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"التنظير لدى عبد القاهر الجرجاني في "دلائل الإعجاز

 الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه.د

 السعودية،جامعة الإمام محمد بن سعود بالر ياض

:ملخص

يُعنى هذا البحث بالوقوف على ماهي ّة التنظير لدى عبد القاهر الجرجاني في كتابه )دلائل

الإعجاز(؛ لمعرفة أسباب تصنيف آرائه في النظم نظر ية ً من ق ِب َل عددٍ من النقاد والدارسين

 و بحسب.البحث منظور َ نقد النقد التنظيري
ِ
ُت إجراءات
ْ المستشرقين والمستعربين؛ لهذا اتّبع

:ًتصنيف مفهوم التنظير وطبيعته في تصر يحات الجرجاني؛ جاء البحث في ثلاثة أجزاء؛ فأوّلا

. إجراءات التنظير الوظيفية: وثالثًا، مستو يات التنظير: وثانيًا،ماهي ّة التنظير

:الكلمات الدالة

. دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، نظر ية،التنظير

o

The theorization of Abd al Qahir al Jurjani in "Dala'il al-I'jaz"

Abstract:

Dr Al Jawharah Bent Bakheet Aal Jehjah
IMSIU of Riyadh, Saudi Arabia

This paper examines the nature of the theorization of Abd al-Qahir alJurjani in his book Dalaʼil al-I'jaz (Evidence of the Inimitability of the Qurʼan) to
explore the reasons for classifying his views on composition as a theory by many
researchers and critics of orientalists and Arabists. Thus, the paper proceeds
according to the perspective of theoretical metacriticism. Accordingly, this study
is divided into three sections to meet the clear research goals. The first section
defines the nature of the theorization. The second reveals theorization levels. The
third focuses on theorization's functional procedures.

Keywords:

theorization, theory, Abd al Qahir al Jurjani, Dalaʼil al I'jaz.
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عبد الرحمن بن محمد الجرجاني )ت 471هـ474-هـ( في كتابه )دلائل الإعجاز(؛
بهدف الوعي بأسباب تداول تصنيف ُأطروحته حول النظم على أنها نظر ية ٌ
) (Theoryبالمفهوم الغربي الحديث .وقد اخترتُ كتاب )دلائل الإعجاز(؛ لأنه

جها،
وصلت فيه دراسات الإعجاز أو َ
ْ
لا زال "علامة ً مهمة ً في الثقافة العربية؛ إذ

وبلغت ذروة َ التناول النقدي في الحضارة العربية") .(1و يُضاف إلى ذلك ص َراحة
ْ

الجرجاني في تقديم نظريته ،وتوضيح الق ِيَم والمعايير التي تُبن َى عليها أحكام الجمال،

جدّة تلك النظر ية).(2
مع تأكيده ِ

يُ َ
خطاب
ٌ
عر ّف التنظير  -من ضمن ما يُع ََر ّف به  -بأن ّه مناقشة ٌ نظر ية ٌ ،أو

ً
ً
ومنهجي ّا؛ بغرض فهمه في إطار
ومفاهيمي ّا،
يُفك ِّر في المُعطَى السابق عليه نظر ًي ّا،
مح َ ّدد ،ونقله إلى إطار جديد مُمكِن؛ يَحتو يه في منطق فلسفي جديد).(3
م َعرفي ُ

ويتجه التنظير  -من ضمن ما يتجه إليه  -إلى صياغة النظر ية ،والنظر ية "هي
الدراسات التي تُعن َى بتعقيدات اللغة ،وتأثيرها الحاسِم في تكوين الهو ية") ،(4وهي

عملية ُ تفكيرٍ تحليلية ٌ أو تأمّلية ٌ حول التفكير نفسه ،ٺت ّسم بالتعقيد في العلاقات بين

العناصر المكوِّنة لذلك التفكير ،والتداخل بين عد ٍد من الحقول المعرفية ،وتجاوز

تأثيراتها حدود َ مجالها الأصلي ،وهي تُعن َى بنقد الم ُ َ
سل ّمات من أفكارٍ ،ومعايير،

يات ضمنية ،قادت الألفة ُ بها إلى سُكونها في
ومفاهيم)(5؛ لأنّها تنطوي على نظر ٍ
الإدراك غير الواعي).(6

من هنا ،تتمث ّل أهمية الموضوع في الأسباب الد ّاعية إلى اختياره ،وهي:

 - 1كثرة دراسات المستشرقين والمستعربين لآراء عبد القاهر في كتابه )دلائل
ّات متمي ّزة ً في تاريخ
الإعجاز(  -على وجه الخصوص  -بوصف ِها نظر ية ً أو نظر ي ٍ

الفكر العربي البلاغي والنقدي ،وكررت ذلك دراسات عربية كثيرة.

