
 عاشرة لالمحاضرة ا

 بد القاهر الجرجاني عل دالئل االعجاز

التي دمحم الجخجاني، ندبة إلى جخجان، السجيشة الفارسية العخيقة  بكخ عبج القاىخ بغ ىػ أبػ
 .جال العمع واألدب والفقو والحجيثيشتدب إلييا عجد وافخ مغ ر 

مفي، ، قال عغ شفػلتو وأسختو ونذأتو لع يحكخ السؤرخػن شيئا   مفي: )أحسج بغ دمحم الدِّ الدِّ
الحافع السحّجث الستػفى سشة كان ورعا  قانعا . دخل عميو لزٌّ وىػ ُيرمِّي، فأخح ما وجج، 

 وىػ يشطُخ، وىػ في الرالة فسا قصعيا، وكان آية  في الشحػ".

ىحا جلٌّ ما جاء في مرادر تخجستو، ومعطسيا يقتفي أثخ اآلخخ، وال تكاد تحطى بكمسة 
 حجة تزيء ضمسة حياتو الغابخة.وا

وقج عخَض الجكتػر أحسج بجوي لبعس ما تخاءى لو مغ شعخه الحي رسع شيئا  مغ أحػالو 
 وعالقاتو ومػاقفو غيخ السعمشة، وألخريا بسا يمي:

* سخصو عمى عرخه وعمى األيام التي تزع مغ قجر العمساء وتخفع مغ شأن الجيالء مغ 
 خالل قػلتو الذعخية الرادمة:

 كبِّْخ عمى الِعْمع، ال َتْخْمُو ... وِمْل إلى الَجْيل َمْيَل ىاِئعْ 

 وعْر حسارا  تعْر سعيجا  ... فالدعج في شالع البيائع

 أو قػلو، عمى سخٍط وَأنفٍة مؤلسة:

 ىحا زماٌن ليذ فيو ... سػى الشَّحالِة والَجياَلوْ 

 لع َيْخق فيو صاِعٌج ... إالَّ وُسمَّسو الشحالة



بالشاس وبشفدو وشعػر بسا يذبو حبدة المدان. ولع يتػافق ذلظ مع ورعو وسكػنيَّتو  َبَخُمو
 وشػِل باعو في الكالم السخسل السحكع الستجفق ..

 آثاره

لع يتخك الجخجاني آثارا  عجيجة، ولكشو نػَّع فيسا تخك، وذاع صيت بعس آثاره بسا يغشي عغ 
والعسجة في الترخيف، و  لحرخ: السْغشي ،ومشيا عمى سبيل السثال ال ا، التعجاد والكثخة

العالمة الفارقة في نتاج ويعج ىحا األخيخ ىػ  دالئل اإلعجاز"التكسمة"، وأسخار البالغة، و 
الخجل وعرخه، واألثخ األنفذ بيغ كتب ومرشفات البالغة، مغ قبل ومغ بعج. فيػ لع يزع 

عمسيا  فشيا  أدبيا ، قائسا  عمى أسذ عمع رْكٍغ مغ عمػم البالغة العخبية، بل وضع مرصمحا  

 )نظرية النظم(، وىيبعج إالَّ التبديط والتشػيخ ... نطخية متكاممة لع يدد عمييا العمساء مغ

 التعريف بكتاب دالئل اإلعجاز

حسجا  لسغ عمَّع بالقمع، فمػال القمُع لسا وصَل عمُع األوليغ إلى اآلِخخيغ، ثع حسجا  لسغ عمَّع 
م في الصبع ما لع يكغ َيْعمع؛ ولػال الصباعُة لسا سيَل انتذاُر العمػ  اإلنداَن مغ صشاعة

 عمى َمْغ أرشَج جسيَع اأُلمع إلى االختخاع واالبتجاع في أمػر الجنيا،  العاَلسيَغ، وصالة  وسالما  

 مكانة الكتاب 

ني". وأما أما الكتاب، فيعخف مكاَنَتو َمْغ َيعخف معشى البالغة، وسخَّ تدسية ىحا الفغ "بالسعا
مغ يجيل ىحا الدخ، ويحدب أنَّ البالغة صشاعة لفطية محزة، ِقػاميا انتقاُء األلفاظ 
الخقيقة أو الكمسات الزخسة الغخيبة، فسثل ىحا يعاَلج بيحا الكتاب. فإن اىتجى بو إلى كػن 

