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  النفي واإلثبات في نقد الباقالني
  )إعجاز القرآن ( قراءة في 

  حمود حسين يونس. د
  :ةـالمقدم

 حثيثة، تستحق اإلعجاب والتقدير والثناء، اًادنا القدماء جهودَّلقد بذل نق
م النقدية، إال أن ذلك ال مينع من أن جند  وتبعث على الرضا والسرور مبنجزا

خللل أو القصور هنا أو هناك، عند من ميكن أن ًيف بعض ما أنتجوه شيئا من ا
َّنسميهم بالصف الثاين من النقاد خاصة ، وهم الذين حيتل النقد األديب 
م العلمية، فجمعوا بني النقد  لديهم مرتبة ثانية أو ثالثة يف سلم اهتماما
وعلوم أخرى غريه، بل لعل اهتمامهم بتلك العلوم فاق اهتمامهم بالنقد، 

ومن هنا فإننا قد نقع على بعض القصور الذي يطالعنا يف كتبهم . وغلب عليه
 يصل بنا، إىل درجة ّالبني احلني واآلخر، ولكنه قصور ال يصل بنا، وجيب أ

َّاالستهانة مبا أجنزوه، أو التقليل من اإلعجاب مبا قدموه للثقافة العربية عامة، 
  .والفكر النقدي خاصة

ر أو اخللل، غياب املوضوعية واحليادية ولعل من أبرز جتليات ذلك القصو
َّيف قراءة النصوص األدبية عند بعض النقاد، وعدم االهتمام بتأصيل حقيقي 
ًملصطلحات ذلك النقد، وغياب الدقة يف استعمال تلك املصطلحات أحيانا، 
ًوحضورها حينا، والركون إىل أحكام نقدية ذوقية عامة وغائمة يف آن معا،  ً

ا بدقة يف ذات دالالت خاصة ُ بالناقد، وحبيسة يف ذهنه، وال تدرك مدلوال
معظم األحيان إال من قبل الناقد نفسه الذي أطلقها، وتبقى أي حماولة 
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ُلفحصها أو تأويلها، هي جمرد حماولة قد ال تنتهي إىل النتائج اليت ترضي عقل 
ًاملتلقي قارئا أو ناقدا ً.  

نقاد، هو حماولة إسقاط وقد يكون من أخطر ما يصادفنا عند بعض ال
ًاألحكام النقدية اجلاهزة، واملعدة سلفا يف ذهن الناقد على النصوص األدبية،  َّ

ًفبدال من أن يكون النص األديب هو . لتكون العملية النقدية عملية معكوسة
األصل واملنطلق يف القراءة النقدية، ويأيت بعد ذلك ويف مرحلة تالية احلكم 

ًجيا لتلك القراءة، ونتيجة هلا، جند أن احلكم النقدي النقدي املوضوعي تتو
ُالسابق اإلعداد، واجلاهز سلفا، هو الذي سيسقط على النص األديب،  ً
ًوسيحاول الناقد أن يلوي عنق النص األديب قسرا، ويرغمه على مسايرة احلكم 
ًالنقدي، وحيول معطياته مجيعا املصلحة ذلك احلكم، وملصلحة املعطى الثقايف ّ ُ ،

رف ُوهكذا فإن النتيجة قد سبقت املقدمة، وع. واملخزون الفكري لدى الناقد
الفائز قبل بدء السباق، وال شك يف أن قراءة كهذه القراءة، هي قراءة ناقصة، 
ا تظلم النص األديب، وتظلم مبدعه، وتنأى عن  ًبل قراءة جائرة أيضا، أل

  . موضوعية النقد
  :رضـالع

إعجاز ((يف كتابه) ه٤٠٣(بن الطيب الباقالين ويف نقد أيب بكر حممد 
ُ قد نلمح بعضا من هذا الذي قدمنا به، فقد ألف كتابه هذا لي))القرآن َّ َّ ثبت ً

إعجاز القرآن، وتفوقه على غريه من أساليب الكالم عند العرب، وفنون القول 
ًلديهم، وقد سلك يف دراسته سبال خمتلفة، واتبع طرقا شىت، لعل اجلامع هلا ً ،

واملشرتك فيما بينها، هواعتماده على مبدأين اثنني، يظهران للدارس املتأين يف 
فديدنه يف ) النفي واإلثبات(أثناء دراسته للكتاب، وإمعان النظر فيه، ومها 
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اعتمد   فقدمعظم كتابه هو نفي أمر إلثبات آخر، أو إثبات رأي لنفي آخر،
  :على ثالثة وجوه إلثبات اإلعجاز القرآين

  . اإلخبار عن الغيوب والصدق واإلصابة يف ذلك:ولاأل
  . املتقدمنيَِريِيف القرآن من قصص األولني وسما : الثانيو

  .)١(نظم القرآن وتأليفه ورصفه :والثالث
ا غري جديدة كل اجلدة، فقد سبق أن عرض  والناظر يف هذه الوجوه يرى أ

 مثل علي بن عيسى القرآيناإلعجاز قضية  يف علماء الذين حبثواهلا بعض ال
الذي رأى أن إعجاز ) النكت يف إعجاز القرآن(يف رسالته ) ه٣٨٦(الرماين 

َّمث بني أن . ُالقرآن ميكن أن يستدل عليه من سبع جهات من بينها البالغة
منها ما هو يف أعلى طبقة، ومنها ما هو يف أدىن : البالغة على ثالث طبقات

أعلى طبقة وأدىن طبقة؛ فما كان يف طبقة، ومنها ما هو يف الوسائط بني 
أعالها طبقة فهو معجز وهو بالغة القرآن، وما كان منها دون ذلك فهو 

 فقسم ،ِّوانتقل بعد هذا ليفصل القول فيما أمجلهممكن كبالغة البلغاء من الناس، 
اإلجياز، والتشبيه، واالستعارة، والتالؤم، والفواصل، : البالغة إىل عشرة أقسام هي

محد بن حممد و. )٢(انس، والتصريف، والتضمني، واملبالغة، وحسن البيانوالتج
ُ الذي رأى أن البالغة تقسم )بيان إعجاز القرآن( يف رسالته )ه٣٨٨(اخلطايب 

فمنها البليغ الرصني اجلزل، ومنها الفصيح القريب السهل، ((إىل ثالثة أقسام 
قات البالغة وأرفعه، فالقسم األول أعلى طب... ومنها اجلائز الطلق الرسل

والقسم الثاين أوسطه وأقصده، والقسم الثالث أدناه وأقربه، فحازت بالغات 
                                                            

  .٣٥ -٣٣: إعجاز القرآن) 1(

  .٧٦- ٧٥): النكت يف إعجاز القرآن(انظر ) 2(
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القرآن من كل قسم من هذه األقسام حصة، وأخذت من كل نوع من أنواعها 
))شعبة

 هوإذا كان هنالك من شيء جديد عند الباقالين فهو يف طريقة حبث. )٣(
وهو ما يهمنا ة عرضه له، والتدليل عليه، الوجه الثالث من هذه الوجوه، وكيفي

ِّيف حبثنا هذا، فقد رأى أنه ميكن قسمة هذا الوجه إىل عشرة أوجه، متثل يف 
  :جمموعها إعجاز القرآن، وتربهن على بديع نظمه، وهي

، ومغاير  العرب أن نظم القرآن مباين لنظام مجيع كالم:الوجه األول
م، وملا كان مألوفا عن دهم من أساليب الكالم، كالشعر ًألسلوب خطا

  . والسجع والرتسل وغري ذلك
  أنه ليس للعرب كالم مشتمل على الفصاحة والغرابة والتصرف:الثانيو

  .البديع واملعاين اللطيفة واحلكم الكثرية على هذا الطول، وذلك املقدار
نه ُّ خلو نظم القرآن من التفاوت، وبعده عن التباين، على تضم:الثالثو
 يد من الوجوه اليت يتصرف فيها، من قصص ومواعظ وأحكام وأوصافللعد

...  
ً هو أن كالم الفصحاء يتفاوت تفاوتا بينا يف الفصل والوصل، :الرابعو ً

والعلو والنـزول، والتقريب والتبعيد، وليس كذلك القرآن، فهو جيعل املختلف 
  ...كاملؤتلف، واملتباين كاملتناسب

ًن ليس معجزا لإلنس فقط، بل هو معجز  هو أن نظم القرآ:الخامسو
ْعجزناَللجن كذلك، فهم يعجزون عن اإلتيان مبثله ك َ.  

