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 عند الجرجاني : عمم المعاني ونظرية النظملثةالثاالمحاضرة /3
 ىـ(474الجرجاني ) عبد القاىر النظم عند *

يرى ان البالغة وفييا في كتابو دالئل االعجاز عند الجرجاني جاءت نظرية النظم 
اذ يقول: )ومعموم  والفصاحة الترجع الى المفظ وانما الى النظم، ومنيج الصياغة،

، ليس النظم سوى تعميق الكمم بعضيا ببعض، وجعل بعضيا بسبب من بعضان 
والكمم ثالث: اسم وفعل وحرف، ولمتعميق فيما بينيا طرق معمومة، وىو اليعدو 

ا، فاالسم يتعمق موتعميق حرف بيسم، وتعمق اسم بفعل، إب ثالثة اقسام: تعمق اسم  
باالسم بان يكون خبرًا عنو او حااًل منو، او تابعًا لو صفة، او تأكيدًا، او عطف 

ن او بداًل، او عطف بحرف او بان يكون االول مضافًا الى الثاني، وبأن يكون ابي
االول يعمل في الثاني عمل الفعل، ويكون الثاني في حكم عمل الفاعل لو او 

ل، وذلك في اسم الفاعل كقولنا: زيد ضارب ابوه عمرًا، وكقولو تعالى: المفعو
)اخرجنا من ىذه القرية الظالم اىميا( وقولو تعالى: )وىم يمعبون الىية قموبيم( 
واسم المفعول كقولنا: زيد مضروب غممانو، وكقولو تعالى: )ذلك يوم مجموع لو 

دالئل [(كريم اصمو.الناس( والصفة المشبية كقولنا: زيد حسن وجيو، و 
 ]8-7االعجاز

فاذا ضمت االلفاظ الى  ضم االلفاظ يتبع نسقًا قرره النحوكد الجرجاني ان أوقد 
بعضيا من دون ان تتوخى فييا معاني النحو لم يكن ذلك نظمًا، وفي ىذا يقول 

عمم ان ليس النظم اال ان تضع كالمك الوضع الذي يقتضيو عمم النحو وتعمل ا))و 
، وتعرف مناىجو التي نيجت فالتزيغ عنيا، وتحفظ الرسوم صولوأقوانينو و عمى 

نظمو بالتي رسمت لك فال تخل بشيء منيا، وذلك انا النعمم شيئًا يبتغيو الناظم 
غير ان ينظر في وجوه كل باب وفروقو، فينظر في الخبر الى الوجوه التي تراىا 

وزيد المنطمق، والمنطمق زيد، في قولك: زيد منطمق، وزيد ينطمق، ومنطمق زيد، 



وزيد ىو المنطمق، وزيد ىو منطمق... وينظر في الجمل التي تسترد، فيعرف 
ف والتنكير والتقديم يموضع الفصل فييا والى موضع الوصل... ويتصرف في التعر 

 ف والتكرار....((.ذوالتأخير في الكالم محمو، وفي الح
وفضل فيو او فساده او وصف بمزية فال ترى كالمًا قد وصف بصحة نظم ويقول ))

الى وذلك الفساد، وتمك المزية، وذلك الفضل اال وانت تجد مرجع تمك الصحة 
، ووجدتو يدخل في اصل من اصولو ويتصل بباب من معاني النحو واحكامو

 ابوابو((.
 االسس التي تقوم عمييا نظرية النظم: 
 ثنائية المفظ والمعنى.التآزر التام بين المفظ والمعنى، والقضاء عمى  -4

قضية المفظ والمعنى قضية قديمة عند العرب، فالمفظ والمعنى ركنان من اركان 
القضية، وىذه القضية من اعقد القضايا النقدية القديمة، وقد تناول ارسطو ىذه 
القضية دون ان يرجح احدىما عمى اآلخر، ويفيم من لفظو ان المفظ عالمة عمى 

اة، وان االلفاظ تتعاون فيما بينيا جمااًل وقيمًا من حيث المعنى ووسيمة المحاك
داللتيا عمى المعنى وعمى جوانبو المختمفة، ولقد شغمت ىذه القضية النقاد 

مان، فمنيم من فضل المفظ عمى المعنى مثل ابن ز والبالغيين العرب من قديم ال
ىمية المفظ، رشيق القيرواني ومنيم من قدم المعنى عمى المفظ مع االشارة الى ا

ومن ىؤالء المرزوقي وابن شرف القيرواني وحمزة العموي، ومنيم من يقول 
 بالترابط التام بين المفظ والمعنى ومن ىؤالء قدامة بن جعفر والباقالني والجرجاني. 

فعبد القاىر الجرجاني ينكر ىذه الثنائية التي شاعت في النقد االدبي بين المفظ 
ر وحدة متكاممة التتجزأ، ومن سوء التقدير ان يعد كل من والمعنى، فالمغة في الشع

المفظ والمعنى عالمًا مستقاًل بذاتو، ومحاولة ارجاع الفضيمة في الوجود عمى االخرة 
يقول الجرجاني في ىذا المجال )أتتصور ان تكون معتبرًا مفكرًا في حال المفظ مع 

انما صمحت ىاىنا لكونيا  المفظ حتى تضعو بجنبو او قبمو، وان تقول ىذه المفظة
عمى صفة كذا؟ وداللتيا عمى كذا، والن معنى اكالم والغرض فيو يوجب كذا الن 
معنى ماقبميا يقتضي معناىا، فأن تصورت االول فقل ماشئت، واعمم ان كل 



ماذكرناه باطل، وان لم تتصور اال الثاني فال تحد عن نفسك باالضاليل، ودع النظر 
 (.الى ظواىر االمور...

