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امللخص
يناقش هذا البحث املوسوم بـ (خصائص أسلوب اجلرجاين يف إثبات اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي من خالل
كتاب دالئل اإلعجاز) املنهج الذي اتبعه اجلرجاين إلثبات فكرة النظم وإخراجها واضحة املعامل مبنهجية علمية
متفوقة ،تدرج من خالهلا بطرح القواعد العامة يف النظرية ،وأتصيلها وتثبيتها ،مث طرح القضااي اجلزئية فيها ،مستندا
كرس اجلرجاين
يف ذلك كله إىل األدلة والشواهد من القرآن الكرمي ذاته ومستعينا بكالم العرب وأشعارهم .فقد ّ

كل ما لديه من امللكة النقدية والقرحية اللغوية ،واملعرفة العميقة ابلنحو ومعانيه ووظفها مجيعا خلدمة فكرته
الكربى أال وهي "أن اإلعجاز قائم ابلنظم ليس إال" ،وقد سلكت الباحثة خالله املنهجني االستقرائي املتمثل
العامة ،والتحليلي املتمثل يف دراستها وحتليلها واستنتاج خصائصها ومزاايها.
ابستقراء النصوص والقواعد ّ
ABSTRACT
This study, entitled: The Characteristics of al-Jurjani's Method in Proving
the Rhetorical Miracles of the Holy Qur’an Through the Book of “The
Evidence of Miracles”. To evince the idea of Systems Theory and
introduce it precisely, al-Jurjani included the general rules of his theory in
gradual manner. He firstly established its major rules and guidelines, then
he proposed its partial and minor issues. As he introduced his theory, he
intensively relied on the evidence from the Holy Qur’an and Arabic
Poems. al-Jurjani devoted his critical thinking, deep linguistic knowledge,
as well as his acquaintance with Arabic Grammar and its meanings to serve
his boundless idea, that is “the miracle stands with Systems theory alone”.
 1طالبة ماجستري يف قسم القرآن واحلديث-جامعة مالاي mariammaree886@gmail.com

 2أستاذ مشارك يف قسم القرآن واحلديث -جامعة مالاي
 3أستاذة مشاركة يف قسم القرآن واحلديث-جامعة مالاي munirahar@um.edu.my

thabet2012@um.edu.my

115

Maryam, Thabet & Munirah

In order to achieve the aim of this study, the researcher followed an
inductive method of Arabic text and its main rules. Moreover, analytical
approach was used to figure out the characteristics and advantages of alJurjani Theory.

أراد اجلرجاين أن يثبت أن إعجاز القرآن يكمن يف نظمه ليس إال ،ووظف يف سبيل ذلك كافة إمكاانته اللغوية
والنحوية والبالغية ،فبسط القول يف أسرار البالغة اليت انطوى عليها النص القرآين ،واليت كانت قبله مما ال تقوى
عليه العبارة ،وقد سلك يف سبيل ذلك منهجا علميا تستخلصه الباحثة مبا يلي:
أوال :التحليل العقلي واإلقناع
لقد عرب اجلرجاين عن جودة النظم مبصطلح (املزية) وهي أعلى مرتبة ميكن أن يصل إليها الكالم املنظوم ،فخلص
إىل أن الكالم قد يعلو بنظمه فوق قدرة البشر فتثبت له املزية وال يستطيع أحد جماراته .ويف طريقه إىل إثبات
ذ لك طرح فكرة هامة وهي عدم وجود مقياس حمدد جلودة اللغة عند السابقني ،فالعلم بقواعد اللغة وحده ال
ميكن أن يكون سببا لتفاضل الكالم ،ومن هنا سعى إىل إجياد املقاييس اليت تؤدي إىل متيز كالم عن آخر وابلتايل
ميكن برهنة إعجاز النظم القرآين بطريقة علمية منهجية ،ال ابلكالم فقط.
ومن أجل ذلك اهلدف انتهج منهجا عقليا يقيّم على أساسه كالم العرب والقرآن الكرمي ألجل أن يثبت

التفوق لألخري وقصور قدرة البشر عن الوصول إىل مستواه ،وقد وجدت الباحثة فيما كتب اجلرجاين الكثري من
الشواهد على ذلك تذكر منها:

إقامة احلجة على أنصار اللفظ
ورده على القائلني بغريه هو استنكاره على من يرجعون الفضل
من أهم ما ابتدأ به اجلرجاين أتصيله لشأن النظم ّ
واملزية للفظ ،فأخذ يفرتض أسئلة ويرد عليها حىت انقش القضية من جوانبها املختلفة فبدأ إباثرة الشبهة األوىل
وهي تالؤم احلروف ،ويقصد أن اللفظ الفصيح هو ما تالءمت حروفه يف النطق دون أن تثقل على اللسان،
كقول الشاعر:

وقرب ٍ
حرب مبكان قف ٍر **
ُ

وليس قُرب ق ِرب ٍ
حرب قربُ.
َ

حيث اتفق مع اجلاحظ يف أن النصف الثاين من البيت تتربأ حروفه من بعضها .أو أن تالؤم احلروف يف
اللفظ يعين أن ختلو من الكلفة على اللسان ،فإن كان كذلك ارتقى إىل رتبة اإلعجاز!
فرد عليها أبن الفصاحة لو اقتصرت على تالؤم احلروف يف اللفظ وجعلناه مقياسا لتفاضل الكالم للزم
من ذلك نفي أن يكون للبالغة مبعانيها املختلفة من وضوح الداللة ،وصواب اإلشارة وحسن الرتتيب والنظام،
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واإلبداع يف احلذف والتأكيد والتقدمي والتأخري صلة يف اإلعجاز ،ألن هذه املعاين كلها ال عالقة هلا بتالؤم
احلروف .ولو كان القرآن معجزا بسبب سهولة ألفاظه وخفتها للزم أن يكون الكالم السوقي والشعر الرديء
فصيحا إذا خفت حروفه!
وافرتض اجلرجاين أن يتعسف متعسف جبعل تالؤم احلروف أصل اإلعجاز ،وحكم على هذا القول
ابلفساد إذ كيف ميكن أن يكون هناك نظم لأللفاظ دون مراعاة املعاين ودون قصد الفائدة مث يكون ذلك معجزا
؟!
وأاثر كذلك قضية تفخيم شأن اللفظ عند املعتزلة بقوهلم أن األلفاظ هي اليت تتزايد وليس املعاين ويف هذا
القول ما يوهم أبن املزية لأللفاظ.
فرد على ذلك بتقريره أن املعاين ال تتميز إال ابأللفاظ ،وألنه ال ميكن أن ينبئك املرتِّب هلا مبا صنع عن
كّن عن ترتيب املعاين برتتيب األلفاظ مث حذف "ترتيب" فجعلها
طريق الفكر إمنا عن طريق األلفاظ ابلنطقّ ،

األلفاظ ،مث أورد من قوهلم ما يؤيد حجته فقوهلم :لفظ متمكن أي متمكن يف داللته على معناه ومبوافقته للمعّن
الذي يليه ،ولفظ قلق انب :أي ال يدل على معناه وال يتفق مع املعّن الذي يليه.
وطرح اجلرجاين شبهة اثلثة وهي أن القرآن معجز ملا فيه من ألفاظ غريبة .
مث فنّدها إبثباته أن اإلعجاز مسة تشمل القرآن الكرمي يف مجيع أجزائه  ،وتندرج على كل تفاصيله ،فال

ميكن أن نعلل إعجازه بسمة تنطبق على جزء منه دون اآلخر  ،وابلنظر إىل سور القرآن الكرمي طويلها وقصريها،
فإننا الجند من األلفاظ الغريبة إال كلمات معدودة مثل  :قطّنا يف قوله تعاىل ﴿ َع ِّج ْل لَنَا قِّطَّنَا ﴾ [ص]16 :و
ِّ
ك ََتْتَ ِّ
اح ودس ٍر﴾ [القمر ، ]13 :وسراي يف قوله  ﴿ :قَ ْد جعل ربُّ ِّ
ك
ََ َ َ
ّ
﴿و ََحَلْنَاه َعلَى ذَات أَل َْو ٍ َ
دسر يف قوله َ
س ِّراًّي﴾ [مرمي ]24 :وبعضها كان غريبا ليس لنفسه وإمنا الستعارة غريبة فيه كقوله تعاىل ﴿ :وأ ْش ِّربوا ِّيف ق ل ِّ
وِبِّم
َ
َ
ِّ
ني﴾ [احلجر . ]94 :وقد فنّد اجلرجاين
اص َد ْ
ع ِِّبَا ت ْؤَمر َوأَ ْع ِّر ْ
الْعِّ ْج َل﴾ [البقرة ]93 :ومثْ ِل ﴿فَ ْ
ض َع ِّن الْم ْش ِّرك َ
هذا الزعم أبنه ال ميكن أن يُتحدى العرب بشيء يتعذر عليهم معرفته ،فهذا مبثابة أن يتحدوا أبن يتكلموا بلسان

الرتك 4وهذا خمالف للمنطق .مث إنه استنكر أن يُدخل الغريب يف ابب الفضيلة وقد كان العرب يرون الفضيلة يف
اجتنابه وعدم استعماله. 5
أما الشبهة الرابعة اليت أاثرها اجلرجاين يف معرض إبطاله ملزية اللفظ هي قول املعتزلة أبن املزية للحروف
وبني أهنم مل يتمكنوا من
فبني بطالن القول أبن املزية لأللفاظ من حيث كوهنا ألفاظاًّ ،
واضطراهبم يف ذلك ّ ،
ِ
الكلمات ،وإمنا
هر يف أفر ِاد
إثبات هذا الذي يدعون  ،بل ويناقضون أنفسهم عندما يقررون أبن الفصاحةَ ال تَظْ ُ

