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الملخص
    استنطق البحث نصوص (البرهان) في ضوء الأسلوبية البلاغية،  وتبين أنَّ الزركشي - في تناوله لأسلوب القرآن الكريم- سبق المنجز الحديث إلى معرفة بعض الملاحظ والقضايا الأسلوبية.  واشتمل البحث على أربعة أقسام؛ في الأول: بيَّنَ الباحث أنَّ المصنِّفَ أقام دراسته للأسلوب على مستويين: نظريّ، وتطبيقيّ. وفي الثاني: تتبعتُ جُلَّ المصطلحات الأسلوبية في البرهان، فوجدتها كثيرة، وبعضها مترادف. وفي الثالث: درست أركان الأسلوب عند الزركشي. ولعلَّ الرابع أهمها: إذ حوى بعض المظاهر الأسلوبية التركيبية لإعجاز القرآن في البرهان. وتوصل الباحث إلى أنَّ الرؤية الحديثة للأسلوب والأسلوبية (علم الأسلوب) لا تتعدى كثيراً ما أشار إليه الزركشي إشارة صريحة أو ضمنية، إذ كشف دقائق أسلوبية في إعجاز نظم القرآن الكريم، وفواصله، ومتشابهه اللفظي، وسائر مستويات بناء آياته وسوره المختلفة، التي يظهر معها كالكلمة الواحدة.
Abstract
          This research examines the text of al-Burhan by Al-Zarkashi in light of rhetorical stylistics, and finds that in doing so, Al-Zarkashi preceded modern scholars in his identification of a number of stylistic issues and features in the Quran. The present article covers four principle topics. First, the researcher explains that Al-Zarkashi undertook his stylistic study on two levels: theoretical and practical. Second, the article explores the numerous stylistic terms employed in al-Burhan, some of which are found to be synonymous. Third, the article examines the components of Al-Zarkashi's style. And fourth, the researcher looks at the stylistic manifestations of what is termed the Qur'an's inimitability (i`jaz al-Qur'an) as discussed in al-Burhan. The articles concludes that the modern vision of style and stylistics fails to surpass the observations which Al-Zarkashi himself made in his own day, whether explicitly or implicitly, having revealed the stylistic details of the inimitability of Qur'anic structures, the final words in its verses (ayat), and similar repeated phrases and how, in its various levels of construction, the Qur'an manifests itself as a unified linguistic whole. 
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المقدمـــة
		      يستحق أسلوب كتاب "البرهان في علوم القرآن" للزركشي" أنْ يُفرد في دراسة خاصة، إذ لم ينبرِ لهذا الموضوع باحث من قبل، ولا يخفى على مطّلع أنَّ (البرهان) ليس ممحّضاً للحديث عن الأسلوب، بل إنَّ موضوعه هو علوم القرآن بتفصيلاتها المختلفة، وأن الحديث عن الأسلوبية جاء متضمناً في مباحث لها علاقة بعلوم القرآن، وبالتالي لا نتوقع من الزركشي أن يقدّم نظرية متكاملة في الأسلوب والأسلوبية. ولذا سنبحث المسألة بناءً على ذلك؛ ولن نطالبه بما لم يجعله من حدِّ بحثه وكتابه.   
وثمَّة مشكلة قد يرى بعض الباحثين أنها تعترض سير هذه الدراسة وأيّ دراسة يُمكِنُ أن تَنبَنِي على كتاب "البرهان في علوم القرآن" للزركشيّ. وهي مشكلة تتعلّق بالناحية الإجرائية للدراسة. إذ من المعروف –كما أشار محمد أبو الفضل إبراهيم مُحَقِّقُ الكتاب– أَنَّ(البرهان) في الحقيقة جمع لعصارة أقوال المتقدمين، واختيارٌ لصفوة آراء العلماء المحققين حول القرآن العظيم (الزركشي، د.ت، 1/14). وهذا يدعو الباحث، بالضرورة، إلى استقصاء ما كان في الكتاب مِنْ آراء للزركشي نفسه لا لأحدٍ غيره. هذا، بطبيعة الحال، إنْ كان له في الكتاب آراء غير منقولة عن أحد. وفي الحقيقة إنّ محاولة فرز آراء الزركشي عن آراء غيره من الذين نَقَلَ عنهم، تُشكّل بحثاً مستقلاً يمكن للمرءِ أن يضطلع به في مستقبل الأيام. ونظراً لصعوبة القيام بهذا البحث في الوقت الحالي، وعدم وجود ضوابط فاصلة بين الآراء الخاصة بالزركشي وآراء غيره في الكتاب ؛ فإنني عندما قمت بكتابة هذه الدراسة، تعاملت مع الآراء التي حواها كتاب البرهان للزركشي، سواء أكانت له أو لغيره، لأنّ ما ضمَّنَه كتابه ووافق رأيه، ويكأنه أصبح من نسغ أسلوبه ودرج كلامه.
 أولًا: مستويا الدرس الأسلوبيّ في (البرهان)
لقد أقام الزركشي دراسته للأسلوب على مستويين غير خافيين على أيّ مطّلع على الكتاب. المستوى الأول مستوى التنظير الأسلوبيّ الذي كان به يبتدئ حديثه عن الأسلوب. والمستوى الثاني مستوى التطبيق الأسلوبيّ الذي كان يَعقب الحديث في النظرية. ولا شك في أنّ ترتيب التنظير والتطبيق معكوسٌ في الواقع، إذ مِن غير الممكن التوصُّل إلى الناحية النظرية أو التنظيرية إلا بعد النظر في النص نفسه مرةً تلو مرة. وهذا يؤكّدُ قُوةَ العلاقة القائمة بين الأسلوب والنص من ناحية، والأسلوب ودرسه من ناحيةٍ أخرى. "ولذلك يتجه التفكير الأسلوبي إلى  النص في حد ذاته عبر صياغاته الإبلاغية" (المسدي، 1983، ص13-29).
ولا يخفى على أحد أنّ التطبيق الأسلوبيّ لدى الزركشيّ انحصر في نص التنزيل العزيز. ولم يشغل الأسلوب الشعريّ حيّزاً من تفكير الزركشيّ إلا بالقدر الذي يُساعد في توضيح أسلوب القرآن الكريم، أو كشف معاني بعض ألفاظه الزركشي، 2/334، 497، 514)، إذ "عندما يكون النص إخباراً تكون لغته أداة. وعندما يكون إبداعاً تكون لغته خبره الذي ينقله، ويكون هو أداتها. واللغة عندما تكون كذلك، فإنَّ مضمونها المعماري يستهلك مضمونها الإخباري ويتجاوزه إلى ميدان آخر، فيصبح عملها ليس الإيصال فقط ولكنه الخلق أيضاً" (عياشي، د.ت، ص112)، لذا يكاد يُجْمِع المتتبعون لإبداعات الغرب من أسلوبيات حديثة، أنها تنطبق على قلب اللغة العربية ومنجمها -أي  القرآن العظيم- (زارع، آفرين، وناديا دادبور، 2011م، ص29-78). وهذه عبارة ينبغي أن تؤخذ بتحفظ شديد؛ فالأسلوبية من المباحث التي ذهبت فيها الآراء شرقاً وغرباً، ولا يعقل أن كل ما صدر عن علمائها ينطبق على القرآن الكريم، وبعضه غثٌ سخيف لا يستحق الوقوف عليه.
ولذا يجب توخي الدقة عند تطبيق الأسلوبيات الغربية المعاصرة على النص القرآني؛ من غير مراعاة خصوصيته من حيث المرسل والمتلقي والرسالة (العكيلي، 2013؛  محمد بركات حمدي، 2003م).
