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... ملخص البحث ...

وربطه  نظامه  عن  الكشف  وحقيقته،  اليشء  وماهية  نظامه.  العلم  جوهر  إّن 
البنائية. والبحث العلمي  الفلسفة  بالنظم األخرى والنظام الكوين العام، كام ترى 
الرصني هو تنظيم املعلومات ووضع األشياء مواضعها من النظام العام. واستقراء 
الرصينة، وعىل هذا يقوم  العلمية  اليشء ثم تنظيمه يؤدي اىل معرفته واىل احلقائق 
اللغة وُأفرغت  التفكري من اخلطأ، لذلك اختلط مع علم  علم املنطق الذي يعصم 

بعض مباحثه وتصوراته يف املوروث النحوي الذي هو أوضح نظم اللغة العربية.

من هنا ينطلق منهجنا إن شاء اهلل يف تناول نظام اللغة العربية لبلوغ حقيقتها 
وجوهرها. فالعلم بحث عن حقيقة مرتبطة بالنظام العام، ونظام اللغة العربية خري 
ما يمثل هذا النظام. إذ هي من صنع البارئ عّز وجّل ومشيئته، للتعبري عن املعنى 
واألنظمة  والوجود  الكون  عىل  هييمن  الذي  الكريم  كتابه  هبا  فأنزل  دقيقا،  تعبريا 
كلها،وهو مرتبط بنظام لغته العربية املبينة ارتباطًا عضويًا ال يمكن فصلهام . وحتدد 
خلطه  وعدم  )اإلمام(،  املصحف  دفتي  بني  املحفوظ  القرآين  النص  يف  دراستنا 
وسائر  الشعرية  والرضورات  واللهجات  كالقراءات  األخرى  اللغوية  باملستويات 
األدلة النقلية األخرى فام يرد يف الدراسة من ذكر )اللغة العربية( نقصد هبا )النص 

القرآين( أو عربية القرآن الكريم. وقسم البحث عىل ثالثة مباحث...

تضمن املحث االول: دراسة النص القرآين يف ضوء الدرس اللساين احلديث 
بينام تناول املبحث الثاين:  جذور األسلوبية يف املوروث البالغي العريب.. يف حني 
النصوص..  حتليل  يف  املهمة  املناهج  احد  بعده  النص  علم  الثالث:  املبحث  تناول 

واشفعت هذه املباحث بخامتة ضمت ابرز النتائج التي توصل اليها البحث .
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... Abstract ...

The kernel of science lurks in its system، its being، and truth. It 
is to investigate such a system and relate it to other systems and 
the universal cosmic system in accordance with constructionism. 
The authenticated scientific research paper consists of information 
stratifying and arranged matters in order in the universal system. 
Scrutinizing and rearranging something lead to fathom it and to 
authenticated scientific facts. From this point logics stems to protect 
people from misconstruction ، so it is commingled with linguistics 
and reflects some of its field and viewpoints in the linguistic legacy 
that is the most transparent system of Arabic.

The research paper is bifurcated into three chapters; the first 
tackles studying the Quranic context in the light of the modern 
phonetic lesson; the second deals with the stylistic roots of the 
Arabic elocution; the third focuses scientifically upon the text as 
one of the salient methods in discourse analysis. Then، the study 
concludes with the results the paper terminates.
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مهاد يف منهج البحث

وصحبه  اله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وسلم. وبعد...

عليها  تبنى  التي  واألسس  إليها،  واحلاجة  العلمية،  البحوث  بواعث  فإن 
واملناهج التي تنتهجها ومنطلقاهتا الفكرية، هي مؤثرات يف خطوط البحث العلمي 

ونتائجه.

ان كال النظامني النظام القرآين والنظام اللغوي للعربية يقوم عىل املشاهبة وتعلق 
بعضه برقاب بعض وتفسري بعضه بعضًا كام سنرى من غري اختالف ﴿َأَفال َيَتَدبَُّروَن 
ِ َلَوَجُدوا ِفيِه اْختاِلفًا َكثرِيًا﴾ )سورة النساء:82(، وسائر  اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اللَّ

أنظمة الكون مبنية عىل نظام التشابه والتعلق.

إّن دراسة النّص القرآين دراسة نحوية داللية أسلوبية لذاهتا تنأى عن الدراسة 
التي تأيت عرضًا يف أثناء املنافحة عن القرآن واثبات إعجازه الذي هو دليل صدق 
نبوة نبينا حممد ، والوقوف أمام التيارات العدائية للدين اإلسالمي والشبهات 
التي أثريت حول النص القرآين والطعن املوجه ألسلوبه ونظمه ومعانيه. وإثبات أن 
القرآن نزل بلغة العرب وأساليبها وجمازاهتا كام لدى األشاعرة واملعتزلة واملتكلمني 
عبيدة  أليب  القرآن(  )كمجاز  األوىل  البالغة  مصادر  من  ذلك  يتضح  وغريهم. 
)210#( ورسائل اجلاحظ وكتبه)1(، وابن قتيبة )276#( يف )تأويل مشكل القرآن( 
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وكتب إعجاز القرآن ناهيك عن خلطهم النص القرآين بالقراءات القرآنية والسيام 
الشاذة منها واملستويات اللغوية األخرى.

من هنا يشرتط علينا حتديد منهج الدراسة اللغوية وأهدافها وأسسها والتزام 
الرصانة العلمية واملوضوعية والتحقق من املوروث اللغوي قبل البناء عليه، ومن 
اللغة بمنهج جديد، فسوف خترج  إذا درست  نتائجه ووسائله. يقول متام حسان: 

بنتائج جديدة)2(.

مالحظة  هو:  البحث  منهج  عليه  يبنى  الذي  األخر  العلمي  واألساس 
حيث  ومن  إليه،  واملرسل  والرسالة  املرسل  حيث  من  القرآن  أسلوب  خصوصية 

دالالت الرسالة، وطريقة نقلها من عامل الغيب اىل عامل الشهادة.

َوَلْ ُيوَلْد  َيِلْد  فاملرسل خالق الرسالة)3(، خالق كل يشء واحد أحد صمد ﴿َلْ 
ِميُع  ٌء َوُهَو السَّ * َوَلْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحٌد﴾ )سورة اإلخالص 3-4(، ﴿َلْيَس َكِمْثِلِه َشْ
ِطيُف  ْبَصاَر َوُهَو اللَّ ْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك اْلَ اْلَبِصرُي﴾ )سورة الشورى: 11(، ﴿ال ُتْدِرُكُه اْلَ
ُ لُِنوِرِه َمْن َيَشاُء﴾ )سورة النور:   برُِي﴾ )سورة األنعام: 103(، ﴿ُنوٌر َعَل ُنوٍر َيِْدي اللَّ اْلَ
35(، وغري ذلك من الصفات غري املتناهية التي تفّرد هبا املرسل. قال تعاىل: ﴿َوَما 

بَِيِمينِِه  َمَواُت َمْطِويَّاٌت  اْلِقَياَمِة َوالسَّ َيْوَم  َقْبَضُتُه  ْرُض َجِيعًا  َقْدِرِه َواْلَ َ َحقَّ  َقَدُروا اللَّ
ُكوَن﴾ )سورة الزمر:67(. ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَل َعمَّ ُيْشِ

أما املرسل إليه فعام من إنس وجان يف كل مكان وزمان، وهو خاص من   
حيث اإلقبال عىل الرسالة بقلب مطمئن وليس كل متلٍق هلا. إذ ثمة صلة روحية بني 
املتلقي والرسالة، ختتلف من متلٍق إىل آخر بحسب إيامنه وثقافته وعرصه وهدايته 