4
5

دالئل اإلعجاز ،حتقيق :حممد أيوب ـ الطبعة الثامنة( ،ص)397
ينظر املرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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ٍ
ابلضم على طر ٍ
ابلضم  ،ال يتحقق إال بوجود رابط يصل األلفاظ بعضها ببعض ،
خمصوصة ،6فقوهلم
يقة
ّ
هر ِّ
تَظْ ُ
وإال فكيف يكون لنطق اللفظة بعد اللفظة فضل فأين الفصاحة يف قولنا " :ضحك  ،خرج  ،جلس"  ،وقد
ض ّمت الكلمات إىل بعضها البعض ؟ فإن كان قد اتضح بطالن هذا فإنه يلزم من بطالنه أن يكون ضم الكلم
ُ

ليس إال بتوخي معاين النحو فيما بينها .أما قوهلم بطريقة خمصوصة فليس له معّن إن كانت املزية للفظ دون
غريه.
مث تطرق إىل احلديث عن صلة األلفاظ ابالستعارة واجملاز والتمثيل واالجياز ،فأاثر قضية عقلية أخرى وهي
مصري االستعارة والكناية واجملاز والتمثيل إن أوجبنا املزية للفظ.
فقد أوضح أن القول ابملزية ل لفظ توجب مبا ال يدع جماال للشك سقوط االستعارة والكناية والتمثيل
واالجياز ،وهي أقطاب البالغة اليت اتفق عليها األولون واآلخرون ،ومل يتحدث أحدهم يف اإلعجاز إال وجعل هلا
من حظه نصيب ،وسرد هلا من األمثلة ما يبني عظم شأهنا واستحالة التخلي عنها يف أمر اإلعجاز ،فاستدل
ضع ا ْحلرب﴾ [حممد ]4 :وقوله ﴿ :فَما رِِّب ْ ِّ
ارُت ْم﴾
َ ََ
على االستعارة أبمثلة عدة منها قوله تعاىلَ ﴿ :ح ََّّت تَ َ َ َْ
ت ِتَ َ
[البقرة]16 :
﴿وإِّ َّما ََتَافَ َّن ِّم ْن قَ ْوٍم ِّخيَانَةً فَانْبِّ ْذ إِّل َْي ِّه ْم َعلَى َس َو ٍاء ﴾ [األنفال. ]58 :إذن
وعلى اإلجيا ِز بقولَه تعاىلَ :
فقد أبطل اجلرجاين على أنصار اللفظ حججهم ابلعقل واملنطق ومن القرآن الكرمي نفسه عالوة على ما يؤيده
من كالم العرب وشعرهم.

مناقشة الرافضني للشعر واملنصرفني عن علم النحو
عمد اجلرجاين إىل مناقشة الداعني إلمهال الشعر ،والعازفني عن علم النحو ،ألن دالئل اإلعجاز كامنة فيهما
وألن عدم العلم هبما يسوق إىل انعدام املعرفة ابلسر الذي أودعه هللا يف كتابه املعجز .فبني أن كل رافض للشعر
ذام له ال يعدو أن يكون واحدا من ثالثة:
ّ
األول :من يرفض الشعر ملا فيه من سخف وكذب وابطل.
الثاين :من يرفض الشعر ألنه موزون مقفى ،فهذا -من وجهة نظره -مما ينبغي جتنبه والزهد فيه.
الثالث :من يرفضه ملا ألحوال الشعراء من سوء السيط والسمعة ،وألنه مذموم يف التنزيل.

مث استفاض اجلرجاين بعد ذلك يف الرد على تلك املزاعم حبجج منطقية قريبة للفهم ،خالية من التعقيد،
فذكر يف رده على األول :أنه لو أردان أن نعرض عن الشعر ملا فيه من السخف واهلزل لوجب أن نعرض عن
احلديث جممال ،ألن كالم الناس احملكي أكثر من الكالم املقفى ،فلو مجع السخف واهلزل من كالم العامة ووزن
حمكي
إىل مثله من شعر الشعراء لزاد وطغى ،فليس السخف واهلزل يقتصران على الشعر فحسب .مث إن الشعر ّ
6

