أثر القرآن الكرٌم فً الحفاظ على أصالة
اللغة العربٌة

األستاذ األول المتمرس
الدكتور محمد حسٌن علً الصغٌر
جامعة الكوفة

القدرة البٌانٌة فً نصوص القران الكرٌم ،تجاوزت حدود المعرفة االنسانٌة العجلى
حتى عادت ضربا من االعجاز وسنخا جدٌدا من البٌان العربً الذي ال ٌدانٌه نص ادبً.
الفن القولً فً كالم العرب ،ذو اصناف ثالثة :شعر ونثر وقران ،الشعر بما تدرج عنه
من قصائد ومقطعات وأبٌات واراجٌز وشواهد ،والنثر بما تفرع عنه من قصص وحكاٌات
واساطٌر وأمثال وخطب واسجاع ورسائل ،والقران وان اشتمل على بحور الشعر كافة،
وتمثلت به ارقى نماذج النثر الفنً بعامة ،اال اننا ال نستطٌع ان نسمٌه شعرا ،كما ال نستطٌع
ان نسمٌه نثرا ،ألن لٌس هذا وذاك بل هو قران وكفى:
والقران اسم علم غٌر مشتق خاص بكالم هللا تعالى كما ٌراه الشافعً وٌرجحه
السٌوطً وعلٌه ائمة األصولٌٌن (.)1
وقد ٌكون مشتقا من القراءة ومرادفا لها باعت باره مصدرا ( ،)2وقد ٌكون مشتقا من
القرائن ألن اآلٌات فٌه ٌصدق بعضها بعضا ،وٌشبه بعضها بعضا كما ٌراهه الفراء(.)3
وقد ٌكون معناه القراءة فً االصل ،او مصدر قرأت بمعنى تلوث ،وهو المروي عن ابن
عباس( )4ومنه قوله تعالى( :ان علٌنا جمعه وقراءته فاذا قرأته فاتبع قرء اته )( )5ثم نقل من
هذا المعنى واصبح اسما لكالم هللا تعالى ،وال نمٌل إلى ما رجحه بعض المحدثٌن من ان العرب
عرفوا القراءة ال بمعنى التالوة ،بل اخذوها عن اصل ارامً لذلك ،وكان ذلك كافٌا لتعرٌبه،
واستعمال االسالم له فً تسمٌته كتابه الكرٌم ( ،)6بل هللا سماه بذلك:
(انه القران كرٌم فً كتاب مكنون)( )7وعلى ذلك لغة العرب دون اصل اجنبً(.)8
وقد سبق فً لوح الغٌب ان اللغة العربٌة اشرف اللغات وانصعها ،فاختارها هللا تعالى
ألشرف كتبه ،حتى اثبتت الدراسات المعاصرة امتٌاز العربٌة واولٌاتها فً سالمتها وفصاحتها

واصالتها ،وهً تنطلق من صحارى الجزٌرة ،ومفاوز الحجاز ،مخترصة مناخها االقلٌمً،
وبقعتها الجغرافٌة إلى بقاع العالم ،ضاربة باطنابها صوب الغرب والمشرق ،مما عجزت عن
تحققه اللغات الحٌة ،وقصرت عن تناوله فصائل اللغات السامٌة ،حتى هجر ملة من علماء
االسالم السنة لغاتهم االصلٌة ،تمحضوا للغة القران فاحصٌن وباحثٌن ،فذاع صٌتهم فً
اآلفاق ،واشتهروا باسم العربٌة.
