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 نظرية النظم بعد الجرجاني
 كان يعتقد ن تفسير القرآن الكريم  (:ىـ538)ت  الزمخشري

اليتم اال عن طريق عممي المعاني والبيان، وقد استطاع ان يفرق 
يفرق الجرجاني ل ولم يكنبين مصطمحي الفصاحة والبالغة 

بينيما، واستطاع الزمخشري ان يميز بين عممي المعاني والبيان 
ب وكان عبد القاىر الجرجاني يسمي االول عمم النظم او االسمو 

وكأن الزمخشري اراد ان يخرج من الخالف القائم بين المعتزلة 
 واالشاعرة وسماه عمم المعاني.

وقد مال الزمخشري في آرائو البالغية الى االخذ باتجاه 
اصحاب المعاني عامة، ويعرض في تفسيره لالسموب من جية 
نظر عبد القاه الجرجاني مع التركيز عمى طرق التعبير وعالقات 

 وصالت االلفاظ النحوية.النظم، 
ن الجرجاني ان القرآن الكريم معجز بنظمو، بي   :اعجاز القرآن

ونفى وجوه االعجاز االخرى اما الزمخشري فيرى اعجاز القرآن 
ب من جيتين فيو معجز بنظمو ومعجز بما فيو من االخبار بالغي

نزل بعمم اهلل( أاالية الكريمة )فعمموا انما ن وليذا نجده يقول ع



 

أي انزل ممتبسًا بما اليعممو اال اهلل من نظم معجز لمخمق واخبار 
 بغيوب السبيل لعمم اليو. 

وىكذا فالزمخشري يضيف شيئًا جديدًا يبين فيو اعجاز القرآن، 
 معجز بنظمو فيو يأخذ برأي الجرجاني من حيث ان القرآن الكريم

لكنو حيث عرض لنظم القرآن عرض اليو من ناحية الجمال 
يتناول موضوعات النظم  وكان ،دث عن احكام معاني النحوالحا

ومما اضافو  التي جاءت عند الجرجاني ومنيا التقديم والتأخير.
الى دراسة عمم المعاني ))التقديم والتأخير وما يتصل بو من 
تعريف المسند اليو وتنكيره، وتقييد الفعل بالشرط بعد اذا وان ولو 

والمعاني المجازية الساليب ومواقعيا في التعبير، والقصر 
 االنشاء((.

لقد استوعب الزمخشري كل ما كتبو عبد القاىر الجرجاني في 
كتابيو ))دالئل االعجاز(( و )اسرار البالغة( وحاول ان يطبق 

 ذلك عمى آي القرن الكريم، 
 

 ىـ(606فخر الدين الرازي )ت 
صاحب كتاب )نياية االيجاز في دراية االعجاز(   وكتابو ىذا 
تمخيص لكتابي )اسرار البالغة( و )دالئل االعجاز( لعبد القاىر 
الجرجاني، ونجد الرازي يرتب كتابو في مقدمة وجممتين ويتحدث 



 

في المقدمة عن اعجاز القرآن وشرف الفصاحة، أما الجممتان 
  .ية في النظمففي االولى بحث المفردات والثان

لعل نظرية النظم من اىم التطبيقات البالغية عند الرازي في 
تفسيره الكبير، فيو يرى ان القرآن معجز بفصاحة الفاظو وشرف 

، يرى ان من قالوا ان القرآن معجز معانية فضاًل من نظمو
الفصاحة ليست راجعة الى باسموبو ارادوا النظم بعينو كما يرى ان 

يستمد الرازي رأيو ، وفي ىذا تعود الى المعاني االلفاظ بل انيا
 من الجرجاني 

الترابط التام بين ب تكون وحدة النظم في القرآن الكريم يرى ان
كان النظم عند الجرجاني ىو تعميق الكمم بعضيا  :اآليات والسور

ببعض وجعل بعضيا بسبب من بعض نجد الرازي يطبق ىذا عمى 
فالرازي لم يقف عند نظم اآليات آيات القرآن الكريم وسوره 

