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ABSTRACT 

The research discussed the Al-Jurjani theory of Nazm, an applied study through the book of 

“Evidence of Miracles”. The study examined the impact of the mentioned theory on the study of 

the literary text in general, and the Qur’anic text in particular. Moreover, it highlighted the theory 

adequacy in proving the rhetorical miracle of the Holy Qur’an, as well as the disagreement between 

scholars since the past until present about the theory capacity to comprise the various aspects of 

Scientific Miracles, which has been discussed by Al-Jarjani. The researcher has followed an 

inductive approach in collecting, compiling and classifying previous knowledge, while analytical 

techniques were used in discussing, investigating, comprehending and demonstrating information 

by showing practical examples. The study concluded that the disagreement about the theory was 

only in terms of conceptual imaginary terminology. It was found that, while some senior scholars 

criticized the origins and rules of the theory, you find that they have established their 

interpretations based on its rules. The research also determined that theory has provided keys and 

hints to understand the Quranic Text. In addition, it was determined that that theory has created a 

a revival in dealing with Quaranic Text. Furthermore, it has revealed a wide horizon for scholars 

to study the meanings and interpretation of the Noble Qur’an according to its conceptual 

connotations, after it was just limited to explaining the linguistic significance of the Quranic words 

and phrases 

keywords: Al-Jurjani theory of Nazm, Rhetoric, Evidence of Miracles. 

 

 ملخص البحث 
دراسة تطبيقية من خالل كتاب دالئل اإلعجاز( نظرية  :)نظرية النظم عند اجلرجاينبـ  املوسوم    بحث اول التن

النظم وأثرها على دراسة الّنص األديب عامة والّنّص القرآين بشكل خاص، ومن حيث كفايتها يف إثبات اإلعجاز البالغي 
املختلفة، وحديثا حول النظرية وقدرهتا على استيعاب أوجه اإلعجاز  اخلالف الدائر بني العلماء قدميا  الكرمي، و   للقرآن

دالئل اإلعجاز الذي أرسى فيه الشيخ اجلرجاين قواعد النظرية وأصوهلا. وقد اتبعت فيه الباحثة   كتاب وذلك من خالل  
املنهج االستقرائي يف مجع املعلومات وتصنيفها وتبويبها، واملنهج التحليلي يف مناقشة املعلومات ومتحيصها وحتقيقها 

توصلت الدراسة إىل أن اخلالف حول نظرية النظم ال يعدو أن يكون خالفا   التطبيقية.والتدليل عليها عن طريق األمثلة  
  قائمة  وكتبهمقد أنشأوا تفاسريهم    وقواعدها، جتدهمففي حني انتقد بعض كبار العلماء أصول النظرية    ُمصطلحّيا صوراي، 

قّدمت مفاتيح لفهم الّنص القرآين وأحدثت أّن نظرية النظم قد    إىل   وتوصلت كذلك  ،عليها من حيث القاعدة والتطبيق
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وفق ما تقتضيه   وتفسريه أفقا واسعا أمام العلماء لدراسة معاين القرآن الكرمي    جتديدا نوعيا يف التعامل معه، وفتحت 
 .بعد أن كان حمصورا يف بيان الداللة اللغوية للفظة والعبارة القرآنية،  مقاصده وتستلزمه دالالته

 ، البالغة، دالئل اإلعجاز. اجلرجايننظرية النظم،   الكلمات املفتاحية

 
 املقدمة 

إّن تعّلم القران الكرمي واكتشاف أسراره، والغوص يف أعماقه من أشرف املهام اليت ميكن أن خيوضها طالب 
عقول الباحثني، فإن القرآن الكرمي مثار    .1العلم، قال رسول هللا صلى هللا عليه وسّلم )خريكم من تعّلم القرآن وعّلمه( 

 .حيرك مهمهم ويوقد عزائمهم مبا فيه من مجال التعبري ومتانة النظم وقوة األسلوب ووسائل الدعوة واإلقناع

قد شغلت ُمدارسة القرآن الكرمي بشىت علومه وفنونه جهابذة العلماء يف القدمي واحلديث. والزالت كنوزه تلوح و 
قص قيمة وأمهّية رغم ما يشهده العامل من تطور فكري وعلمّي متسارعني؛ فصدق هللا العظيم تنتباعا؛ دون أن تنضب أو  

ِلَكلِ }القائل   ِمَداداً  اْلَبْحُر  َلْو َكاَن  مبِْثِلِه  ُقْل  َنا  َوَلْو ِجئـْ تـَنـَْفَد َكِلَماُت َريبِّ  َأْن  قـَْبَل  اْلَبْحُر  لََنِفَد  سورة ]  َمَددا{َماِت َريبِّ 
 .[109:الكهف آية

نظرية النظم عند اجلرجاين: دراسة تطبيقية من خالل كتاب )  البحث يف اختيار موضوع    الباحثة   وقد رغبت 
  .القرآن الكرمي من إعجاز وبالغة جعلته املعجزة اخلالدة إىل يوم القيامةلتعّلقه بصميم ما يف    ؛ (دالئل اإلعجاز

اجلليد عن قضية اإلعجاز اليت شغلت األمة يف حينها ويف كل حني، وتكسر  لتذيبفقد جاءت نظرية النظم 
إلهبام حبيث اجلمود، وخترجه إىل حيز التعليل والتفسري، وإجالء الغموض كشف األسرار فقد كان اإلعجاز قبلها من ا 

ال تقوى عليه العبارة وال جيرؤ ذو لب على اخلوض فيه، فقد كان من وجهة نظرهم سّر رابين أودعه يف كتابه، ال ميكن 
واسعا إلدراك أدواته ومفاتيحه،   اجملالللعقل البشري أن يدرك كنهه، حىت جاء عبد القاهر اجلرجاين ففك شيفرته، وفتح  

 مقدما بذلك أداة علمية دقيقة لفهم القرآن الكرمي واكتشاف أسراره وتلّمس دالالته ومقاصده. 

نظرية النظم عند األمام اجلرجاين وأثرها على اإلعجاز البالغي للقرآن الكرمي من   بدراسةوقد قامت الباحثة  
لنشأة، وموقف العلماء من النظرية، وأسسها وأركاهنا ومباحثها وتطبيقاهتا خالل تناول نظرية النظم من حيث الفكرة وا

الكرمي دالالته  القرآن  أثر على تفسري  النظرية من  البحث إىل ما أحدثته  من خالل كتاب دالئل اإلعجاز، وتطرق 
 ومقاصده. 
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 املبحث األول: مفهوم فكرة النظم عند اجلرجاين
 مام اجلرجايناملطلب األول: فكرة النظم عند اإل

عنده ثالث:   بعض، والكلماجلرجاين أن النظم ليس سوى تعليق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب  يرى  
 وتعلق اسم بفعل،    ابسم، وتعلق اسم    أقسام: تعلق فيما بينها طرق معلومة وهو ال يعدو ثالثة    وحرف، وللتعلق اسم وفعل  
العرب .وقد طرح اجلرجاين تساؤال مفاده أن هذه الوجوه يف تعلق الكالم بعضه ببعض كانت موجودة عند 2حرف هبما 

 فما املزية اليت جاء هبا القرآن الكرمي فأعجزت اخللق مجيعا؟!   ومنظومه، استعملوها يف منثور الكالم    وقد 

شعرها ونثرها وحنوها وعّد الصاد عن تلك العلوم لقد عزا اجلرجاين املعرفة يف القرآن الكرمي إىل املعرفة بعلوم اللغة  
يف النحو واحتقارهم له واصغارهم ألمره وهتاوهنم فصنيعهم يف ذلك   وما زهدهم"    فقال:  صادا عن معرفة حجة هللا تعاىل

 3".وأشبه أبن يكون صدا عن متاب هللا وعن معرفة معانيه  الشعر، أشنع من صنيعهم يف  

كالم وأتليفه وتركيبه وغريه من فنون الصناعة يف عامل األشياء واحملسوسات فقال : وقد حلظ تشاهبا بني نظم ال
" وإن سبيل هذه املعاين يف الكالم الذي هي جماز فيه سبيلها يف األشياء اليت هي حقيقة فيها وانه كما يفضل هناك 

ضل وتكثر املزية حىت يفوق الشيء نظريه مث يعظم الف  النظم النظم، والتأليف التأليف، والنسخ النسخ والصياغة الصياغة،
يفضل بعض الكالم بعضا، ويتقدم منه الشيء،   الشديد كذلك واجملانس له درجات كثرية، وحىت تتفاوت القيم التفاوت  

ويستأنف له غاية بعد غاية حىت ينتهي إىل  ويعلو مرقبا فوق مرقب، مث يزداد من فضله ذلك ويرتقى منزلة فوق منزلة،
ويستأنف اجلرجاين مشريا ملن  ،4تنقطع األطماع وحتسر الظنون وتسقط القوى وتستوي األقدام يف العجز " حديث  

يقولون ب)الالتعليل( أي ان اإلعجاز يف القرآن ليس له سبب، :"لكن بقي أن تعلموان مكان املزية يف الكالم وتصفوها 
وجهه ويبني، وال يكفي أن تقولوا إنه خصوصية يف كيفية وتذكروها ذكرا كما ينص الشيء ويعني، ويكشف عن   لنا،

النظم ، وطريقة خمصوصة يف نسق الكلم بعضها على بعض حىت تصفوا لنا تلك اخلصوصية وتبينوها وتذكروا هلا أمثلة 
هلا   إذن فهو ال يعرتف مبنطقة الالتعليل إذ أنه ال يكفي يف علم الفصاحة أن ينصب ،5وتقولوا مثل كيت وكيت )...("

وتقول فيها قوال مرسال، بل ال تكون من معرفتها يف شيء حىت تفصل القول  قياسا ما، وأن تصفها وصفا جممال،
ال خيفى ، 6وختصل وتضع اليد على اخلصائص اليت تعرض يف نظم الكالم وتعدها واحدة واحدة، وتسميها شيئا شيئا" 

 عروف  وإمنا يقصد البالغة بوجه عام . أنه ال يتحدث عن الفصاحة هنا مبعناها االصطالحي وامل 

فاجلرجاين حيتج على كالمه بقوة وإصرار وهذا يفسر إمجاع مجهور العلماء على أنه صاحب نظرية النظم إذ لو 
قورن ما جاء به السابقون مع ما جاء به هو لظهر جليا أنه العارف الواثق بعلمه وأن ترتيبه املنطقي وتدرجه يوصل 

 آخر. املنشود وهو االقتناع ابلدليل على أن إعجاز القرآن الكرمي ابلنظم وليس بشيء  القارئ إىل اهلدف  
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"ومجلة ما أردت أن أبينه لك يف إعجاز القرآن أنه البد لكل كالم تستحسنه ولفظ تستجيده   اجلرجاين:قول  ي
عن ذلك سبيل وعلى   وعلة معقولة، وأن يكون إىل العبارة من أن يكون من أن يكون الستحسانك ذلك جهة معلومة،

.مث أييت حديثه عن حسن الداللة ومتامها يف املرتبة الثانية وخيتزهلا يف أمرين اثنني، 7صحة ما ادعيناه من ذلك دليل " 
وأكشف عنه  به،واثنيهما أن خيتار له اللفظ الذي هو أجدر  األصح،أوهلما أن يؤدي املنشئ للقول املعىن على الوجه 

ى صاحب دعد لفظ غري بليغ وال فصيح وإمنا عيب عليه أنه خالف العرف ومل يؤد املعىن من فما عيب عل وأكمل له.
جهته األصح ، أما األلفاظ فال مزية هبا  أبدا قبل دخوهلا يف التأليف، إذ ال فرق بني الغيث واملطر واملزن من حيث 

نظومة الكلم وتؤدي مهمة ال يستطيع غريها كوهنا ألفاظا خارج النظم، وإمنا تتفاضل عند االستعمال  وحني تدخل يف م
أن تقوم هبا، فكلمة املطر هي األفضل يف سياقها املناسب وكلمة  الغيث هي األصح يف سياقها املناسب أيضا، مثال 

  [34﴿ِإنَّ اَّللََّ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـّزُِل اْلَغْيَث﴾ ]لقمان:  ذلك قوله تعال:  

فقد جاءت كلمة الغيث يف موضعها   [ 58َمَطرًا َفَساَء َمَطُر اْلُمْنَذرِيَن﴾ ]النمل:    َعَلْيِهمْ ﴿َوأَْمَطْراَن  "تعاىل: وقوله  
 للعذاب. أما كلمة املطر فهي إشارة    والرمحة، عند ذكر النعمة  

ىل فينبغي أن ينظر للكلمة قبل دخوهلا يف التأليف وقبل أن تصري إ   كذلك، " وإن كان هذا  اجلرجاين:يقول  
الصورة اليت هبا يكون الكلم )...( وتؤدي يف اجلملة معىن من املعاين اليت ال سبيل إىل إفادهتا إال نظم كلمة إىل كلمة 