بتو؛ تالبالغة ممكة روحية وأريحية نفدية ُرجَي أن يبخأ مغ عمَّتو، ويقف عمى مكانة الكتاب ور 
وَجْيِمو السقيع، فاْحُكْع بإعزال دائو، وتعحُّر شفائو. إنسا ُوضَع  وإن بقَي عمى ضاللو القجيع

الكالُم إلفادة السعاني. والبالغُة فيو ىي أن َتبمغ بو ما ُتخيج مغ َنْفذ السخاَشب، مغ إقشاع 



وتخغيب وتخىيب، وتذػيق، وتعجيب، أو إدخال سخور أو حدن أو غيخ ذلظ وكلُّ ىحه 
السقاصج أمػر روحانية، ُيَتػصل إلييا بالكالم. فسعخفة قػانيغ الشحػ والسعاني والبيان َشْخٌط 
فييا، ولكشيا غيخ كافية لمػصػل إلييا، بل ال بّج مغ اليجاية إلى أسباب كػن الكالم مؤثِّخا ، 

د الذػاىج واألمثمة الكثيخة في السعشى الػاحج، والسػازنة بيغ الكالميغ يتفقان في السعشى، وإيخا
ويختمفان في التأثيخ، كقػل الُسعبِّخ األول لحلظ السمِظ الحي رأى في نػمو أنو فقَج جسيع 

َأشػَل أىمِو أسشانو، َأنَّ جسيِع أىِمَظ وذوي قخباك َييِمكػن؛ وقػِل السعبِّخ الثاني لو: السمظ يكػن 
ُعسخا . وىحا السحىب ىػ الحي ذىَب إليو اإلمام عبج القاىخ في كتابيو )دالئل اإلعجاز( و 
)أسخار البالغة(. وقج خَمَف مغ بعجه خَمٌف جعمػا البالغة صشاعة  لفطية مْحزة، فقالػا: 

ي ذلظ، ولع يػازنػا بيغ اُلسْدَشج ُيعخَّف لكحا وكحا، وُيشكَّخ لكحا وكحا الخ. ولع ُيَبيِّشػا الدخَّ ف
مدشج مشكٍخ عخفْتُو البالغة، وآخُخ أنكخُتو وىػ مثمو، ويبيشػا الدبب في ذلظ؛ ولع ُيْعشػا بإيخاد 
الذػاىج واألمثمة والبحث في الفخوق. وقج اختار أىل ىحه األزمشة األخيخة، ىحه الكتب 

لكثخة الحجود والخسػم والقػاعج السْجِجبة القاحمة، عمى ِمْثل كتب عبج القاىخ الخربة الحافمة، 
والسذاغبات في كتب الستأخخيغ؛ فكان أثخىا فييع أن ُحِخمػا مغ البالغة والفراحة، حتى إنَّ 
أعَمَسيع بيحه الكتب، وأكثَخُىع اشتغاال  بيا، ىع أعياىع وأعجُدىع عغ اإلتيان بالكالم البميغ )بل 

 والرحيح( قػال  وكتابة.

معمػم َأْن ) بغ عبج الخحسغ بغ دمحم الجخجاني، رحسو هللا تعالى:قال أبػ بكخ عبج القاىخ 
ليذ الشَّْطُع سػى تعميق الكمع بعزيا ببعس، وَجْعِل بعزيا بدبب مغ بعس. والَكِمُع ثالٌث: 

تعمُُّق اسع  -اسع، وفعل، وحخف. ولمتعمق فيسا بيشيا شخق معمػمة، وىػ ال يعجو ثالثة أقدام 
 وتعمق حخف بيسا(. باسٍع، وتعمق اسٍع بفعل،

عبج القاىخ الجخجاني أُعصي مغ القجرة والعبقخية ما جعمو يشكبُّ عمى تخاث العخبية والذيخ 
ونتاج شعخائيا فيدتخخج مشو البشى المفطية والسعشػية والترػيخية التي جخى بيا المدان وفقا  

