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امللخص
:الكلمات ألاساسية
الجشحاوي
ؤلاعجاص اللغىي
الىغشٍت الىغمُت

يهذف هزا البحث إلى مؾشفت حهىد ؤلامام ؽبذ اللاهش الجشحاوي فى اخخالفاث اإلازاهب الىالمُت مً ؽصش
ً ًبحث ألاوٌ ؽً ظحرة ؤلامام ؽبذ اللاهش الجشحاوي وٍلُه مبحث ؽ.الؾباس ي ؽً إعجاص اللشآن الىشٍم
 ًلذم الباحث خصابص الىغشٍت الىغمُت لؾبذ، وألاخحر مً هزا اإلابحث.مصطلحت الىغشٍت الىغمُت
. وهى ًشي أن حمُؿ ألالفاظ اللشآهُت وبيُتها لها الترجِب والىغم وجخؾلم بؾضها ببؾض.اللاهش الجشحاوي
 وشغلذ كضُت اللشآن بِئاث اإلاخيلمحن واللغىٍحن.وهزا الزي ًيىن ظببا ؽىذه أن اللشآن معجضة
 والىغم هى حؾلُم اليلم بؾضها ببؾض وحؾل بؾضها.واجخذرث معاسا خاصا ضمً حلل الىلذ ألادبي
.بعبب بؾض

ABSTRAK
Kata Kunci:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesungguhan Abdu al-Qohir al-Jurjani
dalam mengungkap keistimewaan al-Qur’an di saat terjadinya perdebatan sengit di

al-Jurjani
al-I’jaz al-Lughawi

antara ahli ilmu kalam pada massa Dinasti Abbasiyah. Fokus pembahasan pertama

tentang biografi singkat Abdu al-Qohir al-Jurjani beserta historis sederhana istilah anNadhariyah an-Nadhmiyah yang digagas oleh beliau. Kemudian dilanjutkan dengan

an-Nadhariyah an-

pembahasan tentang karakteristik dari an-Nadhariyah an-Nadhmiyah itu sendiri.

Nadhmiyah

Dalam pembahasan artikel ini,penulis mengambil kesimpulan, bahwa Abdu al-Qohir
al-Jurjani mengistimewakan al-Qur’an karena menurutnya, semua lafadz di dalam alQur’an bukanlah sebuah kebetulan baik dilihat dari diksi maupun tata letak struktur
kalimatnya. Teori an-Nadhariyah an-Nadhmiyah itu sendiri, adalah buah hasil dari
kajian Abdu al-Qohir al-Jurjani dalam mendekati al-Qur’an melalui disiplin ilmu
bahasa/ Struktur. Dengan teorinya tersebut beliau mencoba untuk menghubungkan
antar kata atau pun kalimat dan masing-masing memiliki tatanan kata yang sesuai.
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املقدمة
للإلظالم جاسٍخ مفُذ إلاعخلبل الضمان وخاصت فى الؾصش الؾباس ي واهذ مىكؾت الؾلىم فى غاًتها،
حتى ًىخب الؾلماء هخبا هثحرة لىىؼ مً أهىاؼ الؾلم ححن ران الىكذ .وفى هزا الؾصش أًضا هىان جطىسث
اإلاباحث والذساظاث ؽً اللغىٍت وبها ًخخلف الؾلماء أًضا فى فىشتهم اللغىٍت إلى صذس اخخالف الفله
واإلاخيلمحن هللُا وان أو ؽللُا ) .(Soleh 17وفى هخاب جاسٍخ أدب اللغت الؾشبُت ،هىان رهش الؾالم اللغىي فى
الفترة الشابؾت مً الؾباس ي الزي ّ
حهذ بها وحاء بؾلم حذًذ فى اللغت أي ؽلم البُان وهى ؤلامام أبى بىش ؽبذ
اللاهش بً ؽبذ الشحمً بً محمذ الجشحاوي أو اإلاشهىس ب ـ ـ ـ ؽبذ اللاهش