ًوجود أنواع اخلطاب مجيعا يف القرآن، كالبسط واالقتصار، : السادسو
  ...واجلمع والتفريق، واالستعارة والتصريح
                                                            

 .٢٦: بيان إعجاز القرآن) 3(
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  . مناسبة األلفاظ للمعاين، والسيما املعاين املبتكرة واملستحدثة:السابعو
  . فصاحة ألفاظه، وحسن اختيارها:الثامنو
ُ افتتاح بعض سور القرآن باحلروف، ليعرف أن كالمه منتظم من :التاسعو

ا كالمهم   .احلروف اليت ينظمون 
 خروجه عن الوحشي املستكره، والغريب املستنكر، وعن الصنعة :العاشرو

  .)٤(املتكلفة
هنة على سالمتها، راح وإلثبات هذه الوجوه والتدليل على صحتها، والرب

ًخصص فصال، فقد خرىثبت أُ ويا،ًمورالباقالين ينفي أ نفي الشعر من ل َّ
ا على ذلك بآيات كثرية ً مستشهدولنفي الشاعرية عن الرسول ، )٥(القرآن

َُوما علمناه الشعر وما ينبغي له: منها قوله تعاىل ِ َ َ َ ِّ ُ َ إن هو إ،ََّ ُ ْ ٌ ذكر وقرآن ّالِ ُ ٌ
ِ

ٌمبني ُِ
 )٧(ثبت بعد ذلك أن نظم القرآن خارج عن قوانني الشعر، ومغاير لهُلي )٦(

ًكما أنه خصص فصال آخر لنفي السجع من القرآن، منبـها على أن ما زعمه  ِّ ً َّ
ا ًلو كان القرآن سجع((بعضهم من وجود السجع فيه زعم غري صحيح، ألنه 

ع بذلك ًلكان غري خارج عن أساليب كالمهم، ولوكان داخال فيها مل يق
))إعجاز

هل ميكن أن ((:ًحلديث عن البديع متسائالإىل ا، وانتقل بعد ذلك )٨(
))َّعرف إعجاز القرآن من جهة ما تضمنه من البديع؟ُي

ً، فذكر بعضا من فنونه )٩(
ًوأنواعه، مستشهدا عليها من القرآن والشعر لينتهي بعد ذلك إىل نفي إمكان 

                                                            
  .٤٧ -  ٣٣: لقرآنإعجاز ا) 4(
  .٥٧: نفسه) 5(
 .٦٩: يس) 6(
 .٦٩: يس) 7(
   وما بعدها٧٦: إعجاز القرآن) 8(
  .٦٦: إعجاز القرآن )9(
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ألن هذه الوجوه ((ى أبواب البديع ووجوهه ًاستفادة اإلعجاز وإثباته اعتمادا عل
إذا وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع هلا، وذلك 

 .)) وأمكنه نظمهكالشعر الذي إذا عرف اإلنسان طريقه، صح منه التعمل له
العلماء الذين ذهبوا إىل إمكان إثبات إعجاز القرآن   بعضًخمالفا بذلك

 ً مثالالرماين ك،َّعلى ما تضمنه من صنوف البديع، وفنونه املختلفةًاعتمادا 
كما الذي كانت بعض فنون البديع إحدى وسائله يف إثبات اإلعجاز القرآين 

  .)١٠(سبق أن رأينا
ًويتابع الباقالين دراسته إلثبات اإلعجاز، معتمدا على منهج املوازنة بني 

لتلك ثبت مباينة القرآن ُي، لالقرآن الكرمي، وأساليب اخلطاب عند العرب
ًوليثبت أيضاألساليب على تنوعها وتعددها من جهة، ا  عدم التفاوت يف ُ

النظم القرآين على طوله وكثرة موضوعاته وتنوع أغراضه، خبالف فنون القول 
 حىت عند كبار البالغيني ،األخرى اليت ال ختلو من الكثري من التفاوت واخللل

 فكثرت موازناته وتنوعت، لتشمل الكثري  أخرى،ومشاهري الشعراء من جهة
بني ((عرف الفرق بينها وُ أساليب الكالم، وأنواع اخلطاب من نثر وشعر، ليمن

َالكالم الصادر عن الربوبية، الطالع عن اإلهلية، اجلامع بني احلكم واحلكم،  ِ ْ ُ
)).…واإلخبار عن الغيوب والغائبات، واملتضمن ملصاحل الدنيا والدين 

)١١(.  
  : بين القرآن والكتب السماوية األخرى- ١

وازن الباقالين موازنة عجلى بني القرآن وبعض الكتب السماوية األخرى، 
                                                            

  .١٠٧: نفسه) 10(
لعل من نافلة القول أن أشري هنا إىل أن البديع غدا نظرية مستقلة يف إثبات ) 11(

) بديع القرآن( كتابه يف)  ه٦٥٤(اإلعجاز القرآين على يدي ابن أيب اإلصبع املصري 
 من أبواب البديع وفنونه، وتفوق ما جاء ً انطالقاالذي برهن فيه على اإلعجاز القرآين

 .منها يف القرآن على ما ورد يف كالم البشر
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كالتوراة واإلجنيل والصحف من جهة اإلعجاز، فذكر أن تلك الكتب ليست 
معجزة يف تأليفها ونظمها، وإمنا يقع إعجازها من جهة ما فيها من اإلخبار 

أن اهللا سبحانه مل : جموعة من األسباب منهامبلك عن الغيوب، وشرح ذ
يصف تلك الكتب كما وصف القرآن من حيث اإلعجاز، ومل يقع فيها 
التحدي كما وقع يف القرآن، إضافة إىل أن اللسان الذي نزلت فيه تلك 
الكتب ال يتأتى فيه من وجوه الفصاحة، ما يقع فيه التفاضل الذي ينتهي إىل 

ًيتقارب، وضرب مثال على ذلك وهو أننا ال جند يف تلك حد اإلعجاز، ولكنه 
األلسنة األمساء الكثرية للشيء الواحد، أو الكلمة الواحدة تتناول املعاين 
الكثرية كما يف العربية، إضافة إىل التصرف يف االستعارات واإلشارات وغري 

  .)١٢(ذلك
خرى من جهة وأعتقد أن مثل هذه املوازنة بني القرآن والكتب السماوية األ

 وال حيمل الكثري من الفائدة، وذلك ألن املعروف أن ٍاإلعجاز، عمل غري جمد
 القوم، فيه تكون هذه املعجزة من جنس ما برع  مالكل نيب معجزة، وعادة

ونبغوا فيه يف زمن نزول املعجزة، ومن هنا وجدنا أن معجزة موسى عليه السالم 
 هذا اجلانب، وكانت معجزة عيسى قني يفِّكانت السحر ألن قومه كانوا متفو
ال الذي كان قد برع فيه الناس ه و،عليه السالم يف ميدان الطب عامة و ا
 كانت يف ميدان البالغة والفصاحة،  آنذاك، يف حني أن معجزة الرسول

رف عن حال العرب من تفوقهم يف هذا امليدان، ونبوغهم فيه، ُوذلك ملا ع
ون فيه، ُمواهتمامهم به، فجاء القرآن  ًعجزا للناس من جهة ما هم نا

رجتى من موازنة إعجاز القرآن ُومتفوقون يف جماله، ومن هنا نرى أنه ال فائدة ت
                                                            

 .١٢٦: إعجاز القرآن) 12(
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 كما ذكر الباقالين -بإعجاز الكتب السماوية األخرى، ألن تلك الكتب 
 مل تكن معجزة خلرقها العادة بالفصاحة كما هو احلال بالنسبة للقرآن - نفسه 
  .)١٣(الكرمي
  : بين القرآن والنثر-  ٢

أكثر الباقالين من املوازنة بني القرآن والنثر مبفهومه الواسع، أي مبا يتضمنه من 
 وأحاديثه ورسائله، وكذلك خطب الصحابة، وأقوال البلغاء  خطب الرسول

  .وكتابات الفصحاء، وغري ذلك مما يدخل ضمن إطار النثر
ا  الرسول وخطب  الكرميأما املوازنة بني القرآن  ورسائله فقد اهتم 
  :الباقالين لسببني رئيسني

 إثبات تفوق التأليف اإلهلي على التأليف النبوي، واالنتهاء إىل أن :األول
عي أن َّ الرد على من يد:الثاني واألول منهما معجز وليس كذلك الثاين،

إلثبات  وتأليفه، وقد أورد ا بل هو من نظم الرسول ًالقرآن ليس نظما إهلي
ق عليها ِّ ورسائله دون أن يعل من خطب الرسول ًذينك األمرين، جمموعة

فإن كان يف الصنعة .... ((: ًبشيء، مث انتهى بعد ذلك إىل القول خماطبا قارئه
لك حظ، أو كان لك يف هذا املعىن حس، أو كنت تضرب يف األدب بسهم، 

الفرق بني براعة فما أحسب أنه يشتبه عليك .... أو يف العربية بقسط،
 وما - يف خطبه ورسائله -  القرآن، وبني ما نسخناه لك من كالم الرسول

عساك تسمعه من كالمه، ويتساقط إليك من ألفاظه، وأقدر أنك ترى بني 
ًالكالمني بونا بعيدا، وأمدا مديدا وميدانا واسعا، ومكانا شاسعا ًً ً ًً ً ً((

)١٤(.  

                                                            
 .٣٢ - ٣١: إعجاز القرآن )13(
 .٣٢-٣١: إعجاز القرآن )14(



  
٥٤٩  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

تيقن أن اخلطب ((:  يقولول ويف رده على من ينسب نظم القرآن للرس
 والرسائل إىل امللوك مما ...ُحيتشد هلا يف املواقف العظام، و احملافل الكبار، 

ا ٍّر هلا عن جدِّ، ويشم)١٥(جيمع هلا الكاتب جراميزه  واجتهاد، فكيف يقع 
اإلخالل ؟ وكيف تعرض للتفريط ؟ فستعلم ال حمالة أن نظم القرآن من األمر 

)) من األمر النبويالم النيب اإلهلي، و أن ك
)١٦(.  

