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 حول دراسة النظم القرآنيالسابقين البالغيين  بعض أعالم إسهامات

 ندوة بنت داؤد، حسين نصر الدين إبراهيم أحمد، شهيدا هانم بنت محمد سوهاني
 محمد شهريزال بن نصر& 

 
 

 خلص امل
 

كشف مجاليات النظم القرآين،   عخلىتناول اجتاهات أعالم البالغيني يف دراسة النظم القرآين حملاولة الوقوف ت املقالةهذا 
ائـه من روعة البيان واإلعجاز. وتوّجه املقالة إىل توضيح وخصائ  ألفاظه، وتركيبه وتأليفه وتصويره، وتوضيح ما ور 

من خالل وغريهم  الزخمشريو عبد القاهر اجلرجاين والباقالين و  اخلطايبمثل السابقني أعالم البالغيني بعض  اسهامات
 .دراساتالنظم القرآين وطرق معاجلتهم هلذه ال يف دراسةة آرائهم تأمُّخلهم ومناقش

 
  أعالم البالغيني، دراسة النظم القرآين، أسرار القرآن. الكخلمات املفتاحية:

 

 مقدمة .1

رائعة  قرآنيةتعترب الدراسات اليت أقيمت حول النصوص القرآنية، والكشف عن أسرار القرآن الكرمي دراسات 
إن النظم القرآين البـديع هبر العرب حبسنه ومـقاطعه، ومتاسك كخلماته، واتسـاقها يف عرّبت عن كخلمات اهلل العظيمة. 

الرتاكيب. وإذا تأمخلنا آيًة آيًة، وسورًة سورًة، فخلم جند كخلمًة ينبو هبا مكاهنا، ولفظًة ينكر شأهنا، بل وجدنا اتساقاً 
 والبالغة. هبر العقول، وأعجز أهل احلكم

ألهنا ال  القرآنية والبالغية دراساتمن موضوعات رائعة يف جمال ال افالدراسات يف النظم القرآين تعترب موضوع
تقتصر مبعرفة عخلم البيان واملعاين والبديع، والتأمل يف التقدمي والتأخري واملفرد واجلمع والتعريف والتنكري فحسب 

ون عن طرق معاجلة تساءلفكثري الناس يوإمنا هي دراسة لكشف األسرار يف القرآن الكرمي وإبراز اإلعجاز القرآين. 
أن  وملاذا يَرون م يف النظم القرآيندراساهتالبالغّيون بدأ كيف ي  واعرفأن ييف هذه الدراسات ويريدون  البالغيني
عن اخلصائ  اجلمالية يف النظم القرآين  ونتسائخليهم يف القرآن الكرمي. و  وجه من وجوه اإلعجازالقرآين النظم 

يف دراسة  أعالم البالغينيطرق معاجلة ويف هذه املقالة نتناقش عن  .يف هذه الدراسات اليت أبرزها أعالم البالغيني
 هؤالء البالغيني يف هذه الدراسات.النظم القرآين وسنرّكز إىل اجتاهات 
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 مفهوم النظم القرآني لغـًة واصطالحاً  .2

ْظُم: التْألـيُف، َنَظَمه يَـْنِظُمه َنْظمًا وِنظامًا وَنظ مه فانـَْتَظم وتـََنظ م. ونَظْمُت الخلْؤلَؤ الن  "قال صاحب الخلسان: 
خر َأي مجعته فـي السِّخْلك، والتنظيُم مثخله، ومنه َنَظْمُت الشِّعر َنظ ْمته ، وَنَظَم اأَلمَر عخلـى الـمثل. وكلُّ شيء قـََرنـَْته بآ

، والنظم املنظوم وصف باملصدر، والنظم ما نظمته من الخلؤلؤ وخرز أَو َضَمـْمَت بعَضه ِإلـى بعض، فقد َنَظْمته
فيه الشيء من خيط وغريه، والنظام اخليط الذي ينظم به الخلؤلؤ، وكل خيط ينظم به  وغريها. والنظام: ما نظمت

 1لؤلؤ أو غريه فهو نظام، ومجعه نظم وهو يف األصل مصدر واالنتظام واالتساق".
ْنِظُمُه : التأليُف، وَضمُّ شيء إىل شيٍء آَخَر،وَنَظَم الخلُّْؤُلَؤ يَـ الن ْظمُ وجاء يف القاموس احمليط لخلفريوز آبادي: "

. ويف املعجم 2"ٌؤ وحنوهَنْظماً وِنظاماً وَنظ َمُه: أل َفُه، ومَجََعُه يف ِسخْلٍك، فانـَْتَظَم وتـََنظ َم. والِنظاُم: ُكلُّ َخْيٍط يـُْنَظُم به ُلْؤلُ 
 .3: "يقال نظم القرآن عبارته اليت تشتمل عخليها املصاحف صيغة ولغة"الوسيط

حاح العربية: "نظمت الخلؤلؤ: أي مجعته يف السخلك والتنظيم مثخله، ومنه وذكر اجلوهري يف تاج الخلغة وص
نظمت الشعر، ونظمته. والنظام: اخليط الذي ينظم به الخلؤلؤ، ونظم من لؤلؤ، وهو يف األصل مصدر، واالنتظام 

 .4واالتساق"
عد كثريا. تبأن ضم الكخلمات بعضها إىل بعض يسمى من الناحية الخلغوية نظما مل نومن هنا، إذا حسبنا 

فالنظم إذن يطخلق عخلى معىن التأليف واجلمع والضم واالتساق عند لغة العرب، وعندئذ يكون املعىن الخلغوي 
وهو: "ضم األشياء إىل بعضها، مع ترتيبها، وتنسيقها، وهتذيبها، كما تضم حبات الخلؤلؤ إىل بعض يف  املشرتك

: الضم، والتأليف، واجلمع، والرتتيب، أهل الخلغة منهالخلنظم معان ذكرها أن  -من هنا –ويتضح  5سخلك وحنوه".
 والتنسيق، والتهذيب. وكخلها ال خترج عن فكرة النظم بصورهتا العامة اليت أشار البالغيون إليها.   

نظم الكالم يف اصطالح البالغيني: "تنسيق داللة األلفاظ وتالقي معانيها مبا تقوم عخليه من معاين النحو  وأما
. وقيل: "تأليف الكخلمات واجلمل مرتّبة عخلى 6ملوضوعة يف أماكنها عخلى الوجه الذي يقتضيه العقل"املتصرية وا

: األلفاظ املرتتبة املوثقة املعتربة داللتها عخلى ما عخلى حسب ما يقتضيه العقل". وقيل املعاين، متناسبة الدالالت،

                                                      
، ص 14، دار إحياء الرتاث العريب، جـ 3ط ، لسان العربابن منظور، اإلمام أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األفريقي املصري، د ت،  1

196. 
 .1872، ص 4د ط، مؤسسسة الرسالة، جـ ، القاموس احمليط، 1993 ،الفريوز ،باديآ 2
 .933، املكتبة اإلسالمية بالقاهرة، ص 2ط  ،املعجم الوسيطم، 1972جممع الغة العربية،  3
، ط الصحاح تاج الخلغة وصحاح العربيةم، 1999اجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محّاد، حتقيق دكتور إميل بديع يعقوب ودكتور حممد نبيل طريفي،  4
  .434، ص 5بريوت، جـزء -، دار الكتب العخلمية1
 .75، ص وجوه اإلعجاز يف اخلطاب األسخلويب واملعريف لخلقرآن الكرمبالدكتور نصر الدين بن إبراهيم أمحد،  حسني، 5
 .7ص  (،من بالغة النظم العريب )دراسة وحتخليل ملسائل عخلم املعاينعرفة، الدكتور عبد العزيز عبد املعطي،  6
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والفرق بني األسخلوب والنظم فهو من ناحية اتساع دائرة النظر بينما أن دائرة األسخلوب أوسع  .7يقتضيه العقل"
   8 وأمشل وال يدرك باجلمخلة الواحدة، ولكن النظم ميكن إدراكه يف اجلمخلة الواحدة بل وحىت يف الكخلمة الواحدة.

اخلصائ  والشروط لخلنظم البديع.  وجاء عبد القاهر اجلرجاين ووضع املفهوم لخلنظم مفهوماً واسعاً حيث شرح
وجند مفهوم النظم عنده تدور حول العالقة بني األلفاظ واملعاين داخل إطار العبارات، أو فكرة إدراك العالقات 

وأشار عبد القاهر اجلرجاين إليه يف كتابه وربطه بالنحو. فالنظم  9داخل الن ، ومّسى هذه العالقات )النظم(.
 النحو اليت يدور عخليها تعخلق الكالم بعضه ببعض، ولي  معناه ضّم الشيء إىل الشيء  عنده هو أن توّخي معاين

كيف جاء واتفق، وإمنا النطم عنده هو ترتيب املعاين يف النف  أواًل، مّث تأيت األلفاظ لتستوعب هذه املعاين. 
 10والنظم هذا ال بّد أن خيضع لقواعد النحو وأصوله.

 
 في النظم القرآنيدراسات البالغيين السابقين  .3

إذا تكخلمنا عن دراسة النظم القرآين، فهذه الدراسة تعين احلديث عن قضية اإلعجاز القرآين عامًة، واحلديث 
عن قضية نشأة عخلم البالغة خاصًة. فهناك صالت مشرتكة بني هذه الدراسات. فهذا يعين أن دراسة نشأة عخلم 

 ا يف نشأة دراسة النظم القرآين.اإلعجاز القرآين تفيد كثري  أة دراسةالبالغة ونش
ال شك أن الوقوف عخلى إعجاز القرآن ودراسات النظم القرآين عند العخلماء السابقني قد أثّر تأثريًا بالغًا يف 
نشأة عخلم البالغة. وهذا ما ذكره لنا أبو هالل العسكري، صاحب الصناعتني: "إن أحق العخلوم بالتعخلم هو عخلم 

واإلنسان إذا أغفل عخلم البالغة وأخل مبعرفة الفصاحة، مل يقع عخلمه بإعجاز القرآن، من  البالغة ومعرفة الفصاحة،
  11جهة ما خصه اهلل  من حسن التأليف، وبراعة الرتاكيب، وما شحنه به من اإلجياز البديع".