، فيخى عبقخية ألصػل وأساليب مخسػمة ومبتجعة، ويزعيا في مقابل الشتاج المغػي اإلليي



العخبية التي ُوضع فييا أجسل الرشائع، وأنَّ ذلظ ناشئ عغ قانػن قجيع تفجَّخ بيغ حخور 
الخمال السحخقة، وضالل الشخيل والػاحات الػارفة؛ جعميع ُيبجعػن قرائج شعخية ال ندال حتى 

ُق ورقَي بيع اليػم عاجديغ عغ اإلتيان بسثميا، وُأندل القخآن بيحه المغة وقانػنيا فداد األلَ 
الشدُق التعبيخي إلى السختبة التي اقتزْت وْضَع ما سسَّاه الجخجاني: "الشطع" استشادا  إلى 
األصل المغػي، وإلى القدسات الفشية الستدقة الستقشة التي استجالىا مغ قخائح الذعخاء 

جيا بالسثال القخآني السْعجد، وىحه حقيقتو التي  شخحيا غيخ مخة وعمساء الشحػ والبالغة، ووشَّ
 في كتابو الخالج قائال :

"إعمع أن ليذ الشطُع إال أن تزَع كالمَظ الػضع الحي يقتزيو عمع الشحػ، وتعسَل عمى 
قػانيشو وأصػلو، وتعخَف مشاىَجو التي ُنِيجْت فال تديَغ عشيا، وتحفع الخسػم التي ُرسسْت لَظ 

 فال ُتخلَّ بذىء مشيا.

نطع أو فداده، أو ُوصف بسديٍة وفزل فيو، إالَّ وأنت تجج فال تخى كالما  قج ُوصف برحة 
 .ى معاني الشحػ وأحكامومخجع تمظ الرحة، وذلظ الفداد وتمظ السدية وذلظ الفزل، إل

ولجيشا في كتاب "الجالئل" نػعان مغ "الشطع"، األول إبجاعي إنذائي مرجُرُه الذػاىج القخآنية 
لخصاب األدبي البميغ الحي يرجر عغ صاحبو والذعخية، والثاني، وصفي نقجي، مرجره ا

صجوَر الذيج عغ الشحل، ولشا الكتاب كمُّو مثاال  غيخ محجود. ولكششي أقتصف مثاليغ 
صغيخيغ سخيعيغ، ُمحيال  إلى ِفَقٍخ الحقة في ىحه السقجمة، مػقػفة عمى مقتصفات مغ 

 صشيعو الجسيل.

السثال األول: "وأمَّا زىُجىع في الشحػ، واحتقارىع لو، وإصغارىع أمخه، وتياوُنيع بو: فرشيُعيع 
في ذلظ أششُع مغ َصشيعيع في الحي تقجم ) ... ( إْذ كان قج ُعمع أنَّ األلفاظ مغمقٌة عمى 

ىػ معانييا، حتى يكػن اإلعخاُب ىػ الحي َيفتحيا، وأنَّ األغخاَض كامشة فييا حتى يكػَن 



السدتخِخَج ليا، وأنو السعياُر الحي ال يتبيَّغ نقراُن كالم ورجحاُنو حتى يعخَض عميو، 
 والسقياس الحي ال ُيعخُف صحيٌح مغ َسقيٍع حتى ُيخجع إليو".

السثال الثاني: يتعمق بذخح شاىج قخآني، يعتسجه لتأكيج عالقة المفع بالشطع: "وشبيٌو بتشكيخ 
: }َوَلُكْع ِفى الِقَراِص َحَياٌة{ ]البقخة: الحياة في ىحه اآلية، تشكيخ  [ 971ىا في قػلو عدَّ وجلَّ

وذلظ أنَّ الدبب في حدغ التشكيخ وأْن لع َيْحُدغ التعخيُف، أْن ليذ السعشى عمى الحياة 
نفديا، ولكْغ عمى أنو لسَّا كان اإلنداُن إذا َعمَع أنو إذا قتَل ُقِتل، ارتجَع بحلظ عغ القتل فدمع 

صارْت حياُة ىحا السيسػم بقتمو، في مدتأنِف الػقت، مدتفادة  بالقراص، وصار  صاحُبو،
 كأنو قج َحيَي في باقي ُعسخه، أي بالقراص".

