
ُ
ُ
related with a citation from the Quran (nas) in
ميدان الفصاحة ليسبل رداءَ عجزهم عليهم ،ويثبت أنه which could be developed and most valuable.
همHence, in comparison between Al-Jurjaani ،
ليسمن خطاهبم لديهم ،فعجزت عن جماراته فُصحاَؤ ُ
وك�لَّ��ت ع��ن النطق مبثله ألسنة بلغائهم ،وب��رز يف رونق opinion and Abd Al-Jabbar’s opinion is to
determine that Abd El-Jabbar had influenced Elاجلمال واجلالل ،يف أعدل ميزان من املناسبة واالعتدالGorjani for his view and theory about “purely” ،
ولذلك يقع يف النفوس عند تالوته ومساعه من الروعة ما
).الصرفة (
ميأل القلوب هيبة ،والنفوس خشية ،وتستل ّذه األمساع،
الطباع سواء كانت فامهة ملعانيه أو غري ;Keywords: Miracle (Aaghash); Risalah Syafiah
ومتيل إليه باحلنني ِ
ّ
Purely
فامهة ،عاملة مبا حيتويه أو غري عاملة،كافرة مبا جاء به أو
تمهيد
مؤمنة .
Abstract

فمن هذا املنطلق كان القرآن الكرمي – والي�زال –ملفتا
ألنظار العلماء والباحثني وحمال لدراساهتم وأحباثهم.
اس�ت��وع��ب ه��ذا ال�ك�ت��اب العظيم ع�ل��ى م�ل�ك��ات األدباء
وال� ��دارس �ي�ن ،وان �ب �ه��رت ع �ق��وهل��م ،مل��ا ت�ض�م�ن��ه م��ن أروع
اخلصائص األدبية ،فعكفوا على دراسته ،واخلوض يف حبر
أس�راره ،ويف مواطن إعجازه ومن هؤالء العلماء الشيخ
عبد القاهر الجرجاني.

إن القرآن العظيم إمنا نزل بلغة العرب ،وبلساهنم ،فاجتمع
التدبُّر فيه :أن الدعوة إىل املعرفة
من هذا ومن دعوته إىل َ
بلغة العرب ال تزال قائمة.
إن القوم الذين نزل القرآنبلغتهم كانوا عرباً جرى القرآن
يف مقتضى قانون لغتهم ،وحت ّدامهأنيأتوا مبثله ،فعجزوا،
وي �ع �ج��ز ِم ��ن ب �ع��دِه��م م � َ�ن ب �ع�َ�ده� َ�م أب� ��دا ألنً اإلعجاز
ْ ْ
ُ َ
اإلن ُس َوال ِج ُّن
﴿ق ْل ل ِئ ِن ْاج َت َم َع ِت
بالتح ّدي اليزال قائماً:

)This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE

GJAT | DECEMBER 2013 | VOL 3 ISSUE 2 | 127
ISSN : 2232-0474 | E-ISSN : 2232-0482
www.gjat.my

مث ه��اج��م ب�ش��دة القائلني ب��أم��دح ب�ي��ت ...ودع��اه��م إىل
املفاضلة على أس��اس النظم ال على أس��اس األلفاظ أو
املعاين.

تضمنت ه��ذه ال��دراس��ة امل�ت�واض�ع��ة اإلع �ج��از ال �ق��رآين يف
(ال��رس��ال��ةال�ش��اف�ي��ة) ف� ّ�ع��رج��ت على احمل ��اور األس��اس�ي��ة اليت
الصرفة (د.ت Ahmad,
تناولتها الرسالة السيما قضية ّ
) وت�ص��دى اجل��رج��اين للقائلني هب��ا ،ودع��اه��م إىل القول
بأن القرآن معجز ببالغته ونظمه(د.ت ،) Ahmad,مث
ذي�ل�ن��ا ذل��ك ب��وق�ف��ات ب��دت ل�ن��ا ع�ن��د تقليب صفحات
الرسالة والرتددبني سطور اجلرجاين.