 - 2استحواذ تفاصيل القضايا البلاغية والنقدية وشواهدها ،ونظر يات الشعر ية

والنصي ّة والخطاب والتعليم ...إلخ على عناية أولئك النقّاد والدارسين ،وتفر ّق
الإشارات إلى فلسفته العامة في التفكير التنظيري؛ مما يُغري بالوقوف على طبيعة

التنظير لديه.
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ٍ
مشروع يُع ّد أوّل
مما سبق ،ٺتضح أهمية الموضوع في فحص طبيعة التنظير في

المشار يع التنظير ية العربية في البلاغة ،والنقد ،وعلم اللغة من جانبها الشعري /

ن هذا البحث لا يُعن َى بتحليل مضمون )دلائل الإعجاز(
الجَمالي؛ مع التنبيه إلى أ ّ

كما سارت معظم البحوث ،وإنما يسعى إلى استكشاف الفلسفة التنظير ية لدى

ُؤسِسات النظر ية لديه؛ أي :فلسفة التفكير
الجرجاني؛ بقصد الوقوف على م ّ

التنظيري البلاغي والنقدي بخاصة.

دراسات سابقة ٍ استشراقية ٍ،
ٍ
ن ما وقفتُ عليه من
ينبع هذا المسعى من أ ّ

واستعرابية ٍ ،وعربية ٍ  -في حدود بحثي واطلاعي  -كانت تُعنى باكتشاف
النظر يات المختلفة في )دلائل الإعجاز( ،ومناقشة مضامينها ،ومرجعياتها ،وآفاقها،

وصلاتها بالنقد الغربي الحديث انطلاقًا من البنيو ية والأسلوبية ،مع نسبة بعض
تلك الدراسات أسبقية التنظير البنيوي والأسلوبي إلى الجرجاني) ،(7ولم أجد
دراسة ً تستهدِف التنظير  /التفكير التنظيري في كتابه )دلائل الإعجاز( على وجه

الت ّعيين؛ بعيدًا عن تفاصيل القضايا البلاغية ،والأدبية ،والل ّغو ية .ويدعم ذلك

ن أوّل م َن تحدثوا عن وجود نظر ية
تصريح آف ِيجَيل نُو ْي ) (Avigail Noyبأ ّ

لدى الجرجاني من المستشرقين والعرب كانوا قد ع ُن ُوا بالجماليات الشعر ية لديه)(8؛

واتفق أغلبهم  -كما صرّح ف ُول ْفه َارت هايِنر ِيكس ) - (Wolfhart Heinrichsأن ّه
"يمث ّل علامة ً فارِقة ً في النظر ية الأدبية العربية ،دون أدنى شك").(9

وتجدر الإشارة إلى إلقاء د .محمد أبو موسى الضوء على الإجراء المنهجي

البارز الذي يتميز به الجرجاني ،وهو الاستنباط الذي يمث ّل منظومة ً فكر ية منهجية ً،
ٺتولّى مهمة التجديد ،والتطوير ،والتأصيل ،التي أوجزها في )صناعة المعرفة( ،وهي

تقوم على جُملة من الإجراءات؛ حيث" :الدرس ،والفهم ،والتدقيق ،والتمحيص.
وقد كان هذا المنهج بتكاليفه الصعبة ظاهرًا ظهور ًا بي ّنًا في كلام عبد القاهر؛ ترى

ل ما ق ِيل فيها ،وفهم ًا عميق ًا،
استيعاب ًا كاملا ً للمسألة ،وحصر ًا بارعًا م ُستقصيًا لك ّ

ثم مناقشة ً ،ومحاورة ً ،وبسطًا ،وامتداد ًا ،واستنطاقًا ،وتشقيق ًا ،وتفر يع ًا ،وهذا كل ّه

جديد ٌ ،وتجديد ٌ ،وتطوير ٌ ،وهو المراد بصناعة المعرفة").(10
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ن د .عبد العزيز حم ّودة أبرز م َن يُعن َى بتتب ّع النظر ية النقدية العربية في
ومع أ ّ