وكان القران الكرٌم اصل افتتانهم بلغة العرب ،واسلوب مصد حٌاتهم اللغوٌة المتنوعة،
فتعددت المعارف ،وتفتحت المدارك ،فكانت االسهامات الحضارٌة ،والنقلة الثقافٌة تغزو
المجتمعات واالمم والشعوب والقبائل ،وتحرر العقول والذهنٌات وااللباب ،قال ابن قتٌبة (ت:
276هـ) ((انما ٌعرف فضل القران من كثر نره واتساع علمه ،وفهم مذاهب العرب وافتتانها
فً االسالٌب ،وما خص هللا به لغتها دون جمٌع اللغات))(.)9
وكانت لغة قرٌش فً االصل الذي نزل به القران على افصح قرٌش فٌما نسب الٌه (انا
افصح العرب بٌد انً من قرٌش ) ( )10فكانت هذه اللغة مصونة بالقران ،ومحفوظة به نتٌجة
تضافر جهود علماء العروبة واالسالم فً نفً الشوائب ،ودرى االخطار حتى سلمت هذه اللغة
لك فقد
من التدهور واالنحطاط اللذٌن عرضا لجملة من لغات العالم ،وعلى العكس من ذ
ارتفعت لغة القران عن مستوى االنصهار فً غٌرها من اللغات ،واعتصمت بمخزونها عن
الدخٌل من االلفاظ ،وهً بٌن هذا وذاك تصارع حركات العامٌة وتدحض شبه االنقضاض على
التراث ،وتسموا عن مسٌرة االذابة بالرطانات االعجمٌة واللهجات االقلٌمٌة ،حتى كتب لها
الخلود ببركة القران العظٌم ،وظلت رمز الشموخ الوضاء .
ال ارٌد التوسع فً هذا الملحظ ،وال التؤكٌد على هذا الجانب ،فهما من البداهة بمكان،
بل احاول االشارة من خالل ثالث ظواهر جدٌرة بلفت النظر العلمً ،كانت اساس صلب لحافظ
القران المجٌد على اصالة العربٌة:
1ـ الظاهرة االولى:
وتتجلى فً تسٌٌر القران الكرٌم لعلومه المثلى ،وفنون معارفه العلٌا ،مما اعطى ظاهرة
ذت ذائقة جدٌدة ،ولجت ابواب الوعً العربً فً التصنٌف والتؤلٌف والبحث الجدي والمتابعة
الفذة من قبل فحول العلماء وعلٌه القوم ،وكان تفسٌر القران ٌمثل الشطر االكبر من هذه
الظاهرة ،فبدأت مصادره تتؤلق ،وموارده تتواكب ،فكانت مدرسة مكة المكرمة ،ومدرسة
المدٌنة المنورة ،ومدرسة الكوفة فً تفسٌر القران الكرٌم ،معلما بارزا من معالم رفد العربٌة
بكل ما هو اصٌل ومبتكر ،فكانت مدرسة مكة ،وهً اندر عطاء ،وأغلى قٌمة ،تستمد قوامها
من النبً وآله واصحا به ،وكان قوامها النخبة الرائدة من اصحاب ابن عباس (ت68 :هـ )
وابن عباس نفسه ومواله عكرمة (ت104 :هـ) ومجاهد ابن جبر (ت103 :هـ) وامثالهما من
الرواد األوائل.
وكانت مدرسة المدٌنة المنورة ،قد امتازت بالتجرد والموضوعٌة ،والكشف عن مراد
هللا من كتابه ،فٌما اثر عنها من رواٌات محددة ،وكان قوامها ثالثة من ائمة اهل البٌت هم :
االمام علً بن الحسٌن زٌن العابدٌن (ت95 :هـ ) واالمام محمد الباقر (ت114 :هـ ) واالمام

جعفر الصادق (ت )148 :كما اعتمدت طائفة من تالمذة ابً بن كعب (ت105 :هـ) واصحاب
زٌد ابن مسلم (ت136 :هـ) .
(ت:
وكانت مدرسة الكوفة غنٌة بعطائها الثر فً اتجاه تدرٌسً ٌمثله ابن مسعود
32هـ) وجملة من تالمذته ،وفً طلٌعتهم مسروق ابن االجدع (ت63 :هـ ) واالسود بن ٌزٌد
(ت75 :هـ) والربٌع ابن خثٌم ،وعامر الشعبً (ت )105:وامثالهم.
وقد برز فً الكوفة اتجاه نصً ٌمثله تالمذة اال مامٌٌن محمد الباقر وجعفر الصادق
نشؤت عنه طبقتان تقٌدت بنقل النصوص رواٌة وكتابة ،وكان فً طلٌعة الرواة  :زرارة ابن
اعٌن الكوفً ،وفً طلٌعة المإلفٌن فرات ابن ابراهٌم الكوفً.
