اليوم الدراسي حول "الدرس اللغوي العربي بين النحو والبالغة :المنهج والنتائج" يوم:
 ،9112 11 92بجامعة أكلي محند أولحاج بالبويرة ،الجزائر ،قسم اللغة واألدب العربي
مداخلة موسومة ب "الوظائف النحوية في كتب اإلعجاز البالغية القديمة"
إعداد الدكتور :لخذاري سعد ،أستاذ محاضر الصنف أ بقسم اللغة واألدب العربي ،جامعة
البويرة
المصطلحات المفاتيح :الوظائف ،النحو ،اإلعجاز ،البالغة القديمة
لقد كانت والزالت كتب اإلعجاز البالغية القديمة ترفد من صرح التراث العربي وقيمة وفهم
الخطاب القرآني ،كتبٌ ألّفها العلماء العرب القدامى ليدافعوا عن قضية مكامن اإلعجاز في القرآن الكريم،
وقد أفاد العلماء من علوم عديدة وروافد كثيرة لينهضوا بقضية اإلعجاز ،وسنحاول في هذه الورقة العلمية
أن نطرح إشكاليات وتساؤالت نحاول فحصها في المصنفات العربية القديمة في اإلعجاز ،ومن هذه
التساؤالت :هل كان للنحو العربي من وظيفة يؤديها في كتب اإلعجاز البالغية القديمة؟ هل مارس النحو
دورا في إخصاب حقل الدراسات اإلعجازية القديمة؟ وهل عمل النحو على النهوض بقيمة وثراء
المصنفات القديمة في اإلعجاز القرآني؟

أوال :تحديد المفاهيم
أ) الوظائف :الوظائف آتية من "وظف" التي تعني في "لسان العرب" لـ "ابن منظور" (ت177ه) ":
الوظيفة من كل شيء :ما يقدر له في كل يوم من رزق أو طعام أو علف أو شراب ،وجمعها الوظائف
ف .ووظف الشيء على نفسه ووظفه توظيفا :ألزمها إياه ،وقد ّ
والو ُ
وظفت له توظيفا على الصبي كل يوم
ظ ُ
ُ
1
حفظ آيات من كتاب الله عز وجل" ؛ فالوظائف هي الخدمات التي تقدم حسب ابن منظور ،وهو إلزام أمر
لشخص ما ،وهو العمل والنشاط المالزم لإلنسان ،ونحن في هذا البحث نقصد الوظائف الملزمة للنحو في
كتب اإلعجاز القديمة ،والعمل المنوط به في الدراسات القديمة؛ فيصير هذا العلم مالزما لنشاط البالغيين
المختصين باإلعجاز.
ب) النحو :يعرف السكاكي (ت 626ه) النحو بقوله ":اعلم أن علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب
فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب ،وقوانين مبنية عليها،
ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية ،وأعني بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم على
بعض ورعاية ما يكون من الهيئات إذ ذاك ،وبالكلم نوعيها المفردة وما هي في حكمها"2؛ فالنحو العربي
علم جاء به الدارسون العرب لمعرفة خصائص التراكيب باستقراء المدونات ومعرفة القواعد المتحكمة في
ترتيب الكالم من حيث رصف مفرداته ،بغية تعليمه للناشئة واألعاجم لكي ال يقعوا في الخطأ ،وكالم
العرب به منطق لغوي يحكمه ندعوه قواعد النحو.
ج) اإلعجاز :اإلعجاز اصطالحا لفظة آتية من المعجزة ،وهي ":أمر خارق للسنة التي أودعها الله سبحانه
وتعالى في الكون وال تخضع لألسباب والمسببات ،وال يمكن ألحد أن يصل إليها عن طريق الجهد
الشخصي والكسب الذاتي وإنما هي هبة من الله سبحانه وتعالى يختار نوعها وزمانها ليبرهن بها على
صدق رسول الله الذي أكرمه بالرسالة .والسحر واألعمال الدقيقة التي يمارسها بعض أهل الرياضات
البدنية أو الروحية ال يدخل تحت اسم الخارق ألن لكل من تلك األمور أساليب ووسائل يمكن ألي إنسان أن
يتعلمها ويتقنها ويمارسها ،فإذا اتبع األسباب واألساليب المؤدية إلى نتائجها أمكنه بواسطة الجهد الشخصي
والمران والممارسة أن يتوصل إلى تلك النتائج"3؛ فاإلعجاز عمل إلهي أسنده الله عز وجل للقرآن الكريم
حتى يعضد رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم ،بقدرات هائلة خارجة عن نطاق البشر وقدراتهم عبر
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تاريخهم الطويل ،قدرات ربانية ال تنتهي وال تقف أمامها الحدود عبر الخطاب القرآني ،المعجز لغويا،
وعلميا ،ومنطقيا ،والذي ال يشبه الشعر والكالم الذي ينسجه البشر مهما عال شأن كالمهم.