ومن أمثلة مستوى التنظير الأسلوبي في العلم الثاني من علوم القرآن عنده، وهو معرفة المناسبات بين الآيات، حديثه عن حدّ المناسبة في اللغة، والاصطلاح، وأشهر الأعلام المصنفين فيه، وأقوالهم، وفوائده، يقول: 
فالمناسبة من المقاربة، والنسب، وقيل: المناسبة أمر معقول، إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، والمناسبة في فواتح الآي وخواتمها، ومرجعها إلى معنىً ما رابطٍ بينهما: عام، أو خاص، عقليّ، أو حسّيّ، أو خياليّ، وغير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب، والعلة والمعلول، والضدين، ونحوه (الزركشي، 1/ 34-35)، واستشهد بتعريف القاضي أبو بكر بن العربي للمناسبة "ارتباط آي القرآن ببعضها حتى تكون كالكلمة الواحدة، منسقة المعاني، منتظمة المباني" (الزركشي:1/ 35)، ونقل قول أبي بكر النيسابوري الذي كان إذا قرئ عليه الآية يقول: لمَ جُعِلت هذه الآية إلى جنب هذه الآية، وما الحكمة في جَعْل هذه السورة إلى جنب هذه السورة، ولذا قيل إنه أول من أظهر علم المناسبة ببغداد (الزركشي:1/ 35).
ثم ينتقل لمستوى التطبيق الأسلوبي، وليدلل على أن كل آية مكملة لما قبلها، يستشهد  بافتتاح سورة الأنعام بالحمد ومناسبته لختام سورة المائدة قبلها، وكذا افتتاح سورة فاطر بالحمد مناسب لختام ما قبلها من سورة سبأ، وافتتاح سورة الحديد بالتسبيح مناسب لختام سورة الواقعة، من الأمر به. وافتتاح سورة البقرة بقوله: "ألم ذلك الكتاب لاريب فيه "إشارة إلى الصراط في قوله: "اهدنا الصراط المستقيم"، كأنهم لمَّا سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم: ذلك الصراط الذي سألوا الهداية إليه هو الكتاب. ومن لطائف سورة الكوثر أنَّها كالمقابلة للتي قبلها؛ لأن َّالسابقة قد وصفَ الله فيها المنافقَ بأمور أربعة: البخل، وترك الصلاة، والرياء فيها، ومنع الزكاة. فذكر هنا في مقابلة البخل "إنَّا أعطيناك الكوثر"، أي: الكثير. 
وفي مقابلة ترك الصلاة "فَصَلِّ"، أي: دُمْ عليها. وفي مقابلة الرياء "لربك"، أي لرضاه لا للناس، وفي مقابلة منع الماعون: "وانحر"؛ وأراد به: التصدق بلحم الضاحي؛ فاعتبر هذه المناسَبَةَ العجيبة (الزركشي، 1/37-39). 

ثانيًا: مصطلحات توصيف الأسلوب في كتاب (البرهان)
تنوّعت المصطلحات الدّالة على الأسلوب تنوّعا ملحوظا، وتعدّدت على نحوٍ صارتْ دراسة الأسلوب معه أمرا عسيرا. فتلك المصطلحات كثيرة، وبعضها غائم يحتاج إلى كشف وتوضيح، وبعضها مترادف.
ومِن تلك المصطلحات: (النظم، نظم الكلام، حسن النظم، التئام النظم، تأليف النظم، نظام الكلام، الأسلوب، العلامات، الترصيف، التأليف، الفصاحة، البلاغة، الأساليب، الرصانة، الجزالة، العذوبة، التلاؤم، التشاكل، عمود البلاغة، الارتباط، المناسبة، المتانة، ... الخ).
وهي كثرة تجعل مِن أمر إفرادها بالدرس شيئاً ضرورياً وملحاً. ويبدو أنّ هذه الوفرة في المصطلحات الأسلوبية، فضلاً عن تداخلها، يمكن أن تُعزى إلى أنّ الزركشيّ ناقلٌ من كتب كثيرة، ومؤلفين مختلفين يتفاوتون في استخدام المصطلح الأسلوبيّ.
ومن النصوص التي وردت فيها بعض تلك المصطلحات:
1-  قول الزركشيّ في سياق الحديث عن معرفة المناسبات بين الآيات، متناولاً قول الحقّ -تعالى-: ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾(الإسراء: 3).
"وتأمّل كيف أثنى عليه، وكيف تليق صفته بالفاصلة، ويتمّ النظم بها، مع خروجها مخرج المرور من الكلام الأول إلى ذكره ومدحه بشكره ..." (الزركشي:1/ 42، 311). ويبدو أن النظم هنا بمعنى تأليف الكلام.
	 وقد استخدم "نظام الكلام" بمعنى أنْ يقوم للكلام بناء يتكون من جزئيات يرتبط بعضها ببعض بعلاقات قوية تردّها دائماً إلى وحدة موضوعيّة داخل البناء المتكامل، وقد يخرج الكلام عن الموضوع الواحد أحياناً، إلاّ أنّه خروج ظاهريّ في الحقيقة متّصل بما سبقه بسبب عظيم، ويستمرّ الأمر على هذا النحو من الخروج والانتقال في الكلام حتى ينقطع:

"ثم ذَكرَ تعالى في ثلاث آياتٍ بعد ذلك معنى هذه القصة (يقصد قصة نوح عليه السلام)، بكلماتٍ قليلة العدد، كثيرة الفوائد، لا يمكن شرحها إلا بالتفصيل الكثير، والكلام الطويل، مع ما اشتمل عليه من التدريج العجيب، والموعظة العظيمة بقوله: ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾(الإسراء: 7). ولم ينقطع بذلك نظام الكلام، إلى أن خرج إلى قوله: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا﴾ (الإسراء: 8)، يعني إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى العفو. ثم خرَجَ خروجاً آخر إلى حكمة القرآن؛ لأنه الآية الكبرى. وعلى هذا فقس الانتقال من مقام إلى مقام؛ حتى ينقطع الكلام" الزركشي:1/42-43).
	وواضح من هذا أنّ الزركشي يتناول الأسلوب بالمعنى الأوسع الذي حدّده بعض المحدثين له عندما ذهبوا إلى أنّ الأسلوب هو النص ذاته؛ فقالوا: الأسلوب حدث لغوي، أو خطاب له نظامه الخاص، أو لغة تخلق نظامها، أو نظام لنص (النحوي، 1419هـ، ص155).
	فالزركشي يحاول دراسةَ العلاقات القائمة بين الآية والآية فيما سمَّاهُ بـ "المناسبات بين الآيات"؛ ليصل بذلك إلى تحقيق وحدة موضوعية تجعل من "السورة" مفهوماً مقارباً للنص وإن تعدّدت علاقات أجزائه الداخلية. بل إنه ذهب في كتابه إلى أبعد مِنْ هذا عندما راح يربط بين السورة والسورة وصولاً إلى مفهوم "النص" الواحد لا "النصوص" المتعدّدة للقرآن الكريم (الزركشي: 1/38-39).
	واستخدم "نظم الكلام" ليعني به الأصل الذي عليه يأتي الكلام، وقد جاء في كلامه على معرفة الفواصل ورؤوس الآي، تحت عنوان فرعيّ هو: "إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل". قال الزركشيّ:

"واعلم أنّ إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل حيث تطّرد متأكدٌ جداً، ومؤثر في اعتدال نَسَق الكلام وحسن موقعه من النفس تأثيراً عظيماً، ولذلك خرجَ عن نَظْم الكلام لأجلها في مواضع: أحدها زيادة حرفٍ لأجلها، ولهذا أُلحقَت الألف بـ "الظُّنونَ" في قوله – تعالى- : ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾(الأحزاب: 10). لأنَّ مقاطع، فواصل هذه السورة ألفاتٌ منقبلةٌ عن تنوينٍ في الوقف، فزيد على النون ألف لتساوي المقطع، وتناسب نهايات الفواصل" (الزركشي: 1/ 60-61).
وفي هذا النص خطورةٌ تتمثل في استخدام الزركشيّ مصطلح "المقطع"، وهو مصطلحٌ لسانيّ وظّفه الأسلوبيون في درس الأسلوب. وقد وقفت على مَن حاول تأصيل هذا المصطلح بردّه إلى تراثنا البلاغي والنقدي (مطلوب، 1989م، 2/236- 237). والذي يبدو لي من هذا النص أنّ الزركشيّ يستخدم مصطلح "المقطع" بصورة تقترب أو تتفق مع المصطلح بمفهومه الحديث، ولعلّ ممَّا يؤكد ذلك بشكل خاص قوله: "فزيد على النون ألف لتساوي المقطع"، إذ إنّ زيادة الألف على النون كوّنتْ منهما مقطعاً واحداً جديداً، وهو مقطع متوسط مفتوح. 
