

المناهج النحوية والبالغية
بيـن االستقاللية والتكاملية
حفظي حافظ اشتية
متهيد وحتديد:
يأيت هذا البحث ضمن سلسلة أبحاث أخرى سبقته ،استوحاها الباحث من جتربته يف تدريس
ماديت النحو والبالغة لعدة عقود ،وفق املناهج التعليمية "املدرسية واجلامعية" املتبعة يف األردن ،وغريه
من البالد العربية .هذه املناهج تقوم عىل الفصل التام بني النحو والبالغة ،وما زال يغلب عليها الفكر
النحوي كام استقر عليه أمره يف ألفية ابن مالك ورشوحها ،والفكر البالغي كام آل إليه حاله يف مفتاح
السكاكي والتلخيصات والرشوح واحلوايش التي دارت حوله.
والعالقة بني النحو والبالغة (املقصود علم املعاين) ،قضية قديمة تطرق إليها القدماء ،وكانت
هلم مواقفهم النظرية أو التطبيقية يف شأهنا .كام أهنا شغلت عددا من الباحثني املحدثني ،وتفاوتت آراؤهم
قر للفصل بني العلمني ،وداع إىل التكامل بينهام ،بل ذهب بعض الباحثني إىل توحيد العلمني معا يف
بني م ّ
علم واحد.
رشع باب احلديث يف هذا األمر إبراهيم مصطفى ،فجعل النحو جسام روحه املعنى ،ودعا إىل
حسان
إحلاق علم املعاين بالنحو( .)1وأيده يف ذلك ،وارتىض رأيه تلميذه مهدي املخزومي( ،)2ودعا متام ّ
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ينظر :إبراهيم مصطفى ،إحياء النحو ،جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،مرص9191 ،م ،ص ،91ومواضع أخرى.
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ينظر :مهدي املخزومي ،يف النحو العريب ،قواعد وتطبيق عىل املنهج العلمي احلديث ،عيسى البايب احللبي،
9111م ،ص.221

إىل أن يكون علم املعاين قمة الدراسات النحوية أو فلسفتها( ،)3وأشار إىل كثرة الدعوات النظرية إىل هذا
وحتمس مازن املبارك للفكرة ورأى أن علم النحو وعلم البالغة علم
األمر ،لكن دون تطبيق(،)4
ّ
واحد( .)5وعىل خالف ذلك ،يرى شوقي ضيف أن األصح هو فصل العلمني( .)6وتناول عبد احلميد
السيد األمر بقدر من التفصيل ،لكنه كان مدافعا عن النحو العريب بأنه يغلب املعنى عىل القاعدة دائام(،)7
ومل يكن موقفه حازما يف حتديد العالقة بني النحو والبالغة ،فهو يدعو يف موضع إىل "رضورة التخلص
من مبدأ االستقاللية يف الدرس اللغوي"( ،)8ثم يدعو إىل خالف ذلك يف موضع آخر فيقول" :ال شك أن
استقالل كل مستوى بمباحثه ومصطلحاته أنفع يف الدرس"(.)9
مهه ،مع كثري من هذه الدراسات احلديثة ،لكنه خيتلف
يتقاطع هذا البحث ،يف بعض أفكاره و ّ
عنها يف طريقة معاجلته وكيفية تناوله وهنجه ،فمعظم الدراسات السابقة مل تقم أساسا ملعاجلة قضية هذا
البحث ،بل كانت متسها عرضا ،أو عىل عجل ،أو تعرض رأيا نظريا غري مشفوع بمعاجلات متأنية،
وتطبيقات كافية ،تصف اخللل يف الفصل بني العلمني ،وتدلل عىل أمهية النظرات النحوية البالغية
التكاملية يف تناول بعض األساليب اللغوية.
سيحاول هذا البحث تناول هذا املوضوع "العالقة بني النحو والبالغة" ،تناوال نظريا تطبيقيا
شامال ،يتتبع العالقة بني العلمني يف مراحل نشأهتام ،ويصف احلال الذي كانت عليه هذه العالقة يف
املؤلفات النحوية األوىل ،ثم يرصد بدايات االنفصال بينهام ،وكيف تأصل هذا االنفصال الظاهري
وأصبح أمرا واقعا؟ وهل حصل ذلك وفق خطة معلنة وعمل مقصود؟ وهل نجح دعاة االنفصال يف أن
يتناول كل فريق قضايا علمهم بمنأى تام عن قضايا العلم اآلخر؟ وهل كان يف ذلك فائدة جناها العلامن
أو أي منهام؟
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ينظر :متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،اهليئة املرصية العامة للكتاب9191 ،م ،ص .91
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املصدر نفسه ،ص .231

-5

ينظر :مازن املبارك ،املوجز يف تاريخ البالغة ،دار الفكر ،ص ،93ومواضع أخرى.
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ينظر :شوقي ضيف ،البالغة تطور وتاريخ ،دار املعارف بمرص9119 ،م ،ص .13
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ينظر :عبد احلميد السيد ،دراسات يف اللسانيات العربية ،داراحلامد للنرش والتوزيع ،عامن2002 ،م ،ص .913
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املصدر نفسه ،ص .992
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املصدر نفسه ،ص .919
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واإلجابة عن هذه األسئلة وغريها ،اقتضت أن يكون البحث يف ست وقفات:
ـ

التقارب بني العلمني يف النشأة.

ـ

بدء الرحلة نحو انفصاهلام.

ـ

حماولة اجلرجاين والزخمرشي تصويب العالقة بينهام.

ـ

الدعوات النظرية الرصحية النفصاهلام.

ـ

ماذا حصل عند التطبيق؟

ـ

النتيجة ،واسترشاف احلل.
املحصلة من خالل التتبع التارخيي هلذه املسألة ،ويتم
ويف هذه الوقفة األخرية ،تناقش اآلراء
ّ

الوقوف بأناة عىل طائفة من األمثلة التطبيقية التي تكشف املنهج النحوي والبالغي الذي كان ،والذي
يطبق اآلن ،وتصف الصورة املغايرة التي ينبغي أن يكون عليها ،لتصبح هذه األمثلة نواة ملنهج نحوي
بالغي جديد قد ينهض له صاحب هذا البحث ،أو غريه من الباحثني ،فيتم تناول بعض األبواب النحوية
والبالغية املشرتكة عىل نحو يعظم الفائدة من العلمني ،ويرسخ القناعة لدى الطالب بجدوامها ،ويقلل
النفور منهام.
سيتبع هذا البحث منهجا وصفيا نقديا حتليليا ،مستندا إىل منهج تارخيي يف استعراض القضية
وتتبع مسارها .وسيكون ،يف بعض مواضعه ،عىل هيئة مرافعة مالت اللغة فيها إىل احلامسة ،لعل الباحث
معني باألمر مدار البحث ،معنّى هبمه ،وجد نفسه مضطرا خالل عرشات السنني إىل
جيد بعض عذر ألنه
ّ
تكرار بعض القواعد النحوية ،واحلدود البالغية ،حياول إقناع طالبه بام حيتاج هو إىل القناعة به.
التقارب بني العلمني يف النشأة:
نطق العرب عىل سجيتهم وفق ضوابط طبيعية مكتسبة للمفردات ،وسالمة الرتاكيب توارثوها
وألفوها وحرصوا عليها ،ودبت املنافسة بينهم يف أسواقهم ،ومواسم حجيجهم وجتمعاهتم ،فتاميزوا فيام
بينهم ،وتفاوتت مستوياهتم قياسا إىل تلك الضوابط املوروثة .ونبغ شعراؤهم اعتامدا عىل التزامهم لغة
عالية مشرتكة منشودة ،ترفعت عن مزالق اللهجات .وجاء القرآن الكريم لريتقي هبذه اللغة املشرتكة
العالية ،فأكَد رقيها وصبغها بالقدسية ،وجعل منها اهلدف املنشود لطالب البالغة ،واملعيار السديد يف
احلكم عىل مستويات الكالم.
ثم محل املسلمون هذه اللغة إىل الديار اجلديدة التي فتحوها وسكنوا فيها ،وخالطوا غريهم من
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فدب الفساد يف األلسنة ،وفشا اللحن بني
األمم ،ودخل يف اإلسالم عنارص مل تكن العربية هلم لغة أ ّمّ ،
العامة أوال ،ثم أصاب اخلاصة ،وظهر خطره األكرب عندما وقع يف القرآن الكريم.
وبحس حضاري مرهف وجهود صادقة ضخمة ،انربى العلامء يتصدون هلذا اخلطر الداهم،
ّ
فكانت جهود أيب األسود الدؤيل (11هـ)( )10وتالميذه ،وثلة من العلامء الرواد كانت جهودهم مداميك
خاصة إىل أن متثلت عىل يدي سيبويه
متالحقة متعالقة ،تعيل البنيان اللغوي عا ّمة ،والنحوي البالغي
ّ
(910هـ) يف الكتاب قمة شاخمة ،ما زلنا نرنو إليها ،وندور يف فلكها إىل يومنا هذا ،ففي الكتاب بدت
العلوم اللغوية نسيجا متامسكا ،وبدا النحو علام حمكام قائام عىل أركان ائـتالفية من الكالم العريب املستقرأ
الفصيح ،املحدد زمانا ومكانا .والكتاب يعدّ باطمئنان املا ّدة اليقينية التي تصف اجلهود اللغوية األوىل،
وترسم مالحمها ،وهو موسوعة التأمت فيها والتحمت األنظار الصوتية والرصفية والنحوية والبالغية،
ويمثل صورة صادقة للمعاجلة الدقيقة للنسيج اللغوي ،ونظرة شمولية ملستويات اللغة ،وتتجىل فيه
العالقة الوثيقة بني النحو والبالغة ،وهذا هو حمط عناية هذا البحث.
وال جيد الباحث املتصفح لـ :الكتاب عناء يذكر يف التقاط الكثري من األبواب واألنظار التي
أصبحت فيام بعد أبوابا بالغية ال تكاد تغيب عن الكتب البالغية املتخصصة عرب القرون ،وقد ظهر
بوضوح أن النحو بني يدي سيبويه مل يكن مقصورا عىل تتبع حركات أواخر الكلامت ،وإنام تعدّ ى ذلك يف
الكثري من املواضع لريتقي إىل دراسات أسلوبية تتجاوز الكلمة إىل اجلملة واجلمل ونظم الكالم ،ففيه
وقوف مبكّر بصري عىل قضايا بالغية مثل :التقديم والتأخري ،والتعريف والتنكري ،واإلضامر ،واالتساع،
واإلجياز ،واحلذف ،وأرضب اخلرب ،وأغراض االستفهام ... ،وفيه نظرات ثاقبة حول حتكيم املعنى يف
ضبط الكالم ،وتفاوت مستوياته حسنا وقبحا ،واستقامة وإحالة ،ودرجة استعامل ،وفيه أفكار متبرصة يف
استنطاق ظروف املتكلم واملستمع ،واستدعاء للمقام ،وسياق احلال.
ومقام هذا البحث ال حيتمل التدليل عىل كل ذلك ،والتمثيل له بالتفصيل( ،)11فاألفكار
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حول انتشار اللحن ،ونشأة النحو العريب ،وعلامئه األوائل ،ينظر مثال :أبو الربكات كامل الدين عبد الرمحن
ابن األنباري999( ،هـ) ،نزهة األلباء يف طبقات األدباء ،حتقيق :إبراهيم السامرائي ،مكتبة األندلس ،بغداد،
ط9190 ،2م ،ص .99
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سيبويه ،أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب910( ،هـ) ،الكتاب ،حتقيق ورشح :عبد السالم حممد هارون ،مكتبة
اخلانجي ،القاهرة ،ط 9111 ،3م .يكفي اإلشارة إىل أن أول مخسة أبواب يف الكتاب تقع يف صميم البالغة .وهي:
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البالغية منثورة يف أركان الكتاب ،قد خالطت األفكار النحوية واعتلقت هبا يف كل باب ،ولعله جيزئ أن
نتذكر أن مصطلح اإلسناد (املسند واملسند إليه) قام بوحي منه البناء البالغي ،وتفرع إىل األبواب الثامنية
املعروفة يف علم املعاين ،وأن اجلرجاين (299هـ) "شيخ البالغة" ،وكثريا من علامء البالغة املشهورين،
قد رددوا بعض تعليقات سيبويه لفظا ومعنى ،وكرروا الشواهد املضمنة يف كتابه ،بل أخذت احلامسة
بعض الباحثني املحدَ ثني فعدّ سيبويه مؤسس علم البالغة(.)12
واملفّسين ،فهبت للبالغة نسائم يف
وعىل هنج سيبويه سار مشهورو العلامء اللغويني والنحويني
ّ
املوسوعة اللغوية التفسريية :جماز القرآن أليب عبيدة (209هـ) وكان عنوان الكتاب مشتبها ،لكن فيه داللة
كافية عىل أن البالغة تعلن عن قدومها( .)13وأما الفراء (209هـ) فكانت النظرة الشمولية ملستويات
وضمنه ،عىل نحو طبيعي غري مصطنع ،كثريا من اإلشارات
اللغة كافة هي املهيمنة عىل كتابه معاين القرآن
ّ
البالغية ،وقد وقف عىل دقائق أسلوبية ،وطرق أبوابا تر ّبعت ،يف ما بعد ،الصدر يف الكتب البالغية :عىل
سبيل املثال يقول اهلل تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