التراث ،وقد حدّد ما يقصده بمفهوم النظر ية لدى الجرجاني من جهة أنه مجموع

آرائه ،أو الإطار  /الأساس النظري الذي كان م ُنطلَقه في تحليلاته)(11؛ بمعنى:

المبادئ أو القواعد العامة لتفكيره في القضايا التي تناولها) ،(12إلا ّ أنه اكتفى
بمناقشة مكوِّنات النظر ية البلاغية دون ُأسس التفكير التنظيري التي تَحكمها).(13
من هذا المنطل َق ،تتحدد أهداف البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:

 - 1ما ماهي ّة التنظير في )دلائل الإعجاز(؟

 - 2ما مستو يات التنظير في )دلائل الإعجاز(؟

 - 3ما إجراءات التنظير الوظيفية في )دلائل الإعجاز(؟

وقد شكّلت الإجابة عن تلك الأسئلة أجزاء البحث الثلاثة .وبشأن المنهج

المت ّبع ،فسيعمل هذا البحث من منظور نقد النقد التنظيري؛ الذي يُعيد التفكير
فكري ساب ٍ
ق بهدف تنظيمه وفق ُأسس التفكير العلمي التنظيري
خطاب
ٍ
في
ٍّ
الرئيسة ،التي تُعنى بالمستو يات المفاهيمية ،والمرجعية ،والوظيفية).(14
 - 1ماهي ّة التنظير:

يُعن َى الجرجاني بإبراز الطبيعة المفاهيمية الرئيسة للتنظير الذي يبتكره في

)دلائل الإعجاز( ،بما يشمل مقامات التخاطُب الشفهي ومقامات الكتابة؛ وذلك

على النحو الآتي:

و)كتاب(؛ أي :رسالة ٌ م ُد َوّنة ٌ ،ذات بنية ٍ
ٌ
خطاب،
ٌ
أ  -التنظير )كلام ٌ(؛ أي:

ومحتوى).(15

ل يتحمّله المرء عن غيره ،ويتحدّث به ،وحين ي ُراجع هذا القول،
ب  -التنظير :قو ٌ
ويتفحّ صه؛ يجده صحيح ًا ،مُع ََل ّلاً ،م َقبولاً ،م ُوافِق ًا لما في اعتقادِه وتَص ُو ّراته حول
القضية التي هي م َدار النقاش).(16

ل مر َت ّبٌ ترتيبًا قصد ًي ّا بمراعاة قيام القضايا بعضها على بعض).(17
جـ  -التنظير :قو ٌ

ل م ُد َرّج).(18
ل م ُن َز ّ ٌ
د  -التنظير :قو ٌ

هـ  -التنظير :قولٌ ،وشرحٌ ،وتبيينٌ ،وتوضيحٌ؛ يُعاد ُ منه ما يُعاد ،ويُبد َأ منه ما
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يُبد َأ).(19

ص من
ن التنظير لدى الجرجاني في أساسه نوعٌ م َخصّ ٌ
يتضح مما سبق أ ّ

ن الجرجاني يُعن َى
الكلام المَلفوظ أو الم َكت ُوب ،يت ّسم بالمرونة) .(20كذلك ،يظهر أ ّ
 -في المقام الأوّل  -بإشهار قيمة المد َوّنة التي يشتغل عليها من جهة تصنيفها؛ فهي

ن إجراء التقويم لديه يقوم بوظيفة ٍ استفتاحيّة ٍ مهمّة ٍ؛ تُنب ّه
)تنظير م ُبت َك َر(؛ مما يَعني أ ّ
ٍ
دفاع
خط
طط له ،وهذا يمث ّل ّ
جدّة المحتوى ،واختلافه ،وتأثيره المُنت َظر أو المخ َ ّ
إلى ِ
أوّل ض ّد م َن قد يُفك ّر في ردّ الأطروحة الجديدة التي يتبن ّاها الجرجاني؛ فيتأن ّى،

ن الله وه ِدايته ،وليس إلى مجر ّد
و يقرأ بإمعانٍ ،ويتفهّم ،ويتدب ّر ،و يحت َ ِكم إلى ع َو ِ
ميول الجرجاني؛ وهذا من أكبر المقاصد لديه).(21

 - 2مستو يات التنظير:

يٌ منضبط،
ِطاب علم ّ
يرتقي الجرجاني في تبيينه طبيعة التنظير من جهة أن ّه خ ٌ

وليس كلام ًا عا ًمّا كالكلام اليومي السائر ،ولا عر ً
ضي ّا يتبع الهوى ،ولا م ُتعلِّق ًا
َ
بأطراف الع ُلوم المَطروحة؛ حيث:
ص دَخ َلَه ُ الإشكال في الوعْي بدقيق
أ  -التنظير :علم ٌ أو كلام ٌ في دقائق علم ٍ م َخصّ ٍ

مسائله).(22

ٌّ
خواص فيه ومنه ،ولطائف).(23
ق علم ٍ معين؛ أي:
ب  -التنظير :دقائ ُ

جـ  -التنظير :أمور ٌ دقيقة ٌ لطيفة ٌ في شأنٍ ،أو عِلْم ٍ ،أو قضية ٍ).(24
ٌّ
ُناقشات جديدة ٍ
ٍ
وظيفي ،يَصلح للحفظ ،وإعادة استعماله في م
د  -التنظير :تقرير ٌ

مناظرات جديدة).(25
ٍ
في

كان هذا التحديد الدقيق لمستو يات التنظير المختلفة والمُتصاعِد َة في التعقيد

ناتجًا عن انشغال الجرجاني المبك ِّر بعلم البيان ،الذي أعانَه على اكتشاف مواطن
الاهتمام المحتاج َة فيه للبحث ،والتمحيص ،والمعالَجات مختلفة المستو يات،

والغايات ،والموضوعات؛ ليستقر ّ هذا العلم ،وينضج ،وٺتضح مناهجه ،وٺتأسس

ل باختصاصه وأهله) ،(26وهذا يدل على "وعي الجرجاني بأهمية
قواعده ،ويستق ّ
ن ابتكار
بالمتخصص أثناء تشييد النظر ية وبناء صرحها") ،(27وأ ّ
ِّ
الاستعانة
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النظر يات "لا ينفصل عن إعادة النظر في الماضي وإنعاشه")(28؛ لذلك حر َص
على التنبيه إلى عناية التنظير بع َرض ال ُأصول أو القواعد العامة ،وتقريب البعيد

ن التنظير لدى الجرجاني  -في
م المتشابِهات المتناث ِرة)(29؛ لأ ّ
بجمع المتفرِّق ،وض ّ

ص بالعناية والوعي بدقائق موضوعه ،وهو علم ٌ تأصيلي؛
ن م َخصّ ٌ
مجموعه  -عِلْم ٌ م ُقنَ ّ ٌ
ن التأصيل يَعني بناء َ مجموعة ٍ من ُأطر النظر ية ،أو المنهجية ،أو النظر يات التي
لأ ّ
تنبع من خصوصية الفكر الذي ينتمي إليه العالِم ،بما يحتوي الخلفية الثقافية،
والاجتماعية ،والدينية ،واللغو ية ،وغيرها؛ إذ يقوم باستقراء الأصول ،وإعادة

تنظيمها ،وتصنيفها ،وتفسيرها؛ بما يُنتج معرفة ً جديدة ً ذات جذو ٍر راسخة ٍ في
الثقافة نفسها).(30

 - 3إجراءات التنظير الوظيفية:

يتعمّق الجرجاني في كشْف المستوى الأعلى لطبيعة التنظير ،وهو المستوى

الإجرائي الوظيفي؛ باعتبار التنظير مجموعة ً من الإجراءات التي تتحقّق بها صناعة

العلوم ،وتفتيق دقائقها؛ حيث:

أ  -التنظير الاستكشافي :حيث يحضر التنظير بوصفه إجراء َ تحديد الماهية
والأهداف والقوانين ،وتخصيص المصطلحات ،ويشمل ذلك أنّ:

إجراءات تُعنى بماهية الأشياء ،ومواضِعها ،وكيفياتها ،وأهدافها،
ٌ
 - 1التنظير:

ل المُعقّد ،وتلخيص
وقوانينها عن طر يق تبيين المُشكِل ،وكشف الغامض ،وح ّ
المُط َو ّل ،وتفسير المبهم).(31

ن وإحصاءٌ،
ل لها ،وتعيي ٌ
ل في الأشياء أو القضايا ،وتحصي ٌ
 - 2التنظير :تفصي ٌ
وتسمية ٌ بالمصطلحات الدقيقة).(32
حث انتقائيّ ٌ من علم ٍ معيّنٍ لجَوهره ِ المُتّف َق عليه).(33
 - 3التنظير :ب ٌ
ضبط للأصول) ،(34وهو يَعني ضبط التقسيمات بحسب أغراض
ٌ
 - 4التنظير:
الكلام).(35