د) البالغة :البالغة...":من قولهم :بلغت الغاية إذا انتهيت إليها ،وبلغتها غيري ،ومبلغ الشيء منتهاه،
والمبالغة في الشيء :االنتهاء إلى غايته ،فسميت البالغة بالغة ،ألنها تنهي المعنى إلى قلب السامع
فيفهمه"4؛ فيظهر أن البالغة تحاول الوصول إلى السامع بغرض إفهامه ،وإيصال المعنى إليه بأيسر
السبل ،فنراعي في البالغة طبيعة السامع ومواصفاته التي تؤهله لتلقي الخطاب بشكل ناجع.

ثانيا :التوظيف النحوي في كتب اإلعجاز القديمة من خالل نماذج من العلماء
أ) أبو الحسن علي بن عيسى الرماني (ت683ه)
لقد كان كثيرا ما يستعين البالغيون القدامى بالنحو لتوضيح مواضع اإلعجاز في القرآن الكريم،
ومنهم "الرماني" ،حيث يقول في الحذف النحوي...":فالحذف إسقاط كلمة لالجتزاء عنها بداللة غيرها من
البر من اتّقى) ،ومنه (براءة من الله)،
الحال أو فحوى الكالم...فمن الحذف (واسأل القرية) ،ومنه (ولكن ّ
ومنه (طاعةٌ وقو ٌل معروف) ،ومنه حذف األجوبة ،وهو أبلغ من الذكر ،وما جاء منه في القرآن كثير
أن قرآنا سيّرت به الجبال أو ّ
كقوله ج ّل ثناؤه( :ولو ّ
قطعت به األرض أو كلّم به الموتى) ،كأنه قيل :لكان
هذا القرآن .ومنه ( :وسيق الذين اتقوا ربّهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها) ،كأنه قيل:
حصلوا على النعيم المقيم الذي ال يشوبه التنغيص والتكدير ،وإنما صار الحذف في مثل هذا أبلغ من
حذف
الذكر ،ألن النفس تذهب فيه كل مذهب ،ولو ذكر الجواب لقصر على الوجه الذي تضمنه البيان ،ف ُ
صفين ،أبلغ من الذكر لما بيناه"5؛ فالحذف ظاهرة نحوية بالغية،
الجواب في قولك :لو رأيت عليا بين ال ّ
وجدت في القرآن الكريم وساهمت في وجوه إعجازه ،ألن القرآن الكريم مبني على االختصار في المباني
مع الزيادة في المعاني ،خاصة لما يكون الكالم موجها إلى العرب أنفسهم ،فالحذف ظاهرة تحتاج إلى تأمل
دقيق ودراية كبيرة بخصوصيات الجملة العربية حتى نعرف مواضعه ،وبهذا ،فإن النحو رافق عقول
البالغيين القدامى وهم يجيلون النظر في اآليات ،حتى يظهر لهم أن الله تصرف في القواعد النحوية
وإمكاناتها في توصيل المعنى بشكل أكثر بالغة وإعجاز لطاقة البشر وتحكمهم النحوي.

ب) عبد القاهر الجرجاني (ت121ه)
يرجع عبد القاهر إعجاز القرآن إلى "النظم" والذي ال يتم إالّ بقواعد النحو ،يقول ":واعلم أنك إذا
رجعت إلى نفسك علمت علما ال يعترضه الشك ،أن ال نظم في الكلم وال ترتيب حتى يعلّق بعضها ببعض،
ويبنى بعضها على بعض ،وتجعل هذه بسبب من تلك ،هذا ما ال يجهله عاقل وال يخفى على أحد من
الناس.
وإذا كان كذلك؛ فبنا أن ننظر إلى التعليق فيها والبناء ،وجعل الواحدة منها بسبب من صاحبتها ،ما معناه
غير أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعال لفعل أو
وما محصوله؟ وإذا نظرنا في ذلك ،علمنا أن ال محصول لها ُ
مفعوال ،أو تعمد إلى اسمين فتجعل أحدهما خبرا عن اآلخر أو تتبع االسم اسما على أن يكون الثاني صفة
لألول ،أو تأكيدا له ،أو بدال منه أو تجيء باسم بعد تمام كالمك على أن يكون صفة أو حاال أو تمييزا أو
تتوخى في كالم هو إلثبات معنًى6"...؛ فالنظم هو التفسير الذي تبناه عبد القاهر إلثبات إعجاز القرآن ،أي
ضم الكلمات بع ضها على بعض وتموضعها برابط عقلي منطقي وهو توخي معاني النحو في الكلم ،فلكل
كلمة مع صاحبتها مقام في سياق الجملة وسياق المقام ،بمعنى أن النحو هو أساس النظم ،والنظم أساس
اإلعجاز .ما يؤ ّكد على الدور الذي يلعبه النحو في الدراسة اإلعجازية عند عبد القاهر.