ا الكاتب كثريا، وحيشد ِّفالباقالين يبني ً أن اخلطب والرسائل هي مما يهتم 
ا وسبل جناحها الشيء ُ، ويً مجيعاهلا طاقاته الفكرية والعقلية هيئ هلا من أدوا
ا متث نا ه، ومع ذلك فإنـل ذروة كتابة الكاتب، وقمة إبداعِّالكثري، ومن هنا فإ

 لنا الفرق الكبري فيما بينها وبني البيان َّ لتبنينظرنا يف خطب الرسول  لو
ًاإلهلي نظما وبالغة وفصاحة، ويرى الباقالين الشيء نفسه عندما ينظر يف 
بعض خطب اخللفاء الراشدين، وبعض الصحابة والبلغاء، فقد أورد هلم 

  :ًجمموعة من اخلطب مث قال خماطبا متلقيه
_  بسكون طائر، وخفض جناح، وتفريغ لب، ومجع عقل -ظر مث ان... ((

يف ذلك، فسيقع لك الفصل بني كالم الناس وبني كالم رب العاملني، وتعلم 
أن نظم القرآن خيالف نظم كالم اآلدميني، وتعلم احلد الذي يتفاوت بني كالم 
البليغ والبليغ، واخلطيب واخلطيب، والشاعر والشاعر، وبني نظم القرآن 

))لةمج
)١٧( .  
ا فهنالك فوارق بني كالم الناس يف كل ميدان من ميادين الكتابة والتأليف، ًإذ

                                                            
 .١٣٦ -  ١٣٥: نفسه) 15(
إذا استعد له، وعزم : سده وأعضاؤه، ومجع فالن لفالن جراميزهج: جراميز الرجل )16(

 .جرمز: مادة) لسان العرب(على قصده، ومجع جراميزه إذا تقبض ليثب 
 .١٣٦: إعجاز القرآن) 17(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٠  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

يف اخلطابة والشعر والرتسل وغري ذلك، وقد يتفوق بعضهم على بعض يف بالغته 
وفصاحته وحسن تأليفه، فتجد بينهم من التباين ما جتد، وتقع عندهم على 

ًالتباين علوا أو سفال، فريتفع بعضهم  ببالغته ويسمو، ويقل حظ اآلخر ويهبط ً
 لنا الفرق بينهما، فالقرآن َّ يتبني، القرآنويفوهكذا، وبالنظر يف كالم الناس مجلة، 

  . ًعجز للناس مجيعاُال تتفاوت سوره، وآياته، فهو م
ًوالباقالين يف هذه املوازنات اليت يعقدها بني النثر خطبا ورسائل، و بني القرآن 

ل فيها، فيتناول بعض القضايا الفنية، أو العناصر املكونة هلا، ِّفصُال جنده ي
لة تستند َّفيعكف عليها بالشرح والتحليل والتعليل، لينتهي إىل أحكام دقيقة معل

ّإىل مقدمات منهجية تؤدي إىل نتائج علمية، وجل ما فعله يف هذه املوازنات هو 
ا س أن القرآن معجز يف بالغته ا، وهي ًبقاّأنه كان ينطلق من مسلمة هو مؤمن 

ونظمه وتأليفه، ومن هنا فإنه قد يرى نفسه غري مطالب بإثبات ذلك بالرباهني 
إنه مل يفعل هذا هنا، ونعتقد أنه كان ينبغي أال : واألدلة، أو على األقل لنقل

يدافع عن فكرة اإلعجاز القرآين، ويريد ً، خصوصا ألنه عفي نفسه من ذلكُي
ا مل ا، و ليس يكفي أن نقول ملنكر أو معاند ينكرهانإثبا تأمل : ، وال يقر 

القرآن، وانظر الفرق بينه و بني هذه اخلطبة أو تلك الرسالة، فال بد أنك ستجده 
م له من األدلة والرباهني، ما جيعله يؤمن بفكرة إعجاز ِّوتقع عليه، دون أن نقد

ًالقرآن إميانا قاطعا مبنيا على احلجج اليت تؤدي إىل ً  اليقني الذي ال يساوره شك، ً
  .دّو إىل االقتناع الذي ال يعرتيه ترد

قد ال حنتاج إىل مزيد من اجلهد أو الفهم حىت نكتشف تلك النربة 
اإلنشائية اخلالصة يف خطاب الباقالين النقدي، واعتماده على ما ميكن أن 

نمط هذا الو. يسمى بالتأويل الذوقي أكثر من اعتماده على تأويالت عقلية



  
٥٥١  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

ِّمن التأويل، على ما يقدمه من فوائد، ال ميكن إغفاهلا أو جتاهلها يف قراءة 
النص، فإن تلك الفوائد قد تبقى غري مقنعة للقارئ الذي يبحث عن أسباب 
وعلل عقلية ومنطقية، تؤدي به إىل االقتناع الذي ال خيامره ريب، وإقناع 

حيتاج إىل قوانني منطقية، القارئ ال يكون بالتعاطف الوجداين مع النص، بل 
  .و أدلة موضوعية منضبطة بقوانني اللغة املختلفة

عاه من َّقل عن مسيلمة الكذاب، وما ادُومما يندرج كذلك ضمن النثر ما ن
ًمعارضة القرآن، وقد أشار الباقالين إىل ذلك إشارة سريعة، وأورد بعضا من 

 كان قد هركاكتها، ألنقلت عنه، للتدليل فقط على سخافتها وُالنصوص اليت ن
))ُّأخس من أن نشتغل به، وأسخف من أن نفكر به((أعلن أن كالم مسيلمة 

)١٨( .
ًره اهتماما كبريا كالذي جنده عند بعض الباحثني يف اإلعجاز كاخلطايب مثال ُِعومل ي ً ً

  .)١٩(تاج إىل مثلهُ مبا ال حيّيِعَّالذي أطال يف الرد على هذا الد
  : بين القرآن والشعر-  ٣

ًاحتفل الباقالين باملوازنة بني القرآن الكرمي والشعر احتفاال كبريا، واهتم اً   
ًاهتماما فاق اهتمامه باملوازنة بني القرآن وفنون النثر املختلفة، ونالت من 

 سر َّجهده النصيب األعظم، واحتلت القسم األكرب من كتابه، وقد بني
ازنة بني اخلطب والرسائل وبني  من املوانتهىاألمر، بعد أن ذا احتفاله 

ُّفإن خيل إليك، أو شبه عليك، وظننت أنه ((: ًالقرآن، إذ قال خماطبا القارئ
ُحيتاج أن يوازن بني نظم الشعر والقرآن، ألن الشعر أفصح من اخلطب، وأبرع  ُ

ّوسول إليك ... ًمن الرسائل، وأدق مسلكا من مجيع أصناف احملاورات
                                                            

  .١٥٤: إعجاز القرآن) 18(

 .١٥٦: إعجاز القرآن) 19(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٢  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

وأعجب، وأرق وأبرع وأحسن الكالم وأبدع، فهذا الشيطان أن الشعر أبلغ 
))قنيِّفصل فيه نظر بني املتكلمني، وكالم بني احملق

)٢٠(.  
، إىل قصيدتني يف املقام األولوقد عمد الباقالين لتحقيق هذه الغاية 

  : اثنتني أوالمها المرئ القيس وهي معلقته املشهورة اليت مطلعها
 ِلِزـنَ ومٍبيبَ من ذكرى حِبكَفا نِق  ِلَومَ فحِوى بني الدخولّبسقط الل

  : وثانيتهما للبحرتي وهي قصيدته ذات املطلع
واهَفعل ِال بذلكم اخليالهأ  ِلَفعَ أو مل يُ الذي   املً

ُ
 ِلِقب

ًوأما اختيار الباقالين هلاتني القصيدتني فإنه مل يكن اختيارا عفويا أو  ً
ًاعتباطيا، بل إن له أسبابا ودوافع بعضه ا يرجع إىل القصيدة نفسها، وبعضها ً

 فأما قصيدة امرئ القيس فقد .اآلخر يعود إىل صاحب القصيدة و ناظمها
متفق على كرب حملها، وصحة نظمها، وجودة بالغتها، ورشاقة ((ذكر أنه 

معانيها، وإمجاعهم على إبداع صاحبها فيها، مع كونه من املوصوفني بالتقدم 
))حلذق يف الرباعةيف الصناعة، واملعروفني با

)٢١(.  
ًشري إىل أن مثة إمجاعا على أن القصيدة تتصف باجلودة واحلسن ُفالباقالين ي

ّأن صاحبها يعدو ،يف ألفاظها ومعانيها ًواحدا من الشعراء املوصوفني ًأيضا  ُ
بالتقدم والرباعة، و له احلظوة والسبق يف الكثري من املعاين، ولعل من نافلة 

َّأن امرأ القيس كان واحدا من كبار الشعراء، وقد عدالقول أن نشري إىل  ه كثري ً
اد السابق والفاتح للكثري من املعاين اليت ابتدعها واتبعه فيها الشعراء، َّمن النق

ولكنه سبق العرب إىل أشياء ابتدعها، واستحسنتها ...((: ًيقول ابن سالم مثال
                                                            

  . وما بعدها٥٠): بيان إعجاز القرآن(انظر ) 20(
 .١٥٤: إعجاز القرآن) 21(



  
٥٥٣  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

 الديار، ورقة  علىاء والبك،استيقاف صحبه: العرب، واتبعته فيها الشعراء
))...النسيب، وقرب املأخذ 