وكان التأثري يف البحث عن سّر إعجاز القرآن واضحًا يف اختاذ مدارًا لدراسات النظم القرآين. وكذلك اختاذ 
آيات القرآن البّينات شواهد عخلى أبواب عخلم البالغة ودراسة النظم القرآين. ومن هنا، ال شك بأن القرآن الكرمي 

ونقدا، فقد شغل به العرب منذ أن هبط به الوحي، واستمع أساسا لدراسة كثري من عخلوم العربية: لغة وحنوا وبالغة 
إليه الناس. وبعد أن قامت الفتوحات اإلسالمية، وانتشر اإلسالم شرقيا وغربيا. ودخل فيه مجع من األعاجم 
وأصحاب الديانات املصتخلفة، تعرض القرآن حلمخلة من اهلجوم والتشكيك. وصار نظم القرآن ومعانيه أمام هجوم 

 عنيف. 
                                                      

 
 .9، ص "رسالة الدكتوراه : "النظم القرآين يف آيات اجلهاداحلنني، الدكتور ناصر بن عبد الرمحن بن ناصر، 7
8
 . 133، ص مباحث يف إعجاز القرآنمسخلم، الدكتور مصطفى،  
    .57ص بريوت، -، د.ط، املكتبة العصريةدالئل اإلعجاز يف عخلم املعاينم، 2002 اجلرجاين، اإلمام عبد القاهر، 9

 .102 ص، املرجع السابق 10
أيب السعودة  ، مطبعة حممود بك الكائنة يف جادة1ط ، الصناعتني: الكتابة والشعرهـ، 1319العسكري، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل بن سهل،  11

 .1يف األستانة العخليا، ص 
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قام عخلماؤنا املسخلمون من املفسرين واحملدثني واملتكخلمني واألدباء وغريهم من البالغيني ينافحون عنه، وأقاموا ف
الدراسات واملباحث اهلامة لخلدفاع عن القرآن الكرمي واحملافظة عخلى الذوق األدب السخليم ليظل القرآن مفهوما عخلى 

وق القرآين ومل يقنعوا بالتذوق الفطري، بل هّيأوا أنفسهم لغته األصخلي. ومل يكتفوا أن يخلتمسوا عخلى هذا التف
لخلبحث عن أسباب بالغة القرآن والتنقيب عن األسرار اليت جعخلته يكتسب هذا التفوق والالمتياز. ويقول ابن 
قتيبة: "إمنا يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع عخلمه وفهم مذاهب العرب وافتناهنا يف األساليب وما خ  اهلل 

 12به لغتها دون مجيع الخلغات".
وتبدأ الباحثة أن تـتتبع دراسة البالغيني يف النظم القرآين يف العصر اجلاهخلي، ولكن مل يصل من أهخله حديث 
عن النظم وال عن كيفية ترتيب أجزاء الكالم ترتيبا فنيا، وال عن تفسري التأليف تفسريًا عخلميا، بل اكتفوا 

، ومل حيتاجوا إىل إبراز خصائصه، وال شرح وتدوين األسباب املوضوعية الفنية اليت بإحساسهم بروعة النظم وتأثريه
من أجخلها يتفوق شاعر عخلى شاعر، وكالم عخلى كالم، كما وردت عن أحكام نقدية عامة تركزت يف مجل سارت 

رهب، واألعشى إذا عخلى كافة األلسنة، كقوهلم: "أشعر الناس امرؤ القي  إذا ركب، وزهري إذا رغب، والنابغة إذا 
طرب". كما جاء يف أقدم املأثور من أشعارهم ألوان بيانية كالتشبيه وأنواع اجملاز وألوان البديع ولكن مل ترد هذه 
األلوان عخلى شكل عخلمي حمدد كما رأينا يف عصرنا اليوم. وهذا العصر قد اشتهر أهخله بالفصاحة والبالغة وذالقة 

لتكون لغة  ملوىلواحلضارة والغين مبخلغا عظيماً حىت كانت حبق جديرة بأن خيتارها االخلسان، وبخّلغت لغتهم من الرقي 
 13 قرآنه اجمليد.

ويف عصر صدر اإلسالم سحر القرآن العرب، وأعجبوا ببالغته، وشعروا بسموه عن قول البشر ووصفوه بأنه 
أويت له قوة خارقة ليست من جن   سحر، ومعىن هذا أهنم يعتقدون أن القرآن الكرمي ال يستطيع أن يقوله إال من

األلداء استمع إليه وهو يتخلو  صخلى اهلل عخليه وسخلمقوي البشر. ويروي أن الوليد بن املغرية أحد خصومه الرسول 
بعض آيات القرآن، فقال: "واهلل لقد مسعت من حممد كالماً، ما هو من كالم اإلن  وال من كالم اجلن، وإن له 

  14، وإن أعاله ملثمر، وإن أسفخله ملغدق".حلالوة، وإن عخليه لطالوة
ويف هذين العصرين اجلاهخلي واإلسالمي، بخلغ العرب مرتبة رفيعة من البالغة والبيان، ولكن أعجزهم القرآن 
الكرمي، وحرّي عقوهلم. والذي أعجبهم منه هو نظم القرآن البديع وتأليفه العجيب، ولكنهم مل يفصخلوا القول يف 

حوا كيف يكون النظم، وما خصائصه وما مواطن أسراره وما إىل ذلك ما يتعخلق بالنظم عامًة هذا النظم، ومل يشر 
والنظم القرآين خاصًة. لقد كانوا يعرفون القواعد البالغية واألس  النقدية اليت يقوم عخليها تأليف الكالم الفين 

                                                      
12
  .10 ، ص تأويل مشكل القرآنابن قتيبة،  
 .   8-7، ص (من بالغة النظم العريب )دراسة وحتخليل ملسائل عخلم املعاين عرفة، الدكتور عبد العزيز عبد املعطي، 13
 . 209، ص 1بريوت، جـ -د ط، دار الفكر ،السرية النبويةم، 2001هـ/1421هـ(، 218ابن هشام، أبو حممد عبد املخلك )تويف  14
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أليفها يف هذا العصر، ألهنا كانت مركوزة يف اجلميل، ومتييز جّيده من رديئه ولكنهم مل يهّيئ هلم أمر إىل تدوينها وت
  طبائعهم.

وكذلك يف العصر األموي، مل يرد إلينا شيء بأن أحدا قد قام بتوضيح عن النظم أو تفسري معناه أو إبراز 
خصائ  بالغته. واحلديث عن نظم الكالم أو تأليفه أو ترتيب أجزاء الكالم مل يظفر بعناية الباحثني إال يف أوائل 

 15صر العباسي األول حينما كثر التأليف حول القرآن الكرمي واألدب العريب بعامة.الع
وجاء العصر العباسي، واشتد االختالط بني العرب والعجم. وانتشرت الخلغة العربية واتسعت ساحتها وكثر 

ت املخلكات عدد الناطقني هبا، وفشا الخلحن عخلى ألسنة بعض املتكخلمني هبا. وأخذ الذوق العريب ينحرف، وبدأ
تضعف، وبدأ بالتايل اإلحساس ببالغة الكالم يقل خاصة عند العرب الذين خالطوا األعاجم وابتعدوا عن موطن 

 16. الخلغة العربية الفصيحة أو عند طبقة املوايل الذين أخذوا العربية تعخّلما ال سخليقة
م القرآن الكرمي، واألدب العريب وكان من الضروري احملافظة عخلى سالمة الذوق العريب األصيل ليتمكن من فه

بعامة وتذوق عناصر اجلمال فيها. ولذلك قام عخلماءنا املسخلمني جبهود حممودة جتاه القرآن الكرمي ولغته. ففسروا 
تراكيبه ودرسوا أسخلوبه، ووضحوا جممخله وبينوا أسباب نزوله، وأوجه قراءاته كما شرحوا غريبه وقاموا بوضع عخلم 

 ه ومتّكنوا لفهمه.النحو والخلغة حلمايت
وقد شّجع العخلماء عخلى مجع الخلغة والشعر والتأليف حول القرآن والشعر والبيان. ونرى آراء قّيمة حول دراسة 
النظم القرآين وتكشف عن تصوره وتوضح أسراره وتوقف يف بالغته. فمن هؤالء العخلماء البالغيني من األدباء 

 واملتكخلمني واملفسرين واحملدثني :

 القرآنيالنظم  دراسةوإسهاماته في هـ( 388)المتوفى الخطابي   3.1
هــو أبــو ســخليمان محــد بــن حممــد بــن إبــراهيم بــن اخلطــاب، اخلطــايب البســيت، كــان فقيهــا أديبــا حمــدثا مــن أعــالم 
احملـدثني. لـه التصــانيف البديعـة يف عخلـم احلــديث، منهـا )غريــب احلـديث(، )معـامل الســنن يف شـرح ســنن أيب داؤد( و 

   17الم السنن يف شرح البصاري( وكتاب الشحاح وغريها.)أع
وهــو أول مـــن نبّـــه األذهــان يف دراســـة الـــنظم والـــيت كــان هلـــا خطرهـــا يف ازدهـــار الدراســات البالغيـــة فيمـــا بعـــد. 

ســباب احلســن واجلمــال الكامنــة وشــرع يف البحــث عــن مقيــاس ينطبــق عخلــى القــدر املعجــز مــن القــرآن الكــرمي، ويــربز أ
خلطايب رسالته "بيان إعجـاز القـرآن"، والـيت تبـدو مـن أّوهلـا أنّـه قـد قـرأ كـل مـا كتـب حـول إعجـاز القـرآن وأّلف ا فيه.

: "قـد أكثـر النـاس الكـالم اإلعجاز ووّضح فيها رأيه. ويقول الكرمي وفهمه فهما عميقا. مث ناقش يف كتابه عن وجوه
                                                      

 .19-9ص ، البالغة تطور وتاريخضيف، شوقي،  15
16

 .10، ص السابقاملرجع  
 ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان م،1998هـ/1418هـ(، 681ابن خخلكان، أيب العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر )املتوىف سنة  17

 .185-184، ص 2بريوت، جـ -، دار الكتب العخلمية1، ط حتقيق دكتور يوسف عخلي طويل ودكتورة مرمي قاسم طويل
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مـا وجـدناهم بعـد صـدروا عـن رّي، وذلـك لتعــذر يف هـذا البـاب قـدميا وحـديثا، وذهبـوا فيـه كـل مـذهب مــن القـول، و 
 18معرفة وجه اإلعجاز يف القرآن، ومعرفة األمر يف الوقوف عخلى الكيفية".