وي ��رى اجل��رج��اين أن م �ع��اين ال �ق��رآن ال ت �ع��ود إىل صنف
واح ��د ب��ل أص �ن��اف ف�ف�ي��ه (احل �ج��ج وال�ب�راه�ي�ن ،واحلكم
واآلداب ،وال�ت�رغ �ي��ب وال�ت�ره �ي ��ب ،وال ��وع ��ود والوعيد،
والتشبيه واألمثال ،وذكر األمم والقرون).
وه ��ذا ال�ت�ع��دد يفتح اجمل ��ال أمام ) (Al-Jurjani,1992اإلعجاز القرآني في الرسالة الشافية
ال �ش �ع �راء وال�ب�ل�غ��اء إىل أن يعمد ك��ل واح ��د منهم إىل
الصنف ال��ذي تنفذ قرحيته فيه فيعارضه وجيعلون األمر قبل الشروع يف عرض آراء اجلرجاين رأينا أن نقف قليال
عند مدارج حياة هذه الشخصية العظيمة .هو أبو بكر
قسمة بينهم.
عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلُرجاين ،أدرك أواخر القرن
ويضيف أن تلك األبيات النادرة يف شعر الشعراء تأيت الرابع مث تويف يف القرن اخلامس سنة  471هـ .
م��رة ك��ل مئة بيت حبيث ال يقدر الشاعر على اإلتيان
مبثلها (فقد ثبت بذلك إعجاز القران بنفس ما راموا به ك ��ان اإلم� ��ام فقيها ش��اف�ع�ي��ا متكلما ع�ل��ى م��ذه��ب أيب
دفعه من حيث كان النظم الذي ال يقدر على مثله قد احلسن األشعري وك��ان إماما يف النحو واللغة واألدب،
استوعب ما كان من علم أيب علي الفارسي وابن جين،
جاء منه فيما ال يحُ صى كثرة من املعاين)
(Al-Jurjani,1992).
وهو ال��ذي توىل شرح كتاب (اإلي�ض��اح) يف النحو أليب
علي الفارسي ومسّ��اه (املغين) وهو يف ثالثني جملدا.ومن
وخي�ل��ص اجل��رج��اين إىل نتيجة ك�ب�رى وه��ي ( إن العرب مؤلفاته(:دالئل اإلع�ج��از) ،و(أس �رار البالغة) ،و(آراء
ق��د ك��ان��ت ت �ع��رف امل �ع��ارض��ة م��ا ه��ي وم ��ا ش��روط �ه��ا فلو اجلرجاين) ،و(املقتصد) ،و(التكملة) ،و(العوامل املائة)،
كان النيب – عليه السالم – قد عدل هبم يف حتدِّيه هلم و(اجلمل) ،و(التلخيص)،
إىل م��ا ال يطالب مبثله لكان ينبغي أن يقولوا " :انك (As-Suyutiy, 1965; Al-Qiftiy, 1952; Al-Haj,
ُ
1967).
قد ظلمتنا ،وشرطت يف معارضة ال��ذي جئت به ما ال
ي�ش�ترط أو م��ا ليس ب�واج��ب أن ي�ش�ترط وه��و أن يكون
النظم الذي تعارض به يف أنفس معاين هذا الذي حت ّديت الرسالة الشافية
إىل معارضته فدع َعناّ هذا الشرط مث اطلب فإنا نرُيك
حينئذ مما قاله األولون وقلناه وما نقوله يف املستأنف ،ما بدأ اجلرجاين رسالته بذكر أن�واع املعاين اليت حتتاج إىل
ي �وازي نظم م��ا جئت ب��ه يف ال�ش��رف والفضل ويضاهيه ن��وع معني م��ن األل �ف��اظ ،وال تقف امل�ع��اين ب��إزاء اللفظة
ُ
وال يقصر عنه " ويف هذا كفاية ملن كانت له أذن تعي املفردة بل األلفاظ املنتظمة يف عبارات وال تنتهي عند
ه��ذا احل��د ب��ل الب��د م��ن ت��أدي��ة ه��ذه امل�ع��اين بعد تلبسها
وقلب يعقل)).(Al-Jurjani,1992
باأللفاظ لتصل إىل عبارة قريبة إىل أذن السامع وقلبه،
أفرد اإلمام فصال كامال (يف الذي يلزم القائلني بالصرفة) فكان اجلرجاين يشرتط اختيار املعاين واأللفاظ املناسبة
ّ
مث بعد ذلك ينتقل إىل العبارة املناسبة املؤثرة يف السامع
من املعتزلة وأبطل فيه مذهبهم بردود شافية:
)(Al-Jurjani, 1992
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ال�ش��يء مينعه اإلن�س��ان بعد ال�ق��درة عليه ،وبعد أن كان
يكثر مثله منه إين قد جئتكم مبا ال تقدرون على مثلها
ولواحتشدمت له ،ودعومت اإلنس واجلن إىل نصرتكم فيه،
وإمن ��ا ي �ق��ال :إين أع�ط�ي��ت أن أح ��ول بينكم وب�ي�ن كالم
كنتم تستطيعونه وأمنعكم إي��اه ...ك �م��ا أن��ه ال يعقل
أن ي �ق��ال :ل��و ت�ع��اض��دمت واج�ت�م�ع�ت��م ومج�ع�ت��م مل تقدروا
عليه يف ش��يء ق��د ك��ان ال�واح��د منكم ي�ق��در على مثله
ويسهل عليه مث مينعونه عنه ،وإمنا يقال ذلك حيث يراد
أن يقال :إنكم مل تستطيعوا مثله قط و لن تستطيعوه
البته ) (7).(Al-Jurjani, 1992األخبار اليت جاءت عن
العرب يف تعظيم شأن القرآن ،ويف وصفه مبا وصفوه به
من حنو( :إن عليه لطالوة وإن عليه حلالوة وإن أسفله
ملعرق وإن أعاله ملثمر) ذاك أن حماال أن يعظموه ،وأن
يبهتوا عند مس��اع��ه ويستكينوا ل��ه وه��م ي��رون فيما قالوه
وقاله األول��ون ما ي�وازي��ه ويعلمون أن��ه مل يتعذر عليهم؛
ألهنم ال يستطيعون مثله ،وإمنا وج��دوا يف أنفسهم شبه
اآلف��ة وال �ع��ارض ي�ع��رض لإلنسان فيمنعه بعض م��ا كان
سهال عليه بل ال�واج��ب أن يقولوا يف ه��ذه احل��ال��ة :إن
كان ال يتهيأ لنا أن نقول يف معاين ما جئت به ما يشبه،
إمنا نأتيك يف غريه من املعاين مبا شئت ،وكيف شئت مبا
ال يقصر عنه وال يكون ).(Al-Jurjani, 1992
مث ناقش اجل��رج��اين ال��ذي��ن خي��وض��ون يف زم��ن التحدي و
الذين يقولون(:إنه ال جي��وز أن يقدر الواحد من الناس
من بعد انقضاء زم��ن النيب –صلى اهلل عليه و سلم –
وم�ض��ى وق��ت ال�ت�ح��دي على أن ي��أيت مب��ا يشبه القران،
وي �ك��ون مثله ألن ذل��ك "خي ��رج ع��ن أن ي�ك��ون ق��د كان
معجزاً يف زم��ن النيب –صلى اهلل عليه و سلم – وحني
�ول ال ي �ص��ح إال مل��ن ال جيعل
حت ��دى ال �ع��رب إل �ي��ه " ق � ٌ
القرآن معجزا يف نفسه ويذهب فيه إىل الصرفة)
).(Al-Jurjani, 1992