يتصور أن يكون بني اللفظتني تفاضل يف الداللة حىت تكون هذه أدل على معناها الذي   لفظة، هللفظة على    وبناء
 8" .وضعت له من صاحبتها على ما هو موسومة به

وال من حيث هي كلم مفردة، وإن األلفاظ  ويقول أيضا :"إن األلفاظ ال تتفاضل من حيث هي ألفاظ جمردة،
تثبت هلا الفضيلة وخالفها يف مالءمة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها أو ما أشبه ذلك مما ال تعلق له بصريح للفظ ومما 

موضع   يف  وتؤنسك  تروقك  الكلمة  ترى  أنك  لذلك  آخر يشهد  موضع  وتوحشك يف  عليك  تثقل  بعينها  تراها  مث 
.وحديثه ذلك يثبت أن املفاضلة ليست يف اللفظة نفسها وإمنا بعالقتها بغريها من األلفاظ أي أن اللغة نظام من 9"

بَِّنا يـَْوًما ِمْن رَ   ََنَافُ ﴿ِإانَّ  فمثال كلمة )قمطرير (يف قوله تعاىل   العالقات بني األلفاظ، واألمثلة يف ذلك ال تنحصر،
 10.ال حتسن إال بوضعها يف هذا املوضع الدال على الشدة واهلول [10َعُبوًسا َقْمَطرِيرًا﴾ ]اإلنسان: 

أن انتظام احلروف يف الكلمة الواحدة هو نظام   احلروف، حيث ولقد فرق اجلرجاين بني نظام الكلم ونظام  
 الناظم لتلك احلروف اليت تؤلف الكلمة اقتضى يف ذلك رمسا استمد منه، ذلك النظام ال   ملعىن ال خيضع   اعتباطي، ألنه

إذمن   وإعمال    العقل،  تفكري  بعد  يؤلفها  الذي  وإمنا ليس هو  مثاال على ذلك كلمة   عقل،  أخذها جاهزة وضرب 
 فساد. )ضرب(فلو أن واضع هذه الكلمة قال )ربض( بدال من )ضرب( ما أدى ذلك إىل  
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إذ  االعتباطي للحروف يف الكلمة الواحدة أييت خالف انتظام الكلمات يف اجلملة الواحدة،وذلك االنتظام  
انتظام مقصود   على حسب ترتيب املعاين يف النفس فهو إذن نظم   املعاين، وترتبهاتقتفي يف نظمها آاثر    ألنكهو 

والفائدة  .11يء كيف جاء واتفقيعترب فيه حال املنظوم بعضه مع بعض وليس هو الضم أي ضم الشيء إىل الش مقصود،
من معرفة هذا الفرق كما يرى اجلرجاين أن نعرف أن النظم ليس توايل األلفاظ يف النطق وإمنا تناسق داللتها وتالقي 

 بعض. معانيها يف النطق لذا فإن النظم والبالغة مها صناعة الفكر العميق وليس مجع القشور اللفظية بعضها إىل  

 للمتلقي،إذ أن األلفاظ هي الوعاء الذي حيمل املعىن وينقله  اللفظ،  من يغفل أمهية  ست مع  إن الباحثة ليلذا ف
ن هذه املعاين ال تصل إفمهما حتدثنا عن روعة معاين القرآن الكرمي ف ذاهتا، حتمل أجزاؤه األمهية   متكاملإمنا هي كيان 

ن الرتمجة ال تسمى قرآان وإمنا هي إأخرى ولذلك فابلروح نفسها واملستوى نفسه عندما يرتجم القرآن الكرمي إىل لغة  
 . ترمجة ملعاين القرآن كما فهمه أصحاب تلك الرتمجات ال كما هو القرآن أصال وفعال

 

 أسس النظم عند اجلرجايناملطلب الثاين:  

فقد أشاد   والسياق،لقد قامت فكرة النظم عند اجلرجاين على ثالثة أسس رئيسة وهي النحو ومعاين النحو  
كان النحو هو القواعد اليت يتميز هبا صحيح الكالم عن   هللا، وإذااجلرجاين ابلنحو وجعل الصاد عنه كالصاد عن دين 

تعتمد عليها وتتجاوزها للوصول   النحوية، فهي معرفة القواعد   معاين النحو هي املرحلة التالية اليت أتيت بعد فإنفاسده،  
 ممكن. إىل أحسن نظم  

يقول الشريف اجلرجاين : "النحو هو علم القوانني اليت يعرف هبا أحوال الرتاكيب العربية من اإلعراب والبناء 
.إذن فالنحو وظيفته معرفة اخلطأ من الصواب من أجل 12وغريها، وقبل علم أبصول يعرف هبا صحيح الكالم وفساده"

أما  مست كالم العرب، ليلحق غري العرب هبم بتلك القواعد اليت استنبطها العلماء من كالم العرب أنفسهم،  انتحاء
معاين النحو فهي مرحلة تتعدى هذه املرحلة وليس معىن ارتباط النظم ابلنحو أن النظم خيضع لتلك القواعد اجلافة 

فاجلرجاين ال  الشكلية من الرفع والنصب واجلر واجلزم وتقدمي الفعل على املفعول وأتخري اخلرب عن املبتدأ أو غري ذلك، 
يقصد هذا ولكنه يقصد النحو البالغي أو البالغة النحوية، يقول العلوي مفرقا بني النحو ومعاين النحو : ")...( 

لكن نظر أحدمها خمالف لنظر اآلخر،  رتكا يف تعلقهما ابأللفاظ املركبة،وهكذا فإن النحوي وصاحب علم املعاين وإن اش
ينظر يف املعاين  الفائدة، وصاحب علم  الرتكيب من أجل حتصيل اإلعراب لتحصل كمال  ينظر يف  داللته   فالنحوي 

 .13وبلوغها يف أقصى املراتب"  اخلاصة وهو ما حيصل عند الرتكيب من بالغة املعاين،
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"إن اجلمل متر يف ذهن املتكلم مبرحلتني عند العمق:  د البيايت متتبعة موضوع النظم بشيء من  وتقول سناء محي 
معينة، العالقات اليت يعرب عن كل منها بطريقة    األشياء، تلك مرحلة حتديد العالقات بني    األوىل: هي نظمها، املرحلة  

 (، فمعاين ويف النظم هي )معاين النحو  الذهنية(ففي الفكر يتم اجناز )املعاين    هبا،التعبريية اخلاصة    الطريقةيتبعها حتديد    مث 
 بينها.النحو إذن هي معان ذهنية ينجزها ذهن املتكلم عند نظم اجلملة تربط بني الكلم وحتدد العالقات فيما  

من بني حشد الكلمات حتديد األلفاظ املناسبة وفيها يتم اختيار كلمة معينة    مرحلة فهي    الثانية:أما املرحلة  
 .14املوجودة يف الذهن" 

فيجب   والتأليف، إذن استخدام هذا اإلدراك يف حسن االختيار    النحوية، مثفالنظم يتحقق عند إدراك املعاين  
قول اجلرجاين متحداث عن االستعارة يف قوله تعاىل ي  .15التفريق بني املعىن الشائع للنحو وبني معاين النحو املرادة يف النظم

ًبا ﴾ ]مرمي:  ومجلة األمر أان ال نوجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكالم الذي هي  :[4﴿َواْشتَـَعَل الرَّْأُس َشيـْ
نوجبها هلا موصولة بغريها ومتعلقة معناها مبعىن ما يليها ـفإذا قلنا يف لفظة )اشتعل( أهنا يف أعلى مرتبة من فيه، ولكننا 

إليهما  الفصاحة هبا وحدها ولكن موصوال هبا )الرأس ( معرفا )ابأللف والالم( ومقروان  الفصاحة مث مل نوجب الك 
ىل :"واشتعل الرأس شيبا(فإنه ال جيد الفصاحة اليت جيدها إال بعد )الشيب( منكرا منصواب ـوإن القارئ إذا قرأ قوله تعا 

فلو كانت الفصاحة صفة اللفظة)اشتعل( لكان ينبغي أن حيسها القارئ يف حال نطقه  أن ينتهي الكالم إىل آخره،
أنك ترى   ولقد انتقد اجلرجاين من قصر احلديث عن هذه اآلية على االستعارة قائال :"ومن دقيق ذلك وخفيه ،16هبا

الناس إذا ذكروا قوله تعايل )واشتعل الرأس شيبا( مل يزيدوا فيه على ذكر االستعارة ومل ينسبوا الشرف إال إليها ،)....(وليس 
األمر على ذلك )....(ولكن ألن سلك ابلكالم طريق ما يسند الفعل فيه إىل الشيء وهو ملا هو من سببه فريفع به ما 

 .17فعل له يف املعىن منصواب بعده يسند إليه ويؤيت ابلذي ال 

 الرأس( فلو قلنا )اشتعل شيب    والتأثري،ميكننا الـتأمل يف اآلية الكرمية ملعرفة ما يضيفه النظم فرق كبري يف املعىن  
مثال القتصر الشيب على جزء من الشعر أي أن األجزاء اليت مل يغزها الشيب مل تشتعل وقد تكون كثرية وهنا فإهنا ال 

  العمر! التقدم يف    تدل على 

جيمع   دراستها، فالنظماهلدف من    بعض، فيضيع إن أكرب مشكلة تواجه اللغة هي فصل علومها بعضها عن  
فقد تبوأ اجلرجاين منزلة رفيعة يف اتريخ البالغة العربية أبمرين، أوهلما اجتاهه ابلبالغة حنو  بني النحو والبالغة والداللة،

نظرة كاملة يف   البالغة(له )دالئل اإلعجاز نظرة كاملة يف املعاين وكانت له يف )أسرار    ت املعامل، فكان التقنني وحتديد  
واألمر الثاين أنه ألف بني العلم والذوق واستعان أبحدمها على اآلخر، فهو يف حتليله للشواهد واألمثلة إمنا  علم البيان.

أيخذ أبيدينا اثنية ليقنعنا بصدق شعوران وإحساسنا ابجلمال   واحساسنا، مثأيخذ أبيدينا ليوقفنا على اجلمال بشعوران  
أما السياق فال بد من معرفة أنه األساس   .18وإقناع العقل واملنطق بعد اقناع اإلحساس والشعور واطمئنان النفس والقلب 
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قام يكون إنشاء على حسب هذا امل  كالمه، ألنهيرتكز عليه النظم وهو املقام الذي ينشئ فيه املتكلم    الثالث الذي
ومع أمهية دور سياق احلال يف اإلنشاء فإنه ال ينبغي إمهال السياق اللغوي يف تفسري الكالم ابلنسبة للمتلقي،  ،الكالم

"إهنا ترشد إىل تبيني اجململ والقطع بعدم احتمال غري املراد  السياق:يقول الزركشي يف كتابه الربهان متحداث عن داللة  
أمهله غلط يف نظريه   املتكلم، فمن من أعظم القرائن الدالة على مراد    الداللة، وهو د املطلق وتنوع  وختصيص العام وتقيي
 .19وغالط يف مناظرته " 

الذي سيق له  التأليف، والغرضأما السيوطي فقد أكد أن على املفسر مراعاة املعىن احلقيقي واجملازي ومراعاة 
ومعرفة   السامع، ومعرفة حال    املتكلم، ومعرفة حال   الكالم،الغرض من  هي    أركان، .ويقوم السياق على مخسة  20الكالم

وتركبيه اخلطاب وداللته  وألفاظ  املتكلم عنه،  امللفوظ وحده ، حيث  حال  يكن  ومعاين مل  املقام يضيف دالالت  إن 
 .ليؤديها

 املطلب الثالث: موقف اجلرجاين من قضية اللفظ واملعىن. 

فلم يلتق النقاد األقدمون   وحديثا، تعد قضية اللفظ واملعىن من القضااي احلاضرة على الدوام يف نقدان العريب قدميا  
أن قضية اللفظ واملعىن ظهرت يف أوائل عصر   حوهلا، ويعتقد واحد فيها على الرغم من احتدام احلوار    حنوواحملدثون على  

 21التدوين يف القرن الثاين اهلجري 

 رشيق:ابن   املعىن، يقولعنه بعض من جاءوا بعده وهو أن اللفظ جسم وروحه    أخذه قوال  22ر العتايب وقد ذك

بضعفه ويقوى بقوته، فإذا سلم املعىن واختل   ابجلسم، يضعف "اللفظ جسم وروحه املعىن وارتباطه به كارتباط الروح  
 أوفر حظاأن ضعف املعىن واختل بعضه كان اللفظ من ذلك    ....( كذلك بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة عليه )

)....(23. 