واخلطايب حينما يتكخلم عن األس  يف الكالم، فريى عنده الطابع اخلاص عن سـابقيه، حيـث تفـّرد باإلشـارات 
الدقيقــة إىل حقيقــة األســخلوب، فهــو ال يعطــي األحيــة لخلفــع وحــده، وال لخلمعــىن وحــده، ولكــن يعطيهــا لخلــنظم الــذي 

 جيمع بني األمرين. وهذا شيء جديد الذي ال يوّضح عنه أحد من قبخله. 
فريى اخلطايب بأن هذا نظم القرآن معجز. والنظم هو وجه من وجوه إعجاز القرآن. فأركان الكالم عند  

 اإلمام اخلطايب يتألف منها: 
i. .لفع حامل لخلمعىن قائم به خادم له 

ii. .معىن روح لخلفع وبه يقوم 

iii. .نظم وهو سخلك ينظمهما، وخيط يربطهما 

ثالثــة أقســام : األول، الكــالم البخليــغ الرصــني اجلــزل. والثــاين، الفصــيح ويبــدأ اخلطــايب كتابــه بتقســيم الكــالم إىل 
القريب السهل. والثالـث، اجلـائز الطخلـق الرسـل. وهـذه األجنـاس خمتخلفـة، ومراتبهـا يف نسـبة التبيـان متفاوتـة، ودرجاهتـا 

أوسـطه وأقصـده، والقسـم يف البالغة متباينة. ويف قوله: "فالقسم األول أعخلـى طبقـات الكـالم وأرفعـه، والقسـم الثـاين 
الثالــث أدنــاه وأقربــه. فحــازت بالغــات القــرآن مــن كــّل قســم مــن هــذه األقســام حصــة، وأخــذت مــن ّكــل نــوع مــن 

 .  19أنواعها شعبة، فانتظم هلا بامتزاج هذه األوصاف منط من الكالم جيمع صفيت الفصامة والعذوبة"
جــز العــرب عــن اإلتيــان مبثخلــه أو بســورة منــه، وهــو مث يصــل إىل بيــان الســر البالغــي يف الــنظم القــرآين الــذي أع

 عنده أمور منها:
i. اليت هي ظروف املعاين واحلوامل. -إّن عخلمهم ال حييط جبميع أمساء الخلغة العربية وألفاظها 

ii. .إّن إفهامهم ال تدرك مجيع معاين األشياء احملمولة عخلى تخلك األلفاظ 

iii. اليت هبا يكون ائتالف األلفاظ وارتباط بعضها ببعض. وإّن معرفتهم ال تكمل الستيفاء مجيع وجوه النظوم 

iv. .عدم قدرهتم عخلى اختيار األفضل عن األحسن من وجوه النظوم 

وخالصة من رأي اخلطايب أنّه يرى أّن إعجاز القـرآن راجـع إىل مجـال ألفاظـه، وحسـن نظمـه، ومسـو معانيـه، 
ذهــب عنــه النــاس فــال يكــاد يعرفــه إال الشــاذ مــن وأثــره يف النفــوس. ويف قولــه: "قخلــت يف إعجــاز القــرآن وجهــا آخــر 

آحـادهم، وذلـك صـنيعه بــالقخلوب وتـأثريه يف النفـوس، فإنــك ال تسـمع كالمـا غـري القــرآن منظومـا وال منثـورا، إذا قــرع 
                                                      

 ،، ضمن ثالت رسائل يف إعجاز القرآن لخلرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاينرسالة بيان إعجاز القرآن د ت، سالم،حممد زغخلول حممد خخلف اهلل و  18
 .19ص مصر.-د ط، دار املعارف

 .24-23، ص املرجع السابق 19
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السمع خخل  له إىل القخلب من الخلذة واحلالوة يف حال، ومن الروعـة واملهابـة يف أخـرى مـا خيخلـ  منـه إليـه، تستبشـر 
وال يرد اإلعجاز إىل الناحية البالغية فحسـب، ولكنـه يـرى أن وجـه اإلعجـاز يف  20.وتنشرح له الصدور" به النفوس

 القرآن يتألف من عدة أمور جمتمعة هي: ما تضمنه القرآن من األخبار عن الكوائن يف املستقبل.  
قوم الم يقول: "وإمنا يوببيان اخلطايب لخلسر البالغي يف اإلعجاز القرآين، توّصل إىل وضع نظريته يف الك

: أّوال، لفع حامل وثانياً، معىن به قائم وثالثاً، رباط هلما ناظم. فهذه األشياء الثالثة الكالم هبذه األشياء الثالثة
إذا جاءت جمموعة وعخلى أحسن ما يكون، فكان الكالم املشاد يصل إىل حد اإلعجاز. ولذا يرى اخلطايب يقول 

ذا تأمخلت القرآن وجدت هذه األمور منه يف غاية الشرف والفضيخلة حىت ال ترى شيئا يف شأن القرآن الكرمي: "وإ
من األلفاظ أفصح وال أجزل والأعذب من ألفاظه، وال ترى نظما أحسن تأليفا وأشد تالؤما وتشاكال من نظمه، 

قي إىل أعخلى درجات الفضل وأما املعاين فال خفاء عخلى ذي عقل أهنا اليت تشهد هلا العقول بالتقدم يف أبواهبا، والرت 
 21من نعوهتا وصفاهتا".

وأما غري القرآن فريى اخلطايب أن هـذه الفضـائل الـثالث توجـد عخلـى التفـرق. فـال ميكـن ملصخلـوق وإن بخلـغ الغايـة 
 22يف الفصاحة أن يستمّر كالمه عخلى مستوى واحد من التفوق طوال حياته، ولكن يوجد اختالف يف كالمه.

اخلطــايب يف رســـالته هـــذه لـــه طابعــه اخلـــاص عـــن ســـابقيه، حيــث تفـــّرد بتخلـــك اإلشـــارات ومــن هنـــا، وجـــدنا بـــأن 
الدقيقــة إىل حقيقــة األســخلوب، فهــو ال يعطــي األحيــة لخلفــع وحــده، وال لخلمعــىن وحــده، ولكــن يعطيهــا لخلــنظم الــذي 

هبــا القــرآن جيمــع بــني هــذين األمــرين. فكــان اجتمــاع األمــرين يف نظمــه مــع نبــو كــل منهمــا عخلــى ا خــر فضــيخلة خــ  
يسرها اهلل بخلطيف قدرته من أمره ليكون آية بينة لنبيه، وداللة عخلـى صـحة مـا دعـا إليـه مـن أمـر دينـه. ومـن هنـا فهـو 

 يسبق عبد القاهر يف عدم ارتضائه بطريقة الخلفظني أو املعنويني.
ضـه عرضـا شـّيقا، وأشار الدكتور حممود السيد شيصون إىل رأي اخلطايب يف البحث عن إعجاز القرآن، فقـد عر 

ويدل عخلى ذوق مجيل وطبع سخليم وفهم عميق ألساليب العربية، ومعرفة تامة بطـرق التعبـري فيهـا، وقدرتـه مـن تـذّوق 
 حالوهتا، فأثر يف نفسه تأثريا واضًحا جخلياً. فعرب عن هذا التأثري بأمجل العبارات، وجعخله وجها من وجوه اإلعجاز. 

لسيد شـيصون بـأن يوجـد هنـاك التقـارب بـني فكـرة اإلمـام اخلطـايب واإلمـام ويفهم من مالحظة الدكتور حممود ا
. فكالحــا قــد قّســم الكــالم إىل -خباصــة فيمــا يتعخلــق بوجــه اإلعجــاز البالغــي-الرمــاين الــذي يعــيش يف عصــر واحــد 

ن ثـــالث مراتـــب، ولكنهمـــا خيتخلفـــان يف أن الرمـــاين قـــد جعـــل أعخلـــى رتبـــة مـــن رتـــب البالغـــة لخلقـــرآن وعجـــز البشـــر عـــ
الوصول إليها. وأما اخلطايب فريى أن القرآن قد أخذ من كل هذه الرتب الثالث. فحصل له بـذلك منـط مـن الكـالم 

                                                      
  .64املرجع السابق، ص  20
 .24، ص املرجع السابق 21
 انظر املرجع نفسه. 22
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ومـن أجـل هـذا، نالحـع أّن اإلمـام اخلطـايب لـه دقّـة النظـر  23جيمع صفيت الفصامة والعذوبة. فكـال الـرأيني متقـاربني.
 كالم اليت خاطبها القرآن إىل ثالث مستويات من الناس.من تأّمخله الدقيق حىت يرى هذه األشكال الثالثة من ال

ألن مـــن صـــفات بـــارزة يف أهـــل  فاخلطـــايب جبهـــده، قـــد لّفـــت أنظـــار العخلمـــاء إىل حبـــث الـــنظم حبثـــاً عخلمًيـــا دقيقـــاً 
. ويفــتح عيـون البــاحثني بعـده مـن خــالل تقسـيمه لخلكــالم إىل األسـ  الثالثــة. وكانـت هــذه حـديث هـي صــفة الدقّـة

األســ  الثالثــة توّجــه الطريــق لخلدارســني أن يقــوم بدراســة هــذا الــنظم مــن خــالل الوقــوف عخلــى توضــيح ماهيــة الــنظم 
   وتوسيع البحث عنه حىت اكتشفت أسرار اإلعجاز يف النظم القرآين. 

طـــايب والوقـــوف عخلـــى املؤلفـــات يتعخلـــق بدراســـته، نالحـــع أنـــه يـــرّد اإلعجـــاز إىل الناحيـــة ومـــن دراســـة رســـالة اخل
البالغيــة ويــرى أن إعجــاز القــرآن راجــع إىل مجــال ألفاظــه، وحســن نظمــه، ومســّو معانيــه، وأثــره يف النفــوس. هــذا يــدّل 

 عخلى دقّة عقخله وعمق فكره كمحّدث.
مـا يّتجـه إىل دراسـة اإلعجـاز القـرآين دراسـة جّديـًة عامقـًة، وإن مل  وأّما اجتاهه اجتاه احملّدثني فكان واضحاً عند

يشرح عن النظم القرآين شرحا وافيا واسعا كما فعخله البالغيون بعده، ولكن كالمه عن نظوم التأليف تسـهم مسـاحة  
نظم وتوضـيحه حـىت  كبرية ويفتح الطريق ملن أتى بعـده مثـل البـاقالين، وعبـد القـاهر اجلرجـاين، وغـريه لتوسـيع معـىن الـ

 كمخلت هذه النظرية عخلى يد عبد القاهر اجلرجاين.   
ويقال بأنه أول من ثار عخلـى طريقـة دراسـة الـنظم القـرآين بوجـه دقيـق ولكنهـا ثـورة تتسـم باهلـدوء. وأمـا مـن ثـار 

بـن القاسـم،  ثورة عارمة عخلى دراسة هذا النظم القرآين البديع فهو القاضي أبو حممد بن الطيب بن احملمد بـن جعفـر
 املعروف بالباقالين، حبيث يوّضح اخلصائ  هلذا النظم عخلى وجه تفصيخلي. 