وترابطيا في السورة الواحدة، بل تجاوز ذلك، والحظ الترابط في 
 بعض السور وارتباطيا بالسور التي تمييا

النظم يكون بتوخي معاني يتابع الجرجاني في القول الرازي  .
مواضع التقديم والتأخير والحذف لفي تفسيره، ويطبقو  النحو

المضمر في سبيل بيان الوجو الذي يستقيم فيو واالضمار وتقدير 
 .(1) بناء اآلية

 

                                           
 .243ينظر: الرازي بالغيًا: (1)



 

 الرازي الى  ذومن خالل نظرية النظم ينف: النظم والسرقات
واليغرنك قول فيقول )قضية السرقات االدبية  ىينظرية نقدية 

فان ىذا الناس ان الشاعر اخذ المعنى من شاعر آخر 
عميو بالداللة ممعنى المدلول لوالمرادفات لتسامح منيم، 

 المدلول عميو بالداللة الوضعيةفأما ان يكون  المعنوية واحد،
 .(2) ((الترجمةواحد فذلك اليكون اال 

 الصورة البالغية عائدة الى النظم وليس لمجرد االستعارة
 منيا ثالثة وعشرين وجيًا،  ذكرالرازي : يذكر اقسام النظم

ويستمد ىذه الوجوه وامثمتيا من )حدائق السحر في دقائق 
الشعر( لموطواط ومنيا: المطابقة والمزاوجة بين معنيين في 
الشرط والجزاء واالعتراض، وااللتفات، واالقتباس 

 .(3) والتمميح،والتورية، والمبالغة، وحسن التعميل وغيرىا((
قد لخص كتابي الجرجاني )دالئل  وىكذا يبدو ان الرازي

االعجاز( و)اسرار البالغة( واستفاد من كتاب الوطواط 
والزمخشري وما كتب الرماني في رسالة )النكت في اعجاز 

 القرآن(
 النظم بعد الجرجاني 
 السكاكي 

                                           
 .101نهاية االيجاز: (2)
 .283-282وتطور: ينظر: البالغة تاريخ (3)



 

تكمم عمى اقسام المعاني ويبدؤىا باسموبي الخبر واالنشاء  
،وعالج قضية الصدق والكذب في الخبر واالنكار وغيره في 
الطمب، كما يحدثك عن االسناد واركانو وقد تأثر براي عبد 
القاىر الجرجاني في دالئل االعجاز فقسم المعاني حسب ركني 

ساس نجد السكاكي الجممة، المسند اليو والمسند وعمى ىذا اال
عند ذكر التقديم مثاًل في المسند اليو مر ة، وفي المسند مر ة 

 اخرى
 ثالث عمماء البالغة في القرن السادس اليجري، :  السكاكي

دون ربطيا في عموم البالغة الثالثة مفتاح العموم الف كتابو 
وصنفو في اثني عشر عامًا، قال ياقوت:  بموضوع اعجاز القرآن

 كل االحسان.احسنت فيو 
كان السكاكي اول من اطمق مصطمح )عمم المعاني( عمى 
الموضوعات التي سماىا عبد القاىر الجرجاني في النظم او 
معاني النحو، فيو اول من قسم البالغة الى معاٍن وبيان 

الخبر قسمان: كالم العرب ، ويقرر السكاكي ان ومحسنات
تعمق بالخبر ، ولذلك قسم المعاني الى قوانين: مايوالطمب

 ومايتصل بالطمب.
وخمط مو )عمم المعاني( وتبويبو بالمنطق، يقست وقد تأثر في

حديثو عن الخبر موضوعات كثيرة التخص الخبر وحده وانما  في
 ىي مشتركة بينو وبين الطمب.