ﭙ ﭚﮊ( .)14ويقول اهلل تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ(.)15
مل يكتف الفراء بالوقوف عىل حركات أواخر الكلامت يف هاتني اآليتني ،بل استوقفه األسلوب،
إذ غابت الواو قبل الفعل "يذ ّبحون" يف اآلية األوىل ،وظهرت يف الثانية ،فقال" :وقوله هاهنا
يمسهم العذاب غري التذبيح ،كأنه
’ويذ ّبحون‘ ،ويف موضع آخر ’يذ ّبحون‘ بغري واو  ...فمعنى الواو أهنم ّ
قال يعذبوهنم بغري الذبح وبالذبح ،ومعنى طرح الواو كأنه تفسري لصفات العذاب"(.)16
باب املسند إليه ،ج  ،9ص  ،23وباب اللفظ للمعاين ،ج  ،9ص ،22وباب ما يكون يف اللفظ من األعراض ،ج ،9
ص ،22وباب االستقامة من الكالم واإلحالة ،ج  ،9ص  ،29وباب ما حيتمل الشعر ،ج  ،9ص  .21وملزيد من
األمثلة ينظر :عبد القادر حسني ،أثر النحاة يف البحث البالغي ،دار هنضة مرص للطباعة والنرش9199 ،م ،ص .11
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ينظر :أمحد مصطفى املراغي ،تاريخ علوم البالغة والتعريف برجاهلا ،رشكة البايب احللبي بمرص9190 ،م ،ص.23
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ينظر :معمر بن املثنى أبو عبيدة ،جماز القرآن ،تعليق :حممد فؤاد سيزگني ،مكتبة اخلانجي بمرص ،والكتاب يف جممله
موسوعة لغوية بالغية تفسريية.
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سورة البقرة ،اآلية.21 :
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سورة إبراهيم ،اآلية.1 :
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الفراء ،معاين القرآن ،عامل الكتب ،بريوت ،ط9110 ،2م ،ج  ،2ص  .11وينظر آراء
أبو زكريا حييى بن زياد ّ
بالغية أخرى له يف :ج  ،9ص  ،299 ،919 ،903وللمزيد ينظر :عبد القادر حسني ،أثر النحاة يف البحث
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هذه اللمحة املوجزة يف كالم الفراء كانت اإلضاءة التي استهدى هبا البالغيون بأخرة ،وهم
منغمسون يف املسائل الشائكة يف مواضع الفصل والوصل بني اجلمل ،وهو أحد األبواب الرئيسة يف
الكتب البالغية.
فضمن كتابه
ومىض ابن جني(312هـ) عىل مثل هذا النهج من توحيد النظر النحوي البالغي،
ّ
اخلصائص كثريا من املعاجلات البالغية ،بل أفرد فيه بعض األبواب لقضايا بالغية رصفة أصبحت فيام بعد
أبوابا مقيمة يف الكتب البالغية املتخصصة ،وهي قضايا أسلوبية حمضة ،جعلها حتت عنوان "شجاعة
العربية"( ،)17عرض فيها موضوعات مثل احلذف ،والتقديم والتأخري ،يف صعيد جامع ،وعىل نحو مدهش.
وابن فارس اللغوي (319هـ) ،ينثر البالغة يف كتابه الصاحبي يف فقه اللغة وسنن العربية،
فهو يتحدث عن احلذف ،واالختصار ،والزيادة ،والتكرار ،والتقديم ،والتأخري ،واحلقيقة واملجاز... ،
أما حديثه عن معاين الكالم( )18املستوحى من حديث ابن قتيبة (291هـ) يف كتابه تأويل مشكل القرآن،
فقد كان األساس هلذا املوضوع الرئيس من مواضيع البالغة ،واستوطنت أفكاره ومصطلحاته عن "اخلرب
واالستخبار ،واألمر ،والدعاء ،والطلب ،والعرض ،والتحضيض ،والتمني ،والتعجب" كتب البالغة وتصدرهتا.
بدء الرحلة نحو انفصاهلام :
ثم كان من الطبيعي ،مع توايل العصور وتعاور األنظار وتالقح األفكار ،أن تبدأ البالغة
التفرد واالستقالل ،فأطلت برأسها يف كتاب البديع البن
بالتسلل خارج الكتب النحوية ،وتتجه نحو ّ
املعتز (219هـ) ،ثم بزغ نجمها واعتىل يف نقد الشعر لقدامة بن جعفر (339هـ) ،والصناعتني للعسكري
(319هـ) ،وإعجاز القرآن للباقالين (203هـ) ،والعمدة البن رشيق القريواين (291هـ) ،ورس الفصاحة
للخفاجي (211هـ) .وكانت تغلغلت يف الكتب األدبية كـ :البيان والتبيني للجاحظ (299هـ) ،و الكامل
للمربد (219هـ) ،والنقدية كـ :الوساطة بني املتنبي وخصومه للقايض عبد العزيز اجلرجاين (312هـ) ،و
املوازنة بني الطائيني لآلمدي (390هـ) ،ووجدت الصدارة يف بحوث إعجاز القرآن ،كـ :رسالة الرماين

البالغي ،ص .939
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(311هـ) واخلطايب (311هـ) ...،إلخ.
وبدا بذلك ،كأن البالغة قد شبت عن الطوق ،واشتد ساعدها ،وأثبتت وجودها ،علام قائام
برأسه .وقد صاحب ذلك انفتاح عىل الرتاث اليوناين ،وولع بام فيه من أفكار الفلسفة واملنطق ،وتأثر هبا
املناخ الفكري العريب اإلسالمي العام ،واستند عليها علامء الكالم ،وحاج هبا أقطاب الفرق اإلسالمية .ومل
يكن النحو العريب بنجوة من هذا اجلو ،فولغ يف هذه املعطيات ،وتّسبت آثارها يف الفكر النحوي،
وتّسبلت بتعقيداهتا املؤلفات النحوية ،وكان لذلك تأثري بالغ يف عالقة النحو والبالغة ،بل يف املنهج
النحوي ،إذ ظهر ما يبدو كأنه شقاق بل انشقاق بني مناهج النحاة.
صور أبو عيل الفاريس (399هـ) هذا االنشقاق بينه وبني أيب احلسن الرماين الذي كان
وقد ّ
يتعاطى املنطق فقال" :إن كان النحو ما يقوله أبو احلسن الرماين ،فليس معنا منه يشء ،وإن كان النحو
ما نقوله نحن فليس معه منه يشء"(.)19
وقد أدرك الناس هذا التفاوت يف املنهج النحوي ،ووظيفة النحو وغايته ،بني كبار النحاة :قال
بعض أهل األدب" :كنا نحرض عند ثالثة مشايخ من النحويني ،فمنهم من ال نفهم من كالمه شيئا!!
ومنهم من نفهم بعض كالمه دون البعض ،ومنهم من نفهم مجيع كالمه .فأما من ال نفهم من كالمه شيئا
فأبو احلسن الرماين ،وأما من نفهم بعض كالمه دون البعض فأبو عيل الفاريس ،وأما من نفهم مجيع كالمه
فأبو سعيد السريايف"(.)20
وإذا كان أبو عيل الفاريس جيد نحوه غريبا عن نحو الرماين ،كام ورد يف النص السابق ،وإذا كان
أهل األدب ال يكادون يفهمون نصف كالم الفاريس ،فلنا أن نتخيل احلال التي آل إليها النحو ،واحلاجز
اهلائل الذي حال بني النحو وغايته من فهم وإفهام ،ولنا أن نتخيل أيضا أن البالغة لن جتد هلا مكانا طبيعيا
يف بيئة نحوية عقلية بدأت تتجه نحو الشكلية ،واالقتصار عىل تفسري حركات أواخر الكلامت .أدركت فئة
من النحاة أن النحو ينزلق بعيدا عن غايته ،فعلت أصواهتم يرشدون من ضل ،وجيتهدون يف تصويب
مسار النحو ،وإعادته إىل هنجه السديد وعادته.
ورد مثل هذا يف املناظرة الشهرية التي جرت بني أيب سعيد السريايف (311هـ) ،ومتّى بن يونس
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(321هـ) يف جملس الوزير ابن الفرات (392هـ) ،فيقول السريايف" :معاين النحو منقسمة بني حركات
اللفظ وسكناته وبني وضع احلروف يف مواضعها املقتضية هلا ،وبني تأليف الكالم بالتقديم والتأخري
وتوخي الصواب يف ذلك ،وجتنب اخلطأ من ذلك ،وإن زاغ يشء عن هذا النعت ،فإنه ال خيلو من أن يكون
سالكا باالستعامل النادر ،وبالتأويل البعيد ،أو مردودا خلروجه عن عادة القوم اجلارية عىل فطرهتم"(.)21
إىل عهد السريايف هذا ،كان بعض النحاة ما زالوا يفهمون وظيفة النحو بأهنا تتجاوز تتبع أواخر الكلامت
إىل تفهم املعاين وراء ذلك ،وأساليب التضا ّم بني الكالم.
انترص السريايف يف هذه املناظرة ،لكن آثار ذلك االنتصار املدوي مل تصمد طويال ،فقد فعل
الزمن فعله ،ومىض النحو نحو غاية كأهنا حمتومة ،متباعدا عن االهتامم باملعاين ،واألساليب البالغية،
ومغرقا يف االلتفات إىل لوازم الصنعة النحوية ،فتعاىل نفور الناس منه ،وكثرت الدعوات إىل التخيل عنه
والزهد فيه ،فكان ال بد من حماولة إصالح اخللل ،وإعادة االعتبار للنحو ،بإعادته إىل مساره الصحيح
وهدفه السليم ،فانربى اجلرجاين هلذه املهمة.
حماولة اجلرجاين والزخمرشي تصويب العالقة بينهام:
كان واضحا جدا يف نظر اجلرجاين أن النحو يف مأزق ،بسبب منهجه أوال ،وبسبب نظرة طائفة
من الناس إىل غرضه وجدواه ثانيا .فهذه الطائفة كام يرى تظن النحو "رضبا من التكلف ،وبابا من
التعسف ،وشيئا ال يستند إىل أصل ،وال يعتمد فيه عىل عقل" ،ويشري إىل اخللل الذي أصاب املنهج
ّ
النحوي ،فجعل هذه الطائفة ترى "أن ما زاد منه عىل معرفة الرفع والنصب ،وما يتصل بذلك مما جتده يف
املبادئ ...فضل ال جيدي نفعا ،وال حتصل منه عىل فائدة"(.)22
ورسعان ما يشنع عىل هذه الفئة الزاهدة يف النحو ،املتهاونة به ،املصغرة ألمره ،فريى صنيعهم
هذا أشبه بالصدّ عن كتاب اهلل ،وعن معرفة معانيه ،ويبادر إىل توضيح فهمه للنحو ولوظيفته وألمهيته
مبينا "أن األلفاظ مغلقة عىل معانيها حتى يكون اإلعراب هو الذي يفتحها ،وأن األغراض كامنة فيها
حتى يكون هو املستخرج هلا ،وأنه املعيار الذي ال يتبني نقصان كالم وال رجحانه حتى يعرض عليه،
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واملقياس الذي ال يعرف صحيح من سقيم حتى يرجع إليه"(.)23
وجيرد من نفسه مدافعا عن رأي الزاهدين يف النحو ،وفق أسلوبه العقيل احلكيم ،ويعرض
ّ
وجهة نظرهم ملناقشتهم" :فإن قالوا :إنا مل نأب صحة هذا العلم ،ومل ننكر مكان احلاجة إليه يف معرفة
كتاب اهلل تعاىل ،وإنام أنكرنا أشياء كثرمتوه هبا ،وفضول قول تكلفتموها ،ومسائل عويصة جتشمتم الفكر
فيها ثم مل حتصلوا عىل يشء أكثر من أن تغربوا عىل السامعني ،وتعايوا هبا احلارضين"(.)24
ويستعرض بلساهنم بعضا مما شاب املنهج النحوي من التواء عن دربه ،وخروج عن غرضه ،فيق ّر
بوجود أوجه اخللل كانتشار الرياضات العقلية ،والتامرين غري العملية ،واملبالغات يف القياس والعلل،
ويوافقهم عىل وجوب اإلصالح .ثم يقتادهم إىل لباب النحو ،لتعرض عليهم أبوابه كلها واحدا واحدا،
ويسألوا عنها بابا بابا ،ثم تتم مواجهتهم باختيار أحد أمرين" :إما أن تقتحموا التي ال يرضاها العاقل فتنكروا
أن يكون بكم حاجة يف كتاب اهلل تعاىل ،ويف خرب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ويف معرفة الكالم ...وإما
أن تعلموا أنكم قد أخطأتم حني أصغرتم أمر هذا العلم ،وظننتم ما ظننتم فيه فرتجعوا إىل احلق"(.)25
ثم ينهض إلقامة معامر نظرية النظم ،وجيعل عامدها علم النحو" :اعلم أن ليس النظم إال أن تضع
كالمك الذي يقتضيه "علم النحو" ،وتعمل عىل قوانينه وأصوله ،وتعرف مناهجه التي هنجت فال تزيغ
عنها ،وحتفظ الرسوم التي رسمت لك ،فال ّ
ختل بيشء منها"( .)26ثم يستعرض أمثلة يقلب فيها الرتكيب
النحوي للعبارات ،ليدلل عىل التقلب يف املعاين الذي يرتتب عىل ذلك ،كاشفا أرسار العالقة املحكمة بني
أحكام النحو واملعاين املرادة ،وبني ترتيب الرتاكيب اخلارجي املستوحى من ترتيب املعاين يف أعامق النفس:
زيدٌ منطلق ،زيد ينطلق ،ينطلق زيدٌ  ،زيد املنطلق ،املنطلق زيد ،زيد هو املنطلق ،زيد هو منطلق.
النظرة األولية العجىل يف هذه الرتاكيب تلحظ معنى بدائيا يربط مسندا بمسند إليه" :االنطالق
وزيد" .لكن الصور التي تعاورت هذه الرتاكيب ،جعلت ّ
لكل منها معنى قائام برأسه ،له ظروفه ومقامه
وسياقه وغرضه ،وجعلت وضع تركيب مكان آخر قصورا يف أداء املعنى كام ينبغي ،أو خطأ يف التعبري
خالفا للمراد.
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وبعد أن يستعرض أمثلة أخرى يف الرشط واجلزاء ،واحلال ،ومعاين احلروف ،ويشري إىل مواضع
الفصل والوصل ،والتعريف والتنكري ،والتقديم والتأخري ،واحلذف والتكرار ،واإلضامر واإلظهار يبني أن
لذلك كله أحكاما وقوانني جيب أن تراعى عند االستعامل ،ثم يطلق حكمه احلازم" :هذا هو السبيل،
فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صوابا ،وخطؤه إن كان خطأ إىل النظم ،ويدخل حتت هذا االسم،
إال وهو معنى من معاين النحو قد أصيب به موضعه ،ووضع يف حقه ،أو عومل بخالف هذه املعاملة،
فأزيل عن موضعه ،واستعمل يف غري ما ينبغي له"(.)27
والنحو ،كام يراه ،ال تقترص وظيفته عىل مالحظة الصحة واخلطأ ،بل متتد إىل املزية والفضل،
"فال ترى كالما قد وصف بصحة نظم أو فساده ،أو وصف بمزية وفضل فيه ،إال وأنت جتد مرجع تلك
الصحة وذلك الفساد ،وتلك املزية وذلك الفضل إىل معاين النحو وأحكامه ،ووجدته يدخل يف أصل من
أصوله ،ويتصل بباب من أبوابه"(.)28
ويرشع يف تطبيق ذلك ،ويرصف مهه األعظم لرفع قواعد نظرية النظم وأركاهنا ،وجيعل وكده
كله يف إجالء فكرهتا واملحاجة دوهنا ،وليقفنا عىل مراده فيبدو النحو والبالغة بني يديه اثنني يف واحد.
وهو ال يني يبدي ويعيد ليقنع املتلقي ،ويثبت يف ذهنه ما يريد ،بأن السلك احلريري الذي جيمع
شتات املفردات ،وجيعل هلا معاين وأفضاال إنام هو النحو ،والذي يبحث عن تلك املعاين واملزايا خارجه
إنام هو يف عمياء من أمره" ،ذلك ألنه إذا كان ال يكون النظم شيئا غري توخي معاين النحو وأحكامه فيام
بني الكلم ،كان من أعجب العجب أن يزعم زاعم أنه يطلب املزية يف النظم ،ثم ال يطلبها يف معاين النحو
وأحكامه التي النظم عبارة عن توخيها فيام بني الكلم"(.)29
أوسع البحث يف النقل عن اجلرجاين ،وأفيض يف استعراض أفكاره ،ألن يف هذه األفكار
إنني ّ
تشخيصا دقيقا حلالة النحو التي كانت وما زالت ،وفيها وصف بالغ الدقة لروابط النحو والبالغة،
وضوابط العالقة بينهام.
مىض اجلرجاين يف تطبيق أفكاره التي ذرعت كتابه دالئل اإلعجاز عرضا وطوال ،وهو دائب يف
إثبات اللحمة العضوية بني النحو والبالغة ،فالنحو توأم البالغة ،والبالغة متممة النحو ،واالنفصام
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املصطنع بينهام فيه إرضار كبري وخطري هبام معا .ومن اإلساءة البالغة للنحو أن حيرص يف تتبع حركات
أواخر الكلامت ،ألن غايته أعىل شأنا وأعظم خطرا من ذلك ،والتفسري الشكيل حلركات األواخر استنادا
إىل معطيات العامل وصناعة النحو وحسب ،منهج ضال مضل ،فاالحتكام أوال جيب أن يكون إىل املعاين.
واملعاين املرتتبة يف النفس هي التي تفرض نسق ترتيب الرتاكيب ،وتنتقي األنسب من األساليب لإلبانة
الدقيقة عنها ،وختتار أشدّ ها تأثريا ،ضمن معاجلات نحوية بالغية مركبة ،تضبط عملية الفهم واإلفهام،
وتضع املعايري املشرتكة للصحة واخلطأ ،واملراتب السنية والدنية عند احلكم عىل الكالم.
مل جين اجلرجاين يف حياته ثامر جهده يف نظريته ،ومل جيد صدى هلا واسعا ،أو انتشارا ذائعا ،لكن
أفكاره مل متت بموته ،وظلت النظرية العظيمة تنتظر التطبيق يف ميدان متكامل رحب ،وليس يف أمثلة جزئية.
وعندما أغمض الردى جفني اجلرجاين ،كان الزخمرشي (931هـ) يدب عىل األرض ابن أربع سنني ،فنام مع
أفكار اجلرجاين ووعاها ،ومل يتعجل استثامرها يف فورة الشباب ،بل طالت معايشته هلا حتى ناهز العرش دقاقة
الرقاب ،فجاور بيت اهلل احلرام ،وكانت ثمرة ذلك موسوعة لغوية تفسريية بالغية هي الكشاف.
جاء الكشاف ميدانا عمليا تطبيقيا دقيقا لنظرية النظم ،فقد اعتمد الزخمرشي اعتامدا أساسيا عىل
نظرية اجلرجاين ،وكانت أفكارها مشاعل هادية له يف تفسري القرآن العظيم وحتليل آياته ،وكان بدوره
نص
تلميذا نجيبا وفيا للجرجاين ،سامعا واعيا كام هو حال املبلغ ،آمن بالنظرية وتبناها ،وجعل أرشف ّ
ميدانا لتطبيقها ،فوجدت يف كشافه حياة ونامء ،وكان دأبه يف معظم ثنايا تفسريه أن يغوص إىل أرسار
اإلعجاز القرآين ليؤكد أنه يكمن يف براعة تأليف الكَلِم ،وأساليب تركيب العبارات ،وما ذلك إال
باالنصياع ألحكام النحو ،وتوخي معانيه وإسالم القياد إىل نظامه.
وهو بذلك يضع منهجا عمليا مرشقا للنحو كام ينبغي أن يكون ،سار عليه يف كتابه كله :مع
فواتح سورة البقرة ،تبدو ،جلية ،نظرة الزخمرشي للنظم ،ووظيفة النحو ،التي ينبغي أن تتبع املعاين،
ومواطن البيان ،فبعد أن يستعرض األوجه النحوية يف قوله تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ

ّ
املحال صفحا ،وأن
ﭛﮊ( .)30جيهر برأيه قائال(" :)31والذي هو أرسخ عرفا بالبالغة أن يرضب عن هذه
يقال :إن قوله ﮋﭑﮊ مجلة برأسها ،...و ﮋﭓ ﭔﮊ مجلة ثانية ،و ﮋﭕ ﭖ ﭘﮊ مجلة ثالثة ،و ﮋﭚ ﭛﮊ مجلة
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رابعة .وقد أصيب برتتيبها مفصل البالغة ،وموجب حسن النظم."...
ثم يميض يتلقط النكات ذات اجلزالة يف هذا النظم ّ ِ
الّس ّي "ففي األوىل احلذف والرمز إىل
الغرض بألطف وجه وأرشقه ،ويف الثانية ما يف التعريف من الفخامة ،ويف الثالثة ما يف تقديم الريب عىل
الظرف ،ويف الرابعة احلذف ووضع املصدر الذي هو هدى موضع الوصف الذي هو هاد ،وإيراده منكرا،
واإلجياز يف ذكر املتقني"( .)32وبذلك اتضحت خطته :النحو والبالغة متآخيان منصبان معا عىل غرض
واحد ،والربزخ بينهام ال حيول دون توحيد أنظارمها نحو هذا الغرض الواحد.
وعاد النحو عىل يديه إىل وظيفته املقدسة التي رشع هلا ،وهنض من أجلها واملتمثلة يف تربئة اللفظ
من اخلطأ ليكون ذلك يف خدمة املعنى ،والتعرف إىل مجال األساليب ،وخصائص الرتاكيب ،وأهيا أكثر
فاعلية وتأثريا .وواجه النحاة بجهد عميل يرسم هلم منهجهم ،ويصدهم عن االنزالق يف الشكلية ،والغرق
وتلمس مواطن اجلامل ،وكان ّ
جل جهده قائام عىل
يف مطالب الصنعة النحوية ،ويردهم إىل حتكيم املعنىّ ،
تعضيد العالقة بني النحو والبالغة ،وقد أفلح منهجه هذا يف إظهار الفائدة العظمى للعلمني كليهام.
وكان يؤمل أن تعظم هذه الفائدة لو أن الالحقني من العلامء النحويني والبالغيني ساروا عىل
هنج اجلرجاين والزخمرشي ،لكن الواقع كان خالف ذلك :استكثر املنهج النحوي من دواعي التذمر منه،
والزهد فيه ،تلك التي أشار إليها اجلرجاين وحاول مبكرا عالجها ،وبعد قرن من وفاة اجلرجاين كان
التذمر قد بلغ مداه ،وخرج ابن مضاء القرطبي (912هـ) من أقىص الغرب عىل نحاة الرشق ،مزريا عىل
منهجهم ،وعواملهم وعللهم وأقيستهم ،صائحا هبم أن "خ ّلوا الطريق"( .)33لكن مناقشات اجلرجاين
العقلية اهلادئة ،وثورة القرطبي اهلائجة ،مل جتديا نفعا ،فقد غلبت الصنعة النحوية عىل املنهج النحوي .ومع
بواكري القرن السابع اهلجري بدا كأن النحو قد قيل يف منهجه الكلمة األخرية ،عىل يد ابن مالك
(192هـ) ،الذي ملك ناصية قواعده بألفية شعرية غدت الفلك الذي دارت يف مداره اجلهود النحوية إىل
يومنا هذا ،فقد انصبت اجلهود عليها رشوحا وتعليقات وحوايش.
ومل تكن البالغة بعيدة عن هذه احلال ،ففي القرن السابع اهلجري أيضا بدأ الرازي (101هـ)
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رحلة اجلمود فاخترص كتايب اجلرجاين يف هناية اإلجياز .ثم بزغ نجم السكّاكي (121هـ) الذي كان له يف
البالغة القول الفصل ،فقد استثمر نتاج الت ّطور الذي حتقق للبالغة عىل يد اجلرجاين والزخمرشي ،وكان
يمكن أن يكتب للبالغة وافر اخلري عىل يديه ،وأن يوجه جهده نحو املزيد من االلتحام بني النحو
والتسمت باإلبداع ،قد دفعه إىل فصل البالغة
التفرد،
ّ
والبالغة ،لكن يبدو أن رغبته يف التجديد ،وتوقه إىل ّ
كرر اجلرجاين ذكره ليؤكد العروة الوثقى بني النحو
عن النحو ،واستهدى بمصطلح معاين النحو الذي ّ
واملعاين ،استهدى السكاكي هبذا املصطلح ،وجعله اسام ألحد علوم البالغة "علم املعاين" مضيفا إليه
خصص له اجلزء الثالث من كتابه
"البيان والبديع" ،ليجعلها فروعا لعلم البالغة اجلديد العتيد ،الذي ّ
مفتاح العلوم ،بعد أن جعل للرصف وللنحو اجلزء األول والثاين ،عىل التوايل(.)34
اخلاصة به .تناسى
وبذلك ،د َبت الغربة املزعومة بني النحو والبالغة ،وأصبح لكل منهام حدوده
ّ
الناس اجلزء األول والثاين من كتاب السكاكي ،وال نكاد نتذكر عندما يذكر املفتاح إال أنه الكتاب البالغي
الذي طبع البالغة العربية بطابعه اخلاص طوال هذه القرون ،فقد تقيلته املؤلفات البالغية ،وتفيأت ظالله
كحال األلفية يف النحو ،تلخيصات ورشوحا وإيضاحات وحوايش .وسار العلامن يف خطني متوازيني رغم
أهنام يبحثان يف لغة واحدة ،ويتناوالن قضايا مشرتكة ،وأهدافهام ليست متباعدة ،فهل كان االنفصال عن
وعي وتدبري؟
الدعوات النظرية الرصحية النفصاهلام:
لعل من املفيد هنا إعادة التأكيد والتذكري بأن البالغة عاشت ما يقرب من ثالثة قرون يف كنف
مر ،وكان ذلك طبيعيا يف ظل ظروف التأليف املوسوعية التي مل يؤْ َلف فيها
العلوم اللغوية األخرى كام ّ
التخصص الدقيق ،وكان ذلك طبيعيا أيضا الن هذه العلوم تبحث يف لغة واحدة وقضايا مشرتكة ،لكن
مع توايل العصور بدأت هذه العلوم تنامز ،وأخذت األنظار البالغية تشق طريقا سديميا غري واضح املعامل،
أعيا الباحثني يف حتديد بدايات املؤلفات البالغية املتخصصة ،ورجاهلا ،ومصطلحاهتا ،فتعدّ د اآلباء
الرشعيون املزعومون للبالغة ،والكتب البالغية األوىل( ،)35وغامت املصطلحات البالغية طويال قبل أن
تنجيل ،ويكفي أن نشري إىل أن مصطلح البالغة ال نكاد نجد له تعريفا واحدا حمدّ دا قبل القرن السابع
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اهلجري.
سينفذ البحث إىل القرن الرابع اهلجري ،وسريصد بعض الدعوات الرصحية التي صدرت عن
علامء بالغيني أو نحويني أعلنوا انحيازهم إىل علمهم ومتجيده ،وحتديد وظائفه ومهامته ،وعالقته
أحق العلوم بالتعلم بعد املعرفة باهلل ّ
جل ثناؤه علم البالغة ومعرفة
باإلعجاز القرآين :يقول العسكريّ " :
باحلق ،اهلادي إىل سبيل الرشد ،واإلنسان إذا
ّ
الفصاحة الذي يعرف به إعجاز كتاب اهلل تعاىل الناطق
ما ّ
خصه اهلل به من حسن التأليف،
أخل بمعرفة البالغة والفصاحة مل يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما ّ
وبراعة الرتكيب ،وما شحنه من اإلعجاز البديع"( .)36والزخمرشي يرى أن للعربية "اثني عرش علام ،غري
ّ
أن أصوهلا أربعة :اثنان يتعلقان باملفردات ومها اللغة والرصف ،يليهام الثالث وهو علم النحو ،فإن
املركبات هي املقصودة منه ،وهي كالنتيجة هلام ،ثم يليهام علم املعاين"( .)37وهو يرى أن متعاطي تفسري
القرآن ال تكفيه عدّ ته وفروسيته يف سائر العلوم اللغوية إن كان يف البالغة راجال ،وعليه أن ينأى بنفسه
عن اخلوض يف التفسري ،فهذا جيب أال يتصدى له "إال رجل برع يف علمني خمتصني بالقرآن ،ومها علم
املعاين وعلم البيان ،ومتهل يف ارتيادمها آونة ،وتعب يف التنقري عنهام أزمنة ،وتتبع مظاهنام ملعرفة لطائف
حجة اهلل"(.)38
العلوي
والتزم الزخمرشي هذا النهج يف كتابه فجاء حتليال بالغيا بليغا لإلعجاز القرآين ،مما جعل
ّ
عيل يف قراءة كتاب الكشاف ،...
يرصح يف مقدمة الطراز "إن مجاعة من اإلخوان رشعوا ّ
(921هـ) ّ
وحتققوا أنه ال سبيل إىل االطالع عىل حقائق إعجاز القرآن إال بإدراكه ،والوقوف عىل أرساره وأغواره ...
ألين مل أعلم تفسريا مؤسسا عىل علمي البيان واملعاين سواه"(.)39
واجلرجاين يبدو هائام وهلا وهو يتحدث عن البالغة قائال" :ثم إنك ال ترى علام هو أرسخ
أصال وأبسق فرعا ،وأحىل جنى ،وأعذب وردا ،وأكرم نتاجا ،وأنور رساجا من علم البيان ،الذي لواله
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السحر ،ويقري الشهد.)40( "...
الدر ،وينفث ّ
احليل ،ويلفظ ّ
مل نر لسانا حيوك الويش ،ويصوغ ّ
يمجد النحو بكالم مشابهّ " :
إن أوىل ما تقرتحه القرائح ،وأعىل ما جتنح
وابن هشام (919هـ) ّ
إىل حتصيله اجلوانح ،ما يتيّس به فهم كتاب اهلل املنزل ،ويتضح به معنى نبيه املرسل ،فإهنام الوسيلة إىل
السعادة األبدية ،والذريعة إىل حتصيل املصالح الدين ّية والدنيو ّية ،وأصل ذلك علم اإلعراب اهلادي إىل
والسكاكي قنّن الفصل بني العلوم اللغوية ،فجعل لكل من الرصف والنحو
صوب الصواب"(.)41
ّ
اخلاص به ،وحدّ د له
واملعاين جزءا مستقال من أجزاء املفتاح الثالثة ،ووضع لكل من هذه العلوم تعريفه
ّ
رصح بالفصل وصدّ قه.
وظيفته ،فيكون بذلك قد ّ
وحاول ّ
يتسورها ،وال يقبل
كل من الفريقني (النحاة والبالغيني) أن يضع رسوما لعلمه ،ال
ّ
للفريق اآلخر أن يتسلل إليها ،ويبدو ابن األثري (139هـ) يف بعض تعليقاته حمتدا ذائدا عن حياض البيان،
صادا النحاة عن ورده" ،فأرسار الفصاحة ال تؤخذ من علامء العربية ،وإنام تؤخذ منهم مسألة نحوية أو
ترصيفية ،أو نقل كلمة لغوية ،وما جرى هذا املجرى ،وأما أرسار الفصاحة فلها قوم خمصوصون
عام وراء ذلك ،وال "فتيا هلم يف مواقع
هبا"( .)42وعمل النحاة كام يرى مقصور عىل فنهم ،وهم يتقارصون ّ
الفصاحة والبالغة ،وال عندهم معرفة بأرسارها من حيث إهنم نحاة"()43؛ ألن البالغة ليست ميدانا هلم،
و "فن الفصاحة والبالغة غري فن النحو واإلعراب"( .)44ويرى أن النحو يف علم البيان بمنزلة أبجد من
اخلط ،وأكثر أقسامه ال حيتاج إليها يف إفهام املعاين( ،)45بل إن اجلهل بالنحو ال يقدح يف فصاحة
وال بالغة( .)46ويرى أن اعتامد مفّس الشعر عىل املعاين اللغوية واإلعراب ،دون رشح أرسار الفصاحة،
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والبالغة ،سيجعل عمله قارصا ويوقعه يف الغلط(.)47
ورغم أن ابن سنان اخلفاجي منحازٌ إىل البالغة ،هياجم النحاة بقسوة واصفا عللهم بالتهافت،
إذا س ّلط عليها النظر "مل يثبت معه إال الفذ الفرد ،بل وال يثبت يشء البتة"( ،)48رغم ذلك ،هيامجه ابن
األثري ،ألنه خيوض يف بعض املسائل اللغوية التي ال حيتاج إليها البالغي(.)49
وبدا كأن الفريقني قد تراضوا وتقاسموا األدوار والوظائف ،فوظيفة النحوي "أن ينزل
املفردات عىل ما وضعت له ،ويركبها عليها ،ووراء ذلك مقاصد ال تتعلق بالوضع مما تتفاوت به أغراض
املتك ّلم ،عىل أوجه ال تتناهى ،وتلك األرسار ال تعلم إال بعلم املعاين ،والنحوي ،وإن ذكرها ،فهو عىل
وجه إمجايل يترصف فيه البياين ترصفا خاصا ال يصل إليه النحوي"( ،)50الذي "ينظر يف داللة األلفاظ
عىل املعاين من جهة الوضع اللغوي"(.)51
فنحن إذن أمام جهد أويل يتصدّ ى له النحوي ،وهو حمصور يف النظر يف ظاهر العبارة ،وعرضها
عىل األحكام النحوية اللغوية املرضية ،لبيان صحتها أو خطئها ،ثم يتلقفها البالغي الذي تأيت مهمته بعد
انتهاء مهمة النحوي ،فينفذ إىل "مقاصد ال تتعلق بالوضع مما يتفاوت به أغراض املتكلم عىل أوجه
ينصب عىل الداللة العامة يف
ال تتناهى ،وتلك األرسار ال تعلم إال بعلم املعاين"( ،)52فاجلهد النحوي
ّ
خاصة ...وذلك أمر وراء النحو
الرتاكيب ،أما البالغي فيتوجه إىل "فضيلة تلك الداللة وهي داللة
ّ
واإلعراب"(.)53
واشرتاك النحوي والبالغي يف املوارد ال يعني االشتباك يف املصادر ،فهام "وإن اشرتكا يف
تعلقهام باأللفاظ املركبة ،لكن نظر أحدمها خمالف لنظر اآلخر ،فالنحوي ينظر يف الرتكيب من أجل حتصيل
اخلاصة ،وهو ما حيصل عند الرتكيب من
اإلعراب كامل الفائدة ،وصاحب علم املعاين ينظر يف داللته
ّ
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211