 بين النظم القرآني والنظم العربي  المقارنةوإسهاماته في بيان هـ( 403)المتوفى الباقالني  3.2

هـــو القاضـــي أبـــو حممـــد بـــن الطيـــب بـــن حممـــد بـــن جعفـــر بـــن القاســـم، املعـــروف بالبـــاقالين البصـــري املـــتكخلم 
هــــ. كـــان عخلـــى مـــذهب الشـــيخ أيب احلســـن األشـــعري، مؤيّـــدا اعتقـــاده وناصـــرا طريقتـــه.  403املشـــهور، املتـــويف ســـنة 

ا ممـن نصـبوا أنفسـهم لخلحجــاج وواحــد 24وسـكن بغـداد. وصـنف التصـانيف الكثــرية املشـهورة يف عخلـم الكـالم وغـريه.
واجملادلــة ورد طعنــات املصــالفني واملعارضــني والــدفاع عــن عقيــدة املســخلمني. وأهــّم كتبــه الــيت عاجلــت قضــية اإلعجــاز 

 القرآين كتاب "إعجاز القرآن" الذي أمجع املتأّخرون عخلى أنّه مل يصّنف مثخله. 
ات البالغـة والنقـد واإلعجـاز، وهـو ينفـع يف دراسـة يرى الدكتور عبد العزيز احلناوي بأنه كتـاب جخليـل يف دراسـ

نواحي إعجاز القرآن الكرمي، والكشف عن أسراره. ويرى بأنه ممتاز جبـدة منهجـه يف البحـث، وعمـق تـذوق صـاحبه 

                                                      
 .31ص  ،القاهرة-مكتبة الكخليات األزهريات، 1، ط اإلعجاز يف نظم القرآنم، 1978هـ/ 1398شيصون، الدكتور حممود السيد،  23
 .98ص ، 4جـ  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمانانظر ابن خخلكان،  24
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لألدب، ودقّة فهمـه ألصـول البيـان، وسـعة إطالعـه عخلـى ثقافـات الـدين والعربيـة، كمـا يتميّـز الكتـاب جبمـال أسـخلوبه 
 25بغخلبة ثقافة املتكخّلمني عخليه.وطالوته، و 

جاء الباقالين بفكرة واسعة يف حبثه عن النظم. وعنده مالمح جديد سبق إىل بعضها، بل زاده اتساعاً، 
وموازنة يف بعٍد دقيٍق. وقد اختار الباقالين بأّن النظم طريقاً لإلعجاز القرآين، كما أشار اخلطايب إليه. فالقرآن عنده 

عرب، وهو لي  سجعا وال شعرا، ولي  خطابة، وال جاريا جمرى الرسائل، ولكن القرآن بديع يتمّيز عن أساليب ال
 النظم، عجيب التأليف، متناه يف البالغة إىل حد الذي يعخلم عجز اخلخلق عنه. 

ويف مقدمة كتابه "إعجاز القرآن"، رفض فكرة املخلحدين حينما قالوا أّن القرآن سحر وشعر وأساطري األولني 
ع باعتبارها أساًسا لبالغة القرآن، وهاجم من اّدعى القرآن شعرًا وسحرًا وسجًعا، ويدافع القرآن دفاعًا قويّا. والبدي

فالباقالين ال يعترب البديع سبيال إلثبات اإلعجاز، ألّن املرء ميكنه أن ميهر فيه، وأن حيذقه إذا تدّرب عخليه وتفرّغ له، 
عة. وكذلك ينفي السجع نفًيا باتًا من القرآن، ويذهب أنه لو كان سجعاً وإن كان البديع يدل عخلى الرباعة والصن

لوا: هو سجع لكان غري خارج عن أساليب كالمهم، ولو كان داخال فيها مل يقع بذلك إعجاز، ولو جاز أن يقو 
 26: هو شعر معجز.معجز جلاز أن يقولوا

بُِنَيْت  -صخلى اهلل عخليه وسخّلم –بّوة نبينا حممد ويؤكد الباقالين يف أّول كتابه هذا بأّن القرآن معجز، وأّن ن
عخلى هذه املعجزة. وكان إعجاز القرآن واقع يف النظم والتأليف والرصف. ووّضح بأّن النظم القرآين خيالف مجيع 
الكالم املوزون واملنثور، وهو منثور غري مقفى عخلى خمرج األشعار واألسجاع، وأن نظمه من أعظم الربهان وتأليفه 

 أكرب احلجج. من

 ويعاجل الباقالين دراسة النظم القرآين من خالل احلديث عن ثالثة أمور رئيسة، وهي: 
i.  ماهية النظم القرآين 

ii.  خمالفته ألي صورة من صور كالم البشر 

iii.  وجوه اإلعجاز هلذا النظم البديع 

العجز عند معارضته إن وجوه العرب وفصحاءهم سخلموا بتقّدم القرآن يف الفصاحة والبالغة، وأظهروا 
ووصفوه باحلالوة والطالوة. كما أن الباقالين ال يغفل فصاحة الكخلمة، حني يرّد اإلعجاز إىل النظم، فخلخلكخلمة ذاهتا 

: "وأنت ترى الكخلمة من القرآن، يتمّثل هبا يف ، ومرونة عالية أو هامسة فيقولفصاحة خاصة، ووقع خاص

                                                      
، دار الطباعة احملمدية، القاهرة، ص 1، طيف القرآندراسات حول اإلعجاز البياين  م،1984هـ/1404احلناوى، الدكتور احملمدي عبد العزيز،  25

212-213. 
 .84-76ص بريوت، -، دار عامل الكتب1، ط إعجاز القرآنم، 1988هـ/1408الباقـالين، أبو بكر حممد بن الطيب،  26
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عقده واملنادى عخلى نفسه بتمييزه وختصصه برونقه ومجاله واعرتاضه  تضاعيف كالم كثري، وهي غرة مجيعه وواسطة
  27يف جنسه ومائه".

وفّرق الباقالين بأّن نظم القرآن أو كالم اهلل الخلفظي الذي هو حكاية لكالمه النفسي القدمي القائم بذاته 
تخلك الكتب السماوية سبحانه وتعاىل عخلى حّد قوله عن نظم الكتب اإلهلية األخرى بأنّه نظم معجز. أّما 

 األخرى، فإن نظمها لي  معجزا وإن كان ما تتضمنه من األخبار عن الغيوب معجزًا. 
ويؤّكد أّن هذا القرآن الكرمي هو الكتاب السماوي الوحيد املعجز بنظمه وتأليفه. أّما الكتب السماوية  

ر بالغيب فقط وليست معجزة بالنظم، كالتوراة واإلجنيل وغريها من الصحف فهي معجزة مبا تتضّمنه من األخبا
 ألن اهلل تعاىل مل يصفها مبا وصف به القرآن، ومل يقع التحدي إليها كما وقع التحدي إىل القرآن.

ويف عصر الباقالين، وجد املخلحدين يعدلون القرآن ببعض األشعار ويوازنون بني النظم القرآين وبني نظم كالم 
فيحاول الباقالين تقدي  القرآن من كل حماولة سّيئة، فعقد املقارنات بني  العرب شعرا ونثرا. فال يرضى بذلك،

وأخذ يوّضح الباقالين عن وجوه  28النظم القرآين ونظم كالم العرب لكي اتضح هلم جالل القرآن وعظمة نظمه.
 خمالفة نظم القرآن من نظم كالم العرب:

i. .29نظم القرآن خارج عن نظام كالم العرب
 

ii. 30وخارج من العادة. نظم القرآن معجز
 

iii. .31 لي  كالم العرب مثيل ملا يف القرآن الكرمي، خاصة يف الفصاحة والبالغة
 

iv. 32نظم القرآن ال يتفاوت وال يتباين وكالم العرب بعكسه. 

v. .33نظم القرآن خيرج عن كالم اإلن  واجلن
 

vi. .34وجد يف القرآن ما يف كالم العرب من فنون اخلطاب
 

vii. 35املعىن البارع ولو كان املعاين تتضمن الشريعة واألحكام. كان يف القرآن الخلفع البارع يف
 

viii. .36تألق التعبري القرآين إذا قرن بتعبري آخر
 

                                                      
27
 . 60املرجع السابق، ص  
 .53، ص السابق املرجع 28
 .نفسه املرجع انظر 29
 .املرجع نفسهانظر  30
 .املرجع نفسهانظر  31
 .55-54، ص السابق املرجع 32
 .56ص  ،انظر املرجع السابق 33
 .59ص ، السابقاملرجع انظر  34
 .60-59ص  انظر املرجع السابق، 35
 .60ص  املرجع السابق،نظر ا 36
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ix. .37 إّن هذا الكالم من القرآن منتظم من احلروف اليت ينتظم كالم العرب
 

x. .38 كالم القرآن سهل لكّنه ممتنع املطخلب، عسري املتناول 

الباقالين. ويُرى يف هذه املقارنة أّن الباقالين يفاضل أسـخلوب القـرآن عخلـى هذه خصائ  نظم القرآن كما يراها 
غريه من أساليب العرب، مبيًنا فضل القرآن عخلى مجيع أساليب الكالم. ومـن هـذه املوازنـة، تّتضـح لنـا أّن القـرآن هـو 

 وحي من اهلل ولي  من كالم البشر.
عخلــى املعهــود مــن نظــوم كــالم العــرب مــن ناحيــة تصــرف  وقــد بناهــا البــاقالين عخلــى فكــرة أّن نظــم القــرآن خــارج

أسخلوبه يف تناوله لخلمعاين والتعبري عنها مع أّن احلروف حروفهم واأللفاظ ألفاظهم والرتاكيب تـراكيبهم، مث نفـى فكـرة 
أن القـرآن معجــز بســبب أنّـه الكــالم القــدمي أو حكايـة عنــه أو عبــارة عنـه كمــا نفــى أن يكـون وجــه اإلعجــاز يف نظــم 

لكالم ألنه حكاية عن الكالم القـدمي. وال يغفـل البـاقالين فصـاحة الكخلمـة، حـني يـرّد اإلعجـاز إىل الـنظم، فخلخلكخلمـة ا
 ذاهتا فصاحة خاصة ووقع خاص. وهذه يتمّيز نظم القرآن عن نظم كالم البشر. 

يـــل، فيـــه رقـــة هـــذا هـــو رأي البـــاقالين عنـــد دراســـته يف إعجـــاز القـــرآن والـــنظم القـــرآين، وقـــد عرضـــه بأســـخلوب مج
األديــب األريــب، ودقــة العــامل الخلبيــب. فهــو حــني يتحــّدث عــن نظــم القــرآن يبهرنــا أســخلوبه ويأســرنا بيانــه وتدهشــنا 
براعته يف التحخليل وقدرته عخلى إيراد احلجج والرباهـني، كـأن أمامنـا أديـب قـد بخلـغ القمـة يف الفصـاحة، وعـامل مـتمكن 

 خبري.
ولته إلثبات اإلعجاز لخلقرآن الكرمي، يقوم بشرح وجه من وجوه اإلعجاز ومن مّث، نرى بأن الباقالين يف حما

القرآين. فشرحه عن إعجاز البالغي لخلقرآن، وبيانه عن تفوق هذا النظم القرآين عخلى كالم البشر، قد وّجه الطريق 
بد القاهر لخلدارسني لخلكشف عن أسرار النظم القرآين بوجه دقيق، ومنهم  القاضي عبد اجلبار أسدي آبادي وع

اجلرجاين. وكان توضيح الباقالين لوجه تفّوق النظم القرآين بالنسبة لخلنظم العريب العادي يف مقارنته املشهورة يفتح 
 الطريق إىل هؤالء أعالم البالغيني لكشف أسرار اإلعجاز يف النظم القرآين وإبراز تفّوقه إبرازاً تامًّا.