 

لم يكن السكاكي موفقًا في منيجو ىذا الذي بناه عمى و 
 المنطق وحده 

 
  ه637-558ابن االثير 

ابن االثير متأثرًأ بعبد القاىر الجرجاني في قضية المفظ وكان 
والمعنى. ومع اىتمامو بالمعاني فإننا نجده يدعو الى االىتمام 
بااللفاظ كذلك فدعا الى التالؤم بين االلفاظ والمعاني، فكان ابن 

 االثير يشبو المعاني بالروح وااللفاظ بالجسد.
صاحة الى النظم ال كان الجرجاني يرجع الف:  فصاحة االلفاظ

الى االلفاظ وال الى المعاني منفصمين، ولكننا نجد ابن االثير يدافع 
عن الخصائص المستقمة والمنفصمة لكل من االلفاظ والمعاني، 
ويذكر خصائص متعددة اذا توافرت في الكممة اصبحت فصيحة، 
ومنيا ان تكون متناسبة المخارج وخالية من الغرابة او الحوشية، 

كون مألوفة سيمة، وان تتفق معاني االلفاظ مع اصواتيا وان ت
وتراكيبيا، و الفصاحة عنده ىي الظيور والبيان ال الغموض 

 والخفاء.
ويظير من ىذا ان ابن االثير يرى ان الفصاحة تكون في االلفاظ 
المفردة اذا تحققت الشروط التي ذكرىا، وىو بذلك يرد عمى من 

يات التفيم اال بالتفسير، فقال: ىو ان قال: )ان في القرآن الكريم آ
مفرداتيا فصيحة، وعدم الفيم جاء من تراكيبيا فاحتاجت الى 



 

التفسير، وبيذا يخالف الجرجاني الذي تحدث عن فساد الذوق 
بالكالم لمن قالوا إن الفصاحة لمفظ بدليل ان لفظة تكون فصيحة 
في موضع غير فصيحة في غيره كمفظ )تؤذي( الذي اتصف 

 قبح في قول الشاعر:بال
 ومن يعشق يمذ لو الغرام  تمذ لو المروءة وىي تؤذي

والمسند في موضعو من اآلية الكريمة )ان ذكمم كان يؤذي النبي 
فيستحي منكم(. وقال الجرجاني ان فصاحة المفظ بحسب معناه ال 
لحروفو. فكأن ابن االثير اراد ان يبعد الشبية عن فصاحة بعض 

مفردات، ولكنو بتعميمو ىذا ىرب من شيء ووقع اآليات فاثبتيا لم
في شيء آخر واليصح ان يكون ذلك سببًا ليغير ابن االثير 
حقائق االشياء فوصف االلفاظ المفردة بالفصاحة وىي القيمة ليا 

 اال مركبة في عبارات.
 ىـ(684حازم القرطاجني )ت 

تحدث عن نظم الشعر، وحاجتو الى الطبع والدربة بعد وجود 
يئات واالدوات والبواعث واشار الى ان االلفاظ ترتبط بالمعاني المي

وفي ىذا يقول: وان يكون المفظ طبقًا لممعنى، وان تكون العبارة 
 جارية من جميع انحائيا عمى أوضح مناىج البيان والفصاحة. 

 د تجاوز حازم في نظريتو الشعرية مفيوم )النظم( عند الجرجانيلق
ه الواسع، ولم يقصره عمى صورة السياق ، فتحدث عن النظم بمعنا

التأليفي بل تخطاه الى مراحل اخرى فيو قد اقر أن النظم يتناول 



 

سياق االلفاظ، ولكنو اوجد الى جانبو االسموب ليتناول سياق 
المعاني، وفي توافر النظم واالسموب المترع لدى حازم يكون قد  

 تخطى نظرية الجرجاني.
 النظم واإلعجاز 
 ىـ(725مزة العموي )تيحيى بن ح 

صاحب كتاب )الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعموم حقائق 
االعجاز( وىو من عمماء القرن الثامن اليجري اذ وقف عمى 
مجموع ُكتب البالغة واالدب السابقة مثل كتاب الصناعتين البي 
ىالل العسكري ومانقل من دالئل االعجاز و )اسرار البالغة( لعبد 

 اني في تصانيف المؤلفين وغيره كثير.القاىر الجرج
وقد تأثر بقول عبد القاىر: بتبعية االلفاظ لممعاني وىو اليعني 

