
ْرفَة ِعْندَ الُمْعتَِزلَة                                                 التاسع العدد-جملة كلية  اآلداب                                           بِالصَّ
___________________________________________________________ 

681 

 

 الَقْوُل بِالصَّْرَفة ِعْنَد ادلُْعَتزِلَة 
 د. سليمان خمتار إمساعيل

  جامعة مصراتة/كلية اآلداب
Smi77512@gmail.com 

 :البحث ملخص
ْعَتزَِلة ىذه الورقة البحثية واليت ىي بعنوان : " الَقْوُل بِالصَّْرَفة

ُ
" ىي زلاولة للنظر  ِعْنَد ادل

يف وجو من وجـوه اإلعجاز وىـو القول بالصَّرفة. إذ يسعى الباحث إىل دراسة قضية الصرفة يف 
وذلك بعرض وتعريف أقوال بعض أئمتهم، وكذلك  ؛إعجاز القرآن الكرًن عند فرقة ادلعتزلة

 مواقف علماء اإلسالم من غَت ادلعتزلة يف ىذا الشأن.
فبدأ الباحث بتعريف القرآن الكرًن  ؛وقد مت تنـاول ىـذا ادلوضـوع يف أربعـة أقـسام رئيسة

ادلعجزة وتبيان معٌت اإلعجاز، فذكر وجوه اإلعجاز إمجاال، مث لغة واصطالحاً، وأتبعو بتعريف 
ز عّرف ادلعتزلة على أهنا فرقة من أكثر الفرق اإلسالمية دفاعا عن القرآن وحديثا عن اإلعجا

حديثا علميا مستندا إىل األدلة العقلية، وأكثر من ُعرف عنهم القول بالصرفة فأتى على معٌت 
الصرفة عندىم، مث وقف عند مخسة من أشهر أئمتهم القائلُت بالصرفة وىم: النظام، واجلاحظ، 

تباينة والرماين، والقاضي عبد اجلبار، والزسلشري، مث ذكر أقواذلم  ورؤاىم ادلتشاهبة أحيانا وادل
نو إأحيانا أخرى يف قضية الصرفة.  وأوضح الباحث يف اخلتام وجوه بطالن القول بالصرفة قائال 

رأي  مرفوض عند علماء ادلسلمُت معتزلة وسنة، وبُّت أسباب ذلك يف نقاط ِعدة تُبطل القول 
فهو وإن كان  ؛بو وتثبت أنو هتافت باطل فاسد، كما أن يف نسبتو إىل فرقة ادلعتزلة ظلم وافًتاء

قد عرف عن بعض أئمتهم فمنهم من رده ورفضو معتقدا أن اإلعجاز يف القرآن ىو يف بالغتو 
أهنى الباحث ورقتو باإلشارة إىل ادلصادر وادلراجع  ادلختلفة و  مو وما جاء فيو من الغيبيات.ونظ

 اليت اعتمدت عليها دراستو .
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Al Sarfah Issue in Mu'tazila School 

 Dr. Suleiman M. Ismael   

Abstract 

 This research paper, which is entitled “Al Sarfah Issue 

in Mu'tazila School” is an attempt to examine one type of 

Koran's miracles. This issue was discussed in many sections. 

The first section had dealt with Koran's definition, the meaning 

of miracles in general and the Koran's miracle precisely. Then, 

the researcher had mentioned Mu'tazila school and defined it as 

a school of Islamic theology which is best known for accepting 

the idea of Al Sarfah Issue. The next section was devoted to 

five of Mu'tazila scholars who had supported the idea of Al 

Sarfah, they are: An-Nazzam, Al-Jāḥiẓ, AR-Rummani, Abd al-

Jabbar Ibn Ahmad and Al-Zamakhshari. In conclusion, the 

researcher pointed out that Al-Sarfah issue is void and he 

explained the reasons for that invalidity at several points. 

Besides, he emphasized that the attribute of Al Sarfah to 

Mu'tazilites is injustice and fabrication. Finally, the research is 

concluded with a list of references upon which it relied. 
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 الرَِّحيمِ ِبْسِم هللِا الرَّْْحَِن                             
احلمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ومل جيعل لو عوجا، والصالة والسالم على من        

 ختم هللا بو الرساالت وأيده بادلعجزات، زلمد بن عبد هللا وعلى آلو وأصحابو أمجعُت .
لقرآن الكرًن قضية واسعة ادلباحث متعددة الزوايا، قدمية وبعد: فإن قضية إعجاز ا     

متجددة، ومع ىذا فإن البحث فيها وإعادة طرق باهبا أمر شائق جذاب ال مُيلُّ، فال يكاد 
 ولو أنفق فيو عمره.   ؛يقضي الدارس منو وطره

ة "،  ويف ىذا البحث زلاولة للنظر يف وجو من وجـوه اإلعجاز وىـو " القول بالصَّرف     
كوجو من وجوه اإلعجاز، وىو الذي قال بو أناس شلن وقفوا عند دراسة إعجاز القرآن الكرًن 
ومنهم بعض علماء ادلعتزلة، ففي ىذا البحث عرض ذلذا الرأي وتعريف ببعض من قال بو من 
ادلعتزلة، ومواقف علماء اإلسالم من غَت ادلعتزلة من ىذا القول، ولست أدعي السبق يف طرق 

فإن كثَتا من كتب إعجاز القرآن الكرًن قد عرضت  ؛الباب وال االبتكار يف طرحو ومناقشتوىذا 
ذلذا ادلوضوع بصور سلتلفة، وإنٍت على وعي بالدراسات السابقة، ومع ذلك فأرى أمهية إعادة 

 ْتثو وتناولو، فإن تناول السابقُت ال مينع الالحقُت البحث والدراسة. 
ب والدخول فيو أستحسن أن أبدأـ ولو بقول موجز سلتصرـ بتعريف وقبل ولوج ىذا البا     

للقرآن الكرًن،  مث أعرف بادلعجزة وأبُت معٌت اإلعجاز ، وأتبع ذلك بذكر وجوه اإلعجاز إمجاال، 
مث أعرِّف بادلعتزلة، ومبعٌت الصرفة عندىم من خالل مخسة من أشهر أعالمهم وىم: النظام، 

ي عبد اجلبار، والزسلشري، وأهني البحث بنتيجة أخلص إليها، وثبت واجلاحظ، والرماين، والقاض
 بادلصادر وادلراجع اليت اعتمدت عليها.

