
فريطنظرية النظم بين اإلفراط والت

إعداد

محمد لطيف. م.م



أهمية الموضوع
1-واإلعجازوالنقدالبالغةبينمشتركةقضيةالنظمإن.
2-الكريمالقرآنإعجازأسرارمنسرهوالنظمموضوعأن.
3-بهوالبالغيينالنقادمنكثيراهتمام.
4-النظمنظريةعنالحديثفيبالغمنهناك
5-واإلعجازالبالغةمواضيعنحوالباحثانجذاب.



تعريف النظم

يبترتحسبالجملةفيمواضعهاأحسنفيالكلماتوضع•

معرفةقطريعنيأتيوهذاالكاتبأوالمتكلمنفسفيالمعنى

الحالتضىمقيراعيتطبيقا  الكالمعلىوتطبيقهاالنحومعاني



تأريخ النظم

المخترعابإعجيعجبن  فالمنه،يستحسنأويستحسنهكالملسانهعلىجرىفمن):المقفعابنيقول

.(وصفناكمااجتناهإنمافإنهالمبتدع،

ذب،كومستقيم،ومحال،حسنمستقيمفمنهواإلحالةالكالممناالستقامةبابهذا):هسيبويويقول

(كذبمحالهووماقبيح،ومستقيم

فيالنزولواألماكناغتصابعلىتكرههافالموقعها،تقعلماللفظةوجدتفإذا):معتمربنبشرويقول

.(موضعهاغير



فهواألجزاء،متالحمرأيتهماالشعرأجود):فقالالنظمعنالجاحظوتحدث

.(الدهانيجريكمااللسانعلىيجري

لقولاإحاطةالبالغةفحق):يقولفهوالنظم،حسنهيالمبردعندوالبالغة

.(تهاأخمقاربةالكلمةتكونحتىالنظموحسنالكالم،واختياربالمعنى،

عهامواضفياأللفاظتوضعأن):النظمحسنالعسكريهاللأبوويرى

.(أماكنهافيوتمكن
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م  الجرجانيأبو بكر عبد القاهر بن عبدالرحمن هو.

 األشاعرةأحد علماء الكالم على مذهب.

 ـ في جرجانه471توفي سنة ولد وعاش و.

(البالغةأسرار ، اإلعجازدالئل ): )أشهر مؤلفاته



النظم في القرآن

( يقةاستعمال طريقة تأليف حروفه وكلماته وجمله وسبكها مع أخواتها في قالب محكم، ثّم طر

ي أعذب سياق هذه التراكيب في األغراض التي يتكلم عنها، للداللة على املعاني بأوضح عبارة ف

(وأجمل نظم

(ة اإللهيةترتيب وتوالي الكلم واآليات والسور القرآنية في املصحف املطهر، وفق مقتضيات الحكم)

 
ً
 كثيرا

ً
.أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير هللا لوجدوا فيه اختالفا



أنواع النظم 
القرآني

نظم 
الكلمة

نظم اآلية
نظم 
السورة



َل بَْيٍت ُوِضَع ِللنَّاِس لَلَّذِ )• (96)الَِميَن ي بِبَكَّةَ ُمبَاَرك ا َوُهد ى ِلْلعَ إِنَّ أَوَّ

ُ نَْفساً إِّالَّ ُوْسعََها لَهَ • ا اْكََ الَ يَُكلهُِّف اّلله ََ ََلَْيَها  ْْ َو ا َكَسََ ََ ْْ ا  َسََ نظم الكلمة

ِ ُهَما َجَزاء  بَِما َكَسبَا نََكاال  َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرقَةُ فَاْقَطعُوا أَْيِديَ )•  ِمَن اَّللَّ
ُ َعِزيٌز َحِكيٌم  (38)َواَّللَّ

ا فَآََوى )• ال  َوَوَجدََك َعائِ ( 7)َوَوَجدََك َضاالا فََهدَى ( 6)أَلَْم يَِجْدَك يَتِيم 
(8)فَأَْغنَى 

نظم اآلية

ترتيب السور القرآنية • نظم السورة



النظم في كالم العرب

.هو وضع المفردات في الموضع الذي يقتضيه معاني النحو•

.ليس هناك جملة في العربية ال يقصد به المتكلم معنى معينا •

.ال يستخدم المتكلم فعال إال إذا أراد إعماله في اسم•

: مثل قول بشار بن برد•

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا     وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه



النظم عند الفرق اإلسالمية

أهل السنة

ابن قتيبة•

الباقالني•

األشاعرة

الجرجاني•

الخطابي•

املعتزلة

الجاحظ•

الزمخشري •



هناك من يبالغ في االهتمام 

بالنظرية تحت تأثير املوجة 

الغربية

ر النظم ال يكون في كالم البش

الىوإنما هو مختص بكالم هللا تع

النظم من وجوه اإلعجاز القرآني

الصرفة من آراء املعتزلة رغم 

تراجع بعضهم عنها