يزيد عبد القاهر في تفسير النظم الذي هو أساس اإلعجاز القرآني انطالقا من الوظيفة النحوية،
فيقول ":اعلم أن ليس النظم إالّ أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو ،وتعمل على قوانينه
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وأصوله ،وتعرف مناهجه التي نهجت فال تزيغ عنها ،وتحفظ الرسوم التي رسمت لك ،فال تخل بشيء
منها .وذلك أنا ال نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه ،فينظر في الخبر
إلى الوجوه التي تراها في قولك :زيد ُم ْنطلق ،وزيد ينطلق ،وينطلق زيد ،ومنطلق زيد ،وزيد المنطلق،
ٌ
منطلق.
والمنطلق زيدٌ ،وزيد هو المنطلق ،وزيد هو
وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك :إن تخرج أخرجْ  ،وإن خرجتَ خرجتُ  ،وإن تخرج
فأنا خارج ،وأنا خارج إن خرجتَ  ،وأنا إن خرجتَ خار ٌج.
عا ،وجاءني يسرعُ ،وجاءني وهو مسرعٌ ،أو
وفي الحال إلى الوجوه التي تراها في قولك :جاءني زيدٌ مسر ً
وهو يسرع ،وجاءني قد أسرع ،وجاءني وقد أسرع.
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فيعرف لك ّل من ذلك موضعه ،ويجيء به حيث ينبغي له" ؛ فاإلعجاز في تفسير عبد القاهر يكمن في
النظم المبني على النحو ،أي التصرف في األلفاظ من حيث موضعها وحركاتها والحروف التي تدخل
عليها ،فاللغة العربية تتيح قدرات هائلة للتصرف في الجملة ،قد تبدو للناظر البسيط وكأنها جمل متشابهة،
ولكن كل تغيير بسيط يؤدي إلى تغيير في المعنى ،وهذا ما كان في القرآن الكريم .حيث أن الله عز وجل
تصرف في الجمل بكيفيات نحوية ،فصار منظوما بطريقة يعجز البشر عن اإلتيان بها ،وهذا جانب مهم
للنحو على صعيد اإلعجاز القرآني.

ج) فخر الدين الرازي (ت313ه)
لما نعود لكتاب الرازي "نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز" نجد ما يتعلق بمسائل نحوية تثبت
إعجاز القرآن في توصيله المعنى عن طريق "التقديم والتأخير" ،ولنأخذ االستفهام كمثال عن ذلك ،جاء":
واعلم أن االستفهام قد تجيء للتقرير تارة ولإلنكار أخرى ،والحال فيهما ما ذكرناه .فأما التقرير ،فإذا قلت:
تقر بأنه الفاعل .كقوله تعالى حكاية عن قوم نمرود( :أأنت فعلت هذا
أأنت فعلت ذاك ،كان غرضك أن ّ
يقر لهم بوجود كسر األصنام ،ولكن
بآلهتنا يا إبراهيم) (األنبياء  ،)62فال شبهة في أنه ليس غرضهم أن ّ
يقر بأن الفعل كان منه ،ال من غيره ...أما اإلنكار ،فكقوله تعالى" ( أفأصفاكم ربّكم بالبنين ) (اإلسراء
بأن َّ
 ،)04وقوله تعالى( :أصطفى البنات على البنين) (الصافات اآلية )751؛ فاإلنكار ههنا في نفس الفعل.
وأما إذا قدّم االسم ففيه يتو ّجه اإلنكار إلى الفاعل ،كقولك لمن انتحل شعرا :أأنت قلت هذا الشعر؟ كذبت،
لست ممن يحسن مثله ،فأنكرت أن يكون القائل هو ،ولم تنكر الشعر"8؛ فالله عز وجل في محكم تنزيله
معان جديدة مقصودة ،كشفها الرازي ليبين إعجاز
يستعمل التقديم والتأخير في تغيير المعاني وإيصال
ٍ
القرآن بناءا على ظواهر نحوية ،وهذا اتكاء بالغي إعجازي على الظواهر النحوية التي تزيد المقاصد،
والجمال لآليات وروعتها في التعبير.