 معجزة القرآن والتحدي :  
بداية ما ىو القرآن الكرًن؟ لقد وقف كثَت من العلماء عند تعريف القرآن الكرًن، ودلا             

مدارسهم اليت يصدرون عنها، واحلصيلة العلمية اختلفت زوايا نظرىم وتباينت مناىج ْتثهم و 
 والثقافية اليت معهم، اختلفت تعريفاهتم للقرآن الكرًن.
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َنا ََجَْعُو َوقُ ْرآنَوُ {: فالقرآن يف اللغة مرادف للقراءة، قال تعاىل فَِإَذا قَ َرْأنَاُه  ,ِإنَّ َعَلي ْ
ىذا ادلعٌت ادلصدري وجعل امسا مث نقل  (,18  17)سورة القيامة اآلية }قُ ْرآنَوُ  فَاتَِّبعْ 

طالق ادلصدر على مفعولو، فلفظ إلنيب صلى هللا عليو وسلم من باب للكالم ادلعجز ادلنزل على ا
قرآن مهموز، وإذا حذفت مهزتو فإمنا ذلك للتخفيف، وإذا دخلت أل بعد التسمية فإمنا ىي 

 (.  14\1ينظر: الزرقاين, مناىل العرفان, للمح األصل ال للتعريف. )
ىذه خالصة ما اختاره العلماء استنادا إىل موارد اللغة وقوانُت االشتقاق، وما ذىب 
إليو بعضهم من أن لفظ "قرآن" وصف من القرء مبعٌت اجلمع، أو أنو مشتق من القرائن، أو من 
قرنت الشيء بالشيء، أو أنو مرجتل موضوع من أول األمر علما على الكالم ادلعجز ادلنزل، غَت 
مهموز وال رلرد من "أل"، فإن كل ىذه اآلراء ال ختلو من تكلف يف توجيهها، وبعد عن قواعد 

 .     (14\1ينظر: الزرقاين, مناىل العرفان,االشتقاق، وموارد اللغة. )
وأما يف االصطالح فقد عرف بأكثر من تعريف، فمن تعريفاتو: " أنو كالم هللا تعاىل ادلنزل على 
نبيو زلمد صلى هللا عليو وسلم، ادلعجز بلفظو، ادلتعبد بتالوتو، ادلنقول إلينا بالتواتر، ادلكتوب يف 

, 1990)عبيدات, دراسات يف علوم القرآن,ادلصاحف من أول الفاحتة إىل آخر الناس" 
 (. 12   11ص:

ومن تعريفاتو أيضا أنو: "اللفظ ادلنزل على النيب صلى هللا عليو وسلم من أول الفاحتة        
 (.17\1الزرقاين, مناىل العرفان, إىل آخر الناس". )

 (.18\1) الزرقاين, مناىل العرفان,كما يطلق القرآن على النقوش ادلرقومة بُت دفيت ادلصحف
، فهو  لرسولو زلمد صلى هللا عليو وسلم  تعاىل أن يكون ىذا القرآن معجزةوقد أراد هللا         

ككل معجزة أمر خارق للعادة أظهره هللا على يد نبيو تصديقا لو يف دعواه ، فكانت ىذه 
 ادلعجزة مبنزلة قولو سبحانو "صدق عبدي فيما يبلغ عٍت" .

ن جنس ما نبغ فيو القوم الذين وإن من حكم هللا البالغة أن جعل معجزة كل نيب  م     
 أرسل إليهم ليكون ذلك أبلغ يف التحدي ، وإقامة احلجة عليهم.
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فدعا قومو إىل توحيد هللا تعاىل وترك ما ىم  ؛ولقد بعث هللا زلمدا صلى هللا عليو وسلم       
را، عليو من الضالل واالضلراف، فعموا وصموا عن مساع دعوة احلق، وأصروا واستكربوا استكبا

ودتسكوا بباطلهم وعارضوا النيب صلى هللا عليو وسلم، فجاءىم بالدليل والربىان على صدقو يف 
دعوتو وفيما جاء بو عن ربو، وأظهر هللا تعاىل على يديو كثَتا من ادلعجزات،  كان أعظمها  

 وأبقاىا على مر الدىور القرآن الكرًن .