بالغة املعاين ،وبلوغها أقىص املراتب"(.)54
لكن االشتباه يف التحام األفكار يف هذا املعرتك يظل حارضا يف أبواب مثل الفصل والوصل،
والتعريف والتنكري ،فنراهم يستربئون يف بعض عالئق الفصل والوصل" :ولسنا نريد بتلك األرسار
واللطائف ما يكون متعلقا بعلوم اإلعراب من كون األحرف العاطفة تلحق املعطوف يف اإلعراب ...بل
نريد أمرا أخص من ذلك ،وأغوص عىل حتصيل األرسار الغريبة ،واللطائف العجيبة"( .)55ويتجاوز
أحدهم مهمة النحو املتعلقة بأنواع املعرفة موضحا أنه "ال يريد أن خيرب بأن التعريف يكون باإلضامر
وغريه ،فإن ذلك حظ النحوي ،بل يريد أن يذكر أسباب التعريفات"(.)56
ويف موضوع معتلق آخر ،هو موضوع احلذف ،مل جيد ابن هشام مندوحة من رسم حدّ فاصل
رصيح" :احلذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة ،وذلك بأن جيد خربا بدون مبتدأ ،أو
بالعكس ،أو رشطا بدون جزاء أو بالعكس ،أو معطوفا بدون معطوف عليه ،أو معموال بدون عامل...
وأما قوهلم يف نحو :ﮋﭹﭺ ﭻﮊ( .)57إن التقدير "والربد"  ...إنام ذلك للمفّس ،وكذا قوهلم حيذف الفاعل
لعظمته وحقارة املفعول ،أو بالعكس ،أو للجهل به ،أو للخوف عليه ،أو منه ،ونحو ذلك فإنه تط ّفل منهم
عىل صناعة البيان"(.)58
ويف احلديث عن حروف العطف ،خيلص السبكي (993هـ) إىل غايته م ّطرحا ما عداها ،مبينا
"أن حلروف العطف السابقة استعامالت أخرى مذكورة يف علم النحو تركناها ،ألنا نذكر يف هذا العلم
ما يتعلق بمعاين احلروف ،ال ما يتعلق بحروف املعاين ،فإن أحكام احلروف واستعامالهتا من موضوع علم
النحو"( .)59ويتناول السكاكي الالم املتصلة بفاعل نعم وبئس ،فيوضح مبدئيا أهنا "الم" اجلنس لكنه
جيوز يف هذه الالم كوهنا للعهد .وحتقيق
يضيف" :وقد كان شيخنا اإلمام احلامتي (211هـ) رمحه اهلل ّ
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القول فيه وظيفة بيانية نذكره يف علم البيان"(.)60
ويفرق ابن هشام األنصاري بني الوظيفة النحوية والوظيفية البيانية يف قضايا االستئناف،
ّ
وخيص البيانيون االستئناف بام كان جوابا لسؤال مقدّ ر نحو قوله تعاىل :ﮋﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
فيقول" :
ّ

ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨﮊ( ،)61فإن مجلة القول الثانية جواب لسؤال مقدّ ر تقديره :فامذا قال هلم؟
وهلذا فصلت عن األوىل فلم تعطف عليها .ويقف عىل حاالت قد خفي فيها االستئناف ،ويفرق أيضا بني
ويفرق بني املعاجلات النحوية
استئناف نحوي واستئناف بالغي"( .)62ويقارب بعض قضايا االشتغالّ ،
وجوز البيانيون
املفّس يف نحو "زيدا رأيته" ،مقدما عليهّ ،
والبالغية يف هذا الباب ،فيقول" :جيب أن يقدّ ر ّ
تقديره مؤخرا عنه ،وقالوا ألنه يفيد االختصاص حينئذ"(.)63
ملحة :قد تراءى لنا أن
إن هذه األمثلة التي عرضت متثال ،ال استقصاء ،تقودنا إىل تساؤالت ّ
النحو والبالغة علامن منفصالن نظريا ،لكل منهام علامؤه املختصون به ،املحافظون عىل منهجه ،احلريصون
استقرت هذه الدعوات النظرية عند التطبيق؟ وهل مىض كل فريق
عىل استقالله وانفصاله عن قرينه ،فهل
ّ
اخلاصة به دون أي اعتالق بالفريق اآلخر؟ وهل يكون هذا قابال للتحقيق؟
إىل علمه يناقش قضاياه
ّ
ماذا حصل عند التطبيق؟
تكشف األمثلة السابقة أن النحاة والبالغيني كانوا يف كثري من املواضع يف حرية من أمرهم،
يدعون نظريا إىل أمر ،وجيدون أنفسهم عند التطبيق مضطرين إىل خالفه ،فهم يصنعون احلدود بني النحو
والبالغة ،لكنهم يتجاوزوهنا وال يلتزمون هبا ،فيخوض النحويون يف شؤون البالغة ،كام خيوض
البالغيون يف شؤون النحو ،كأهنم ساهون ،فاذا انتبهوا تراهم يتحرزون ويعتذرون :كأن السكاكي كان
عىل مركب قلق وهو مقدم عىل فصل النحو عن البالغة ،فعرص ثقافته املنطقية ليضع تعريفا جامعا للنحو،
وآخر للمعاين:
فالنحو كام حدّ ده هو "أن تنحو معرفة كيفية الرتكيب يف ما بني الكلم لتأدية أصل املعنى مطلقا،
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املصدر نفسه.

بمقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب ،وقوانني مبنية عليها ،ليحرتز هبا من اخلطأ يف الرتكيب من
حيث الكيفية ،وأعني بـ" :كيفية الرتكيب" تقديم بعض الكلم عىل بعض ،ورعاية ما يكون من اهليئات
خواص تركيب الكالم يف اإلفادة ،وما يتصل هبا من االستحسان
إ ّذاك"( .)64وعلم املعاين عنده هو "تتبع
ّ
وغريه ،ليحرتز بالوقوف عليها من اخلطأ يف تطبيق الكالم عىل ما يقتيض احلال ذكره"(.)65
لكن الناظر العابر يف التعريفني ،املتصرب عىل ما فيهام من التواء وتعقيد ،ال جيد أدنى صعوبة يف
حلظ أن التعريفني مرتاسالن يف معظم ألفاظهام واملضمون ،وأهنام يتحدثان عن علم واحد له مستويان ،أو
وظيفتان تتمثالن ،بكل بساطة ،يف قول ابن جني" :انتحاء سمت كالم العرب"(.)66
ولذلك ،بدا السكاكي كأنه حمرتس متحفظ حيال هذا االستنساخ هلذا العلم اجلديد ،فقال:
"وأوردت علم النحو بتاممه ،ومتامه بعلمي املعاين والبيان"( .)67وألن العلمني متتامان ،كان طبيعيا
أن يتكامال يف كتابه املجزأ ،إذ كان يبحث مسألة يف جزء النحو ،ويعلق بأن موضعها يف املعاين،
ويبحث أخرى يف املعاين ويعقب بأن حملها النحو :يتحدث ،مثال ،عن دخول التاء عىل ال النافية لتصبح
"الت" ،وذلك ضمن سياق حديثه عن احلروف العامة ،ثم حيرتس قائال" :إن ذكرها استطراد ،وإال فهي
وظيفة لغوية"(.)68
ّ
فخط هلم
مر أن النحويني يكثرون التفلت من حدود صناعتهم النحوية،
والحظ ابن هشام كام ّ
رسوما ونبههم عىل االلتزام هبا ،ورضب هلم أمثلة عىل ما يقاربونه من قضايا تعد فضوال يف النحو،
واستطرادا إىل التفسري ،وتطفال عىل البيان ،لكنه عند التطبيق خالف ذلك .واملتصفح لكتابه املغني جيد
النحو ملتصقا بالبالغة يف كثري من املواضع .وألنه يدرك جيدا نفار ما بني قوله وفعله ،وقف موضحا
معتذرا" :ومل أذكر بعض ذلك يف كتايب يقصد التفسري والبيان جريا عىل عادهتم ،وأنشد متمثال:
وهل أنا إال من غزية إن غوت
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غويت وإن تَرشد غزية أرشد
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بل ألين وضعت الكتاب إلفادة متعاطي التفسري والعربية مجيعا"(.)69
لقد غلب االعرتاف عىل االعتذار يف قول ابن هشام هذا ،ففي قوله" :جريا عىل عادهتم" إشارة
رصحية إىل أن النحاة دأبوا عىل اقرتاف هذا الذنب ،وهو اخلروج عن حدود النحو النظرية ،ومع ذلك
مل يصل بنا علامء الفريقني "النحو والبالغة" إىل احلد الذي نرى فيه عيانا فراق ما بني النحو والبالغة ،وأن
كال منهام مىض يف طريقه اخلاص به:
نعم ،اهتم النحاة ،ال سيام املتأخرون منهم ،بصنعتهم اهتامما بالغا ،وبدوا يف مواضع كثرية كأهنم
يغلبون لوازم هذه الصنعة عىل ما عداها ،وتضاءل دور املعنى يف التوجيهات والتخرجيات النحوية ،لكن
ورواد النحو الذين نظروا إليه نظرة
هذا النهج مل يكن مهيمنا ،ومل تكن القطيعة هنائية بني النحاة املتأخرين ّ
شمولية ،وكان للمعنى يف أحكامهم حضور الفت ،صحيح أن النحو أصبح منصبا عىل تتبع حركات
أواخر الكلامت ،ألن اإلعراب "أثر ظاهر أو مقدّ ر جيلبه العامل يف آخر الكلمة"( ،)70بعد أن كان فرعا
للمعنى ،لكن تغري النهج النحوي املتأخر ،مل يطمس متاما االلتفات إىل املعنى وتداول األفكار البالغية التي
ألفتها بطون املؤلفات النحوية األوىل ،فبقيت إشارات املعنى والبالغة مقيمة يف مواضع مثل معاين
احلروف ،واإلسناد ،والتقديم والتأخري ،والتعريف والتنكري ،وخروج االستفهام عن مقتضاه ...إلخ،
وبقي لسياق احلال ،والظروف املصاحبة للكالم ،ومناسبة القول ،والقضايا الدينية ،واألحكام الرشعية،
أدوار حارضة يف التقدير ،والتأويل ،والتفسري ،والتوجيه ،واإلعراب النحوي(.)71
والبالغيون املعتزون بعلمهم اجلديد ،وجدوا أنفسهم يف كثري من املواضع واألبواب البالغية
خيوضون يف الشجون النحوية ،فنقرأ ما يكتبون يف بعض املواضع ،وال نكاد نميز إن كان ما نقرأ حديثا
بالغيا أم نحويا:
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وبني أهنا جتيء
حتت عنوان فروق يف احلال هلا فضل تعلق يف البالغة :تناول اجلرجاين( )72احلالّ ،
مفردا ،وجتيء مجلة وشبه مجلة ،ووقفنا عىل تفصيالت كثرية تتعلق باحلال اجلملة االسمية ،والفعلية والظرفية،
واقرتاهنا بالواو أو عدم اقرتاهنا هبا ،واستعرض آراء بعض النحاة ،وكان عرضه يف املجمل حديثا نحويا مشوبا
بتوجيهات بالغية أسعفته براعته التي مكنتنا أال ننسى متاما أننا يف حرضة كتاب بالغي ،ال نحوي.
لكن األمر يبدو أصعب كثريا ونحن نطالع رأي السبكي يف جواز عطف اإلنشاء عىل اخلرب،
حارشا األوجه النحوية يف املسألة من مظاهنا ،حاشدا اآلراء النحوية املختلفة حوهلا .يقول" :وأما لغة
فاختلفوا فيه ،فاجلمهور عىل أنه ال جيوز ،واختاره ابن َعصفور ( 919هـ) يف رشح اإليضاح ،وابن مالك
وجوزه الصفار (329هـ) وطائفة ،ونقل الشيخ أبوحيان (929هـ)
يف باب املفعول معه يف رشح التسهيلّ ،
عن سيبويه جواز عطف املختلفني باالستفهام واخلرب ،مثل :هذا زيد ،ومن عمرو؟"(.)73
إن كانت البالغة مفصولة عن النحو كام نادوا وأرادوا ،وإن كنا قد استمرأنا عرض اجلرجاين
للحال ألنه جعل النحو تكؤة لالرتقاء إىل غرضه البالغي ،فهل نملك سعة االختيار يف البحث عن أعذار
طي مؤلفه البالغي؟
للسبكي يف استعراضه النحوي هذا ّ
وليس هذا املثال بدعا فريدا ،فكتب البالغة تفيض بالنقاشات النحوية ،والردود عىل النحاة:
فالزملكاين (199هـ) ،مثال ،يغلب عىل كتابه االجتاه النحوي( ،)74وبحث القزويني ومن لف لفه وسار
عىل منهجه أقرب إىل الدراسات النحوية( ،)75والقزويني يف اجلملة مل يبتعد عن منهج النحاة ،وإن أشار
إىل املعاين اإلضافية "معنى املعنى" الذي أغفله النحاة كثريا ألن اإلعراب شغلهم عنه(.)76
بل احتكم البالغيون إىل النحاة يف حتديد أبواهبم البالغية ،واختيار ما يعرضون وما
ال يعرضون ،ورجحوا رأي مدرسة نحوية عىل رأي مدرسة أخرى ،فعند حديثهم عن حذف املسند إليه
يقروا بحذفه" :اقترص املصنف عىل
اقترصوا عىل املبتدأ ،ومل يتطرقوا إىل الفاعل ألن النحاة البرصيني مل ّ
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املبتدأ من املسند إليه ،ألن الفاعل ال حيذف عند البرصيني ،وما ندر من ذلك يف قام الناس ال يكون زيدا
ونحوه عىل رأي ابن مالك ال عربة به ،ولعله مل يقصد احلذف"(.)77
مل يطق النحويون قرص مهمتهم عىل لب صنعتهم النحوية ،فتطرقوا أحيانا إىل البحث عام وراء
الرتاكيب من معان وأساليب بالغية ،وهذا هو املفاز احلقيق بنهجهم ومهمتهم ،وخاض البالغيون كثريا
يف شؤون النحو وهم يعربون إىل وظيفتهم ،فهم يدركون أن النحو هو املجاز إليها ،وهم مضطرون إىل
ذلك حتى لو أرادوا غريه ،فكثري من القضايا البالغية ملتحمة بالنحو ،كفكرة اإلسناد النحوية التي قامت
عىل أساسها األبواب البالغية ،والرتبة النحوية التي انبنى عليها التقديم والتأخري ،واملطابقة بني الضامئر
التي ترتب عليها الكثري من قضايا االلتفات ،وهكذا يف الذكر ،واحلذف ،والزيادة ،والتعريف والتنكري،
واالختصار ،واالستفهام ،والرشط ،والفصل والوصل ...كيف يتسنى لكل من النحوي أو البالغي
معاجلة هذه القضايا بمعزل عن اآلخر؟
رغم كل دعوات االنفصال ،والوعي له ،واحلرص عليه ،والتوايص به ،ظلت البالغة عالقة
بالنحو ،وظل البالغيون عىل بصرية بأمهية النحو ،يدافعون عنه بإخالص كام فعل اجلرجاين عند مواجهته
احلامية مع الزاهدين يف النحو الصادين عنه ،وقد حفظ إمام البالغة إلمام النحو فضل السبق ،فقفا أثره،
ور ّدد عباراته ،واستشهد بأمثلته ،وهو يف سبيل عرض أمثلة ألقوال بليغة ال جتارى ،رضب لنا مثال
سيبويه ،فهو عنده من أصحاب الكتب املبتدأة املوضوعة يف العلوم املستخرجة التي نجد أرباهبا "قد سبقوا
يف فصول منها إىل رضب من اللفظ والنظم أعيا من بعدهم أن يطلبوا مثله .)78( "...ثم نقل له نامذج من
أقواله( ،)79وأخذت احلامسة الزخمرشي إىل احلد الذي جعله يقول :إنه حيب اجلثو بني يدي الناظر يف
كتاب سيبويه .حتى بعض العلامء الذين بدت احلدّ ة يف التعصب للبالغة ودفع النحاة عنها ،حتى هؤالء
يقرون بأن النحو هو معيار سالمة الكالم مبنى ومعنى أيضا ،يقول ابن األثري:
عند هدأة محيتهم نراهم ّ
"أما علم النحو فهو الذي تستقيم به معاين الكالم ،وتصان عرى تآليفه من االنحالل واالنفصام ،ولوال
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املصدر نفسه ،ص .929 ،920