الجشحاوي).(Chotimah et al. 815

وفى هزا اإلابحث ًشٍذ أن ًىشف الباحث حهىد ؽبذ اللاهش الجشحاوي فى دساظت أظشاس اللشآن
الىشٍم مً هاحت ؤلاعجاص اللغىي .ألن اللشآن معجضة ؽغُمت وشغلذ كضُت اللشآن بِئاث اإلاخيلمحن
واللغىٍحن واجخذرث معاسا خاصا ضمً حلل الىلذ ألادبي (الىجاس  .)79وهزا ًذٌ ؽلى ؽغمت اإلاعجضة
ّ
الحعُت.
الىاسدة باليعبت اإلاعجضاث ألاخشي اإلاعمى باإلاعجضة
لعهىلت اللاسا فى صٍاسة هزه اإلالالت البعُطت ًحذد الباحث مباحثه وفلا باإلاىضىؼ العابم .ألاوٌ
ًبحث ؽً ظحرة ؤلامام ؽبذ اللاهش الجشحاوي وٍلُه مبحث ؽً مصطلحت الىغشٍت الىغمُت .وألاخحر مً
هزا اإلابحثً ،لذم الباحث خصابص الىغشٍت الىغمُت ٌ ؽبذ اللاهش الجشحاوي.
عبد القاهر الجرجاني
هى ؤلامام أبى بىش ؽبذ اللاهش بً ؽبذ الشحمً بً محمذ الجشحاوي ،ؤلامام الىحىي اإلاشهىس الفلُه
الشافعي واإلاخيلم ألاشؾشي وهى مً الفاسط .ووان شُىخه أبى الحعحن محمذ الىاسر وٍخؾلم الجشحان مؾه
هخاب "ؤلاًضاح" الزي ألفه الشُخ أبي ؽلي وهى خاٌ شُخه .زم أبى الحعً ؽلي بً ؽبذ الؾضٍض بً الحعً
بً ؽلي بً إظماؽُل الجشحاوي ،وهى شُخ الجشحاوي أًضا ووان أدبُا صاحب الىخاب "الىظاطت بحن اإلاخىبى
وخصىمه" (هالب .).Chotimah et al ;6–5
هىان الؾذًذ مً مؤلفاجه التى وان لها أزش فى ّ
جطىس ؽلم البالغت ،ؽلم البُان واإلاؾاوي ،الىحى،
والصشف وغحرها .ومً أشهش مؤلفاجه وهي :دالبل ؤلاعجاص ،أظشاس البالغت ،الخزهشة ،الؾىامل اإلاابت فى الىحى،
الجمل فى الىحى ،ؤلاًجاص ،الخىملت ،اإلالخصذ واإلاغني.
أما الفىشة اإلاؤزشة لإلمام ؽبذ اللاهش الجشحاوي فاألظاط الىالمي معخمذ مً ؽلاؽذ الألشاؽشة
وألاظاط الفلعفي معخمذ مً الفلعفت ألاولى ؽىذ أسظطى .وهزا بمؾنى أن هغشٍت الىغم حؾخمذ ؽلى اإلابذأ
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ألاشؾشي الزي ًفصل بحن الذاللت واإلاذلىٌ .وَعلم بأظبلُت اإلاؾاهُت اللابمت فى الىفغ ؽلى ألالفاظ الذالت
ؽليها فى الىطم .هما حؾخمذ اإلابذأ ألاسظطي الزي ًشد الخفاوث بحن ألاشُاء إلى ؽلتها الصىسٍت أو الشيل
الخاص الزي جخصىس به اإلاادة .ولزالً كشن ؽبذ اللاهش الىغم بالصُاغت (الباب .)898
النظرية النظمية
الىغم فى الاصطالح هى جألُف اليلماث والجمل مترجبت اإلاؾاوي ،مخىاظبت الذالالث ؽلى حعب ما
ًلخضُه الؾلل وكُل ألالفاظ اإلاترجبت اإلاعىكت اإلاؾخبر داللتها ما ًلخضُه الؾلل .وؽىذ ؽبذ اللاهش
الجشحاوي أن الىغم هى جشهُب اليلماث والخيعُم بُنها بحُث ًأخز بؾضها ببؾض .ولزلً ًىحب ؽلى
ألادًب أن ًذسط الىحى إر به ٌؾشف ما ًيشأ ؽً اليلماث ححن جخغحر مىاضؾها مً اإلاؾاوي اإلاخجذدة
اإلاخخلفت(.كباًلي  )88حتى ّ
ٌؾشف الجشحاوي أهه أي الىغم هى حؾلُم اليلم بؾضها ببؾض وحؾل بؾضها
بعبب بؾض (الجشحاوي ,دالبل ؤلاعجاص .)85
وشأث هغشٍت الىغم فى أحضان اإلازاهب الىالمُت التى اصدهشث فى ؽصش الؾباس ي ،والتى بلغ أوج
الخالف بُنها أشذه فى حؾُحن مغاهش ؤلاعجاص فى اللشآن الىشٍم بحن مغاهش .وٍجزؼ بؾضها إلى الجاهب الؾللي
وبؾضها آلاخش إلى الجاهب اللغىي ،وصاس هزا الشأي مؿ هثرة الخىغحر له (ًحيى .)02
وألهمُخه ًشي محمذ خان بأن الىغم ًحخاج هغش زاكب وفىش دكُمّ .
ًخم بملخضاه وضؿ ألالفاظ فى
مىاضؾها مً الترهُب لخؤدي اإلاؾاوي التى ًلصذها اإلاخيلم(.خان  )88مثل سأي الجشحاوي فى هخابه أن
ألالفاظ الجفُذ حتى جؤلف ضشبا خاصا مً الخألُف .وَؾمذ بها إلى وحه مً الترهُب والترجِب (الجشحاوي,
أظشاس البالغت .)81
وواهذ اإلاىضىؽاث فى الىغشٍت الىغمُت لؾبذ اللاهش الجشحاوي مىضىؽاث مخؾذدة منها  :الخلذًم
والخأخحر ،والخبر الاظمي والخبر الفؾلي ،زم الحزف ،وٍليها اإلاباحث ؽً الخبر وجدىىحره ،الىصل والفصل،
وأظلىب اللصش ،ومضاًا ولمت إن و إهما ومعابلها أأوغحرها مً ألابىاب التي أطلم ؽليها اإلاخأخشون.
وفي جطبُم فىشة الىغم في حؾذد ألاظالُب دسط أبىاب منهان الخمثُل والىىاًت ،اإلاجاص
والحلُلُت ،الاظخؾاسة والدشبُه ووصلت اإلاحعىاث البذٌؾُت باإلاؾنى  ...وغحر رلً مما له صلت بئزباث أن
الحعً إهما ٌؾىد إلى الخصابص التي ًخضمنها الىغم ،وأنها هي التي ججؾل الىالم ٌؾلى بؾضه بؾضا حتى
الىصىٌ إلى دسحت ؤلاعجاص.
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ألف ؽبذ اللاهش الجشحاوي دالبل ؤلاعجاص وأظشاس البالغت لُيىها أهم مصذس في البُان الؾشبي .حتى
ًبحن محمذ مىذوس أهه ال ٌؾذٌ بىخاب دالبل ؤلاعجاص هخابا آخش ،وأما أظشاس البالغت فمشجبخه في هغشي دون
الذالبل بىثحر .فالذالبل ٌشخمل ؽلى هغشٍت في اللغت الؾشبُت وجطبُم ؽلى جلً الىغشٍت .وأما ألاظشاس فأكشب
إلى الفلعفت الىغشٍت مىه إلى الىلذ ألادبي ،فاألدب فً لغىي ،ومىهجه هى اإلاىهج الفلهي هما فهمه ؽبذ
اللاهش وطبله في دالبل ؤلاعجاص (مزهشة جاسٍخ البالغت والىلذ .)9
وكاٌ الجشحاوي:
"واؽلم أهً إرا سحؾذ إلى هفعً ؽلمذ ؽلما الٌؾترضه الشً ،أن ال هغم فى اليلم وال جشجِب ،حتى
ٌؾلم بؾضها ببؾض ،وٍبنى بؾضها ؽلى بؾض ،وججؾل هزه بعبب مً جلً .هزا ما ال ًجهله ؽاكل
وال ًخفى ؽلى أحذ مً الىاط .وإرا وان هزلً ،فبىا أن هىغش إلى الخؾلُم فيها والبىاء ،وحؾل
الىاحذة منها /بعبب مً صاحبتها ،ما مؾىاه وما محصىله ...وإرا وان الًيىن فى اليلم الىغم
والجشجِب إال بأن ًصىؿ بها الصيُؿ وهحىه .وان رلً وله مما ال ًشحؿ مىه إال اللفػ
ش يء(".الجشحاوي ,دالبل ؤلاعجاص)