وهذه الصفات كانت من مجلة األسباب ، )٢٢(
  .اليت دفعت بالباقالين إىل اختيار امرئ القيس دون غريه من الشعراء

ًومل يقف الباقالين على أبيات القصيدة مجيعا، بل اختار منها أبياتا  ً
نة بني القرآن والشعر، فتناول ِّليست بالقليلة ليطبق عليها منهجه يف املواز

ًواحدا وثالثني بيتا مما عده أبياتا مبتذلة، وستة أبيات مما يعدونه من  َّ ً
 ً، وبذلك يكون مجاع األبيات سبعة وثالثني بيتا من جمموع أبيات)٢٣(حماسنها

ًالقصيدة البالغة سبعة وسبعني بيتا
َوكذلك فـعل بقصيدة البحرتي اليت . )٢٤( َ

ًتناوهلا كلها، فقد وقف فيها على واحد وأربعني بيتا من أصل تناول جلها ومل ي
ا الكاملة ًثالثة ومخسني بيتا هي مجاع القصيدة و أبيا

وقد وهم الدكتور  ،)٢٥(
حممد زغلول سالم فذكر أن الباقالين وقف على القصيدتني مجلة وتفصيال، 

ال أبياتا متفرقة  تناول القصيدة مجلة، -ا ملنهجه ً تطبيق-وأول ما فعله ((: يقول
وينتقل يف كلتا القصيدتني ... مفردة، وهو عني ما اتبعه مع قصيدة البحرتي

))من املطلع حىت النهاية
 إذ مل يكن مهه االستقصاء الكامل للقصيدتني )٢٦(

ما من اخللل والقصور، ولينفي عنهما  فيما يبدو، بل اإلشارة إىل ما يف أبيا
، حىت ينتهي فيما بعد إىل إثبات تفوق الكثري من عالمات اجلودة واحلسن

                                                            
 .١٥٦: إعجاز القرآن )22(

 .٥٥ / ١): طبقات فحول الشعراء (انظر ) 23(

 .٢٧٨ -  ٢٤١: إعجاز القرآن) 24(
 .٢٦ -  ٨): ديوان امرئ القيس(انظر ) 25(
 .١٧٤٨ -  ١٧٣٧ / ٣): ديوان البحرتي(انظر القصيدة كاملة يف ) 26(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٤  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

القرآن الكرمي عليهما بوصفهما ممثلتني للشعر اجليد عامة، وألفضل أشعار 
ًامرئ القيس والبحرتي خاصة، وليثبت أيضا أن أشعار هذين الشاعرين إمنا 

ما  ُتوازن وتساوى وتعدل بأشعار الشعراء، وتقابل بكالم أضرا فأما أن يظن ((َُ
َّ فكأمنا خر من ))ِّهم متوهم أن جنس الشعر معارض لنظم القرآنظان، أو يتو

وي به الريح يف مكان سحيق ))السماء فتخطفه الطري أو 
)٢٧(.  

مواضع (( ّوأما عن عمله يف هذه القصيدة، فقد خلصه بأنه سيقف على
خللها، وعلى تفاوت نظمها، وعلى اختالف فصوهلا، وعلى كثرة فضوهلا، 

ُقرن بينه وبني ُوبعض تكلفها، وما جتمع من كالم رفيع، يـوعلى شدة تعسفها،  َ ْ
))ُكالم وضيع، وبني لفظ سوقي يقرن بلفظ ملوكي

)٢٨( .  
ح عوارها، ويكشف عن النقص ِّ مثالب هذه القصيدة، ويوضِّفهو سيبني

ا، واخللل الذي أصاب أجزاءها، منبـ ًها على ما فيها من ِّالذي يعتور أركا
مع أنه أشار إىل أنه سيقف أيضا على . معانيها ونظمهاالتفاوت يف ألفاظها و

ما فيها من كالم رفيع، ولفظ ملوكي، فإن ذلك بقي يف إطار الكالم النظري 
ُبوجه عام ومل يشفعه نقده التطبيقي، إذ النكاد نراه يشيد مبا يف القصيدة من  ٍ

ًحماسن إال قليال، بل ونادرا أيضا ً ه القصيدة،  والناظر يف نقد الباقالين هلذ.ً
ًاملتأمل يف حديثه عنها، حيس إحساسا عميقا مبدى اجلهد الطيب الذي بذله  ً

 التمحل والتعسف، اللذين أوديا بالباقالين َّالرجل ولكن يف غري موضعه، ويتبني
ًإىل التحامل على الرجل، وظلمه ظلما شديدا، والتنكر ملا يف هذه القصيدة  ً

                                                            
 لنقل نكت االنتصار(وانظر كذلك . ٢٨٨: أثر القرآن يف تطور النقد العريب) 27(

 .٣٠ -  ٢٩: ، مقدمة التحقيق)القرآن

 .٣١: واآلية يف سورة احلج. ٢١٦:إعجاز القرآن) 28(



  
٥٥٥  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

 الرائعة، واملعاين البديعة، اليت سبق إليها من احملاسن، وملا تضمنته من الصور
جه،  أن ((وهو يرى غريه من الشعراء، فاتبعوه فيها واقتفوا أثره، وساروا على 

هذه القصيدة قد ترددت بني أبيات سوقية مبتذلة، و أبيات متوسطة، وأبيات 
ضعيفة مرذولة، و أبيات وحشية غامضة مستكرهة، وأبيات معدودة 

))بديعة
ألبيات البديعة هي أبيات معدودة قليلة يف القصيدة، على حني ، فا)٢٩(

ا هي أبيات سوقية مبتذلة وقد بدأ نقده التطبيقي ... الكثرة الكاثرة من أبيا
للقصيدة مبا أمساه األبيات املبتذلة، مث انتقل بعد ذلك لينتقد ما ومسه باألبيات 

ح لنا مقدار ِّيدة، يوض من نقده هلذه القصةمثلبعض األولعل إيراد البديعة، 
ا َّجتنيه على الرجل، وعدم االعرتاف مبحاسنه، اليت أقر ا النقاد، وأثنوا   له 

ويقف بنا على تلك النربة التعميمية يف نقده، وغلبة األحكام النقدية عليه، 
العامة، اليت ال ترضي غلة، وال تشفي علة، فمن نقده لألبيات املبتذلة ما 

  :يذكره حول قوله
ا أم الرباب مبأسلو  كدأبك من أم احلويرث قبلها  جار

 إذا قامتا تضوع املسك منهما  نسيم الصبا جاءت بريا القرنفل
أنت ال تشك يف أن البيت األول قليل الفائدة، ليس له ((: ًإذ يعلق قائال

جة، فقد يكون الكالم مصنوع اللفظ، وإن كان منـزوع املعىن، وأما  مع ذلك 
 ولو أراد ))إذا قامتا تضوع املسك منهما((:  الثاين فوجه التكلف فيه قولهالبيت

ما طيبا على كل حال، فأما يف حال القي م فقط فذلك اًأن جيود أفاد أن 
َّتقصري، مث فيه خلل آخر ألنه بعد أن شبه عرفها باملسك، شبه ذلك بنسيم  ََّْ
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٦  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

))القرنفل، وذكر ذلك بعد ذكر املسك نقص
)٣٠(.  

جة، وهذا كالم عام غري دقيق يف فالبي ت األول قليل الفائدة ليس له 
مؤداه أو يف داللته، ويف البيت الثاين يأخذ الباقالين على امرئ القيس أنه 
جعل رائحتهما ال تنتشر إال عند القيام، وهذا تقصري منه، ألنه كان ينبغي أن 

مع وجاهة .  اجللوسًجيعل الرائحة تفوح منهما يف احلالني معا، يف القيام ويف
َّهذا الرأي، فإن امرأ القيس تنبه إىل نقطة ذكية، وهي أن رائحة العطر وغريه 
تفوح وتنتشر عند القيام واحلركة أكثر منها عند اجللوس والسكون، وذلك ألن 
َاهلواء يف أثناء احلركة سيحمل تلك الرائحة، وينشر شذاها يف املكان، وهذه 

عليه، وهذا ما ذهب إليه الدكتور زغلول سالم فقد ُلفتة ذكية حتسب له، ال 
ملسة ((أشار إىل حتامل الباقالين على امرئ القيس يف هذا البيت، ورأى أن فيه 

ا مبعث احلركة واحلياة يف الصورة كلها، ) قامتا(فنية دقيقة ترتكز على كلمة  أل
ا تبعثه احلركة  اجلو ، مل يفهُوال خيفى ما يف القيام من نشر للعطر، فيفوح أرجي

من تردد يف اهلواء فيحمل العطر إىل األنوف، وال يتسىن ذلك يف القعود 
))والسكون

)٣١(.  
ويقارن الباقالين شعر الرجل بأشعار غريه من الشعراء، فهو يرى أن يف شعر  

  : اخلبزرزي ما يفوق قوله
 ففاضت دموع العني مين صبابة   دمعي حممليّعلى النحر حىت بل