والمقطع المتوسط المفتوح اختُتمتْ به كلّ آيات سورة الأحزاب: (حَكِيمًا، خَبِيرًا، وَكِيلًا، رَّحِيمًا، مَسْطُورًا، غَلِيظًا، أَلِيمًا، بَصِيرًا، الظُّنُونَا، شَدِيدًا،...الخ)، عدا الآية الرابعة التي اختُتمت بمقطع طويل مغلق: (السَّبِيلَ). وهو أمرٌ إخال أنّ الزركشيّ لم يلحظه أو لم يعلله مع أنه يستوقف المرء ويبعث على التأمّل. وأظنّ أنّ الأمر راجعٌ إلى أنّ الزيادة–هاهنا- كانت زيادةً من نقص، وجاءت في ثلاث آياتٍ هي: العاشرة، والسادسة والستون، والسابعة والستون، وهي مواطن متعلقة بظروف عصيبة فيها عذاب وضلال ومحن: ﴿إِذْ جَاؤُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ (الأحزاب:10)، ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا " (الأحزاب: 66)، ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ (الأحزاب: 67). أما الآية الرابعة التي لم تُختَتم بذات المقطع فقد انتهت بتقرير أنَّ الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، فهو معنىً إيجابي وموقف رحماني لا مزيد عليه.
وقد اخترت تلك المصطلحات لأنها تدور حول مصطلح "النظم" مع اختلاف المفهوم: "النظم"، و"نظام الكلام"، و"نظم الكلام".
والأمر لا يقف عند ذلك الحدّ، إذ نجد مصطلحات تتعلّق بالأسلوب لكنها مصطلحات غائمة جداً، لا يستطيع المرء تبيُّنها بسهولة، كقوله: "قال [يقصد الخطابي في كتابه "بيان إعجاز القرآن"]:
والتحقيق أنّ أجناس الكلام مختلفة، ومراتبها في درجة البيان متفاوتة، ودرجاتها في البلاغة متباينة غير متساوية، فمنها البليغ الرصين الجزْل، ومنها الفصيح القريب السهل، ومنها الجائز الطلق الرَّسْل ..." (الزركشي:2/101-102). 
ومثل ذلك قوله: "وإذا تأمّلتَ القرآن وجدت هذه الأمور منه في غاية الشرف والفضيلة؛ حتى لا ترى شيئاً من الألفاظ أفصح ولا أجزل ولا أعذب من ألفاظه، ولا ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه" (الزركشي: 2/102-103).

ثالثًا: أركان الأسلوب عند الزركشي في (البرهان)
يبدو للمرء أنّ الزركشي يرى للأسلوب ثلاثة أركان، أفصح عنها في قوله: "وإنما يقوم الكلام بهذه الأشياء: لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط لهما ناظم" (الزركشي:2/102).
فهو، إذن، يذهب إلى أنّ النصّ يتشكّل من ثلاثة جوانب متلاحمة، الجانب الأول هو الجانب الملفوظ أو المنطوق للنص (الجانب النطقيّ السمعيّ)، والجانب الثاني هو الجانب المفهوم من النص أو الجانب النفسي الإدراكيّ(المعنى المتحصّل في النفس من الجانب الأول). ولكنّ الزركشي كان - فيما يبدو– يُدرك أن لا وجود فعلياً للفظ الذي له معنى دون وجود ذاك الرباط الذي يجمع بينهما. وأظنّه يُشير بذلك إلى الجانب التركيبيّ للنص، الجانب الذي يعمل على تلاقي الجانب الأول (الملفوظ) والجانب الثاني (المفهوم). وفي الحقيقة، لا تتعدّى الرؤية الحديثة لأركان الأسلوب هذا الذي عند الزركشيّ في شيء.
وإلى هذه الأركان الثلاث ذاتها يردّ الزركشيّ إعجاز القرآن. بدليل قوله: إنّ "إعجاز القرآن لاشتماله على تَفَرُّدِ الألفاظ التي يتركّب منها الكلام، مع ما تَضَمَّنَهُ من المعاني، مع ملاءمته التي هي نظوم تأليفه" (الزركشي:2/174).
غير أنّ واقع الكتاب يشهد بوجود ركن مهمّ رابعٍ للأسلوب عند الزركشي، ولكنه لم يُفرِدهُ بالذكر لأنه في الحقيقة فَرعٌ على الركن الثالث. ذلكم هو ما يَنجُمُ عن التركيب النصيّ للألفاظ والمعاني من تجاوزاتٍ وانحرافاتٍ لغويّة تَسِمُ النص بِمَيْسَمٍ خاصّ تجعلُ منه بصمةً دالّة على مُنشئ النصّ أو مُبدعهِ. ويندرج تحت هذا المكون التراكيب اللغوية المميزة القادرة على استثارة الخيال وبعث الفكرة، كما هي الحال في تراكيب التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز ...إلخ. كما ينضوي تحته كافّة الظواهر التركيبية التي تجسد الانحرافات المنطوق للكلمة ("الدالّ " فيما سمّي في السيميائية)، والجانب الذهني المفهوم من الجانب الملفوظ (المدلول)، والموضوع الذي تشير إليه العلامة اللغوية وتُحيل في عالم الموجودات. وهذا عينه الذي قالته نظرية بيرس السيميائية التي جاءت في مقابل نظرية سوسير (إبراهيم، عبد الله؛ والغانمي، سعيد؛ وعلي، عواد، 1990م، ص77-78). قال الزركشي: "واعلم أنّ للشيء في الوجود أربع مراتب: الأولى حقيقته في نفسه. والثانية مثاله في الذهن، وهذان لا يختلفان باختلاف الأمم. والثالثة اللفظ الدالّ على المثال الذهنيّ والخارجيّ. والرابعة الكتابة الدالة على اللفظ، وهذان قد يختلفان باختلاف الأمم، كاختلاف اللغة العربية والفارسية، والخط العربي والهندي" (الزركشي:1/377).
وانظر إلى قوله: "... وهذان قد يختلفان باختلاف الأمم"، فكأنه بهذا يُشير إلى ما أشار إليه السيميائيون من أمر الاعتباطية في العلامة اللغوية بدليل اختلافها في اللغات (فابر، بول؛ وبايلون، كريستيان بايلون، 1992، ص12-13). 
ويبدو أن اهتمام الزركشي بالألفاظ اهتمام فريد في تراثنا، لكونه اهتماماً نابعاً من التركيب أولاً وأخيراً. ولم أعثر على نص له يتحدث فيه عن الألفاظ قبل دخولها في علاقات مع بعضها البعض في التراكيب، نحو ما ذهب إليه صاحب سر الفصاحة؛ في حديثه عن فصاحة الكلمة (ابن سنان الخفاجي، 1969، ص49). إذن، فإنّ اهتمام الزركشي بالألفاظ اهتمام مزدوج، نجد في طيّه اهتماماً بالتركيب. ومن الصحيح جداً القول: إنه لا وجود للنص بعيداً عن الألفاظ، ولا وجود للألفاظ بمعزل عن النص. لهذا السبب لم نجده يتحدث عن صفاتٍ خاصةٍ يجب أن تقع للفظ، وهي الصفات التي توقف عندها كثيرٌ من الباحثين القدامى وأسهبوا في تفصيلها، على النحو الذي نجده عند ابن جني وغيره (سعد أبو الرضا،  1384هـ-1984م، ص140).  وسيتجلّى لنا بعضٌ من ذلك أكثر عند الحديث عن بعض المظاهر الأسلوبية التركيبية التي ذكرها الزركشي في "برهانه".
رابعًا: من المظاهر الأسلوبية التركيبية في (الزركشي)
تناول الزركشي قضايا عديدة تتعلق بأسلوب الكلام وتركيبه بشكل عام، وأسلوب لغة التنزيل العزيز وتركيبها بشكل خاص. ولا شك في أنّ حديثه كان مركّزاً على لغة التنزيل العزيز أكثر.
أ-الكلام، أيُّ كلام، معجز
نَقل الزركشي كلاماً للباقلاّني، يتعجّبُ فيه ممّن قال: "إنه لا فرقَ بين كلام البشر وكلام الله في هذا الباب، وإنما يصحّ مِن كلّ واحدٍ منهما الإعجاز على حدٍّ واحدٍ (الزركشي: 2/95، والباقلاني، ص31).