يذكر اجلرجاين أن زم��ن التحدي قد انتهى بزمن البعثة
احملمدية وبذلك يوقعه أسلوبه اجلديل يف تناقض فقد مجع
بني قولني يف قول واحد :فنراه يقول بانتهاء زمن التحدي
بعد مبعث الرسول ملن يقول بان القران معجز بنظمه ،مث

) (1يلزم القول بالصرفة " :أن تكون العرب قد تراجعت
ح��اهل��ا يف ال�ب�لاغ��ة وال �ب �ي��ان ويف وج ��ودة ال�ن�ظ��م ،وشرف
ال�ل�ف��ظ وأن ي�ك��ون�وا ق��د ن�ق�ص�وا يف ق�رائ�ح�ه��م وأذهاهنم،
وعدموا الكثري مما كانوا يستطيعون "
) (2) .(Al-Jurjani, 1992أن ت�ك��ون أش�ع��اره��م اليت
قالوها ،وكل كالم اختلفوا فيه من بعد الوحي إىل النيب
– عليه السالم – والتحدي إىل معارضته القرآن قاصرة
عما مسع منهم من قبل ذلك القصور الشديد ،وكذلك
األم��ر بالنسبة ألش�ع��ار ش�ع�راء ال�ن�بي – ص�ل��ى اهلل عليه
الرد على املشركني
وسلم – اليت قالوها يف مدحه ويف ّ
) (3).(Al-Jurjani, 1992أن يشك يف الذي روي يف
شأن حسان – رضي اهلل عنه -من حنو قوله –صلى اهلل
عليه و سلم – " قل وروح القدس معك " ألنه ال يكون
معناً م��ؤي��دا ًم��ن عند اهلل وه��و ي�ع��دم مم��ا ك��ان جي��ده قبل
ك�ث�يراً ،ويتقاصر أن��ف ح��ال ع��ن السالف منها تقاصرا ً
شديداً )(4).(Al-Jurjani, 1992كما يلزم أن يقضوا
يف النيب -صلى اهلل عليه و سلم -مبا قضوا به يف العرب
من دخ��ول النقص يف فصاحتهم ،وأن تكون النبوة قد
م�ن�ع��ت ش �ط �راً م��ن ب�ي��ان��ه وك �ثي�را ًمم��ا ع ��رف ل��ه قبلها من
شرف اللفظ ،وحسن النظم ،وهذا باطل ،إذ مل يشك
أنه –صلى اهلل عليه و سلم – كان منقوصا يف الفصاحة
قبل النبوة وال بعدها ،بل الذي أتت به األخبار أنه كان
أفصح العرب ) (5).(Al-Jurjani,1992إنه كان ينبغي
أن ك��ان��ت ال�ع��رب منعت منزلة م��ن الفصاحة ق��د كانوا
عليها أن يعرفوا ذل��ك م��ن أنفسهم ،ول��و ع��رف��وه لذكروا
ذل��ك فيما بينهم وش�ك��وه إىل بعضهم،ولقالوا :حدث
�ول يف أذه��ان�ن��ا ،ول�ق��ال�وا للنيب عليه ال�س�لام :إن��ا كنا
ك�ل� ٌ
نستطيع ه��ذا قبل ال��ذي جئتنا ب��ه ،ولكنك قد سحرتنا
واح�ت�ل��ت يف ش ��يء ح ��ال بيننا وب�ي�ن��ه ،وه ��ذا م��ا مل يرد
عنهم ،ومل ي��ذك��ر هل��م ق��ول يف ه��ذا امل�ع�نى مب��ا ي��دل على
فساد هذا الرأي ) (6).(Al-Jurjani, 1992آية التحدي
قوله تعاىل:
��س َو ْال��ج ُّ��ن َع َلى َأ�ن َي ْأ��� ُت ْ��وا بم ْثل َهـذاَ
ُ َّ ْ َ
{ق��ل ل ِئ ِن اجت َم َع ِت ِاإلن ُ ِ
ِِ َِ
ْ ُ ْ آ َ َ ْأ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ
��ض ظ�� ِه��ي�� ًرا }
ال���ق���ر� ِن ال ي����ت���ون ِب ِ��م��ث�� ِل ِ��ه ول����و ك���ان ب��ع��ض��ه��م ِل َ��ب��ع ٍ
(اإلس � � �راء )88 :ت�ب�ط��ل ال �ق��ول ب��ال�ص��رف��ة  ،وأهن ��م كانوا
ق��ادري��ن على التحدي ل��وال املنع ذل��ك أن��ه ال يقال عن
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كلها إىل مذهب ال ميكن أن تبالغ يف أمهيته ،مذهب
يشهد لصاحبه بعبقرية لغوية منقطعة النظري ...ومذهب
عبد القاهر اجل��رج��اين ه��و أص��ح وأح��دث م��ا وص��ل إليه
ع�ل��م ال�ل�غ��ة يف أوروب� ��ا ألي��ام�ن��ا ه ��ذه ،ه��و م��ذه��ب العامل
السويسري دي س��وس�ير ...لقد فطن عبد ال�ق��اه��ر إىل
أن اللغة ليست جمموعة م��ن األل �ف��اظ ب��ل جمموعة من
العالقات) ،ويضيف( :إذن فمنهج هذا املفكر العميق
الدقيق هو منهج النقد اللغوي ،منهج النحو ،على أن
نفهم من النحو أنه العلم الذي يبحث يف العالقات اليت
تقيمها اللغة بني األشياء) (د.ت  ") Mandur,هذا هو
منهج عبد القاهر وطريقة فهمه للنحو ،ومنه ت��رى أنه
ال يقف بالنحو عند احلكم يف الصحة واخلطأ بل يعدوه
إىل تعليل اجل��ودة وعدمها حىت ليدخل يف ذل��ك أشياء
اس�ت�ق��ر فيها ب�ع��د جيعلوها م��ن امل �ع��اين كمسألة التقدمي
والتأخري"(د.ت .) Mandur,
(وهذا ينتهي بنا إلى ما نراه اليوم من أن النقد وضع
مستمر للمشاكل وأن لكل جملة أو بيت مشكلة
يجب أن يعرف كيف نراها ونضعها ونحكم فيها)
(د.ت .)Mandur,