ذلك لفسدت معانيه ،واختلفت مبانيه"( .)80إذا كان هذا هو حال النحو ،فكيف يعمد إىل سلخ البالغة
ضار بالبالغة؟
عنه ،وهي قائمة عليه ،وهو متغلغل يف ثناياها؟ وكيف يكون اجلهل به غري ّ
النتيجة واسترشاف احلل:
أقروا
وبعد النظر يف هذا احلصاد ،فإننا ال نخلص إىل برد اليقني بأن النحويني والبالغيني قد ّ
االنفصال بني العلمني والتزموا بتطبيقه ،بل األمور مشتبهة خمتلطة :البالغيون يدعون إىل االنفصال ،ثم
خيوضون يف أدق تفاصيل النحو ،وهم يمجدّ ون علمهم كثريا ،ويغمزون من قناة النحاة أحيانا ،لكنهم
يمدحون النحو والنحاة أحيانا أخرى.
البالغيون يدعون إىل االنفصال وهم يتقيلون النحاة ،ويرددون أقواهلم ويستشهدون بأمثلتهم،
والنحويون يدعون إىل االنفصال أيضا ،لكنهم مشدودون إىل إرث نحوي التحمت فيه البالغة مع النحو،
فإذا هبم يقولون ما ال يفعلون ،ويتحرزون ويعتذرون ،وذلك كله يقود إىل نتيجة راجحة :ال جمال لفصل
العلمني فصال كليا ،وال فائدة ترجتى من ذلك ،بل فيه الرضر للعلمني كليهام.
والرأي األوىل من مقارفة الفصل التعسفي ،هو مقاربة هتذيب املناهج النحوية والبالغية مما
شاهبا من إفراط يف الصنعة والتعقيد ،واتباع منهج تكاميل بينهام قائم عىل توجيه وظيفتهام املوحدّ ة نحو
خدمة املعنى ،ومعنى املعنى.
وال مناص من االعرتاف بأن البالغة توأم النحو نشأة ،وطريقهام واحد ،ويبحثان يف قضايا
مشرتكة ،وال غنى ألحدمها عن اآلخر ،ولن يصل أي من الفريقني إىل أحكام سليمة إال باعتامد البالغة
عىل النحو ،وامتداد النحو إىل البالغة ،فكيف جيوز الفصل بينهام؟ وماذا جنى كل منهام باحتكاره لنفسه
جزءا من األنظار املشرتكة؟
حتاول األمثلة التالية أن تكشف اخللل الكبري يف استمرار اإلرصار عىل أن يكون للنحو ميدانه
اخلاص بصناعته املفروضة ولوازمها ،ويكون للبالغة ميداهنا اخلاص بحدودها املصطنعة وقواعدها،
كام حتاول أن تستطلع الفوائد التي يمكن أن جتنى من تعاون العلمني وتوحيد أنظارمها:
سبقت اإلشارة إىل أن السبكي تناول مسألة عطف اإلنشاء عىل اخلرب ،وعرض رأي النحويني
والبالغيني معا قائال" :واعلم أن اخلرب واإلنشاء املتمحضني ال يعطف أحدمها عىل اآلخر ،فيجب الفصل
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بالغة"( ،)81ويبني أن النحاة قد اختلفوا بشأن األمر ،فيستعرض مستكثرا آراءهم ،ثم خيلص إىل القول:
"وحاصله أن أهل هذا الفن (يقصد البالغة) متفقون عىل منعه ،وظاهر كالم النحاة جوازه" .والالفت
للنظر أن يرى هذا التباين يف الرؤى النحوية والبالغية أمرا طبيعيا ،فيرصح ،ببساطة ،أنه ال خالف بني
جوزه "جيوز لغة ،وال جيوز بالغة"(.)82
الفريقني ،ألنه عند من ّ
ومثل هذا يثري الكثري من التساؤالت :فعالم استند من أجاز ،ومن مل جيز؟ وكيف يتنافر العلامن
يف املسألة الواحدة واللغة واحدة؟ ومل أجازه النحويون وهم األحرص عىل التقعيد املثايل للغة ،ومنعه
البالغيون وميداهنم األقرب إىل التعابري املنزاحة عن املثال الرتيب املوافق للقاعدة؟ وملاذا مل جيزه البالغيون
وهو أسلوب جرى عىل اللسان العريب ،بل ورد يف القرآن الكريم كقوله تعاىل :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉﮊ( ،)83فعطفت مجلة ﮋﮈﮉﮊ ،اخلربية عىل مجلة ﮋﮀ ﮁﮊ اإلنشائية؟
ثم ماذا أخذنا من هذا اخلالف لتفسري حركة إعرابية أو كشف أرسار بيانية؟ هذا اخلالف بني
وأقره ،وبدا بني يديه كأنه نتيجة طبيعية الختالف العلمني،
األنظار النحوية والبالغية الذي استمرأه السبكي ّ
هذا اخلالف استهجنه أحد النحاة واستنكره يف حالة مماثلة ،جعل فيها احلكم البالغي نافذا عىل احلكم
النحوي ،فالعلامن ملزوزان يف قرن ،وحكم أحدمها جيري عىل اآلخر بالرضورة :جاء ذلك يف تعليق الص ّبان
(9201هـ) عىل األشموين (121هـ) يف عدم اطراد النعت باملصدر رغم شيوعه :يقول صاحب األلفية(:)84
ونعتوا بمصدر كثريا

فالتزموا اإلفراد والتذكريا

فيرشح األشموين" :وكان حقه أي املصدر أال ينعت به جلموده ،ولكنهم فعلوا ذلك قصدا
للمبالغة أو توسعا بحذف مضاف ،ثم حيكم بأن "وقوع املصدر نعتا وإن كان كثريا ال يطرد" .فيعلق
الص ّبان ،وهذا هو املراد" :كيف حكموا بعدم االطراد مع وقوع املصدر نعتا ،أو حاال ،أو عىل املجاز
باحلذف إن قدّ ر املضاف ،أو عىل املجاز املرسل الذي عالقته التعلق إن أ ّول املصدر باسم الفاعل أو اسم
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رصح به علامء املعاين؟"(.)85
املفعول ،وكل من الثالثة مطرد كام ّ
إن تعليق الص ّبان هذا يصف العالقة احلميمة املحكمة التي ينبغي أن جتمع بني الفريقني ،وكيف
يستيضء كل منهام بأفكار اآلخر ،فال يستساغ أن يدّ عى اختالف مذهبي العلمني ،وأحكام علامئهام ،فريى
فريق أن تركيبا ما بليغا ،بينام يراه الفريق اآلخر ليس بليغا ،بل فاسدا ال يصلح ،وال يصح تعميمه؟
إنه تساؤل نضيفه إىل تساؤل عباس حسن(" :)86كيف خيتلف احلكم بني علامء البالغة وعلامء
النحو ،وهم ينتسبون إىل لغة واحدة ،ويعملون هلا؟ وبأي الرأيني نأخذ"؟ ثم إن األشموين كان قد أمسك
التوسع ،وهذا هو الّس املعنوي اللطيف الذي
برقبة البالغة عندما أوضح أن هذا يقع هبدف املبالغة ،أو
ّ
ينبغي أن تتبعه القاعدة ،ال أن حتجر عليه ومتنعه ،فهذه هي األرسار التي كان قد وقف عليها سيبويه()87

يف بالغة اإلخبار باملصدر يف قول اخلنساء:
ترتع ما رتعت حتى إذا ا ّدكرت

فإنام هـي إقبـ ٌال وإدبـار

جني( )88مفضال عدم تقدير مضاف حمذوف" ،ذات إقبال وإدبار" ،بل البالغة يف
وتبعه ابن ّ
عدم التقدير لتبدو أهنا خملوقة من اإلقبال واإلدبار ،ففي هذا التأويل يرتاءى احتاد احلدث باجلثث .وأروع
جني املعنى مستشعرا بحس راق :أين يلطف املعنى
منه قوله تعاىل :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ( .)89وبذلك يتتبع ابن ّ
ويتوهج؟
الغض حيث أورق فيه املعنى ،وانسلخت عنه البالغة واجتهت نحو التقعيد
غادر النحو إهابه ّ
وتلم ِ
س أرسار اجلامل يف
والتعقيد ،والنتيجة أننا ملزمون بقواعد نحوية وبالغية بعيدة عن روح املعنى،
ُّ
القول ،وأسباب التأثري ،حمكومون برتديد ما ال يقنع وال يمتع.
وال بد من حماولة اإلصالح بإعادة االعتبار للمعنى يف النظر النحوي ،وإعادة البالغة إىل دورها
احلقيقي وهو تلمس مواطن اجلامل والتأثري يف الرتكيب ،وال بد من التكامل بني النحو والبالغة ال سيام
بعلم املعاين للوصول إىل معاجلات تضبط النص من ناحية ،وتربط قواعده بمعانيه من ناحية أخرى،
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وال يكون ذلك هبدم النحو ،وال بإلغاء البالغة ،بل بإعادة كل منهام إىل وظيفته األوىل التي هنض أول أمره هلا.
وتظهر أمهية البالغة يف رفد النحو عندما يعتاص النحوي يف نرصة قاعدته النحوية ،وجيد نفسه مقيدا
بأحكام صنعته ،والقوانني التي اختارها بإرادته ،ثم غدت قيودا إجبارية قاسية حتد من مرونته وحركته.
يقول اهلل تعاىل :ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ(.)90
ّقرر النحاة أن "لو" الرشطية هذه ال يليها إال فعل ،وضمري الرفع قد تصدّ ر اآلية هنا ،فوجهوا
يفّسه الفعل املذكور املتأخر بعد الضمري،
عنايتهم الستيفاء مطالب صناعتهم ،فقدروا فعال حمذوفا بعدها ّ
فلبوا بذلك مطلب القاعدة ،ومل يلتفتوا إىل املعنى ،أو ما وراء هذا الرتكيب .ثم جاء البالغيون فر ّددوا
ما قاله النحويون ،فهذا املوضع عندهم من شواهد حذف املسند احرتازا من العبث ،وأصل الكالم:
لو متلكون متلكون ،فحذف األول احرتازا من العبث يف ذكره لداللة "لو" عليه ،ألن "لو" خمتصة
بالدخول عىل األفعال ،ولوجود املفّس ،ثم أبدل من الضمري املتصل بالفعل املحذوف ضمري منفصل وهو
"أنتم" ،فهذا الضمري املذكور فاعل لذلك الفعل املحذوف(.)91
يتبع البالغي النحوي ،ال يتلفت إىل واقع الرتكيب اجلديد املتمثل يف االنزياح املقصود عن املثال
اللغوي الطبيعي ،ويتجاوز الدافع جلعل الرتكيب عىل هذا النحو ،واألرسار البيانية التي حتققت من ذلك،
ويرتد للبحث عن أصله ،فيعيده إىل ما كان عليه ،وجيد نفسه مقيدا إىل أحكام النحو وتفسرياته .حال من
يستجري بالبالغة من النحو يف مثل هذا املوضع حقا كحال من يستجري من الرمضاء بالنار ،إهنا رياضة
عقلية راقية ال شك ،لكن كيف يمكن أن ينجح هذا التخريج يف إقناع أو إمتاع؟ وأين املعنى يف هذا كله؟
وأين البحث يف أرسار هذا الرتكيب وما فيه من تأثري؟
قدّ ر النحوي انصياعا لصنعته "ليعطي القواعد حقها وإن كان املعنى مفهوما ،وتقديرهم هنا أو
املعني يف هذا
غريه لريوا صورة الرتاكيب من حيث اللفظ مثاال ال من حيث املعنى"( .)92فاملعنى ليس هو
ّ
التقدير .لكن أين دور البالغي؟ هل يكون مقصورا عىل استعادة أقوال النحوي بافرتاض وجود حمذوف،
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ليتم حذفه احرتازا من العبث؟
إن هذا التقدير بعيدٌ عن واقع العبارة ،وروح اللغة ،وحيول بني العلمني وبني أداء دورمها .كلمة
عىل عجل وردت بني ركام نحوي يف حتليل الزخمرشي هلذه اآلية ،فيها جدى وغنى عن كل هذه اجلهود يف
التقدير والتأويل ،ودفع العبارة بكل الوسائل إىل أصل مفرتض منسجم مع قاعدة مفروضة .قال
الزخمرشي بعد أن ق ّلب الوجوه النحوية يف هذا املوضع" :فأما ما يقتضيه علم البيان ،فهو إن أنتم متلكون
فيه داللة عىل االختصاص ،ألن الناس هم املختصون بالشح املتبالغ"( .)93نعم ،هذا هو املراد ،اآلية
جعلت املخاطبني يف صدارة املشهد ألهنم جبلوا عىل البخل وبالغوا يف التقتري ،بل خلقوا عليه ،ولو كان
بيدهم ـ دون اخلالق ـ مفاتيح خزائن الرمحة هللكوا وأهلكوا .إن هذا املعنى هو الذي شكّل هذا الرتكيب،
ورسم له هيكل الرتتيب ،ولو أعيد تشكيل العبارة لتكون :لو متلكون خزائن ...هلوى معناها بعيدا عن
املراد ،وما أبان ،ولتوارى البيان فيها واستكان.
وال يزعم البحث أن النحاة والبالغيني كانوا غافلني عن مثل هذا ،لكن املشكلة تكمن يف
تغليبهم القواعد عىل واقع اللغة ،وعدم تفعيل البالغة لتكون نصريا للنحو ،مكمال ملنهجه .هم فعلوا ذلك
ألهنم كانوا متجهني نحو هدفهم وهو اجلانب التأصييل للغة ،ومل حيفلوا باجلانب التعليمي ،ولذلك "فإن
بتخري ما ينفع مما يستجدّ "(.)94
التثريب علينا إن مل نطالب أنفسنا ّ
ّقرر النحاة أن أدوات الرشط ال يليها إال فعل ،وانساقت شواهد كثرية هلذه القاعدة،
لكن شواهد أخرى ليست قليلة مل جتر مع القاعدة ،فجاءت تراكيبها خمالفة هلا ،ألن يف ذلك خدمة
ّ
جىل للمعنى ،وارتقاء للبيان ،وتعظيام للتأثري املقصود ،فبقي النحو متحصنا بالقاعدة ،حمتاال لنرصهتا،
وما امتدّ النظر إىل األرسار البالغية يف مثل هذه الصياغات املقصودة :يقول اهلل تعاىل :ﮋﮨ ﮩ ه ﮫ ه ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