(ت145 :هـ )
وال ٌنسى دور مدرسة البصرة فٌما اثر عن ابً عمرو ابن العالء
وعٌسى ابن عمر الثقفً (ت149 :هـ) وقبلهما الحسن البصري (ت114 :هـ) فٌما اصل عنده
من جهود تفسٌرٌة فً امهات التفاسٌر.
كانت هذه المدارس بما ابقت لنا من تراث تفسٌري ضخم ٌعتمد الرواٌة حٌنا،
واالستنباط العقلً حٌنا آخر سبٌال إلى نشوء حركة التفسٌر التسلسلً المنظم عند العرب
(ت:
والمسلمٌن فبدأ ذلك متكامال فً محتوٌاته عند ابً جعفر محمد ابن جرٌر الطبري
310هـ) فً تفسٌره الشهٌر (جامع البٌان ) واستمر العطاء الجزل إلى الٌوم حافال بتفسٌر
القران بالقران ،والتفسٌر البٌانً ،والتفسٌر التشرٌعً ،والتفسٌر المعجمً ،والتفسٌر
الموضوعً ،وكان البعد االحتج اجً متوافرا فً التفسٌر الكالمً والوعً الفلسفً ،واالثر
العرافانً ،والمنهج االشاري ،وكان مناخ العقلً ٌتقلب بٌن شإون الجدل المنطقً ،وسمات
الروح الصوفً ،فصقلت الحٌاة العقلٌة بمزٌج من اآلراء الكالمٌة ٌتخٌر من ثمارها العربً
ماراد .
وكان هذا الزخم الحضاري حرٌا بطرح كل الفروض الفكرٌة فً رحاب العربٌة ولغتها
الفٌاضة ،فؤنت معه فً معٌن مترافد ال ٌنضب ،وشعاع متؤلق ال ٌخبو ،هذا كله إلى جنب علوم
القران وما أورثته للعربٌة من التفتح على آفاق جدٌدة فً ظاهرة الوحً ،واسباب النزول،
وجمع القران ،وخضم القراءات ،وحٌاة النسخ ،ومجا ل األمثال ،وطرق التشرٌع ،وارساء
المصطلح فً المحكم والمتشابه ،والمجمل والمبٌن ،والخاص والعام ،والمطلق والمقٌد ،وما
اضاف ذلك من تنظٌر فجائً فً لغة الجدل ،وعالم الحجاج ،مما كانت معه العربٌة حافلة بقٌم
خالفة جدٌدة ،نورها القران فً علومه حتى قال ابن مسعود:
(من اراد علم األولٌن واآلخرٌن فلٌثور القران ) ( ،)11وتثوٌر القران ٌعنً التدبر فٌه،
والبحث عن جزئٌاته ،والعكوف على حٌثٌاته الكبرى ،وفً هذا دعوة واضحة إلى االجتهاد،
وأعمال الفكر مما تتسع له دائرة علوم القران فً مٌادٌنها عند رد االصول إلى الفرورع،
والنظم إلى متعلقات التركٌب ،واللغة إلى جذورها فً التصرٌف واالشتقاق.
وهكذا ظهر لنا التارٌخ الحضاري المشترك بٌن اللغة العربٌة والقران الكرٌم مما شكل
مظهرا اجتماعٌا متالزما ،فالحفاظ على اللغة ٌعنً الحفاظ على القران ،وصٌانة لغة القران
ٌقتضً صٌانة لغة العرب ،إلرتباط وجودها ا لتارٌخً بوجوده التشرٌعً ،واستمرار رقٌها

(صلى هللا علٌه واله وسلم )
بلمح من استمراره ،ولما كان القران الكرٌم ،معجزة محمد
الخالدة ،وهو مرقوم بهذه اللغة الشرٌفة ،فالخلود متصل بٌنهما رغم عادٌة الزمن ،وهذا أمر
ٌدعو إلى االطمئنان على سالمة اللغة ،واصالة منبتها ،و هنا ٌتجلى اثر تٌسٌر القران فً
تفسٌره وعلومه بالكشف عن اسرار العربٌة وكنوزها دون عناء ومشقة (.)12
الظاهرة الثانٌة:
وتبرز مالمحها فً تٌسٌر القران العظٌم ،لمعالم اللغة ،ومعانً النحو ،وداللة االلفاظ،
مما اوجد حركة لغوٌة دائبة ،واصالة اعرابٌة متجددة ،نشؤت عنه ما مناهج اللغة من جهة،
ومدارس النحو من جهة أخرى.