وسلوكه إىل اهلل تعاىل.
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أما الرسالة وهي النص القرآين فمفتوحة، ثابتة األلفاظ متحركة املعانى تصلح 
لكل متلٍق يف كل زمان ومكان كوهنا حتمل احلقيقة املطلقة، حتمل دالالت بعضها 
فوق طاقة العقل اإلنساين واستيعابه والسيام يف تعبريها عن الغيب، دالالت شاملة 
إِْبِليَس  إاِلَّ  َفَسَجُدوا  ِلَدَم  اْسُجُدوا  لِْلَمالئَِكِة  ُقْلَنا  ﴿َوإِْذ  ملخلوق عام، كقوله تعاىل: 
َأَبى َواْسَتْكَبَ َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن﴾ )سورة البقرة:34(، مل يدرك العقل البرشي املالئكة 
: وكيفية سجودهم إذ ال يمكن تصور املعنى يف احلياة الدنيا املادية وإن أسعفنا اخليال 
والتجريد والتشخيص، واآليات من هذا النوع كثرية التي تصف الغيب وأحداثه 
واملكانية  الزمانية  املتغريات  لكل  صاحلة  الرسالة  أن  هبذا  االستدالل  يمكن  لكن 
آثاره  نحس  ما  اعلم-  –واهلل   : املالئكة  معنى  يكون  فقد  والشهادة.  الغيب  وعامل 
والظواهر  واألثري  والكهرباء  واملاء  كاهلواء  احلياة  ويديم  الكون  حيفظ  مما  نراه  وال 
اإلنسان  علم  طريق  عن  اإلنسان  خلدمة  تطوعت  والفيزياوية،  والكيامئية  الكونية 
اللغة  ويف  )فسجدوا(  بـ:  التسخري  هذا  عن  فعّب  تعاىل،  اهلل  من  بأمر  وبأسامئها  هبا 
)السجود( ملطلق التسخري)4( أي سّخر اهلل تعاىل املالئكة خلدمة اإلنسان وحفظه يف 
احلياة الدنيا. فأسلوب القرآن يتفرد بوصفه للحقيقة املطلقة الشاملة فوق املؤثرات 
دقيقًا  وصفًا  فيصف  يدركه،  ال  وما  البرشي  العقل  يدركه  وما  واملكانية  الزمنية 
األشياء ليستوعبها العقل وقد أشار أكثر من باحث معارص إىل ذلك كالدكتور حممد 

شحرور)5(. 

فالنص القرآين ينأى عن النص البرشي بكل أنواعه لذلك يشرتط عىل الدارس 
النصوص  دراسته  عن  تنأى  خاصة  دراسة  ودراسته  اخلصوصية  تلك  مالحظة 
علم  أطروحات  يف  وكذلك  والبالغي  النحوي  املوروثني:  يف  نجد  كام  األخرى. 
من  فكثري  القرآين  النص  يف  الرسالة  خصوصية  تلحظ  مل  ومناهجه،  احلديث  اللغة 
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األسلوبية  وكذلك  والتارخيية  والسيميائية  والتوليدية  كالوصفية  أطروحاهتم 
وغريها. كقوانينهم يف تطور اللغات أو تقسيم اللغات عىل فصائل وأرس وعّدهم 
فكرة نشأة اللغات واملفاضلة بينها رضبًا من األساطري، وقوهلم باعتباطية اللغة وهو 
حتول يتقاطع مع النظام املحكم للغة العربية. وغري ذلك مما ستناوله مّفرقًا يف اثناء 

األطروحة.

واملوضوعة  املجرتة  الشواهد  ضوء  يف  الكريم  القرآن  نص  دراسة  يمكن  وال 
أحيانا، وقد أنكر بعض العلامء ذلك. قال اإلمام ابن حزم الظاهري: »وال عجب 
أو ألعرايب  الطرماح  أو  أو احلطيئة  أو جلرير  أو لزهري  القيس  ممن أن وجد المرئ 
أسدي أو سلمي... أو سائر أبناء العرب لفظًا يف شعر أو نثر، جعله يف اللغة وقنع 
به ومل يعرتض فيه، ثم إذا وجد اهلل تعاىل خالق اللغات وأهلها كالمًا مل يلتفت إليه 
وال جعله حجة وجعل يرصفه عن وجهه وحيرفه عن موضعه، ويتحيل يف إحالته 

عاّم أوقعه اهلل تعاىل«)6(.

وقال أبو حيان األندليس ردًا عىل أيب البقاء العكبي يف كتابه: )إعراب ما مّن به 
الرمحن من وجوه األعراب والقراءات يف مجيع القرآن(: »عىل حدِّ ما جيري يف شعر 
ننزه  املستغني عنها، ونحن  البعيدة والتقارير  الشنفرى والشامخ من حتوير األشياء 

القرآن عن ذلك«)7(.

 ركز النحاة والبالغيون عىل األعجاز اللغوي النبهارهم به وبأسلوب القرآن 
املتفّرد فقد استغرق الوجه اخلاص بلغة القرآن من وجوه اإلعجاز أكثر من نصف 
مؤلفاهتم يف اإلعجاز كالزركيش يف )البهان يف علوم القرآن( والسيوطي يف )معرتك 

األقران(....)8(.
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املبحث الول

 دراسة النص القرآين يف ضوء الدرس اللساين احلديث

هل تصلح أطروحات علم اللغة احلديث ونظرياته من حداثة وما بعد احلداثة 
واألسلوبية احلديثة واملناهج النقدية احلديثة درسًا وحتلياًل وتطبيقًا عىل النّص القرآين 
كام هي من غري اعتبار خلصوصية النّص القرآين ونظامه الذي ينأى عن أنظمة اللغات 
وتطبيقًا  ومرتكزًا  ميدانًا  كانت  مما  وغريمها  والفرنسية  اإلنجليزية  والسيام  الغربية 
إليها، والسيام موقفها من  التي سعت  ناهيك عن األهداف والغايات  لألسلوبية، 
العدول النحوي واألسلويب، أو االنزياحات، واألنموذج املعيار لتلك االنزياحات.

اللغوية والنقدية واألسلوبية احلديثة كثرية ومتشعبة ال  الدراسات  إّن مناهج 
يمكن اإلحاطة الكاملة هبا وبتفاصيلها ودقائقها)9( أو تطبيقها كام هي تطبيقا تقليديًا 
عىل النص القرآين، وليس من وكدنا ذلك بقدر اإلطالع عليها وفهمها واالستفادة 
ما  وانتخاب  الرتكيبي،  نظامه  يف  والعدول  القرآين  النّص  لدراسة  منها  يصلح  مما 
يالئمه من نظريات األسلوبية العامة ومناهجها لكوهنا تطبيقًا ألسنيًا عىل األدب او 
اللغة اإلبداعية. والرتكيز عىل أمهية االجتاه اللساين يف دراسة لغة األدب ال التناول 
األديب والنقدي الفلسفي يف ضوء علوم خمتلفة. وال نكرر ما يمأل كتب النقد األديب 
وعلم اللغة احلديث واألسلوبية وغريها، ونركز عىل ما له صلة بالنظام الرتكيبي يف 
النّص القرآين وصلته بالداللة وظالهلا التي تسمى باملعاين الثانية وهي دالالت فنية 
إبداعية ال تؤدهيا اللغة املبارشة التي أطلق عليها املعارصون: اللغة النفعية اإليصالية 

أو املثالية. 
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ينبغي  احلديثة وحماذير  الغربية  واملناهج  األسلويب  التناول  ثمة مشكل يف  إذن 
الديني عىل  أو  املادي  الغريب  بالفكر  وارتباطها  الوقوف عليها فضاًل عن علامنيتها 
وفق العقيدة املسيحية أو العلامنية، التي تتقاطع مع اجلانب الروحي للنّص القرآين 

والنظرة القدسية له وللغة العربية.

والسيام  عليه  ومتطفل  له  ومتابع  الغريب  بالنقد  متأثر  احلديث  العريب  والنقد 
خاصة.  القرآين  النّص  عىل  املبني  الغني  تراثه  من  الرغم  عىل  املادية،  بالفلسفات 
والنقد الغريب احلديث مبني عىل نصوص األدب العاملي كجان جاك روسو وغريه 
اإلنساين  األدب  يف  التقاؤهم  كان  فإذا  املعارص  األدب  تبناها  أساطري  إحياء  وعىل 
والتجربة اإلبداعية لألديب لكنهم ال يلتقون يف حتليل النص القرآين وخصوصيته 
وارتباطه بالعربية ونظامها املحكم الذي خيتلف عن أنظمة اللغات األخرى. النّص 
)املتلقي( و)الرسالة(  الروحي لدى  )املرسل( وباجلانب  باخلالق عّز وجل  املرتبط 

املنقولة من الغيب.

ورغبة من النقد العريب املعارص يف مواكبة االجتاهات النقدية العاملية احلديثة، 
السليمة  بالصورة  بتطبيقها  قام  ما  وقلياًل  النظرية،  الدراسات  هذه  ترمجة  حاول 
واملوضوعية عىل النّص العريب، ومن هنا برزت مشكلة التنافر وعدم التآلف – يف 
يف  وأدبنا  الغريب  املنهج  بني  العريب،  واإلبداع  املرتمجة  املادة  بني   - األحيان  اغلب 
خمتلف البلدان العربية)10(. ويبدو ان جل الدارسني العرب ينظرون للطرح الغريب 
يف اللغة والنقد نظرة إعجاب وإكبار ملا شهده الغرب من تطور يف امليادين العلمية 
املختلفة. وهذا قد ال ينطبق عىل علوم اللغة فاملوروث اللغوي والبالغي والنقدي 

العريب ال يقل أمهية عام يطرحه الغربيون املعارصون.
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Stylistique :السلوب والسلوبية

 لكثرة تعريفات األسلوب واألسلوبية هجر بعضهم هذا االصطالح، فقد تنوع 
التأثر  النقاد وبحسب  املختلفة واللغويني وكبار  املناهج  مفهوم األسلوب بحسب 
بالفلسفات والعلوم: علم النفس، األلسنية، النقد، علم اجلامل، علم االجتامع، علم 

النفس وغريها. وبحسب املخاِطب واملخاَطب واخلطاب)11(.