يؤكد استمرارية التحدي ملن يقولون بالصرفة.
ان�ت�ه��ى اجل��رج��اين إىل أن ال �ق �ران م�ع�ج��ز بنظمه وتأليفه
(وأنه وصف ال يهتدي اخللق إىل اإلتيان بكالم يف مثل
نظمه وتأليفه على ذلك الوصف فال يصح البتة ذاك)
) .(Al-Jurjani, 1992كاستحالة إحياء املوتى مهما
امت ّد الزمن باخلليقة .وخيتم حديثه بأن القارئ ال بد له
من فتح نوافذ قلبه واالستماع إىل كالمه علّه يصل إىل
عقله ويرجع عن ضالله ).(Al-Jurjani, 1992
وقفات على هامش الرسالة الشافية
) (1إن ل �غ��ة اجل ��رج ��اين وأس �ل��وب��ه ك��ان��ا ق �ري �ب�ين إىل لغة
وأس��ال�ي��ب املناطقة ،فقد اعتمد على ال�ترت�ي��ب يف إيراد
احلجج املقنعة ...للوصول إىل النتائج
)(2).(Al-Jurjani,1992ك � � � � � � ��ان اجل��رج��اين واض �ح��ا يف
قضيته إذ ب�ين اهل��دف امل�ن�ش��ود م��ن ال��رس��ال��ة يف مطلعها
مث ان�ط�ل��ق إىل م�ن��اق�ش��ة حم � � ��اوره � � ��ا).(Al-Jurjani,1992
) (3تعرض اجل��رج��اين للحديث ع��ن البالغة ب�ين الطبع
وال �ص �ن �ع��ة وب�ل�اغ ��ة ال� �ع ��رب وال �ع �ج��م وف � ��رق ب�ي�ن بالغة
ال� �ع ��رب ق �ب��ل اإلس� �ل��ام وب�ل�اغ ��ة امل �ت��أخ �ري��ن م ��ن العرب
يف ال�ع�ص��ر ال�ع�ب��اس��ي وم��ا ب� � �ع � ��ده ).(Al-Jurjani,1992
) (4وردت كلمة ال�ب��دي��ع يف ال��رس��ال��ة إال أن اجلرجاين
اس�ت�خ��دم�ه��ا ع�ل��ى م�ع�ن��اه��ا ال �ل �غ��وي (اإلب � � ��داع) ال على
معناها االصطالحي ) (5).(Al-Jurjani,1992عرض
اجلرجاين بعض القضاياالنقدية السيما عند حديثه عن
امل�وازن��ة ب�ين ال�ش�ع�راء ،وطبقات ال�ش�ع�راء ،وأم��دح بيت،
وأن�س��ب بيت ،وت�ف��اوت ال�ش�ع�راء يف أق��دراه��م واشتمال
كالمهم على البليغ وغري البليغ )،(Al-Jurjani, 1992
وشروطاستحسان الشعر وجعله قائم على نظمه ومدى
تأثريه يف النفس ،وحتدث عن مجال الصور الفنية يف شعر
الشعراء وأكد أن هذا التفاضل جيب أن يسند إىل النظم
والتآلف يف الكالم ال للفظ فقط).(Al-Jurjani,1992
وكأنه يريد وضع قاعدة نقدية حديثة.