قرآن البشر مجيعا عربا وعجما، بل حتدى حتدى رسول هللا صلى هللا عليو وسلم بال      
الثقلُت إنسًا وجناً، حتدى من كان يف زمانو ومن يأيت من بعده إىل قيام الساعة، حتدى العرب 
وىم من ىم يومها فصاحة وبالغة وبيانا، حتداىم بلغتهم وكالمهم وحروفهم اليت يؤلفون هبا 

راهتم وحكمهم وأمثاذلم ومجيع فنوهنم، قوذلم، وينسجون هبا شعرىم وخطبهم ومنافراهتم  ومفاخ
وىم أرباب القول وأىل الَلسن والدراية بادليدان واآللة وموضوع النزال، حتداىم وتدرج معهم يف 

تَ ق وََّلُو َبْل الَ يُ ْؤِمُنوَن  َأْم يَ ُقوُلون  : }التحدي فطالبهم بأن يأتوا مبثل القرآن كلو، قال تعاىل
(، فلما  32   31سورة الطور, اآليتان: {)ِو ِإْن َكانُوا َصاِدِقٌنَ ف  ْلي ْأُتوا ِبَِديٍث ِمْثلِ 

َأْم يَ ُقوُلوَن } عجزوا خفف عنهم يف الطلب والتحدي فطالبهم بعشر سور فقال تعاىل:
تَ َراُه ُقْل فَْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِو ُمْفتَ َريَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن هللِا  اف ْ

(، فلما عجزوا زاد يف حتديو ذلم مع التخفيف يف 31سورة ىود، اآلية:{،)ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقٌنَ 
َوِإْن ُكْنُتْم يف رَْيٍب ِمَّا :} الطلب فطالبهم بسورة واحدة من مثل القرآن فقال سبحانو 
ءَُكْم ِمْن ُدوِن هللِا ِإْن ُكْنُتْم نَ زَّْلَنا َعَلى َعْبِدنَا فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْن ِمْثِلِو َواْدُعوا ُشَهَدا

( ، فلما عجزوا مع قيام دواعي ادلعارضة، ــ وىو رد ما 22{)سورة البقرة، اآلية:َصاِدِقٌَن 
ُقْل : }جاءىم بو رسول هللا صلى هللا عليو وسلم ــ سجل عليهم القرآن ىذا العجـز فقال تعـالـى
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ْن يَْأُتوا ِبِْثِل َىَذا الُقْرآِن ال يَْأُتوَن ِبِْثِلِو َوَلْو  لَِئن اْجَتَمَعْت اإلْنُس َواجِلنُّ َعَلى أَ 
 (.88{)سورة: اإلسراء، اآلية :َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهًنا  

إن داعي ادلعارضة كان قائما عند العرب لو استطاعوا، فقد أراقوا الدماء وضحوا           
والوقوف يف وجهها، فلو كان بإمكاهنم أن يأتوا بأمواذلم وأنفسهم يف سبيل رد دعوة القرآن 

بشيء من مثل القرآن دلا ترددوا، وقد سجل التاريخ عن أناس حاولوا ادلعارضة وحسبوا أهنم 
يستطيعوهنا، فجاءوا بكالم ال يشبو القرآن وال يشبو كالم أنفسهم، بل نزلوا إىل ضرب من 

خر منو من مسعو، وكان مثال وموعظة باٍق عاره وشناره، فس ،السخف والتفاىة باٍد عواره
فقد  كان يعمد إىل آي من القرآن الكرًن فيسرق  ،لآلخرين، كالذي صدر عن مسيلمة الكذاب

(، أعطيناك اجلماىر فصل لربك وجاىر إنابعضها مث يدعيها لنفسو، كقولو:)أكثر ألفاظها ويبدل 
ة ، كقولو: )والطاحنات طحنا أو أن جييء على موازين الكلمات القرآنية بألفاظ ومعان سوقي

والعاجنات عجنا واخلابزات خبزا(، فلم يستطع وىو عريب قح أن حيتفظ بأسلوب نفسو بلو أن 
دراز,  النبأ العظيم يرقى إىل األسلوب القرآين، وإمنا أتى مبا يشبو كالم الصبيان يف مداعباهتم)

 (. 82,   81, ص:1988نظرات جديدة يف القرآن, 
  القرآن الرر م :وجو اإلعجاز يف

ال خالف بُت العلماء يف أن القرآن معجز ،وأن اخللق قد عجزوا عن اإلتيان مبثلو ،وإمنا          
اخلالف بينهم يف جهة اإلعجاز، فكٌل رأى اإلعجاز من ناحية، ألهنم نظروا إليو من عدة زوايا، 

: أين موضع اإلعجاز  ن بعض العلماء خطّأ من يسأل فيقولإفكل ما يف القرآن معجز، حىت 
 ؛ألن كل شيء فيو ؛يف القرآن ؟ وقال : إن القرآن ال يسأل عن موضع اإلعجاز فيو

 (. 83, ص:1993السيد صاحل, ادلعجزة واإلعجاز يف القرآن, معجز)
وفصل بعضهم ىذا اإلمجال ومل يكتف بقولو إن كل ما يف القرآن معجز، فقال  فريق من       

جز ببالغتو ، وقال آخرون ببيانو وفصاحتو، وذىب قوم إىل أن اإلعجاز العلماء إن القرآن مع
فيو راجع إىل نظمو وأسلوبو اخلاص، وقال آخرون: إمنا يرجع إعجازه إىل تأثَته يف القلوب 
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والنفوس ، وقال مجاعة: إنو معجز مبا حيويو من اإلخبار عن ادلغيبات، ورأى بعض ادلتأخرين من 
لعلمية اليت حواىا دليل على أنو من عند هللا تعاىل ، وكل ىذه وجوه الباحثُت يف ادلعجزات ا

صاحلة إلثبات إعجازه ، فإعجازه ال يتناىى عند حد ، ولكن دتت وجو آخر ــ ىو ادلقصود 
بالبحث ىنا ــ رآه مجاعة وعدوا مكمن اإلعجاز فيو، وىو الصرفة ، فإن بعض علماء ادلعتزلة 

صرفة على تفصيل متفاوت بينهم يف فهم  معٌت الصرفة  كما ادعى أن إعجاز القرآن كان بال
 سيأيت.