وتنوع املفهوم العرصي لعلم األسلوب فشمل كل ما يتعلق باللغة من أصوات 
والدالالت  والرصف  األصوات  علم  مع  وتداخل  وتراكيب،  وكلامت،  وصيغ 
أقىص  وبلوغ  والصور  واالنفعاالت  اخلواطر  عن  لإلبانة  واأللفاظ.  والرتاكيب 
درجات التأثري الفن)12(. ويرى بعضهم: أن األسلوب خارج عن مستويات اللغة 

الصويت والرصيف والنحوي أي الشكل وهو ظاهرة ذات أصل فردي)13(.

وثمة تعريفات أخر كثرية مل تسلم من نقد وغموض وتقاطع)14(: ولسنا ملزمني 
بذكرها كلها. و »ال يمكن هنا االدعاء بوجود مفهوم واحد لالسلوب كام ال يمكن 
القول بوجود طريقة واحدة لدراسته بل إن التعدد كائن يف لبنية املفهومية، كام هو 
كائن يف القراءات التحليلية، ولعل ذلك راجع اىل تعدد املداخل نفسها إذ هي تتكئ 
وذاك  هذا  عن  وتبتعد  أحيانًا،  العقيل  اجلانب  وعىل  العاطفي،  اجلانب  عىل  أحيانا 

أحيانًا ثالثة لتبدأ من منطقة حمايدة...«)15(.

أما األسلوبية: فعلم حديث تأسست قواعدها لدى بايل سنة 1902 مستفيدًا 
من أستاذه سوسري الذي أرسى األلسنية احلديثة)16(. فاألسلوبية األوىل لسانية عند 
بايل ثم تطورت واجتهت اجتاهات خمتلفة، ثم أصبحت تعني االنزياح لكنهم مل يتفقوا 

عىل معيار يقيسون عليه االنزياح)17(.
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ولكون األسلوبية علاًم حديثًا ما يزال يتطور مل تكتمل بعد ولوجوهها العديدة 
األسلوب  تعاريف  تعددت  كام  تعريفاهتا  كثرت  وعلامنيتها،  استقرارها  وعدم 
أهنام  ومفاهيمهام  واألسلوبية  األسلوب  تعاريف  بني  اجلامع  ان  ويبدو  وتقاطعت. 
البنى والرتاكيب واألصوات أم يف  املألوف سواء يف  اختيار وتوزيع والعدول عن 

الداللة، واالهتامم بالتحليل الفني للنّص.

وعلم  اخلواطر،  عن  التعبري  يف  املستعملة  للطرائق  علمي  »بحث  فاألسلوبية 
األسلوب يرشدنا اىل اختيار ما جيب أخذه من اللغة للتوصل اىل التأثري يف املتلقي 

رشيطة احرتام قواعد اللغة«)18(.

آخر،  عن  النّص  متّيز  التي  اجلاملية  الفنية  اخلصائص  عن  األسلوبية  »تبحث 
نفسه وخواطر  التي حيملها خلجات  اللغة  آخر، من خالل  الكاتب عن كاتب  او 
خالل  من  نّصًا  الكاتب  يكتب  كيف  عن  اإلجابة  األسلوبية  وحتاول  وجدانه«)19( 

اللغة؟ إذ هبا ومنها يتأتى للقارئ استحسان النص او استهجانه.

و »تنفي )األسلوبية( عن نفسها املعيارية وإرسال األحكام التقيمية بالقبول او 
بالرفض يضاف اىل ذلك أهنا ال تسعى اىل غاية تعليمية البتة، ناهيك عن حرصها 
اإلبداعية بيشء من  النصوص  مقارباهتا  األسلوبية يف  الظواهر  تعليل  الشديد عىل 

العلمية الوصفية، عىل النقيض مما تعاملت به البالغة«)20(.

املالحظ  فمن  )األسلوب(  يسلم  مل  كام  االنتقادات  من  األسلوبية  تسلم  ومل 
التي يمكن ان تالحظ عىل األسلوبية ان األسلوبيني حّددوا عملها باللغة اإلبداعية 
األسلوبية  )رائد  بايل  اسلوبية  لكّن  التواصلية،  النفعية  اللغة  ال  باملتلقي  وتأثريها 

املعارصة( التي تسمى بالتعبريية حّددها باللغة اليومية الشائعة )النفعية(.
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وعىل الرغم من أّن األسلوبية تعنى بالتأثريات اجلاملية، وتناوهلا اللغة اإلبداعية 
العلمية  الدقة  بغية  النسبي  التكرار  حلساب  طرقًا  تعتمد  مناهجها  بعض  فان 
عنها  يقال  التي  للسامت  التكرار  جداول  لرسم  االلكرتونية  احلسابات  واستخدام 
اهنا تصف أسلوبًا مميزًا)21( مغفاًل وظائف املفردات النحوية يف سياقها)22( وهو أمر 
اجلداول  واستعامل  كثرية)23(.  أحيان  اجلاملية يف  مع  يتقاطع  انه  إال  علميًا  كان  وان 
عىل  واعتامدها  النّص  يف  وقياسية  األنامط  إحصاء  وهو  األسلويب  للجرد  الرياضية 
التحليل الوصفي للغة، ثم عىل النحو التحوييل والبناء السطحي والبناء العميق)24(.

كثري من الدارسني عارضوا األسلوبية والنظريات النقدية املختلفة التي تتبناها 
ذلك باهنا صيغت يف بيئات وظروف حضارية مباينة كل املباينة ملا نحن عليه، وبأن 
النص  من  وجيعلون  واللسان  الوجه  غريبة  ثقافتنا  اىل  ينقلوهنا  حباهلا  يف  احلاطبني 

العريب قربانًا يسرتضون به هذه الرصاعات املتالحقة يف بالد الغرب)25(.

فضاًل عن اإلرساف باستعامل املصطلحات الرنانة هدفًا لدى بعضهم والسيام 
األدباء والنقاد والشعراء غري االكادميني الذين بنوا ثقافاهتم عىل الصحف واملجالت 

ال التخصص الدقيق االكاديمي وسعة اإلطالع باملوروث العريب اإلسالمي.

النقد األهم الذي يوجه اىل األسلوبية يتمثل يف عدم عّدها علاًم ألهنا مل تنجح يف 
حرص موضوعاهتا وال مناهجها، من جهة ثانية انتزع تطور اللسانية األسلوبية من 
بعض جماالهتا األصلية حمدثًا بذلك إعادة توزيع جلميع األعامل التي وضعت حتى 
 Arrive اآلن بأهنا اسلوبية يف جماالت جديدة... وقد وصل األمر اىل درجة ان اريفي

أعلن موهتا)26(.
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املبحث الثاين

جذور السلوبية يف املوروث البالغي العريب

يف  وأصواًل  جذورًا  الغربية  لألسلوبية  يرون  العرب  الدارسني  من  كثري   
التي  اإلعجاز  كتب  ويف  والنقدي  واألديب  والنحوي  البالغي  العريب:  املوروث 
تناولت النّص القرآين وإعجازه)27( وكتب اللغة والبيان والبالغة والنقد كابن املقفع 
والقايض  واالمدي  جعفر  بن  وقدامة  القاهر  وعبد  املعتز  وابن  واملبد  واجلاحظ 
والتفتزاين  والسكبي  خلدون  وابن  والسكاكي  العلوي  طباطبا  ابن  اجلرجاين 

وغريهم.

حازم  املغاربة:  النقاد  لدى  حتديدًا  أكثر  يكون  األسلوب  »إن  عياد:  د.  قال 
القرطاجني يف منهاج البلغاء 684# وابن خلدون #808«)28(.

قال باحث آخر: »نظرت يف البالغة العربية عند القدماء، فوجدت ان قضايا 
السياق  ونظرية  احلديثة  األسلوبية  قواعد  عن  خمتلفة  بأسامء  اليها  عرضوا  كثرية 
العربية  البيئة  عن  غريبًا  ليس  األسلوب  »علم  آخر:  وقال  احلارض«)29(  العرص  يف 

والسيام يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني«)30(.