فمنهم من يؤثر اللفظ على املعىن فيجعله   ومذاهب،وقد افرتق الناس يف قضية اللفظ واملعىن فكان هلم فيها آراء  
جعل صاحب العمدة   وخشونته، وقد صحته ومل يبال إن وقع قبح اللفظ    اللفظ، فطلبيته، ومنهم من آثر املعىن على  غا

اللفظ يف ثالث فرق أحدها قوم يذهبون إىل فخامة اللفظ وجزالته على مذهب العرب، والثانية فرق أصحاب   أنصار 
 24. هولة اللفظ فعين هبا واغتفر له فيها الركاكة واللني املفرطاجللبة والقعقعة بال طائل معىن، والثالثة قوم ذهبوا إىل س

ومل يكد خيرج النقد العريب يف قضية اللفظ واملعىن عن املقابلة بينهما فقد أوىل املسألة اهتماما كبريا، انقسم 
 كذلك من   بينهما، وهناكالنقاد العرب فيها طوائف، فمنهم من آثر اللفظ ومنهم من فضل املعىن ومنهم من ساوى  

 الكالم. األلفاظ من جهة داللتها على معانيها يف نظم    إىل نظر  
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اللفظ   اإلعجاز، وهيوقد نفى اجلرجاين أن يكون اإلعجاز يف واحد من أمور ستة اعتقد العلماء اهنا سبب  
ليس النظم إال توخي   نقوله: “أ خلص إىل نتيجة واحدة خلصها يف    واخلفة، وقدوالغرابة    العام واملعىن واحلروف وااليقاع  

، إذن فهذه األمور الستة مل تكن مستجدة يف القرآن 25معاين لنحو وأحكامه ووجوهه وفروقه فيما بني معاين الكلم "
 هبا! ميكنهم أن أيتوا هبا فال ينبغي أن يتحدوا    عليهم، إذالكرمي فقد كان العرب يعرفوهنا ومل تكن غريبة  

 ظرية النظم : موقف العلماء من ناملطلب الرابع

على الرغم من القبول الكبري لنظرية النظم عند علماء العرب قدميا وحديثا، وثنائهم عليها وتبنيهم هلا، إال أهنا 
كانت مثار جدل كبري لدى بعضهم، من حيث كفايتها الستيعاب أوجه اإلعجاز القرآين بشكل اتم، ومن حيث كوهنا 

، ومن حيث ارتباطها ابلنحو الذي مل يكن معروفا لدى العريب البدوي مع الوجه األوحد لإلعجاز كما أراد هلا الرجاين
 أنه كان مييز اللفظ املعجز من غريه. 

لقد تتبعت الباحثة مواقف بعض العلماء قدميا وحديثا حول نظرية النظم، فوجدت أن اخلالف حوهلا يعود 
 ألسباب توجزها على النحو التايل: 

الذي يرى أن وجوه   26مكمن اإلعجاز يف جزالة اللفظ وفخامته كالسيوطي أوال: من العلماء من رأى أن   
اإلعجاز ال حصر هلا ، ومن وجوهه جزالة اللفظ وفصاحته، واختلف مع اجلرجاين يف إغفال أمهية اللفظ ، وتقليله من 

كالم البشر ، ومنهم   شأن اللفظة الفصيحة يف مزية الكالم ، فالقرآن معجز عنده  بسبب ألفاظه اجلزلة اليت ال تداين
الذي جعل اإلعجاز يف الفصاحة  ومن املعلوم أن الفصاحة صفة للفظ،  وقد رّد اجلرجاين على هؤالء   27كذلك الرازي 

بطريقة علمية منطقية، إذ ذكر أن ألفاظ القرآن من كالم العرب وليست ابلغريبة عنه إال أهنم عجزوا عن جماراته، وذكر 
 لقرآن حمدودة العدد إال أن اإلعجاز فيه ال يغادر حركة وال سكنة وال موضعا يف القرآن الكرمي . أن األلفاظ الغريبة يف ا

اثنيا: من العلماء من مل يتفق مع حصر اجلرجاين لإلعجاز ابلنظم وإن اتفق معه يف فصول النظرية وقواعدها، 
، وعّدوا ذلك أتليا على القرآن الكرمي، كالرافعي إال أن فكرة اجلرجاين يف جعلها وجه اإلعجاز الوحيد مل تلق قبوال لديهم

 .28الذي استنكر اكتفاء اجلرجاين ابلنظم لتعليل اإلعجاز وحصره يف توخي معاين النحو 

اثلثا: منهم من اعرتض على فكرة ترتيب املعاين يف النفس، كابن سنان اخلفاجي، الذي رأى يف فكرة اجلرجاين 
اليت متيز هبا العرب وتعقيدا. وانتقد ما رآه عناية اجلرجاين بشأن املعىن على حساب   تكلفا يتعارض مع الفصاحة الفطرية

 .29اللفظ 
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رابعا: من املآخذ اليت أخذت على نظرية النظم ما أشار إليه الدكتور سيد قطب عن إغفال الزخمشري للجرس 
ها اجلرجاين من خالل قواعد النظم، حيث املوسيقي للفظة القرآنية، وماله من دور يف إكمال الصورة اجلمالية اليت رمس

   30ذكر قطب أن تلك هي اخلطوة األخرية يف نظرية النظم اليت مل خيطها اجلرجاين! 

وقد وجدت الباحثة من خالل دراستها للقضية أن بعض العلماء ظنوا أن اجلرجاين جعل النظم هو البالغة  
، إال أن يف هذا سوء فهم ملقصد اجلرجاين الذي جعل نظرية مبعىن أنه قرر أن بالغة القرآن الكرمي هي مناط إعجازه

النظم وسيلة لفهم البالغة وليست البالغة حبد ذاهتا، وشتان بني األمرين فأوهلما ضّيَق أفق اإلعجاز وحددها والثاين 
 انطلق هبا إىل فضاء فسيح. 

يا، فهو اعرتاض على قوالب واتّضح كذلك أن اخلالف الدائر حول النظرية ال يعدو أن يكون خالفا شكل  
الذين  أولئك  النظرية ونّصها، حىت  النظرية أو تضعها يف موضع ما، وليس اعرتاض على أصل  ومصطلحات تصف 
اعرتضوا على إغفال اجلرجاين لشأن اللفظ مل يتمعنوا يف كالم اجلرجاين ولو أمعنوا النظر لوجدوا أن اجلرجاين مل يرجح 

على اللفظ، إمنا جعل الفضل هلما جمتمعني برابط يوافق قواعد النحو وينسجم مع السياق. اللفظ على املعىن أو املعىن  
والدليل على ذلك أنك جتد اخلالف يف املصطلح والتعبري، وليس يف األصل واجلوهر، فإن حصل االتفاق يف اجلوهر 

والدليل على ذلك أن معظم   فاخلالف حول القوالب أمر شكلي ال قيمة له، وال يرتتب عليه أثر علمي أو جوهري.
 الذين اعرتضوا على النظرية قد أتثروا هبا بشكل أو آبخر فألفوا كتبا ومصنفات مبنية عليها سواء ابلتقعيد أو التطبيق.

 

الكرمي من خالل كتاب البالغي للقرآن    إثبات وتعليل اإلعجاز   لنظرية النظم يف  توظيف اجلرجاين  املبحث الثاين: 
 اإلعجاز دالئل  

 أركان النظم وتطبيقاته عند اجلرجايناملطلب األول:  

جهدا ومل أيل    الكرمي، وعاء حيوي اإلعجاز البالغي للقرآن    قواعد النظم، فجعلها على ترسيخ    ين عمل اجلرجا 
لذي انتهجه يف كتابه املسّمى "دالئل اإلعجاز" ا  من خالل منهج علمي  الدارسني،توضيح معاملها وتقريبها ألفهام    يف

والرتكيز   النظم،ابلتحليل اللغوي يف إطار    فريد اتسم  جعله ميداان لتأصيل قواعد النظم وإرسائها، حيث استخدم منهجا
. فقد نبه إىل أمهية الذوق يف إدراك سر اإلعجاز  وبني يف غري ما موضع أبن فهم ما 31على الذوق واالحساس الروحي

 املزااي اليت حتتاُج أن تـُْعِلَمهم مكاهَنا ألنَّ يقول حيتاج إىل ذوق عال وقرحية متوقدة، ميكنها التفريق بني كالم وآخر ،"  
أن تـُنَـبِّه الساِمَع هلا، وحتدث له علًما هبا، حىت يكون  وتصوَر هلم شأهنا، أمور خفيفة، ومعان روحانية، أنَت ال تستطيعُ 
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ُد هلما يف نفسه إحساساً أبنَّ ِمن شأن هذه الوجوه  مهيًئا إلدراكها، وتكوَن فيه طبيعٌة قابلٌة هلا، ويكوَن له ذوق وقرحية جيَِ
 .32َق بني موقع شيء منها وشيء" والفروق أن تعرض فيه املزية على اجلملة ومن إذا تصفَّح الكالَم وتدبَّر الشعَر، فرَّ 

لقد بدا منهج اجلرجاين واضحا يف  تطبيق  قواعد النظم  اللغوية والبالغية على  عدد كبري من الشواهد القرآنية  
ودراستها وحتليلها وذلك هبدف اختبار صحتها والتأكد من صالحيتها كقواعد عامة   والشعرية يف معظم حمتوى الدالئل،

فهو يستقرئ النصوص الشعرية أو املقاطع القرآنية، بغرض استخالص القوانني العامة لكل فن من فنون   يف قضية النظم،
أي أنه يطبق  القانون  النظم مث جيعلها مقياسا جلودة أو ضعف األمثلة األخرى معتمدا على مشولية القوانني املستنتجة، 

 . يه جودة املادة  من عدمها  املستخلص على املادة  الشعرية أو القرآنية ليقرر بناء عل

وأما   العامة،أما النظرية فإتيانه ابلقواعد    والتطبيق،لذا فقد امتاز اجلرجاين على من سبقوه ابجلمع بني النظرية  
كانت القاعدة الكلية هي صورة إمجالية للمعلومات اجلزئية فإن األمثلة صور   والشواهد، فإذاالتطبيق فيتمثل يف األمثلة  

 .33تفصيلية هلا 

، أوهلما: التقعيد   اثنني:على أمرين    اجلرجاين ترتكز وقد لفت أنظار الباحثني أن هذه الشواهد اليت استدل هبا  
فهو الذوق وهذا يعين أن اجلرجاين وصل مع بعض النصوص  الثاين:وأما  قول،أي ذكر اخلصائص اليت ميزت قوال عن 

ومن هنا أييت   الذوق،فهو ال يعلل وال يذكر أسبااب لتميز بعض النصوص، فيحيل القارئ إىل    تعليل،إىل نقطة الال  
 حياهلا! إذ أن الناس ال ميكن أن يشرتكوا بذوق واحد ورأي واحد    املعينة،التباين حول املسألة  

 : األركان اليت بىن عليها اجلرجاين نظريته. املطلب الثاين

 والتفصيل.وحىت تتضح األركان اليت بىن اجلرجاين عليها نظريته ستتناوهلا الباحثة هنا ابلدراسة  

 معاين وجوه اخلرب   األول: الركن  

 زيد،واملنطلق    طلق، املن  زيد، وزيدذكر الرجاين للخرب مثانية أوجه مثلها مبثاله الشهري "زيد ينطلق، وينطلق زيد ومنطلق  
 ".وزيد هو منطلق  املنطلق، وزيد هو  

ذكرته كتب النحو   النحوي الذي وقبل اخلوض يف صلب املسألة البد من اإلشارة إىل الفرق بني نوعني من اخلرب، اخلرب  
تمل الصدق وهو الذي يتم معىن اجلملة االمسية ويكون مقابل املبتدأ، واخلرب البالغي الذي يعرف أبنه الكالم الذي حي

 .وأييت يف مقابل اإلنشاء  والكذب،

عن اخلرب البالغي فيقول اخلطيب   "، وأما : "اخلرب اجلزء الذي حصلت به الفائدة مع املبتدأ  34يقول ابن هشام 
مث   فيهما، فذهب اجلمهور إىل أنه منحصر    والكاذب، " )...( اختلف الناس يف احنصار اخلرب يف الصادق  القزويين:
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التعويل، عدم مطابقة حكمه له، هذا هو املشهور وعليه    للواقع، وكذبهمطابقة حكمه    منهم صدقهاختلفوا فقال األكثر  
 35وكذبه عدم مطابقة حكمه له"   خطأ،بعض الناس صدقه مطابقة حكمه العتقاد املخرب صوااب كان أو    وقال

  أمر متعلق هبذا الباب إىل ضرورة معرفة قصد املتكلم  إذ بقول : "كيف وقد أمجع وقد أشار اجلرجاين يف
، كذلك البد من التنبه إىل أن الفروق يف تصاريف 36العلماء على أن العلم مبقاصد الناس يف حماوراهتم علم ضرورة " 