ﯗﮊ( .)95ويقول اهلل تعاىل :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﮢ ﮣ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮊ( .)96ويقول اهلل تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
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-96

سورة التكوير ،اآليات.93-9 :
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ﭟﮊ ( .)97ويقول اهلل تعاىل :ﮋﭜ ﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﮊ(.)98

رغم هذه املواضع كلها ،يبقى النحوي وفيا لصناعته ،بأن "إذا الرشطية" ال يليها إال فعل ،إن
فنعام هو ،وإن كان ظاهرا لكنه غري تال هلا ،مالصق هبا ،فيجب تقدير حمذوف مثيل له،
كان ظاهرا تاليا هلا ّ
ليكون الظاهر املذكور تفسريا لذلك املقدّ ر املحذوف(.)99
هذا إخالص للصنعة النحوية ،لكن أين املعنى؟ ومل ال يلتفت إىل البالغة وراء هذه الصياغة؟
هذه أمثلة ،معظمها ،يصف ظواهر طبيعية تصدع العقول ،وتزلزل النفوس ،ومتأل القلوب رهبة ،والذي
شحنها لتؤدي ذلك هو معانيها أوال ،وكيفية صياغة تراكيبها لتؤدي هذه املعاين ثانيا .إنه اإلعجاز القرآين،
فمن العجز أن نسلمه إىل حكم لغوي يعيد تشكيل العبارة فيه ،ليخدم قاعدة نحوية صنعها نحوي بيديه،
هم أصحاهبا األكرب هو التعريفات
ثم انصاع حلكمها ،ومن العجز أيضا أن نحكّم فيه قواعد بالغية ّ
والتقسيامت واحلدود.
إهنا تراكيب جاء االسم فيها حمط العناية واالهتامم ،وبنيت عليه اجلملة ،ودار املعنى حوله
فتقدّ م .والقرآن الكريم سيبقى األنموذج األرقى لألساليب العربية ،فكيف جيوز لنا أن نغ ّلب لوازم
القاعدة الصناعية عىل أساليب اخلطاب الطبيعية ،واألرسار البيانية؟ ما الذي جناه املعنى عندما أعيد
يفّس األمر بالغيا بأن االسم تصدّ ر ألنه
تشكيله وفق القاعدة فأصبح :إذا انشقت السامء انشقت؟ وملاذا ال ّ
حمط العناية ،وحمل االهتامم؟ يقول اهلل تعاىل :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﮊ يف املشهد موؤودة وهبت هلا
احلياة ،ثم جاء من كان سببا يف وهبها حياهتا ،ليسلبها إياها دون ذنب جنته يداها ،فتموت أبشع ميتة
وأقساها :ضعيفة ،وحيدة ،ومتوت معها أسئلتها وحريهتا ،وعيناها املفتوحتان عىل الدهشة ،متوت وهي
طي الرمال ،ثم يقوم األشهاد ،لنراها تتصدر املشهد ،فهي
تأبى أن تصدق ما جيري ،ويميض ذلك كله ّ
صاحبة الشأن ،وهي مهوى األنظار ،وكلمتها هي الفصل ،فجاء الرتكيب مصداقا هلذا كله ،فليس املهم
السؤال وإنام من الذي سيسأل .ولو جربنا العبث بالرتكيب ليصبح :وإذا سئلت املوؤودة سئلت ،لتالشى
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الوهج فيه ،ولغاب املعنى املدوي :املوؤودة هي الفاعل الذي تقدّ م فعله ،املوؤودة هي املبتدأ الذي تصدّ ر
لينتظر خربه ،املوؤودة هي املسؤول األهم من السؤال ومن سأله .بل إن ابن عباس ريض اهلل عنه (11هـ)،
قرأ" :وإذا املوؤودة َس َألت ،وقال :هي التي تَسأل ،وال تسأل"(.)100
ما زلنا يف مناهجنا املدرسية واجلامعية نعرب االسم املرفوع الواقع بعد أدوات الرشط يف مثل
يفّسه الفعل املذكور ،ال ليشء خيدم املعنى ،أو يكشف عن البالغة،
هذه احلاالت بأنه فاعل لفعل حمذوف ّ
بل ألن القاعدة قضت بأن أدوات الرشط ال تدخل إال عىل األفعال ،رغم هذا احلشد من األمثلة التي
جتعل االلتزام بمثل هذه القاعدة رضبا من العنت ،واملخالفة الرصحية لواقع اللغة ،ورغم أن تقدير الفعل
املزعوم حذفه يفسد املعنى ،ويطمس اجلامل والتأثري.
ونتذكر يف هذا املقام رصخة تذمر أطلقها طه حسني قبل عقود ضد مثل هذه القيود ،إذ قال:
"عندما تريد أن تفهم التلميذ قوله تعاىل :ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨﮊ(،)101
قلت :إن "أحد" فاعل لفعل حمذوف تقديره استجارك ،وإن تقدير اآلية :إن استجارك أحد من املرشكني
استجارك .فيسألك التلميذ أين استجارك األوىل هذه ،ومن أين نأيت هبا؟ ومل ال نكتفي هبذا الفعل الذي
اكتفى به القرآن الكريم؟ كيف جتيبون؟(.)102
ضاعت رصخة طه حسني ،وضاع الصدى ،وما زلنا إىل اآلن نواجه السؤال نفسه من طالبنا،
فنرصح بقناعاتنا بأن
ونر ّدد اجلواب نفسه مصدر الشكوى ،وال نجرؤ أن نحيد عن املنهج املرسوم لنا،
ّ
يقرر املبدأ العام املطلق بإجارة كل مرشك مستجري،
كلمة "أحد" قد تقدّ مت ألهنا حمور االهتامم ،فاإلسالم ّ
السوي غري امللتوي يقيض بأن تعرب مبتدأ أو
فجاءت كلمة "أحد" مقدّ مة بصيغة التنكري ،وإن املنهج
ّ
فاعال مقدّ ما ،رغم عدم سالمة احلكم الذي فرضه النحاة عىل نحو قاطع عندما قالوا" :وإنام مل حيكم
بكون" أحد" مبتدأ ،و "استجارك" خربه لعلمهم باالستقراء باختصاص حرف الرشط بالفعلية"(.)103
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الفراء ،معاين القرآن ،ج  ،3ص.220
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حممود أمحد السيد ،شؤون لغوية ،دار الفكر املعارص ،بريوت9111 ،م ،ص .11
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مرت ،وحال هذا املثال وغريه ،كقوله
إن هذا احلكم ال يتوافق دائام مع الواقع ،كام هو حال األمثلة التي ّ
تعاىل :ﮋﭑ ﭒﭓﮊ( ،)104ﮋ ﭘ ﭙ ﭚﮊ( ،)105ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ(.)106
وإعراهبا مبتدأ أو مفعوال به ليس بدعا ،بل هو مسنود بالرتاث النحوي األصيل ،فاألخفش
(299هـ) جييز أن يكون هذا االسم مبتدأ( ،)107والكوفيون جيعلونه فاعال قد تقدم عىل فعله( ،)108وكال
الرأيني أقرب إىل روح اللغة ،وألصق بواقعها ،وأصدق يف وصفها ،لكنها الصنعة النحوية ،ولكنه اجلفاء
املصطنع بني النحو والبالغة ومها ينص ّبان معا عىل تراكيب مشرتكة ،وأساليب واحدة.
هذه الصنعة النحوية ،وهذا الفصل القّسي بني النحو والبالغة ،وغياب االنفتاح بينهام
والتكامل ،يقطع التواصل بني القاعدة والنص يف مثل هذه املواضع ،ويتوارى املراد ،فالقاعدة يف واد،
واملعنى يف واد آخر ،وكان األوىل أن تأيت القاعدة وصفا صادقا للرتكيب الظاهر ،حتى ال نكون مضطرين
التقول عليهم بام ال يريدون :يف الرحلة الغيبية لقي
إىل سؤال القائلني ،يف غياهبم ،عن مرادهم ،أو
ّ
املعري" :لقد مهمت أن أسألك عن بيتك الذي استشهد
أبو العالء املعري (221هـ)
ّ
عدي بن زيد ،فقال ّ
به سيبويه ،وهو قولك:
واح مو ّد ٌع أم بكـور
َأر ٌ

أنت فانظر ألي حال تصري()109

يفّسه قولك "فانظر" ،وأنا أستبعد هذا
فإنه يزعم أن "أنت" جيوز أن ترفع بفعل مضمر ّ
املذهب ،وال أظنك أردته ،فيقول عدي بن زيد :دعني من هذه األباطيل"(.)110
املعري الشاعر الفيلسوف هبذه التقديرات النحوية،
هذا املوقف الطريف يكشف عن ضجر ّ
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ابن جني ،اخلصائص ،ج  ،9ص .909
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ابن عقيل ،رشح ابن عقيل ،ج  ،9ص .219
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أرواح مودع أم بكورلك فاعمد ألي حال تصري.
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تضع عىل لسان القائل ما مل يقل ،وتقتاد كالمه إىل حيث ال يريد ،وتعصف ببالغته.
إن أكثر اإلشكاالت النحوية تظهر عندما يفارق الرتكيب النسق الرتيب الذي ينسجم طوعا مع
القاعدة املعروضة أو املفروضة ،فهنا يتحفز النحاة خللق االنسجام املصطنع بني النص والقاعدة ،وهم
معياري يضم الكالم ،كل الكالم ،لك ّن
بذلك منسجمون متاما مع منهجهم من حيث إقامة بناء معامري
ّ
هلذا احلزم ثمنا ،يتحمل املعنى جريرته ،فالقاعدة ال جيوز أن تتحكم باملعنى ،وتفرض عىل املتكلم النسق
الذي يوافقها ،ألن "اللغة االنفعالية تنفذ يف اللغة النحوية ،وتسطو عليها وتفككها ،لذلك يمكن أن يفّس
عدم استقرار النحو بفعل االنفعالية إىل حدّ كبري"(.)111
فاملتكلم ليس ملزما بأن يضع القواعد نصب عينيه ،فيلتزم بأحكامها ،وجيعل كالمه عىل رسمها،
فيطوع الرتاكيب بام يناسب تلك املعاين ،وال ينشغل باآلثار التي
بل املعاين ترتتب يف أعامقه بتأثري من عواطفهّ ،
جراء ذلك ،فيقع االنفصام بني الرشط الصناعي ،واللفظ الواقعي ،فاللغة شبكة ترابطت
تطال القاعدة ّ
ألفاظها بمعانيها ،وهي أشبه برقعة الشطرنج ،حجارهتا األلفاظ ،بحركة لفظ منها ،يقع تغيري عىل املعنى
كامال ،متاما مثلام حتدث نقلة ما ألحد أحجار الشطرنج تغيريا جديدا يؤثر يف مصري اللعبة كاملة"(.)112
خضم هذا االضطراب الذي طرأ عىل الرتكيب ،ينبغي أن يكون املعنى هو الذي يقود
ويف
ّ
القاعدة إىل الوجه الذي خيدمه ،وأن تكون البالغة هي املسعفة يف تسويغ القاعدة لوصف االنسجام
الطبيعي بني النص ،والقاعدة النحوية ،واللفتة البالغية.
هبذا ،يمكن أن نتخفف من القيود الصناعية الطاغية عىل كثري من املواضع يف النحو ،فباب
االشتغال مثال ،من أعوص األبواب النحوية ،وخالصته أن اسام قد تقدّ م عىل فعل ،واشتغل الفعل بضمري
يعود عىل ذلك االسم ،فاحتدمت اآلراء النحوية يف شأن هذا االسم املتقدّ م ،وجعلوا له مخس حاالت
إعرابية ترتاوح بني وجوب رفعه ،أو نصبه ،أو جواز الوجهني مع ترجيح الرفع ،أو عكسه ،أو جوازمها
وتورطوا يف إشكاالت وتفصيالت تضخمت فغدت
دون ترجيح .وانخرطوا يف مساجالت حامية،
ّ
مصادر رهق وعنت للمعلمني واملتعلمني ،حتى دفع بعض العلامء املحدثني والقدماء عىل حد سواء إىل
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إلغاء هذا الباب مجلة من النحو العريب(.)113
واملدقق يف هذه األوجه املستكثرة يف إعراب هذا االسم ال يكاد يرى فيها أثرا للمعنى يف توجيه
اإلعراب ،أو تغليب رأي عىل آخر ،وال يلمس استلهاما للبالغة أو استنطاقا ملعطياهتا ،وإنام هي صنعة
نحو ّية مهيمنة .واألمر ال يعدو كونه تقديام هلذا االسم لدواع معنوية بالغية ،فهذا االسم تقدّ م مرفوعا ألنه
مبتدأ الكالم ومناط االهتامم ،أو تقدّ م منصوبا ألنه مفعول به اقتضت العناية به والرعاية له أن يتقدّ م عىل
فعله وفاعله(.)114
وبعض قدماء النحاة قال بذلك ،فاألخفش جعله مبتدأ ،والكوفيون جعلوه مفعوال به للفعل
املتأخر عنه ،والضمري املتصل هبذا الفعل املتأخر ،جعلوه مفعوال به للفعل نفسه ،مؤكدا للمفعول به
الظاهر املتقدّ م ،وبعضهم جعل هذا الضمري ملغى .بل إن األعلم الشنتمري (291هـ) جعل االسم املتقدّ م
املرفوع أيضا يف باب االشتغال ،جعله مفعوال به يف املعنى .فقال" :اعلم أن املبتدأ إذا وقع الفعل عىل
يسمى مفعوال عىل املعنى"( .)115ورغم أن كالم األعلم محّال أوجه ،إال أن الوجه
ضمريه فنصبه ،جاز أن ّ
األظهر الذي يعنينا يتمثل يف أن بعض النحاة كان يق ّلب املسائل واملعنى حارض يف ذهنه.
وإن مل نلتفت إىل املعنى والبالغة ال نظن أن بعض التسميات اللغوية احلديثة التي أطلقت عىل
هذا األسلوب كـ" :التبئري" و "التفكيك" ،ال نظنها عالجا جذريا ألصل املشكلة يف هذا الباب(.)116
يقول اهلل تعاىل :ﮋﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ

ﭺﮊ( .)117يقول النحاة :الظرف "يوم" منصوب باملصدر

"رجعه" ،وال جيوز أن يكون منصوبا بـ" :قادر" ،ألن املعنى عندئذ يق ّيد قدرة اهلل تعاىل .وهذا ملحظ منهم
لطيف ،لكن ال يطول أثره الطيب ،إذ رسعان ما تنتصب القاعدة النحوية لتعلن أنه ال جيوز أن يكون هناك
فاصل بني الظرف وعامله ،فلجؤوا إىل تقدير عامل مالصق للظرف غري مفصول عنه ،يدل عليه العامل
-113

ينظر :الباب ،وحاالت اإلعراب يف رشح ابن عقيل ،ج  ،9ص  ،991وينظر للباحث" :أسلوب االشتغال يف
النحو العريب :نقد وبناء" ،املجلة األردنية يف اللغة العربية وآداهبا ،عدد  ،9جملد 2092 ،1م.