وىكذا لم يفصل عبد القاىر الجرجاني بين المفظ والمعنى فصاًل حاسمًا بل شدد 
عمى التآزر بينيما، فال لفظ بدون معنى ))والمفظ عند عبد القاىر لم يكن محددًا 
في قيمتو الصوتية كما لم يكن المعنى عنده قاصرًا عمى الفكرة او المضامين 

مفظ عنده بكل امكاناتو الصوتية وغير الصوتية االخالقية والفمسفية وغيرىا، وانما ال
في خدمة المعنى، والمعنى عنده ىو كل مانتج عن السياق من فكر واحساس 

 وصورة وصوت((.
 عية االلفاظ لممعاني الحداث التآزر والترابط في النظمتب -2

، ان النظم المفظي تابع لنظم المعاني وترتيبيا في النفسفالجرجاني يحاول اثبات 
، والمعرفة في حكميا، وكانت المعاني ىي االلفاظ خدم المعانيذا يقول بـ ))وفي ى

زال أالمالكة سياستيا المستحقة طاعتيا فمن نصر المفظ عمى المعنى كان كمن 
ويقول ))وليت شعري، ىل كانت االلفاظ  الشيء عن وجيتو، واحالو عن طبيعتو((

مى حكميا او ليست ىي اال من اجل المعاني وىل ىي اال خدم ليا ومصرفة ع
سمات ليا، واوضاعًا قد وضعت لتدل عمييا؟ فكيف يتصور ان تسبق المعاني وان 
تتقدميا في صور النفس؟ ان جاز ذلك ان تكون اسامي االشياء قد وضعت قبل 
ان عرفت االشياء وقبل ان كانت(( ثم يقول ))ثم ترى الذين ليجوا باحر المفظ قد 

في االلفاظ، فترى الرجل منيم يرى ويعمم ان االنسان ابوا اال ان يجعموا النظم 
اليستطيع ان يجيء بااللفاظ مرتبة اال من بعد ان يفكر في المعاني ورتبيا في 

 نفسو((.
وعبد القاىر الجرجاني الذي يقول بتبعية االلفاظ لممعاني، اليفضل المعاني عمى 

في المتقدم وانما فييما  ، فالفضل ليسااللفاظ وانما يريد ان يؤكد الترابط بينيما
معًا أي االلفاظ والمعاني من خالل النظم والتأليف، فيو يؤكد وحدة العمل االدبي 
وجميع عناصره من الفاظ ومعان  وصور وبديع، فالمحسنات البديعية تظير 

 فضيمتيا ومن خالل النظم والتأليف.



اليقمل من شأن الجرجاني  وىكذا يمكن القول من خالل النقطتين السابقتين ان
المعاني في بالغة الكالم وفصاحتو، كما ينكر ان يكون لاللفاظ مزية في البالغة 

 .من حيث ىي الفاظ فالمعول عنده انما ىو عمى النظم، واالسموب والصياغة
التدل عمى معنى محدد التدل عمى معنى محدد بل عمى معنى مجرد، وىي  فالمفظة

، فيو الذي يحكم بجودتيا اللتيا منواال من خالل السياق، فيي تكتسب د
وصالحيا او فسادىا ورداءتيا فالكممة او المفظة القيمة ليا في لفظيا وىي مفردة 
)الفي جرسيا والفي داللتيا( وانما تأخذ الكممة قيمتيا من خالل وجودىا في تركيب 
لغوي، والنستطيع ان نحكم عمييا، قبل دخوليا في سباق، النيا حينئذ وحسب 

رى في نطاق من التالؤم او عدم التالؤم، وىذا السياق ىو الذي يحدث تناسق مات
 الداللة، ويبرز قيمة معنى عمى وجو يقتضيو العقل.

االلفاظ التتفاضل من حيث ىي الفاظ اّن  )) وىكذت نجد ىبد القاىرالجرجاني يقول:
يا في مجردة، والمن حيث ىي كمم مفردة، وان االلفاظ تثبت ليا الفضيمة وخالف

 .ق لو بصريح المفظشبو ذلك مما التعم  ، اوألمعنى التي تمييا ةمالءمة معنى المفظ
ومما يشيد لذلك انك ترى الكممة تروقك. وتؤنسك في موضع ثم تراىا تثقل عميك 

 .(44)دالئل االعجاز ص وتوحشك في موضع آخر((
 الخالصة 

في النفس يؤدي الى تغيير الصورة الذىنية عنو ويتبعو تغيير  ىتغيير المعنان 
 صورتو في المفظ الذي نعبر بو عنو.

النطق إنما ىو ناشء عن ترتيب المعاني في النفس.  يبمعى ان ترتيب االلفاظ ف
وذلك ىو النظم الذي يعنيو عبد القاىر الجرجاني. فالنظم اذن أن يكون ترتيب 

ليوافق المعاني التي تريد التعبير  ِمَم تصميما تاماً الكالم وانت تنطق بو قد ص  
 عنيا.

لم ذلك ا ) رحمن الرحيم .ال سم اهللبمن ىنا ندرك السر في قولو سبحانو وتعالى  
غول  فييا ال. وفي قولو في وصف خمر الجنة )2-4 /( البقرةالكتاب الريب فيو 

اجمو قدمت كممة ريب . لتدرك السر الذي من 47(الصافات وال ىم عنيا ي نَزفون
عمى الجار والمجرور )فيو( وأ خرت كممة )غول( عن الجار والمجرور )فييا( ذلك 



لمريب عن القران دون التعرض لغيره من ن قولو )الريب فيو ( انما ىو نفي ل 
ما قولو ) الفييا غول ( ففيو قصد لوصف خمر الدنيا وما أالكتب السماوية . و 

 فييا من الشرور واالثام.
 .ىذه ىي نظرية النظم وعمم المعاني انما ىو تطبيق ععممي ليذه النظرية

 


