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ا: *نظرية النظم عند اإلمام عبد القاهر اجلرجاين .2   مفهومها، أسسها، منطلقا

 فيـل لو احـ ،مير كـلا نآر قـلا زاجـعإ ببسـ ريسـفت يف ءامـلعلا فالتخـا يناجـر جلا رهاقـلا دبـع ىأر  نأ دعب    
 نمؤ يـ ال نملـ مير كـلا نآر قـلا زاجـعإ تابـثإ اـ عنـتقاو  اهـمهف نملـ نكمي ثيحب ،ةعنقملا ةيملعلا ةلدألا هيف ركذ ي باتك
  :زاجعإلا هباتك يف يناجر جلا رهاقلا دبع هر كذ  ام مهأ صيخلت لو احأسو  ،كلذب
وال خيلـو التعلـق مـن »  ليس النظم سـوى تعليـق الكلـم بعضـها بـبعض«:  النظم بقولهعرف عبد القاهر اجلرجاين - 

أن تكون كلمة مبتدأ واألخرى خرب، أو واحدة فعل واألخرى فاعل والثالثة مفعول، أو اجلملة األوىل شـرط واجلملـة 
رّ ج ملهو ... الثانية جوابه   .وهكذا ال خيرج نظم الكلم عن املعاين النحوية ا

ـا املزيـة يف مث يتساءل اجلر    جاين عن إذا مـا كانـت هـذه املعـاين النحويـة معروفـة لـدى العـرب، فكيـف حصـلت 
فينبغي لكل ذي  ،فإن كان ذلك يلزمنا«: مث قال ؟القرآن حىت أصبح معجزا ومل يتسن ألحد من البشر اإلتيان مبثله

علــم أنــه الطريــق إىل البيــان ديــن وعقــل أن ينظــر يف الكتــاب الــذي وضــعناه، ويستقصــي التأمــل ملــا أودعنــاه، فــإن 
وهيهـات  ،ودلنـا عليـه ،والكشف عن احلجة والربهـان تبـع احلـق وأخـذ بـه، وإال رأى أن لـه طريقـا غـريه أومـأ لنـا إليـه

ووضـع  ،والصـناعة تفضـل الصـناعة ،كمـا أن النسـج يفضـل النسـج  ،مث بـني أن الكـالم يفضـل بعضـه بعضـا. »ذلك
  :مبادئ أمهها

ملـا كـان يف  )ضـرب(مكـان  )ربـض(: فلـو أن واضـع اللغـة كـان قـد قـال«: ينجـاقـال اجلر  نظم احلروف اعتبـاطي  -أ 
بع لنظم املعاين» ذلك ما يؤدي إىل فساد  .أما نظم الكلم فليس كذلك، ألنه 

يف  )فــرس(دل علــى معناهـا مــن كلمـة  )رجـل(، فليســت كلمـة لـيس للكلمـة فضــل قبـل دخوهلــا يف الـنظم  - ب 
ا أبــني ممــ )رجــل(منفــردة، وال كلمــة  )ليــث(ح مــن كلمــة وضــح وأفصــ )أســد(وال كلمــة . معناهــا ىلــالداللــة ع

 .املعىن نفسه يقابلها يف الفارسية ويعرب عن

مـا : وقولـك. زيـد انطلـقال يـؤدي معـىن  انطلق زيد: فقولك. ، أو ذهب بعضهإذا تغري نظم الكلم تغري املعىن   -ج 
ذا: خيتلف عن قولك ذا أمرتك  .ما أمرتك 

 اءاملـــ يضغــي و عــلقأ اء مســـو  كاءي مــعــلاب  أرض يـــلقو ﴿: بقولــه تعــاىل ، واستشـــهداملزيــة يف الكلــم جمتمعــة   -د 
فإن اإلعجاز يف أن الفعل قال جاء . 44﴾ هود نياملالظ مو قلا لدعب يلقو  يودى اجللع تو تاسو  رماأل يضقو 

مـر آمـر، وأن النـداء جـاء بيـا دون  أيتهـا وإضـافة املـاء إىل  مبنيـا للمجهـول لبيـان أن األرض مل تبتلـع املـاء إال 

                                                             
يران، كان من أئمة اللغة والنحو واألدب، من مؤلفاته - * : هو أبو بكر بن عبد الرمحن بن دمحم اجلرجاين، نسبة إىل جرجان 

  .ـه471 ةنس هللا همحر  يفو ت ،وغريها  دالئل اإلعجاز، أسرار البالغة، اجلمل يف النحو
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رّ جـ ملـهو ... ابلعي املاء، وأن السفينة مل تذكر تعظيما هلا فقـال اسـتوت علـى اجلـودي :الكاف دون أن يقول  ،ا
 . ولو أخذت لفظة من اآلية مفردة ملا عربت عن معناها وهي جبوار بقية الكلمات