ونجد الرازي يوظف النحو ليفسر إعجاز القرآن تحت باب "الفصل والوصل" فيقول ":هذا
الموضع أعظم أركان البالغة ،حتى أن بعضهم حدّها بأنها :معرفة الفصل والوصل ،فال بدّ من تحقيق
القول فيه.
فنقول :فائدة العطف ،التشريك بين المعطوف والمعطوف عليه ،ثم من الحروف العاطفة ما ال يفيد إالّ هذا
القدر ،وهو الواو .ومنها ما يفيد مع ذلك فائدة زائدة مثل الفاء وثم؛ فإنهما يفيدان الترتيب .أما الفاء ،فمن
غير التراخي ،وأما ثم فمع التراخي ،و (أو) فإنه يفيد التردد .وغرضنا ههنا متعلق بالبحث عما ال يفيد إالّ
االشتراك ،فنقول :العطف ،إما في المفردات أو في الجمل"9؛ فالوصل ضرورة نحوية لتأليف آيات القرآن
الكريم ويتم بحروف عدة ،وهي تتضمن ظواهر معنوية وبالغية وإعجازية للنص القرآني ،وقد وضّح ذلك
الرازي في دراسته ،أي أن الفصل والوصل النحوي مبحث هام من مباحث البالغة واإلعجاز ،وهو
ضرورة تحتاجها البالغة من النحو للرفد بقضاياها.
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ولنضرب مثاال من عند الرازي عن االتصال النحوي من دون الحاجة لحروف عاطفة ،جاء عنه:
"...مثال التوكيد ،قوله تعالى( :ألم ذلك الكتاب ال ريب فيه) (البقرة  ،)2 ،7فقوله( :ال ريب فيه) توكيد
لقوله( :ذلك الكتاب) ،بمنزلة أن يق ول( :هو ذلك الكتاب) ،وكذلك قوله تعالى( :إن الذين كفروا سواء عليهم
أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال يؤمنون .ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب
عظيم) (البقرة  ،) 1 ،6فقوله تعالى( :ال يؤمنون) تأكيد لقوله( :سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) ،وقوله:
(ختم الله على قلوبهم) ،تأكيد ثان أبلغ من األول"10؛ نالحظ من خالل هذه األمثلة التي سردها الرازي
كيف أن اآليات وجملها تتصل من دون روابط حرفية ،تترابط منطقيا وتعضد بعضها بعضا بروعة ودقة
أسلوبية ،بوجود رابط نحوي كشفه الرازي ليبين معاني اآليات وطرقها اإلعجازية في التدليل والتضمين
المعنوي.

د) يحي بن حمزة العلوي (ت212ه)
لقد كان إيراد الجمل اسمية كانت أم فعلية في القرآن الكريم لغرض إعجازي إبالغي ،درسه
العلوي حيث جاء في كتابه عن الجملة االسمية ":في توجيه الخطاب بالجملة االسمية وهذا نحو قولك :زيد
قد فعل ،وأنا فعلت ،وأنت فعلت ،ومتى كان واردا على جهة االسمية ،فإنه ينقدح فيه معنيان:
المعنى األول :أن تريد أن الفاعل قد فعل ذلك الفعل على جهة االختصاص به دون غيره ،ويذكر على جهة
االستبداد...كقوله تعالى( :وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيى) ،فصدر الجملة بالضمير ،داللة
على اختصاصه تعالى باإلماتة واإلحياء ،واإلضحاك واإلبكاء ،وإنما أورد الضمير وصيّر الجملة تكذيبا،
وردًّا ،وإنكارا لمن زعم أنه مشارك لله تعالى في هذه الخصال...
المعنى الثاني :أن ال يكون المقصود االختصاص ،وإنما المقصود التحقق ،وتمكين ذلك المعنى في نفس
السامع بح يث ال يخالجه فيه ريب...وعلى هذا ورد قوله تعالى( :وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا
إلى شياطينهم قالوا إنّا معكم ،إنما نحن مستهزؤن)؛ فخاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية ،وشياطينهم بالجملة
االسمية المحققة ّ
بإن المشددة ،وإنما كان األمر كذلك ألنهم في خطابهم إلخوانهم مخبرون عن أنفسهم
11
مصرون على التمادي ...فلهذا وجهوه بالجملة المؤكدة االسمية "...؛
بالثبات والتصميم على اعتقاد الكفر
ّ
فمجيء اآليات في جمل اسمية لغرض معنوي وبالغي مهم ،اكتشف علماء اإلعجاز ومنهم العلوي دور
الجمل االسمية في حمل دالالت ومقاصد إعجازية ،أي أن الدارسين وظفوا النحو العربي في مؤلفاتهم
البالغية اإلعجازية ليكشفوا عن أغراض لذلك االستخدام ووجود نظام نحوي يشتغل على اآليات حتى
معان تُكشف للنابه الفاحص للخطاب القرآني.