فالمنهج اللغوي عند العرب مدٌن بارساء قواعده ألصالة القران ،فهذا الخلٌل بن احمد
الفراهٌدي (ت180 :هـ ) وسٌبوٌه (ت180 :هـ ) والفراء (ت207 :هـ ) وابو عبٌدة (ت:
210هـ ) وابن قتٌبة (ت276 :هـ ) انما كتبوا العٌن ،الكتاب  ،معانً القران  ،مجاز القران
غرٌب القران ،فالن رائدهم الحثٌث إلى هذا التوجه هو العناٌة بلغة القران ،فكان ممدهم بمعٌن
المفردات والصٌغ والتراكٌب فً اللغة والحجة والنحو والصرف والقراءات ،الم ٌكن مضمارها
فً االبانة عن استعماالت العرب ،والشوارد فً االلفاظ والكل مات والمشتقات مما كان اصال
للبناء اللغوي والنحو والصرفً ،فكان القران عندهم مظنة استنباط القواعد ٌإلستلهام الحجة
اثر الحجة فً مٌدان المعرفة اللغوٌة ،وجالء معانً مفردات العربٌة ،وكانت استعماالت القران
اساس الدربة فً البحث عند تتبع غرٌب العربٌة ،واستقصاء معجم الفاظها اللغوٌة.
قال الراغب (ت502 :هـ ) (فؤلفاظ القران هً لب كالم العرب وزبدته ،وواسطة
وكرائمه ،وعلٌها اعتماد الفقهاء فً احكامهم وحكمهم ،والٌها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء
غً نظمهم ونثرهم)(.)13
وكان استئناف اعالم العرب بمفردات القران دلٌال حازا ألعالم األ وربٌٌن فً فهرسة
الفاظ القران باطارها العلمً ،المنظم ،فحٌنما تؤصلت الفكرة عند المستشرق األلمانً االستاذ
جوستاف فلوجل (1802م ـ  )1870الف أول معجم مفهرس للقران فً اللغة العربٌة عنً
بؤلفاظ القران ومفرداته ،واسماه ( :نجوم الفرقان فً إطراف القران ) وطبع ألول مرة ع ام
 1842م فً ال ٌبزج ،وكان هذا العمل الجلٌل اساسا محكما لما اعتمده االستاذ محمد فإاد عبد
الباقً فً وضع( :المعجم المفهرس أللفاظ القران الكرٌم) (.)14
وقد استؤنس مجمع اللغة العربٌة فً القاهرة بهذا المنهج الرائد ،فؤصدر معجم ألفاظ
القران الكرٌم فً مجلدٌن ضخمٌن ،قام بإعداده جماعة من االساتٌذ والعلماء والمتخصصٌن،
فعروضا لمفردات القران كافة ،فكان العمل اوسع ،والدائرة اشمل ،واالحصاء اكثر ،فكل كلمة
ترد فً القران تشرح شرحا لغوٌا ،وٌحصر تردد ورودها فً القران ،وٌنص على المعانً
المختلفة للكلمة الواحدة ،وٌشار إلى مجازٌة بعض المفردات ،كما ٌشار إلى مواطن االستعمال
الحقٌقً.