ويؤكد ذلك د .خليل أبو جهجه حني يقول( :نستطيع
ال�ت�ق��ول أن ع�ب��د ال�ق��اه��ر اجل��رج��اين اب �ت��دع منهجا لغويا
حت�ل�ي�ل�ي��ا ،ي�ف�س��ر ال�ق�ي�م��ة يف األدب مب��ا ي �ق��وم ب�ي�ن اللغة
م��ن ع�ل�اق��ات)وه��ذا م��ا ي��ؤك��ده د.خ�ل�ي��ل أب��و جهجه يف
مقالته األبعاد اجلمالية يف نظرية النظم عند عبد القاهر
اجلرجاين (6).ومن خالل هذا العرض لطبقات الشعراء
يف ال��رس��ال��ة – ي �ظ�ه��ر ل �ن��ا ك ��أن اجل ��رج ��اين ك ��ان متأثرا
ب��اب��ن س�ل�ام اجل�م�ح��ي ت)��232ـه( يف ك�ت��اب��ه (طبقات
ف� �ح ��ول ال� � �ش� � �ع� � �راء) (7).وردت ك �ل �م��ة ف �ص��اح��ة غري
م��رة يف ال��رس��ال��ة وم��ا ن �راه يستخدمها إال مب�ع�نى البالغة
فالفصاحة والبالغة عنده مبعىن واح��د )،(Qutb,1967
وهب ��ذا أغ�ف��ل أمه�ي��ة القيمة ال�ص��وت�ي��ة يف ال�ل�ف��ظ مم��ا فسح
اجمل��ال الن�ت�ق��اده فيقول سيد قطب( :وم��ع أننا خنتلف
م��ع ع�ب��د ال�ق��اه��ر يف ك�ث�ير مم��ا حت��وي��ه ن�ظ�رت��ه ه��ذه بسبب
إغفاله التام لقيمة اللفظ الصوتية م�ف��رداً أو جمتمعا مع وه ��ذا م��ا ي��ؤك��ده حم�م��د م �ن��دور ح�ين ي �ق��ول( :ويف احلق
غ�يره ،وه��و م��ا عربنا عنه ب��اإلي�ق��اع املوسيقي كما يغفل إن عبد القاهر اجل��رج��اين ق��د اه�ت��دى يف العلوم اللغوية
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فانطلق ليشرح نظريته يف الكتابني (دالئ�لاإلع�ج��از) و
(أسرارالبالغة).

الظالل اخليالية يف أحيان كثرية وهل��ا عندنا قيمة كربى
يف العمل الفين ،مع هذا فإننا نعجب باستطاعته أن يقرر
نظرية ه��ام��ة ك�ه��ذه عليها الطابع العلمي دون أن خيل
بنفاذ حسه ال�ف�ني يف كثري م��ن م�واض��ع ال�ك�ت��اب) وقال
ال��دك �ت��ور حم�م��د زك��ي ال�ع�ش�م��اوي(:ول�ك��ن ال ��ذي نؤاخذ
عليه عبد القاهر أنه يف حبثه هذا الطويل وال��ذي يرتبط
ارت�ب��اط��ا وث�ي�ق��ا ب��ال�ل�غ��ة وم�ك��ون��اهت��ا ال�ش�ع��وري��ة وامل�ع�ن��وي��ة مل
يفسح اجمل��ال ل��دراس��ة اجل��ان��ب ال�ص��ويت يف اللغة وداللته
على املعىن بشكل اجيايب .فليس من شك يف أن جانبا
ه��ام��ا م��ن ال�ت�ج�رب��ة يف ال�ش�ع��ر م �ص��دره ال �ص��وت والنغم)

وه ��ذا ال �رب��ط ب�ين م�ؤل�ف��ات��ه ي�ظ�ه��ر يف تفصيل ال �ق��ول يف
اإلع �ج��از وال �ت �ح��دي يف ال��دالئ��ل ،ف�ق��د ت��اب��ع ال ��رد على
ال�ق��ائ�ل�ين ب ��ال � �ص� ��رف� ��ة ) .(Al-Jurjani,1992وق �ول��ه( :مث
إن ه��ذه ال�ش�ن��اع��ات ال�ت�ي ت�ق��دم ذك��ره��ا ،ت�ل��زم أصحاب
ال �ص ��رف ��ة ...ذل ��ك أن ��ه مل ي �ك��ن ع �ج��زه��م ع��ن معارضة
القرآن وعن أن يأتوا مبثله ألنه معجز يف نفسه )...
						
