
 

      

مخبر الخطاب الحجاجي، أصوله ومرجعياته فرقة البالغة العربية في فيه  تشرعاستكماال ملا 

 ةعلقالدورية املتالندوات إقامة سلسلة  من ،جامعة تيارت، بكلية اللغات واآلداب وآفاقه في الجزائر 

 :موضوععموم ب

 

 تأتي ندوة: 

 
 

 :الندوة ديباجة

قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم : " القرآن مأدبة اهلل، فتعلموا من مأدبته " وقال: " إّن هذا القرآن ال 
تنقضي عجائبه "، إنّه مائدة العلم واملعرفة اليت ستبقى مشغلة للعلماء على مّر العصور والدهور ملا تنطوي 

 عليه من األسرار .
اهلل هبا نبّيه حممدا صلى اهلل عليه وسلم خامت األنبياء واملرسلني،  لقد كان القرآن الكرمي احلجة اليت أيّد 

وأظهر هبا دينه خامت األديان، وجعل هذه احلجة معجزة عرب سائر األزمان، وحّث عباده على تعهدها بالقراءة 
ُروَن اْلقُْرآََن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقَفالَُهاوالتدبر فقال: "  (، وحتداهم أن يأتوا 23حممد :  " ) سورة أََفََل َيَتَدبَّ

ِ إِْن بسورة من مثله فقال : "  أَْم َيقُولُوَن اْفَتَراهُ قُْل َفأُْتوا ِبُسوَرٍة ِمْثلِِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن َّللاَّ

َعِت اْْلِْنُس قُْل لَِئِن اْجَتمَ (، وحسم يف عجزهم عن ذلك فقال : " 38) سورة يونس : "  ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 

: )سورة اإلسراء"  َواْلِجنُّ َعلَى أَْن َيأُْتوا ِبِمْثِل َهَذا اْلقُْرآَِن ََل َيأُْتوَن ِبِمْثلِِه َولَْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض َظِهيًرا
88.) 

على وملا أثريت حول القرآن الكرمي الشبهات واألقاويل تربِّر هذا العجز البشري، وتّدعي على القرآن، و  
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من أنزل عليه فتِسمه تارة بالساحر، وتصفه أخرى بالشاعر، عكف أعالم األمة يدفعون عن القرآن الكرمي 
أقوال املفرتين، ويردون شبهاهتم، ويكشفون حقيقة اإلعجاز وأسراره، ويؤكدون مصدرية القرآن الربانية اليت 

 ( .05 - 04" ) النجم : َمُه َشِديُد اْلقَُوى َعلَّ ، َوْحٌي ُيوَحى إِْن ُهَو إَِلَّ أثبتها اهلل بقوله : " 

وهكذا نافح أعالم األمة ممن خاضوا يف كشف إعجاز القرآن الكرمي، وبيان دالئله، عن خصوصية هذا  
اخلطاب يف توظيف الّلغة واستعماهلا، على الرغم من كون مادته اللغوية هي ذات املادة اليت أبدع هبا أهل 

قرائحهم من ضروب الشعر، وفنون النثر، فكانت لغة القرآن وبالغته أجلى وجه  العربية أروع ما جادت به
 إلعجازه، وأظهر دليل المتيازه .

لقد كانت الدراسات اإلعجازية قدميا وحديثا رافدا هاما من روافد البالغة العربية، على الرغم من  
لدى أعالم هذه الدراسات، فقد احتج اختالف الرؤى الفكرية، واملذاهب الدينية، ومناهج التحليل والبحث 

بعضهم إلعجاز القرآن مبا له من أثر يف نفس متلقيه، واستدّل بعضهم اآلخر إلعجازه مبا له من النظم 
 البديع، وذهب آخرون إىل أّن إعجازه يف استواء بالغته يف مقابل تفاوت البالغة البشرية . 

وع إعجاز القرآن الكرمي من حيث لغته ينطوي على إن هذا الثراء الفكري الذي نلفيه يف تناول موض 
جهد بالغي فريد، مل يكن مهّه وضع القوانني واملعايري البالغية بقدر ما كان حسن استثمار مباحث البالغة 
يف قراءة موضوعية فّعالة للقرآن الكرمي حققت فعل التدبّر يف أحسن صوره، وخّلدت لألمة إرثا فكريا وبالغيا 

 قراءته، وتثمني منجزاته من أجل بعث جديد للدرس البالغي مبا حيقق أهدافه وغاياته . جديرا بإعادة
كلية -وهلذا فإن سلسلة ندوات احلجاج يف الدراسات القرآنية اليت ينظمها خمرب اخلطاب احلجاجي  

: )اجلهود  تطرح يف ندوهتا الثالثة للتداول والبحث موضوع -تيارت  –جبامعة ابن خلدون  –اآلداب واللغات 
 (، وتسعى من خالله حتقيق األهداف التالية :البالغية في الدراسات اإلعجازية 

 أهداف الندوة:
 كشف أمهية املوروث اإلعجازي وتنوع طروحاته يف تناول أسرار إعجاز اخلطاب القرآين .-
 بيان اجلهود البالغية ألعالم الدراسات اإلعجازية .-
 بيان مدى خدمة هذه اجلهود للدرس البالغي . -

 :الندوة محاور
 هـ( وداللتها على اإلعجاز  .386مباحث البالغة لدى أيب احلسن الرماين ) .1
هـ( وأثره يف منو الدرس 388التعليل لإلعجاز) أو املنهج املوضوعي (عند أيب سليمان اخلطايب )  .2

 البالغي .
 ـ (ودورها يف تطور البالغة العربية .ه405فكرة استواء البالغة القرآنية عند أيب بكر الباقالين )  .3
 هـ( وأمهيتها يف نضج الدرس البالغي.471قضية النظم عند أيب بكر عبد القاهر اجلرجاين ) .4
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