يؤثر في السامع ويحمل
ٍ
وأما توجيه الخطاب بالجملة الفعلية ،فيقول العلوي في ذلك...":فأنت إذا جئت بالجملة الفعلية
فقلت :قام زيد ،فليس فيه إالّ اإلخبار بمطلق القيام مقرونا بالزمان الماضي من غير أن يكون هناك مبالغة
وتوكيد ،كقوله تعالى( :وحشر لسليمان جنوده) وقوله تعالىّ :
(نزل الكتاب) فالغرض اإلخبار بهاتين
الجملتين بالفعل الماضي من غير إشعار بمبالغة هناك ،ول ّما أراد المبالغة في الجملة األولى قال في آخرها
(فهم يوزعون) وقال في الثانية( :وهو يتولى الصالحين) فإتيانه بالجملتين االسميتين من آخر الجملتين
السابقتين المصدرتين بالفعلين داللة على المبالغة والتأكيد في المقصود الذي سقناه من أجله ،وهو التولي
للصالحين واإليزاع"12؛ فالجملة االسمية والفعلية في القرآن الكريم تعضد بعضها البعض ،ولكل جملة
استخدامها في اآليات  ،ألن الله يعرف كيفية تضمين المعاني والمقاصد بالتناوب وحسن االستخدام النحوي
بإعجاز ودقة فائقة ،فالعلوي دقق في ثنايا النص القرآني بجمله االسمية والفعلية حتى يكشف وجوه
اإلعجاز وجودة البالغة.
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ومن الجزئيات النحوية التي وظفها العلوي ضمن كتابه في اإلعجاز العطف ،حيث جاء كتابة
"الطراز" ما مفاده...":فأما األوصاف الجارية على الله تعالى فقلّما يأتي فيها العطف ،ما ذاك إال ألنها
أسماء دالة على الذات باعتبار هذه الخصائص لها ووافقت الذات في عدم األولوية لها ،فألجل هذا جرت
مجرى األسماء المترادفة كقوله تعالى( :هو الله الذي ال إله إال هو عالم الغيب والشهادة ،هو الرحمن
الرحيم) ،ثم قال( :الخالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر) ،وقال( :العزيز العليم غافر الذنب وقابل
التوب شديد العقاب) ،فجاء بها على جهة التعديد من دون الواو لما ذكرناه ،وإنما جاءت معطوفة في قوله
تعالى( :هو األول واآلخر والظاهر والباطن) ألنها متضادة المعاني في أصل موضوعها ،فلهذا جاءت
الواو رافعة لتوهم من يستبعد ذلك في ذات واحدة ،ألن الشيء الواحد ال يكون ظاهرا باطنا من وجه واحد،
فألجل هذا حسن العطف13"...؛ فالعطف من اآلليات النحوية التي إلى وصل الخطاب القرآني ،وقد تتصل
األلفاظ من دون الحاجة إلى الواو مثلما يظهر في اآليات وهذا مظهر من مظاهر التوظيف النحوي من
طرف الذات اإللهية لتأليف اآليات وحسن اتصالها ،وألداء وظائف معنوية ومفهومية متضمنة في ثنايا
اآليات ،وقد راح العلوي يوضح كيف أن االتصال بين أجزاء القرآن يتم بظواهر نحوية تؤدي إلى وجوه
من اإلعجاز المبدع في رصف القرآن ونظمه.

خاتمة
يظهر لنا جليا من خالل الصفحات التي سردناها ضمن هذا البحث أن النحو كان حاضرا وبقوة
في ثنايا الدرس اإلعجازي البالغي العربي القديم ،فالبالغيون فهموا النحو حق المعرفة وحاولوا أن يثبتوا
به الكثير من المعاني والمقاصد والخفايا التي تحملها اآليات القرآنية ،لقد كان الله عز وجل يتحدى العرب
بكالمه الجليل ،باستعمال مفرداتهم وطرائقهم في نظم الجمل ورصفها ،ومنطقهم في تأليف الكلمات
وربطها ،ونظام قواعدها ،ولهذا فإن النحو سند مهم والزم للدرس البالغي العربي اإلعجازي قديما
وحديثا ،وضرورة ٌ البد منها لكشف مكامن اإلعجاز ومعاني القرآن الكريم.
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