 لغة واصطالحا :  فةَ رْ معىن الصَّ 
َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة : } الصَّْرَفة ـ بفتح الصاد ـ رد الشيء عن وجهو ، قال تعاىل    

اْنَصَرُفوا َصَرَف هللُا قُ ُلوبَ ُهْم َنَظَر بَ ْعُضُهْم ِإََل بَ ْعٍض َىْل يَ َراُكْم ِمْن أَحٍد ُثَّ 
(، أي رجعوا عن ادلكان الذي استمعوا 128سورة التوبة, اآلية: ) {بِأَن َُّهْم قَ ْوٌم اَل يَ ْفَقُهون

فيو، وقيل انصرفوا عن العمل بشيء شلا مسعوا ،صرف هللا قلوهبم أي أضلهم هللا رلازاة على 
 ف(. فعلهم)ابن منظور، لسان العرب، مادة ص. ر . 

ويف اصطالح ادلتكلمُت القائلُت هبا : "ىي أمر إذلي خارق للعادة أجراه هللا تعاىل     
على يد نبيو زلمد صلى هللا عليو وسلم دليال على صدقو يف دعواه النبوة ، وىو أن هللا تعاىل 
صرف مهم العرب عن معارضة القرآن مع حتديهم أن يأتوا بسورة من مثلو ، ولو مل  يصرفهم 

 . (43, ص: 1998عمار, نظرية اإلعجاز القرآين, اءوا مبثلو")جل
وقد اشتهر القول بالصرفة عن فرقة ادلعتزلة ونسب إليهم ، وىم من أكثر الفرق     

اإلسالمية دفاعا عن القرآن والعقيدة فقد حتدثوا عن اإلعجاز حديثا علميا يستند إىل األدلة 
عمار, فررة النظم بٌن وجوه غة وروعة الًتاكيب،)العقلية ، ويوضح ما فيو من أمناط الصيا

،وتنسب ىذه الفرقة إىل "واصل بن عطاء" الذي اعتزل رللس (16, ص:1988اإلعجاز, 
)شريف, احلسن البصري يف أواخر العهد األموي بسبب اخلالف يف حكم مرتكب الكبَتة

لة أن فكانت إجابة واصل عن ىذه ادلسأ (,227, ص:1986معجم الفرق اإلسالمية,
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مرتكب الكبَت ليس مؤمنا مطلقا وال كافرا مطلقا ، ولكنو منزل بُت ادلنزلتُت، وأنو سللد يف النار، 
 فكان ذلك سببا يف تسميتو ومن تبعو هبذا االسم . ؛واعتزل رللس أستاذه

 وسأقف فيما يلي عند مخسة من أشهر أئمة ادلعتزلة القائلُت بالصرفة ، وىم :   
 ىـ( .213)ـ النظام ، ت  3
 ىـ ( . 222ـ اجلاحظ ، ت ) 2 
 ىـ ( . 183ـ الرماين ، ت )  1
 ىـ(332ـ القاضي عبد اجلبار ، ت ) 3
 ىـ ( 218ـ الزسلشري ، ت )  2
:ىو إبراىيم بن سيار بن ىانئ البصري أبو إسحاق النظام ، من أئمة ادلعتزلة ، قال    النظام 3

عنو اجلاحظ : " األوائل يقولون يف كل ألف سنة رجل ال مثيل لو ، فإن صح ذلك فأبو إسحاق 
من أولئك، تبحر أبو إسحاق يف علوم الفلسفة ، واطلع على كثَت شلا كتبو رجاذلا، وانفرد بآراء 

, 1989الزركلي, األعالم,بعو فيها  فرقة من ادلعتزلة مسيت النظامية نسبة إليو") خاصة تا
 ( .373, وانظر العريب, إمساعيل, معجم الفرق, ص:43\1

ورأي النظام وقولو بالصرفة نقلو عنو العلماء، منهم بدر الدين الزركلي، إذ يقول حتت      
وقد اختلف فيو على أقوال، فصدر كالمو برأي  عنوان: بيان األقوال ادلختلفة يف وجوه اإلعجاز،

النظام فقال: "أحدىا وىو قول النظام: "إن هللا صرف العرب عن معارضتو، وسلب عقوذلم، 
, ص: 2006) الزركشي, وكان مقدورا ذلم لكن عاقهم أمر خارجي فصار كسائر ادلعجزات"

يصل إلينا شيء منها،  ، أما كتبو فلمل رأي النظام أصحابو الذين عرفوه، كما نق(385
، وشلن نقل آراءه تلميذه (34ص: ,1946م بن سيار وآراؤه الرالمية,أبوريدة, إبراىي)

، فقد ورد يف كتابو حجج النبوة قولو : " كتبت للناس كتابا جهدت فيو نفسي وبلغت اجلاحظ
لرافضي،  فيو أقصى ما ميكن مثلي من االحتجاج للقرآن، والرد على الطعان، فلم أدع فيو مسألة

وال حلديثي، وال حلشوي، وال لكافر، وال دلنافق ، وال ألصحاب النظام، وال دلن صلم بعد النظام، 
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")اجلاحظ, حجج النبوة شلن يزعم أن القرآن حق وليس تأليفو ْتجة، وأنو تنزيل وليس بربىان 
 ( .166, ص: 1987ضمن رسائل اجلاحظ الرالمية, 

اإلسالميُت أنو قال : " اآلية واألعجوبة يف القرآن ما  وحكى عنو األشعري يف مقاالت    
فيو من األخبار عن الغيوب، فأما التأليف والنظم فقد كان جيوز أن يقدر عليو العباد لوال أن هللا 

 ( .120, ص:1994") األشعري , مقاالت اإلسالميٌن, منعهم مبنع وعجز أحدثهما فيهم 
لبغدادي : " الفضيحة اخلامسة عشر من فضائحو ــ ويف كتاب الفرق بُت الفرق يقول ا    