-114

ينظر :املصدر نفسه ،ج  ،9ص .929 ،991

-115

ينظر :يوسف بن سليامن األعلم الشنتمري ،النكت يف تفسري كتاب سيبويه ،حتقيق :زهري عبد املحسن سلطان،
منشورات معهد املخطوطات العربية ،الكويت9119 ،م ،ج  ،9ص .399

-116

ينظر :عبد القادر الفايس الفهري ،اللسانيات واللغة العربية :نامذج تركيبية وداللية ،دار توبقال ،الدار البيضاء،
9119م ،ص .929

-117
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سورة الطارق ،اآليتان.1-1 :

املتقدّم لتصبح العبارة :ﮋﭳ

ﭴ ﭵ ﭶﮊ "يرجع أو اذكر" ﮋ ﭸ ﭹ ﭺﮊ .أرأينا إىل هذا التك ّلف ،وتطويع

متس أرقى النصوص وأرفعها وأقدسها؟ لطاملا تواصوا
األساليب للقاعدة ،والتقدير فيها حتى لو كانت ّ
بإسالم القياد للمعنى ،فهل التزموا بذلك دائام؟(.)118
جعل الزجاجي (339هـ) للمعنى الصدارة يف فهمه لإلعراب ووظيفته ،فغاية اإلعراب
توضيح املعاين ،وحركاته هي التي تنبئ عن هذه املعاين()119
ّ
وتدل عليها( ،)120واإلعراب يدخل يف

االسم ملعنى ،لذلك يلفظ االسم أوال ويأيت اإلعراب يف آخره للداللة عىل ذلك املعنى( ،)121واختالف
املعاين هو موجب اإلعراب( ،)122واإلعراب هو اإلبانة عن املعاين( .)123وخيصص بابا مستقال لذكر
الفائدة يف تعلم النحو( ،)124وأكثر الناس يتكلمون عىل سجيتهم دون إعراب ،خيلص إىل زبدته بأن
اإلعراب هو الوسيلة العظمى للتفاهم" ،ولو التجأ أحدهم إىل اإليضاح عن معنى ملتبس بغريه ،من غري
فهمه باإلعراب ،مل يمكنه ذلك ،وهذا أوضح من أن حيتاج إىل إطالة"(.)125
وجعل ابن هشام الغلبة للمعنى يف صدارة اجلهات العرش التي وضع فيها للمعرب طريقا
ال خيشى فيه زلقا ،وحذره فيها من "أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة وال يراعي املعنى ،وكثريا ما ّ
تزل
األقدام بسبب ذلك"( ،)126وأوىص املعرب بأن أول واجب عليه هو أن يفهم معنى ما يعربه.
وكان ابن جن ّي قبل ذلك قد أوىص املعرب قائال" :إن أمكنك أن يكون تقدير اإلعراب عىل سمت
املعنى ،فهو ما ال غاية وراءه ،وإن كان تقدير اإلعراب خمالفا لتفسري املعنى ،تقبلت املعنى عىل ما هو عليه،
-118

جعل ابن جني هذا الشاهد يف صور باب جتاذب املعاين واإلعراب ،وذكر أن أبا عيل كان قد اعتاده ،وأمل به كثريا،
والفكرة يف الباب تدور حول تغليب املعنى عىل اإلعراب ،لكنه يلجأ إىل تقدير فعل للظرف ،ينظر :اخلصائص،
ج ،3ص  ،299وكذلك فعل ابن هشام ،املغني ،ص .111

-119

عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ،اإليضاح يف علل النحو ،حتقيق :مازن املبارك ،دار النفائس ،بريوت ،ط ،3
9191م ،ص .11

-120

املصدر نفسه ،ص .92

-121

املصدر نفسه ،ص .91

-122

املصدر نفسه ،ص .19

-123

املصدر نفسه ،ص .19

-124

املصدر نفسه ،ص .19

-125

املصدر نفسه ،ص .11

-126

ابن هشام ،مغني اللبيب ،ص .112

211

وصححت تقدير اإلعراب حتى ال يشذ يشء منها عليك ،وإ ّياك أن تسرتسل فتفسد ما تؤثر إصالحه"(.)127
ّ
ويقول أبو حيان األندليس (929هـ)" :متى أمكن محل الكالم عىل غري إضامر وال افتقار كان
أوىل من أن يسلك اإلضامر واالفتقار ،وهكذا تكون عادتنا يف إعراب القرآن ال نسلك فيه إال احلمل عىل
أحسن الوجوه وأبعده عن التكلف وأسوغه يف لسان العرب"(.)128
هذه بعض وصاياهم ،فهل التزموا دائام هبا؟( )129وهل أصلح التقدير املعنى هنا؟ وماذا
اخلاصة ،واألحكام الرشعية ،والفرق
لو أطلقنا العنان للتقدير بام خيدم تكاليف النحو ،واألغراض
ّ
اإلسالمية ...إلخ؟ وقد وقع .أليس األوىل من ذلك هو االستمساك بعروة املعنى الوثقى ،وتد ّبر املالمح
البالغية؟
لو أمعنا النظر قليال يف اآلية لوجدنا أن األمر فيها قائم عىل التقديم والتأخري ،فقد ترتبت
املفردات فيها عىل النحو الذي فرضه مستوى أمهيتها ،فالفكرة املحورية يف اآلية هي القدرة عىل اإلرجاع،
وليس زمان ذلك ،ألن املرشكني ينكرون مطلق القدرة عىل رجع اخللق ،بام يتضمنه ذلك من إنكار البعث،
وما يرتتب عليه من حساب ،وجاء تركيب اآلية ،وترتيب مفرداهتا مصداقا للمعنى األسايس املراد منها،
فتم تقديم "عىل رجعه" ألهنا مصدر اإلنكار ،تلتها مبارشة "لقادر" ،فبدا كأن أصل القضية قد فرغ منه،
وجاءت امللحقات توابع بعد أن حسم األمر.
لو روعي املعنى ،ولو استنطقت البالغة ،ملا كان هناك حاجة إىل تقدير َع َف َس املعنى ،وعبث
رشع التدخل يف النص األقدس.
بالبالغة وقبل هذا وذاك ّ
هذا التقديم والتأخري يومض إىل التغيري الذي يطرأ عىل العبارة ،فينقلها من النمط العادي املثايل
للقاعدة النحوية إىل نمط آخر منحرف اقتضته ،وفرضته الدواعي البالغية(.)130
بتتبع املعنى ،وتوظيف البالغة يصبح للقاعدة النحوية معنى وقيمة ،وإال فهي قوالب صناعية
-127

ابن جني ،اخلصائص ،ج  ،9ص  ،212وينظر كذلك :ج  ،3ص  ،299و ج  ،3ص  ،210يف أفكار مشاهبة.

-128
-129

حممد بن يوسف بن حيان األندليس ،البحر املحيط ،ط 9113 ،2م ،ج  ،9ص .31
التزموا هبذا يف مواضع كثرية ،وكانوا يستضيئون باملعنى عند التوجيه اإلعرايب ،أو التقدير .ينظر للباحث" :النحو
العريب واملعنى" ،جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية ،ديب ،عدد 2009 ،22م .لكن هذا االلتزام مل يأخذ طابعا
منهجيا دائام.

-130

أفاض عبد احلكيم رايض وأجاد يف املثايل واملنحرف من األساليب اللغوية ،ينظر كتابه :نظرية اللغة يف النقد العريب،
مكتبة اخلانجي بمرص ،ص  ،919ومواضع أخرى متعددة قبلها وبعدها.
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قد ال توافق أساليب الكالم الواقعية:
يف باب املبتدأ واخلرب ،عندما يقع كل منهام معرفة ،حيصل لبس يف التفريق بينهام ،وقد تناول فريق
من النحاة هذا األمر أحيانا تناوال شكليا حمضا ،فجعلوا الضمري أقوى املعارف يليه العلم ،واإلشارة،
واملعرف بالالم ،واملضاف إىل معرفة عىل التوايل .يقول ابن هشام" :وأما املعرفة فإهنا تنقسم
واملوصول،
ّ
ستة أقسام ،القسم األول :الضمري ،وهو أعرف الستة ،وهلذا بدأت به ،وعطفت بقية املعارف عليه
ثم"( .)131ماذا لو حكّمنا هذا الرشط النحوي الصناعي ،وجعلنا أعرف الستة دائام هو املبتدأ ،أو أن
بـّ :
املتقدّ م دائام هو املبتدأ ،دون استلهام املعنى ،أو استجواب البالغة ،هل كنا سنقف عىل املعاين احلقيقية
عيل ،جعلوا عليا مبتدأ ألنه األقوى ،واخلطيب
املرادة ،ونتذوق األرسار البالغية؟ ففي مجلة مثل :اخلطيب ّ
خربا له ألنه األضعف ،بينام جعل فريق آخر من النحاة املعارف كلها متساوية ،فأعربوا املتقدم مبتدأ،
واملتأخر خربا.
هذا التناول الشكيل اآليل لدى الفريقني ،ليس فيه أدنى انسجام بني القاعدة والكالم .فهناك
ٍ
معان ترتبت يف النفس قبل صدور اللفظ ،فـ" :النظم والرتتيب عمل يعمله مؤلف الكالم يف معاين الكالم
ال ألفاظها"( ،)132وال يمكن أن يكون املعنى واحدا يف اجلملتني :اخلطيب عيل ،وعيل اخلطيب .وهذا
التقديم أو التأخري مل يأت عبثا ،بل له غرض ،إن مل يقع عليه املتلقي ضاع املعنى ،وتضاءل التأثري( .)133يف
عيل خربا ،ويف الثانية عرفنا عليا ومل نعرف
اجلملة األوىل عرفنا صفة اخلطابة ومل نعرف صاحبها ،فجاء ّ
أي الرتتيبني عوضا عن اآلخر يفسد معنى الكالم ،وخيالف ما
صفته ،فجاء اخلطيب خربا ،واستخدام ّ
يقتضيه املقام ،وقد تنبه املتقدمون من النحاة إىل أثر املعاين يف نسق الكالم وترتيبه :ينقل الزجاجي عن
املربد قوله" :الفرق بني رضبت زيدا ،وزيدا رضبته ،أنك إذا قلت :رضبت زيدا فإنام أردت أن خترب عن
نفسك ،وتثبت أين وقع فعلك ،وإذا قلت :زيدا رضبته ،فإنام أردت أن خترب عن زيد"( .)134هكذا كانت

-131

ابن هشام ،رشح قطر الندى ،ص .12

-132

اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،ص .391

-133

للباحث دراسة يف أسلوب التقديم والتأخري ،تظهر أن هذا األسلوب اللغوي سيبقى مصدرا لإلشكاالت النحوية
إن مل توظف يف تفسريه املعطيات البالغية .ينظر" :التقديم والتأخري يف النحو العريب بني املعنى واملبنى :دراسة
نقدية" حولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندرية ،عدد  ،29جملد 2092 ،1م.

-134

الزجاجي ،اإليضاح يف علل النحو ،ص .939-931
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نظرهتم الوظيفية للنحو ،ال يقترص عىل أداء شكيل ،وإنام هو ملتحم باملعنى ،فلكل أسلوب معناه اخلاص
خيرج وجها من وجوه
به ،ومقامه املناسب له .وما فائدة النحو إن تغافل عن ذلك؟ فـ" :النحوي الذي ّ
اإلعراب غري مراع إصابة املعنى املقصود هو نحوي مل يعرف صنعته ،ومل يتمثل الغاية من علمه"(.)135
وعىل مثل هذه اجلهود النحوية املتقدمة بنى اجلرجاين نظراته البالغية ،فقد تنبه إىل مثل هذه
املواضع ،وعاجلها طويال ،يقول" :واعلم أنه ليس من كالم يعمد واضعه فيه إىل معرفتني فيجعلهام مبتدأ
وخربا ،ثم يقدم الذي هو اخلرب إال أشكل األمر عليك فيه ،فلم تعلم أن املقدّ م خرب حتى ترجع إىل املعنى
وحتسن التد ّبر"( .)136واختار لتوضيح ذلك أمثلة دقيقة ،منها قول أيب متام:
وأري اجلنى اشتارته ٍ
ِ
ايد عوامل
القاتالت لعابه
لعاب األفاعي
التناول النحوي السطحي هلذا البيت جيعل "لعاب األفاعي" مبتدأ ،و"لعابه" خربا ،ويف هذا
عظيم الفساد ألنه نقيض املراد" ،وذلك أن الغرض أن يشبه مداد قلمه بلعاب األفاعي ،عىل معنى أنه إذا
كتب يف إقامة السياسات أتلف به النفوس ،وكذلك الغرض أن يشبه مداده بأري اجلنى ،عىل معنى أنه إذا
كتب يف العطايا والصالت أوصل به إىل النفوس ما حتلو مذاقته عندها ،وأدخل الّسور واللذة
عليها"( .)137وكان مجيال من النحاة أن بعضهم تنبه أحيانا إىل مثل هذه الدقائق ،وتتبع لطائف املعاين يف
قول الشاعر(:)138
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