واضح جداً من هذا النص أنّ الكلام، أي كلام، معجز، وكلام الحق -تعالى- وكلام البشر في ذلك سواء. أقول: لا يمكن للمرء أنْ يتفق مع الباقلاني الذي رفض هذا الرأي. ذاك أنَّ أيَّ مسلم لا يستطيع أن يُسوّي، بأي حالٍ من الأحوال، بين كلام الحق -تعالى- وكلام البشر بشكل مطلق، كما أنَّ أيّ مسلم لا يستطيع أنْ ينفي الإعجاز عن القرآن الكريم. ولكنّ هؤلاء القائلين بوقوع الإعجاز لكلٍّ من الكلامين على قدرٍ واحد، احترسوا بشكلٍ واضحٍ في رأيهم إذ قالوا: "إنه لا فرق بين كلام البشر وكلام الله في هذا الباب". وقولهم: "... في هذا الباب" لم يلحظه الباقلاني أو لم يستوقفه، أو أنه فهم الباب على أنه باب الإعجاز، والحق أن قولهم يدلّ قطعياً على وجود "أبواب" متعددة للإعجاز، ولكنّ "الباب" المتعلق بالأسلوب وإنْ كان معجزاً في القرآن فهو معجز بالقَدْر الذي يكون معه أيُّ كلامٍ آخر معجزاً. فحقيقة الأمر أنّ التسوية بين كلام الله وكلام البشر من حيث الإعجاز وقدرُه مردود إلى الأسلوب. فكلا الكلامين مُعجزٌ بالقدر نفسه من حيث كون الكلام أسلوباً. فأيّ كلام إنَّما هو أسلوب، والأسلوب هو الإنسان (مقولة بيفون المشهورة)، بمعنى أنه لا يُقلَّدُ ولا يُزيَّفُ مطلقاً، بل تستحيل محاكاته. فكلام الله من حيث هو أسلوب مُعجزٌ ولا يحاكى، وكلام البشر –باختلاف مستوياته- معجز ولا يُحاكى من حيث هو أسلوب أيضاً. وينظر نقّاد الأسلوب النظرة ذاتها إلى طبيعة الأسلوب، فكما أنَّك لا تستطيع تقليد الإنسان أو محاكاة بصمته، فالشيء نفسه يقال بالنسبة للأسلوب، ممَّا أدّى بالأسلوبيين إلى الحديث عن بصمة أسلوبية لكل إنسان تستحيل محاكاتها ويصعب تقليدها.
ولا شكّ في أنّ هذا الرأي التراثي القديم الجديد ضاربٌ في الصحة والدقّة العلميتين أطناباً. ذلك أنه مؤيَّد ومعزَّز بما نصَّ الله -تعالى- عليه في القرآن الكريم من أمرِ نزوله بلسانٍ عربي: إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (يوسف: 2).
وقد ذكر الله -تعالى- تلك الحقيقة، حقيقةَ عربية القرآن أو نزوله بلسانٍ عربيّ، إحدى عشرة مرةً(() النحل: 13، والشعراء: 195، وفصلت: 44، ويوسف: 2، والرعد: 37، وطه: 113، والزمر: 28، وفصلت: 3 والشورى: 7، والزخرف: 3، والأحقاف: 12.). ويظنُّ المرء أنّ أحداً لا يستطيع نفي كون القرآن عربياً، فلماذا – إذن- ذكَرَ الله هذا الأمر في القرآن وعلى هذا النحو الذي فيه إلحاح شديد على هذه المسألة؟ إخال أنّ الحقّ –جلَّ وعلا- أراد أنْ يُثبتَ – مِن وراء إثبات عربية القرآن – عدم مغايرته الأساليب والتراكيب اللغوية العربية، ويكون مردُّ الإعجاز حينئذٍ ليس إلى هذا؛ لأن هذا واقع في أي كلامٍ عربيّ. ولكنّ الإعجاز يُرد إلى شيء غير هذا تماماً. وهذا، بالضبط، هو ما أراد إثباتَهُ القائلون بعدم وجود فرق بين كلام الله وكلام البشر من حيث الإعجاز وقدرهُ. ففي رأيهم – رحمهم الله- أنَّ كُلَّ كلامٍ معجز؛ وذلك لكون أي كلامٍ أسلوباً، والأسلوب كالبصمة لا يُقلّد ولا يُحاكى. وإذا قُبلَ هذا فلا يمكن، بحالٍ من الأحوال، ردّ الإعجاز إليه، إلا بالقدْر الذي يرد فيه الإعجاز إلى أسلوب أي كلام. وهم برأيهم هذا –فيما أحسب- لم يهدفوا إلى نفي الإعجاز عن القرآن، بل إنّ للإعجاز القرآنيّ –حسب رأيهم- مستويين: المستوى الأول هو مستوى الأسلوب، والقرآن يتساوى فيه مع أيّ كلام. فالقرآن معجز أسلوبياً كما أَنَّ كلَّ نص (منطوق أو مكتوب) معجز أسلوبياً. والمستوى الثاني هو مستوى كل شيء غير الأسلوب، وفيه يقع الإعجاز الذي لا يتساوى فيه القرآن مع أيّ كلامٍ آخر، بل فيه يفوق القرآن كُلَّ كلام.
ولعلَّ مِمَّا يدلُّ على صحّة هذا الرأي ووجاهة هذا الفهم أنّ الآية الواحدة في القرآن الكريم التي يتجلى فيها الأسلوب، إنَّما هي عند العلماء غير معجزة، وأقلّ قدر واقعٍ فيه الإعجاز إنما هو السورة أو ما كان بقدرها. وقد نص الزركشي في البرهان على ذلك حينما نقل قولاً للباقلاني جاء فيه أن أقلّ وحدة معجزة في القرآن هي السورة أو ما ساواها:
"ذهب عامّة أصحابنا إلى أنّ أقلّ ما يُعجَزُ عنه من القرآن السورة قصيرةً كانت أو طويلة، أو ما كان بقدرها" (الزركشي:2/108).
والحق أنّ الذين ذهبوا إلى ذلك كانوا مدفوعينَ–فيما أرى- بما جاء في بعض آيات التحدّي. فقد تَدرَّجَ الحق- تعالى - في التحدّي، فكان التحدّي أولاً واقعاً على القرآن كلِّه:
﴿قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾(الإسراء: 88).
ثم جعل الحقُّ التَّحدِيَ واقعاً على عشر سور: ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعشر سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُواْ مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ (هود: 13). 
ثم انتهى الأمر إلى السورة الواحدة: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾(البقرة: 23).
والذي يؤكّد صحّة القول بالتدرّج أنّ الآية الأولى والآية الثانية وقعتا في سورتين مكّيتين هما سورة الإسراء(أو سورة بني إسرائيل)، وسورة هود. أمّا الآية الثالثة فوقعت في سورة مدنية هي سورة البقرة. والرأي المشهور الذي عليه الجمهور أن (المكيّ) قبل (المدني)، فالمكيّ ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة (الزركشي:1/187). وفي المكي نجد الإسراء (أو سورة بني إسرائيل) قد نزلت قبل هود (الزركشي:1/193). فيكون الترتيب الوارد سابقاً صحيحاً. والغريب أنّ الزركشي أتى بكلامٍ يُفهمُ منه ترتيب يُغاير ذلك الترتيب. فقد جعل آية سورة هود الآية الأولى، وآية سورة البقرة هي الثانية، وآية سورة الإسراء هي الآية الثالثة (الزركشي:2/91). والأكثر غرابةً من ذلك أنهُ فَهِمَ– في موطنٍ آخر من كتابه– من آية التحدّي التي في البقرة أنّ التحدي فيها واقع على القرآن كلِّه (الزركشي: 1/115). وفي موضع ثالث ذكر آية الإسراء أولاً، ثم البقرة، ثم هود. ولكنّ المرء قد يَفهم من سياق كلامه -هاهنا- أنه يُرتِّبُ آيات التحدي كما رتَّبتها سابقا (الزركشي: 1/97).