اما مدارس النحو العربً فكان سعٌها وراء ضبط قراءة القران وأدائه سلٌما على النحو
العربً الفصٌح ،دون الوقوع فً طائلة اللحن ،وتساهل العامة فً القراءة ،لٌسلم النص

القرانً من التحرٌف واالٌهام معربا بإبانة ،ومشرقا بوضوح ،فبداٌة الضبط فً نقط المصحف
( )15انما كان
من قبل ابً األسود الدإلً ،او ٌحٌى بن ٌعمرا لعدوانً ،او نصر بن عاصم
صٌانة للقران من اللحن على حد تعبٌر النووي ( :ونقط المصحف وشكله مستحب ألنه صٌانة
من اللحن والتحرٌف ) ( ،)16وبدأ على القران فٌما وضعه امٌر المإمنٌن االمام علً (علٌه
السالم) من معالم النحو على رواٌات منها:
أ ـ حٌنما سمع إعرابٌا ٌقرأ (ال ٌؤكله اال الخطئون( ،)17()37فوضع النحو.
ب ـ حٌنما دخل علٌه ابو األسود على إلمام فوجد فً ٌده رقعةٌ ،قول ابو األسود،
فقلت :ما ه ذه ٌا أمٌر المإمنٌن؟ فقال :إنً تؤملت كالم العرب فوجدته قد فسد بمخالطة هذه
الحمراء ٌعنً األعاجم ،فؤردت ان اضع شٌئا ٌرجعون الٌه ،وٌعتمدون علٌه ،واذا الرقعة فٌها:
الكالم كله :اسم وفعل وحرف ،فاالسم ما أنبؤ عن المسمى ،والفعل ما انبً به ،والحرف
()18
ما افاد معنى ،وقال لً :ان ُح هذا النحو ،واضف إلٌه ما وقع إلٌك)
ومهما ٌكن من أمر فإن االستاذ احمد امٌن ٌمٌل إلى ان شكل المصحف فً نقطه
واعجامه خطوة اولٌة فً سبٌل النحو تتمشى مع قانون النشوءٌ ،مكن ان تؤتً من أبً
األسود (.)19
والحقٌقة ان اللحن فً قراءة القران ـ بعد ان اتسعت رقعة االسالم ـ كان سببا مباشرا
فً تؤسٌس النحو العربً ،حتى روي لنا لحن الحجاج والحسن البصري(.)20
وكانت البداٌة التؤسٌسٌة ـ باالضافة إلى ما سبق ـ على ٌد البصرٌٌن حٌنما ألف عبد هللا
بن اسحاق (ت117 :هـ) كتابا فً الهمز (.)21
وتبعه عٌسى بن عمر الثقفً (ت149 :هـ) فؤلف كتابٌن هما :االكمال والجامع (.)22
حتى اذا نبغ الخلٌل (ت180 :هـ) واخذ بزمام الدرس النحوي ،قامت مدرسة البصرة
فً النحو على ٌدٌه ،ونشؤ مترعرعا فً ظالل توجٌهه تلمٌذه سٌبوٌه (ت180 :هـ ) فؤتسمت
مالمح المدرسة بمناهجه ،وتؤصلت مسائلها بفضله ،فكان الكتاب ا ول اصل مدرسً جمع مادة
النحو العربً ،وكان منهجه متؤثرا بالقران الكرٌم جزئٌا فً توجٌه االعراب حٌنا ،وتٌسٌر
القواعد حٌنا آخر ،ألن القٌاس هو األولى عند البصرٌٌن ،وان كان الهدف تقوٌم اللسان
العربً عن اللحن والخطؤ  ،للحافظ على سالمة القران االدائٌة.
حتى اذا نشؤ ت مدرسة الكوفة على ٌد أبً جعفر الرإاسً (ت148 :هـ ) وتلمٌذه النابه
على بن حمزة الكسائً (ت189 :هـ ) واشهر تالمٌذ الكسائً ٌ :حٌى بن زٌاد الفراء (ت:
207هـ) كان االستناد إلى القران اكثر شٌوعا واالستدالل بشواهد من آٌاته ارحب مجاال ،فألن
الكوفٌٌن ٌإمنون ان القران جا ء بلغات فصٌحة ،فهو احق بالقبول ،واجدر باالخذ ،حٌنما تبنى
قاعدة ،او ٌقرر حكم ،او ٌصحح اسلوب)(.)23
فكان عمل الكوفة فً ظواهر الكتاب حٌنا ،وفً القٌاس النحوي حٌنا آخر ،ولٌتهم اكتفوا
بالشاهد القرانً وحده ،ولم ٌخضعوا لسلطان القٌاس ،لكان القران هو المرجع لٌس غٌر.