يف إشارة إىل ما ذهب إليه القاضي عبد اجلبار.
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وجل حكى عن الكفار كفرهم ،لذا فاألمر يرجع إىل الغاية اليت يروى من
وال عيب يف نقل احملكي ،فاهلل عز ّ
أجلها الشعر ،واملقصد الذي من أجله ُحيكى .وأورد لتأكيد ذلك ما يروى عن اهتما احلسن البصري ابلشعر،
وكذلك عمر بن اخلطاب ،واحتج حبديث النيب صلى هللا عليه وسلم (إن من البيان لسحرا وان من الشعر
حلكمة) ،واستنشاده حلسن بن اثبت ،واستماعه له ،ومعرفته به.
أما يف رده على الثاين وهو أن الشعر مرفوض ألنه موزون مقفى ،فقد استنكر هذا القول ومل يوافق على
أن ا لوزن يضع من مكانة الشعر ،إمنا هو كالم حسنه حسن وقبيحه قبيح ،وأما ما روي عن النيب صلى هللا عليه
وسلم يف كراهته للوزن ،فهو ألنه وسيلة للتغين والتلهي به ،وهذا ليس مما يدعوا اجلرجاين لدراسة الشعر من أجله،
إمنا من أجل الوقوف على فصيح اللفظ وجزيل املعّن ،وحسن النظم ،واالستعارة وغريها ،أما الوزن فليس الغاية
واملطلب.
أما من رفض الشعر من أجل سوء أحوال الشعراء  ،فقد احتج عليه أبن املفسرين استعانوا على تفسري
حيمل القول ذنب القائل وجب التخصيص ال
كتاب هللا بشعر امرؤ القيس وأشعار عصر اجلاهلية ،فإن جاز أن ّ
التعميم وهنا يستدل بقوله تعاىل ﴿إَِّّال الَّ ِّذين آمنوا و َع ِّملوا َّ ِّ ِّ
ات وذَ َكروا َّ ِّ
ريا﴾ [الشعراء ]227 :مث
الصاحلَ َ
َ َ َ
اَّللَ َكث ً
أردتُه ألَعرف ِبه مكا َن ٍ
بالغة ،وأجعلَه ِمثاالً
خلص اجلرجاين إىل خالصة غايته من االحتجاج ابلشعر فقال " :و ْ

ٍ
ٍ
أقف على
َنظر إىل نَظْمه ونَظْم ال ُقرآن ،فأرى
موضع ا ِإلعجا ِز ،و َ
يف براعة ،أو أ ْ
َ
َحتَ َّج به يف تفسري كتاب ُ
وسنَّة ،وأ َ
الفص َل وال ُفرقان".7
اجلهة اليت منها كان ،و َّ َ
أتبني ْ

االحتجاج على الزاهدين للنحو واحملتقرين لشأنه
استخدم اجلرجاين هلجة حادة يف تقريع العازفني عن النحو ،وجعل صنيعهم أقبح من أولئك الذين زهدوا يف
يتبني
املعيار الذي ال َّ
الشعر ،ألنه ع ّد ترك علم النحو مبثابة الص ّد عن كتاب هللا وعن معرفة معانيه ،وجعله " ُ
8
نقصا ُن ٍ
صحيح من َسقي ٍم حىت يرجع إليه"
عرف
املقياس الذي ال يُ ُ
كالم ورجحانُه حىت َ
ٌ
يعرض عليه ،و ُ

وقد سكت اجلرجاين عن من يرفضون النحو بسبب كثرة قواعده وتفرع قضاايه وال طائل منه -كما
يلم املرء أبصول النحو حىت يتمكن من فهم كالم
يدعون -إال التباهي أمام العامة  ،وبني أ ،من الضروري أن ّ
هللا وتفسريه ،والتمييز بني كالم وكالم .وهي أحوال املبتدأ واخلرب وأهنما على الرفع من حيث اإلعراب ،وأقسام
اخلرب اجلملة واملفرد ،وأنه البد يف كل مجلة وقعت خربا ملبتدأ أن يكون فيها ما يعود على املبتدأ  ،وأن الصفة
تتبع املوصوف وتفيد التوضيح كقولك (جاءين رجل ظريف) أو التخصيص كقولك (جاءين زيد الظريف) ،ففي
حني يف األوىل أفادت الصفة توضيح الذي جاء  ،جاءت الصفة يف الثانية لتخصيصه أي زيد الظريف وليس
دالئل اإلعجاز( ،ص)27
 8املرجع السابق ،ص28
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الص ِّ
غريه .وأن هناك صفة ليست للتوضيح وال للتخصيص وإمنا للتأكيد كقوله تعاىل ﴿فَِّإذَا ن ِّف َخ ِّيف ُّ
ور نَ ْف َخةٌ
و ِّ
اح َدةٌ﴾ [احلاقة]13 :
َ
فجعل من يستنكف عن دراسة النحو كمن يعرض عن العلم بكتاب هللا عز وجل وسنة نبيه ومتييز الكالم