وبذلك يُمكن للمرء أن يسجّل على الزركشيّ مخالفةً منهجيّة واضحة، ظهر في ظلها تفاوت كبير بين النظرية والتطبيق. أقصد تباين الترتيب الذي ذكره بشأن آيات التحدي واختلافه عما جاء هو به من حديثٍ عن ترتيب المكي والمدني.

ب . نفي الزيادة بالمفهوم العبثي
ذهب الزركشي إلى أنّ الناظر في كتاب الله، الكاشف عن أسراره، يجب عليه مراعاة أمور منها: " تجنُّبُ لفظ الزائد في كتاب الله -تعالى-" (الزركشي: 1/305).
وهذا الرأي مرتبط بما سبق من حديثٍ حول إعجاز القرآن وكلام البشر إعجازاً متساوياً من جهة الأسلوب. ذلك أن الزركشي ينفي الزيادة العبثية عن الكلامينِ: كلامِ الله وكلامِ البشر.
ويرى –ورأيه صواب- أنّ الزيادة إنْ وُجدتْ فلا تكون زيادةً عبثية بمعنى أنها ذات محتوى دلاليّ يساوي صفراً (عياشي، 2009، ص74-75). 
إنّما هي بمعنى أنّ الكلام لا يختلّ معناه بحذفها، أو أنّ بحذفها يبقى للكلام أصلٌ في المعنى مفهوم، ولا تعني الزيادة مطلقاً أنّ الزائد لا فائدة منه أصلاً. فالناطق اللغوي لا يأتي بأيّ عنصرٍ من العناصر اللغوية في التركيب إلاّ لهدفٍ. يقول:
"تَجنُّبُ لفظِ الزائد في كتاب الله –تعالى-، أو التكرار، ولا يجوز إطلاقُهُ إلاّ بتأويلٍ كقولهم: الباء زائدة ونحوه، مُرادُهُمْ أنّ الكلام لا يختلُّ معناه بحذفها؛ لا أنَّه لا فائدة فيه أصلاً، فإنَّ ذلك لا يُحتملُ من متكلِّمٍ، فضلاً عن كلامِ الحكيم".
وقد نقل الزركشيّ قولاً لابن الخشاب في "المعتمد" ذكر فيه اختلاف العلماء في مسألة الزيادة في القرآن. فمنهم "مَن لا يرى الزيادة في شيءٍ من الكلام، ويقول: هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعانٍ تخصّها، فلا أقضي عليها بالزيادة، ونقله عن ابن درستويه. قال: والتحقيق أنه إن أُريدَ بالزيادة إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل؛ لأنه عبث، فتعيَّن أنّ إلينا به حاجة" (الزركشي: 1/305). 
إذن، فلقد أدرك الزركشي– رحمه الله- أنّ الناطق اللغوي لا يعبثُ؛ ذلك أنَّه – أي الناطق- مسكونٌ بِهَمِّ إيصال رسالته اللغوية التي يجب أن يكونَ لكُلِّ عنصرٍ مِن عناصرها اللغوية غرضٌ يضربُ في المعنى بنصيب، وإلا فقدت الرسالة اللغوية قدراً من معناها. فالزيادة في مبنى الجملة مُفْضِيةٌ حتماً إلى زيادةٍ في المحمول الدلاليّ للجملة. وكلام الحقّ وكلام البشر في ذلك سواء، وهذا يعني أنّ الزركشي يعي تماماً كون القرآن محكوماً بلغة إنسانية هي العربية، فيجري على القرآن من حيث الأساليب والتراكيب ما يجري على العربية. وهذا يعضُدُ– في الحقيقة- ما ذُكر سابقاً في هذا البحث من أنّ ما ينطبق على القرآن من جهة الأسلوب ينطبق على كلام البشر – فيما ذهب إليه الزركشي-.

ويمكن للمرء أنْ يخلص ممَّا سبق كلّه إلى أنَّ الزركشيّ يُثْبِتُ للأسلوب ملمحاً تمييزياً خاصّاً يتصفُ به، ذاك أنّ كلَّ عنصر من عناصره يحملُ جزءاً من الشحنة الدلالية.
ج-انحراف الأسلوب في الفاصلة القرآنية
عَرضَ الزركشيّ لمبحث معرفة الفواصل ورؤوس الآي بإسهاب (الزركشي: 1 / 53-101). غير أنه خصّص جزءاً كبيراً من حديثه عن الفاصلة للانحرافات اللغوية التي أصابت الفاصلة القرآنية.
وقد نقلَ لنا تفريق الداني بين الفواصل ورؤوس الآي، الذي يقول: 
"أما الفاصلة فهي الكلام المنفصل مما بعده. والكلام المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس، وكذلك الفواصل يكنَّ رؤوس آي وغيرها. وكل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية؛ فالفاصلة تعُمُّ النوعين، وتجمع الضربين؛ ولأجل كون معنى الفاصلة هذا ذكر سيبويه في تمثيل القوافي: (يومَ يأتِ) و(ما كنّا نبغِ)–وهما غير رأس آيتين بإجماع- مع (إذا يَسْرِ)؛ وهو رأس آية باتفاق. انتهى" (الزركشي: 1 / 53-54).
ولكنّ الذي يبدو للمرء أنَّ الزركشي أميلُ إلى قَصْرِ وقوع الفواصل على رؤوس الآي دون غيرها، بدليلين: الأول أنه بعد أنْ نقل رأي الداني أخذَ يُعللُ إطلاق مصطلح (الفواصل)على أواخر الآيات، فذكر أنّ الفواصل "تسمى فواصل؛ لأنّه ينفصل عندها الكلامان؛ وذلك أنّ آخر الآية فَصَلَ بينها وبينَ ما بعدها" (الزركشي: 1/54).
فلقد كشفَ قولهُ (آخر الآية) ميله إلى عدِّ آخر الآية فاصلةً. وأما الدليل الثاني فهو واقع حال الآيات التي ذكرها في هذا المبحث، فقد ساقها في معرض الاستشهاد على مسألةٍ واقعة في آخرها –أي في آخر الآيات-.
لقد أوضح الزركشي مغايرة النظام الأسلوبيّ الذي للفاصلة للنظام الأسلوبي الذي لسائر الكلام، فالفاصلة "هي الطريقة التي يُباينُ القرآنُ بها سائرَ الكلام" (الزركشي: 1/54).
ومن هنا نجده يُفرّق بين السجع الذي يُقصدُ في نفسه ثم يحيل المعنى عليه، وبين الفواصل التي تتبع المعنى، ولا تكون مقصودةً في نفسها. ولذلك رأى الرمّاني وتَبِعَه الباقلاني- أنّ الفواصل بلاغة والسجع عيب (الزركشي: 1/54).
ويتصل بذلك تبنّيه رأي الزمخشريّ الذي ثار على الصنعة اللفظية التي يُهتمُّ فيها باللفظ ويُهْمَلُ المعنى، فيبدو المعنى دائراً في فلك اللفظ. وهذا هو الواقع في السجع، أمّا الفواصل فلا. وقد وصلَ به الأمر إلى أنّه قرّرَ أنَّ الصنعة اللفظية أو الاهتمام باللفظ وتحسينه على حساب المعنى "ليس من البلاغة في فتيلٍ أو نقيرٍ" (الزركشي: 1/72).
ولعلّ هذا يؤكد ما أُشير إليه سابقاً في هذا البحث(() انظر هذا البحث ص6.)،  من أنّ اهتمام الزركشي بالألفاظ اهتمامٌ فريدٌ، ذاك أنَّه اهتمام ذو طبيعةٍ خاصة، وجدنا في ضوئه الألفاظ غير طاغيةٍ على المعاني. إذ يجب أن تأتي الألفاظ منقادةً للمعاني، الأمر الذي يحقق لها حضوراً طيّعاً منقاداً لا تشع منه علامات الصنعة وأَمارات التكلف. وأيُّ شيء آخر غير انقياد الألفاظ للمعاني سيؤدّي؛ بالضرورة، إلى ما نَفر هو منه – وما ننفُرُ نحنُ الآنَ منه- وهو الصنعة اللفظيّة التي لا تخلو من غموض المعنى وتعقيده.