وأوضح صلة بينهام يبدو اهنام يقومان عىل دراسة العدول او االنزياح دراسة 
الكالم ملقتىض احلال( وقوهلم )لكل مقاٍم  بـ )مطابقة  البالغيني  فنية، وشّبهوا قول 

مقال()31( بفكرة بايل حول مسألة عالقة األشكال اللغوية بالفكر)32(.
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الغربيني  قول  وهو  النص،  لغة  وعلم  البالغة  وريثة  األسلوبية  أن  ويرون 
القديمة وعلمية األسلوبية  البالغة  يوفقون بني معيارية  ايضًا)33( وال اعرف كيف 
ناقد قديم او بالغي فهاًم خاصًا  املعيارية فضاًل عن اهنم ينسبون لكل  وتفلتها من 
الكالم  مناسبة  بصفة  األسلوب  مفهوم  ربط  طبا  طبا  فابن  واألسلوبية  لالسلوب 
»األسلوب  بجعله  خلدون  وابن  النحو  معاين  بتوخي  القاهر  وعبد  لبعض  بعضه 
صورة ذهنية مهمتها مطابقة الرتاكيب املنتظمة عىل الرتكيب اخلاص ألن الصناعة 
الشعرية هي بمعنى األسلوب ترجع اىل صورة ذهنية للرتاكيب املنتظمة كلية باعتبار 

انطباقها عىل تركيب خاص«)34(.

لذا رأى بعضهم  القاهر هو األسلوب،  به عبد  قال  الذي  النظم  يعد  وجّلهم 
ان عبد القاهر مؤسس األسلوبية العربية، وتناولوا البالغة القديمة بأسامء جديدة، 
القديمة  املصطلحات  بني  خلط  او  تقليدي،  وتناول  شكلية  مشاهبة  خالل  من 

واحلديثة)35(.

وقارنوا بني عبد القاهر وسوسري وتشومسكي وبايل وكروتشة وغريهم وعّدوه 
السّباق عليهم)36(. ورأى د. لطفي عبد البديع ذلك تلفيقًا، قال ساخرًا: »يضع قبعة 
هذا عىل رأس ذاك ويثبت عاممة ذاك عىل رأس هذا، ويقول لالول كن كروتشة، 

وللثاين وانت عبد القاهر«)37(.

واحلق ان أوضح جهود القدامى يمكن عّدها اسلوبية تنسجم مع دراسة النّص 
العريب اإلسالمي يمكن تسميتها باألسلوبية االسالمية والسيام لدى علامء إعجاز 
القرآن فقد استعملوا مصطلح )األسلوب( يف بحوثهم حول إعجاز القرآن ويدل 
التأثري«)38(، كام  به  اللغة عىل وجه يقصد  املختلفة يف استعامل  الطرق  لدهيم: »عىل 
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ان  ويبدو  اجلرجاين وغريهم)39(.  القاهر  قتيبة وعبد  وابن  والباقالين  اخلطايب  لدى 
القدامى يقصدون باألسلوب ما خيرج عن اللغة املألوفة، وما سموه بطرائق العرب 

وجمازاهتم وأساليبهم يف الكالم.

النّص  عىل  وطبقها  املعاين  وعلم  القرآن  إعجاز  مباحث  وّظف  من  وخري 
القرآين  النص  تفسري  ابتكر طريقة جديدة يف  فقد  الزخمرشي )#538(  كله  القرآين 
مل يسبق اليها)40( أسسها عىل علمي املعاين والبيان وتبعه مفرسون كثريون ومايزال 

املعارصون حيذون حذوها يف الدراسات األسلوبية القرآنية)41(.

إن التطبيق األسلويب ينبغي ان يبنى عىل جوهر العربية وأرسار نظامها، ذلك 
ربط  غري  ومن  األخرى.  اللغات  سائر  عن  يميزها  الذي  اسلوهبا  هو  نظامها  أّن 
عىل  وتطبيقها  األسلوبية  الدراسة  تعاين  للعربية،  الكيل  بالنظام  األسلويب  التحليل 
النّص القرآين نقصًا كبريًا، ال تتوصل اىل نتائج علمية مستقيمة تتناسب مع أساليب 
العربية وطبيعتها املختلفة عن أنظمة اللغات الغربية وآداهبا التي وضعت هلا املناهج 

األسلوبية احلديثة دراسًة وحتلياًل وتطبيقًا.

إّن نظام النصوص العربية جزء من دالالهتا وإّن العدول جزء من هذا النظام، 
نحاول كشفه، ويف ضوء األسلوبية العربية اإلسالمية للوقوف عىل أرسار العدول 

ودالالته الثانية.

ولسنا ملزمني بمتابعة األعامل السابقة والقراءات األسلوبية السابقة وتقليدها، 
عربية كانت او غربية، وال نسعى اىل أن يكون تطبيقنا األسلويب نسخة معّدلة منها، 
املناهج  نتخذ  وال  هدفًا  املستحدثة  او  املرتمجة  احلديثة  املصطلحات  جعل  إىل  وال 
غربية  دراسة  القرآن  إعجاز  دراسة  او  املقّدس،  القرآين  النّص  حتليل  يف  الوافدة 
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ملفقة ال ترى خصوصية لكالم اهلل تعاىل كام فعل ذلك بعض الدارسني)42( فهي إن 
صلحت لتحليل الشعر والقصة واألنواع األدبية األخرى، ال تصلح لدراسة النّص 

القرآين إاّل إكراهًا.

الصويت  املستوى  هي:  أربع  لغوية  مستويات  عىل  الدراسة  توزيع  وكذلك 
واملستوى الرصيف والرتكيبي والداليل، فضاًل عن التصويري او البياين، التي ال تكاد 

دراسة اسلوبية معارصة او لغوية ختلو منها)43(.

ناهيك عن سعة األسلوبية وعدم استقرارها وكثرة مناهجها ونظرياهتا وتطفلها 
عىل علوم خمتلفة، وعدم االتفاق عىل تعريف حمدد هلا.

ال نعني عدم صالحية تطبيق الدرس األسلويب عىل العدول يف النص القرآين 
قال د.حممد الدجييل: »إن تطبيق النظرية اإلنسانية عىل النّص القرآين ليس إخالاًل 
بحرمة القرآن، وإنام إضافة بعض موارد الكامل القرآين اىل النظرية اإلنسانية من مبدأ 
أن النّص القرآين ﴿ال َيْأتِيِه اْلَباِطُل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوال ِمْن َخْلِفِه َتْنِزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِيٍد﴾  
)سورة فصلت:42(، اما النظرية اإلنسانية فمثقلة بالباطل، وقسم منها يدور يف فلك 

اخليال، أما النّص القرآين فواقع دائاًم«)44(.

املناهج لكنها تتفق  إّن مناهج األسلوبية متعددة وفهمها خيتلف بحسب هذه 
النص ومكوناته. ومنهجنا يتصل باألسلوبية  عىل استنباط الدالالت اإلحيائية من 
من حيث استنباط الدالالت من نظام العربية والعدول الذي حيدث يف ضوء هذا 
النظام نفسه واجلديد الذي يمكن ان نقدمه اىل ذلك وهو يتصل بموضوع األسلوبية 
كوهنا تعنى بالدالالت غري املبارشة، الدالالت الثانية او األرسار البيانية التي يؤدهيا 

نظام العربية.
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ودقة  اسلوهبا  ومجال  القرآنية  العبارة  نظم  حسن  عن  البالغيون  حتّدث  فقد 
نظام  وفق  عىل  منطقي  تسلسل  يف  وسبكها  للمعنى  ومالئمتها  ألفاظها  اختيار 
اللفظ والرتكيب  بنية  املوحية بداللة  بنيتها واألصوات  متامسك، وموقعها وشكل 
التي  املجازية  باملعنى واملعاين  التعبري و االحاطة  بدياًل عنها يف دقة  بحيث ال نجد 
خترج إليها، وما تناولوه البالغيون يف علوم املعاين والبيان والبديع، وعلامء اإلعجاز 
وأعجبهم  وتراكيب)45(.  وبنى  اصواتًا  املتناسق:  ونظمه  القرآن  اسلوب  حسن  يف 

ذلك حتى عّدوه وجه اإلعجاز القرآين.