قد أبدى ثالثة أمور رئيسة وهي ماهية النظم، وخمالفته ألي صورة  فالباقالين يف دراسته عن النظم القرآين،
من صور كالم البشر، ووجوه اإلعجاز لخلنظم القرآين. فهذه الدراسة قد شّجعْت عبد القاهر لخلبحث عن هذه 

 األمور الثالثة بوجه دقيق عميق حىت وصل إىل وضع فكرة النظم وتوضيحه واضًحا شاماًل.    
الدراسات واملؤلفات تتعخلق بالباقالين، نرى أّن الباقالين عند ما يذكر خصائ  نظم وعند ما نقف عخلى 

القرآن ويقارن بني هذا النظم البديع ونظم كالم العرب، يكون اهلدف من ذلك لخلدفاع عن القرآن الكرمي من 
قرآن من قول املخلحدين اهلجوم والتشكيك، ويؤّكد بأنّه كتاب معجز بنظمه وتأليفه. ويريد الباقالين أن يقّدس ال

                                                      
 .63-61ص  املرجع السابق،نظر ا 37
38
 .63،  ص املرجع السابق 
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واملشّككني، وقالوا أّن القرآن شعر وسحر غريها من الدعوات الباطخلة. ومن أجل هذه، ال ميكن أن يسكت 
الباقالين حىت ينزّه القرآن من هذه العناصر السّيئة ويبدأ املقارنة بني نظم القرآن ونظم كالم العرب. ويبدو لنا أّن 

ين ويستطيع أن يذكر ما مل يذكر أحد من قبخله. ولعّل تعّصبه  بالقرآن يؤثر عخلى هذا شيء جديد الذي ينتبه الباقال
 طريقة معاجلته كما تأثّر بطريقة أهل الكالم يف إبداء احلجج واألراء.  

وملا الحظنا عّما وراء دراسة النظم القرآين عند املتكخّلمني بعد النظرات األوىل يف "اجملاز" أليب عبيدة و"معاين 
" لخلفراء و"النكت يف إعجاز القرآن" لخلرماين وغريها لدي املتكخلمني يف تسخلسل الزمن بدأ باجلاحع وانتهى القرآن

بالباقالين، حىت نصل إىل هذا احلقل من حقول املعرفة، فوجدنا أن املتكخلمني قد شغخلوا أنفسهم طويال بالقرآن 
39ودراساته، والرد عخلى حجج املفرتين الضالني.

 

دكتور عبد الرؤوف خمخلوف بأّن الباقالين اعتنق يف إعجاز القرآن فكرة املصالفة يف اجلن ، مث نالحع رأي ال
وأن القرآن جاء يف مجخلته وهو خمالف يف شكخله وقالبه لسائر القوالب العربية، وكان حتما أن تسرّيه هذه الفكرة يف 

رب لنفي املشاكخلة بني القرآن وبني كالم دراسة اإلعجاز إىل االهتمام مبقارنة بني النظم القرآين ونظم كالم الع
واملعروف أّن هدفه األساسي يف دراسة النظم القرآين وهو الدفاع عن القرآن من اهلجوم والعناصر  40العرب.
 الباطخلة. 

ومن هنا، ميكن أن نقول أّن الباقالين يف اجتاهه كمتكخّلم يريد أن يثبت أّن القرآن خيتخلف عن كالم العرب من 
ال من حيث الخلفع ألن األلفاظ يستعمخلها القرآن هي نف  األلفاظ يستعمخلها العرب. ومن هذا حيث النظم 

أصبح القرآن سهال ممتنعاً. فهذا أيًضا شيء جديٌد، ونرى من رأينا املتواضع أّن هذا صحيٌح الذي مل يذكر أحد 
 من قبخله. 

بعده من خالل مقارنته بني نظم القرآن  فالباقالين يف دراسته عن النظم القرآين يبدي الطريق لخلباحثني من
ونظم كالم البشر، وحديثه عن وجوه إعجاز القرآن، وإن مل يرّكز إىل كشف األسرار الفنية والبالغية يف ا يات 

وقد بىن الباقالين هذه الفكرة حينما عرض بأن نظم  القرآنية كما فعل عبد القاهر اجلرجاين الزخمشري من بعده.
املعهود من نظوم كالم العرب من ناحية تصرف أسخلوبه ونظمه مع أن احلروف حروفهم  القرآن خارج عخلى

 واأللفاظ ألفاظهم والرتاكيب تراكيبهم. وهذا يدّل عخلى عخلّو حججه ورجحان عقخله لخلدفاع عن القرآن.

 القرآنيالنظم  فكرةهـ( وإسهاماته في توضيح 471عبد القاهر الجرجاني )المتوفى  3.3
مــن أبــرز الشصصــيات الــيت شــرحْت فكــرة الــنظم حيــث اســتطاع أن يفّســر هــذه الفكــرة  عبــد القــاهر اجلرجــاين يعتــرب

 تفسرياً واضحاً شامال قائما عخلى أس  عخلمية قومية مع الرتكيز إىل اجلانب النظري حبيث ال خيتل اجلانب التطبيقي. 

                                                      
 .163، ص الفن والتاريخبالغة القرآن بين عامر، الدكتور فتحى أمحد،  39
     .460ص  ،بريوت-د ط، دار مكتبة احلياة ،از القرآن : دراسة تحليلية نقديةالباقالني وكتابه إعج خمخلوف، عبد الرؤوف، د ت، 40
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هـــ. يقــال إنـّـه فارســي األصــل، 471وىف ســنة وهــو أبــو بكــر عبــد القــاهر بــن عبــد الــرمحن بــن حممــد اجلرجــاين املتــ
بــن حممــد بــن  جرجــاين الــدار، عــامل بــالنحو والبالغــة. أخــذ النحــو جبرجــان عــن الشــيخ أيب احلســني حممــد بــن احلســن

ولعبــد القــاهر مكانــة كبــرية يف تــاريخ البالغــة ويف مســخلك الدراســات القرآنيــة، إذ اســتطاع أن  عبــد الــوارث الفارســي.
 مكانة مهمة.  يضع هذه الفكرة يف

وإن الناظر يف كتب عبد القاهر يرى بأنّه يريد أن يثبت بأّن اإلعجاز القرآين يرجع إىل نظمه وتأليفه ال إىل 
ألفاظه ومعانيه. فهو الوجه الوحيد عنده الذي من جهته كان اإلعجاز يف القرآن الكرمي. وقد كّرر فكرته هذه أكثر 

"أن : فقال عبد القاهرتّتضح ماهية النظم وخصائصه وكل ما يتعخلق به.  من مرة يف كتابه "دالئل اإلعجاز" لكي
الناظم إذا أراد أن ينّظم كالماً يف أّي غرض يبدأ فريّتب املعاين يف نفسه أواًل، ويبذل جهداً يف ترتيبه، مث يّتبع عخلى 

ه أن يكون مثخله أّواًل يف ترتيبها األلفاظ. فإذا وجب لخلمعىن أن يكون أّواًل يف النف ، وجب لخّلفع الدال عخلي
النطق". إنّه يفّرق بني نظم احلروف ونظم الكخلمات، فيقرر أن نظم احلروف إمنا يكون حبسب تواليها يف النطق، 

 وأّما نظم الكخلمات إمنا يكون برتتيبها عخلى حسب ترتيب املعاين يف النف . 
األلفاظ واملعاين داخل إطار العبارات، أو فكرة ومن هنا، يفهم بأن فكرة النظم عنده تدور حول العالقة بني 

إدراك العالقات داخل الن ، ومّسى هذه العالقات )النظم(، كما استهل كتابه )الدالئل(: "معخلوم أن لي  النظم 
سوى تعخليق الكخلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض. والكخلم ثالث: اسم وفعل وحرف. ولخلتعخلق فيما 

ويقّرر أّن  41تعخلق اسم باسم، تعخلق اسم بفعل، وتعخلق حرف هبما".-وهو ال يعدو ثالثة أقسامبينها طرق معخلومة، 
الفصاحة والبيان والبالغة ترّد مجيعا إىل خصائ  يف الكالم وراء ألفاظه ومعانيه، وهي خصائ  تعود إىل النظم 

ية لخلكالم ليست مبجرد الخلفع أو وترتيب الكخلمات عخلى حسب ترتيب املعاين اإلضافية يف النف . ويقّرر أّن املز 
جمرد املعىن، إمنا تقع يف نظمه باعتبار مالئمة معىن الخلفظة ملعىن الخلفظة اليت تخليها. وجيعل اإلمام عبد القاهر كذلك 

 ذروة املزية والبالغة، وهي اإلعجاز القرآين يف النظم وحده، ال يف شيء آخر. 
كخلمات جمردة دون ارتباط كّل منها باألخرى حسبما يقتضيه ويؤّكد مرة بعد مرة أّن النظم ال يكون بوضع  

النحو. والنظم عنده هو أن توّخي معاين النحو اليت يدور عخليها تعخلق الكالم بعضه ببعض، وفّسر أن النظم توخي 
فيها معاين النحو بني الكخلم، يعين أن ترتيب املعاين يف النف ، مث النطق هبا ألفاظًا عخلى هذه الصورة اليت روعي 

معاين النحو من حيث التقدمي والتأخري، ووضع الفاعل موضعه واحلال يف موضعه بطريقة ارتضاها السابك املؤلف، 
ليجعل من كالمه بخليغا خيرج يف أحسن التأليف ويف أحسن نظوم التأليف، هو املقصود بالنظم. ويف قوله: "واعخلم 

عخلم النحو، وتعمل عخلى قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه أّن لي  النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه 

                                                      
41
    .57 ص دالئل اإلعجاز،عبد القاهر، اإلمام  ،اجلرجاين 
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ومن قوله أيضا: "أنّه ال معىن  42اليت هنجت، فال تزيغ عنها، وحتفع الرسوم اليت رمست لك فال ختّل بشيء منها".
  43لخلنظم غري توّخي معاين النحو فيما بني الكخلم."

ارة وإمنا يتجاوز ذلك إىل مواطن اجلمال، فالنحو عنده ال يقتصر أمره عخلى معرفة الصحة واخلطأ يف العب
والتفرقة بني األساليب املتفاوتة يف اجلودة والقبح. ومعاين النحو عنده ال تّتضح يف إعراب الكخلمات وبنائها، وال 
يف تفسري األلفاظ ومعانيها، فتطخلق عخلى هذه الكخلمة أهّنا مبتدأ وأهّنا خرب أو أّن هذه فاعل وتخلك مفعول، بل 

 جزاء الكالم ودخول بعضها يف بعض، وارتباط الثاين باألول. باحتاد أ
مث يعرض بعض األمثخلة يف اخلرب: )زيد منطخلق( و )زيد ينطخلق( و )ينطخلق زيد( و )منطخلق زيد( و )زيد 

كل هذه اجلمل والرتاكيب حتمل املعاين   44املنطخلق( و )املنطخلق زيد( و )زيد هو املنطخلق( و )زيد هو منطخلق(.
وفيها األسرار البالغية عند ما خياطب الكالم عخلى مقتضى احلال. وكذلك يف كل احلروف توضع املصتخلفة، 

واحلركات تشكل حتمل املعاين البالغية املصتخلفة. ويتصرف يف التعريف والتنكري، والتقدمي والتأخري، ويف احلذف 
 صحة وعخلى ما ينبغي له.    والتكرار، واإلضمار واإلظهار، فيضع كالًّ من ذلك مكانه، ويستعمخله عخلى ال

ومن املالحع، أن نظم الكالم عنده لي  الذي معناه ضم الشيء إىل الشيء كيفما جاء واتفق، كنظم 
الكخلم الذي تقتفي فيه آثار املعاين وترتيبها عخلى حسب ترتيب املعاين يف النف ، بل جيب أن تنساق داللتها 

، حىت يعخلق ببعض، وجتعل هذه بسبب من تخلك، فإذا فعخلت هذا  وتتالقي معانيها عخلى الوجه الذي يقتضيه العقل
واإلعجاز عنده ال يكون يف الكخلمات املفردة،  45 كخّله ال شك تكون قد استكمخلت فكرة النظم من وجهة نظره.

