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 تطورىانشأة دراسة عمم اإلعجاز و 
 : ترجع نشأة عمم اإلعجاز إلى أوائل نزول القرآن الكريم ألن القرآن ىو معجزتو الخالدة، قال 

ناَما ) ِذي َكاَن الا َما ِمَن اأْلَْنِبَياِء ِمْن َنِبيٍّ ِإَّلا َوَقْد ُأْعِطَي ِمَن اْْلَياِت َما ِمْثُمُو آَمَن َعَمْيِو اْلَبَشُر، َواِ 
، َفَأْرُجو َأْن َأُكوَن َأْكَثَرُىْم َتاِبًعا َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ، والقرآن الكريم من أكبر )ُأوِتْيُت َوْحًيا َأْوَحى الماُو ِإَليا

ّنما أنا  : قال ، معجزاتو  وقاُلوا لوَّل ُأْنِزل عميِو آيٌة  ِمْن َربِِّو ُقْل إنما اْلياُت عنَد اهلِل وا 
.َأَوَلْم َيْكِفِيْم أناا أنزلنا عميك الكتاب ُيْتَمى عمييم إنا في ذلك َلَرحمًة َوِذْكرى لقوٍم  َنِذيٌر ُمبينٌ 

، غير أنو لم يكن معروفًا في صدر اإلسالم، لفرط تذوقيم لمعانيو وسماعو وموسيقاه يؤمنون
بيانيم فمجرد تالوتو وسماعو كانت كافية إلدراك وجوه إعجازه ومعرفة تفوقو عمى أساليب 

 المعتاد ولذا كانوا في الموقف من القرآن عمى فريقين:
 من استجاب لمحق الذي فيو فآمن بو واستسمم لو وخضع لو فؤاده.  الفريق األول:
من أعرض عنو ولم يعمد إلى معارضتو وأقر بيزيمتو، ولكنو جحد بو كبرًا  الفريق الثاني:

 .وا َأْضَغاُث َأْحاَلٍم َبْل اْفَتَراُه َبْل ُىَو َشاِعربل قالُ :  وعنادًا، فصور القرآن حاليم بقولو
وقد أجمعت العرب عمى تميز أسموب القرآن عن أساليبيم مما دفع البعض لإليمان بو 

واَّلستسالم لو ،،ثم تطورت ىذه الدراسة في أوائل القرن الثاني إذ اتخذت شكال موضوعيًا سيما 
سالم بثقافاتيم المختمفة، مما يعني بروز تحد جديد وىو بعد توسع الدولة ودخول األعاجم في اإل

ابتعد الناس عن صفو المغة وبيانيا في عيد الرسالة،  أن معرفة بيان القرآن ومقاصده بعد
فضعفت الممكة المغوية وقوة اَّلستنباط واضمحل التذوق الفطري لمبيان القرآني ونظمو، فوجب 

الصفوة، فأصبحت الحاجة ممحة لبيان حقيقة  النظر فيو بتدبر وتأن ودراسة فاقتصر عمى
اإلعجاز القرآني،، لمواجية الطاعنين في النص القرآني بدعوى وجود التناقض والتكرار 

والضعف، فتصدى ليذا الطعن عمماء البالغة وعمماء الكالم والعقيدة يثبتون وجوه اإلعجاز 
،  وإلثبات نبوة ِو َوَّل ِمْن َخْمِفِو َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميدٍ َّل َيْأِتيِو اْلَباِطُل ِمْن َبْيِن َيَديْ القرآني الذي 

ألن اإلعجاز عمى نبوتو وىي أصل من أصول اإلسالم فممجانب العقدي األثر األول  محمد 
 في نشأة ىذا العمم.
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 ونتيجة لتنوع الباحثين والميتمين بعمم اإلعجاز وثقافتيم المختمفة، فقد تنوع البحث فيو بحسب
الباحث وثقافتو، فمنيم المغوي والمنطقي والفمسفي والعممي فاشتعمت بينيم الخصومات الفكرية 

 فاتخذ البحث في اإلعجاز منحيين أساسيين ىما:
تناول عمم اإلعجاز بصورة غير مباشرة عبر الدفاع عن نظم القرآن وأسموبو  المنحى األول:

 ودفع الشبو والطعون عنو.
عمم اإلعجاز بصورة مباشرة فكتب في مصنفات خاصة ومستقمة، إَّل أنيا  تناول المنحى الثاني:

 كانت مختمطة بأبحاث أخرى مماثمة لو. 
  نشأة وتطور عمم اإلعجاز من خالل اآلتي:ووفقًا لما تقدم يمكننا فيم و

 اتجاىات البحث والتصنيف في عمم اإلعجاز:        -أولا 
 مباشر:التجاه األول: البحث والتصنيف غير ال

 تجمى ىذا التصنيف في الدفاع عن القرآن الكريم ومواجية الحاقدين والشعوبيين
 وأبرز من كتب في ىذا المون: 
 ىـ في كتابو ))مجاز القرآن((.ٕٓٔأبو عبيدة ت-ٔ
 ىـ(، في كتابو))معاني القرآن((.ٕٚٓالفراء يحيى بن زياد ))ت-ٕ
 يين((و)))نظم القرآن(( ومؤلفات أخرى.ىــ(( في كتابو ))البيان والتبٕ٘٘الجاحظ ))ت -ٖ
 ىــ(( في كتابو ))تأويل مشكل القرآن((،،،،ٕٛٚابن قتبة الدينوري)ت -ٗ