ان نشوء هاتٌن المدرستٌن فً ظل العلم العراقً الفٌاض ،كان هو االساس لسالمة
اللغة العربٌة ،وعلٌة سار المتؤخرون من النحاة ،فكان الثروة الطائلة فً كل زمان ومكان ،ألن
مصادر الدرس النحوي فً تفتقت عنهما ،وهما وحدهما موارد هذا العلم لمن اراد االستزادة،
وكان الدافع الحقٌقً وراء هذه الجهود المترامٌة االطراف هو الدفاع عن القران ،وصٌانة
التراث من الهجمات المضادة ،وابقاء العربٌة علما شامخا فً حٌات اللغات.
الظاهرة الثالثة:
وتتجلى مظاهرها فً حٌاة البالغة العربٌة ،فقد نشؤت البالغة العربٌة فً احضان
االعجاز القرانً ،وتألأل نجمها فً قضاٌا البٌان فً القران فكان الجاحظ (ت255 :هـ ) من
اوائل من اكدوا هذا الجانب فً جملة من اسراره الجمالٌة ،فخصص كثٌرا من مباحثه فً
(نظم القران) الستٌفاء كنوز العبارة القرانٌة ،واستخراج ما فٌها من مجاز وتشبٌه بمعانٌهما
الواسعة ،وكذلك صنع فً (لبٌان والتبٌٌن) فتجد المجاز إلى جنب الكناٌة القرانٌة ،واالستعارة
مستقاة من تشبٌهات القران ،وعمله هذا وان كان مفرقا ومجزءا اال أنه كان منارا لمعالم
الطرٌق.
حتى اذا جاء ابن قتٌبة (ت276 :هـ) وجدناه ٌإكد دالئل مادة علمً المعانً والبٌان فً
صدر كتابة (تؤوٌل مشكل القران) مستندا إلى التنظٌرات البالغٌة من القران فً ضوء طرق
القول ومؤخذه عند العرب فً االستعارة والتمقٌل والقلب والتقدٌم والتؤخٌر والحذف والتكرار
واال خفاء واالظهار والتعرٌض واالفصاح والكناٌة واالٌضاح ،مما اورده مستنٌرا بآٌات القران
ودالئله فً ابواب المجاز (.)24
وكان علً بن عٌسى الرمانً (ت389 :هـ ) فً (النكت فً اعجاز القران ) وحمد بن
سلٌمان الخطابً (ت388 :هـ ) فً (بٌان القران ) وابو هالل العسكري (ت395 :هـ ) فً
(الصناعتٌن) وابو بكر الباقالنً (ت403 :هـ ) فً (اعجاز القران ) والسٌد الشرٌف الرضً
(ت406 :هـ) فً (تلخٌص البٌان فً مجازات القران ) قد استمدوا من كتاب العربٌة األكبر
روافد االعجاز البٌانً ،وروائع الفن البالغً ،فتلمس اثار قضاٌا االعجاز ،وتلمح بصمات
كتاب هللا فً ثنٌات جوهر البالغة واساسها ،والتدوٌن المشترك بٌن اصول البالغة وشواهد
اآلٌات ٌعطٌك نماذج التطبٌق.
فاذا استقرٌت جهود عبد القاهر الجرجانً (ت471 :هـ ) تجده بحق مإسس الفن
(دالئل االعجاز ) ٌلحظ
البالغً ،ومشٌد اركانه فً ضوء القران العظٌم ،فالفاحص لكتاب
مباحثه منصبة بسٌولها المتشعبة حول علم المعانً بكل تفرٌعاته الجمالٌة واالسلوبٌة،
والمستقري لكتاب (اسرار البالغة) ٌجده متخصصا بعلم البٌان وصوره كافة ،باستثناء الكناٌة
التً قدم عنها بحثا مفصال فً الدالئل.