بشكل عام ،واستنكر جهلهم به مع خوضهم يف التفسري والتأويل ،فقد مجعوا هبذا بالءين عظيمني فأفتوا بال
علم وأفسدوا على الناس دينهم.9
وهكذا فقد وضح اجلرجاين تصوره للمسلك الذي ميكن من خالله إدراك اإلعجاز القرآنني أال وهو معاين
النحو اليت تفتح من خالهلا مغاليق املعاين ،وخترج من طياهتا أسرار اإلعجاز .وهو بذلك انفرد ابلبحث يف كنه
اإلعجاز وشواهده خمالفا ما كان سائدا من أن اإلعجاز "ال تقوى عليه العبارة ،وال ميلك فيه إالَّ ا ِإلشارةَ ،و َّ
أن
ِ
ِ
ٍ
لق ،و َّ
ين
يق التعليم إليه ُ
مسد ٌ
وابب التفهيم َدونَه م ْغ ٌ
طر َ
ودَ ،
أن معانيَك فيه َمعان َأتىب أ ْن تَْربُز من الضَّمري ،وأ ْن تَد َ
للتبي ِ
ني والتَّصوير"10
اثنيا :الشمول
ألن من البعيد أَ ْن يكو َن يف ِ
يدل اترًة وال يَ ُّ
مجلة النظْم ما ُّ
ُخرى" 11هبذه القاعدة الواضحة أرسى
دل أ ْ
"ذاك َّ َ
اجلرجاين خصيصة من أهم خصائص منهجه يف أتصيل نظرية النظم ،إذ أنه ال استثناء يف أمر النظم ،فميت سنّت
قاعدة من قواعده وجب أن تندرج على ما حتتها من أمثلة وشواهد ،وقد جاء تقريره هذا يف ابب التقدمي والتأخري
ِ
ِ
َن ِمن اخلطإ أَ ْن يـُ ْقسم األَمر يف ِ
اعلم أ َّ
قسمني،
تقدمي الشيء وأتخريه ْ
مستنكرا على من يصنفه إىل حسن وقبيح "و ْ
ُ
َ
الكالم ،وغري ٍ
ِ
فيُ ْج َعل مفيداً يف ِ
مفيد" .12وميثل على ذلك أنه إذا اختص تقدمي املفعول مثال بفائدة ال
بعض
َ
َ
تتحقق بتأخريه لزم أن توجد تلك الفائدة يف كل حاالت التقدمي ،وقد مثّل على ذلك ابلتقدمي بسبب االستفهام
تشك يف وجوده ،وإن قلت :أأنت فعلت؟ فقدمت االسم
ابهلمز ،فإن قلت :أفعلت؟ فقدمت الفعل أردت أن ّ
الشك يف الفاعل من هو ،فالفعل مؤكد حمقق أما الفاعل فهو الذي مناط االستفهام ،وهذا يندرج على
كان ّ
ْت ه َذا ِّب ِِّلتِّنَا ًّي إِّب ر ِّ
اهيم﴾ [األنبياء:
مهزة التقرير ،ومثاله قوله تعاىل على لسان قوم إبراهيم ﴿قَالوا أَأَنْ َ
ت فَ َعل َ َ
َ َ َْ
يقر أنه هو من
يقر أن األصنام قد حتطمت ،وإمنا من أجل أن ّ
 ]62إذ ال خيفى أن سؤاهلم مل يكن من أجل أن ّ
ال بَ ْل فَ َعلَه َكبِّريه ْم َه َذا﴾ [األنبياء ]63 :أذن فالسؤال عن
حطمها ،والدليل على ذلك أنه أجاب ب ﴿قَ َ
معّن لكل تقدمي أو
الفاعل ،ولو كان عن الفعل لقالُ :
فعلت أو :مل أفعل .إذن فال بد عنده من فائدة وزايدة ً
 9املرجع السابق( ،ص)31-28
 10املرجع السابق( ،ص)65
 11املرجع نفسه( ،ص)110
املرجع نفسه( ،ص12 )110
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أتخري ،وال ب ّد من سبب وتعليل ،وهذا يندرج على كل قاعدة يف إطار النظم لتستوعب كل آي القرآن الكرمي ال
استدل به فحسب.
النموذج الذي
ّ
اثلثا :االستقراء
ابلعاقل عن معرفة هذه األمور ،والوقوف عليها ،وا ِإل ِ
ِ
حاطة هبا ،و َّ
يقف،
"صح أ ْن ال غّن
َّ
أن اجلهةَ اليت منها ُ
رف ،استقراء ِ
كالم ِ
بت ذلك ،فينبغي لنا أ ْن
و َّ
السبب الذي به يـَ ْع ُ
العرب وتتبع أشعارهم والنظر فيها .وإذا قد ثَ َ
َ
13
نبتدئ يف ِ
بيان ما َأرْدان بيانَه ،وأنخ َذ يف شرحه والكشف عنه"
النص مبسلكه يف استقراء أقول العرب وأشعارهم ،وحتليلها ودراستها ،وذلك
صرح اجلرجاين من خالل هذا ّ
ّ
بغية التمهيد لتأصيل قواعد النظم  ،ومما يالحظ أن يف دالئل اإلعجاز من الشواهد الشعرية وكالم العرب أكثر
مما فيه من الشواهد القرآنية ، 14بل وأكثر مما فيه من القواعد والقضااي املنهجية  ،وذلك أنه يقعد القاعدة مث
خيتربها على أكرب عدد من أقول العرب واشعارهم  ،مث ينصرف هبا إىل غاية ما يريد وهو الكشف عن "دالئل
اإلعجاز يف آي القرآن الكرمي ".فقد وضع عددا من القواعد العامة تتعلق برتتيب الكالم ونظمه صنفها يف
أبواب وهي التقدمي والتأخري  ،والفصل والوصل  ،والتعريف والتنكري  ،والقصر واالختصاص وجعلها أركاان
وفرع عنها كثريا من القواعد اجلزئية حبيث حتتكم إليها النصوص من حيث اجلودة والضعف
وركائز لنظرية النظم ّ
واحلسن والقبح  ،وهكذا فأنه ليس من الضروري أن يتناول اجلرجاين كل القرآن الكرمي ليثبت شواهد اإلعجاز
ووضعت القوانني  ،وأُلقيت املفاتيح يف أيدي الباحثني ،فما عليهم إال أن حيتكموا
فيه  ،فقد أتصلت القواعد ُ
لنظريته ليستخلصوا الفوائد ويلتمسوا أسرار البالغة من منبعها  .وأمثلة ذلك كثرية مت إدراجها مجيعا يف اجلدول
الوارد يف املبح ث السابق ،إال أنه ال ضري من تناول بعضها ابلتفصيل لبيان كيفية استقرائه للنصوص ،وتطبيقها
على آي القرآن الكرمي:
املثال األول  :يؤصل اجلرجاين قاعدة يف فروق اخلرب 15وهي أن اإلثبات الذي يفيده اخلرب إذا كان ابالسم
خيتلف عنه إذا كان ابلفعل  ،فاخلرب حينما يكون امس ا فإنه يفيد الثبوت دون أن يتجدد وحيدث شيئا فشيئا ،
كقولنا زيد طويل أو زيد منطلق  ،فاملعّن هنا إثبات االنطالق أو الطول لزيد  ،و وجودمها على االطالق ،أما
الفعل فإنه يفيد معّن التجدد واحلدوث شيئا فشيئا  ،فإذا قلنا زيد "ينطلق" فإننا نوحي أبن االنطالق يف جتدد
م ستمر  ،كأنه اآلن ينطلق  ،أو ها هو ينطلق ،أو هو دائما ينطلق !.مث حيث الدارس على أتمل البيت التايل
ليدرك ما يف القضية من لطف :
املرجع السابق،
املرجع السابق،