واحلديث ىنا عن النظام ــ قولو إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماتو ليس مبعجزة للنيب صلى هللا 
عليو وسلم وال داللة على صدقو يف دعواه النبوة، وإمنا وجو الداللة منو على صدقو ما فيو من 

فإن العباد قادرون على مثلو وما ىو ؛ حسن تأليف آياتوقرآن و اإلخبار عن الغيوب، فأما نظم ال
 ( .143, ص: 1995البغدادي, الفرق بٌن الفرق,أحسن منو يف النظم والتأليف")

ُقْل لَِئن اْجَتَمَعْت اإلْنُس َواجِلنُّ ويف ىذا عناد منو، لقولو تعاىل: }     
 ِبِْثِلِو َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهًنا   َعَلى َأْن يَْأُتوا ِبِْثِل َىَذا الُقْرآِن ال يَْأُتونَ 

( ومل يكن غرض منكر إعجاز القرآن إال إنكار نبوة من حتدى 88{)سورة اإلسراء، اآلية: 
 . (143, ص:1995البغدادي, الفرق بٌن الفرق, العرب بأن يعارضوه مبثلو، )

ما نسب إىل النظام من إنكار وأما اخلياط يف كتابو االنتصار فإنو مل يصرح بإنكار     
احلجة يف نظم القرآن وتأليفو ، وىو يقول إن القرآن عند النظام حجة للنيب صلى هللا عليو وسلم 

، ومبا سيقولونو، لغيوب ، وإخباره مبا يف نفوس قوممن وجوه ، مثل ما فيو من اإلخبار عن ا
 (.68, ص:1988)اخلياط, االنتصار والرد على ابن الراوندي ادللحد,

ويتبُت لنا شلا تقدم أن ادلنسوب للنظام ليس رأيا واحدا، فبعض ادلؤلفُت ال ينسب إليو     
الصرفة صراحة، وبعضهم جيمع  فيما ينسبو إليو بُت اإلخبار بالغيب وبُت الصرفة أو اإلعجاز 

 .(12، ص: 3431بعجز أحدثو هللا يف العرب. )أبو ريدة، إبراىيم بن سيار وآراؤه الكالمية،
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     اجلاحظ : 2
ىو عمرو بن ْتر بن زلبوب أبو عثمان ، ادلشهور باجلاحظ، كبَت أئمة األدب ورئيس     

(من ادلعتزلة، من أشهر 303، ص:3441الفرقة اجلاحظية) العريب، إمساعيل، معجم الفرق،
, 1989األعالم,الزركلي, مؤلفاتو : احليوان، والبيان والتبيُت، والبخالء ،واحملاسن واألضداد. ) 

5\ 74.) 
لقد أثَت حول رأي اجلاحظ يف اإلعجاز الكثَت من الكالم ، فمن قائل إنو يقول       

بالصرفة ، ومن قائل إنو يقول بالنظم، ومن قائل إنو يقول هبما معا ،يقول عنو الرافعي: " أما 
العليا من البالغة اليت  ، وىو أن القرآن يف الدرجةأيو يف اإلعجاز كرأي أىل العربيةاجلاحظ فإن ر 

مل يعهد مثلها ..."، مث قال: " غَت أن الرجل كثَت االضطراب، فإن ىؤالء ادلتكلمُت كأمنا كانوا 
يف عصرىم يف ُمْنُخل ...، ولذلك مل يسلم ىو أيضا من القول بالصرفة وإن كان قد أخفاىا 

  (174, ص:1990الرافعي, إعجاز  القرآن, وأومأ إليها يف ُعرض" )
ولو رجعنا إىل مؤلفات اجلاحظ لتأكد لدينا ىذا االضطراب أكثر ،ففي كتاب احليوان       

ما يشَت إىل أنو يقول بالصرفة وإن مل يكن ىذا القول صرحيا ،فعند حديثو عن موسى بن عمران 
ومن كان معو يف التيو قال: " ..... كانوا أمة من األمم يتسكعون أربعُت عاما يف مقدار فراسخ 

سَتة وال يهتدون إىل ادلخرج ، وما كانت بالد التيو إال مالعبهم ومنتزىاهتم ، وال يعدم مثل ي
ذلك العسكر األدالء ، واجلمالُت، وادلكارين، والفيوج ، والرسل، ولكن هللا صرف أوىامهم 

 (.89\4, 1988اجلاحظ, كتاب احليوان, ،ورفع ذلك الفضل عن صدورىم")
ذا الصرف الذي ألقاه هللا على بٍت إسرائيل صرف هللا للشياطُت مث إن اجلاحظ شبو هب     

الذين يسًتقون السمع .... إىل أن قال: "ومثل ذلك ما رفع من أوىام العرب وصرف نفوسهم 
عن ادلعارضة للقرآن بعد أن حتداىم الرسول بنظمو ، ولذلك مل صلد أحدا طمع فيو، ولو طمع 

اء بأمر فيو أدىن شبهة لعظمت القصة على األعراب فيو لتكلفو، ولو تكلف بعضهم ذلك فج
وأشباه األعراب، والنساء، وأشباه النساء، وأللقى ذلك للمسلمُت عماًل، ولطلبوا احملاكمة 
والًتاضي ببعض العرب ولكثر القيل والقال، فقد رأيت مسيلمة وأصحاب بن النواحة  إمنا تعلقوا 



ْرفَة ِعْندَ الُمْعتَِزلَة                                                 التاسع العدد-جملة كلية  اآلداب  بِالصَّ
___________________________________________________________ 

611 

 