) (9ي��رى اجل��رج��اين أن املعىن يتحقق ع��ن طريق النظم
ذلك أن اللفظ يتبع املعىن يف النظم وأن الكلمات ترتتب
يف النطق على ترتيب معانيها يف النفس ،وأهنا لو خلت
معانيها ح�تى تتجرد أص�وات��ا وأص��داء ح��روف مل��ا وقفت
يف النفس ).(Al-Jurjani,1992

ول �ك��ن ع�ن��د ال��رج��وع إىل (ال��رس��ال��ةال �ش��اف �ي��ة)ال جن��د رداً
شافياً على املنتقدين له ويسعفنا يف ذلك كتابه (دالئل
اإلع �ج ��از) ال ��ذي اس �ت �ط��اع أن ي�ف�ص��ل ف�ي��ه ن�ظ�ري�ت��ه اليت
داف��ع عنها ب�ش��دة مناديا بأمهية النظم وإغ�ف��ال الكلمة
امل �ف��ردة ول �ك��ن ن� �راه يف هن��اي��ة ك�ت��اب��ه ي �ق��ول( :واع �ل��م أنّا
ال ن��أىب أن ت�ك��ون م��ذاق��ة احل ��روف وس�لام�ت�ه��ا مم��ا ينقل
على اللسان داخ�لا فيما يوجب الفضيلة ،وأن تكون
مم��ا ي��ؤك��د أم��ر اإلع �ج��از وإمن ��ا ال ��ذي ن�ن�ك��ره و�ن�ُ�ف�َ�ي� ّ�ل رُأي
م��ن ي��ذه��ب إل �ي��ه أن جي�ع�ل��ه م �ع �ج �زا ب��ه وح � ��ده ،وجيعله
األص��ل والعمدة ،فنخرج إىل ما ذكرنا من الشناعات)
) .(Al-Jurjani, 1992

أما حممد فقيهي فيعلل ذلك :أن اجلرجاين هدفه دراسة
الفن القويل مستشهدا يف ذل��ك بالنصوص األدب�ي��ة من
شعر ونثر ومل يستشهد بالقران ليكون أدب�ي��ا أكثر منه
متكلما ).(Al-Feqhi, 1981
وه��ذا ك�لام بعيد ع��ن الصحة ف�ه��دف اجل��رج��اين خدمة
ال� �ق ��رآن وإث� �ب ��ات إع �ج ��از ال� �ق� �ران ك �م��ا وض ��ح ذل ��ك يف
الدالئل والرسالة ).(Al-Jurjani,1992

(Al-Uthmawiy, 1967).