وأنت جتد يف شعر ((: وجودة، يقول بعد أن أورد البيت السابقًسنا ُح

                                                            
 .١٨٠: إعجاز القرآن )30(

 .١٦٣: إعجاز القرآن) 31(



  
٥٥٧  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

))اخلبزرزي ما هو أحسن من هذا البيت وأمنت و أعجب منه
وليس خيفى ، )٣٢(

على ذي بصرية، عنده شيء من العدل واإلنصاف، ما يف هذه املقارنة من 
  .ظلم وحيف

 الشعر، ِّنه يركز يف بعض نقده على مسألة التخنث يف الكالم، وتأنيثإ مث
ًا من عيوب الشعر، ورمبا داللة أيضا على ختنث الشاعر نفسه، وتأثره ًويراها عيب

  :بأساليب النساء، وطرائقهن يف التعبري، فهو يرى أن بيت امرئ القيس
  بعض هذا التدللًأفاطم مهال  وإن كنت قد أزمعت صرمي فأمجلي

إن : ً ولعل قائال يقولا، وتأنيث ورقة، و لكن فيها ختنيث،فيه ركاكة جد((
كالم النساء مبا يالئمهن من الطبع أوقع و أغزل، وليس كذلك، ألنك جتد 

))الشعراء يف الشعر املؤنث، مل يعدلوا عن رصانة قوهلم
، ويبدو أن نظرة )٣٣(

تمع العريب جمتمع  الباقالين هذه، تنسجم مع ميل العريب عامة إىل الذكورة، فا
لرجل على حساب املرأة، فضال عن النظرة العامة ُذكوري، يعلي من مكانة ا

))أبوي ميتاز بقوته وسيطرته((ا، وهو ا ذكوريإىل الشعر اليت تراه فن
، وهلذا )٣٤(

فإن األلفاظ الرقيقة ال تليق به وال تناسبه، بل ينبغي أن يتصف الشعر جبزالة 
ث، ومن األلفاظ، ورصانة األسلوب، وحنو ذلك مما يبعده عن الرقة و التخن

هنا ميكن أن نفهم فخر بعض الشعراء بأن شياطينهم من الذكور، ال من 
  :اإلناث، يقول أبو النجم العجلي
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٥٨  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

 إين و كل شاعر من البشـر
 شيطانه أنثى وشيطاين ذكر

فالشيطان الذكر وفق رؤيتهم أقدر على اإلهلام، وأبرع يف مد الشاعر 
ويأيت يف هذا السياق تصنيف الشعراء ًبالطاقة الشعرية اليت جتعل شعره متميزا، 

وفق مقياس الفحولة الذي جنده عند األصمعي يف فحولته، إذ قسم الشعراء 
ضمن هذا املقياس إىل فحول و غري فحول، وليس خيفى ما يف هذا املصطلح، 

تعين قوة شعره، ((من الرتكيز على ذكورية الشعر وقوته، ألن فحولة الشاعر 
))وحسن سبكهوسيطرته على املعاين، 

، ووصف بعض الشعراء بالتخنث )٣٥(
يف أشعارهم، ليس بدعة جديدة بل هو داء قدمي، فقد نعت األعشى بأنه 

  :أخنث الناس يف قوله
 قالت هريرة ملا جئت زائرها  ويلي عليك، وويلي منك يا رجل

  : والنابغة الذبياين يف قوله
 رد إسقاطهسقط النصيف ومل ت  )٣٦(َّفتناولته واتقتنا باليد

ُويتناول الباقالين يف بعض نقده للقصيدة اجلانب األخالقي فيها، فهو يورد 
  :قوله

 فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع  فأهليتها عن ذي متائم حمول
 إذا ما بكى من خلفها انصرفت له  بشق و حتيت شقها مل حيول

فحش ما وفيه من الفحش والت... ((:ًمث يعلق على البيت األول قائال
 وينتقد البيت الثاين بقوله إنه ))يستنكف الكرمي من مثله، ويأنف من ذكره
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٥٥٩  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

اية يف السخف، وأي فائدة لذكره لعشيقته كيف كان (( غاية يف الفحش، و
يركب هذه القبائح، ويذهب هذه املذاهب، ويرد هذه املوارد، إن هذا ليبغضه 

ً لكان قبيحا، -صدق  لو -إىل كل من مسع كالمه، ووجب له املقت، وهو 
))ًفكيف وجيوز أن يكون كاذبا

 القيس تناوله هذه ئامرعلى فهو يعيب . )٣٧(
املعاين اليت وصفها بالفحش والتفحش والسخف، ويرى أن أمثال هذه املعاين 

  .  للشاعر، وتنقص من قيمة شعرهءُتسي
كانت َّوهذه املسألة خالفية بني النقاد، فقد تناولوها وفصلوا القول فيها، و

األول يرى ضرورة التزام : هلم مواقف متباينة منها، فانقسموا إزاءها إىل فريقني
األخالق احلميدة يف شعره، وأغلب هؤالء كانوا من علماء الدين، الشاعر مببدأ 

والقيمني على الدين، واملسؤولني عن تطبيق أحكام الشرع، واحلريصني على نشر 
تمع من أمثال الرسو   . ، واخللفاء الراشدين ومن إليهمل الفضيلة يف ا

والفريق اآلخر وأغلبه من النقاد الذين غلب عليهم االهتمام بنقد الشعر، من 
 الذي تناول بييت امرئ القيس ))نقد الشعر((أمثال قدامة بن جعفر يف كتابه 

ما لفحش معنامها، فرد بقوله وليس ((: ًالسابقني، مشريا إىل أن هناك من عا
عىن يف نفسه، مما يزيل جودة الشعر فيه، كما ال يعيب جودة النجارة يف فحاشة امل

))ًاخلشب مثال رداءته يف ذاته
، فهو خيالف الباقالين فيما ذهب إليه، ويرى أن )٣٨(

َّاملعول عليه يف الشعر، هو الصياغة الفنية، وأسلوب التعبري الذي يؤدي الشاعر 
ًييزا صارما بني املعىن الذي يتضمنه الشعر، ِّوهو مييز مت. من خالله معانيه املختلفة ً

  . وطريقة األداء اليت يلجأ إليها الشاعر يف نظمه
َّومن نقاد هذا الفريق كذلك، القاضي علي بن عبد العزيز اجلرجاين يف 
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٠  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ًوساطته، الذي يفصل فصال حادا بني معتقدات الشاعر وشعره، ففي معرض  ً
ًِّنيفا على أيب نواس، مبيـنا تفاوت شعره، ًدفاعه عن املتنيب، نراه يهجم هجوما ع ً

واختالله واضطرابه، ويورد على ذلك األمثلة الكثرية من شعره، مث ينتقل إىل ذكر 
ُوالعجب ممن ينقص أبا الطيب، و يغض من شعره ألبيات وجدها ((: املتنيب فيقول

  :تدل على ضعف يف الغقيدة، وفساد يف املذهب، كقوله

 يرتشفن من فمي رشفات  يدهن فيه أحلى من التوح
ًفلو كانت الديانة عارا على الشاعر، وكان سوء االعتقاد سببا لتأخر  ً
ُالشاعر، لوجب أن ميحى اسم أيب نواس من الدواوين، وحيذف ذكره إذا عدت  ُ ُ
الطبقات، ولكان أوالهم بذلك أهل اجلاهلية، ومن تشهد األمة عليه 

))والدين مبعزل عن الشعرمتباينان، ولكن األمرين .... بالكفر
ً، فهو يقرر قرارا )٣٩(

ًحامسا وصرحيا ال لبس فيه وال غموض، فحواه الفصل الكامل بني الدين والشعر،  ً
فاملعىن الذي يتضمنه الشعر شيء، وصياغته الفنية شيء آخر، وال ينبغي حبال من 

نظم شعره األحوال أن نربط بني معتقد الشاعر، والتزامه باملثل و الفضائل، وبني 
وطرائقه يف األداء و التعبري، ومن هنا نرى أن ما أخذه الباقالين على امرئ القيس 

  .ُيف هذا اجلانب، هو أمر ال تبيحه مجهرة نقاد الشعر، وال توافق عليه
وميكن أن نلحظ جتنيه املتواصل على القصيدة وعلى قائلها، وحماولته 

ً بعد أن ينتقد عددا كبريا من املستمرة إلسقاطها وإسقاط صاحبها، فهو يقول ً
مما ال ميكن ... ِّوإمنا يكفي أن نبني أن ما سبق من كالمه((: أبيات القصيدة

ًأن يقال إنه يتقدم فيه أحدا من املتأخرين، فضال عن املتقدمني ً ُ((
، وليس )٤٠(
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٥٦١  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

ٍّخيفى على عاقل ما يف هذا النقد من جتن وتعسف، فمن ذا الذي يوافق 
  !      الذي ذهب إليه؟الباقالين على هذا

 من نقده الالذع كذلك، فقد شن األبيات المعدودة البديعةومل تسلم 
  :عليها هي األخرى محلة شعواء، فقد أورد قوله

ا  مبنجرد قيد األوابد هيكل  وقد أغتدي و الطري يف وكنا
 ًمكر مفر مقبل مدبر معا  من علالسيل كجلمود صخر حطه 

  : وقوله
 له أيطال ظيب و ساقا نعامـة  لفان وتقريب تتوإرخاء سرح

 فهو مليح ومثله يف ))قيد األوابد((فأما قوله ((:  يف نقد هذه األبياتمث قال
ُّكالم الشعراء و أهل الفصاحة كثري، و التـعم َ وأما قوله يف . …ل مبثله ممكن، َّ

ً فقد مجع فيه طباقا وتشبيها، ويف سرعة جري الف))مكر مفر((وصفه  رس ً
للشعراء ما هو أحسن من هذا وألطف، وكذلك يف مجعه بني أربعة وجوه من 

وحم عليه، والتوصل ُورض فيه، وزُالتشبيه يف بيت واحد صنعة، ولكن قد ع
)) وتطلبه سهل قريبإليه يسري،

)٤١(.   

