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تاريخ نظرية النظم
ناصر الكندي
يتناول الأكادميي امل�صري خالد عمر الد�سوقي يف مقاله املن�شور مبجلة التفاهم بعنوان «نظرية النظم بني عبد القادر اجلرجاين واحلاكم اجل�شمي»
تاريخ نظرية النظم ووالدتها وتطورها منذ ابن املقفع �إىل احلاكم اجل�شمي مرورا باجلرجاين والزخم�شري.
ويبدو �أنَّ �أول �إ�شارة �إىل نظرية النظم كانت عن طريق ابن املقفع (املتويف142 :هـ) وذلك يف معر�ض حديثه عن �صياغة الكالم يف قوله« :فليعلم
الوا�صفون املخربون �أن �أحدهم» و�إن �أح�سن و�أبلغ لي�س زائدا على �أن يكون ك�صاحب وجد ياقوتا وزبرجدا ومرجانا ،فنظمه قالئد و�سموطا و�أكاليل،
ف�ص مو�ضعه ،وجمع �إىل كل لون �شبهة وما يزيده بذلك ح�سنا» .وهنا تلميح من ابن املقفع على �أن للكالم بنية عميقة ت�سبق �صناعته و�صياغته.
وو�ضع كل ٍّ
كما �أن �سيبويه (ت  180ه �ـ) �أ��ش��ار للنظم و�إن مل ي�سمه
ق�سم الكالم �إىل م�ستقيم وحمال
�صراحة بهذا اال�سم �إذ ّ
وح�سن وقبيح .وق��د اهتم مثال بحروف العطف و�أثرها
يف �صحة النظم وف�ساده ،وي��رى �أ َّن لكل ا�ستعمال معناه
و�إذا تغري اال�ستعمال فالبد �أن يتغري املعنى .ولقد ورد
م���ص�ط�ل��ح ال�ن�ظ��م ع�ن��د اجل ��اح ��ظ (ت255 :ه� � �ـ) يف ك�ت��اب��ه
احليوان« :ويف كتابنا املنزل ال��ذي يدلنا على أ�ن��ه �صدق:
نظمه البديع الذي ال يقدر على مثله العباد» .ويقول يف
(العثمانية)« :وف��رق ما بني نظم القر�آن وت�أليفه ونظم
�سائر الكالم وت�أليفه».
ومل يقدم اجلاحظ تف�سريا وا�ضحا للنظم ،و�إمنا فهمناه
من خالل مذهبه الأدبي الذي يهتم بال�صياغة والألفاظ،
فاجلاحظ يق�صد يف النظم معنى ح�سن االختيار �سواء
كان مو�سيقيا متنا�سقا ومعجميا متنا�سبا .وجاء الرماين
(ت 386:هـ) ف�أعطى �إ�شارات وتلميحات عن نظرية النظم
ل�ك�ن��ه مل ي�ل��ج يف ع�م�ق�ه��ا ،ف�ه��و ي ��رى �أ َّن ح���س��ن ال�ب�ي��ان يف
الكالم على مراتب :ما جمع �أ�سباب احل�سن يف العبارة من
تعديل النظم حتى يح�سن يف ال�سمع ،وي�سهل على الل�سان
وتتقبله النف�س .وذكر الباقالين (ت 403 :هـ) قري ًبا مما
ذك ��ره اجل��اح��ظ ف ��ر�أى �أن ال�ن�ظ��م وج ��ه م��ن ث�لاث��ة �أوج ��ه
لإع �ج��از ال �ق��ر�آن ،ووج ��ه النظم ه��و �أن ��ه �أت ��ى ب��دي��ع النظم
عجيب الت�أليف.
