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  النظـم
I. :تمهيد   

النَّظْم: التْأليفُ، تقول: نظَمتُ اللْؤلَؤ أي جمعته في السلْك. وكلُّ شـيء قَرنْتَـه   
بآخر أو ضممتَ بعضه إلى بعض، فقد نَظَمتْه. والـنَّظْم: المنْظـوم، وصـف    
بالمصدر. والنَّظْم: ما نظَمته من لؤلٍؤ وغيره. ومنه سمي وضع كلمـة بجانـب   

هـ) أول 471ولم يكن عبد القاهر الجرجاني (ت كلمة بطريق مخصوص نظما.
 نظرية الـنظم  ظم، وإنما كان أول من  وضع أصولمن تطرق إلى موضوع الن

، وأكد أنها سبب إعجاز القرآن الكريم، ومن الذين تطرقوا وبين لب موضوعها
هـ)، 210هـ) في كتابه، وبشر بن المعتمر (ت180إلى الموضوع: سيبويه (ت

ان والتبيين وفي الحيوان، والقاضي عبد الجبـار  هـ) في البي255والجاحظ (ت
هـ) في كتابه المغني، وهو الذي قصده عبد القاهر الجرجاني 415المعتزلي (ت

في مواضع كثيرة من كتابه دالئل اإلعجاز. ولفهم مسألة النظم يحسن الحـديث  
  عن ثالث قضايا وجه اللغويون إليها اهتمامهم قبل عبد القاهر الجرجاني هي:  

: وتوصلوا إلى أن الفكرة تنتقل من المفهِـم  فهم واإلفهام أو البيان والتبينال  -أ 
إلى المتفهم بخمسة وسائل هي: اللفظ، ثم اإلشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال 

  ). 76، ص1وتسمى النِّصبةُ (ينظر: الجاحظ، البيان والتبيين، ج
يل قول عن قـول،  إذ كانوا يبحثون عن سبب تفضالمفاضلة بين أسلوبين:   -ب 

وتحسين شعر عن شعر، فذهب بعضهم إلى المعنى المتطرق إليه في القـولين،  
وإلى الغرض المشار إليه في الشعرين، وذهب بعضهم إلى حسن اختيار األلفاظ 
المعبرة عن المعاني، وجودتها من حيث النطق، ووضوحا من حيـث الداللـة.   

 .وتميز هذا المذهب بالجدل حول اللفظ والمعنى
لما أنكر المشـركون العـرب القـرآن     البحث عن سبب إعجاز القرآن: -جـ

وزعموا أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم تقولَه، تحداهم اهللا سبحانه وتعالى بأن 
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، 33يأتوا بحديث مثله في مواضع كثيرة من القرآن الكريم (ينظـر: الطـور:   
نهم اإلتيان بمثله، فقـال:  ) وأكد لهم أنه ال يمك88، واإلسراء: 13، وهود: 34

 كُماءدوا شُهعادو هثْلم نم ةورنَا فَْأتُوا بِسدبلَى علْنَا عا نَزمبٍ ميي رف كُنْتُم ِإنو﴿
)ينقادص كُنْتُم ِإن ونِ اللَّهد نالَّ 23م لُوا فَاتَّقُوا النَّـارتَفْع لَنلُوا وتَفْع لَم ـي  )فَِإنت

)رِينتْ ِللْكَافدةُ ُأعارجالْحو ا النَّاسهقُودفلمـا  24، 23)﴾ البقرة اآليتان 24و  .
عجزوا وهم جهابذة الفصاحة، وفرسان الكالم، اتجه علماء اللغة للبحـث عـن   
سبب عجز العرب عن اإلتيان بمثله، مع أن ألفاظ القرآن هي األلفاظ ذاتها التي 

كالمها، فذهب بعضهم إلى ما يعرف بالصرفَة، أي أن اهللا تستعملها العرب في 
ختم على أفواه العرب وصرف بلغاءهم على اإلتيان بمثلـه، وذهـب غيـرهم    

 مذاهب أخرى منها مزية نظم كالمه التي جاء بها عبد القاهر الجرجاني. 
II.  :أثناء محاولة فهم القرآن الكريم ومعرفة سبب إعجـازه قـام   دراسة النظم

ن بدراسة النظم، وسنقتصر على ما جاء بـه الجـاحظ وعبـد القـاهر     اللغويو
 الجرجاني.

: ذكر الجاحظ في كتابه البيان والتبيـين  هـ)255النظم عند الجاحظ (ت .1
مصطلح النظم عند حديثه عن نظم الخطب ونظم القرآن ونظم المعاني، وكانت 

شـير إلـى   لنظم مستقاة من كالم العرب في نثرها وشعرها، وسناأكثر دراسته 
 بعض ما تطرق إليه الجاحظ باختصار، فمن ذلك قوله شارحا لقول الشاعر: 

  وبعض قريض القوم أوالد علَّة     يكد لسان الناطق المتحفظ
إذا كان الشعر مسـتكرها،  «أوالد علة أبناء رجل واحد من أمهات شتى. قال: 

وكانت ألفاظ البيت من الشعر ال يقع بعضها مماثال لبعض، كان بينها من التنافر 
ما بين أوالد العالت... وأجود الشعر ما رأيته متالحم األجزاء، سهل المخارج، 

وفضل ما كان من » سبكا واحدا... فتعلم بذلك أنه قد أفرغ إفراغا واحدا، وسبك
خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره «الشعر يخبر أوله بآخره فقال: 
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 :قـال  .أنا أشعر منك :ونقل قول عمر بن لجاء لبعض الشعراء». عرفت قافيته
ومعنى هـذا أن   .قال ألني أقول البيت وأخاه وتقول البيت وابن عمه ؟وبم ذاك

بعضها ببعض، وأفاض في نقل أوصـاف الكـالم    امترابطيكون أجزاء النظم 
وكالحلل والمعاطف  ،فقال: ووصفوا كالمهم في أشعارهم فجعلوه كبرود العصب

والديباج والوشي وأشباه ذلك. وشبه القائل بـالجزار واشـترط عليـه إصـابة     
  المفصل، أي إصابة المعنى.

أنصار اللفظ وهـو  ومن أهم القضايا التي يجب الوقوف عندها أن الجاحظ من 
القائل: المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العربـي والعجمـي، والقـروي،    

  والبدوي. وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخير اللفظ. وكان يقول بالصرفة. 
  

  أسئلة:
 

 ما معنى النِّصبةُ؟ .1
 ما معنى الصرفَةُ؟ .2
 هل يمكننا فهم معنى النظم من خالل ما قاله الجاحظ؟ .3
جاء به الجاحظ من أقوال تفسر إلى حد ما سبب تفاوت كالمـين   هل ما .4

 في الحسن؟
  هل تعتقد أن ما قال به الجاحظ يفسر سبب اإلعجاز في القرآن الكريم؟ .5

  
  

 األستاذ عمر بورنان