 الترجيح الن احد االمرين اليقوم إال باآلخر
، وال انفصال والفصاحة عنده تكون في االلفاظ والمعاني معاً 

بينيما،فيي صفة مشتركة بينيما. اذ يقول ))يخطئ من قصر 
المفظ ويخطئ من قصرىا عمى المعنى، ويخطئ من  الفصاحة عمى

 فصل المفظ والمعنى((.
وقف العموي في نظرية النظم بعد الجرجاني عند قضية اعجاز 

ويحاول العموي ان يستعرض االراء والمذاىب في القرآن الكريم، 
وىو رأي النظام ومن تبعو، القول بالصرفة ىذه القضية : ومنيا 

وتقريره ان اعجازه انما ىو االسموب ي وقول من زعم ان الوجو ف



 

وقول من زعم اسموبو مخالف لسائر االساليب الواقعة في الكالم، 
، وقول من زعم ان ان وجو اعجازه انما ىو خموه عن المناقضة

اشتمالو عمى الحقائق وتضمنو الوجو في االعجاز انما ىو 
اتزال التي التزال غضة طرية عمى وجو الدىر، ملالسرار والدقائق 

 لو غاية بخالف غيره من الكالم.
، وىناك من وىناك من زعم ان الوجو في اعجازه ىو البالغة 

يقول بنظمو الذي تميز بو من سائر الكالم، ومذىب من قال: ان 
وجو اعجازه ىو مجموع ىذه االمور كميا، فال قول من ىذه 

 االقاويل اال ىو مختص بو) (.
 ماحتواه من الخائص وجمعياولخص وجوه االعجاز في القران ب

 باالتي: 
عمى معنى انيا بريئة عن الخاصة االولى: الفصاحة في الفاظو 

يد والثقل، خفيفة عمى االلسنة تجري عمييا كأنيا السمسال قالتع
 دقة وصفاء وعذوبة وحالوة.

باالضافة الى مضرب كل  الخاصية الثانية: البالغة في المعاني
مثل، ومساقًا كل قصة، وخبر وفي االوامر والنواىي، وانواع 
الوعيد، ومحاسن المواعظ وغير ذلك مما اشتممت عميو العموم 

 مسوقة عمى ابمغ سياق.القرآنية، فإنيا 



 

، فإنك تراه فيما الخاصية الثالثة: جودة النظم وحسن السياق
ى اتم نظام واحسنو واكممو، ذكرناه من ىذه العموم منظومًا عم

 فيذه ىي الوجوه في االعجاز.
وىكذا يرجع العموي اعجاز القرآن الكريم الى الفصاحة في االلفاظ 

وبيذا خرج  والبالغة في المعاني وجودة النظم وحسن السياق،
الجرجاني الذي يرى ان اعجاز القرآن العموي برأيو ىذا وخالف 

 الفصاحة والبالغة.فاضاف عيمو صفتي الكريم بنظمو، 
ويمخص ماجاء في كتاب )التبيان( لمزممكاني تقريبًا الذي لخص 
فيو آراء عبد القاىر اذ يرى انو يجب عمى االديب مراعاة 

 مايقتضيو المفظ من الحقيقة والمجاز.
 

 المحدثون وموقفيم من رأي الجرجاني 
الجرجاني قريب من عمم التراكيب عند  مذىبواكد مندور ان 

، ، ىو مذىب العالم السويسري )فردتان دي سوسير( الفرنسيين
ىذا المذىب الخطير طريقة  واىم ما في 1913الذي توفي 

اقرب الى  وىو .استخدامو كاساس لمنيج لغوي في نقد النصوص
المغة مجموعة من العالقات في: فمسفة التي ترى ان نظرية ال

 .المغات، وفي نقد االدب
  العشماويالدكتور محمد زكي 



 

ريتشاردز اليخرج عما قالو عبد القاىر فيما يتعمق وجد ان  
 بقضية النظم، وعالقة الكممات بعضيا ببعض.