وتبعهم القا�ضي عبد اجلبار (ت 415:هـ) الذي ر�أى النظم
ي�ق��وم ع�ل��ى ان�ت�ق��اء الأل �ف ��اظ ،ث��م ن�ظ��م الأل �ف��اظ يف ��ص��ورة
�أن�ي�ق��ة ،وال�ت�ف��ا��ض��ل ي�ك��ون يف ن�ظ��م الأل �ف��اظ و�ضمها على
طريقة خم�صو�صة ،و�أما املعاين فال تفا�ضل فيها ،بل هي
كما يرى اجلاحظ «مطروحة على الطريق» .ويعد عبد
القاهر اجلرجاين (ت 471 :ه�ـ) امل�ؤ�س�س لتلك النظرية
وامل �ق �ي��م لأع �م��دت �ه��ا ب�ل�ا خ �ل�اف� ،إذ ان �ط �ل��ق يف ت��أ��س�ي���س��ه
لنظرية النظم م��ن ثنائية اللفظ واملعنى راف�ضاً ف�صل
اللفظ عن املعنى ،و�إمنا تتفاوت الألفاظ مبدى مالءمتها

للمعنى الذي جاءت لتعرب عنه ،ولذلك رمبا جتد اللفظة
ف�صيحة يف مو�ضع وغري ف�صيحة يف مو�ضع �آخر.
ويق�سم اجلرجاين الكلم �إىل ثالث :ا�سم ،وفعل ،وحرف.
وللتعلق فيما بينها ط��رق معلومة ،وه��و ال يعدو ثالثة
�أق�سام :تعلق ا�سم با�سم ،وتعلق ا�سم بفعل ،وتعلق حرف
ربا عنه �أو حا ًال منه �أو
بهما .وتعلق اال�سم باال�سم يكون خ ً
تابعاً له �صفة ،وتعلق اال�سم بالفعل ب�أن يكون فاع ً
ال له �أو
مفعوال ،فيكون م�صدرا قد انت�صب به مثل املفعول املطلق
�أو ظرفاً مفعو ًال فيه .وي�أتي تعلق احلرف بهما على ثالثة
�أنواع :تو�سط بني الفعل واال�سم ،وتعلق احلرف مبا يتعلق
ب��ه م�ث��ل ح ��رف ال�ع�ط��ف ،وت�ع�ل��ق مب�ج�م��وع اجل�م�ل��ة كتعلق
حرف النفي واال�ستفهام وال�شرط.
وي��رت�ب��ط ال�ن�ظ��م ع�ن��د اجل��رج��اين ارت �ب��اط��ا ��ش��دي��دا بعلم
ال�ن�ح��و ،فلي�س ه�ن��اك ��ش��يء ي��رج��ع ��ص��واب��ه �أو خ�ط��ؤه �إىل
ال�ن�ظ��م �إال وه ��و م�ع�ن��ى م��ن م�ع��اين ال�ن�ح��و ق��د �أ��ص�ي��ب به
مو�ضعه وو�ضع يف حقه ،ويرجع الف�ضل يف �صحة املعنى �إىل
معاين النحو و�أحكامه .وتتلخ�ص فكرة اجلرجاين عموما
يف �أن الألفاظ �أوعية للمعاين ،والبد �أن تتبع �آثار املعاين،
وال نظم وال ترتيب للكم حتى يتعلق بع�ضها ببع�ض ،و�أن
تلتقي معاين الكلمات على الوجه الذي يقت�ضيه العقل،
كما �أن النظم هو و�ضع الكالم على مقت�ضيات النحو.
بعد ذلك جاء الزخم�شري (ت 538 :هـ) تلميذ اجلرجاين
ل�ي�ت��م م��ا ب� ��د�أه �أ� �س �ت��اذه وذل ��ك لينقله م��ن ال�ت�ن�ظ�ير �إىل
التطبيق على الن�ص القر�آين ،ذلك �أن الأ�ستاذ ر�سم اخلطة
وبني الطريق ليتوىل الثاين التنفيذ ،حيث تتبع القر�آن
�آي ��ة �آي ��ة ل�ي��و��ض��ح م��ا ع�ن��اه اجل��رج��اين ب��ال�ن�ظ��م ال �ق��ر�آين.