يعلم كل من مسعو أنو إمنا عدا على القرآن فسلبو، مبا ألف ذلم مسيلمة من ذلك الكالم، الذي 
وأخذ بعضو وتعاطى أن يقارنو فكان هلل ذلك التدبَت، الذي ال يبلغو العباد ولو اجتمعوا لو" 

 (.89\4, 1988)اجلاحظ, كتاب احليوان,
ويبدو أن الصرفة عند اجلاحظ ختتلف عن الصرفة عند النظام، ولذلك رد عليو        

النظام لوال الصرفة جلاءوا مبثل القرآن ومبا ىو أحسن منو نظما وتأليفا، أما عند فعند ؛ورفضها
اجلاحظ فلوال الصرفة لطمعوا يف اإلتيان مبثلو، ولو طمع فيو بعضهم وتكلفو فجاء بأمر فيو أدىن 
شبهة، لعظمت القصة يف األعراب وأشباه األعراب والنساء ... ولكثر القيل والقال، فالصرفة 

احظ لقطع باب اللجاجة بالباطل ألدىن شبهة يتعلق هبا من ال حاجز لو من دتكن عند اجل
 (.12، ص: 3448الدين كاألعراب، ومن ال تأمل لو كالنساء)عمار، نظرية اإلعجاز القرآين،

ويف بعض كتابات اجلاحظ صلده يرجع اإلعجاز إىل نظم القرآن وتأليفو، جاء يف      
و أراد أنطق الناس أن يؤلف من ىذا الضرب سورة واحدة طويلة أو الرسائل الكالمية قولو: "ول

قصَتة على نظم القرآن وطبعو وتأليفو وسلرجو دلا قدر عليو، ولو استعان ّتميع قحطان ، ومعد 
 (.131, ص: 1987") اجلاحظ, رسائل اجلاحظ, ,بن عدنان ... 

    الرماين :  3
أبو احلسن الرماين، باحث معتزيل مفسر، من  ىو علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا        

سيبويو والنكت يف  كبار النحاة، لو مصنفات كثَتة منها : األكوان ، واألمساء والصفات، وشرح
، فقد ذكر يف كتابو (، وىو شلن قال بالصرفة133\3، 3484الزركلي، األعالم،إعجاز القرآن)

ع جهات: "ترك ادلعارضة مع توفر النكت يف إعجاز القرآن أن وجوه إعجاز القرآن من سب
الدواعي، وشدة احلاجة، والتحدي للكافة، والصرفة، والبالغة، واألخبار الصادقة عن األمور 

لصرفة فهي صرف اذلمم عن "وأما اوقياسو لكل معجزة،... مث يقول:  ادلستقبلة، ونقض العادة،
على النبوة، وىذا عندنا  ، وذلك خارج عن العادة كخروج سائر ادلعجزات اليت دلتادلعارضة

, ص: 1968الرماين, النرت يف إعجاز القرآن,أحد وجوه اإلعجاز اليت يظهر منها للعقول")
110.) 
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فالرماين جعل رسالتو كلها للحديث عن إعجاز القرآن البالغي، باستثناء الصفحتُت      
ول سعد الدين السيد األخَتتُت، ذلذا فقد شك بعض الباحثُت يف صحة نسبة ىذا الرأي إليو، يق

صاحل: "وغريب ىذا الكالم على الرماين، وىو الذي أشار إىل إعجاز القرآن بالنظم والبالغة، 
ومها وجهان ال ميكن اجلمع بينهما ـ النظم والصرفة، ولذلك دافع عنو بعضهم وقال إن ىذا 

ة ، أما ىو فَتى أن الكالم عن الرماين ليس رأيو وإمنا أراد بو أن حيكي رأي مجاعتو من ادلعتزل
فرأي الرماين يف إعجاز  (,12, ص:1993صاحل, ادلعجزة واإلعجاز, القرآن معجز بنظمو)

 القرآن أقرب إىل أىل السنة منو إىل ادلعتزلة.
   القاضي عبد اجلبار : 4

ىو عبد اجلبار بن أْحد بن عبد اجلبار اذلمداين، قاض أصويل ، كان شيخ ادلعتزلة يف عصره،     
يلقبونو قاضي القضاة وال يطلقون ىذا اللقب على غَته، لو تصانيف كثَتة، منها تنزيو وىم 

القرآن عن ادلطاعن، وشرح األصول اخلمسة ، وادلغٍت يف أبواب التوحيد والعدل ، وتثبيت دالئل 
 ( . 273\3, 1989)الزركلي, األعالم,النبوة 

رد على القائلُت هبا وأبطل رأيهم وميثل القاضي عبد اجلبار الرأي الرافض للصرفة، فقد 
يف كتابو ادلغٍت، وكذلك رد عليهم وناقشهم يف كتابو: تنزيو القرآن عن ادلطاعن، ومع ىذا فإن لو 
يف بعض كتبو من القول ما جيعل العلماء يصنفونو ضمن القائلُت هبا، يقول القاضي عبد اجلبار: 

لَِئن اْجَتَمَعْت اإلْنُس َواجِلنُّ َعَلى َأْن ُقْل }  " مث بُت تعاىل عظم شأن القرآن بقولو
سورة {) يَْأُتوا ِبِْثِل َىَذا الُقْرآِن ال يَْأُتوَن ِبِْثِلِو َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهًنا  

فنبو بذلك على أن لو من الرتبة يف الفصاحة ما مل يدركو العباد انفردوا أو   (88اإلسراء, اآلية:
و كانوا يقدرون عليو وإمنا صرفوا عنو، مل يكن ذلذا القول معٌت "، ويقول يف إعجاز اجتمعوا، ول