بنوهن أبناء الرجال األباعد

فجعل "بنو أبنائنا" مبتدأ ،و "بنونا" خربا له قد تقدم عليه ،ألن يف هذا الرتتيب توفيقا بني املعنى
وظاهر العبارة.
ندرس طالبنا باب املبتدأ واخلرب ،ونتغلغل يف تفاصيل حاالت التقديم والتأخري ،والذكر واحلذف
ّ
اجلائز والواجب واملمتنع ،فهل تغني جهودنا شيئا إذا مل نربطها باملعنى والبالغة ،حتى يلمس الطالب أثر
التقديم أو التأخري ،وأثر الذكر أو احلذف يف املعاين ،ويمتلك شيئا من القدرة عىل التفريق بني أسلوب

-135

مازن املبارك ،العلة النحوية :نشأهتا وتطورها ،دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت والقاهرة ،ط ،3
9192م ،ص .910

-136

اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،ص .391

-137

املصدر نفسه ،ص .399

-138

ينظر :ابن عقيل ،رشح ابن عقيل ،ج  ،9ص  ،233والبيت للفرزدق دون يقني .تنظر احلاشية  99يف الصفحة نفسها.
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وأسلوب ،ويتعرف إىل مكامن البالغة يف ذلك؟ يقول تعاىل :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗﮊ(.)139
ويقول أمحد شوقي:
هي الدنيا ٌ
قتال نحن فيه

مقاصد للحسام وللقناة()140

كان لطيفا أن يسمي النحاة هذا الضمري املتصدّ ر يف مثل هذين املوضعني الشأن .ونحن يف إعرابنا اعتدنا أن
نطلق عليه هذا االسم ونميض ،لكن املعنى حيتاج منا أكثر من إطالق املصطلح ،وحيسن االلتفات إىل
اللطائف البالغية يف هذا األسلوب الالفت :يكتفي النحو بالقول :إنه ضمري الشأن ،وتكتفي البالغة
بالقول :إنه من باب وضع املضمر موضع املظهر ،فهل أطلعنا النحو ،أو البالغة عىل اإلرشاقات الرائقة يف
مثل هذا الرتكيب؟
لقد وجدنا أنفسنا فجأة أمام ضمري ال مرجع سابقا له يوضح املراد منه ،فترشئب النفس لفك
هذه األلغاز الساحرة يف هذا التقديم الدال عىل التعظيم ،ويف هذا اإلهبام اللذيذ ،والتكرار احلميد،
فالضمري املقدّ م املبهم ه ّيأ النفس لتلقي ما يفّسه ،فكان يف هذا الرتكيب اعتناء باملراد ،وتفخيم لألمر،
مرة بالغموض املثري ،وأخرى بالتوضيح
وتفصيل بعد إمجال ،وتفسري بعد إهبام ،وتكرار لذكر املعتنى به ّ
املريح فيتحقق املقصود وهو التقرير والتمكني.
التتبع الواعي للمعنى عند توجيه األنظار النحوية ،واسرتداد البالغة لدورها الطبيعي يف
رفد النحو ،والكشف عن مالحظ اجلامل ،يسعفنا يف جتاوز الكثري من املزالق ،ال سيام يف تلك األساليب
التعبريية التي استعصت عىل االنقياد الطوعي للقاعدة النحوية:
حرص النحاة عىل أن يكون للجملة العربية ركنا إسناد ،ال بد من وجودمها معا ،فإن غاب
وتوسلوا بالتقدير والتأويل ،ليصلوا إىل مرادهم :من ذلك مثال ،أسلوب املدح
أحدمها احتالوا لألمر،
ّ
وأسلوب الذم فقولنا :نعم شاعرا املتنبي ،هو من املواضع التي يرتبك فيها املنهج النحوي ،وتتعدّ د األوجه
اإلعرابية ،ويظهر اإلرصار عىل حتكيم املعيار ،فاجلملة ال بد هلا من ركني إسناد( ،)141وهذا املوضع
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سورة اإلخالص ،اآليتان.2-9 :
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أمحد شوقي ،ديوان أمحد شوقي ،خلقنا للحياة وللمامت ،ص .992
al-hakwat.net/Arabic/civilizations/diwanin dexba10,pdf

-141

ناقش العديد من املحدثني هذه اإلشكالية يف تقسيم اجلملة العربية وحرص أنواعها .تنظر دراسة عبد احلميد السيد
بعنوان :أبنية اجلملة العربية يف ضوء املنهجني الوصفي والتحوييل ،ضمن كتابه :دراسات يف اللسانيات العربية،
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ال يلبي رصاحة هذا املطلب ،فكان ال بد من التخريج النحوي وفق أحد األوجه اإلعرابية :نعم فعل
ماض جامد إلنشاء املدح ،وفاعله ضمري مسترت فيه ،وشاعرا متييز منصوب .ويقول البالغي :هذا املوضع
من باب خروج الكالم عىل مقتىض الظاهر.
فهل قادنا أي من الفريقني إىل لطائف الرتكيب؟ لقد تقدّ م فاعل مسترت مبهم ال مرجع له يسبقه،
ومدحت شعرية مطلقة مل نعلم َمن صاحبها ،فتتش ّوف النفس إىل معرفة من هو هذا املمدوح ،وتتعطش
ملعرفة اجلواب ،فيأيت اسم املتنبي قراحا لصاد .نقول :ما الشاعر إال املتنبي ،وما املتنبي إال شاعر .ونقول:
إنام املتنبي شاعر ،وإنام الشاعر املتنبي.
وتنصب جهودنا النحوية عىل أحكام االستثناء ،و " ّ
إن" املكفوفة عن العمل ،ونعرب كل
ّ
مجلتني متقابلتني اإلعراب نفسه ،رغم أن املراد من كل مجلة منهام خمالف متاما للمراد من األخرى .فهل
جيوز أن تغيب عن الدرس النحوي يف مثل هذه املواضع أفكار االختصاص ،والقرص ،واحلرص ،والتقديم
والتأخري ،والتعريف والتنكري ... ،إلخ.
وهذا يمهد السبيل لبيان أن العديد من مثل هذه األساليب اللغوية قد حلقها الضيم إذ تناثرت
أشتاتا غري جمتمعات بني النحو والبالغة ،بل داخل النحو وداخل البالغة ،وال تتجىل قواعدها النحوية،
ومالحمها البالغية إال بدراستها يف صعيد واحد ،تتكامل فيه أحكام النحو والبالغة.
بمثل هذه املعاجلات ،نعيد االعتبار للمعنى يف التوجيه النحوي ،وباالستعانة بالبالغة احل ّية التي
ألفناها بني يدي اجلرجاين والزخمرشي ،ال البالغة املتأخرة املثقلة باحلدود واجلمود ،ننفخ الروح يف موات
العالقة بني النحو والبالغة ،ونجعل احلركة اإلعرابية ثمرة طبيعية ملقتضيات املعاين ،ومجاليات الرتاكيب،
وسياق احلال ،ومعطيات املقام ،والظروف املصاحبة للكالم ،ونحن هبذا نر ّد النحو إىل غرضه األصيل،
والبالغة إىل وظيفتها الكربى ،ونساوق أحدث النظريات اللغوية الوظيفية والتداولية ونقدّ م النحو
حسه.
للطالب قواعد توافق عقله ،مشفوعة بنظرات بالغية تنمي ذائقته ،وتصادق ّ
يصح يف األذهان إال أن
وملن يقول :إننا لن نصلح النحو بإضافة البالغة عىل كاهله نقول :ال
ّ
العلمني متكامالن ال غنى ألحدمها عن اآلخر ،هكذا كانا ،وجيب أن يعودا ،وأفضل للنحو أن يتطاول إىل
ص  ،99وللباحث دراسة يف أسلوب النداء ،تبني كيف نتج عن جعل هذا األسلوب مجلة فعلية اضطراب ،وعدم
انسجام بني القاعدة وواقع اللغة .ينظر" :النداء يف العربية بني العامل النحوي والواقع اللغوي" ،أبحاث الريموك،
جامعة الريموك ،عدد  ،9جملد 2003 ،29م.
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البالغة من أن ينحرص يف التخرجيات الشكلية يف كثري من املواضع اإلشكالية.
أما ملن يتحرج من نقد الرتاث ،ويصيح دائام :ال مساس ،فنقول :غاية هذا البحث أن حياول
إصالح بعض اخللل بإعادة األمر إىل ما كان عليه أصله أول أمره ،وتقديرنا لرتاثنا يقتيض منا مجيعا أن
نحاول ذلك ،وال نألو جهدا ،ويف هذا البحث جهد ّ
أقل مما نطمح إليه ،ونأمل أن يكون أساسا صاحلا
لدراسات تنحو نحوه ،وتبني عليه.
اخلامتة :نتائج وتوصيات:
 -9إن اللغة العربية يف أزمة حقيقية من حيث تراجع أمهيتها ،ومزامحة غريها من اللغات هلا ،واألمر باد
ندرسها هلم،
يف ما نسمعه من طالبنا ونعانيه معهم ،وجزء من املشكلة يتمثل يف مضامني املواد التي ّ
ومناهجها وطرائق تدريسها.
 -2أقام النحاة العرب معامرا نحويا معياريا رائعا ،عزّ نظريه يف تراث األمم قديام وحديثا ،وبذلوا يف
سبيل ذلك جهودا جبارة ،وأبدَ وا نوايا صادقة يف خدمة دينهم ولغتهم ،لكن ،كثرت اخلالفات بينهم
لتباين أنظارهم وأغراضهم ومنهاجهم ،فتعدّ دت آراؤهم ،حتى إننا لنجد يف املسألة الواحدة العديد
من الوجوه ،فال نعرف بأهيا نأخذ وأهيا ندع ،ولسعة االجتهادات ،وتفاوت مستويات الصحة
واخلطأ ،يكاد املخطئ جيد نفسه دائام يف مأمن ،واملصيب املتثبت ال يكاد يطمئن.
 -3كان مرماهم بعيدا وهو وضع نظام صارم يضبط اللغة كلها :املستعمل منها ،وغري املستعمل ،ما جيوز
فيها ،وما ال جيوز ،لكن األمر كان عصيا ،فمن يضمن ّ
أن استقراءهم كان تاما؟ لقد اعرتفوا بأنه
مل يصلهم من العربية إال القليل ،فكيف ينفذ حكم القواعد املستنبطة من هذا القليل عىل الكثري؟
 -2كان األمر عصيا ألن اللغة املرض ّية لالحتجاج كانت ممتدّ ة زمانا لعدّ ة قرون ،وممتدة مكانا أيضا ،فهل
كانت اللغة املستقرأة عىل درجة واحدة من السالمة والفصاحة؟ وهل كان املحتج هبم دائام بمنأى
عن الزّ لل واهلوى؟
 -9هنض النحو لضبط اللغة ،وجتنب اللحن يف القرآن الكريم ،ولفهم معانيه وأحكامه وأساليبه ،وقد
النص القرآين،
قام إىل حدّ كبري بمهمته العظيمة ،لكن ،هل وافقت القواعد النحوية ،دائام،
ّ
واحتكمت إليه؟
يطوعها النحو حلكمه بدال من أن
 -1إن كان األمر كذلك ،فام بال هذه الشواهد التي عرضها البحثّ ،
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خيضع قواعده حلكمها؟ وملاذا يعطي االعتبار للشاهد الشعري ،وكلمة األعرايب أكثر من النص
القرآين؟
 -9انطلقت خالفات اآلراء النحوية يف فضاء بدا أنه بال حدود ،وزاد من انفالهتا أن عقال املعنى الذي
ينبغي أن يضبطها قد تواهى ،والبالغة التي كانت توأم النحو انفصلت ونأت ،فاجته النحو نحو
الشكلية ،ومضت البالغة نحو اجلمود ،تستكثر من القواعدّ ،
وتقل فيها الشواهد ،وكانت النتيجة
وباال عىل كل من النحو والبالغة.
إن البحث جيدّ د الدعوة إىل التفريق بني النحو العلمي الرتاثي ،والنحو العميل التعليمي ،ويدعو
إىل التوازن الواعي بني قواعد العلم ،ومطالب الذوق يف البالغة ،مناديا بالعودة احلميدة إىل العالقة
احلميمة بني النحو والبالغة ،عارضا بعض األفكار التي يراها رضورية عند وضع املناهج التعليمية
النحوية والبالغية:
ـ

اختيار أكثر اآلراء النحوية قربا من املعنى ،وأكثرها بعدا عن املعاجلات الشكلية التي ختدم
الصنعة النحوية ،وتغلب لوازمها عىل مطالب املعنى.

ـ

كان النحو العريب يف بواكري فجره يعنى كثريا بالرتاكيب ،ويفرق بني األساليب اللغوية،
لتوضيح أكثرها خدمة للمعنى املراد ،وأقواها يف التأثري ،وينبغي أن يعود النحو إىل دوره.

ـ

غادرت البالغة العربية قمتها يف عهد اجلرجاين والزخمرشي ،وانحدرت نحو منهج قام عىل
االعتداد باحلدود املنطقية والقيود والتعريفات الشكلية ،فكان يف هذا طغيان اجلانب العقيل
العلمي عىل اجلانب اجلاميل الذوقي ،وينبغي إحياء منهج اإلمامني الستحياء البالغة ،وإعادهتا
إىل وظيفتها.

ـ

التوحد ،فذلك كان شأهنام أول أمرمها ،والفجوة
بذلك ،نجد أن النحو والبالغة قد اقرتبا من
ّ
أرضت هبام ،وينبغي أن يعودا معا إىل وظيفتهام العملية يف تناول
الواسعة الومهية بينهام ّ
ميل ،حيفظ لكل منهام دوره األسايس الذي ال يتعارض
األساليب اللغوية عىل نحو
تعاوين تكا ّ
ّ
مع دور قرينه ،بل يسعده يف مهمته ،وصوال إىل ما يشبه النحو البالغي ،أو البالغة النحوية ،أو
املقامي ،يف معاجلة النصوص.
النحو
ّ

ـ

هذا املنهج التكاميل الطبيعي بني العلمني ينبغي أن يعتمد يف املناهج التعليمية املدرسية
واجلامعية ،بغرض الوصول إىل نحو يقنع ،وبالغة متتع ،حتبب الطالب بلغتهم ،وتقرهبم من
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فهمها ،وتذوق أساليبها.
ـ

إن كان إعداد مثل هذه املناهج الشاملة طموحا جاحما ،فالبحث يدعو عىل األقل إىل اعتامده يف
مواضع انتقائية من بعض األبواب واملسائل التي اشتجرت فيها اخلالفات النحوية ،ويمكن
باالستناد إىل معطيات البالغة ،اختيار الرأي النحوي األقرب إىل املعنى والبالغة.

ـ

وإن تع ّذر هذا أيضا ،فليس أقل من أن نبادر إىل تضمني مناهجنا التدريسية مواد مستق ّلة ،تعالج
أبوابا وأساليب لغوية بأنظار نحوية بالغية مشرتكة ،ويكون ذلك يف األبواب التي يشتبك فيها
النحو والبالغة ،كالتقديم والتأخري ،واحلذف ،والقرص ،واالستفهام ...إلخ.

ـ

إن هذا البحث ينقد ،وال ينقض ،فهو يدعو إىل معاجلات بعض اإلشكاالت يف الرتاث النحوي
البالغي من خالل االستعانة بالرتاث نفسه ،وباالستناد إىل ما فيه من أنظار صائبة متناثرة تكمن
يف جمموعها نظرية لغوية رائدة تتقارص أمامها أحدث النظريات اللغوية املعارصة.
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