وم ��ن ذل ��ك ن� ��درك أن اجل ��رج ��اين اع �ت�ب�ر م ��ا ذه ��ب إليه
وك��أن اجل��رج��اين ق��د وج��د دول��ة األل�ف��اظ ق��د طغت وكثر املفضلون للفظ شيئا يفرتض ت�واج��ده يف األل�ف��اظ قبل
زعماؤها فكان رد الفعل الطبيعي أن حاول نقل البيان الشروع يف دراسة النظم.
القرآين خاصة والبالغة عامة إىل حيز املعاين.
) (8كتب اجلرجاين رسالته الشافية يف اإلعجاز القرآين
ف � �ن � �راه يف ال ��رس ��ال ��ة ال �ش ��اف �ي ��ة ي ��رف ��ض ت �ف �ض �ي��ل اللفظ ل�ل��رد على املعتزلة ورد شبهات ك��ان��ت منتشرة يف زمنه
) ،(Al-Jurjani,1992ويدعو إىل نظرية النظم ،وعند ونادى بالقول بنظرية النظم يف مطلع رسالته ،ومل يدلل
ال�ن�ظ��ر يف ال��داف��ع ال �ق��وي ال ��ذي دف �ع��ه إىل ه ��ذا اهلجوم ع�ل�ى��ذل��ك ب��آي��ة م��ن ال �ق �ران ي �ش��رح ف�ي�ه��ا م��ذه�ب��ه ويفحم
ال �ق��وي ع�ل��ى ال�ق��ائ�ل�ين ب�ع�ل��و ش ��ان ال�ل�ف��ظ جن ��ده يهاجم خصومه ...ولكن نستطيع أن جند له عذرا إذا ما نظرنا
ب �ش��دة ال �ق��اض��ي ع �ب��د اجل �ب ��ار ون �ل �م��ح ذل ��ك يف دالئل يف ك �ت��اب��ه (دالئ�ل�اإلع� �ج ��از) و (أس� �رارال� �ب�ل�اغ ��ة) ،فنراه
اإلع � � �ج� � ��از ) ،(Al-Jurjani,1992ف�ي�ق��ول (ومم ��ا جندهم يفصل نظريته ويدافع عنها دفاعا عنيفا وك��أن اجلرجاين
يعتمدونه وي��رج�ع��ون إل�ي��ه ق��وهل��م" :إن امل �ع��اين ال تتزايد رأى أن(ال ��رس ��ال ��ة ال �ش��اف �ي��ة) مل ت� ��رو ع �ط��ش الصادي
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وال�ن��اظ��ر يف ك�ت��اب (دالئ ��ل اإلع �ج��از) يستطيع أن يرى وإمن��ا األل �ف��اظ" ،وه��ذا ك�لام إذا تأملته مل جت��د ل��ه معىن
ت�ش��اهب��ا ق��وي��ا ب�ين ال�ك�ت��اب�ين ف�ق��د ت�ع��رض االث �ن��ان لقضية يصح عليه ).(Al-Asad, 1960
اإلعجاز وتناوال قضية السجع والكنايات ،كذلك نلمس
م��ن هجوم اجل��رج��اين الشديد على م��ن يفضل األلفاظ إال أن ه��ذا ال�ق��ول فصله عبد اجل�ب��ار ف�ق��ال( :اع�ل��م أن
على املعاين يف جل كتابه وال نرى متحمسا للفظ أكثر الفصاحة ال تظهر يف أفراد الكالم وإمنا تظهر يف الكالم
من ابن سنان.
بالضم على طريقة خمصوصة ،و البد مع الضم من أن
ي �ك��ون ل�ك��ل ك�ل�م��ة ص�ف��ة وال جي ��وز يف ه ��ذه ال�ص�ف��ة أن
نلمح يف كتاب(سر الفصاحة)هجوم على علم النحو تكونباملواضعة ال�تي تتناول الضم وق��د تكون باإلعراب
ف �ن �راه ي �ق��ول " :وك��ذل��ك ال�ت�ص�ري��ف م��ن ع�ل��م ال�ن�ح��و ال الذي له مدخل منه ) (Al-Asad, 1960واعتقد أن هذا
ي�ك��اد م�ؤل��ف ال�ك�لام حي�ت��اج إىل ال�ش��يء اليسري م�ن��ه ...القول يشكل النواة األوىل اليت انطلق منها عبد القاهر
وغ�ير ذل��ك من مسائل قد وضعت يف ه��ذا اجلنس فما يف نظريته( النظم) .وينتقد شوقي ضيف اجلرجاين قائال
ال أرى ال �ن �ح��وي ي�ف�ت�ق��ر إىل م�ع��رف�ت��ه ف �ض�لا ع��ن غريه"  ( :كان يكفيه أن يدع له أصل النظرية  ،ويحَ وز فضيلة
) (Khafaji, 2006يف املقابل يهاجم اجل��رج��اين بشدة تفسريها تفسريا دقيقا حبيث أصبح فعال صاحبها الذي
ال� ��ذي� ��ن ي� �س� �خ ��رون م� ��ن ال �ن �ح ��و و ال � �ص� ��رف يف كتابه ص��دره��ا وطبعها ) (Dhoif, 1965ويضيف( :ك��ان –
(دالئ�ل�اإلع �ج��از) ف�ي�ق��ول“ :ف ��إن ب ��دأوا ف��ذك��روا مسائل عبد القاهر – يريد أن ينتقم لألشاعرة من عبد اجلبار
التصريف ال�تي يضعها النحويني للرياضة ول�ض��رب من وأضرابه من املعتزلة الذين أنكروا أن يكون اإلعجاز يف
ك��ون أن نظم خمصوص وردوه إىل الفصاحة)(د.ت .(Ahmad,
مت�ك�ين امل�ق��اي�ي��س يف ال �ن �ف��وس ...وق��ال �وا  :أت�ش� ّ
ذل��ك ال جي��دي إال ك � ّد الفكر وإض��اع��ة ال��وق��ت ؟! قلنا
هل��م أم��ا ه��ذا اجل�ن��س ،فلسنا نعيبكم إن مل تنظروا فيه) وأض �ي��ف أن اجل��رج��اين أراد يف ال��رس��ال��ة وك�ت��اب��ه الدالئل
أيضا أن يهاجم بشدة معاصره ابن سنان اخلفاجي (ت
).(Al-Jurjani, 1992
 466ه �ـ) يف ك�ت��اب��ه (س��ر ال�ف�ص��اح��ة) ،ف��اب��ن س�ن��ان من
وكأن الجرجاني جعله ردا على ابن سنان في حديثه أش��د املتحمسني لتفضيل اللفظ(Khafaji, 2006) ،
السابق .
وك��ذل��ك م��ن أش��د املتحمسني لنظرية (ال �ص��رف��ة) -اليت
هامجها اجلرجاين -على اعتبارها الوجه الوحيد لإلعجاز
ولكن ال نستطيع اجلزم مبا ذهبنا إليه فكالمها عاش يف واس�ت�ن��د يف ذل��ك إىل ق��ول للدكتور احل �ي��اري :أن ابن
العصر ذات��ه ولكن ابن سنان عاش يف حلب واجلرجاين سنان (ه��و أه��م القائلني بالصرفة ،إذ ال نعرف بالغيا
عاش يف جرجاين ومل يربحها.
غريه تعلق هبا على النحو الذي رأيناه عنده ،واختذ منها
مذهبا يفسر به إعجاز القران ،فمن البالغيني من جعل
وخ�ت��ام��ا من�ي��ل إىل األخ ��ذ جب�م�ي��ع وج ��وه اإلعجاز(-من ال�ص��رف��ة وج �ه��ا م��ن وج ��وه اإلع �ج ��از ،ول �ك��ن اب ��ن سنان
إع �ج��از ع�ل�م��ي،وب�لاغ��ي،أج�ب��ار األم ��م ال�س��اب�ق��ة ،ونظم رأى ف�ي�ه��ا وج �ه��ا وح �ي��دا ال وج ��ه آخ ��ر م�ع��ه ف�ض�لا عن
...وغريها من الوجه)-باستثناء الصرفة ،فنظرية النظم هلا ذل��ك مت�س��ك مبعناها التقليدي امل �ت��داول يف أن العرب
املقام األول والرئيس ولكن ال ينبغي غض الطرف عن كانوا قادرين على املعارضة لوال الصرف خالفا لغريه (
الوجوه األخرى ملا هلا من دور يف توضيح فكرة اإلعجاز .كالرماين ،والقاضي عبد اجلبار واجلاحظ أيضا) ...فقد
زاد يف ذلك حىت على النظام نفسه أشهر القائلني هبذا
املذهب) ()Al-Hiyari, 2006
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خاتمة
)ت�ن��اول��ت ه��ذه ال��دراس��ة اإلع �ج��از يف (ال��رس��ال��ة الشافية
لعبد القاهر اجلرجاين وحاولت بيان احملور العامة للرسالة
وخ �ل �ص��ت أن(التحدي.وت��وض�ي��ح ن�ظ�ري�ت��ه يف اإلع �ج��از
كانت النقاط الرئيسة اليت ناقشتها،)واملعارضة والصرفة
 واستطعنا الوقوف على بعض املالحظات اليت.الرسالة
ٍ تضيء جوانب مما تزخر به هذه اجلوهرة القيمة وحاو
لنا
عقد مقارنات بني آراء اجلرجاين وآراء عبد اجلبار إلثبات
ووقفنا برهة عند كتاب.مدى استفادة األول من الثاين
(س��ر ال�ف�ص��اح��ة)حم��اول��ة ال�رب��ط ب�ين م��ا ج��اء يف (الرسالة
الشافية)من ثورات على تفضيل اللفظ والصرفة وتعصب
.ابن سنان للفظ والصرفة
References