وىؤَّلء جميعًا قالوا لم يخرج القرآن عن كالم العرب ومناحييم إَّل أنو فارق أساليبيم وأعجزىم 
 سمو بيانو وفصاحتو وعجيب تأليفو.و بفصاحتو وبالغتو 
اىتم بمواجية الشعوبيين وما أثاروه من وجود التناقض واَّلختالف وسوء في  أما ابن قتيبة فقد

نظمو، فكتب ))تأويل مشكل القرآن((، في ىذا الشأن، وقالت عائشة عبد الرحمن))بنت 
، وكتب األشعري الشاطئ((:  انتصرت الفرق اإلسالمية لبعضيا البعض في شأن القرآن

 والجاحظ والخياط والطبري وأبي عبيدة وغيرىم في ىذا الشأن.
 التجاه الثاني: وىو البحث والتصنيف المباشر: 

 المباشر عمى أسموبين ميمين:وقد جاء التصنيف 
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ما كان ضمن مباحث مختمفة، إذ كتب الجويني اإلرشاد، وكتب  األسموب األول في التصنيف:
ين، و كتب القاضي عبد الجبار )المغني(، والزركشي كتب البرىان، البغدادي أصول الد

 والسيوطي كتب اإلتقان، ...وغيرىم.
ومنيم من وضع تصنيفًا مستقاًل: كالجاحظ الذي ألف نظم القرآن، وقد ذكر  التجاه الثاني:

( وعبد القاىر ٖٙٓالرافعي أن أو من كتب في ىذا العمم: أبي عبداهلل يزيد الواسطي )ت
 لجرجاني، وأبو عيسى الرماني، والباقالني وغيرىم.ا

ومما يجدر اإلشارة إليو أن العمماء قد اتفقوا عمى ان القرآن معجز ولكنيم اختمفوا في الوجو 
المعجز منو، فيل ىو معجز في لفظو ونظمو أم في بيانو ومعناه واسموبو، ام في بالغتو 

يقاعو وموسي قاه، أم ىو معجز في إخباره بعمم الغيب وفصاحتو، أم بتأثيره في النفوس وا 
 وتشريعاتو،،، ام ىو معجز بكل ىذا أم ببعض منو.

 تطور آراء العمماء في الوجو المعجز في القرآن الكريم:       -
كانت أول  بداية البحث في عمم اإلعجاز مستقاًل ىي في القرن الثالث اليجري بعد ظيور 

 لراوندي، وعيسى بن صبيح المردار...الطاعنين فيو من أمثال الممحد ابن ا
 وكان من ابرز من كتب عمم اإلعجاز: 
((. وىو يعتقد ان الوجو ٕٕٓأبو إسحق ابراىيم بن سيار النظام البصري المعتزلي ))ت-ٔ

 المعجز في القرآن ىو بالصرفة عن اإلتيان بمثمو.
ي: الفراء وابن قتيبة وأبي الجاحظ: قرر أن الوجو المعجز ىو في البيان، ووافقو عمى ىذا الرأ-ٕ

 عبيدة.
القرن الرابع اليجري: في ىذا القرن اتضحت دراسة عمم اَّلعجاز وممن الف فيو: الرماني 

 والخطابي والعسكري ومحمد بن يزيد الواسطي، واألشعري والطبري وآخرون 
ذا القرن الخامس اليجري: وىو العصر الذىبي في دراسة عمم اإلعجاز، ومن أبرز عمماء ى 

 العصر: المعري، والشريف المرتضى، وابن حزم والباقالني....وغيرىم.
القرن السادس اليجري: ازدىر في ىذا العصر: الغزالي، والقاضي عياض والزمخشري وابن 

 عطية وابن رشد والطبرسي  والزمخشري ...وغيرىم.
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 القرن السابع اليجري: 
 ر الرازي، والقرطبي، والسكاكي.ومن ابرز أعالم عمم اإلعجاز في ىذا القرن: الفخ

القرن الثامن اليجري: ومن ابرز من كتب في ىذا القرن، الزممكاني، والقزويني وابن كثير، 
 والزركشي، وابن الزبير القرناطي ، وابن القيم، وابن تيمية،... وغيرىم.

لى القرن الرابع عشر اليجري:     من القرن التاسع وا 
ا بما جاء بو األولون من البحث في عمم اإلعجاز ومن ىؤَّلء، في ىذه الحقبة اكتفى عمماؤى

 السيوطي وأبو الثنا اْللوسي ومحمد اَّلسكندراني ...وغيرىم.
 القرن الرابع عشر اليجري:

يعد ىذا القرن ىو العصر الذىبي لمتأليف في عمم اإلعجاز بعد العصر األول في عمم اإلعجاز 
 فقد ابتكروا نظريات جديدة في عمم اإلعجاز ومنيا:وىو القرن الخامس، وعمماء ىذا العصر 

 اإلعجاز العممي فقد قال بو زغمول النجار وغيره.-ٔ
 اإلعجاز العددي فقد قال بو رشاد خميفة وعبد الرزاق نوفل. -ٕ 
اإلعجاز البياني فقد قال بو بنت الشاطىء ومحمد رشيد رضا وسيد قطب والرافعي،،  -ٖ

 وغيرىم.
 عي فقد قال بو عبداهلل دراز وأبو زىرة ومحمد عبدة وآخرون.اإلعجاز التشري -ٗ
  اإلعجاز الموسيقي فقد تميز بو سيد قطب فوق تميزه بالوجوه األخرى من العمم. -٘
 