ولاحظ الزركشي ملاحظةً ينماز على أثرها أسلوب الفاصلة القرآنية مِن أسلوب السجع. فحروف الفواصل قد تأتي متماثلةً وقد تأتي متقاربة. أما السجع فمقتصر على المتماثل دون المتقارب من الحروف. قال: 
"الفواصل تنقسم إلى ما تماثلتْ حروفُهُ في المقاطع –وهذا يكون في السجع- وإلى ما تَقَارَبتْ حروفه في المقاطع ولم تتماثل؛ وهذا لا يكونُ سجعاً" (الزركشي: 1/72).
وقد توقَّف عند الانحرافات الأسلوبية التي وقعت في الفواصل القرآنية، فكانت تلك الفواصل بانحرافاتها الأسلوبية خارجةً عن نظم الكلام المعهود؛ لأنّ ذلك يؤثر في اعتدال نَسَق الكلام، ويُحسِّنُ موقعه من النفس تحسيناً عظيماً. وقد أَطلقَ على هذه الظاهرة الأسلوبية "إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل" (الزركشي: 1/60). وقد عدّ من ذلك اثني عشَرَ انحرافاً خرجت الفاصلة بمقتضاه عن نظم الكلام للغرض السابق. وهذه الانحرافات هي:
	زيادة حرف لأجل الفاصلة، كما زيدت الألف في آخر"الظنونَ"في قول الحق-تعالى-: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ﴾(الأحزاب: 10)، "لأنّ مقاطع فواصل هذه السورة ألفاتٌ منقبلة عن تنوينٍ في الوقف، فزيد على النون ألفٌ لتُساويَ المقطع، وتناسب نهايات الفواصل". ومثله في السورة نفسها: ﴿فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ (الأحزاب: 67)، و﴿وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾(الأحزاب: 66).
	حذف همزة أو حَرفٍ اطِّراداً؛ كقوله -تعالى-: ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ﴾(الفجر: 4).
	الجمع بين المجرورات؛ كقوله- تعالى-: ثُمَّ لاَ تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا (الإسراء: 69).
	تأخير ما أصله أنْ يُقدَّم، كقوله - تعالى-: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى(طه: 67). "لأنّ أصل الكلام أن يتّصل الفعل بفاعله ويُؤَخَّر المفعول، لكن أخر الفاعل، وهو "موسى" لأجل رعاية الفاصلة" (الزركشي: 1/60). 

ويستنبط الزركشي من هذا الانحراف معنىً نفسياً لطيفاً حيث قال: "قلت: للتأخير حكمةٌ أخرى، وهي أنّ النفس تتشوّق لفاعل "أوجس"، فإذا جاء بعد أن أُخِّرَ وَقعَ بموقع" (الزركشي: 1/62).
	إفراد ما أصلهُ أن يُجمعَ، كقوله - تعالى-: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾(القمر: 54). "قال القرّاء: الأصل "الأنهار"؛ وإنما وُحِّدَ لأنَّه رأس آية، فقابل بالتوحيد رؤوس الآي" (الزركشي: 1/64).
	جمع ما أصله أنْ يُفرَد، كقوله - تعالى-: ﴿لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خِلاَلٌ (إبراهيم: 31). "فإنَّ المراد " وَلاَ خُلَّةٌ " بدليل الآية الأخرى(() يقصد بها الآية 254 من سورة البقرة: ﴿مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةٌ﴾، ولم يُشِر المحقق إلى هذا.)، لكنْ جَمَعهُ لأجل مناسبة رؤوس الآي (الزركشي: 1/64).
	تثنية ما أصله أنْ يُفرد؛ كقوله - تعالى-: ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ (الرحمن: 46) (الزركشي: 1/64-65).
	تأنيث ما أصله أنْ يُذكّر، كقوله - تعالى- : ﴿كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ﴾(المدثر: 54). 
	كقوله: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾(الأعلى:1)، وقال في العلق: ﴿اِقْرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذي خَلَق﴾ (العلق:1)، فزاد في الأولى"الأعلى"، وزاد في الثانية : "خلق"، مراعاةً للفواصل في السورتين" (الزركشي: 1/65-66).
	صَرفُ ما لا ينصرف؛ كقوله- تعالى-: ﴿قَوَارِيرَا. قَوَارِيرَا(الإنسان: 15، 16) (الغريب أنّ الحديث يجري هنا على تنوين (قواريرا) الأولى والثانية، ولا تنوين في المصحف الشريف)!!
	إمالة ما أصلُهُ ألاّ يُمال؛ كإمالة ألف ﴿وَالضُّحَى* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى(الضحى: 1،2)، ليشاكل التلفظَ بهما التلفظُ بما بعدهما. والإمالة أن تنحو بالألف نحو الياء، كما في قراءة ورش.
	العدول عن صيغة المضيّ إلى الاستقبال، كقوله - تعالى-: ﴿فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ" (البقرة: 87).

وقد وصلت دراسة أسلوب الفاصلة القرآنية عند الزركشي حداً كَشفَ معه سرّ اختلاف الفاصلتيْن في موضعين مختلفين والمحدَّثُ عنه واحد. فإن ذلك الاختلاف واقعٌ في الفاصلتين لنكتة لطيفة. ومن ذلك ما جاء في سورة إبراهيم: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾(إبراهيم: 34). وقال في سورة النحل: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾(النحل: 18) . قال الزركشيّ: " قال القاضي ناصر الدين بن المنير في تفسيره الكبير: كأنه يقول: إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت آخذُها وأنا معطيها؛ فحصلَ لك عند أخذها وصفان: كونُك ظلوماً، وكونُكَ كَفّاراً، ولي عند إعطائها وصفان: وهما أني غفور رحيم، أُقابل ظُلمَكَ بغُفراني وكُفرَكَ برحمتي، فلا أُقابلُ تقصيرَكَ إلا بالتوفير، ولا أُجازي جفاءكَ إلاّ بالوفاء. انتهى. وهو حسن، لكنْ بقي سؤال آخر، وهو: ما الحكمة في تخصيص آية النحل بوصف المُنْعِم، وآية إبراهيم بوصف المُنعَم عليه؟ والجواب أنّ سياق الآية في سورة إبراهيم، في وصف الإنسان وما جُبلَ عليه؛ فناسبَ ذكرُ ذلك عقيب أوصافِهِ. وأمّا آية النحل فسيقَتْ في وصف الله - تعالى-، وإثبات ألوهيته، وتحقيق صفاته، فناسب ذكرُ وصفهِ -تعالى-. فتأمَّل هذه التراكيب، ما أرقاها في درجة البلاغة" (الزركشي: 1/86).

د-انحراف الأسلوب فيما تشابهَ من الآيات
وقد أطلقَ عليه العلماء "علم المتشابه"، وهو في حقيقة الأمر غوصٌ في أعماق أسرار أسلوب التنزيل العزيز، ورصدٌ لأدقّ تفاصيل الانحراف الأسلوبي في المتشابه من الآيات، وتبيان الحكمة من وراء ذلك. وقد عرَّف الزركشي المتشابه بأنَّه "إيراد القصة الواحدة في صورٍ شتى وفواصل مختلفة" (الزركشي: 1/112). وقد ذكر أنَّه " يكثُر في إيراد القصص والأنباء" (الزركشي: 1/112)، وأنّ " حكمته التصرف في الكلام وإتيانه على ضروب؛ ليعلمَهم عَجزَهُم عن جميع طرق ذلك: مبتدأٌ به ومتكرِّراً" (الزركشي: 1/112). وليس المقصود بالقصة– المذكورة في التعريف- ما ينصرف إليه الذهن سريعاً، بل إنما هي الموضوع الواحد أو الكلام الواحد أو الأسلوب الواحد مُكرَّراً في غير موطنٍ مع انحرافٍ أسلوبيّ. ولذا  كان ابن الزبير الغرناطي أكثر دقةً عندما عرَّفه بقوله: "ما تكرر من آياته لفظاً، أو اختلف بتقديم أو تأخير, وبعض زيادة في التعبير" (الغرناطي، د.ت، 1/145).   
ويأتي المتشابه باعتبارين: باعتبار الإفراد، وفيه تُذكر آيتان(() أو جزآن من آيتين.
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	الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله)(794هـ)، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، د.ت.
	سعد أبو الرضا، البلاغة العربية بين القيمة والمعيارية، ط1، 1384هـ-1984م، ص140.