فهي كثرية ليس هلا   هنا أن تكون فيه،الكالم كثرية إذ  أن مدار أمر النظم على معاين النحو وعلى الوجوه اليت من شأ
.ولكن املزية ليست يف تعدد الوجوه وإمنا يف مطابقة الوجه التعبريي للمعاين 37هناية تقف عندها وال جتد هلا ازدايد بعدها 

أن لكل نوع من املعىن نوعا من اللفظ هو به أخص وأوىل، وضراب من العبارة هو بتأديته أقوم  يقول: “اعلمواألغراض،  
 .38وهو فيه أجلى ومأخذا إذا أخذ منه كان إىل الفهم أقرب، وابلقبول أخلق، وكان السمع أوعى والنفس إليه أميل" 

مث حيكم بعد   ما،السامع خربا جاء من متكلم    النظم لتفهمألهنا تشرتك مع أسلوب    والتنغيم،وهنا تظهر أمهية السياق  
 املعىن على الوجه األصح. ذلك على إذا كان النظم الذي جاء به قام بتأدية  

ميكن املساواة بينها فقد   زيد( فال)ينطلق  ينطلق( وو )زيد    منطلق(لذلك فمن اخلطأ عدم التمييز بني )زيد  
وبني أن االسم يثبت املعىن للشيء   إليه،ذكر اجلرجاين الفرق بينهما وقال إنه فرق لطيف متس احلاجة يف علم البالغة  

فقولنا )زيد منطلق( أثبت االنطالق له فعال من غري أن يتجدد وحيدث منه   شيء،ا بعد  من غري أن يقتضي جتدده شيئ
اثبتة فكما أن الطول أو القصر هنا صفة  قصري( أو )زيد   طويل(يكون املعىن فيه كاملعىن يف قولنا )زيد  فشيئا، بلشيئا 

 الصفة. تتجدد فإن االسم هنا )منطلق( ال يزيد على أن يثبت له هذه    ال

 اِبْلَوِصيِد﴾ اَبِسٌط ِذرَاَعْيِه    ﴿وََكْلبـُُهمْ ومثله قوله تعاىل    39أما الفعل فيفيد التجدد وأن االنطالق يقع منه جزءا 
أما االسم   الكلب،ض مع حال  الفعل هنا يقتضي املزاولة وجتدد الصفة وهذا يتناق  يبسط، ألنومل يقل    [ 18]الكهف:  

  الصورة.وأكثر دقة يف رسم    احلال، من غري مزاولة وال جتدد فهو أجدر بوصف    الصفة وحصوهلا الذي حيمل معىن ثبوت  
 .40ال يؤدي املعىن املطلوب   ذراعيه(وإن قولنا )كلبهم يبسط  

الفرق الدقيق بني داللة صيغة الفعل على معىن وداللة وملعرفة األغراض اليت تؤديها صيغ اخلرب املختلفة يلزمنا أن نعرف 
صيغة االسم على نفس املعىن،  بني أن تعرب عن االنطالق بقولك منطلق وبني أن تعرب عنه بقولك ينطلق، وقد قالوا 

ت إنك أذا قلت منطلق فقد أفدت انطالقا اثبتا، وإذا قلت ينطلق أفدت انطالقا يتجدد، فصيغة االسم تدل على الثبو 
كذلك األمر ابلنسبة للجملة االمسية والفعلية، فاجلملة   ،و  41من غري جتدد، وصيغة الفعل تدل على احلدوث والتجدد 

االمسية تفيد الثبات، كما يفيد االسم، أما اجلملة الفعلية فتفيد التجدد كما يفيد الفعل كذلك، مثال ذلك قوله تعاىل 
َا حَنُْن ُمْستَـْهزِئُوَن﴾ ]البقرة:  ﴿َوِإَذا لَُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَالُ  ف"آمنا"   ، [14وا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإانَّ َمَعُكْم ِإمنَّ
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﴿َوَجَعَل َكِلَمَة . ويف قوله تعاىل  42تدل على احلدوث والتجدد و"إان معكم أمنا حنن مستهزؤون" تفيد االستمرار والثبات
ُ َعزِيٌز َحِكيٌم﴾ ]التوبة:  الَِّذيَن َكَفرُ  يتضح الفرق بني مدلول اجلملتني االمسية   [ 40وا السُّْفَلى وََكِلَمُة اَّللَِّ ِهَي اْلُعْلَيا َواَّللَّ

مجلة   العليا(بينما )كلمة هللا هي    والتغري،مجلة فعلية تدل على احلدوث    السفلى()جعل كلمة الذين كفروا  والفعلية، ف  
   واالستمرار.ت  امسية تدل على الثبا

 نوعان: فالتجدد الذي يقيده الفعل  

 جتدد زماين ومعناه احلصول شيئا فشيئا على وجه االستمرار.- 1

 . 43جتدد حدثي ومعناه احلصول بعد العدم دون مراعاة االستمرار فيه- 2

﴿َوَجَعَل ولعل أحسن مثال على ذلك اآلية اليت أوردت سابقا    حدثي،أي أنه جتدد    املاضي،ومن النوع الثاين جتدد الفعل  
]التوبة:   اْلُعْلَيا﴾  ِهَي  اَّللَِّ  وََكِلَمُة  السُّْفَلى  الَِّذيَن َكَفُروا  التحويل ومن ذلك مل يعطف   [ 40َكِلَمَة  أفعال  فـ)جعل( من 

وهو أن كلمة   تعاىل، ذلك لنصب وأصبح املعىن ال يليق بذات هللا    االستئناف، ولوال )كلمة( الثانية وإمنا استأنف بواو  
 وتعاىل. هللا مل تكن عليا فجعلها عليا وهذا ال يليق، إذ أن كلمة هللا عالية على الدوام وهي قدمية قدمه سبحانه  

 التقدمي والتأخري   الثاين:الركن  

 الفوائد، جم ابب كثري    و عنه: “هقال  لقد خصص اجلرجاين هلذا الباب فصال يف كتابه "دالئل اإلعجاز" و 
وقد الحظ الباحثون   .44يزال يفرت ذلك عن بديعه ويفضي إىل لطيفه)...("  الغاية، الالتصرف، بعيد عن    احملاسن، واسع 

إذ أهنم مل حيتجوا بعلل بالغية وداللية واقتصروا يف  الباب،بوان واسعا بني ما قدمه األقدمون وما قدمه اجلرجاين يف هذا  
"وقد وقع يف ظنون الناس أنه يكفي   اجلرجاين:يقول    أخرى،على التوكيد والتنبيه أحياان    واالهتمام أو عليله على العناية  ت

ذلك قد صعب   أهم؟ ولتخيلهممن غري أن يذكروا من أين كانت تلك العناية ومل كان    أهم،وألن ذكره   للعناية، أنه قّدم  
ا اخلطب فيه حىت أنك لرتى أكثرهم يرى تتبعه والنظر فيه ضرب من التكلف أمر التقدمي والتأخري يف نفوسهم وهّونو 

)...(45 . 

 وجهني: والتقدمي كما قال اجلرجاين على  

 فيه.تقدمي على نية التأخري وذلك يف كل شيء أقررته مع التقدمي على حكمه الذي كان عليه ويف جنسه الذي كان  -1

 ، 46تقدمي ال على نية التأخري ولكن على أن تنقل الشيء عن حكم إىل حكم وجتعله اباب غري اببه وإعرااب غري إعرابه-2
ه مقدم ألسباب داللية بالغية إال أنه يبقى خربا ألنه قدم على نية فالوجه األول كقوله )منطلق زيد( فمنطلق رغم كون
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فـ)عمرا( مفعول به رغم أنه سبق الفاعل ألسباب   زيد()ضرب عمرا    اآلخر:ومثاله    منطلق،زيد    قلت:وكأنك    التأخري،
 بالغية.

الوجه   التأخري    الثاين:ومثال  نية  تقدمي ال على  املنط  زيد( و)املنطلق    قولك: وهو  فاملعنيان خمتلفان وعليه   (،لق)زيد 
بينما يف اجلملة الثانية زيد   السامع، فاملنطلق يف اجلملة األوىل مبتدأ وزيد هو اخلرب ألنه اجملهول عند    خيتلف، فاإلعراب  

" وأظهر من ذلك قولنا   قائال:اجلرجاين ذلك    السامع. ويوضح مبتدأ واملنطلق خرب، ألن االنطالق هو اجملهول لدى  
ولكن على أن ترفعه ابالبتداء   كان، مل يقدم زيد على أن يكون مفعوال منصواب ابلفعل كما    ضربته،زيد    ،زيداضربت  

 .47وتشغل الفعل بضمريه وجتعله يف موضع اخلرب له " 

وقد حدد اجلرجاين التقدمي والتأخري يف أربعة سياقات وهي اإلثبات والنفي واالستفهام والقصر، تناقشها الباحثة 
 ب. بشكل مقتض 

 تالتقدمي والـتأخري يف سياق اإلثبا

أي 48خالف اجلرجاين من سبقوه وعلى رأسهم سيبويه أذ قال " واذا كاان أي االسم واخلرب معرفة فأنت ابخليار " 
يف التقدمي والتأخري، فرد عليه اجلرجاين بقوله : " واعلم أنه رمبا اشتبهت الصورة يف بعض املسائل من هذا الباب حىت 

املعرفتني إذا وقعتا مبتدأ وخربا مل خيتلف املعىن فيهما بتقدمي وأتخري )...( فيظن من ههنا أن تكافؤ االمسني يف يظن أن  
التعريف يقتضي أن ال خيتلف  املعىن أبن تبدأ هبذا وتثين بذلك وحىت كان الرتتيب الذي يدعى بني املبدأ واخلرب وما 

. وذكر ابن اخلباز أن املبتدأ 49ويسقط ويرتفع إذا كان اجلزآن معا معرفتني "   يوضع هلما من املنزلة يف التقدمي والتأخري، 
واخلرب إذا كاان معرفتني فإن األجدر أن يكون اخلرب هو األضعف تعريفا  فإذا اجتمع املضمر وغريه كان املبتدأ هو املضمر 

خوك، أما عن الفرق بني قولنا )زيد أخوك ( كقولنا )أنت زيد(وإذا اجتمع العلم وغريه كان املبتدأ هو العلم، مثل زيد أ
و)أخوك زيد( فهو من وجهني : أحدمها أن )زيد أخوك ( تعريف للقرابة، و )أخوك زيد( تعريف لالسم، مث إّن )زيد 
أخوك ( ال ينفي أن يكون له أخ غري زيد، ألنه مت اإلخبار عن العام ابخلاص، أما ) اخوك زيد ( فينفي أن يكون له 

ما اطلعت عليه الباحثة من الشواهد   اخلالف حبسب هذا    واألرجح يف .   50د ألنه مت اإلخبار ابخلاص عن العام أخ غري زي
أما التقدمي والتأخري   لألفهام،واخلرب هو اجلزء اجملهول من الكالم، فهذا أقرب ما يكون    معلوما،أن يكون املبتدأ ما كان  

الذين أجازوا الوجهني وجعلوا األمر ابخليار نظروا إىل مدلول لذلك ف  س! النافألغراض داللية بالغية ال يعلمها كثري من  
معىن الفرعي الدقيق الذي حيدث بسبب التقدمي والتأخري الذي   اجلملة الكلي العام الذي ينشئه االسناد ومل يلقوا ابلال

 جيعلنا أمام معنيني خمتلفني والذي هو أساس علم النظم. 
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كأن   للفاعل،اخلرب املثبت اقتضى أن يكون القصد    بفعل يفت أن تتحدث عنه  أما إذا قدمت ذكر الذي أرد  
حتتمل معنيني   وهذه الصيغة  احلديث،وأنه حمور    به،وزيد فعل، فتقدمي الفاعل هنا يفيد تعلق الكالم    فعلت، أنت    نقول:
 اثنني: 

 فعلت. أان   تقول:كأن    غريه،أن تقصد إىل أن تثبت الفعل للفاعل وحده دون    أوهلما: 

فأنت تذكره   احلق،هو يقول    كقولنا:  املتلقي،وإبعاد الشك عن    فعل،أن يكون املقصد التأكيد على أنه    والثاين:
اجلرجاين على   تدل مقدمة. ويسأن يذكر دون    فخامة من ألن الشيء إذا أضمر مث فّسر كان أكثر    له،أوال حىت متهد  

 الشاعر: ذلك بقول  

 51وَأْجرَد َسبَّاٍح يـَُبذُّ املَغالَِبا            هُم يْفرُِشوَن اللِّبَد كلَّ طِمرٍَّة  

 بغريهم، فيبدوا كأنه يقصرها عليهم أو يعرض    غريهم،فلم يكن مقصد الشاعر أن خيصهم بتلك الصفة دون  
وهذا املعىن غالبا ما جييئ لتكذيب مدع كقوله  52وإمنا أردا أن يبني أهنم ميتهدون صهوات اخليل ويقتعدون اجلياد منها.