إنام سببه )املشاهبة( التي يبني عليها نظام اللغة العربية يف مستوياهتا: الرصفية 
والنحوية والبالغية والداللية وغريها، كلها تنساق يف ضوء نظام واحد هو تعليق 
األصوات و احلروف واأللفاظ والرتاكيب والدالالت بعضها برقاب بعض وحتمل 
بعضها عىل بعض، يف املستوى اللغوي الواحد من العربية، ويف املستويات بعضها 
فيه،  اختالف  ال  الذي  املطلق  القرآين  املعنى  ألداء  مّطرد  واحد  نظام  بعض،  عىل 
الثابتة  الرياضية  كاملعادالت  فهو  واملكانية،  الزمانية  املتغريات  حيوي  كونه  الثابت 

وان تغريت األعداد داخلها بحسب املتغريات.
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املبحث الثالث

 علم النص

ومن املناهج اللغوية الغربية احلديثة التي عنيت بتحليل النّص وتناوله وحدة 
املشرتكة بني  باجلوانب  عنايته  النّص(. وكانت  او )علم  النيص(  اللغة  كلية، )علم 
القرآين بوصفه  النّص  العرب طّبقوه عىل  املعارصين  املختلفة، لكن بعض  اللغات 

وحدة نصية متامسكة.

وعلم النّص: فرع من فروع علم اللغة )احلديث( يعنى بدراسة النّص بوصفه 
الوحدة اللغوية الكبى وذلك بدراسة جوانب عديدة تتصل بالنص أمهها الرتابط 
او التامسك ووسائله وأنواعه واالصالة او املرجعية Reference وأنواعها والسياق 
النيص Textual Context. ودور املشاركني يف النّص )املرسل واملستقبل(، وتشمل 

دراساته النص املنطوق والنص املكتوب عىل حّد سواء)46(.

وما نعني به من هذا العلم هو كونه منهجًا اسلوبيًا يف حتليل النّص يبحث يف 
ثم  وأدواته،  التامسك  هذا  وبرشوط  كلية.  شاملة  نظرة  إليه  والنظر  النّص  متاسك 

الصلة بني التامسك النيص والسياق.

غري  من  هي  كام  القرآين  النص  عىل  الوافد  العلم  هذا  أطروحات  تطبيق  ان 
بل  جمدية  غري  نتائج  اىل  بالدارس  الكريم تصل  القرآن  أسلوب  خصوصية  مراعاة 
منحرفة عن املنهج العلمي الرصني، ذلك ان النص القرآين ينأى كثريًا عن النصوص 
التي اختذها أصحاب هذا العلم ميدانًا تطبيقيًا ألطروحاهتم. أمثال هارمتان مؤسس 
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العلم)47( وان كان هذا العلم قد ولد من رحم البنيوية الوصفية القائمة عىل أجرومية 
اجلملة يف أمريكا. وكان مقال )زيليخ هاريس( تلميذ بلومفيلد واستاذ تشومسكي 

ثم مريديه فيام بعد عن )حتليل اخلطاب( من معامل الطريق يف هذا االجتاه نفسه)48(.

وكذلك سعة أنامط النصوص التي يتناوهلا هذا العلم ومناهجه تنأى كثريا عن 
املحكية  النصوص االيصالية واالبداعية واللغة  القرآين، وخلطه بني  النص  طبيعة 

واللغة الفصحى املكتوبة وغريها.

عقد،  )وعد،  نحو:  ربط  نصوص  هي:  حددوها  كام  الرئيسة  النّص  أنامط  ان 
قانون، أمر ...( ونصوص إرشاد نحو: )إرشاد وخطاب ودفاع ودعاية، وإعالن، 
وخطاب سيايس...( ونصوص اختزان نحو: )مالحظات، فهرس، دليل، تلفون، 
والشعر(.  واملرسحية  والقصة  والرواية  )الدراسة  عن  فضاًل  مسودة...(  يوميات، 
الشعبي وغري ذلك  اليومي واألدب  التهنئة واحلديث  اإلعالنات وبطاقات  ومنها 
الذي يرى مهمة  التحليل النيص،  بينكر يف تطبيقه عليها مبادئ  تناوله كالوس  مما 
التي تعد أساس  النص  لتكوين  العامة  النص هي »وصف الرشوط والقواعد  لغة 

النصوص الفعلية، وصفًا منظاًم وان يوضح أمهيتها لتلقي النص«)49(.

الذي  املعريف  للتداخل  النيّص  البحث  صعوبة  العلم  هبذا  املعنيون  ويؤكد 
والرصف  والبالغة  النحو  من  مزيج  فهو  خمتلفة،  فروع  يف  واسعة  دراسة  يتطلب 
وعلم األصوات واملعجم والتفسري، واللسانيات و األسلوبية وعلم الداللة ونظرية 
االتصال والبامجاتية وعلم املنطق واألدب وعلم النفس وعلم االجتامع والفلسفة 
ومناهج لغوية خمتلفة كالوظيفية والسياق والتوزيع والشكلية والتوليدية والوصفية 

والسيميائية فضاًل عن عدم استقرار مناهجه ذلك انه علم بكر)50(.
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قال أحد املختصني هبذا العلم: »لقد تشعبت املنابع التي استقى منها مفاهيمه 
و متصوراته ومناهجه واتسم هو نفسه بقدرة فائقة عىل استيعاب كل ذلك اخلليط 
املتباين، بل تشكل بنية منسجمة قادرة عىل احلفاظ عىل ذلك التداخل... وشكلت 
اخلواص الرتكيبية والداللية وااليصالية للنصوص صلب البحث النيّص، بمعنى ان 
البحث يتحقق عىل مستويات ثالثة أساسية هي: املستوى النحوي واملستوى الداليل 

واملستوى التداويل باملفهوم الواسع له وال جييز الفصل بني هذه املستويات«)51(.

»عىل  أكرهته  القرآين،  النّص  عىل  العلم  هذا  تطبيق  يف  عربية  حماوالت  وثمة 
قبول تلك القواعد التي اشتقت من نصوص لغات خمتلفة«)52(، منها عمل الدكتور 
وتتبعه  املكية(،  السور  عىل  النيص  اللغة  لعلم  تطبيقية  )دراسة  الفقي  صبحي 
ُيعّد  الذي  املناسبة  وعلم  كالتفسري  القرآن  وعلوم  والنحوي  البالغي  باملوروث: 

جذورًا هلذا العلم يف موروثنا القرآين)53(.

التي  التامسك  أدوات  وأهم  والبالغة،  النحو  أبواب  تطبيقاته  شملت  وقد 
احلذف،عالقات  التكرار،  اإلبدال،  العطف،  التوابع،  الضامئر،  تطبيقه:  يف  تناوهلا 

اإلسناد كلها، التامسك املعجمي، األسامء املوصولة، وأسامء اإلشارة وغريها)54(.

إال أن تطبيقاته مل تكن دقيقة بل هي أقرب إىل املشاهبة الشكلية بسبب املنهج 
يف  القرآين،  العريب  النص  ويناسب  يفيدنا  بام  األخذ  غري  من  أتبعه  الذي  التقليدي 
ضوء الثقافة اإلسالمية ونظام العربية لكونه علاًم يعنى بأنظمة اللغة ومتاسك النص. 
ناهيك عن أهنا علوم غري مستقرة غالبًا ما ينقضها أصحاهبا الغربيون أنفسهم ويأتون 

باجلديد.
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وأخذ عىل املوروثني: النحوي والبالغي والسيام جهود االمام عبد القاهر يف 
نظرية النظم، عنايتهم باجلملة، اذ عّدوها الوحدة اللغوية الكبى، وعلم النص يعني 
اللغوية إذ ال يمكن  الدراسة  بالنص كله، قائاًل »ألن حتليل اجلملة يعد قصورًا يف 

دراستها منفصلة عن سياقها اللغوي املتمثل يف البنية اللغوية الكبى للنص«)55(.

التفسريي  املوروث  عىل  يصح  فال  النظم  نظرية  عىل  صّح  إن  قول  وهو 
وحدة  القرآين  النص  يرى  الذي  املناسبة  كعلم  القرآن  علوم  وبعض  واالعجازي 
بعضًا  بعضه  يفرّس  وانه  الواحدة.  كالكلمة  بل  الواحدة  كاجلملة  متامسكة  كاملة 
القرآن وحدة  أّن  إذ رأى  بذلك  نولدكة  نولد  نّوه  برقاب بعض، وقد  لتعلق بعضه 
مرتابطة ترجع كلها إىل معنى )التوحيد()56(.  ثم انه طبق مبادئ هذا العلم عىل جزء 
من النص القرآين: )السور املكية( وان كانت نصوصًا كثرية إال أهنا جزء من نص 

متامسك هو النّص القرآين ينبغي ربطها به.