) ( المراجع

Ahmad, A. (t.t), Nazoriyyat al-E’jaz alquraniwaatharuha fi al-naqd al-adabiy. Darul
al-fakir al- Arabi, Kaherah, Egypt.

Al-Uthmawiy, M.Z. (1967), Qadhaya alNaqd al-AdabiwalBalaghah,Darul Alnahdahlitiba’ahWanashar, al-Kaherah, Egypt.
As-Suyuti, J. A R. (1965), BughyatulWua’ah
Fi Tabaqat al-lughawiyyinwannuhah, Tahqiq:
Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, DarAl-Fikr,
Beirut, Lebanon.
Aydin, H. (2012) Jihad in Islam, Global Journal
Al-Thaqafah, 2(2) : 7-15. doi : 10.7187/
GJAT182012.02.02
Dhoif, S. (1965). Al- BalagahTatauwurWaTarikh,
Taba’h.12, DarulMaarif, al-Kaherah, Egypt.
Al-Haj,K. (1967). KashfuAzzunun An Usami
al-kutubwalFunun, Taba’h.3, Maktabah Alsadar,Tehran, Iran.
Khafaji, I.S. (2006). Sirr al-Fasahah,
E’tanaBihiWaKharaja As aarihi: Ghatashah
al-Syawabkah, Taba’h. 1, DarAlFikr, Beirut,
Lebanon.

Al-Asad, A. AI-Q. A. J. (1960). al-Mughni Fi
Mandur, M. (TT), Al-Naqd al-ManhajiEnda
Abwab al-TauheedwalAdl, Juzu’. 16, (Fi E’jaz
al-Arab,DarulNahdah, al-Kaherah, Egypt.
al-Quran), Tahqiq:Amin Khuli, al-Kaherah,
Egypt.
Qutb, S. (1967), al-Naqd al-AdabiyUsuluhu
wa Manahijuhu, Taba’h. 2, Darulshuruk, alAl-Feqhi, M. (1981), NazariyyahE’jaz al-Quran
Kaherah, Egypt.
E’nda Abdul al-qaher al-Jurjani, Taba’h. 1, alMaktabah al-Asriyyah, Beirut, Lebanon.
Al-Hiyari, A. K. (2006), E’jaz al-Quran baynaArRumaniwaIbnuSinan, Majallah al-Urduniyyah
Lil Lughahti Al-ArabiyyahWaAdabiyyah. alUrdun.
A l - J u r j a n i , A . Q . ( 1 9 9 2 ) .
DalailulE’jaz,Allaqaalayhi: Mahmud Shakir,
Taba’h. 2,MatbaahMadani, al-Kaherah, Egypt.
Al-Qiftiy, J. A. I. Y. (1952). Anbahu alRuwwahAlaAnba’i al-Nuhah, Tahqiq:
Muhammad Abu Fadl Ibrahim, Darulal-Kutub,
al-Kaherah, Egypt.

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE)