ان الجزئٌات التً اثارها عبد القاهر ،واالبواب التً استوفً الحدٌث ع نها  :تعد بحق
الحجر التؤسٌسً لمفاهٌم علم البالغة مستمدة من القران؛ فً المستوى التطبٌقً والنظري،
وهو بذلك الفكر المخطط الرائد لجملة هذه االفكار ،والمنظر المتمكن من هذا الفن.

من خالال هذا االختصار فٌما قدمت ،تجد التفاعل الحضاري قائما (بٌن كتاب هللا وعلم
البالغة العربٌة الذي هو جزء متسلسل عن القران ،وٌتعرف الباحث بتؤكٌد بالغ ان هذا العلم
انما قام ونهض وترعرع ـ فضال عن نشوئه ـ من اجل اثبات بالغة القران ،فكل بالغة دونها،
وكل بلٌغ ال ٌصل الٌه وال ٌواكب تالطم امواجه ،مما سٌدفع مما وسم به هذاالتراث العربً
االسالمً المحض م سمات ال اساس لها فال االصل الٌونانً ٌنطلق من واقع علمً ،وال االثر
االعجمً بحقٌقة تارٌخٌة ،بل البالغة فً اصولها وفروعها وتضاعٌفها مستندة إلى القران فً
ٌنابٌعه االولى ،فالعربً على فطرته على فطرته البدوٌة الصافٌة تهزه الكلمة العذبة ،وتطربه
العبارة الفصحٌة ،وتملتك نفسه االتساعرة الهادفة  ،وتسترعٌه الكناٌة المهذبة ،وٌستوبهٌه
والتشبٌه المعبر ،وٌقف عند المجاز السٌار ،وكان ذلك من بركات القران وجلٌل اثاره البٌانٌة،
وسبق فنه القولً فنون العرب فً االداء واالسلوب والنظم ورصانة التالٌف.
لقد بهر العرب بجمال القر ان وروعه ،ونظروا إلى التغٌٌر الجذري الذي احدثه هذا
الوحً الهادر لٌس فً العادات المفاهٌم والتقالٌد فحسب ،بل فً القول وفنون الكالم والنظم
البٌانً ،فقد نظروا إلى لغتهم وهً تتجه ـ فجؤة ـ نحو االستقامة واالستقرار والصعود ،فحدبوا
على عطاء هذه اللغة ٌختزنونه ،وعم دوا إلى مرونتها ٌستغلونها استغالل ٌسر وسماح ،فكان
هذا المخزون جماال بالغٌا ال ٌبلى ،وكان ذلك االستغالل موروثا بٌانٌا ال ٌنفد ،وما ذاك اال
نتٌجة استجالئهم دالالت القران االدبٌة ،وتغلغلهم باعماق فنونه البالغٌة  ،فالقران الكرٌم إلى
جانب عطائه اللغوي واالسلوبً قد خلص اللغة من فجاجة الوحشً والغرٌب ،وهذب طبع
الفاظها من التنافر والتعقٌد ،فلم ٌعد العربً بعد بحاجة إلى اقصاء ذلك واستعباده ،فكؤنه لم
ٌكن ،فقد تكفل القران بتذلٌل الصعاب.
العرب الٌوم مدعوون إلى تؤكٌد هذا التالحم الفاعل بٌن كتاب هللا تعالى وبٌن الفن
البالغً ،وذلك بالكشف عن خباٌا هذا الكتاب وكنوزه ،واستكناه وجوه االعجاز البٌانً فً
ظالل آٌاته ،اذ ال شوائب فً اللغة القران والفاظه ،وال معاناة فً تحسس جماله العام ،والجهد
الكبٌر المتواصل كفٌل بالوصول إلى االمثلة النادرة ،ففٌها وحدها ٌتقوم االصل البالغً
الموروث ،بعد ان كان الطبع السلٌم عند العرب ٌكشف عن هذا المحلظ بذائقته الخالصة.
وما توفٌقً اال باهلل العلً العظٌم ،علٌه توكلت والٌه انٌب ،وهو حسبنا ونعم الوكٌل.
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