 للرجل بفضيلة، وال يعرتف له بشيء حسن، وكل ما ُّفهو يف هذا النقد ال يقر
أنه من حماسنه، ومن األشياء اليت ابتدعها وسبق إليها غريه، وكان اد على َّذكره النق

دون، كل ذلك حتول على يدي الباقالين إىل شيء ميكن ِّالشعراء له تبع فيها ومقل
التوصل إليه والتعمل مبثله، وللشعراء غريه ما هو أحسن منه وألطف، وغري ذلك، 

ًناسيا أو متناسيا أن قول الشيء ابتداء ليس كقول ًه تقليدا، واملبادرة إىل نظم املعىن ً
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٢  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

جه   .ًأوال، أصعب من حماكاته والسري على 
ا ِّويلخ ا تتفاوت يف جود ص الباقالين رأيه يف هذه القصيدة فريى أ

ا وسالستها وانعقادها، كما يوجد له شركاء يف نظائرها، ومنازعون يف ((ورداء
ج ا.... حماسنها، ومعارضون يف بدائعها لقرآن ونظمه، وتأليفه، ورصفه، فأما 

))فإن العقول تتيه وحتار يف حبره، وتضل دون وصفه
)٤٢( .  

ا إذا أردنا الدقة، عرج  وبعد أن انتهى من حتليل القصيدة، أو الكثري من أبيا
ِّعلى بعض اآليات القرآنية حملال وشارحا، ليبني للقارئ الفرق ما بني الكالم  ً ً

مث ((: ن بني تلك اآليات وأبيات امرئ القيس، فقالاإلهلي وكالم البشر، وليواز
ْ إىل سورة تامة، فتصرفْاقصد  ما فيها من براهينها ِ يف معرفة قصصها، وراعَّ

وقصصها، تأمل السورة اليت يذكر فيها النمل، وانظر يف كلمة كلمة، وفصل 
))فصل

ن ُ، ولعل ظاهر الكالم هنا يوحي بأنه سيقف على السورة كاملة، إال أ)٤٣(
ا، وآيات أخر من سور أخرى،  هذا مل حيصل بل اكتفى بالوقوف على بعض آيا
ًوهذا ما جعل الدكتور زغلول سالم يتوهم هنا أيضا فريى أن الباقالين كان يتناول 

من أهم ما ((: َّالسورة من القرآن كاملة ومل يكن يقتصر على آيات حمددة، يقول
 إعجاز القرآن، اعتبار الوحدة الفنية اليت يسرتعي النظر يف منهج الباقالين لدراسة

َّتتضمن موضوعا واحدا، ويظهر هذا من تناوله سورة بتمامها، يتدرج فيها ليظهر  ً ً
))....خصائص يف النظمما تنطوي عليه من 

)٤٤(.  
 وقف على  فقد-ى أن تكون أجود شعره َّ اليت توخ-وأما قصيدة البحرتي 
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٥٦٣  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

ا، ومل يقف عليها كلها  كان صنيعه فيها كما سلف أن ذكرنا، ومعظم أبيا
ًمماثال ملا فعله مع قصيدة امرئ القيس، فنقده هلما متشابه، وحتامله عليهما 

كثر يف نقده من العبارات العامة غري الواضحة يف مؤداها ُمتماثل، وجنده ي
وهذا  ،)٤٥(هذا البيت فيه ثقل روح، وغريه أصلح له((: وداللتها، من مثل قوله

، )٤٦( فيهاطراده وتستمر مالحة ما قبله عليه، وال يطرد فيه املاء ًمليح جدا،
ً، وآخر وحش جدا، قد صار قذى يف عني هذه )٤٧(وذاك فيه كزازة وفجاجة

ًالقصيدة، بل وخزا فيها ووباال عليها ً
 تصرحيه بتفضيل معهذا كله  .)٤٨(

ته، حبسن عبار(( البحرتي على ابن الرومي وغريه من أهل زمانه، وتقدميه له
))وسالسة كالمه، وعذوبة ألفاظه، وقلة تعقد قوله

)٤٩( .  
وينتهي الباقالين إىل أن شعر البحرتي ميكن أن يوازن بشعر شاعر من 

ومن هو يف مضماره أو يف منـزلته، أما القرآن فإن  طبقته ومن أهل عصره،
فيه طامع،  عال عن أن يعلق به الوهم، أو يسمو إليه الفكر أو يطمع((نظمه 

)) يطلبه طالبأو
)٥٠( .  

))ال جيوز أن يوازن به القرآن((وعنده أن الشعر عامة 
وهو يعين بذلك . )٥١(

                                                            
 .٢٩٢: ًوانظره أيضا ص. ٢٨٩: أثر القرآن يف تطور النقد العريب) 45(

 .٢٢٠: إعجاز القرآن) 46(
 .٢٢٥: إعجاز القرآن) 47(
 .٢٢٧: نفسه) 48(
 .٢٣٠:نفسه) 49(
 .٢٤٣: إعجاز القرآن) 50(
 .نفسه) 51(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٤  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ُأن الشعر ال ميكن أن يساوى بالقرآن أو يعدل به، وليس يعين بذلك املوازنة  ُ
الشعر والقرآن، كما فهم الدكتور إحسان عباس يف حديثه عن خطورة منهج بني 

ألنه يوحي باملوازنة بني شيئني متباعدين، ((لقرآن والشعر، الباقالين يف املوازنة بني ا
))....ً أن الباقالين حاول جاهدا أن ينفي املوازنة بقولهمع

وذكر قوله السابق،  .)٥٢(
فسياق العبارة يدل على أن الباقالين عىن باملوازنة هنا املساواة، ولو كان يريد 

، هذا )وز أن يوازن بينه وبني القرآنال جي(املوازنة مبعىن املقارنة و املفاضلة لقال 
ًفضال عما وجدناه لديه، وعرضناه له من املوازنات بني القرآن والشعر، فكيف 

بل و يكثر من تلك ! حياول أن ينفي املوازنة بني القرآن والشعر ويفعل ذلك؟ 
  . املوازنات كثرة الفتة للنظر

قرآن وبني غريه من فنون ولعل من املفيد هنا أن نشري إىل أن املوازنة بني ال
القول، وأساليب اخلطاب، غدت واحدة من االجتاهات اليت سعى العلماء 

ثبات إعجاز القرآن وتفوقه على سواه، وهذا ما أشار إليه ابن أيب إل بواسطتها
ل الذي يقول ء بيت السمودفقد أور) بديع القرآن(اإلصبع املصري يف كتابه 

  : فيه
 وننكر إن شئنا على الناس قوهلم  ولو ال ينكرون القول حني نق

ْال يسأل عما يـفعل وهم  فإنك إذا وازنته بقول اهللا سبحانه((: مث قال ُ َ ُ َ ْ َ َُّ َ ُ َ ْ
َيسألون َُ ْ ُ]لك مابني الكالمني من الفرق، وأمثال هذا َّ تبني))]٢٣:نبياءألا 

 الباب كثرية، وهذا هو أحد وجوه اإلعجاز، وهو قياس القرآن بكل معجز من
))الكالم

ويبدو يل أن الباقالين يف نقده لقصيديت امرئ القيس والبحرتي، ، )٥٣(
                                                            

 .٢١٥: نفسه) 52(
 .٩٦: بديع القرآن) 53(



  
٥٦٥  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

ُقد سلك مسالك وعرة، وجتشم من العناء الشيء الكثري، ليثبت شيئا ال حيتاج  ً
 حيتاج إىل الإثباته إىل مثل ذلك، فمن أراد أن يربهن على تفوق شيء ومتيزه،

دته، وال يضري إعجاز القرآن، أن يسقط غريه، فال يعرتف بفضله، أو يقر جبو
أو يطعن فيه، أو يقلل منه أن تكون قصيدة المرئ القيس أو سواه من الشعراء 
جيدة وحسنة، وهلذا فإنين أعتقد أن الطريقة املثلى إلثبات اإلعجاز تتمثل يف 
االنطالق من داخل النص القرآين ال من خارجه بقياسه إىل غريه، ألن لكل 

 الشعر أو اخلطابة أو فن الرتسل أو غري ذلك من فنون من القرآن الكرمي أو
وصفات جتعله  ن غريه،م خصائص متيزه ، وأنواع اخلطاب عند العرب،القول

خيتلف فيها عن سواه يف بعض اجلوانب، ولذلك فاملوازنة فيما بني هذه 
األساليب أمر قد ال خيلو من بعض املزالق، وقد يدفع بالناقد املوازن إىل بعض 

حل الذي يؤدي إىل االبتعاد عن املنهج العلمي الصحيح، وإصدار بعض التم
حفة حبق هذا النص أو ذاك،هذا مع التنبيه  لى ما بني عاألحكام النقدية ا