ومن أهم ّمْن طّبق املناهج الغربية احلديثة ومنها علم النص الدكتور متام حسان 
املوروث  إىل  متام  الدكتور  وكان  والنحوي،  البالغي  املوروث  وبني  بينها  مزج  إذ 
أقرب من املناهج الغربية التي خبها أسلوبًا وعرضًا. ففي كتابه )البيان يف روائع 
القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآين()57( طبق آراءه اللغوية ونظرياته التي 
الرخصة  التي فرّس يف ضوئها  القرائن  السابقة ومنها: نظرية تضافر  ذكرها يف كتبه 
ظاهرة  لكل  القرآنية  الشواهد  بكثرة  واتسم  نضوجها.  بعد  األسلويب  والعدول 

أسلوبية او لغوية.
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كبى  وهو  والسياق  والربط  التضام  اآلتية:  القرائن  املبحث  هذا  يف  وهيمنا 
القرآين والعالقات  الرتكيب  الربط والتامسك يف  فيها أساليب  تناول  القرائن. فقد 

امللحوظة يف النّص القرآين وموقف علامء النص من السياق)58(.

ففي ظاهرة التضام قال: »ال يكاد باٌب من أبواب النحو العريب خيلو من ظاهرة 
صورهتا  يف  او  والتوارد،  واالختصاص  كاالفتقار  االجيابية  صورهتا  يف  إما  التضام 
السلبية كالتنايف او التنافر«)59(. »ومما يقع يف حيز القول يف ظاهرة التضام: احلذف 
التضمني  ومنه  مدخوله  غري  عىل  اللفظ  وإدخال  واالعرتاض  والفصل  والزيادة 
وإغناء احد العنرصين عن اآلخر والرشوط الرتكيبية لتأليف ألفاظ السياق«)60( ثم 

تناوهلا كلها بالتفصيل والتمثيل.

والفرق بني احلذف والفصل البالغي من حيث انه حذف له »خصوصية املقام 
ما جيعله شيئًا آخر غري جمرد احلذف النحوي. ذلك بان الفصل البالغي يتم دائاًم عن 
موقف انفعال قد يكون خوفًا او غضبًا او استعجااًل او استغرابًا او تعجبًا وغري ذلك 
َكِذبًا إِْن  ْينا َعَل اللِ  من هذا النحو من املواقف اجلديدة«)61( كقوله تعاىل: ﴿َقِد اْفَتَ
نا  اَنا الُل ِمْنها َوما َيُكوُن َلنا َأْن َنُعوَد ِفيها إاِلَّ َأْن َيشاَء الُل َربُّ تُِكْم َبْعَد إِْذ َنجَّ ُعْدنا يِف ِملَّ
قِّ َوَأْنَت َخرْيُ  َنا اْفَتْح َبْيَننا َوَبنْيَ َقْوِمنا بِاحْلَ ْلنا َربَّ نا ُكلَّ َشْ ٍء ِعْلًم َعَل اللِ َتَوكَّ َوِسَع َربُّ
فض. وشواهد أخر كثرية  اْلفاِتِنَي﴾ )سورة األعراف 89(، املوقف موقف التبؤ والرَّ
املقام.  انفعالية وخصوصية  الرتاكيب املرتابطة، ألسباب  ذكرها مل يرد العطف بني 
ولكن ال أرى اهنا حتتاج إىل رابط أو القول بوجود فاصل بينها وهو حذف حرف 

العطف إال من باب التقدير.
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حيول  بام  الرتكيبي  النمط  جمرى  »واملقصود  االعرتاض  لقضية  األمر  وكذلك 
دون اتصال عنارص اجلملة بعضها ببعض اتصااًل تتحقق به مطالب التضام النحوي 
فيام بينها واجلملة املعرتضة يف كل أحواهلا أجنبية عن جمرى السياق النحوي فال صلة 
هلا بغريها وال حمل هلا من اإلعراب وإنام هي تعبري عن خاطر طارئ من دعاء او قسم 
او قيد برشط او نفي او وعد او أمر او هني او تنبيه إىل ما يريد املتكلم أن يلفت إليه 

انتباه السامع«)62(.

و  ذلك  تكلفنا  إذا  إال  النّص  ومتاسك  التضام  باب  من  االعرتاض  أرى  ال 
قرآنية  شواهد  من  أورده  عاّم  ناهيك  النص،  ارتباط  مع  يتقاطع  معناه  أّولناه،إذ 
للنص  فهمه  وبحسب  املعياري  النحاة  منهج  بحسب  االعرتاض  قدرفيها  أكثرها 
َألِيٌم بِم  ْم َعذاٌب  ﴿يِف ُقُلوِبِْم َمَرٌض َفزاَدُهُم الُل َمَرضًا َوَلُ القرآين نحو قوله تعاىل: 
كاُنوا َيْكِذُبوَن﴾ )سورة البقرة 10(، قال معلقًا: »يف اآلية اعرتاض للدعاء عىل مرض 

القلوب املذكرين«)63(.

اعتامده  من  ويكثر  املعياري،  والنحو  األسلويب  التحليل  بني  يمزج  رأيته  وقد 
البكات  أيب  لدى  والسيام  اللغوي  ال  العقيل  باملنطق  املمزوج  املتأخرين  نحو  عىل 
األنباري، فمن ظواهر التضام التي ذكرها »اغناء أحد العنرصين عن األخر« مثل 
هلا بأقوال النحاة نحو )اغناء الفتحة عن الكرسة يف إعراب ما ال ينرصف وعكسه 
العوض  )اغناء  و  )أدعو(  الفعل  النداء عن  )يا(  )واغناء  و  السامل(  املؤنث  يف مجع 
باسم  الذي وسمه  التضامي  املظهر  التعويض()64(. ويف  املعوض يف كل صور  عن 
الرتكيبي(،  ومعناه  السياق  خصوصية  بتحقيقها  تتضح  التي  الرتكيبية  )الرشوط 
النحاة  وضعها  التي  املعيارية  النحوية  القواعد  من  طويلة  قائمة  حتته  ذكر  ثم 
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واألسلوبية  اللغوية  للظواهر  قرآنية  بشواهد  استشهاده  عن  ناهيك  املتأخرون)65( 
او ما يراه هو.  القرآين  التي يذكرها بحسب ما يرى بعض املفرسين ملعنى الشاهد 
وقد ذكرنا ان املعنى القرآين متحرك وله خصوصية أسلوبية مغايرة عن األساليب 
األخرى بحيث تسمح للمفرسين أن حيملوه عىل وجوه يف بعض شواهده. وبعضها 

اآلخر من املتشابه الذي ال يعلمه إال اهلل تعاىل عىل خالف يف ذلك.

ويف قرينة الربط الذي مثل هلا بمجموعة من األلفاظ ال معنى هلا، لكوهنا غري 
مرتبة بحسب قواعد الربط يف اللغة: )َفحَمَد يف الناس خطيبًا عليه وأثنى قال اهلل 
زيد ثم قائم( قال الدكتور متام حسان: »إذا وضعت هذه املفردات نفسها مرتبة ترتيبًا 
آخر معينًا اتضح اهنا تدل عىل معنى وذلك اذا قلت: )قام زيد يف الناس خطيبًا فحمد 
اهلل وأثنى عليه ثم قال( وحتققت اإلفادة منها، الن املفردات هناك قد رتبت بحسب 

األصول املرعية يف تركيب النمط«)66(.

وهبذا مثل لقرينة الربط وعالقته يف العربية وهو أمٌر معروف لدى مجيع متكلمي 
اللغة حتى املبتدئني منهم، ذلك انه من السياق. ثم ذكر عالقات الربط )كاإلسناد 
يف  »األصل  قال:  واملالبسة(،  والتبعية  والتفسري  واإلخراج  واملصاحبة  والتعدية 
الربط أن يكون بإعادة اللفظ ألهنا ادعى للتذكري وأقوى ضامنًا للوصول إليه...«)67( 
مما  وهذا  املعنى«،  إعادة  اللفظ  إعادة  يعني  »وقد  قال:  و  كثرية.  شواهد  ساق  ثم 
بعرشات  له  ومثل  التكرار)68(،  ومنه  الذاكرة(.  إلنعاش  الذكر  )إعادة  بـ  وصفه 
و)أل(  واإلشارة  واملطابقة  الكثرية،  بأنواعه  الضمري  تناول  ثم  القرآنية.  الشواهد 
وسائل  من  وغريها  واملعية  العطف)69(  حروف  والسيام  املعاين  وحروف  التعريف 

الربط بالتفصيل والشواهد الكثرية.
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 علم املناسبة

التي هلا صله بنظامه وأسلوبه الذي عني به بعض القدماء  القرآن  ومن علوم 
واملعارصين علم املناسبات وهو »علم تعرف منه علل الرتتيب، وموضوعه أجزاء 
التي  الرتبة  عىل  اإلطالع  وثمرته  الرتتيب،  حيث  من  مناسبته  املطلوب  اليشء 

يستحقها اجلزء بسبب ماله بام ورائه وما أمامه من االرتباط والتعلق«)70(.