وال يف املعاين، ولكن يقع يف النظم، الذي جيمع بينهما وفيه ميزات الكخلمة مع نسقها الصحيح حسبما يقتضيه 
 حو، وهذا النسق الذي يوجد الصخلة القوية بني العبارة ومعانيها.عخلم الن

ذهب عبد القاهر إىل أّن الخلفظة املفردة من حيث هي لفظة ال وزن هلا يف الفصاحة أو يف البيان أو يف 
البالغة، حيث فصاحة األلفاظ وبالغتها ال تعود إىل األلفاظ بشهادة الصفات اليت توصف هبا، وإمنا تعود إىل 

 رهتا وَمعرِضها الذي تتجخّلى فيه، وبعبارة أخرى ترجع إىل نظمها وما يطوي فيه من خصائ . صو 
فالكخلمة املفردة ال قيمة هلا قبل دخوهلا يف التأليف، وقبل أن تصري إىل الصورة اليت يفيد هبا الكالم غرضاً من 

ة معىن من املعاين اليت ال سبيل إىل أغراضه يف األخبار واألمر والنهي واالستصبار والتعجب، وتؤّدي يف اجلمخل

                                                      
 .127انظر املرجع السابق، ص  42

 .357ص ، السابقاملرجع  43
44
 املرجع نفسه. 
 .102، ص املرجع السابق 45
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إفادهتا إال بضم كخلمة إىل كخلمة، وبناء لفظة إىل لفظة، ولي  بني الخلفظتني تفضل يف الداللة حىت تكون إحداحا 
  46أدل عخلى معناها الذي وضعت له من األخرى.

 من الطويل(:فالتم  ذلك يف لفع )األخدع( يف قول الصمة بن عبد اهلل القشريي، يف بيت احلماسة )
 وجعت من اإلصغاء ليتا وأخدعا   تخلفت حنو احلي حىت وجدتين

 ويف بيت البحرتي )من الطويل(:
 وأعتقت من رق املطامع أخدعي   وإين وإن بخّلغـتين شرف الغىن

 فإّن هذين املكانني ما ال خيفى من احلسن. مث يأيت نف  الخلفع يف بيت أيب متام )من البسيط(: 
 أضججت هذا األنام من خرقك   خدعيك فقط يا دهر قوم من أ

هذا الخلفع )أخدعيك( من الثقل عخلى النف  ومن التنغي  والتكدير، أضعاف ما وجدت هناك من الروح 
ومن أعجب، إّن هذه الخلفظة الواحدة مقبولة حسنة يف موضع، وضعيفة مستكره يف  47واخلفة واإليناس والبهجة.

 موضع آخر. هذا الشاهد يدّل عخلى الكخلمة املفردة ال وزن هلا وال فضل هلا قبل دخوهلا يف التأليف.
ظات ومن اجلدير بالذكر أّن هذه الفكرة مبا اشتمخلت عخليها التطبيقات الواسعة، والشروح الواضحة، واملالح

اجلديدة مع األمثخلة القوية من النصوص القرآنية واألشعار العربية، إذ مل يعرضها أحد قبخله هذا العرض املتميز 
 املمتاز. ومن ذلك يُرى أثىن عخليه أكثر البالغيني، وقالوا بأنه مبتكر هلذه الفكرة. 

أبان أهّنا ضم الكالم بعضه إىل إذا كان القاضي عبد اجلبار أّول من حّدد فكرة النظم، وكشف عن معاملها، و 
بعض عخلى طريقة خمصوصة ومنهج معنّي، فقام عبد القاهر بتفسري هذه الفكرة تفسريًا عخلميا، قائما عخلى أس  
قوية من األدلة والرباهني. مث جتاوزها إىل ما وراءها من املعاين الثانية، ومساها معىن املعىن أي ال بد أن تعقل يف 

 48لك املعىن إىل املعىن ا خر. فهذا املعىن حيتاج إىل الواسطة ومل يأيت مباشرا يف الذهن.النف ، مث يفضي بك ذ
وينّوه عبد القاهر طوياًل بنظم الكالم وأن فصاحته وبالغته وروعته إمنا ترد إىل هذه املعاين اإلضافية اليت 

ن دقة التعبري ومجاهلا. وكان يعقد بعد جيخلوها، ويعرض لبعض النصوص القرآنية وغريها من كالم العرب مبّينا فيها م
 49 ذلك فصوال يصور فيها نظريته يف املعاين الثانية أو اإلضافية، ويبدأ بباب التقدمي والتأخري ألجزاء الكالم.

                                                      
، 4، ط (البيـان العريب )دراسة يف تطّور الفكرة البالغية عند العرب ومناهجها ومصادرها الكربى م،1968هـ/1388طبانة، الدكتور أمحد بدوي،  46

 .225ص القاهرة، -مكتبة األجنخلو املصرية

 .100-99ص  ،دالئل اإلعجاز، إلمام عبد القاهرا، اجلرجاين 47
48
 .143-142، ص 14مصر.-د ط، نشأة املعارف باالسكندرية ،بالغة القرآن بني الفن والتاريخ عامر، الدكتور فتحى أمحد، د ت، 
49

 .167ص  ،القاهرة-، دار املعارف6ط ، البالغة تطور وتاريخ ضيف، شوقي، د ت، 
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ويالحع الدكتور شوقي ضيف بأن عبد القاهر إذ عرض الصور البيانية يف كتابه الدالئل ال لغرض حبثها حبثاً 
ات أنه يطبق عخليها يف النظم ومعانيها اإلضافية ما يطبق عخلى العبارات احلقيقية. ونراه يعقد مفصال، وإمنا إلثب

 50أبوابا يف االستعارة واجملاز والكناية وغريها.
وإّن آراء العخلماء  وقد أفاد عبد القاهر اجلرجاين كثريا مما كتبه عخلماء النحو والخلغة يف تكوين وبناء فكرة النظم.

السابقني قد اجتمعْت بني يدي عبد القاهر اجلرجاين، فأعمل فيها فكرته الدقيقة، ورأيه العميقة، وإحساسه 
النافذة. فرفض أن يكون مدار البالغة عخلى الخلفع أو عخلى املعىن، وإمنا البالغة يف العالقة بني األلفاظ يف العبارات 

  جهة أخرى، وتسمى هذه العالقات بالنظم.من جهة، وبينها وبني املعىن من 

واملالحع، إّن أهل املشرق متيز بالفخلسفة واملنطق وعخلم الكالم، عخلى حني أّن أهل العراق والشام ومصر 
واألندلسيني واملغاربة متيز بالذوق األديب والبالغة. واجته فكرة عبد القاهر إىل أساس الفخلسفة واملنطق حيث مزجت 

رهف. فهذه الفكرة الفخلسفية البالغية قد برزت معامله يف كتابيه "دالئل اإلعجاز" و"أسرار بالذوق األديب امل
 البالغة"، وهو متكخّلم األشعري، ولكّنه ميتاز بنزوعه األديب وذوقه الفين. 

ومن هنا، هو يخليق أن يقود البالغيني يف اجتاهه ألنّه مل يقتصر عخلى دراسة النظم القرآين فحسب وإمنا كان 
كما ذكر الدكتور بدوي طبانة اضع األس  واألصول يف عخلم البالغة حيث امتزج الذوق املرهف والنقد العخلمي.  و 

عن اجتاه عبد القاهر اجلرجاين تعجبًا بفضخله بأنّه مل جيد عاملًا باألدب أو ناقدا من نقدته استطاع أن يذلل فن 
 تطاع عبد القاهر أن يفعخلهو. الكالم لعخلم النف  وخيضعه له، عخلى مثل هذا الوجه كما اس

فعمخله يف الواقع جديد، فدراسته مبتكرة ال من حيث املوضوع، ولكن من حيث منهج البحث وطريقته فيه، 
ومع هذه املعرفة الواسعة والفهم العميق، وحماولة حتكيمها يف األدب وتفهم النواحي اجلمالية فيه. واجتاهه بذلك 

  51ساير خطة اإلقناع العقخلي.وجهة موضوعية تتفق مع املعرفة وت
وإن كان عبد القاهر قد سبقه اخلطايب والباقالين والقاضي عبد اجلبار يف إشارة وجه اإلعجاز إىل نظمه 
وتأليفه، ولكن شرحه ملفهوم النظم كان شرحا وافيًا وتوضيحه عن خصائصه كان توضيحًا شاماًل. وكان منهجه 

من قبخله. فدراسته إلثبات اإلعجاز إىل النظم كانت أمشل الدراسة وأوسعها منهجاً ممتازاً، حبيث ال يسخلك فيه أحد 
 وأعمقها من دراسة السابقني، ومل جند من بعده أن يفعل مثل هذه األمور. 

معظم الدارسني والباحثني قدميًا وحديثًا اتفق أن عبد القاهر اجلرجاين هو مبتكر لفكرة النظم، وإن   ويرى أنّ 
السابقني قد سبقه يف إشارة إىل أن القرآن معجز بنظمه وحسن تأليفه، ومن دراساهتم القّيمة كان بعض البالغيني 

يخلتهمها اإلمام عبد القاهر يف توضيح هذه الفكرة توضيحًا مجياًل. ويأيت البالغيون بعده مثل الزخمشري وفصر 

                                                      
50
 .182، ص رجع السابقملا 
 .258،  ص البيان العريبطبانة، أمحد بدوي،  51
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لخلتطبيق عخلى القرآن  -عبد القاهر يكمخلها-الرازي والشريف الرضى وابن الزمخلكاين وغريهم فيخلتهموا هذه الفكرة 
 الكرمي. وفعل ذلك الزخمشري يف تفسريه "الكشاف". 