ُ أَْعَلُم مبَا َكانُوا يَ تعاىل  ، أو [61املائدة: ْكُتُموَن﴾ ]﴿َوِإَذا َجاُءوُكْم قَاُلوا آَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا اِبْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا بِِه  َواَّللَّ
ًئا َوُهْم خُيَْلُقوَن﴾ ]الفرقان:  يف قياس ما هو مثله كقوله   ، وجييء كذلك للرد   [3﴿َواختََُّذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة اَل خَيُْلُقوَن َشيـْ

وُلوَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُموَن﴾ ﴿ َويـَُقوُلوَن ُهَو ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ َويـَقُ على إنكار منكر كقوله تعاىل  
 . [78]آل عمران: 

يقسم التقدمي   اجلرجاين أن البد ألي تقدمي أو أتخري من معىن يفيده وال يؤديه غريه، لذلك فمن غري الصحيح عند  
 وغاية. وله مقصد   مفيد، فكل تقدمي  مفيد، والـتأخري إىل مفيد وغري 

 التقدمي والتأخري مع النفي 

 ففي األوىل أنت تنفي عنك فعال مل يقع، ويف الثانية   فعلت(كقولك )ما فعلت( و )ما أان 

 ففي األوىل مت   ضربت( )ما زيدا   زيدا( وبه الفرق بني )ما ضربت    وقع. وشبيهعنك فعال قد  

اليت تقدم فيها املفعول فتدل على أنك أوقعت أما يف الثانية    زيد، تقدمي الفعل وقد أفاد نفي وقوع الضرب منك على  
والبد أن يعلم أن هذا التقدمي أو التأخري حيدث   غريه. الضرب على شخص ولكنه ليس زيدا ومل تنف وقوع الضرب على  

والثاين سؤال   الفعل،"أرجل جاءك؟" فاألول سؤال عن اجمليء أي عن    : ارجل؟ “وقولن"أجاءك    كقولنا:تغيريا على املعىن  
وأما السؤال الثاين فسؤال عن جنس الذي   الرجال؟ هل حدث جميء أحد من    األول: فيكون معىن السؤال    الفاعل،عن  

على   الداللة  حيث  من  املثبت  مع  املنفي  اخلرب  يتساوى  والتأخري  التقدمي  ويف  ابجمليء.  تقدمي   املعىن، قام  مت  فإن 
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إما أن تقصد أن تقطع   القصد، كان الفاعل هو حمور احلديث وإليه    فعلت، أان فعلت أو أنت    تقول: االسم)الفاعل( كأن  
من اإلنكار. ويقاس هذا على اخلرب أيضا فإذا قلت رجل جاءين قصدت   فعل ومتنعهأو أن تقرره أبنه    غريه،أبنه هو دون  

 وعموما  .53بوقوع اجمليء ـ أي وقوع الفعل   أن الذي جاء رجل ال امرأة، أما إذا قلت جاءين رجل فيكون القصد اإلخبار 
 وهي: فإن اجلرجاين ذكر عدة دالالت لتقدمي الفاعل ميكن للباحثة أن جتملها هنا  

﴿َويـَُقوُلوَن َعَلى اَّللَِّ اْلَكِذَب َوُهْم يـَْعَلُموَن﴾ ]آل عمران: النفي واالستنكار ومثاله تقدمي و)هم يعلمون( يف قوله تعاىل    -
78 ] 

 أداريه! أان أعلم ولكيّن    فتقول:  فان،كأن يقول لك قائل كأنك ال تعلم ما فعل    عرتاض،واالالشك    -

﴿َوِإَذا َجاُءوُكْم قَاُلوا آَمنَّا َوَقْد َدَخُلوا اِبْلُكْفِر َوُهْم َقْد َخَرُجوا بِِه﴾ ]املائدة: عي فيما يقول، كقوله تعاىل  تكذيب املدّ   -
61 ] 

ًئا َوُهْم خُيَْلُقوَن﴾ ]الفرقان: كقوله تعاىل    مثله،قياس الشيء على ما هو  -  . [3﴿َواختََُّذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة اَل خَيُْلُقوَن َشيـْ

 أنت تكرم الضيف!! اجلزيل،هو يعطي   كقولنا:  والفخر،للمدح    -

 املعامل، حيتكم إىل قاعدة بينة    وال والذوق،  ومما جيدر ذكره يف هذا الباب أن فهم الدالالت يرجع إىل احلس  
 الشخصي. يرى األمر بشكل خمتلف بناء على ذوقه وحّسه    لذلك فإن كاّل 

 

 احلذف والذكر  الثالث:الركن  

 الثابتة،ولكنه احتكم إىل الذوق أكثر من القواعد  والتحليل، تناول اجلرجاين موضوع احلذف والذكر ابلدراسة 
إال ابلذوق واحلّس ك اخلفية اليت ال تدر  اجلمالية، واملعاين إذ أن هذا املوضوع يف كثري من األحيان يعتمد على السمات 

 . ألن فيه من اللطائف ما ليس يف غريه  املفعول، وأكثر ما تعرض له اجلرجاين يف هذا الباب هو حذف  املرهفني.  

الكالم  "، فاملعىن من كان ضربٌ "و "، ضرَب زيد  : " فإن قلت كلم،املتابختالف السياق وغرض الكالم خيتلف         
فلم   "، أكل زيد حلما" قولنا:وقوع الضرب، وهذا خيتلف عن    إال إثبات أما الثاين فليس   زيد، األول أن الضرب وقع من  

اعلْم َأنَّ أغراَض الناس ختتلُف يف ذْكر األفعاِل "  قال: وهذا ما قرره اجلرجاين حينما    إليه،نذكر املفعول به لعدم احلاجة  
ا  املتعدِّية، فـَُهْم يذكروهنا اترًة ومراُدهم أْن يـَْقتِصروا على إثبات املعاين اليت اشتـُقَّْت منها للفاعلني، من غري أْن يتعرَّضو 

يف أنك ال َترى له مفعوالً ال لفظًا وال لذْكر املفعولني. فِإذا كان األمُر كذلك، كان الفعُل املتعدي كَغري املتعدي مثالً،  
 54تقديرًا"
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"فالٌن حُيلُّ ويـَْعِقُد، وأيمر وينهى، "   قولنا: ومنه   ال غري  القسم األول: حذف املفعول، إلثبات معىن الفعل، 
من غري أن يتعرََّض حلديِث  اإلطالِق، فاملعىن يف مجيع ذلك على إثباِت املعىن للشيء على  الضيف،يقري  كقولنا: هو

 لعدم أمهيته  به،املفعوِل، فاهلدف من احلديث هنا أتكيد الفعل لفاعله دون أن يؤتى على ذكر املفعول  

فاملعىن: هل َيْسَتوي َمْن له   [ 9]الزمر:  ﴾  اَل يـَْعَلُمونَ   ﴿ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َوالَِّذينَ وعلى ذلك قولُه تعاىل:  
ِعْلم وَمْن ال علَم له؟ من َغرْيِ أن يقصَد النُص على معلوم.  ولو نص على معلوم ألفاد التخصيص له دون غريه فلو قلنا 

دون أن   يعلم،غة ومن ال  كانت املباينة بني من يعلم البال  يعلمون؟يستوي الذين يعلمون ابلبالغة والذين ال    مثال: هل
إحياء وإماتة ملطلق   ،[ 80﴿َوُهَو الَِّذي حُيِْيي﴾ ]املؤمنون:  وكذلك قولُه تعاىل    بني. فالفرق إذن    العلم،  يف مطلقتكون  

وقوله   [44-33:  النجم﴾ ]َوَأْحَيا  أََماتَ   ُهوَ   َوأَنَّهُ  ُهَو َأۡضَحَك َوأَۡبَكى    ﴿َوأَنَُّهۥوقوله تعاىل:    ختصيص.الكائنات دون  
 .   [48﴿َوأَنَُّه ُهَو َأْغىَن َوأَْقىَن﴾ ]النجم:  

كأن   البني،وهو الواضح    اجللي: قسمان، أوهلما    عليه، وهوالقسم الثاين: حذف مفعول مقصود، لداللة احلال  
 تريد أذين.   إليك، وأن   تقول: أصغيت 

 أنواع:فهو    الصنعة، فقد وصفه اجلرجاين أبنه تدخله    اخلفي،وأما  

احلال    أوهلا: أن الفعل ويف نفسك له مفعول خمصص قد علم مكانه لشهرته أو لداللة  ومثاله ما أورده   عليه،تذكر 
 البحرتي: قول    اجلرجاين من 

 أن يَرى ُمْبِصٌر ويْسَمَع واعِ                 َشْجُو حسَّاِدِه وَغْيُظ ِعداُه  

املعىن ال حمالَة: أن يَرى ُمبصٌر حَماِسَنه، وَيْسمَع واٍع أخبارَه وأوصاَفه، ولكنك تعلُم على ذلك أنه كأنه َيْسرُِق عْلَم ذلك   
 املديح،   ا يناسبم . ويف هذا من املبالغة  55ِمْن نْفِسه، ويْدَفع صورتَه عن َومْهه، لَيْحُصل له معىن شريٌف وغَرٌض خاص  

ذكره. من الشهرة مبكان حبيث يغين عن    حماسنه، فهووالسامع أن يكون متيقظا لريى    مبصرا،يكون    فيكفي الرائي أن 
 اإلطالق. النوع من احلذف يفيد    وهذا

ِسواُه، بَدليِل   فهو أن يكوَن معك مفعوٌل معلوٌم مقصوٌد َقْصُدُه، قد ُعِلَم أنه ليس للفعِل الذي ذكرَت مفعولٌ :  وأما الثاين
ُض احلاِل أو ما َسَبق مَن الكالم، إالَّ أنك َتْطرُحه وتـََتناساُه وتَدُعه يَلَزُم ضمرَي النفِس، لَِغرٍض غرِي الذي َمضى. وذلك الغر 

مَّا َوَرَد ﴿َولَ أن تتوفَر العنايُة على إثباِت الفعِل للفاعِل، وختلَص له، وتَنصرف جُبملتها وكما هي إليه. ومثاله قوله تعاىل  
اَل َنْسِقي َحىتَّ ُيْصِدَر   َخْطُبُكَما قَالََتاَما    َتُذوَداِن قَالَ َماَء َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه أُمًَّة ِمَن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوهِنُِم اْمرَأََتنْيِ  

املفعول يف أربعة مواضع، إذا املعىن: "وجَد عليه أمَة   اآلية حذف ففي هذه    [ 23َشْيٌخ َكِبرٌي﴾ ]القصص:    الّرَِعاُء َوأَبُوانَ 
أن   فاملراد هنا مَن الناس َيْسقون" أغنامهم و "امرأتني تذودان" غنمهما و "قالتا ال َنْسِقي" غنَمَنا "فسقى هلما" غنَمَهما.  
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وال   املقصد، فهذا خارج عن    يسقي، وماذا    تذودان، أما ماذا    موسى، سقي من  ووقوع ال  املرأتني، يُعلم وقوع الذود من  
وأن فيه من   النظم،اجلرجاين أن داللة احلذف هنا توحي أبرفع درجات البالغة وحسن    ابل. ويذكر يضيف شيئا ذا  

 بغريه. احلسن ما ال يقع  

 اإلضمار على شريطة التفسري   الثالث:   مالقس

وجاء احلذف بسبب االستغناء عن ذكر الثاين   أمحدا،والقصد أن زارين أمحدا وزرت    ،أمحدزارين وزرت    تقول: كأن  
 املعىن: به على ذلك    بيتا للبحرتي، استدلوقد أورد اجلرجاين    ابألول، 

 56َكَرماً ومْل هَتِْدْم مآثَِر خالدِ                    لْو ِشْئَت مل تـُْفِسْد مَساَحة حامتٍِ  

ولكنه حذف من أجل تنبيه السامع   غثا،فلو رجع املعىن إىل أصله لصار    تفسدها،تفسد مساحة حامت مل    أالأي لو شئت  
جَُّة  ومثله قوله تعاىل    ذهنه، وإيقاظ   لو   ذلك:وتقديُر    [149َشاَء هَلََداُكْم َأمْجَِعنَي﴾ ]األنعام:    اْلَبالَِغُة فـََلوْ ﴿ُقْل فَِللَِّه احلُْ

شاَء أْن يَهِدَيكم أمجعنَي هلَداكم إالَّ َأنَّ البالغَة يف أن جُياَء به كذلك   جلمعهم، ولو دى  شاء هللا أن جيمعهم على اهل
 وهي:اجلرجاين استدرك على هذا حباالت بنّي فيها أن ذكر املفعول يكون أحسن    هإال أن حمذوفاً.

 الشاعر:   مبتدعا، كقولإذا كان املعىن غريبا    •

ُتُه     عليِه ولكْن ساحُة الصرِب أْوَسعُ وَلْو ِشئُت َأْن أْبكي دماً    57لَبَكيـْ

لذا فإن ذكره يقرره   دما،فمن غري املعتاد أن يبكي اإلنسان    إضماره، حسن ذكر املفعول وعدم    غريبا،فلما كان املعىن  
 يف نفس السامع ويؤنسه به. 