بينهام  )املقاربة واملشاكلة( ومرجعها يف اآليات إىل معنى رابط  لغة:  واملناسبة 
عام او خاص عقيل او حيس او خيايل وغري ذلك من أنواع عالقات التالزم الذهني 
جعل  وفائدته  ونحوها،  والضدين  والنظريين  واملعلول  والعلة  واملسبب  بب  كالسَّ
التأليف  ويصري  االرتباط  بذلك  فيقوى  بعض  بأعناق  آخذا  بعضها  الكالم  أجزاء 

حالته حال البناء املحكم املتالئم األجزاء)71(.

»مناسبة  وهو  القرآن  إعجاز  وجوه  من  الرابع  الوجه  املناسبة  السيوطي  وعد 
آياته وارتباطه بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة املعاين، منتظمة 
الرتتيبات والروابط«)72(. وقد عني هبذا  القرآن مودعة يف  املباين«، »وأكثر لطائف 
العلم ايضًا الفخر الرازي يف تفسريه الكبري، وأبو حيان يف تفسريه )البحر املحيط( 

وغريمها.

املعارصة  األسلوبية  طريقة  عىل  دقيقة  أسلوبية  حتليالت  نجد  العلم  هذا  ويف 
التحليل  اذ يكشف  املناسبة بني اآليات والسور،  من حيث إجياد ملحات داللية يف 
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وتركيباته  وأصواته  وحروفه  وشكله  النّص  جمموع  من  داللية  ملحات  األسلويب 
وترتيبه وعدد حروفه وكلامته.

أحداث  ومعاين  السورة  كلامت  عدد  بني  دقيقة  دالالت  يلمح  مثال  فالبقاعي 
مناسبة نزوهلا أو حروب ُنرصة اإلسالم أو تاريخ اهلجرة او فتح مكة، أو استحكام 
الناس وحروفها بسورة   ويرى يف ذلك أرسارًا، وربط كلامت سورة  أمر عمر 
تكامل  انه  إىل  »إشارة  قائال:  ذلك  من  واستنتج  احلروف.  أنواع  حيث  من  الفاحتة 
أوله وأخره  اشتمل عليها كل من سوريت  أخره يف عدد  إىل  أوله  القرآن من  نزول 
القيوم  احلي  منزله  عىل  القدوم  سنة  والثالثة  وعرشون  اثنتان  وذلك  السنني  من 

سبحانه«)73(.

»ومن سورة اإليالف )108( رشع البقاعي يف بيان وجوه التقاء طريف القرآن 
األوائل،  التسع  من  سورة  تقابلها  األواخر  التسع  السور  من  سورة  فكل  الكريم، 
والعدُّ بناء عىل ذلك يكون تصاعديًا من سورة اإليالف إىل سورة الناس، وتنازليًا 

من سورة التوبة إىل سورة الفاحتة وهكذا...«)74(.
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... الامتة ...

 إّن مناهج الدراسات اللغوية والنقدية واألسلوبية احلديثة كثرية ومتشعبة ال 
يمكن االحاطة الكاملة هبا وبتفاصيلها ودقائقها أو تطبيقها كام هي تطبيقا تقليديًا 
عىل النص القرآين، بقدر اإلطالع عليها وفهمها واالستفادة مما يصلح منها لدراسة 
نظريات  من  يالئمه  ما  وانتخاب  الرتكيبي،  نظامه  يف  والعدول  القرآين  النّص 

األسلوبية العامة ومناهجها لكوهنا تطبيقًا ألسنيًا عىل األدب او اللغة اإلبداعية. 

 إذ ثمة مشكالت يف التناول األسلويب واملناهج الغربية احلديثة وحماذير ينبغي 
الديني عىل  او  املادي  الغريب  بالفكر  وارتباطها  الوقوف عليها فضاًل عن علامنيتها 
وفق العقيدة املسيحية او العلامنية، التي تتقاطع مع اجلانب الروحي للنّص القرآين 

والنظرة القدسية له وللغة العربية.

والسيام  عليه  ومتطفل  له  ومتابع  الغريب  بالنقد  متأثر  احلديث  العريب  والنقد   
خاصة.  القرآين  النّص  عىل  املبني  الغني  تراثه  من  الرغم  عىل  املادية،  بالفلسفات 
والنقد الغريب احلديث مبني عىل نصوص األدب العاملي كجان جاك روسو وغريه 
اإلنساين  األدب  يف  التقاؤهم  كان  فإذا  املعارص  األدب  تبناها  أساطري  إحياء  وعىل 
والتجربة اإلبداعية لألديب لكنهم ال يلتقون يف حتليل النص القرآين وخصوصيته 
وارتباطه بالعربية ونظامها املحكم الذي خيتلف عن أنظمة اللغات األخرى. النّص 
)املتلقي( و)الرسالة(  الروحي لدى  )املرسل( وباجلانب  باخلالق عّز وجل  املرتبط 
وأهدافها  اللغوية  الدراسة  منهج  حتديد  علينا  يشرتط  هنا  من  الغيب.  من  املنقولة 
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اللغوي  املوروث  من  والتحقق  واملوضوعية  العلمية  الرصانة  والتزام  وأسسها 
قبل البناء عليه، ومن نتائجه ووسائله. فضال عن ذلك فقد دعا البحث اىل أسس 
)اإلمام(،  املصحف  دفتي  بني  املحفوظ  القرآين  النص  دراسة  منها: حتديد  منهجية 
والرضورات  واللهجات  كالقراءات  األخرى  اللغوية  باملستويات  خلطه  وعدم 
العلمي  واألساس  الشعرية وسائر األدلة النقلية األخرى لكي تستقيم لنا النتائج  
األخر الذي استند اليه هو منهج البحث هو: مالحظة خصوصية أسلوب القرآن 

من حيث املرسل والرسالة واملرسل إليه، ومن حيث دالالت الرسالة...

من  يشاء  من  به  ينفع  وأن  خالصا،  لوجهه  البحث  هذا  يكون  أن  أدعو  واهلل 
املعارصة،  الوافدة  اللغوية  الدراسات  الكريم يف ضوء  القرآن  الباحثني يف أساليب 

وهو حسبي ونعم الوكيل واحلمد هلل رّب العاملني.

.................................
ينظر رسائل اجلاحظ 186/3 واحليوان 85/5.( 1
اللغة العربية واحلداثة، د. متام حسان، جملة فصول م4 ع3 1984.( 2
ال نقصد بذلك قضية )خلق القرآن( وال نسعى اىل إيقاظ )النائمة(، لكنا نريد أهنا رسالة ( 3

تنأى عن كل رسالة مما يتناوله علم اللغة الغريب احلديث.
اللسان: )سخر(.( 4
ينظر القرآن واإلنسان، د. حممد شحرور 18.( 5
ينظر: القياس يف العربية 29، دراسات لغوية، د. عبد الصبور شاهني 64. ( 6
البحر املحيط 5 / 65.( 7
ينظر: البهان يف علوم القرآن للزركيش 382/2. ومعرتك األقران 514/1.( 8
علم األسلوب، فضل 7.( 9

البنيوي احلديث بني لبنان وأوربا 383 ومابعدها، ( 10 مفهومات يف بنية النص 3-4، والنقد 



قضايا منهجية يف دراسة النص القرآين

48

واملصطلحات االدبية احلديثة 31 وما بعدها.
األسلوب واألسلوبية 10.( 11
املعجم االديب 21.( 12
علو األسلوب 11.( 13
األسلوبية واألسلوب 12.( 14
قضايا احلداثة 5.( 15
األسلوبية واألسلوب، املسدي 20.( 16
مفهومات يف بنية النص 69.( 17
قضايا احلداثة 22-21.( 18
األسلوب بني الرتاث البالغي العريب واألسلوبية احلداثية 5.( 19
نفسه 7.( 20
األسلوبية وحتليل اخلطاب 60.( 21
األسلوبية والبيان العريب 21.( 22
النحو والداللة 173.( 23
يف النقد اللساين 169.( 24
معجم املصطلحات االدبية املعارصة 115، 21 والنحو والداللة 180 وحيوية اللغة 317.( 25
النقد اللساين 235.( 26
ضوء ( 27 يف  والبالغة   18-15 واألسلوب  واللغة   ،27 العريب  والبيان  األسلوبية  ينظر: 

األسلوبية 8-9، وجدلية االفراد والرتكيب 153، يف املصطلح النقدي 125.
اللغة واالبداع 19.( 28
البالغة يف ضوء األسلوبية ونظرية السياق 7.( 29
اللغة واألسلوب 15.( 30
البيان والتبيني 1/ 62 واملفتاح 90.( 31
اللغة واالبداع 8.( 32
علم لغة النص 20-21، 43 واألسلوبية، جريو 27-30 وجدلية االفراد والرتكيب5.( 33
والرتكيب ( 34 االفراد  وجدلية  احلداثية4،  واألسلوبية  العريب  البالغي  الرتاث  بني  األسلوب 

.83



أ.د. حسن منديل حسن العكييل

49 (1)

األسلوبية والبيان العريب 5،8،27، والبالغة يف ضوء األسلوبية 5-7 وحمارضات يف تاريخ ( 35
النقد عند العرب 351-285.