(ص13)41

(ص14)174

 15ينظر :أمحد سيد حممد عمار ،نظرية اإلعجاز القرآين وأثرها يف النقد العريب القدي ،دار الفكر ،ط (( ،)1998/1ص)25
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مير عليها وهو منطلق.16
ال أيلف الدرهم املضروب صرتنا ** لكن ّ
فمعّن البيت يقتضي أن يكون اخلرب مثبتا مطلقا ويف كل حال ،لذلك عدل عن أن يقول وهو ينطلق إىل
وهو منطلق ،أي منطلق دائما وبشكل اثبت .مث أييت للشاهد القرآين  ،إذ أنه ال أفضل منه يف إيضاح الفرق
ص ِّ
بينهما  ،وأن أحدمها ال يصلح مكان اآلخر  ،وهو قوله تعاىل ﴿ وَكلْب هم َب ِّس ٌ ِّ
اعْي ِّه َِّبلْو ِّ
يد﴾ [الكهف:
َ َْ
ط ذ َر َ َ
 ]18إذ امتنع الفعل هنا ألنه يفيد معّن احلركة والتجدد وهذا يتناىف مع حال الكلب الباسط ذراعيه بشكل
دائم واثبت  ،فجيء ابالسم ألنه يقتضي ثبوت الصفة من غري مزاولة .مث يقرر كعادته أن هذا ينطبق على كل
احلاالت املماثلة  ،أي أن االسم يقع حيث ال يصلح الفعل مكانه  ،وكذلك الفعل يقع حيث ال يصلح االسم
مكانه .فلكل منهما معّن وداللة ختتلف عن اآلخر .
املثال الثاين  :يف ابب فروق احلال ذكر اجلرجاين أن احلال حينما كون مجلة فإهنا جتيئ ابلواو أو بدوهنا
،ويسرد لذلك أمثلة من الكالم احملكي ، 17مث يضع قاعدة للتمييز بني ما يقتضي وجود الواو وما ال يقتضي
وهي أن احلال إذا كانت مبتدأ وخرب فإهنا غالبا ما جتيء ابلواو  ،كأن نقول مثال :جاءين الطفل وهو خائف،
فإن كان املبتدأ من مجلة احلال ضمريا ال يصلح إال أن أتيت ابلواو  ،كأن نقول مثال  :جاءين وقلبه يرجتف ،أو
جاءين وهو يرجتف ،فإن امتنعت ال واو يف هذه احلال مل يكن من البالغة يف شيء ،أما إن كان خرب املبتدأ ضمري
تقدم على املبتدأ فاألغلب أن أتيت بغري الواو كقولنا مثال  :رأيته يف عينيه الدموع ،واستشهد بقول الشاعر:
ِ
علي َسو ُاد.
ت َم َع البازي َّ
خرج ُ
إذَا أنْ َكَرتْين بَلدةٌ ْأو نَك ْرُهتا ْ ...
وقول شاعر آخر:
يف رأي غمدان دارا منك حمالال.

فاشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا
وقول لشاعر اثلث:

لقد صربت للذل أعود منرب تقوم عليها يف يديك قضيب.
وكذلك فإن احلال ال تقرتن ابلواو إذا كان اخلرب مقدما على املبتدأ يف مجلة احلال ،دون أن يكون ظرفا
ولكنه أقل شيوعا كقول الشاعر :إذا أتيت أاب مروان تسأله وجدته حاضراه اجلود والكرم
فجملة :حاضراه اجلود مكونة من مبتدأ وخرب ولكن اخلرب تقدم على املبتدأ فأضفى حسنا ال حيصل لو
جاء اخلرب متأخرا عنه.
وإن كانت مجلة احلال من فعل وفاعل وكان الفعل مضارعا مثبتا غري منفي ال يوشك أن أييت ابلواو،
كقولنا :جاءين زيد يسعى غالمه بني يديه ،واستشهد لذلك أببيات من الشعر ،مث جاء ابلشاهد القرآين:
16ينظر :مصطفى صادق الرافعي ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،دار الكتاب العريب –بريوت ،الطبعة التاسعة 1973م( ،ص)160-156
 17ينظر :مجال الدين عبد العزيز شريف ،مجال النظم القرآين ،جملة الداعي الشهرية ،دار العلوم،
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﴿ويَ َذره ْم ِّيف طغْيَ ِّاِنِّ ْم يَ ْع َمهو َن﴾ [األعراف ]186 :ليقعد القاعدة يف شكلها النهائي مث ينهي احلديث عن
َ
القضية.

إذن فقد طبق اجلرجاين منهجه ا الستقرائي على كل ما جاء به من قواعد يف إطار النظم ،فأصبح من
السهل على طالب العلم أن يرجع إىل أصل القاعدة ويدرس تطبيقاهتا مث يسقطها على ما يشاكلها من نصوص.
ويذكر أن اجلدول املدرج يف املبحث السابق حوى كل الشواهد القرآنية اليت تطرق إليها اجلرجاين يف سياق شرحه
للنظرية.
رابعا :التدرج يف الطرح
يتبع اجلرجاين أسلواب متسلسال يف معاجلته للقضية اليت يطرحها ،ابتداء من القضية الكربى اليت ألف من أجلها
كتابيه أو فلنقل كتبه الثالثة ،18وهي ترسيخه لفكرة النظم ،ومرورا بكافة املباحث اجلزئية اليت تضمنتها النظم.
يشق على الدارس أن يلحظ التدرج الذي بّن من خالله نظرية النظم حني ابتدأ ابحلديث عما مسي
فال ّ
الحقا بعلم البيان يف كتاب أسرار البالغة  ،فتناول اللفظ واملعّن  ،والتجنيس  ،والسجع  ،واحلشو ،والتشبيه
والتمثيل واالستعارة  ،وعن األخذ والسرقة وعن اجملاز العقلي ،وعريها من فنون البالغة  ،حىت يعرفها للدارس
وينمي قدرته على إدراكها وإسقاطها على النصوص املختلفة ،مث ينتقل إىل احلديث عن فكرة اإلعجاز  ،فيفند
ّ
ما خيالف مذهبه فيها بطريقة طرح النقيضة والرد عليها ابحلجج العقلية والشواهد األدبية  ،مث خيلي الساحة ملا
سر التفوق يف النص األديب  ،واإلعجاز يف التنزيل الرابين هو النظم وال شيء غريه
يود إقناع الدارس به  ،وهو أن ّ
،ويف أثناء طرحه لقضااي النظم يتبع األسلوب نفسه  ،وهو طرح القضية مث الشروع يف مناقشة أجزائها شيئا
فشيئا  ،وهذا من شأنه أن يسهل على الدارس فهم مباحثه بطريقة أجلى  ،والتفريق بني فروعها املختلفة وقواعدها
املفصلة  ،فعندما طرح قضية "إمنا" بدأ ابلشاهد القرآين مث الشعري ليستدل على معناها ،ويناقشه مث يقرر أن
ِّ
ش﴾ [األعراف]33 :أي ما حرم إال
معناها هو "ما ،إال " كما يف قوله تعاىل ﴿ق ْل إِّ ََّّنَا َح َّرَم َرِّ َيب الْ َف َواح َ