القرآن  ــ كما ينقل عنو منَت سلطان ــ: " إن دواعيهم انصرفت عن ادلعارضة لعـلمهم بأهنا غَت 
شلكـنة على ما دللـنا عـليو ،ولوال علمـهم بذلك مل تكن لتنصرف دواعيهم، ألنا صلعل انصــراف 

سلطان, إعجاز القرآن بٌن ادلعتزلة واألشاعرة, واعيـهم تابـعا دلعـرفتهـم بـأهنـا مـتعذرة".) د
 ( . 91  90, ص:1986
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وقد دافع القاضي عبد اجلبار عن القرآن والنبوة ، وشرح رأيو يف إعجاز القرآن، فبُت أن     
ض عنو، وأنو معجز بتضمنو القرآن باإلضافة إىل إعجازه البالغي معجز بزوال االختالف والتناق

اإلخبار عن الغيوب، وأن أظهر ما يتبُت بو شأن اإلعجاز أنو ال وجو يطعن بو ادلالحدة، وسائر 
)سلطان, من خالف نبوة الرسول صلى هللا عليو وسلم، إال وىو غَت قادح يف كونو معجزا 

 ( .251, ص: 1986إعجاز القرآن بٌن ادلعتزلة واألشاعرة,
 :   الزخمشري  5

ىو زلمود بن عمر بن زلمد بن أْحد اخلوارزمي الزسلشري جار هللا، من أئمة العلم بالدين،     
والتفسَت، واللغة، واآلداب، من أشهر كتبو الكشاف يف تفسَت القرآن، وأساس البالغة، 
وادلفصل، كان معتزيل ادلذىب رلاىرا شديد اإلنكار على ادلتصوفة، أكثر من التشنيع عليهم يف 

 . (178\7, 1989الزركلي, األعالم, كشاف وغَته )ال
والزسلشري ال يقول بالصرفة يف إعجاز القرآن الكرًن، بل وجو اإلعجاز عنده صدقو يف      

اإلخبار عن الغيوب، وما حيويو من نظم، يقول رْحو هللا عن النظم: " ىو أم إعجاز القرآن 
الزخمشري , الرشاف, ا جيب على ادلفسر" )والقانون الذي وقع عليو التحدي ،ومراعاتو أىم م

1983 ,2\24. ) 
ويقرر الزسلشري يف مقدمة تفسَته إنو " البد من علم البيان وادلعاين إلدراك معجزة      

، 3481رسول هللا صلى هللا عليو وسلم ، ومعرفة لطائف حجتو" )الزسلشري، الكشاف، 
3\8. ) 

آن يدرك أن أساس اإلعجاز عنده ىو البالغة ومن يرجع  إىل تفسَت الزسلشري للقر       
تَ َراُه ُقْل فَْأُتوا ِبُسورٍَة ِمْثِلِو وحسن النظم، فهو يقول يف تفسَت قولو تعاىل:} َأْم يَ ُقوُلوَن اف ْ

{)سورة يونس، َواْدُعوا َمن اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُدوِن هللِا ِإْن ُكْنتُ ْم َصاِدِقٌنَ 
ه ادلطاعن مع علمهم " أي فلكفرىم وعنادىم يرمون هبذ يقول رْحو هللا تعاىل(، 11اآلية:
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إال واحد من العرب ... وإن ، وأنو ليس مبتقول لعجز العرب عنو ، وما زلمد ببطالن قوذلم
 ( .22\3481،3قدر زلمد على نظمو كان غَته قادرا عليو " )الزسلشري، الكشاف،

اْجَتَمَعْت اإلْنُس َواجِلنُّ َعَلى َأْن يَْأُتوا ُقْل لَِئن  وأما يف تفسَت قولو تعاىل :}     
سورة اإلسراء, {) ِبِْثِل َىَذا الُقْرآِن ال يَْأُتوَن ِبِْثِلِو َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهًنا  

رآن يف بالغتو وحسن نظمو ، فيقول: " أي لو تظاىروا على أن يأتوا مبثل ىذا الق(88اآلية:
, الزخمشريوا عن اإلتيان مبثلو" )لعرب العاربة أرباب البيان لعجز ، وفيهم اوتأليفو

 .(465\2, 1983الرشاف,
وبعد ذكري ذلؤالء األعالم من أئمة ادلعتزلة يتبُت يل أن نسبة القول بالصرفة إىل ادلعتزلة       

كلهم فيو ظلم ذلم وعدم دقة يف البحث، فإن من ادلعتزلة من مل يقل بالصرفة، بل ردىا ورد على 
يظهر القائلُت هبا، وبعضهم مل يقتصر عليها وإمنا عدىا وجها من وجوه اإلعجاز الكثَتة، والذي 

يل أن القول بالصرفة فكرة وافدة على العرب وأنو دلا كان ادلعتزلة أكثر احتكاكا واطالعا على ما 
فقد تأثروا هبا ونسبت إليهم، والقول بالصرفة واحد من ؛ترجم إىل العربية من أفكار األمم اجملاورة

من مقولة ( للبَتوين   ىذه األفكار فقد كانت موجودة عند الربامهة،  ففي كتاب ) حتقيق ما للهند
أن اذلنود قد نسبوا إىل هللا تعاىل كالما صار عندىم مقدسا وقد اختلفوا يف إعجازه فمنهم من 
يقول إن إعجازه يف نظمو، إن نظمو سلالف للنظم ادلعروف، ومنهم من يرى أنو يف مقدورىم ، 

  (.322، ص: 3441ولكنهم شلنوعون منو احًتاما)صاحل، ادلعجزة واإلعجاز،
 وجوه بطالن القول بالصرفة :