قضايا احلداثة عند عبد القاهر 2، 7، واالبعاد االبداعية يف منهج عبد القاهر 11.( 36
الرتكيب اللغوي لالدب ص )د(.( 37
اللغة واألسلوب 18-15.( 38
القرآن ( 39 واعجاز   60 اخلطايب  القرآن،  اعجاز  وبيان   19  ،10 القرآن  مشكل  تأويل  ينظر: 

للباقالين 298.
مقدمة الكشاف 3/1.( 40
ينظر: منهج الزخمرشي يف تفسري القرآن، اجلويني 77.( 41
ينظر: النقد واالعجاز، د. حممد حترييش.( 42
اسلوبية ( 43 دراسة  املدنية  والسور   ،18 مج  ع3،  املورد  جملة  الدهر،  سورة  يف  تأمالت  ينظر: 

بالغية، وتقنيات املنهج األسلويب يف سورة يوسف، والسور املكية دراسة بالغية اسلوبية 
)اطروحة(، واطار التطبيق يف األسلوبية، د. حممد اهلادي الطرابليس )بحث( جملة املوقف 
االديب ع 135، 136، ونظرية التلقي، اصول وتطبيقات، وما ال تؤديه الصفة وبنى اجلدل 

يف اخلطاب القرآين )اطروحة(.
تقنيات املنهج األسلويب يف سورة يوسف 5.( 44
45 ) 25 للزملكاين  الكاشف  والبهان   ،19 االجياز  وهناية   ،79 اإلعجاز  دالئل  مثاًل:  ينظر: 

واعجاز القرآن للرافغي185، واملعجزة الكبى131، ومناهل العرفان 1 / 55 والتعبري 
الفني يف القرآن الكريم183، وصفاء الكلمة 55 ومن ارسار التعبري يف القرآن 121.

علم الغة النيص بني النظرية والتطبيق 32/1.( 46
علم اللغة النيص 58.( 47
املصدر نفسه 1/ 36.( 48
ينظر: التحليل اللغوي للنص.63( 49
علم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات 3، 13.( 50
نفسه 9.( 51
نفسه 12.( 52
علم اللغة النيص بني النظرية والتطبيق، دراسة تطبيقية عىل السور املكية.( 53
نفسه 17/1.( 54



قضايا منهجية يف دراسة النص القرآين

50

علم اللغة النيّص 12.( 55
ينظر: تاريخ القرآن.77( 56
طبعة عامل الكتب ضمن مرشوع مكتبة االرسة 2002.( 57
تنظر الصفحات 1/ 83، 127، 163، 304.( 58
البيان يف روائع القرآن 1 /89.( 59
نفسه 1 / 91.( 60
نفسه 1/ 112.( 61
نفسه 1/ 116-115.( 62
نفسه 1 م116.( 63
البيان 1/ 124.( 64
نفسه 1/ 126-125.( 65
البيان 1/ 137.( 66
نفسه 1/ 128.( 67
نفسه 1/ 134.( 68
نفسه 1/ 156.( 69
تفسري جزء عّم، البقاعي 41.( 70
البهان، الزركيش 1/ 35 ومعرتك االقران 1/ 57، 55.( 71
معرتك االقران 1/ 55.( 72
تفسري جزء عّم 567.( 73
مقدمة حتقيق: تفسري جزء عّم 47-46.( 74



أ.د. حسن منديل حسن العكييل

51 (1)

القرآن الكريم

االتقان يف علوم القرآن، جالل الدين ( 1
السيوطي )911#(، حتقيق: حممد 
ابو الفضل ابراهيم، مكتبة املشهد 

احلسيني، القاهرة، )د.ت(.

االشباه والنظائر، جالل الدين ( 2
السيوطي، دار احلديث للطباعة 

والنرش، بريوت 1984

اعجاز القرآن، ابو بكر الباقالين، ( 3
حتقيق: السيد امحد صقر، دار املعارف، 

مرص 1963.

اعجاز القرآن والبالغة النبوية، ( 4
مصطفى صادق الرافعي، حتقيق: حممد 
سعيد العريان، مطبعة االستقامة، مرص 

.1952

البهان يف تناسب سور القرآن، ابن ( 5
الزبري الثقفي )708#(، حتقيق: د. 

سعيد الفالحي، مطبعة االمام حممد 
بن سعود االسالمية، اململكة العربية 

السعودية 1988.

البهان يف علوم القرآن، بدر الدين ( 6
الزركيش )894#(، حتقيق: حممد ابو 

الفضل ابراهيم )د.ت(.

البيان يف روائع القرآن، د. متام حسان، ( 7
ط2، عامل الكتب 2000م.

تاريخ القرآن، تيودور نولدكه، ترمجة: ( 8

د. جورج تامر، دار نرش جورج أملز، 
نيويورك 2000.

التعبري الفني يف القرآن الكريم، د. ( 9
بكري شيخ امني، ط1، دار العلم 

للماليني 1994.

تفسري جزء عم، مقتطف من ( 10
)نظم الدرر يف تناسب اآليات و 
السور(،االمام ابراهيم بن عمر 

البقاعي )885(، حتقيق: أمحد 
عز الدين خلف اهلل، ط1، دار 

صادر،بريوت 2001.

مجاليات املفردة القرآنية يف كتب ( 11
اإلعجاز والتفسري، أمحد ياسوف، 

ط1، دار املكتبي، دمشق1994.

دالئل اإلعجاز، اإلمام عبد القاهر ( 12
اجلرجاين )47#(، ط1، تعليق ورشح: 

حممد عبد املنعم خفاجي، مكتبة 
القاهرة، مطبعة الفجالة بمرص 1969.

صفاء الكلمة، د. عبد الفتاح الشني، ( 13
دار املريخ، مطبعة النهضة، مرص 

)د.ت(.

الظاهرة اجلاملية يف القرآن الكريم ( 14
‘نذير محدان، ط1، دار املنايرة، جدة – 

السعودية 1991.

العدول عن النظام الرتكيبي يف اسلوب ( 15
القرآن الكريم، )دكتوراه ثانية(، د. 

املصادر واملراجع



قضايا منهجية يف دراسة النص القرآين

52

حسن منديل العكييل، جامعة بغداد، 
كلية الرتبية للبنات، 2008.

علم اللغة النيص بني النظرية ( 16
والتطبيق، دراسة تطبيقية عىل السور 
املكية. د.صبحي ابراهيم الفقي، دار 

قباء،القاهرة 2000.

علم لغة النص، املفاهيم واالجتاهات، ( 17
د. سعيد حسن بحريي، ط1. مؤسسة 

املختار،القاهرة 2004.

الفوائد املشوقة إىل علوم القرآن وعلم ( 18
البيان، ابن قيم اجلوزية )751#(، دار 

الكتب العلمية، بريوت )د.ت(.

القرآن دعوة احلق. مقدمة يف علم ( 19
التفصيل لبفرآين، حممد العفيفي، 

الكويت 1976.

معرتك االقران، جالل الدين السيوطي ( 20
)911 #(، حتقيق: حممد ابو الفضل 

ابراهيم، مكتبة ومطبعة املشهد 
احلسيني )د.ت(.

املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم، ( 21
د. جواد عيل، الكويت 1975.

مالك التأويل، امحد بن الزبري، حتقيق: ( 22
حممود كامل امحد، دار النهضة العربية 

للطباعة والنرش ن بريوت 1985.

مناهل العرفان يف علوم القرآن، الشيخ ( 23
حممد عبد العظيم الزرقاين، دار الفكر، 

)د. ت(.