الفواحش  ،فهي هبذا املعّن أتيت إثباات ملا بعدها ونفيا ملا سواه .مث ينتقل بكل خفة إال التفريق بينها وبني "ما و
إال " وأاثر فكر الدارس ليميز بني أن يكون الشيء معّن للشيء  ،وأن يكون الشيء نفسه  ،ويرمي بذلك إىل
القول أن "ما وإال" أيتيان مبعّن "إمنا" ولكن ال تنطبق عليهما كل أحكامها فإن صح أن نقول  :إمنا ذلك درهم
ال دينار  ،ال يصح القول  :ما هذا إال درهم ال دينار .وإن صح القول أن ما من إله إال هللا ،مل يكن إمنا من إله
هللا شيئا من الكالم! مث يقفل هذا اجلزء ليفتح الباب على جزء آخر وهو أن "إمنا" أتيت خلرب ال جيهله املخاطب،
 18االسرار والدالئل ،إضافة للرسالة الشافية ،فقد اشرتكت مع صاحبيها يف بلورة فكرة النظم وإيضاحها ،ومل جتد الباحثة بدا من االستعانة هبا،
وقد وجدت مطبوعة مع كتاب دالئل اإلعجاز يف الطبعة اليت حققها حممود شاكر ،فتآلفت مع حمتوايهتا وانسجمت مع مباحثه فهي ال تعدو أن
تكون جزءا من فكرة النظم املتكاملة.
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19
اها﴾
ت م ْن ِّذر َم ْن ََيْ َ
وال ينكره ،فتأيت من ابب التذكري والتنبيه على أمر معلوم كقوله تعاىل ﴿إِّ ََّّنَا أَنْ َ
شَ
[النازعات ]45 :مث يطرح قاعدة جزئية أخرى خبصوص "إمنا" وهي عالقتها بـ "أن ،إال" والفرق بينها وبينهما.
ش ٌر ِّمثْ لنَا ت ِّريدو َن
فأورد من الشواهد القرآنية ما جيلي املعّن دون عناء ،كمثل قوله تعاىل ﴿ قَالوا إِّ ْن أَنْ ت ْم إَِّّال بَ َ
وَن بِّس ْلطَ ٍ
ان مبِّ ٍ
ني﴾ [إبراهيم ،]10 :فلم يقل "إمنا" أنتم بشر مثلنا ،ألهنم
آَبؤََن فَأْت َ
أَ ْن تَصد َ
ُّوَن َع َّما َكا َن يَ ْعبد َ

رأوا أن الرسل ابدعائهم النبوة قد جعلوا أنفسهم فوق البشر ،فأرادوا أن خيربوهم أبهنم بشر ليس إال ،وهم يتومهون
أن الرسل تنكر ذلك وتدعي خالفه .مث يتدرج يف إثبات املعاين املختلفة لـ "إمنا " لينتقل إىل جزء آخر وهو أهنا

تفيد إثبات الفعل لشيء ونفيه عن غريه ،كأن تقول :إمنا جاءين زيد ،فتعين أن الذي جاء هو زيد بعينه وليس
عمروا مثال.
وهذا الذي ذكران آنفا يندرج على جل املباحث اليت عاجلها اجلرجاين ضمن طرحه لقضااي النظم ،فهو ال
يطرح الفروع دفعة واحدة ،وال يطرحها مع األصول ،وال خيلط بينها ،وال ينتقل من قضية إىل أخرى حىت ينتهي
من مناقشتها من أطرافها املختلفة ونواحيها املتعددة .وهذا من شأنه أن يسهل على الدارس فهم اجلزئيات
والفروع ،عدا عن القواعد الكلية اليت تساعده يف دراسة النصوص األدبية وتدفع به إىل إدراك اإلعجاز والبالغة
القرآنية.
فقد ق ّدم من خالل كتايب دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة فكرة النظم واضحة املعامل مبنهجية علمية
متفوقة 20،تدرج من خالله بطرح القواعد العامة يف النظرية ،وأتصيلها وتثبيتها ،مث طرح القضااي اجلزئية فيها،
مستندا يف ذلك كله إىل األدلة والشواهد من القرآن الكرمي ذاته ومستعينا بكالم العرب وأشعارهم .فقد وظف
اجلرجاين كل ما لديه من امللكة النقدية والقرحية اللغوية ،واملعرفة العميقة ابلنحو ومعانيه وظفها مجيعا خلدمة
فكرته الكربى أال وهي "أن اإلعجاز قائم ابلنظم ليس إال".
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