ومبجـرد مـا يـتمكن املـتكلم مـن نظـم معانيـه فـإن األلفـاظ تنقـاد لـه بـال جهـد منـه، ألن  ،يف املعـاينالنظم يكون    -ه 
بد منه من  واعلم أن ما ترى أنه ال«: األلفاظ أوعية املعاين فال ميكن الفصل بينهما، قال عبد القاهر اجلرجاين

لفكــر، ولكنــه شــيء  ــه  ــنظم اخلــاص، لــيس هــو الــذي طلبت يقــع بســبب األول ترتيــب األلفــاظ وتواليهــا علــى ال
ـا ال حمالـة تتبـع املعـاين يف مواقعهـا، فـإذا وجـب ملعـىن  ضرورة من حيث أن األلفاظ إذا كانت أوعية للمعـاين فإ

 .»أن يكون أوال يف النفس، وجب للفظ الدال عليه أن يكون مثله أوال يف النطق

ب زيـد عمـرا يـوم اجلمعـة ضـر ضر «: ومثل لذلك بـ يفيد نظم جمموعة من الكلمات معىن واحدا ال عدة معان  -و 
ــه أوقعــه علــى  ،فــإن اجلملــة ال تفهــم إال وأن هنــاك فعــل الضــرب أوقعــه زيــد» شــديدا لــيس علــى أي كــان ولكن
م ولكنه كان يوم اجلمعة ،عمرو وال يفهـم . وليس أي ضـرب ولكنـه شـديد ،وهذا الضرب مل يكن يف سائر األ

 .أدى نظم هذه الكلم معىن واحدا معىن لفظ مبفرده بل بربطه بغريه من األلفاظ ولذلك

از ال يزيد    -ز  أنـه . جـم الرمـاد: فليسـت املزيـة يف قـوهلم«: ، قـال اجلرجـاينيف املعـىن ولكنـه يزيـد يف إثبـات املعـىنا
 ،اذهـ مهفتلـو  .»أبلغ، وأوجبته إجيا هـو أشـددل على قرى أكثر، بل إنك أثبت له القرى الكثري من وجه هو 

 :نيتيلاتلا نيتلمجل همر ك نع ريبعتلا اننكمي هنإف ،امير ك الجر  ديز  نكيل :لو قأ

 .مير ك ديز  :)1( ةلمجلا -

 .دامر لا ريثك ديز  :)2( ةلمجلا -

 )1( ةلمجلا نأل )1( ةلمجلا نم همر ك نع ريبعتلا يف غلبأ )2( ةلمجلا تناك امنإو  ،تب مو لعم ديز  مر كف
 .زاجم )2( ةلمجلاو  ةقيقح

لتعريــف  ،ومعــىن هــذا :عــاين النحــوتــوخي م   -ح  لتقــدمي والتــأخري أو  أن نظــم الكلــم مــرده إىل معــاين النحــو إمــا 
لوصل أو الفصل إىل غري ما هنالك، قـال صـاحب دالئـل اإلعجـاز حلذف أو  اعلـم أن لـيس «: والتنكري أو 

وله، وتعرف مناهجـه الـيت النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، وتعمل على قوانينه وأص
ويتصرف يف التعريف والتنكري، والتقدمي والتأخري يف الكالم كله ويف احلذف والتكرار، ... جت فال تزيغ عنها

مث نبـه أن املعـاين . الـدالئل» واإلضمار واإلظهار، فيضع كال مكانه ويستعمله على الصحة وعلـى مـا ينبغـي لـه
لضرورة أن يصلح يف مجيع املواضع، ولكن لكل موضعهالنحوية إذا صلح نوع منها يف موضع   . فليس 

هــا خمتصــرة، تلـك هــي أهـم املبــادئ واألصـول الــيت انطلــق منهـا عبــد القـاهر اجلرجــاين ليكــوّ  ن نظريـة الــنظم، قـد ذكر
  :وإليك بعض األمثلة اليت تبني طريقة تطبيقها

فليس اإلعجاز يف هذه اآلية هو اختيار ألفاظها، وليس احلسن  .04﴾ مرمي اآليةابيش سأالر  لعتاشو ﴿: قال تعاىل
لنار وحذف املشبه به فحسب، وإمنا  عود إىل نظم الكلم وتوخي مقاصد النحو يفيها متوقفا على أن شبه الشيب 
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 إذ جعل الرأس فاعال وليس بفاعل يف احلقيقة، ونصب الشيب وهو الفاعل يف املعىن، وهـذا الـنظم لـه داللـة ليسـت
لقولنا اشتعل شيب الرأس، وإن كانت االستعارة على حاهلا يف العبارة الثانية فال تبقى املزية إال لـنظم الكلـم، وذلـك 
أن اشـتعل الــرأس شــيبا نفيــد عمــوم الشـيب بينمــا اشــتعل الشــيب يف الــرأس أو شـاب شــعر الــرأس فــال تفيــد العمــوم، 

فكأنه مل يبق من األرض موضـع إال وقـد أصـبح . 12﴾ القمرويع ضر  األر جفو ﴿:ومثل اآلية السابقة قوله تعاىل
 .عينا

 

  