	سليمان، فتح الله أحمد: الأسلوبية؛ مدخل نظري ودراسة تطبيقية، الناشر: مكتبة الآداب القاهرة،1990م.
	ابن سنان الخفاجي، عبد الله بن محمد: سر الفصاحة، تحقيق عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة، 1969م،  ص49.
	أبوعلي، محمد بركات حمدي :البلاغة العربية في ضوء الأسلوبية ونظرية السياق، ط1، دار وائل، بيروت، 2003م.
	عياشي، منذر:
        أ- الأسلوبية وتحليل الخطاب، 2009، ط1، مركز الإنماء الحضاري، دمشق، دار المحبة- دار الآية.
        ب- مقالات في الأسلوبية،منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط، د.ت، ص112.
	فابر، بول؛ وبايلون، كريستيان بايلون: مدخل إلى الألسنية، ترجمة: طلال وهبة، ط1، المركز الثقافي العربي، بيروت، 1992م، ص12-13. 
	العكيلي، حسن منديل : دراسات بلاغية أسلوبية، ط1، 2013م، دار دجلة، عمان، الأردن.
	 المسدي، عبد السلام : الأسلوبية والأسلوب؛ نحو بديل ألسني في نقد الأدب، الدار العربية للكتاب،  تونس، 1983م، ص13-29.
	مطلوب، أحمد: معجم النقد العربي القديم، ط1، 1989، وزارة الثقافة والإعلام، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 2/236-237.
	النحوي، عدنان علي رضا: الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام، ط1، دار النحوي للنشر والتوزيع، الرياض، 1419هـ، ص155.


2. المجلات العلمية:
- ابن ذريل، عدنان: الأسلوبية، مجلة الفكر العربي، معهد الإنماء العربي، بيروت، عدد25، 1982م، ص249-257.
    -  زارع، آفرين، وناديا دادبور:"الإعجاز البياني للقرآن من خلال أسلوبية الانزياح"، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها (فصلية محكمة)، عدد:5، ربيع،2011م، ص29-78.) متشابهتان، ولكنّ ذكرهما يأتي –بطبيعة الحال– في موطنين مختلفين، بحيث تكون إحدى الآيتين مخالفة في نظمها نَظمَ الأخرى من أحد الوجوه. وقد رَصَدَ الزركشي لهذا النوع ثمانية أقسام، هي: 
	أن يكون في موضع على نظم، وفي آخر على عكسه، وهو يُشبهُ ردّ العجز على الصدر، كقوله – تعالى- في سورة البقرة: ﴿وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً وَقُولُواْ حِطَّةٌ﴾(البقرة: 58)، وفي الأعراف: وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا﴾(الأعراف: 161). وكقوله –تعالى- في البقرة: ﴿وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ﴾ (البقرة: 62)، وفي الحجّ: ﴿وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى﴾(الحجّ:17).
	ما يشتبهُ بالزيادة والنقصان؛ ففي البقرة: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ﴾(البقرة:6)، وفي يس: ﴿وَسَوَاء﴾(يس: 10) بزيادة واو.
	التقديم والتأخير، وهو قريب من الأول، ومنه في البقرة: ﴿يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ﴾(البقرة: 129) مُؤخّر، وما سواه: ﴿يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾(الجمعة: 2) (الزركشي: 1/120-127).
	بالتعريف والتنكير، كقوله في البقرة: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ﴾(البقرة: 61)، وفي آل عمران: ﴿بِغَيْرِ حَقٍّ﴾(آل عمران: 112) (الزركشي: 1/127-128).
	بالجمع والإفراد، كقوله في سورة البقرة: ﴿لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً ﴾(البقرة: 80). وفي آل عمران:  ﴿مَّعْدُودَاتٍ﴾(آل عمران: 24) (ٍالزركشي: 1/128).
	إبدال حرفٍ بحرفٍ غيرِهِ، كقوله–تعالى- في البقرة: ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ﴾(البقرة: 35) بالواو، وفي الأعراف: ﴿ فَكُلاَ ﴾(الأعراف: 161) (الزركشي: 1/128-130) بالفاء.
	إبدال كلمة بأخرى: في البقرة: ﴿مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا﴾(البقرة: 170)، وفي لقمان: ﴿وَجَدْنَا﴾(لقمان: 21) (الزركشي: 1/130-132).
	الإدغام وتركُهُ: في النساء: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ﴾(النساء: 115)، وفي الحشر﴿وَمَن يُشَاقِّ﴾ (الحشر:4) بالإدغام (الزركشي: 1/132).

أما الاعتبار الثاني الذي يأتي عليه المتشابه في القرآن المجيد فيأتي بين آيتين أو أكثر، وقد عبّر الزركشي عن عدد المرات التي تتكرر فيه الآية (أو جزء من الآية) بمصطلح " الحرف".
والتكرار هنا يكون تشابها مع تطابق. وينقسم إلى عدة أقسام، فمنه ما جاء على حرفين (الزركشي: 1/133-136)، أي ما ذُكر متشابهاً متطابقاً في موضعين من الكتاب العزيز. ومنه ما جاء على ثلاثة أحرف (الزركشي: 1/137-139). ومنه ما جاء على أربعة حروف (الزركشي: 1/140-143). ومنه ما جاء على خمسة حروف، وستة حروف، وسبعة حروف، وثمانية حروف، وتسعة حروف، وعشرة حروف، وأحد عشر حرفاً، وخمسة عشر، وثمانية عشر، وعشرين، وثلاثة وعشرين (الزركشي: 1/144-154).
والغريب أنه أطلق مصطلح (الوجه) مع ما جاء على خمسة عشر وثمانية عشر وعشرين، ليدل به على "الحرف".
وعلى الرغم من انعدام الانحراف الأسلوبي وفق الاعتبار الثاني لوجود التطابق بين الآيتين أو بين الآيات فلم ينعدم التحليل والتفسير والكشف عند الزركشي كتعليله تكرار قول الحق_ تعالى_: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ, وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ في سورة الشعراء في ثمانية مواضع بقوله: ﴿لأجل الوعظ, فإنه قد يتأثر بالتكرار من لا يتأثر بالمرة الواحدة﴾(الشعراء:15) (الزركشي: 3/104). 
  وكنّا نتوقع من الزركشي أن يقوم بتعليل تلك الانحرافات الأسلوبية التي ذكرها حسب الاعتبار الأول لانعدام التطابق وقيام التغيير، مما احتاج الأمر معه إلى التعليل والتحليل. غير أنه لم يفعل ذلك إلا قليلاً؛ كقوله: 
"قالوا: وجميع ما في القرآن من السؤال لم يقع عنه الجواب بالفاء، إلا قوله – تعالى- في طه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا﴾(طه: 105). الآية؛ لأن الأجوبة في الجميع كانت بعد السؤال، وفي طه كانت قبل السؤال. وكأنه قيل: إنْ سُئلتَ عن الجبال فقل" (الزركشي: 1/116).
وقد يبدو للباحث العجل أَن ثمّة نقصا في دراسة الزركشي، إذ لم يَقُم بتفسير الانحراف الأسلوبي فيما تشابه من الآيات ولم يتطابق، ولكن إشارته إلى مصنفات سلفه ابن الزبير الغرناطي (ت708هــ) تدل على أنها كفته مؤونة ذلك، وأشهرها: "مِلاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل"، و"البرهان في ترتيب سور القرآن"، و"صلة الصلة".
هــ. في الأسلوب البنائي لنصّ التنزيل العزيز أو في معرفة المناسبات بين الآيات:
تَعرّضَ الزركشي –رحمه الله- لمبحث شديد الخطورة وبالغ الصعوبة، يرتبط هذا المبحث ببناء السورة الواحدة في القرآن الكريم، وببناء القرآن الكريم كله. وقد سمّاه بـ "معرفة المناسبات بين الآيات" (الزركشي: 1/35).
وتكمن خطورته –وربما صعوبته- من قلّة اعتناء المفسرين أنفسهم به على الرغم من شدة الحاجة إليه. قال الزركشي:
"وقد قلّ اعتناء المفسّرين بهذا النوع لدقّته؛ وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي، وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودَعَةٌ في الترتيبات والروابط" (الزركشي: 1/36).