هذه األنواع من االشرتاك يف بعض السمات، والتشاكل يف بعض اخلصائص، 
ا تنتمي إىل ميدان واحد هو األدب مبفهومه الواسع الذي يشمل  الشعر و كو

 أن خيتص - كما سلف أن ذكرنا -النثر بأنواعه املختلفة، ولكن هذا ال ينفي 
ا عن غريه من الفنون  ا عن سواه، ويتميز  كل فن قويل خبصائص ينفرد 

ً ومن العسف الشديد أن نطبق على الشعر خصائص اخلطابة مثال، .األخرى
ئص فن الشعر أو أو مبعىن آخر أن نطلب من فن اخلطابة أن يتضمن خصا

 نص ملصلحةالعكس، و من مث نسقط يف معرض املوازنة هذا النص أو ذاك 
  .أهدافهماهيته وآخر غريه، يباينه يف أسلوبه، ويفارقه يف خصائصه وطبيعته و

ومل يقف الباقالين يف موازنته بني القرآن والشعر عند قصيديت امرئ القيس 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٦  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

لتا عماد َّظم جهده ووقته، وشكوالبحرتي فقط، وإن كان قد أنفق فيهما مع
ا، بل تعر ض لبعض القضايا األخرى، فوازن بني ما ورد منها يف َّموازنته ولبا

القرآن وما يقابله يف الشعر، وأهم هذه القضايا القصص يف القرآن الكرمي، 
ًفأورد عددا من اآليات من سورة القصص، مث بعض اآليات من سورة الشعراء 

ِّال أو مبيـِّى عليه السالم، ولكنه مل يقف عندها حملواليت حتكي قصة موس ًنا ملا ً
فيها من وجوه البالغة والفصاحة والرباعة، بل اكتفى بسرد بعض املالحظات 
: ًالعامة، وإطالق األحكام النقدية غري املعللة، فقد أورد مثال قوله تعاىل

ِفخسفنا به وبداره األرض فما كان له م َُِ َ َ َ ََ ََ َْ ْ ِِ َ ِ ِ َ ْ َ َن فئة يـنصرونه من دون الله وما كان َ َ َ ْ َ َْ ِ ِ ٍَّ ِ ُ َُ ُُ ْ َِ

َمن المنتصرين َِ ِ َُْ ْ ِ]هذه ثالث كلمات، كل كلمة منها (( :مث قال، ]٨١:القصص
))أعز من الكربيت األمحر

)٥٤( .  
كل سورة من هذه السور ((: ص لنا رأيه يف قصص القرآن فيقولِّويلخ

ا مل تستوف فت العبارة َّتتضمن من القصص ما لو تكل عنها بأضعاف كلما
َما استوفته، مث جتد فيما تنظم ثقل النظم، ونفور الطبع، وشراد الكالم، 

ِ

افت القول، ومتنع جانبه، وقصورك يف اإليضاح عن واجبه، مث ال تقدر على  و
أن تنتقل من قصة إىل قصة، وفصل إىل فصل، حىت تبرت عليك مواضع 

صل، مث ال ميكنك أن تصل بالقصص الوصل، وتستصعب عليك أماكن الف
ِّمواعظ زاجرة، و أمثاال سائرة، وحكما جليلة، وأدلة على التوحيد بي ً نة، ً

))زيه والتحميد شريفة نوكلمات يف الت
)٥٥(.  

ز عند الباقالين باإلجياز، وسهولة النظم، والدقة يف َّفقصص القرآن تتمي
                                                            

 .١٩٤: إعجاز القرآن) 54(
 .١٩٥ -  ١٩٤: نفسه)  55(



  
٥٦٧  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

 وحسن االنتقال، إضافة إىل ما ،اً واضحًتقدمياالتعبري عن املراد، وتقدمي املعىن 
 من املواعظ واحلكم واألمثال وغري ذلك، وهذا كله مل تضاعيفهاتتضمنه يف 

م مقص رون يف هذا اجلانب ِّجيده الباقالين يف أشعار الشعراء، فقد وجد أ
ًتقصريا كبريا، و ليس هلم يف هذا الباب ما قد جنده هلم يف أغراض الشعر  ً

 أردت أن تتحقق ما وصفت لك، فتأمل شعر من شئت وإن((: املختلفة، يقول
من الشعراء املفلقني، هل جتد كالمه يف املديح والغزل والفخر واهلجو جيري 
جمرى كالمه يف ذكر القصص؟ إنك لرتاه إذا جاء إىل وصف وقعة أو نقل 

ً اخلطاب، مسرتسال يف أمره، متساهال يف كالمه، َّوقيُ الكالم، سَّخرب، عامي ً
ً عن املألوف من طبعه، وناكبا عن املعهود من سجيته، فإن اتفق له يف ًعادال

ًقصة كالم جيد كان قدر ثنتني أو ثالثة، وكان ما زاد عليها حشوا، وما 
))ًجتاوزها لغوا

)٥٦(.  
فهو يفرق بني النظم يف أغراض الشعر املعروفة كاملديح والغزل والفخر 

ن وصف الوقائع أو سرد  مبا تتضمنه م،وغريها، ونظم القصص الشعرية
األخبار وغريها، ويرى أن النظم يف أوالها أسهل من النظم يف ثانيتها، 
م  فالشعراء جييدون القول يف الفنون الشعرية املختلفة وحيسنون فيه، يف حني أ

 ال - حىت املفلقني منهم -ال يفلحون يف نظم القصص يف أشعارهم، وجتدهم 
تعبري، وينخفض مستوى اإلبداع لديهم، جييدون اخلطاب، وال حيسنون ال

ًخبالف قصص القرآن الكرمي اليت تتفوق على قصص الشعر نظما وأسلوبا  ً
  . وفصاحة وبالغة

ورد الباقالين بعض النماذج الشعرية اليت تتضمن بعض القصص، ُومل ي
                                                            

 .١٩٥: إعجاز القرآن )56(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٦٨  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

فيتناوهلا بالتحليل والدرس ومن مث يوازن بينها وبني قصص القرآن، ليعرفنا من 
 من جهة الصياغة واألسلوب وتناول ، الفرق بينهماَلك مقدارخالل ذ

األحداث وكيفية التعبري عنها وحنو ذلك، بل اكتفى مبا سلف أن ذكرناه له 
  .دون تفصيل
ال ُوأود أن أ  و هذا ليس من باب الدفاع عن الشعر مبقدار - شري يف هذا ا

 إىل أن - احلقل األديب ال جيهلها أحد من املشتغلني يف  ما هو تذكري حبقيقة قد
 عام، و ال نقع على الكثري منها لدى ٍبوجهالقصة يف الشعر العريب قليلة 

ا االهتمام الكايف، ومل يولوها من العناية ما ينبغي،  الشعراء، الذين مل يهتموا 
 وبالروي ورمبا يعود ذلك إىل تقيد الشاعر بالوزن الشعري، وبالقافية الواحدة،

 حيد من قدرة الشاعر على االسرتسال وسرد األحداث، وهذا ماالواحد، 
إضافة إىل غلبة الطابع الغنائي الوجداين على الشعر العريب منذ القدمي، هذا مع 
ًاإلشارة إىل أننا جند بعض القصص يف الشعر اجلاهلي مثال، كقصة الثور 

وكذلك ما جنده من قصص املغامرات مع ، )٥٧(الوحشي، وقصة محار الوحش
ء عند امرئ القيس، اليت تابعه فيها بعض الشعراء وعلى رأسهم عمر بن النسا

ًا، ومقصرا جدا إذا قيس ً ولكن هذا النوع من الشعر يبقى قليال نسبي.أيب ربيعة ً
  . مبا ورد يف القرآن الكرمي من قصص

  :نتائج البحث
اعتمد الباقالين يف تضاعيف نقده على مبدأين اثنني يتضحان للقارئ  -١

ً، فهو إما أن ينفي أمرا ليثبت آخر، وإما أن يثبت النفي واإلثبات: دقق ومهاامل
                                                            

اية العصر األموي بني األصول (انظر يف تفصيل ذلك كتاب ) 57( قصيدة املدح حىت 
 .وما بعدها) ١٢٥(ص ) واإلحياء و التجديد



  
٥٦٩  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

  . ًأمرا لينفي آخر
 املوضوعي َّ توزع نقده ما بني النقد املوضوعي، والنقد الذايت، أما نقده-٢

فنجده يف بعض قراءاته وتأويالته لآليات القرآنية، وكذلك يف بعض نقده 
ِّاصة، إذ نراه يقدم املقدمات املنهجية السليمة للفنون األدبية عامة، والشعر خ

لينتهي بعد ذلك إىل النتائج املنطقية اليت تؤدي إليها تلك املقدمات، وتراه يف 
ِّهذا النقد يقدم األدلة على ما يقول، ويورد التعليالت الفنية املناسبة ملا يذهب 

غالب على نقده  ولعله ال- إليه يف نقده للنصوص املختلفة، وأما نقده الذايت 
َّ فقد كثر عنده كثرة الفتة، وجتلى فيه اعتماده على ذوقه اخلاص، وانطباعاته -

الشخصية يف قراءة النصوص، مما أدى به إىل التحامل والتجين والظلم، وأوقعه 
يف التعسف، وأبعده يف كثري من األحيان عن املوضوعية يف تأويالته وقراءاته 

مرئ القيس، والبحرتي خاصة، فقد أسرف يف عامة، ويف حتليله لقصيديت ا
ُنقده هلاتني القصيدتني يف استعمال العبارات العامة، اليت ال تفصح عن 
ا، إال بعد ألي و عنت شديدين، وقد ال تفعل  مفهومها، وال تبني عن دالال

املقاصد حبيسة يف ذهن صاحبها، والدالالت رهينة مبا يرمي إليه  البتة، فتبقى
َّن هنا فقد خلف ثروة طائلة من العبارات الطنانة والرنانة، وقد قائلها، وم

ِّأشارت الدكتورة عائشة عبد الرمحن إىل شيء من هذا، منبهة على تأثريه فيمن 
وميضي الباقالين بعد أن ترك ((: جاء بعده ممن حبثوا يف اإلعجاز، تقول

 ألفاظه للبالغيني ممن تكلموا يف اإلعجاز بعده، هذا الرصيد الضخم من
الرنانة، و عباراته الفخمة، يف النصاعة والرباعة، والفخامة والسالسة، والنضارة 

))...والغضارة، والرونق واملاء، واحلسن والبهاء
)٥٨(.  