فهذا مما يكربه السامع ويستغربه لذلك   للقيته،لو شئت أن ألقى امللك    تقول:كأن  ،  عظيماأن يكون مفعول املشيئة أمرا   •
 عبارة. كان ذكره أكثر حسنا وألطف  

ويتعرض اجلرجاين يف هذا الباب إىل موضوع احلذف واإلضمار، ويقرر أبن التصريح أحياان يكون أبلغ من اإلضمار 
﴿َواِبحلَْقِّ أَنـْزَْلَناُه   تعاىل: وال يشرتط أن تكون الكناية واإلضمار أرفع درجات الفصاحة واستدل على ذلك بقوله    والكناية،

﴾ ]اإلسراء:   ُ َأَحدٌ ﴿وقولِه    [105َواِبحلَْقِّ ُ ٱلصََّمدُ    ُقۡل ُهَو ٱَّللَّ أنزلناه   يقل: وابحلقمل    فلماذا  [2-1﴾ ]اإلخالص:  ٱَّللَّ
 ذي علمإن احلسن والفخامة اللتني جاء هبما التصريح ال خيفيان على    الصمد؟  أحد، هوهو هللا    قل  يقل:ومل    ؟،وبه نزل
 وذوق. 
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 الركن الرابع: التعريف والتنكري

عظيم   واسع  الفروع،هو ابب  يليق   الربهان: قال صاحب    النفع، كثري  ال  مقاما  منهما  واحد  لكل  أن  اعلم   "
 اآليت:ذكر الزركشي أسباب التعريف على النحو    اخلاص، وقد إذ إن لكل واحد منهما أسبابه ومعانيه وسياقه  58ابآلخر" 

 [ 16-15﴾ ]املزمل:  ِفۡرَعۡونُ فـََعَصى      َكَمآ أَۡرَسۡلَنٓا ِإىَل  ِفۡرَعۡوَن َرُسوال  ﴿اإلشارة إىل معهود خارجي كقوله تعاىل •
﴿ِإْذ يـَُبايُِعوَنَك حَتَْت الشََّجرَِة فـََعِلَم و    ،[ 40﴿ِإْذ مُهَا يف اْلَغاِر﴾ ]التوبة:  اإلشارة إىل معهود يف ذهن املخاطب ومثاله   •

 [ 18]الفتح:  َما يف قـُُلوهِبِْم فَأَنـَْزَل السَِّكيَنَة َعَلْيِهْم َوأاََثهَبُْم فـَْتًحا َقرِيًبا﴾  
َلِفي ُخۡسرٍ    ﴿َواْلَعْصرِ اجلنس، كقوله تعاىل   • َن  نسَ  َيْظَهُروا َعَلى وقوله    [ 2-1﴾ ]العصر:  ِإنَّ ٱإۡلِ الَِّذيَن ملَْ  الطِّْفِل  ﴿أَِو 

فالتعريف يف كلميت اإلنسان والطفل يراد به االستغراق فيجنس اإلنسان وجنس الطفل   [ 31َعْورَاِت النَِّساِء﴾ ]النور:  
 ومشول االفراد فيهما لذا ميكن القول أهنما يشمالن كل إنسان وكل طفل. 

 فهي: أما أسباب التنكري  

واملقصود أنه   [ 20ى﴾ ]القصص:  ﴿َوَجاَء َرُجٌل ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َيْسعَ التنكري بقصد االفراد أو الوحدة كقوله تعاىل •
 رجل واحد . 

 الذكر. أي نوع من    [49لِْلُمتَِّقنَي حلَُْسَن َمآٍب﴾ ]ص:    ذِْكٌر َوِإنَّ ﴿َهَذا  التنكري بقصد النوع مثل   •
 شديدة. أي حبرب   ،[279﴿فَْأَذنُوا حِبَْرٍب ِمَن اَّللَِّ َوَرُسولِِه﴾ ]البقرة:  التعظيم: كقوله   •
 كثرية! رسل    أي  [4]فاطر:  قـَْبِلَك﴾﴿َوِإْن يَُكذِّبُوَك فـََقْد ُكذَِّبْت ُرُسٌل ِمْن    التكثري: كقوله •
 [ 18﴿ِمْن َأيِّ َشْيٍء َخَلَقُه﴾ ]عبس:  التحقري: كقوله   •
﴾ ]التوبة: التقليل: كقوله   •  له. ، أي رضوان قليل من رضوان هللا الذي ال حد  [ 72﴿َورِْضَواٌن ِمَن اَّللَِّ

ُْم َأْحَرَص النَّاِس   وقوله   [ 179﴿َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة﴾ ]البقرة:  قوله تعاىل    " يف كلمة "حياةداللة تنكري   ﴿َولََتِجَدهنَّ
 . [96َعَلى َحَياٍة﴾ ]البقرة:  

إلقاء الضوء على قضية أوالها اجلرجاين اهتماما خاصا وهي داللة التنكري يف كلمة )حياة( فالسؤال   البد من
"ألنه قد يظن ظاّن   قائال:جييب عبد الفتاح الشني عن هذا السؤال    الكرميتني.نكري كلمة حياة يف اآليتني  هنا عن سر ت

والسبب أن النكرة ليس هلا مقدار   التنكري،ويف احلقيقة أن يف التعابري ما يصلح له إال    أوىل،أن املعرفة أجلى ومن النكرة  
فهذا التنكري يؤدي معان متعددة ال تستطيع املعرفة ،  59الذهن عنده"  خمصوص، خبالف املعرفة فإهنا لواحد بعينه يثبت

 أداءها يف موضعه. 
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وجدت هلذا   حّسك،"وإذا أنت راجعت نفسك وأذكيت  اجلرجاين:  يقول    اليهود،فاآلية األوىل جاءت يف سياق ذم  
وجتدك تعدم ذلك مع 60وروعة ولطف موقع ال يقادر قدره"  احلياة حسنا التنكري وأن قال )على حياة( ومل يقل على  

 اثنان. وتلك حقيقة ال خيتلف عليها    التعريف،

التنكري يوحي بكثري من املعاين غري االستزادة من احلياة كما أورد اجلرجاين، فهو حرص   كوال ش أن ذلك 
ى احلياة دون اشرتاط حياة كرمية، وإمنا يريدون حياة فقط بغض الطرف عن ماهيتها، فقد ذكر الزركشي أن مطلق عل

بل على   تعرف،"ألهنم مل حيرصوا على أصل احلياة حىت    وقال:من ما يضيف التنكري من املعاين هو إرادة نوع احلياة  
( وليس هذا فحسب، ...." )قطب:يقول سيد    ،61ياة " االزدايد من نوع وإن كان الزائد أقل شيء يطلق عليه اسم احل

القرآن صورة تفيض ابلزراية وتنضج ابلتحقري واملهانة،   اليهود، خصلة يصورها  ُْم ولكنها خصلة أخرى يف  ﴿َولََتِجَدهنَّ
االطالق، حياة فقط! أي حياة، ال يهم أن تكون حياة كرمية وال مميزة على    [96َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة﴾ ]البقرة:  

 .62حياة هبذا التنكري والتحقري! حياة ديدان أو حشرات! حياة والسالم! )....( 

، وقد والتعظيم واإلشادةفتجد أن التنكري أضاف التفخيم    ( حياة(أما يف اآلية الكرمية ))ولكم يف القصاص  
ن يكون القصاص قد كان سببا يف كوهنا امتنع التعريف ألنه يقتضي أن تكون احلياة قد كانت ابلقصاص من أصلها وا

يف كافة األوقات، وذلك خالف املعىن وغري املقصود، وأما التنكري فيقتضي أن هذه احلياة اإلضافية هي اليت كانت 
"ويبني ذلك أن   فقال:وقد مّثل اجلرجاين لذلك    .63وصار كأنه قد حيي ابقي عمره به   منه،بسبب القصاص ومستفادة  

قلت: "يف هذا الغىن" كان   به، فإن غىن " متنكرا إذا أردت أن جتعل ذلك من بعض ما يستغىن    يقول لك "يف هذا
ويقول القرطيب يف اجلامع: "واملعىن أن القصاص إذا أقيم وحتقق احلكم فيه ازدجر   64الظاهر أنك جعلت كل غناه به"

وتقاتلوا، ا قتل الرجل اآلخر محي قبيالمها وكانت العرب إذ معا، فحييا بذلك  منه،من يريد القتل آخر خمافة أن يقتص  
  65. فلما شرع القصاص قنع الكل به، وتركوا القتال فلهم يف ذلك حياة"  الكثري،ذلك داعيا إىل قتل العدد    كان 

وال شك أن  لتعدد رؤى العلماء يف تعليل تنكري كلمة )حياة( داللة على اختالف الذوق و زاوية النظر إىل 
لفت القرطيب إىل الضمري )لكم( فبني   فبينما قصر ابن القيم احلياة ابلقصاص ابلطالب للقتل واملراد قتله فقط، املوضوع 

أن احلياة تتعدى ذكني الطرفني إىل اجملتمع بشكل عام ،أما اجلرجاين فقد حصرها يف املراد قتله فقط، يقول :" واعلم أنه 
وأن يكون القصاص أفاده حياة كما  وف القصاص داخال يف اجلملة، ال يتصور أن يكون الذي هم ابلقتل فلم يقتل خ

 .  66أفاد املقصود قتله، وذلك أن هذه احلياة إمنا هي ملن يُقتل لوال القصاص، وذلك حمال يف صفة القاصد للقتل )...( 

جّل من وقد حتدث سيد قطب عن هذا القصاص قائال : "إنه ليس لالنتقام، وليس إلرواء األحقاد، وإمنا هو أ 
ذلك وأعلى، إنه للحياة ويف سبيل احلياة، بل هو يف ذاته حياة )....(واحلياة اليت هي يف القصاص تنبثق من كف اجلناة 
عن االعتداء ساعة االبتداء، فالذي يوقن أنه يدفع حياته مثنا حلياة من يقتل جدير به أن يرتوى ويفكر  ويرتدد، كما 
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ند وقوع القتل ابلفعل، شفاؤها من احلقد والرغبة يف الثأر، الثأر الذي مل يكن يقف تنبثق من شفاء صدور أولياء الدم ع
عند حد يف القبائل العربية حىت لتقوم معاركه املتقطعة أربعني عاما كما يف حرب البسوس املعروفة عندهم، وكما نرى 

 67 بعد جيل وال تكف عن املسيل ).....(حنن يف واقع حياتنا اليوم حني تسيل احلياة على مذابح األحقاد العائلية جيال

فاحلياة هنا حياة أمن وسالم من األغالل واألحقاد الناجتة عن القتل، صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 68حّد يقام يف األرض خري للناس من أن ميطروا ثالثني أو أربعني صباحا 

 

 الفصل والوصل  اخلامس:الركن  

األخرية يف عملية النظم وإنشاء الكالم. فعندما يكمل املؤلف إنشاء اجلمل ينبغي أن يفكر   تكون اخلطوة وهنا    
ويتم الفصل والوصل بينها بناء   متناقضة، يف عالقاهتا ببعضها البعض، فيما إذا كانت متساوية أو متوازية أو متشاهبة أو  

مل وفصلها فقط ، وإمنا حتدث عن الكلمات على هذا األساس. ومما جيدر ذكره أن اجلرجاين مل يتحدث عن وصل اجل
وذلك أن ربط اجلمل ببعضها وفصلها عن بعضها كذلك أمٌر ال يتعلق    وذلك يعود إىل منهجه يف الدراسة والتحليل،

ابلقواعد والنحو وإمنا يتعلق ابلذوق الفين للمؤلف. يقول : "اعلم أن العلم مبا ينبغي أن يصنع يف اجلمل من عطف 
بعض أو ترك العطف فيها واجمليء هبا منثورة تستأنف واحدة منها بعد أخرى من أسرار البالغة ومما ال  أييت بعضها على  

  ، 69لتمام الصواب فيه إال اإلعراب اخللص واألقوام طبعوا على البالغة وأتوا فناً من املعرفة يف ذوق الكالم هم هبا أفراد" 
فصل والوصل الذي يقع يف اجلملة الواحدة على أن ما ينطبق عليها فقد كانت دراسته أكثر عمقا حينما حتدث عن ال

"واعلم أن سبيلنا أن ننظر إىل فائدة العطف يف املفرد مث نعود إىل اجلملة   يقول أيضا:   ينطبق على اجلمل يف مرحلة اثنية،
المسية  وبني اجلمل ومن املعروف أن الفصل والوصل ميكن أن يقع يف بني اجلمل ا  ،70فننظر فيها ونتعرف حاهلا " 

الفعلية، وبني شبه اجلمل، وهي تتفق متاما مع االسم والفعل واحلرف لذا فيمكن التوصل اىل خصائص العطف هبا ومن 
 مث نقلها إىل اجلمل املشاهبة . 