مً رالً اللىٌ ،كذ وضح البُان أن حمُؿ ألالفاظ اللشآهُت وبيُتها لها الترجِب والىغم وجخؾلم
بؾضها ببؾض .حتى أعجض الخلم كاطبت ،وحتى كهش مً البلغاء والفصحاء .فُيبغي ليل ري دًً وؽلل أن
ًىغش في الىخاب الزي وضؾه الجشحاوي ،وَعخلص ى الخأمل إلاا أودؽه ألن به ظىف ٌؾشف أن الىغم طشٍم
إلى البُان ،والىشف ؽً الحجت والبرهان جبؿ الحم وأخز به.
وكذ جحذر أمحن الخىلي ؽً اإلاذسظخحن وخصابصهما ،وصلتهما في الخأزش والخأزحر ،وصشاؽهما في
الحُاة حذًثا مطىال أفاد مىه الىثحرون ممً حاءوا بؾذه .اإلاذسظت الىالمُت :اكخباط اإلاغاهش اإلاىطلُت
والفلعفُت مً حؾشٍفاث وجلعُماث وضبط اإلاباحث وجحذًذها باالؽخباساث الؾللُت ،وؤلاكالٌ مً الشىاهذ
ألادبُت ،وؽذم الؾىاًت بالىاحُت الفىُت في إدسان خصابص التراهُب واظخؾماٌ اإلالاًِغ الحىمُت في جلذًش
اإلاؾاوي ألادبُت ،مما أفعذ اإلالحػ ألادبي إفعادا مؤإلاا .بِىما جمخاص اإلاذسظت ألادبُت بأنها ججافي ألاحيام
الىغشٍت وحؾخمذ الزوق في إدسان البالغت وؤلاحعاط الشوحاوي ،وٍفهم مىه أن سابذ اإلاذسظت ألادبُت هى ؽبذ
ّ
اللاهش الجشحاوي ،وسابذ اإلاذسظت الىالمُت هى العياوي (مىصىس .)580
إعجاز القرآن اللغوي
وبؾباسة أهثر إًجاصا ًلىٌ د.هذاًاث ،إن الىغم ؽىذ ؽبذ اللاهش هى ألاظلىب ،وؽلى حذ كىله
(ألاظلىب الضشب مً الىغم والطشٍلت فُه)  .وهزا الشأي هى الزي ظاس ؽلُه اإلاشخغلىن باألدب والفً في
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ؽصشها الحذًث (د.هذاًاث  .)55ولفهم الىغشٍت الىغمُت لؾبذ اللاهش الجشحاوي ،اهغش الىمارج الخالُت مً
جحلُل ؽبذ اللاهش لبؾض الىصىص ،ولعبب حهل الياجب ،هللذ هزه الىمارج مً اإلازهشة ألظخاري
الؾالم اللغىي (د.هذاًاث:)55-11:
 )8ظىسة البلشة96:

8

بُان ظش الخىىحر وما حلبه مً مؾان أضُفذ إلى اإلاؾنى ألاصلي  ...هأهه كُل ولخجذنهم أحشص
الىاط  -لى ؽاشىا ما ؽاشىا -ؽلى أن ًضدادوا إلى حُاتهم في ماض ي الىكذ و َس ْه ِى ِه "حُاة" ؽلى
ؤلاطالق في الزي ٌعخلبل  ...أي إهما ًيىن الحشص ؽلى ما لم ًىحذ بؾذ.
 )0ظىسة ألاوؾام822 :

0

إن لخلذًم "ششواء" حعىا وسوؽت ومأخزا مً الللىب ،أهذ ال ججذ شِئا مىه إرا أهذ أخشث،
فللذ :
(وحؾلىا الجً ششواء هلل) فلم ًىً في جأخحر الششواء أهثر مً ؤلاخباس ؽنهم بأنهم ؽابذون الجً
مؿ هللا حؾالى  ...أما جلذًم الششواء ًفُذ هزا اإلاؾنى وٍفُذ مؾه ش يء آخش وهى ( :أهه ما وان
ًيبغي أن ًيىن هلل ششًٍ مً الجً وال غحر الجً).
الخاثمة
إن اللشآن معجض ببالغخه وأن بالغخه في هغمه ،فئعجاصه في هغمه .ظبب ّ
جطىس ؽلم البالغت لجزوٌ
اللشآن الىشٍم .وهى لِغ حعُا ،بل وان مؾىىٍا وٍحخاج إلى الفىشة الزهىُت فى ؽلم إعجاصها .وهزا مثل
ُّ َ َ ّ ّ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ
َ ْ َ َ ْ َ ََٰ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ
اٌ َه ْ
ألا ْم َث ُ
ض ِ ُشب َها
اشؾا مخص ِذؽا ِمً خشُ ِت الل ِه ۚ و ِجلً
كىله حؾالى لى أهضلىا هزا الل ْشآن ؽل َٰى حب ٍل ل َشأًخه خ ِ
ل َّلىاط َل َؾ َّل ُه ْم ًَ َخ َف َّى ُش َ
ون.
ِ ِ

َ ََْ َ
َّ
َّ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ 8
َ َ َٰ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ُّ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ
اب أن ٌُ َؾ َّم َش ۗ َوالل ُه
اط ؽلى حُ ٍاة و ِمً ال ِزًً أششوىا ۚ ًىد أحذهم لى ٌؾمش ألف ظى ٍت وما هى ِبمضح ِض ِح ِه ِمً الؾز ِ
ولخ ِجذنهم أحشص الى ِ
ُ
َب ِص ٌحر ِب َما ٌَ ْؾ َملى َن
َ َ
ْ
َ َ َ َّ ْ َ ُ َّ ُ َ 0
َ ُ َُ َ َ
اث ِب َغ ْح ِر ِؽل ٍم ۚ ُظ ْب َح َاه ُه َوح َؾال َٰى َؽ َّما ًَ ِص ُفى َن
َوح َؾلىا ِلل ِه ش َشو َاء ال ِجً َوخلل ُه ْم ۖ َوخ َشكىا له َب ِىحن َو َبى ٍ
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