فقد ُرزق اجلرجاين ال�سال�سة يف التعبري وا�سرت�ساال يف
التوجيه ،بينما ك��ان الزخم�شري �أك�ثر �إي�ج��ازا .ومل يكن
ال��زخم �� �ش��ري � �س��وى م�ق� ّل��د لأ� �س �ت ��اذه اجل ��رج ��اين وتظهر
عظمة الزخم�شري كلما ابتعد عن �أ�ستاذه.
ا�ستفاد الإمام احلاكم اجل�شمي (ت 494 :هـ) من �سابقيه

يف نظرية النظم ،فقد عني بالنظم عناية كبرية ،حتى عده
من �أهم علوم القر�آن الثمانية :القراءة ووجوهها وعللها،
وال�ل�غ��ة ،وا إلع� ��راب ،وال�ن�ظ��م ،وامل�ع�ن��ى ،وال �ن��زول ،والأدل ��ة
والأح�ك��ام ،والأخ�ب��ار والق�ص�ص .ويق�صد اجل�شمي بعلم
النظم ب�أنه «علم املنا�سبات» ،وهو علم له عالقة وطيدة
بنظم عبد ال �ق��ادر لكن لي�س ك�ث�يرا ،فهو عند اجل�شمي
معني بعلل ترتيب �أجزاء القر�آن و�سوره ،وتنا�سب املقاطع
والأج� ��زاء وال�ف�ق��رات وت�سل�سل الأغ��را���ض وال�ع�لائ��ق بني
املو�ضوعات.
وقد �أُطلق على علم النظم فيما بعد علم املنا�سبة ،وهو عند
اجل�شمي علم �شريف املنزلة ،نبه على �أهميته جمع غفري
من العلماء مثل ال�شيخ العز ابن عبد ال�سالم وال�سيوطي.
ومن فوائده العظيمة �أنه يزيل ال�شك احلا�صل يف القلب
ب�سبب عدم الت�أمل يف دقة النظم و�إحكام الرتتيب ،ويفتح
باباً جديدًا لإعجاز القر�آن .وقد جعل احلاكم علم النظم
العلم الرابع �ضمن علوم ال�ق��ر�آن ملنزلته الرفيعة ،فعلى
�سبيل املثال تناول �سورة الفاحتة �آية �آية من حيث اللغة
وامل�ع�ن��ى والأح �ك��ام يف �سبعة م��واط��ن ،وت�ن��اول�ه��ا م��ن حيث
النزول و�أ�سبابه يف موطنني� ،أم��ا النظم فجاء يف موطن
واحد يف نهاية �شرحه لل�سورة.
وق��د �أول ��ع بعلم امل�ن��ا��س�ب��ات ه��ذا ج�م��ع غ�ف�ير مم��ن ت�صدر
لتف�سري وت�صنيف ال �ق��ر�آن �أو �أل ��ف لعلومه مثل الفخر
الرازي يف تف�سريه الكبري (مفاتيح الغيب) و�أبو ال�سعود يف
تف�سريه (�إر�شاد العقل ال�سليم �إىل مزايا الكتاب الكرمي)
والزرك�شي يف (ال�بره��ان يف علوم ال�ق��ر�آن) وال�سيوطي يف
(الإت�ق��ان) ،وال��ذي ف��رق يف كتابه (معرتك ا ألق ��ران) بني
طريقتي اجل��رج��اين واجل�شمي وع��د ك��ل طريقة منهما
وجها خا�صا من وج��وه الإعجاز للقر�آن .وقد تطور علم
املنا�سبات وبلغ �أوج��ه يف الع�صر احلديث عند �سيد قطب
الذي �ألح على ما �سماه (الوحدة املو�ضوعية) لكل �سورة،
والوحدة املو�ضوعية للقر�آن كامال.
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