كقولنا )مررت ببئر عذٌب ماؤه   واحلكم،قرر اجلرجاين أبن العطف بني األمساء فائدته اإلشراك يف اإلعراب  ي
كانت   اجلر، فإذايعد )عذب ماؤه( يف حمل جر ألهنا وصف للنكرة )بئر(اجملرورة حبرف    اجلملة األوىل( ففي  مناله  وسهلٌ 

 األوىل.هلا حمل من اإلعراب فإن حكمها حكم املفرد أي جيب أن نشرك اجلملة الثانية يف حكم اجلملة    اجلملة األوىل  أي

أما يف حالة اجلملة اليت ليس هلا حمل من اإلعراب واليت أتيت بعدها مجلة معطوفة عليها كقولنا )زيد قائم وعمر 
 ،ينبغي هنا إال استعمال الواو ألهنا ال تفيد إال اإلشراك  وقاعد( فال يوجد هنا حكم نشرك فيه الثانية مع األوىل لذلك فال

ولتوضيح سبب الوصل هنا واالمتناع عن الوصل البد أن نبني أن الواو   أما بقية حروف العطف فتفيد معان أخرى. 
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ة ما جاءت لتجمع بني اجلملتني من مستوى آخر وهو أنه ال ميكن  الوصل بني مجلتني كهاتني اجلملتني إال اذا كان مث
يوجب اجلمع بينهما ذلك إن كان بني عمرو وزيد تناظرا أو تشاهبا حبيث يكون السامع إذا مسع عن األول شيئا عناه 

وال  فهناك ارتباط بني عمرو وزيد جيعل الوصل بني اجلملتني واجبا كما يرى اجلرجاين.  أن يعرف عن الثاين شيئا أيضا،
بل  طويل(شاهبة أو تناظر أو خمالفة فال ميكن القول مثال )زيد شاعر وعمرو ميكن اجلمع بني مجلتني ال توجد بينهما م

 ميكن القول )زيد شاعر وعمرو كاتب(. 

وأما الفصل فيجب يف اجلمل اليت تكون الثانية منها كالوصف للموصوف والتأكيد للمؤكد، فاجلملة اليت أتين 
إنه من غري املمكن أن نشرك املعىن األول يف املعىن الثاين فنقع اليت قبلها كالتوكيد جيب الفصل بينهما إذا    مبينة للجملة 

أما الفصل بينهما فيضع الكالم يف سياقه الصحيح وهو الشرح أو التوضيح أو التأكيد أو الوصف   واإلعادة، يف التكرار  
ِلَك ٱۡلِكتَ ُب اَل َرۡيَبَۛ ِفيهَِۛ ُهد    املٓ ﴿كقوله تعاىل ) ، فاجلملة الثانية )الريب فيه( جاءت [2- 1﴾ ]البقرة:  لِّۡلُمتَِّقنيَ   ى ذَ 

 لألوىل. لذلك فصل بني اجلملتني ألن الثانية كالصفة    الكتاب(مؤكدة للجملة األوىل )ذلك  

ترى العطف   أنكومما يؤكد أن قضية الفصل والوصل ال ختضع للقواعد النحوية وامنا هي ترجع للذوق الفين هو  
ال أقصر يف شيء  خبيل، أاناملواضع ولكن بعد التدقيق يتبني أن الفصل أوجب كأن تقول )يقول أبنين   واجب يف بعض

األوىل كانت حكاية عنه أما الثانية فكانت إخبار من املتكلم، فليس مثة ما ميكن أن نقرنه   العائلة( فاجلملةمن حقوق  
 اجلملتني! يف  

فهو إذا   [31َهَذا َبَشرًا ِإْن َهَذا ِإالَّ َمَلٌك َكرمٌِي﴾ ]يوسف:    ﴿َما  من الشواهد اليت أوردها اجلرجاين قوله تعاىل
وإذا كان كذلك كان اثبات كونه ملكا حتقيقا ال حمالة وأتكيد النفي أن يكون بشرا وعليه   بشرا،كان ملكا مل يكن  

هذا بشرا ما هذا   قال: ما ( أنه ليس بشرا ألن كونه ملكا ينفي كونه بشرا، كأنه  كرمي(يكون معىن ))إن هذا إال ملك  
ى فأن نفيه أن يكون بشرا فيه إثبات أن له وبذلك يكون الثاين معىن مكررا الغرض منه التوكيد. ومن انحية أخر  بشرا،

 جنس سواه وعليه أثبت أن له صفة من الصفات. 

وقد انتقد اجلرجاين قصور رؤية بعض النحاة والبالغيني إذ اهنم إذا رأوا كلمة قد ترك فيها العطف يقولون أن 
قوله تعاىل :)) وما علمناه الشعر الكالم  استؤنف وقطع عما قبله ال أكثر، ولكن االثبات قد يكون بـ)إن( و)إال( ك 

وما ينبغي له أن هو إال ذكر وقرآن مبني((وقوله تعاىل ))وما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحى ((ففي اآليتني 
ففي األوىل أتكيد نفي أن يكون علم الشعر ويف الثانية اثبات أنه وحي يوحى   السابقتني أتكيد وتثبيت لنفي ما نفي، 

﴿َوِإَذا لَُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا  ويذكر اجلرجاين لذلك مثاال وهو قوله تعلى  يكون ينطق عن اهلوى،  وتقرير لنفي أن 
َا حَنُْن ُمْستَـْهزِئُونَ  ُهْم يف طُْغيَ   َوِإَذا َخَلْوا ِإىَل َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا ِإانَّ َمَعُكْم ِإمنَّ ُ َيْستَـْهزُِئ هِبِْم َومَيُدُّ - 14اهِنِْم يـَْعَمُهوَن﴾ ]البقرة:  اَّللَّ
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ُ  وقوله    [142﴿ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم﴾ ]النساء:  ، فهي تشبه قوله تعاىل  [15 ﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر اَّللَّ
ُ َخرْيُ اْلَماِكرِيَن﴾ ]آل عمران:   و خبالف اآليتني األخريني؟ فما الذي جعل آية البقرة خالية من الوا  [ 54َواَّللَّ

وقوله تعاىل ))هللا يستهزئ   تعاىل،عنهم وليس خربا من هللا   ( حكايةالسبب يف ذلك أن قوله تعاىل )إمنا حنن مستهزءون
إمنا حنن مستهزءون وهللا يستهزئ   مبعىن: قالوا هبم(( هو خرب من هللا تعاىل ولذلك امتنع العطف ألن العطف جيعل الكالم  

))خيادعون هللا وهو خادعهم(( و ))ومكروا اآليتني  يف    ينبغي. أماهبم، فتصبح )هللا يستهزئ هبم( من قوهلم وهذا ال  
 الكالم يف اجلملتني األوىل والثانية خرب من هللا تعاىل وليس حكاية عن أحد.   ألن  (( ومكر هللا

 ويستخلص من كالم اجلرجاين حول عطف اجلمل بعضها على بعض أهنا على ثالثة أحوال:

اجلملة اليت حاهلا مع اليت قبلها حال الصفة مع املوصوف والتأكيد مع املؤكد ويف هذه ال يكون العطف ألنه إن -1
 عطفت تكون كمن يعطف الشيء على نفسه والعطف يقتضي املغايرة. 

 اجلملة اليت حاهلا مع من قبلها حال االسم الذي قبله، إال أنه يشاركه يف احلكم واملعىن وهذه حقها العطف. -2

بشيء   اجلملة اليت ليست بشيء من احلالتني السابقتني، بل حاهلا مع سابقتها حال االسم مع االسم ليس فيه منه-3
 وال يشاركه يف املعىن لعدم التعلق بينهما وحق هذه ترك العطف.

أما الوصل يعين وجود الواو خالفا للفصل والبد من التذكري أن الوصل يكون يف حالة تقتضي التغاير واالشرتاك 
 األول: هو  موضعني، فإذا كانت اجلملتان متغايراتن وكان بينهما ما جيمعهما وجب وصلهما وذلك يف    واحد، يف آن  

 ﴿ِإنَّ اأْلَبـْرَاَر َلِفي نَِعيمٍ اتفاق اجلملتني خربا وانشاًء، مثال اخلرب قوله تعاىل  

﴿آِمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسولِِه َوأَْنِفُقوا ممَّا َجَعَلُكْم ومثال اإلنشاء قوله تعاىل   ،[14-13َوِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيٍم﴾ ]االنفطار:  
فاجلملتان هنا اختلفتا خربا وإنشاء فبينهما انقطاع يف املعىن ولكن ميتنع الفصل ألنه يؤدي   ، [7ُمْسَتْخَلِفنَي﴾ ]احلديد:  

ذلك القصة املأثورة عن أيب بكر رضي هللا عنه مع صاحب الثوب حينما سأله هل تبيع هذا   املعىن. يؤكد إىل اختالل يف  
)عافاك وع    خرب،  ال(فـ) .71قل ال وعافاك هللا  تعلمون،و بكر لقد علمتم لو كنتم  الثوب؟ فقال ال عافاك هللا فقال أب

 مخسة: موجبات الفصل فهي    ابملعىن. أما ورغم ذلك اقتضى األمر ادخال الواو ألن الفصل خيل    انشائية،مجلة    هللا(
 الكمالني نوضحها علىوالتوسط بني    االنقطاع، وشبه كمال    االنقطاع، وكمال    االتصال، وشبه كمال    االتصال، كمال  
 التايل: النحو  
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وهو أن تكون اجلملة الثانية متصلة ابجلملة األوىل اتصاال كامال جيعلها يف غري حاجة إىل الواو، كأن   االتصال:كمال   •
تاب الريب تكون مؤكدة هلا توكيدا لفظيا إبعادة اجلملة نفسها ومثاهلا اآلية اليت مت أيرادها آنفا وهي ))أمل ذلك الك

 (. فيه(
شبه كمال االتصال: كأن أتيت اجلملة الثانية جوااب عن سؤال يف اجلملة األوىل كقوله تعاىل ))أمل تر إىل الذين أوتوا نصيبا  •

اجلواب )يشرتون الضاللة   هؤالء؟ فيأيت ما ابل    قيل:  السبيل(( وكأنه من الكتاب يشرتون الضاللة ويريدون ظان تضلوا  
يكون   النحوي الذيخالف االستئناف    بيانيا وهو، ويسمى هذا عند علماء البالغة استئنافا  السبيل(ويريدون أن تضلوا  

 وغريها. ابلواو  
﴿َوأَِعدُّوا هَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍَّة َوِمْن راَِبِط األوىل أن ختتلف اجلملتان خربا وإنشاًء كقوله    صوراتن:كمال االنقطاع وله   •

 فخربية.أعدوا إنشائية أما ترهبون    ة ، فجمل[60ُبوَن بِِه َعُدوَّ اَّللَِّ َوَعُدوَُّكْم﴾ ]األنفال: اخْلَْيِل تـُْرهِ 
 الصورة الثانية أن تتفقا ولكن ال يكون بينهما جامع وال رابط.

فيرتك   الثانية،جيوز عطفها على األوىل وال جيوز على    جبملتني،شبه كمال االنقطاع ويكون عندما تكون اجلملة مسبوقة   •
 العطف حىت ال يتوهم عطفها على اجلملة القريبة منها. 

التوسط بني الكمالني إذ جيب الفصل إذا كان الوصل خمال ابملعىن كقوله تعاىل ))وإذا خلوا إىل شياطينهم قالوا إان معكم  •
إذ لو كانت )هللا يستهزئ هبم( معطوفة ابلواو لظن  اآلية،د إيضاح هذه  أمنا حنن مستهزؤون، هللا يستهزئ هبم(( وقد ور 

 أهنا من قول املنافقني. 
 