                                                            
 .١٠٦: اإلعجاز البياين للقرآن) 58(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٧٠  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

األحكام ً ونتيجة العتماده على النقد الذوقي أيضا، فقد كثرت لديه -٣
قيقة، وال تستند إىل النقدية العامة غري املعللة، واليت ال تعتمد على أسس فنية د

  .أسس علمية واضحة يف دراسة النصوص
  اعتمد الباقالين على منهج املوازنة يف نقده، ويف حماولته إثبات-٤

ًاإلعجاز القرآين، وهلذا فقد وجدنا عنده منطا ثالثا من النقد، هو النقد  ً
ُالتحليلي أو التطبيقي، الذي اهتم به اهتماما فائقا، وعين به عناية كب ً رية، من ً

خالل دراسته لقصيديت امرئ القيس والبحرتي، واملوازنة بينهما وبني القرآن 
 ومع أن هدفه من ذلك كان إثبات اإلعجاز القرآين، وتفوقه على .الكرمي

ًهاتني القصيدتني فضال عن سوامها من شعر، فإنه أسهم إسهاما كبريا يف  ً ً
بيقي واالحتفال به، وحماولة دراسة َّتوجيه أنظار النقاد إىل التوسع يف النقد التط

القصيدة كاملة أو معظمها وحتليلها، وعدم االكتفاء بالوقوف على البيت أو 
البيتني أو األبيات القليلة منها، كما كان يفعل معظم النقاد الذين سبقوه، وقد 
أشار الدكتور طه حسني إىل شيء من هذا يف حديثه عن نقاد أيب متام 

ًإنكم ال جتدون أحدا من هؤالء النقاد ينقد ((:  إذ يقولوالبحرتي واملتنيب
القصيدة من حيث هي قصيدة، فهم إذا قرؤوا أمجل قصائد أيب متام واملتنيب 
ا،  والبحرتي ال ينظرون إليها مجلة، كيف استقامت ألفاظها ومعانيها وأسلو

))...وإمنا يقفون عند البيت أو البيتني
ب له، ُ، وهذا من جديده الذي حيس)٥٩(

  . ُويثىن به عليه
 املناسبة اتضح موقفه العدائي من مذهب البديع، فهو ال يراه الوسيلة - ٥

إلثبات اإلعجاز القرآين، وال ميكن االعتماد عليه يف هذا الباب، ألنه ميكن 
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تعمله وإتقانه بالتعلم والدربة واملمارسة، وهذا ينسجم مع نفوره من مذهب 
ِّ وهلذا جنده يفضل البحرتي على كثري من الشعراء ُّالصنعة والتكلف بوجه عام،

والسيما من يغلب عليهم التصنع يف أشعارهم، ويكثر البديع لديهم كثرة 
ًمفرطة، وهلذا أيضا اختار إحدى قصائده، بوصفها ممثلة للشعر اجليد عامة، 

  . وألفضل شعره خاصة، ليوازن بينها وبني القرآن الكرمي

امه للموازنة بني القرآن الكرمي والشعر، وذلك أفرغ معظم جهده واهتم - ٦
أن معظم براعة كالم العرب يف الشعر، وال جند يف منثور قوهلم ما جند يف ((ألنه يرى 
َّ وإن ضيق نطاق القول، فهو جيمع حواشيه، و -  أي الشعر - وهو .... منظومه

ذب يف بابه، وويف له مجيع أسبا ِّيضم أطرافه ونواحيه، فهو إذا  ُ به، مل يقاربه من َّ
م خطاب ))كالم اآلدميني كالم، ومل يعارضه من خطا

، وهلذا الذي يراه فإنه مل )٦٠(
يطل الوقوف على فنون القول األخرى، واقتصر على إيراد عدد كبري من خطب 

 والصحابة الكرام، دون نقد أو حتليل أو تأويل، ويف معرض املوازنة بني الرسول 
ُباقالين فيما ال حتمد عقباه، وظهر التجين والتعسف يف نقده القرآن والشعر، وقع ال

ًظهورا واضح ُ، وحاول جاهدا أن يسقط قصيدتني اثنتني، مها يف نظره من عيون اً
ما وبراعة صاحبيهما  الشعر، ومن أجوده وأروعه، ومها مما أمجع الناس على جود

َّللبحرتي، دون أن يتنبه على ومتيزمها يف ميدان الشعر، األوىل المرئ القيس، والثانية 
َّمسألة هي يف غاية األمهية من وجهة نظري، تتمثل باالختالف والتمايز بني األنواع 
األدبية املختلفة، إذ إن لكل فن قويل، ونوع أديب، ماهيته و طبيعته وأهدافه ووظيفته 
وخصائصه، وهذه العناصر هي اليت جتعل األنواع األدبية ختتلف فيما بينها 
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ًتالفات تقل حينا وتكثر حينا آخر، على الرغم من القواسم املشرتكة الكثرية اليت اخ ً
 وهلذا كله فإنه ينبغي .ًتربط فيما بينها، بسبب انضوائها مجيعا حتت مسمى األدب

ِّلناقد املوازن توخي احلذر الشديد يف أمثال هذه املوازنات، واالبتعاد عن الذاتية ل
ا سلفا، واليت جتعل الناقد ينحرف عن مسار َْاملفرطة، واألفكار القب ًلية، املسلم  ّ َِّ

النقد املوضوعي الذي جيب أن يتحلى به يف نقده، و يتسم به يف أحكامه النقدية 
على النصوص األدبية املختلفة، هذا مع حتفظي الشديد الذي يكاد يصل إىل درجة 

بييـن خمتلفني، فمنهج املوازنة اإلنكار، على إمكان املوازنة أو املقارنة بني نوعني أد
  .الصحيح فيما أرى، هو الذي يوازن بني نصوص خمتلفة، من فن قويل واحد

إن إعجاز القرآن الكرمي حقيقة راسخة، ال يشك فيها إال معاند، وال  - ٧
ينكرها إال جاحد، وتفوقه على أساليب الكالم عند العرب، وفنون القول لديهم، 

ًقد سلك العلماء طرقا شىت، واتبعوا وسائل متعددة أمر ثابت ال مراء فيه، و
إلثبات اإلعجاز القرآين، وظهرت يف هذا امليدان نظريات كثرية، حاول كل منها 
ُأن يثبت اإلعجاز ويدلل عليه، بطريقة ختتلف عن األخرى، وكان من ذلك موازنة 

 وآخرون القرآن بغريه من فنون القول كما أسلفت قبل قليل، وكما فعل الباقالين
ِّسواه، وما أود أن أنبه عليه هنا، هو أنه ال ينبغي أن يكون هاجس الناقد املوازن 
ًإسقاط هذا النص شعرا كان أم نثرا، ملصلحة القرآن الكرمي، و التدليل على  ً َ
إعجازه من وراء ذلك، ألن إثبات اإلعجاز القرآين ال يقوم، وال ينبغي أن يقوم 

ا، والسيما على التقليل من أمهية النص وص األدبية، ونفي اجلودة عنها، وهدم أركا
ُما عرف منها بالتميز والتفوق، وألن إثبات اإلعجاز كذلك ال يتطلب ركوب مثل 

وال يضري إعجاز القرآن أن يكون هذا النص . هذه الطرق الوعرة، واملسالك اجلافية
ًأو ذاك متفوقا أو متميزا يف بابه، أو أن يكون هذا الشاعر  ًأو األديب بارعا ً



  
٥٧٣  محود حسني يونس.  د– النفي واإلثبات يف نقد الباقالين

ًومتقدما على أشباهه ونظرائه، ال بل إن ذلك قد يعد دليال على تأثر هؤالء  ُّ ً ِّ
املبدعني بأسلوب القرآن، واستلهامهم طرائقه يف األداء، ووسائله يف التعبري، ألنه 
ًما من مبدع يف ميدان األدب إال وقد تـلمذ كثريا أو قليال ألساليب القرآن الكرمي  ً َ َ َْ

  .ئقهوطرا
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