 النظم القرآني  دراسةوإسهاماته في تطبيق هـ( 538)المتوفى اإلمام الزمخشري  3.4
إّن أول من طّبق هذه فكرة النظم عخلى القرآن كخله، فهو اإلمام املشهور بتفسريه "الكّشاف"، وهو أبو القاسم 
جار اهلل حممود بن عمر بن حممد بن عمر اخلوارزمي الزخمشري. اإلمام الكبري يف التفسري واحلديث والنحو الخلغة 

ـ، حيث كان مذهب االعتزال ال يزال مزدهراً، فكان ه 467والبيان. ولد بزخمشر من إقخليم خوارزم الفارسي سنة 
طبيعيا أن يعتنقه. وأقبل عخلى دراسة العخلوم الخلغوية والدينية، ورحل كثريا، فأقام ببغداد مدة، وجاور مبكة طويال، 

  52هـ.538وهبا أمخلى تفسريه "الكّشاف". وعاد إىل وطنه، وتوىف به سنة 

بفكرته النظم وشغل نفسه لشرح هذه الفكرة ومّثل هلا بإتيان  كما عخلمنا أّن عبد القاهر قد وقف طويال
الشواهد من ا يات القرآنية وا شعار العربية وكالم العرب إلثبات بأهّنا الوجه الوحيد إلعجاز القرآن. واستطاع أن 

نظري يفّسر هذه الفكرة تفسريًا واضحًا شامال، قائما عخلى أس  عخلمية قومية، مع الرتكيز عخلى اجلانب ال
 والتطبيقي. وعاش يف فخلك هذه الفكرة طول حياته. 

وعخلى كل حال، نرى أنّه ما زال يفتقد اجلانب التطبيقي من حيث عرضه لخلنصوص القرآنية اليت هي حمل 
اجتاه هذه الفكرة، كما رأى بعض الباحثني يف نقد كتاب عبد القاهر "دالئل اإلعجاز" حبيث يعرض قخلياًل من 

بينما يتناول كثريًا من األشعار العربية من كالم العرب، عخلى حني اسم الكتاب هو دالئل ا يات القرآنية 
 اإلعجاز.

ومن هذا املنطخلق، جاء الزخمشري صاحب البصرية النافذة والذوق الصقيل والباع الطويل يف النظر إىل عمق 
ب املفتقد يف دراسة سابقة بتأسي  هذه الفكرة اليت أّسسها عبد القاهر. فاستطاع الزخمشري أن يغطى هذا اجلان

التفسري الكامل البالغي مرّكزًا إىل كشف األسرار والخلطائف يف النظم القرآين من خالل دراسته وتطبيقه هلذه الفكرة 
 اليت وضعها عبد القاهر اجلرجاين. 

البالغي  وله مصنفات جخليخلة جبانب الكّشاف، خفاياه ودقائقه، كما يعينه ذوق أديب مرهف يقي  اجلمال
قياًسا دقيًقا وما يطوى فيه من كماٍل ومجاٍل. وهو من هذه الناحية لي  له قرين سابق وال الحق يف تاريخ 
التفسري، بل لقد بّذ األوائل واألواخر حىت لنرى أهل السنة يشيدون به وبتفسريه عخلى الرغم اعتزاله وخمالفتهم له 

 يف عقيدته االعتزالية.

                                                      
 .402-398ص ، 4جـ  ،وفيات األعيان ابن خخلكان، 52
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تأثر بفكرة عبد القاهر حيث أن وقوفه عخلى إعجاز القرآن وأسراره ولطائفه وأبعاده  ويبدو من كالمه أنه قد
ومراميه ال بد فيه من التسخلح بعخلمي املعاين والبيان، وسائر عخلوم البالغة حىت تتضح له هذه األسرار القرآنية. هذا 

غة وخباصة املعاين والبيان. وقد عىن هو آثار مما كتبه عبد القاهر يف كتابيه "الدالئل" و"األسرار" عن عخلوم البال
هبذين العخلمني وكشف عن كثري من ألواهنما يف النظم القرآين، وجال أسرار ما فيها من روعة ومجال، إلبراز أسرار 

 53اإلعجاز القرآين.
: فإن قخلت: كيف يكون ما يأتون به 13يف تفسري قوله تعاىل يف سورة هود األية  يقول اإلمام الزخمشري

 ويقول 54وما يأتون به مفرتى، وهذا غري مفرتى؟ قخلت: معناه مثخله يف حسن البيان والنظم وإن كان مفرتى. مثخله،
: معناه فأتوا بسورة مما هو عخلى صفته يف البيان الغريب وعخلو الطبقة يف حسن 23الزخمشري يف سورة البقرة األية 

م لو عارضوه بشيء لتناقخله الناس ال سيما كما يتضح اإلعجاز عنده يف األخبار بالغيوب، إذ أهن 55النظم.
والطاعنون فيه أكثف عددا من الذابني عنه، فحني مل ينقل، عخلم أنه إخبار بالغيب عخلى ما هو به، فكان 

 56معجزة.
والثاين:  ومن هذه النقطة، يتضح لنا أّن الزخمشرى يرى أّن إعجاز القرآن يكون يف شيئني، األول: يف نظمه،

وقد نّبه هذه النزعة يف "الكّشاف"، فقال: " النظم هو أّم إعجاز القرآن والقانون الذي وقع  ب.يف أخباره بالغيو 
َمْن طّبق أّول وهو يف هذه الناحية يتابع عبد القاهر بل أنّه  57عخليه التحدى ومراعاته أهم ما جيب عخلى املفّسر".

 ا عخلى نطاق واسع يشمل سور القرآن مجيعها. تطبيقاً عمخليًّ القرآين النظم دراسة يف اجلرجاين فكرة عبد القاهر 
أشار الدكتور أمحد حممد احلويف يف كتابه بأن الزخمشري اسنت هنج ابن عباس والطربي وغريحا يف االستشهاد 

رضي اهلل  -فقد روى ابن عباس 58بالشعر واالستدالل به عخلى تفسري معاين بعض الكخلمات يف النظم القرآين.
: -صخلى اهلل عخليه وسخلم –فتكخلم بكالم بنّي، فقال النيب  -صخلى اهلل عخليه وسخلم –أن أعربيا جاء إىل النيب   -عنه

"إّن من البيان لسحرًا، وإن من الشعر حلكًما". وكان ابن عباس يسأل عن الشيء من القرآن، فيقول: فيه كذا 
: ما مسعت ابن عباس فّسر آية من كتاب  -هرضي اهلل عن-وكذا، أما مسعتم الشاعر يقول كذا كذا. وقال عكرم

                                                      
53
 .202ص ، اهليئة املصرية العامة لخلكتاب، 2، ط الزخمشري الدكتور أمحد حممد، د ت، احلويف، 
54

، دار 3، ط كشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويلال ،م1987هـ/1407، الزخمشرى، أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمى 
 .383ص  ،2جـ مصر، -الريان لخلرتاث

55
 .129، ص 1 جـ ،بريوت-دار إحياء الرتاث العريب، الكشافالزخمشري،  
ص  ،منهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان إعجازهاجلويين، الدكتور مصطفى الصاوي، ، و 47ص  ،املصتصر يف تاريخ البالغةعبد القادر،  حسني، 56

217-218. 
57

 .24، ص 2 جـ، الكشاف الزخمشري، 

58
 .195ص  ،الزخمشرياحلويف، الدكتور أمحد حممد،  
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اهلل عز وجل إال نزع فيها بيتا من الشعر. وكان يقول: إذا أعياكم تفسري آية من كتاب اهلل فاطخلبوه يف الشعر، فإنه 
 59ديوان العرب.

آية من آيات  -رضي اهلل عنهم -ونقل عن بعض الباحثني يف دراسة النظم القرآين بأن فّسر بعض الصحابة 
لقرآن الكرمي بإتيان الشواهد من أشعار العرب فهو لتوضيح أن ألفاظ القرآن تتأّلف من ألفاظ اليت استصدمها ا

العرب يف كالمهم، وإمنا يريدون أن يربزوا أن ما ينفرد به القرآن عن كالم العرب هو من حيث نظمه البديع املنفرد. 
 يف ألفاظه أو معانيه. وهلذا استشهد بالشعر لتوضيح هذه ويريدون أن يثبتوا بأن إعجاز القرآن وقع يف نظمه، ال
 .  يف القرآن الكرمي الفكرة، جبانب الكشف عن دالالت كثري من أأللفاظ

لقد اّتضح األمر ممّا سبق، أّن الزخمشرى استوعب كل ما كتبه عبد القاهر يف "األسرار" و"الدالئل"، ومضى 
حلكيم، وكأنّه مل يرتْك صغريًة وال كبريًة من آراء عبد القاهر إال ساق عخليها يطّبقه تطبيقًا دقيقًا عخلى آيات الذكر ا

األمثخلة النرية من النظم القرآين. وقد وصل هذا التطبيق بكثري من آرائه اليت تدل عخلى تعمقه وفطنته يف تصوير 
  60سن دقاق.الداللة البالغية، وإحاطته خبواّص العبارات من مفرداهتا وتراكيبها وما فيها من حما

وكان الزخمشري برع يف الشعر والنثر وأويت من الفطنة، ودقة احل ، ورهافة الشعور ما أعّده خري اإلعداد هلذه 
املهمة، وكأمنا جتمعت يف صدره مجيع أماين املعتزلة واألشعرية يف تصويره عن بالغة النظم القرآين. فأقبل عخلى 

خلبث أن يوجد خري مورد له كتابات عبد القاهر يف دالئل اإلعجاز الدراسات البالغية يعّب منها وينهل، ومل ي
وأسرار البالغة، فدرسها حىت متثخلها متثال منقطع النظري، يؤمن بأن املعرفة بالبالغة وأمناطها وإدراك أساليبها ال 

املكنونة. تكشف عن وجوه اإلعجاز البالغي يف القرآن فقط، بل تكشف عن خفاياه ومعانيه وخبيئاهتا وذخائرها 
وعخلى كل هذه الشاكخلة، ميضي الزخمشري يف تفسري ا يات وبيان تعخلق بعضها ببعض، وتعخلق عباراهتا وألفاظها، 

 تعخلقا يكشف يف ثناياه عن مجيع وجوه النظم اليت حتدث عنها عبد القاهر يف كتابيه هذين. 
ت مثرهتا عند الزخمشري. فهو منذ مطخلع فال شك، أن أس  الرتبية الفنية اليت هتدف إليها عبد القاهر قد أمثر 

تفسريه، جعخلها عمدة هذا التفسري البالغي. وكان يتابع عبد القاهر يف معاجلة أسرار النظم القرآين، بل يطّبق هذه 
 الفكرة املهمة عخلى آيات القرآن كخله.