 القصر واالختصاص   السادس:الركن  

ويسمى األول مقصورا   فيه،وحصره    بشيء  شيء، ويف االصطالح هو ختصيص  72اللغة هو احلبسالقصر يف  
فلو قلت إمنا العلم   النظر،وال أييت إال لالختالف يف وجهات    ابملقامات،. والقصر خيتص    73والثاين مقصورا عليه 

وأما املقصور   البالغة،لكفاك القول أبن العلم هو    مطلقا،فلو كنت توافق أن العلم هو البالغة    ندا،هلا    نما كاالبالغة إال  
ففي هذا قصر للنباغة   النابغة، فهذا قصر الصفة على موصوف، وقولنا: إمنا أان    أان، فقولنا إمنا النابغة    عليه، واملقصور  

 نوعني:وللقصر    صفة. أي قصر موصوف على    املتكلم،على  

 حكمه، يشرتك غريه يف  وقصر إضايف وهو ما    هللا،كأن تقول ال إله إال    ابلتوحيد،ما يتعلق    حقيقي ومثاله قصر  -
 إال اجلرجاين. ما انبغة  تقول:كأن  

بني القصر ب)إمنا( والقصر ب)إال( ووضح  واعتىن ابلتفريقوقد عرض اجلرجاين موضوع القصر بطرقه األربعة 
فهو وإن كان يدل   للشيء،إذ أن منزلة أحدمها من األخرى كمنزلة املعىن    األخرى، أنه ال ميكن أن تسّد أحدمها مسّد  
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وهو قولنا وما من إله   واضحا،وضرب لذلك مثال    حال، كل    مكانه يفإال أنه ال يصلح أن يستخدم   املعىن، نفس  على  
 شيئا! ملا كانت    هللا،من إله   قلنا: أمنا إذ لو    هللا،إال  

إمنا ال ميكن أن أتيت مقرتنة   ري جمراه كالنهي جي وما  املنفي، ألن أحد ال ترد إال يف الكالم    أبحد،وكذلك 
وال   درهم،( فنقول: أمنا هذا دينار ال إال وفرق آخر هو أنه ميكن اجلمع بني )إمنا( و) املزيدة، من( ومثلها )  واالستفهام،

 دينار! إال درهم ال   ما هو لقولك:ميكن هذا ابستخدام )ما( و)إال( فال معىن 

َا َيْسَتِجيُب الَِّذيَن   تعاىل: أو خلرب جيادل فيه كقوله    املخاطب، وبني اجلرجاين إن إمنا أتيت خلرب ال جيهله   ﴿ِإمنَّ
 أبولئك،إال أن الغرض هنا التعريض    يستجيب، املعروف أن الذي ال يسمع ال ميكن أن    فمن  [ 36َيْسَمُعوَن﴾ ]األنعام:  

 وتوبيخهم.

﴿ قَاُلوا ِإْن تعاىل:كقوله    فيه،( فيكون خلرب ينكره املخاطب ويشّك  وإال)ما  بـ  أي    وأما األمر ابلنفي واإلثبات 
 املعلوم أن الرسل مل تدعي ذلك البتة   من ف  [ 10أَنـُْتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـلَُنا تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّواَن َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد آاَبُؤاَن﴾ ]إبراهيم:  

وملا كان األمُر كذلك، أُخرَج اللفُظ خُمَرَجُه حيُث يُراُد إثباُت أمٍر يدفـَُعه املخاَطُب ويدَّعي خالَفه، مث جاء اجلواُب مَن   ،
فاملعىن أن الرسل كأهنم قالوا:   [ 11براهيم:  ﴿قَاَلْت هَلُْم ُرُسُلُهْم ِإْن حَنُْن ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم﴾ ]إالرُسل الذي هو قولُه تعاىل:  

 تعاىل َقْد "إنَّ ما قـُْلُتم ِمْن أانَّ بشٌر مثُلكم كما قلتم، َلْسنا نـُْنِكر ذلك وال جَنَْهُله، ولكنَّ ذلك ال مَيْنُعنا ِمْن أن يكوَن هللاُ 
 منَّ علينا وأْكَرمنا ابلرسالة. 

َا أاََن َبَشٌر   هويستدرك اجلرجاين على قوله أبن )إمنا( يف قول ألنَّه ابتداُء كالم   [110]الكهف:    ِمثْـُلُكْم﴾ ﴿ُقْل ِإمنَّ
ُهم ويقولَه مَعهم، وليس هو جواابً لكالٍم سابٍق قد ِقيَل فيه: "إْن أْنتَ   إالَّ قد أِمَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم أبْن يُبلِّغه إايَّ

 بشٌر مثلُنا".

كوك فيه كقوله )ما وإال( فيكون ذلك ألن أنزل منزلة املشب    فيه ابلنفي أما إن جاء اخلرب املعلوم الذي ال شك  
ِإْن أَْنَت ِإالَّ َنِذيٌر﴾   ُبورِ ﴿َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحَياُء َواَل اأْلَْمَواُت  ِإنَّ اَّللََّ ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء  َوَما أَْنَت مبُْسِمٍع َمْن يف اْلقُ تعاىل: 

تعاىل    [23-22]فاطر:   قوله  َواَل ضَ ومثله  نـَْفًعا  لِنَـْفِسي  أَْمِلُك  اَل  اْلَغْيَب ﴿ُقْل  أَْعَلُم  َوَلْو ُكْنُت    ُ اَّللَّ َشاَء  َما  ِإالَّ  رًّا 
 [ 188اَلْسَتْكثـَْرُت ِمَن اخلَْرْيِ َوَما َمسَّيِنَ السُّوُء  ِإْن أاََن ِإالَّ َنِذيٌر َوَبِشرٌي لَِقْوٍم يـُْؤِمُنوَن﴾ ]األعراف:  

كقولنا جاءين عمرو ال زيدا، ويف هذا   لثاين، لورأى اجلرجاين يف هذه الصيغة نفي املعىن عن األول وثبوته يقينا 
املعىن عن   مرحلتني: نفي أي إثبات ملا بعد النفي، فهنا تصل للمعىن املراد من خالل    لزيد، نفي جمليء عمرو وإثباته  

يثبت لزيد دفعة واحدة دون    قولنا:أما يف    لزيد، وإثباته    عمرو، وهكذا يف اآليتني شك،  إمنا جاءين زيد فإن اجمليء 
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أن مهمته اإلنذار والتبشري ليس   الضر وإبرادته، وإثبات فالغرض هو نفي قدرته على هدايتهم، وكون النفع أو    السابقتني،
 إال. 

ال أو مفعوال .وهذا يندرج على أما يف )أمنا(فاالختصاص يكون يف املؤخر معها دون املقدم ، سواء كان فاع
املبتدأ واخلرب يف حال االختصاص، ولكن االختصاص يقع على الثاين وليس على الذي بعد )إمنا( مباشرة، ويتضح هذا 

َنا احلَِْساُب﴾ ]الرعد: يف قوله تعاىل   َا َعَلْيَك اْلَباَلُغ َوَعَليـْ ا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن ﴿ِإمنََّ وقوله عزَّ وَعالَ:   [40﴿نـَتَـَوفَـّيَـنََّك فَِإمنَّ
فاالختصاص يف اآلية األوىل جاء يف  املبتدأ )البالغ(  و)احلساب(، أما يف   ، [93َيْسَتْأِذنُوَنَك َوُهْم أَْغِنَياُء ﴾ ]التوبة:  

يس أن الثانية فجاء يف اخلرب )عليك ( و)علينا( فاملعىن يف اآلية األوىل أن على الرسول البالغ وحده دون سواه، ول
 . الرسول وحده مطالب ابلبالغ، ويف اآلية الثانية املعىن أن السبيل فقط على الذين يستأذنون دون غريهم

وهكذا فإن اإلمام اجلرجاين مل يدع حركة وال سكنة بالغية صيغت يف الّنصوص القرآنية اليت درسها إال تطرق 
يرتتب على اختالف صيغها من تباين يف املعىن واختالف يف   إليها ابلتحليل والتعليل مبينا ما هلا من أسباب ودواع وما 

املقصد، ففتح بذلك الباب واسعا أما علماء البالغة العربية والتفسري لالنطالق يف اكتشاف نفائس اإلعجاز القرآين 
التفسري حمدودا   وأسراره ودقائقه، فلم تعد البالغة بعده جمرد قواعد ومعايري تقاس عليها جودة الكالم ورداءته، ومل يعد 

 يف املعىن اللغوي للفظة والعبارة القرآنية، فقد ابت مبنيا على معىن أنيق، ومراد عميق، ومقصد دقيق!

 

 اخلامتة

بعد خوض الباحثة غمار اإلعجاز القرآين ودراستها ألصول النظم كما بينها اجلرجاين يف دالئل اإلعجاز توصلت 
 إىل نتائج توجزها كالتايل: 

 يعّرف النظم لغة أبنه الضّم والتأليف والرتتيب.  -

لتلميح، فكان أوهلم اجلاحظ تطّرق عدد من العلماء إىل موضوع النظم كوجه من أوجه إعجاز القرآن الكرمي ابلتصريح أو ا
مث الباقالين واخلطايب والرّماين، ولكّن أفكارهم كما يبدو كانت مشّتتة وغري واضحة املغزى واملعامل، عدا عن كوهنا كالما 

 نظراي خيلو من أية منهجية علمية تطبيقية.

وأرسى قواعده، وكشف أسراره ووظّفها مل يكن اجلرجاين أول من حتّدث يف موضوع النظم، ولكنه أّول من مجع خيوطه  -
 يف تعليل اإلعجاز القرآين الذي ظل حىت جميئه مما )ال تقوى عليه العبارة(! 
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خيتلف اجلرجاين عن سابقيه يف احلديث عن النظم أبمرين، أوهلما أنه أول من قصر اإلعجاز على النظم، واثنيا أنه انتقل  -
 . متكاملةعلمية   به إىل مستوى أن جعله نظرية

قامت نظرية النظم على البحث يف العالقات اليت تربط أجزاء الكالم، مرتبطة بقوانني النحو، والسياق، ومقصد الكالم  -
فال ميكن أن حنكم على صحة الكالم أو فساده أو فصاحته أو رداءته إال من خالل هذه املقاييس اليت ترتبط ،  وداللته

 ألخرى. اببعضها ارتباطا وثيقا وال تنفصل إحداها عن  

تباينت مواقف العلماء قدميا وحديثا حول نظرية النظم وقدرهتا على استيعاب وجوه اإلعجاز املختلفة، إال أن ذلك  -
 التباين مل مينع كثريا منهم من التأثر ابلنظرية وتنبيها وتطبيقها يف كتبهم وتفاسريهم. 

 .صد الكالم وأغراضهومقا  النفسية، واملعاين    النحو،تتلخص أسس نظرية النظم يف قوانني   -

فقد يعدل عن التقدمي للتأخري أو عن التصريح   أجلها، ال يبلغ الكالم متام احلسن إال إذا صيغ وفق املقاصد اليت سيق من   -
 . للكناية إذا استوجب مقصد احلديث ذلك

مث   اللفظ،ى أنصار  وإقامة احلجة عل  ابلصرفة،أرسى اجلرجاين قواعد النظم مبنهجية علمية فذة، حيث بدأ إببطال القول   -
جهة   املنطقي منوقد مجع بني اإلقناع العقلي والتفسري    وشعرهم،العرب    الكرمي وكالم بسرد قوانني النظم مستدال ابلقرآن  

 . من جهة أخرى الذوق والعاطفةواستمالة  

وإمنا كان حيتكم إىل  إليها دائما،اثبتة ميكن االحتكام  قواعد تعامله مع النص القرآين واألديب من مل ينطلق اجلرجاين يف  -
 الواحد. يفسر اختالف اآلراء حول األثر    األحيان وهذاالذوق يف كثري من  

مفردات القرآن    إن اهلدف من تفسري القرآن الكرمي بشكل أساسي هو معرفة مقاصده ودالالته وهذا ال يتأتى بشرح   -
لعلم بقواعد النظم حيمي الّنص القرآين العريب اان  بيعد الوإمنا ابلكشف عن أسرار نظمه الذي صيغ بقوا  فحسب، الكرمي  

 الباطلة. من التأويالت  

ليتمكن من فهم مراد هللا من   أجزائه،ينبغي ملفسر القرآن الكرمي أن يكون قادرا على فّك رموز النظم ومدركا للتعلق بني   -
 واالعتبار كالمه وتفسريه على الوجه الذي يثمر الذكرى والعظة واهلداية  

 تعّد نظرية النظم وعاء ميكنه استيعاب كافة أوجه اإلعجاز اليت وردت يف القرآن الكرمي، يف شىّت  -

موضوعاته الغيبية والعلمية واألحكام والتشريعات والقصص واملواعظ، فالّنظم احملكم لكّل من آايت اإلخبار ابلغيب  -
الذكرى والعظة، هو جوهر اإلعجاز ومناطه وهو ما   واحلقائق العلمية، والتشريعات الراّبنية، وقصص السابقني وآايت

 وقع به التحدي وعجز اجلّن واإلنس عن اإلتيان مبثله. 
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قّدمت نظرية النظم مفاتيح ميكن من خالهلا فّك شيفرات العبارة القرآنية وفهمها والتفكر يف معانيها كما مل تفعل أية  -
 كرمي وتقريبه لألفهام. نظرية أو كتاب أو جهد سابق أو الحق لدراسة القرآن ال

قدمت نظرية النظم رؤية جديدة لدراسة النص القرآين تعّدت حدود التفسري املعجمي إىل فضاء النص ودالالته وأغراضه  -
املعجمي  عنايتها ابلتحليل  النص ودالالته إىل جانب  اليت تعىن مبقصد  التفسري  ومقاصده، فسامهت يف نشوء كتب 

 أللفاظه وعبارته. 
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