نْعَع الذخُح والتحميل، ونْعَع العقُل الشَّيُخ الحي مجَّ صاحَبو بيحه الَحْدمة الزػئية نفَحْت ببرخه 
سة اآلية السحكسة، وجعمْتشا نقخأ في )القراص( إلى ما وراء األلفاظ والسعاني، فأْشمع لشا حك

 حياة عمى الخغع مغ كػنو قج يكػن قتال  آخخ ..

ر مدألة دقيقة ال  وُنجىر مغ ججيج، وىػ يدتقري الحكسة مغ ورود كمسة "حياة" مشكَّخة، ليقخِّ
وليذ يمحطيا إالَّ العارف الستأمل، وىي وْقُف )الحياة( عمى مختكب القتل الحي اقُتزَّ مشو، 

عمى أي إندان:  "ال يكػن ارتجاٌع حتى يكػَن ىعٌّ وإرادٌة، وليذ بػاجٍب أن ال يكػن إنداٌن في 
الجنيا إالَّ ولو َعجوٌّ َييعُّ بقتمو ثع يخَدُعو خػُف القراص، وإذا لع يجب ذلظ، فسغ لع َيُيعَّ بقتمو 

 فُكفَي ذلظ الَيعَّ لخػِف القراص، فميذ ىػ مسغ َحيَّ بالقراص".

خالل ىحه األمثمة، ال بج مغ االعتخاف بأن الشز السحكع الحي يدتخجمو السؤلف ىػ  مغ
"نطع" مغ الشدق الخفيع، لو جساُل وقعو ونكية تتبُّعو وتحدذ مجخى السعاني في سخِّه 

 وإضيار ذلظ لمعيان بصخيقة أو بأخخى.

يا، وحْدغ ومغ شخوط الشطع وشبيعتو، قيامو عمى الكمسات، ال الحخوف، باعتبار مكان
مالءمة معشاىا لسعاني جاراتيا، وفزل مؤاندتيا ألَخػاتيا. وىحا يعشي أن تكػن الكمسة 



فريحة ال بُحخوفيا ولكغ بسا يشجع عشيا وعغ مػقعيا مغ أسباب الجسال والتأثيخ، بحيث لػ 
 حجَث ليا أي خمل ميسا صغخ، انعكذ ذلظ سمبا  عمى واقع الشز.

مفطة فريحة، إالَّ وىػ يعتبخ مكانيا مغ الشطع، وحْدَغ مالءمة "وىل تجج أحجا  يقػل: ىحه ال
معشاىا لسعشى جاراتيا وفزل مؤاندتيا لجاراتيا؟ وىل قالػا: لفطٌة متسكشة ومقبػلة، وفي 
خالفو؛ قمقمة ونابية، ومدتكخىة، إال وغَخُضيع أن يعبِّخوا بالتسكغ عغ حدغ االتفاق بيغ ىحه 

والشبػِّ عغ سػء التالؤم، وأنَّ األولى لع َتِمْق بالثانية في وتمظ مغ جية معشاىا، وبالقمق 
اىا".  معشاىا، وأن الدابقة لع ترمح أن تكػن ِلْفقا  لمتالية في مؤدَّ

ولع يكتف السؤلف بيحا التػضيح الجقيق، بل عسج إلى التفخيق بيغ "الحخوف السشطػمة" و 
 "الكمع السشطػمة" فقال:

في الشصق فقط، وليذ نطسيا بسقتزى  عغ معشى .. ) ... (  "إنَّ نطع الحخوف ىػ تػالييا
فمػ أن واضع المغة كان قج قال: )ربس( مكان )ضخب( لسا كان في ذلظ ما يؤدي إلى 
َفَداد. وأما نطع الَكِمع فميذ األمخ فيو كحلظ، ألنظ تقتزي في نطسيا آثار السعاني وُتختِّبيا 

نطٌع يعتبخ فيو حال السشطػم بعزو مع  عمى حدب تختيب السعاني في الشفذ، فيػ إذن
 بعٍس، وليذ ىػ الشطع الحي معشاه ضعُّ الذيء إلى الذيء كيف جاء واتفق".