تصدى كثَت من العلماء للقول بالصرفة وأبطلوه وردوا على القائلُت بو، فهو قول     
مرفوض عند علماء ادلسلمُت معتزلة وسنة، وشلن كشف جوانب اخلطإ فيو اإلمام عبد القاىر 

 يف الذي يلزم اجلرجاين يف رسالتو الشافية اليت خصصها دلوضوع التحدي، وأفرد فصال كامال
صاحل, ادلعجزة القائلُت بالصرفة، فأبطل فيو مذىبهم بردود كافية شافية  ملخصها )

 (.575, ص: 2004, وانظر: اجلرجاين,دالئل اإلعجاز,77    75ص: ,1993واإلعجاز,
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ـ يلزم من القول بالصرفة أن العرب تراجعت حاذلم يف البالغة والبيان ، ويف وجوه النظم  3
 ظ، وأن يكونوا قد نقصوا يف قرائحهم وأذىاهنم، وعدموا الكثَت شلا كانوا يستطيعون .وشرف اللف

ـ أن تكون أشعارىم اليت قالوىا وكالمهم الذي صاغوه بعد التحدي قاصرا عما مسع منهم من  2
 قبل قصورا شديدا.

َوُروُح  ـ أن ُيَشك يف الذي روي يف شأن حسان من ضلو قولو عليو الصالة والسالم: " ُقلْ  1
م أو أن النيب صلى هللا عليو وسلم قال حلسان أىجه" ـ رواه البخاري ولفظو عنده "الُقُدِس َمعكَ 

، وروى البخاري حديثا آخر يف ىذا ادلوضوع عن عبد الرْحن قال ىاجهم وروح القدس معك "
ة بن عوف أنو مسع حسان بن ثابت يستشهد أبا ىريرة رضي هللا عنو فيقول : يا أبا ىرير 

يا حسان أجب عن رسول هللا  صلى هللا عليو وسلم يقول : "نشدتك باهلل ىل مسعت رسول هللا
انظر: العيين, عمدة قال أبو ىريرة نعم" )و وسلم اللهم أيده بروح القدس " صلى هللا علي

, ج : 11: القاري شرح صحيح البخاري,  كتاب األدب , باب ىجاء ادلشركٌن, مج 
وىو يعدم ما كان جييده  ،ألنو ال يكون معانا مؤيدا من عند هللا ؛(188   187, ص : 22

 قبل ذلك .
 العرب من دخول ـ كما يلزمهم أن يقضوا يف النيب صلى هللا عليو وسلم مبا يقضون بو يف 3

، وأن تكون النبوة قد منعت شطرا من بيانو، وكثَتا شلا عرف لو قبلها من النقص يف فصاحتو
 ، وىو باطل .شرف اللفظ وحسن النظم

ـ كان ينبغي أن يعرف العرب ذلك من أنفسهم وأن حيسوا بأهنم نقصوا عما كانوا عليو، ولو   2
 كان لشكوه وذكروه ، لكنو مل يرو عنهم شلا يدل على فساد ىذا الرأي .

ـ إن القول بالصرفة ال جيتمع مع التحدي إذ يف ذلك نسبة العبث إىل هللا تعاىل ، فهو كقول  1
 الشاعر:

 أَْلَقاُه يف الَيمِّ َمْكُتوفاً َوقَاَل َلُو               إِيَّاَك ِإيَّاَك َأْن تـَْبَتلَّ بِاْلَماءِ 
ي النظام يف اإلعجاز وشلن قال بفساد ىذا القول: بدر الدين الزركشي فبعدما نقل رأ

َواجِلنُّ َعَلى  ُقْل لَِئن اْجَتَمَعْت اإلْنسُ عاىل:}: وىو قول فاسد بدليل قولو تأتبعو بقولو
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سورة {)َأْن يَْأُتوا ِِبِْثِل َىَذا الُقْرآِن ال يَْأُتوَن ِبِْثِلِو َوَلْو َكاَن بَ ْعُضُهْم لِبَ ْعٍض َظِهًنا  
، فإنو يدل على عجزىم مع بقاء قدرهتم، ولو سلبوا القدرة مل تبق فائدة (88اإلسراء اآلية: 

الجتماعهم، دلنزلتو منزلة اجتماع ادلوتى، وليس عجز ادلوتى بكبَت حيتفل بذكره،ىذا مع أن 
اإلمجاع منعقد على إضافة اإلعجاز إىل القرآن فكيف يكون معجزا غَته وليس فيو صفة إعجاز، 

الزركشي , الربىان يف علوم ىل حيث سلبهم قدرهتم عن اإلتيان مبثلو)بل ادلعجز ىو هللا تعا
 (.285, ص: 2006القرآن, 

مث يضيف قائال : ويلزم من القول بالصرفة فساد آخر، وىو زوال اإلعجاز بزوال زمن      
التحدي وخلو القرآن من اإلعجاز، ويف ذلك خرق إلمجاع األمة، فإهنم أمجعوا على بقاء معجزة 

ول العظمى، وال معجزة لو باقية سوى القرآن، وخلوه من اإلعجاز يبطل كونو الرس
 . (385, ص:2006الزركشي, الربىان يف علوم القرآن, معجزة)

فالقول بالصرفة قول باطل وساقط ، ويف غاية البعد والتهافت، ويف نسبتو إىل ادلعتزلة كلهم     
مائهم وأئمتهم من رفضو ورد على القائلُت فإنو وإن عرف عنهم واشتهر فمن عل؛ظلم وعدم دقة

بو وفند آراءىم، وقال بأن اإلعجاز القرآين يكمن يف بالغتو ونظمو وصياغتو ،إضافة إىل ما فيو 
 من أخبار عن ادلغيبات.
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