والمقصود بالمناسبات بين الآيات تلك العلاقات القائمة بينها. والمرء –في الحقيقة- حين يقرأ في كتب التفسير يجد معاني الآيات وشرح كلماتها، إلا أنه لا يقف –عادةً – على ما يمكن أن يُربَطَ به بين الآية والآية. وهذا المبحث ليس خاصّاً بالقرآن الكريم، بل إنّ له علوقاً وثيقاً بجمل أيّ نصّ لغويّ وأجزائه. ولذلك فالمناسبة بين الآيات "أمر معقول؛ إذا عُرِضَ على العقول تلقتْه بالقبول" (الزركشي: 1/35).
إذن، فثمة علاقات قائمة بالضرورة بين الآيات، ولكنْ لا بد من الكشف عنها. وفائدة هذا "جعل أجزاء الكلام بعضها آخذاً بأعناق بعض، فَيَقْوى بذلك الارتباط، ويصير التأليف حالُه حالَ البناء المحكم، المتلائم الأجزاء" (الزركشي: 1/36).
وبذلك يغدو النص –في فهم الزركشي وغيره- متمتّعاً بوحدة بناء محكمة، وإن تعددت الأجزاء واختلفت الموضوعات وتباينت الأساليب.
ولكنّ مع ذلك لا يقصر المناسبة بين الآيات في نطاق السورة الواحدة، بل يتجاوز ذلك ليطبّقه على تعلق السورة بالسورة ليفضي الأمر بنا إلى نصٍّ واحدٍ لا نصوص متفرقة جاءت حسب الوقائع، يقول:
"وإذا ثَبتَ هذا بالنسبة إلى السُّوَر، فما ظنّك بالآيات وتَعلُّق بعضها ببعض! بل عند التأمل يَظْهَرُ أنّ القرآن كُلَّه كالكلمة الواحدة" (الزركشي: 1/39). وما قاله الزركشي، وعبد القاهر من قبله يوجب اعتبار الأجزاء مع بعضها، حتى يكون التعالق العضوي في أسلوب البناء، فنظم القرآن مناط إعجازه وأنَّه لا نظم" حتى يُعَلَّق بعضها ببعض، ويبنى بعضها على بعض، وتجعل هذه بسببٍ من تلك" (الجرجاني، 1410هـ-1989م، ص55). وقد أفاض الزركشي في ذكر تناسب افتتاح السورة لما ختم به السورة قبلها، كما بسط القول في أنواع ارتباط الآي بعضها ببعض (الزركشي:1/34 وما بعدها).

خاتمة وتوصيات
يمكن للمرء أن يخلص إلى عدة نتائج، ومجموعةِ ملاحظاتٍ وتوصياتٍ يخرج بها من قراءة البحث الحالي. ولعلّ أبرزها ما يأتي:
	كتاب "البرهان" جمعٌ لعصارة أقوال المتقدمين كما أشار محقق الكتاب. ومن ثمَّ فإننا في حاجةٍ ملحةٍ إلى بحثٍ مستقبليّ مستقلّ يفصل لنا آراء الزركشيّ عن آراء غيره من الباحثين الذين سبقوه ونقل هو عنهم في كتابه "البرهان". ويمكن أن يتمَّ بحثٌ كهذا عن طريق مقابلة نصوص "البرهان" بنصوص الكتب التي أشار إليها الزركشي نفسُه في كتابه واستفاد منها، أو عن طريق مقابلة نصوص "البرهان" بنصوص الكتب التي لم يُشِرْ إليها غير أننا نشعر بأنه نقل منها. وهذه المشكلة تذكرنا بما تعاني منه بعض كتب التراث كمعجم "لسان العرب" مثلاً.
	أقام الزركشي دراسته للأسلوب على مستويين، هما مستوى التنظير الأسلوبيّ، والمستوى الآخر هو مستوى التطبيق الأسلوبيّ الذي انحصر في أسلوب القرآن الكريم.
	جاءت مصطلحات توصيف الأسلوب في "البرهان" متعددةً متنوعةً تنوعاً غير خافٍ على أحد، كان درس الأسلوب معها أمراً عسيراً في حقيقة الأمر. وتبيّن بعد طول النظر أنّ تلك المصطلحات تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يشتمل على مصطلحات تدلّ دلالات دقيقة على معانٍ محددة. أما القسم الثاني ففيه مصطلحاتٌ أسلوبية متداخلة، استخدمها الزركشي –فيما يبدو- لتشير إلى شيء واحد أو إلى معنىً واحد. وقد يُعزى هذا الأمر إلى أنّ الزركشي ناقل في كتابه هذا من كتب كثيرة، ومؤلفين متعدّدين. وعلى أيّ حال، فإنّ مصطلحات توصيف الأسلوب في كتاب "البرهان" تحتاج –حاجةً ماسَّةً- إلى إفرادها ببحثٍ مستقبليّ مستقلّ.
	بيّن البحث أن الرؤية الحديثة لأركان الأسلوب، لا تتعدّى هذا الذي أشار إليه الزركشي إشارةً صريحةً وضمنية. فقد صرّح الزركشيّ بأنَّ الكلام إنَّما يقومُ بلفظٍ حاملٍ، ومعنى به قائمٌ، ورباطٍ لهما ناظمٌ. وواقع تناوُل الزركشي لأسلوب القرآن الكريم بالدرس والتحليل، يَشْهَدُ بوجود ركن رابع لم يذكره الزركشي صراحةً؛ لأنَّه– في الحقيقة- فرع على الركن الثالث. هذا الركن هو ما ينجمُ عن التركيب النصي للألفاظ والمعاني من تجاوزات أو انحرافات أسلوبية تسم النصَّ بميسمٍ خاصّ.
	استطاع بعض السلف – رحمهم الله جميعاً- التوصل إلى أنَّ أيَّ كلام إنما هو أسلوب، وأَنَّ أَيَّ أسلوب معجز. بمعنى أن أيَّ أسلوب إِنْ هو إلَّا "بصمة" لا تُقلَّدُ ولا تُحاكى. ومن هنا ذهبوا إلى القول بأنّ كلام الله - تعالى- يتساوى مع كلام البشر، أي من حيث كون الكلامين أسلوبين. غير أنّ للإعجاز أوجهاً أخرى لا يتساوى فيها كلام الله – تعالى- مع كلام البشر.
	ذهب الزركشيّ مذهبًا أسلوبيًّا مهمًّا، عندما أوضح أنّ الزيادة في التركيب إذا أُريد بها الزيادة العبثية، بمعنى أنها زيادة ذات محتوى دلاليّ يساوي صفرًا، فإنها غير موجودة –على وجه القطع- في أيّ كلام للبشر، فضلاً عن كلام الحقّ – تبارك وتعالى-.
	قدّم الزركشي دراسةً أسلوبيّة متميّزة للفاصلة القرآنيّة، كشفت أنّ اهتمامه بالألفاظ قد يكون فريداً، إذ وجدنا الألفاظ في دراسته الأسلوبية غير طاغيةٍ على المعاني.
	لم يَقُم الزركشي بتفسير الانحراف الأسلوبي فيما تشابه من الآيات ولم يتطابق، وليس ثمّة نقص في دراسته، فإشارته إلى من أفرد مصنَّفاً في هذا  كفته مؤونة ذلك.
	توقّف الزركشي عند الأسلوب البنائي لنصّ التنزيل العزيز. وكان توقفه عند الأسلوب البنائيّ على ثلاثة مستويات، المستوى الأول هو مستوى بناء الجملة. والمستوى الثاني هو مستوى بناء السورة، وتطرّق فيه إلى العلاقات القائمة بين الآيات المختلفة في السورة الواحدة، وهو ما أطلق عليه "المناسبات بين الآيات". أمّا المستوى الثالث فهو المستوى الذي يَظهرُ معه القرآن الكريم كالكلمة الواحدة. وهذا يُمْلي علينا – بطبيعة الحال- أن نحاول ربط السورة بالسورة.

وختاماً أسأل الله أنْ يعصمنا من الزلل، وأنْ يوفقنا للصواب، وينفعنا والمسلمين, وصلَّى اللهُ على سيِّد الخلق، وعلى آله وأصحابه، وآخر دعوانا أَن الحمد لله ربِّ العالمين.        
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