املشهور بتفسري بالغي يف ونرى اجتاه الزخمشري اجتاه املفّسرين يف دراسة النظم القرآين من تفسريه )الكّشاف( 
تاريخ تفاسري. وهذا التفسري كتبه اإلمام الزخمشري من دراسته وإملامه لنظرية النظم عند عبد القاهر اجلرجاين، 
ومضى يطّبقه هذه النظرية تطبيقًا دقيقًا عخلى آيات القرآن الكرمي، وكأنه مل يرتك صغريًة وال كبريًة من آراء عبد 

األمثخلة النرية من النظم القرآين. وهذا التفسري البالغي جديد الذي مل يعمل أحد من قبخله يف القاهر إال ساق عخليها 
تاريخ التفاسري واملفّسرين طول الزمان. وجهده كبري الذي يشّجع الباحثني بعده أن يكشفوا أسرار املعارف الربّانية 
                                                      

 .3، ص 1، جـمقدمة شرح التربيزي لخلحماسة 59
60
 .243ص  ،البالغة تطور وتاريخضيف، شوقي،  
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قاهر اجلرجاين الذين يسهمون مساحة كبرية يف آيات الذكر احلكيم. وكذلك جهود اخلطايب و الباقالين و عبد ال
 أمني، الفاحتة. .رك اهلل هلم ورحم أرواحهم أمجعنيعظيمة يف دراسة النظم القرآين. با

 
 الخاتمة

وقــد رأينــا فيمــا مــّر بنــا يف هــذه الدراســة منــاهج متعــددة واجتاهــات خمتخلفــة عنــد هــؤالء أعــالم البالغيــني. منهــا مــا هــو 
البيان، ومنها ما هو سطحي ال يتجاوز السطح والقشور. ومن هذا وذاك، جنـد صـورة متكامخلـة عميق يصل إىل لب 

ولو أن اختالف ا راء واملناهج واالجتاهات يف دراسة الـنظم القـرآين عنـد هـؤالء البالغيـني،  ألصول البحث عندهم.
وكــذلك مل تكــن جتــاه القــرآن الكــرمي. وإمنــا هــدفهم واحــد، وهــو دفــاع القــرآن والــدين عــن كــل العناصــر املبطخلــة الســّيئة 

مقصورة هذه الدراسة عخلـى التـذوق الفطـري، بـل إن لـه هـدف آخـر وهـو الضـرورة الـيت حيسـها العخلمـاء املسـخلمون مـن 
ـــه العربيـــة الفصـــيحة  ـــنظم القـــرآين والتنقيـــب عـــن أســـراره ليظـــل القـــرآن مفهومـــاً عخلـــى لغت جهـــة فهـــم أســـباب بالغـــة ال

وا إىل الغاية وهي التماس وجه تفوق النظم القـرآين وتعـّرف أسـاليبه ومـا ينطـوي وراء األصيخلة. ومن هذا اهلدف، يصخل
 تعبرياته من دقائق املعاين ولطائف األسرار. 

 
 المراجع
 الكرمي القرآن

 ، مصر.2، ط القاموس احمليط م،1953هـ/1373 ،الفريوز ،باديآ
، دار 1، ط لسان العرب د ت،  األفريقي املصري،ابن منظور، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور 

 بريوت.-صادر
حتقيق دكتور عخلي عبد الواحد وايف، د ط، دار هنضة مصر  ،مقدمة ابن خخلدونابن خخلدون، عبد الرمحن، د ت، 

 لخلطبع والنشر بالقاهرة.
وفيات  م،1998هـ/1418هـ(، 681ابن خخلكان، أيب العباس أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر )املتوىف سنة 

، دار الكتب 1حتقيق دكتور يوسف عخلي طويل ودكتورة مرمي قاسم طويل، ط  ،األعيان وأنباء أبناء الزمان
 بريوت. -العخلمية

البالغة القرآنية يف تفسري الزخمشري وأثرها يف الدراسات م، 1988هـ/1408أبو موسى، الدكتور حممد حممد، 
 مصر.-بالقاهرة، دار التضامن 2ط  ،البالغية

، دار 1ط  ،معامل املنهج البالغي عند عبد القاهر اجلرجاينم، 1984هـ/1404أبو عخلي، حممد بركات محدي، 
 األردن. -الفكر
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، دار 1ط  ،أحاديث يف تاريخ البالغة ويف بعض  قضاياهام، 1985هـ/1405األسعد، الدكتور عبد الكرمي حممد، 
 رياض.-العخلوم لخلطباعة والنشر

، دار 1، ط شرح رسالة بيان إعجاز القرآن لإلمام اخلطايب م،1995هـ/1415باحاذق، الدكتور عمر حممد عمر، 
 بريوت.-املأمون لخلرتاث

 بريوت.-، دار عامل الكتب1، ط إعجاز القرآنم، 1988هـ/1408الباقـالين، أبو بكر حممد بن الطيب، 
 ، د ط، املكتبة العصرية، بريوت. دالئل اإلعجاز يف عخلم املعاين م،2002هـ/1422اجلرجاين، اإلمام عبد القاهر، 

، شرح وتعخليق دكتور حممد عبد املنعم خفاجى، د ط، مكتبة أسرار البالغة اجلرجاين، اإلمام عبد القاهر، د ت،
 مصر.  -اإلميان باملنصورة

-، دار املعارف3، ط إعجازه منهج الزخمشري يف تفسري القرآن وبيان اجلويين، الدكتور مصطفى الصاوي، د ت،
 مصر.

 ، اهليئة املصرية العامة لخلكتاب.2، ط الزخمشري الدكتور أمحد حممد، د ت، احلويف،

نظرية األسخلوب األديب عند اإلمام عبد القاهر  م،2005هـ/1425حسني، الدكتور نصر الدين بن إبراهيم أمحد، 
 العاملية مباليزيا.، مركز البحوث اجلامعة اإلسالمية 1، ط اجلرجاين

وجوه اإلعجاز يف اخلطاب األسخلويب واملعريف  م،2002هـ/1422الدكتور نصر الدين بن إبراهيم أمحد،  حسني،
 ، مركز البحوث لخلجامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا.1،  ط لخلقرآن الكرمب

 مصر.-ر بالقاهرة، مكتبة جامعة األزه1ط ، املصتصر يف تاريخ البالغة عبد القادر، د ت، حسني،
، دار 1، ط دراسات حول اإلعجاز البياين يف القرآن م،1984هـ/1404احلناوى، الدكتور احملمدي عبد العزيز، 

 الطباعة احملمدية، القاهرة.
-، د ط، مطبعة جامعة األزهرحبث يف اإلعجاز القرآين م،1987هـ/1407خريبة، الدكتور حممد بن عبد املنعم، 

 مصر
كشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل ال م،1987هـ/1407، القاسم حممود بن عمر اخلوارزمىالزخمشرى، أبو 

 مصر.-، دار الريان لخلرتاث3، ط يف وجوه التأويل
كشاف عن حقائق التنـزيل وعيون األقاويل ال م،1997هـ/1417، الزخمشرى، أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمى

 بريوت.  -حياء الرتاث العريب، دار إ1، ط يف وجوه التأويل
 مصر. -، د ط، منشأة املعارف باالسكندريةمناهج يف حتخليل النظم القرآين سخلطان، الدكتور منري، د ت،

، 2ط  ،أثرها يف األساليب العربية(-تطورها-االستعارة )نشأهتام، 1983هـ/1403شيصون، الدكتور حممود السيد، 
 مصر.      -مكتبة الكخليات األزهرية بالقاهرة
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، مكتبة الكخليات األزهريات 1م، ط 1978هـ/1398، اإلعجاز يف نظم القرآنشيصون، الدكتور حممود السيد، 
 مصر.-بالقاهرة

 القاهرة.-، دار املعارف6ط ، البالغة تطور وتاريخ ضيف، شوقي، د ت،
البيـان العريب )دراسة يف تطّور الفكرة البالغية عند العرب  م،1968هـ/1388طبانة، الدكتور أمحد بدوي، 

 القاهرة.-، مكتبة األجنخلو املصرية4، ط (ومناهجها ومصادرها الكربى
، قضية اإلعجاز القرآين وأثرها يف تدوين البالغة العربية م،1985هـ/1425عرفة، الدكتور عبد العزيز عبد املعطي، 

 بريوت.-، عامل الكتب1ط 
من بالغة النظم العريب )دراسة وحتخليل ملسائل عخلم  م،2001هـ/1421دكتور عبد العزيز عبد املعطي، عرفة، ال

 مصر. -، مطبعة جامعة األزهر1، ط املعاين(
 مصر.-، د ط، نشأة املعارف باالسكندريةبالغة القرآن بني الفن والتاريخ عامر، الدكتور فتحى أمحد، د ت،

د ط، طبعة  ،فكرة النظم بني وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي م،1975هـ/1395عامر، الدكتور فتحى أمحد، 
 مصر.-اجملخل  األعخلى لخلشئون اإلسالمية
اإلسكندرية، مطبعة -، د ط، منشاة املعارفاملعاين الثانويّة يف األسخلوب القرآين عامر، الدكتور فتحي أمحد، د ت،

 مصر.-أطخل 
 بريوت.-، عامل الكتب3، ط معاين القرآن م،1983هـ/1403هـ(، 207الفراء، أبو زكريا حيىي بن زياد )ت 
، دار 1، حتقيق أمحد قريد املزيدي، ط جماز القرآن م،2006هـ/1427هـ(، 211املثىن، أبو عبيدة بن معمر )ت 

 بريوت.-الكتب العخلمية
وعبد القاهر ثالت رسائل يف إعجاز القرآن لخلرماين واخلطايب  حممد خخلف اهلل وحممد زغخلول سالم، د ت،

 مصر. -، د ط، دار املعارفاجلرجاين
 بريوت.-د ط، دار مكتبة احلياة ،الباقالين وكتابه إعجاز القرآن: دراسة حتخليخلية نقدية خمخلوف، عبد الرؤوف، د ت،

 بريوت.-، دار الفكر3ط  ،معجم األدباءم، 1980هـ/1400ياقوت، 

 الرسائل الجامعية وأوراق العمل 
منهج اجلرجاين يف حتخليل النظم وتطبيقاته يف سورة الكهف )دراسة بالغية م، 2008هـ/1429إبراهيم، حممد، 

حبث تكميخلي مقدم لنيل املاجستري يف الخلغة العربية وآداهبا )الدراسات األدبية(، كخلية معارف الوحي (، حتخليخلية
 اإلسالمية والعخلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزيا.
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نظرية النظم ومنهج تفسري القرآن الكرمي عند م، 2006هـ/1427ني، الدكتور نصر الدين بن إبراهيم، أمحد حس
ورقة العمل نشر يف مؤمتر عاملي عن مناهج تفسري القرآن الكرمي وشرح احلديث  ،اإلمام عبد القاهر اجلرجاين

 الشريف يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا.
التصوير البالغي يف القرآن الكرمي بني اإلمامني عبد القاهر اجلرجاين م، 2006هـ/1427ندوة بنت حاج داؤد، 

حبث تكميخلي مقدم لنيل الدكتوراة يف الخلغة العربية وآداهبا )الدراسات األدبية(،   ،(والزخمشري )دراسة وموازنة
 اليزيا.كخلية معارف الوحي اإلسالمية والعخلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية م