 - 5التنظير" :تمام ُ التحقيق") .(36و يُقصَد بالتحقيق :القراءة الفاحصة الدقيقة
للنصوص البلاغية النقدية القديمة؛ لاستجلاء المقاصد الدقيقة لها ،وطرائق بناء
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الكلام).(37

 - 6التنظير :إحكام ٌ للأصول).(38

ن للأصول المُحتاج َة في الحِجاج قبل البدء في المناظرات).(39
 - 7التنظير :تعيي ٌ
 - 8التنظير :نظَر ٌ وتأ ُمّل).(40
خص قضية ً أو ظاهرة ً معينة ً من مناقشة ِ مجموع ُأصول أحد
جي ّ
 - 9التنظير :استنتا ٌ
العلوم وقوانينه).(41

تُشير الإجراءات الوظيفية السابقة للتنظير إلى وعي الجرجاني باختلاف

ن طبيعة
مستو يات الإدراك الجمالي لدى الق ُر ّاء والمتعل ِّمين ،وهذا ناتج عن أ ّ

الإبداع تُحافظ على التماي ُز بين المُتل ّق ِين؛ مما يحافظ على التحدّيات المشوِّقة والباعثة

لاشتغال مستو يات التنظير بموضوعاتها وآلياتها المختلفة).(42

ب  -التنظير التفسيري :حيث التنظير إجراء ٌ متنو ّع يقوم على الشرح ،والتفصيل،
ُ
والتوسّ ع ،و يُعن َى هذا المستوى من التنظير المرتبط بالتطبيق بتعميق
والتبيين،
التواصل مع القارئ والمتعل ِّم؛ حيث:

خطوات إجرائية ٌ متلاحقة ٌ؛ بهدف التبيُ ّن).(43
ٌ
 - 1التنظير:

وإثبات للتمكّن والر يادة).(44
ٌ
عمليات إجرائية ٌ متتاب ِعة ٌ،
ٌ
 - 2التنظير:
وكشف).(45
ٌ
 - 3التنظير :ب َدء ٌ بالبيان ،وشرحٌ،

ْف للخبايا).(46
 - 4التنظير :كش ٌ

ل لدقائقه متعددة ِ الزوايا).(47
ل في علم ٍ مح ّددٍ ،وشمو ٌ
 - 5التنظير :تفصي ٌ

ونقاش لأمو ٍر دقيقة ٍ مجهولة ٍ في جُملتها وتفاصيلها لدى العامة
ٌ
 - 6التنظير :وعي ٌ

ومعظم الخاصة).(48

ن الجرجاني يحرص على
وتلك الإجراءات الوظيفية تُع ّد متوسطة التعقيد؛ لأ ّ

تفعيل نشاط التأمّل لدى المتلقي والمتعل ِّم؛ بهدف معرفة الطر يق  /الآلة؛ حيث:

ل
الإصغاء الدقيق ،والتدبر ،ثم المراجعة ،ثم التعقيب عليه ،والتعميق بما يحقق ح ّ

الإشكالات العلمية في معالجة القضايا من جهة :استقرار الأمور ،وتصنيفها

تصنيف ًا صحيح ًا ،وتَبيين ما هو ملتَب ِس ،وتفكيك المتشاب ِك ،وتجلية الغامض،
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واستخلاص الحجُ َج القو ية بما يُبِې ْن الأدلّة ،و يحدّد الطر يقة الناجعة للمعالجة).(49

إجراءات بِنائي ّة ٌ وتحليلي ّة ٌ دقيقة ٌ ٺتنو ّع بين
ٌ
جـ  -التنظير الناق ِد؛ حيث التنظير

الاستشهاد ،والحِجاج ،والتفسير ،والتقسيم ،والترتيب ،والموازنة ،والقياس؛ ليرتقي
الجرجاني بالقارئ والمتعل ِّم إلى المستوى الأعلى أو الأكثر تعقيدًا في التنظير؛ حيث

ل تفكيره التنظيري الخاص؛ لتستمر صناعة
ل شخصية المتلقّي ،ويبدأ تشكي َ
تستق ّ
المعرفة:

 - 1التنظير يشمل عدّة إجراءات مهمة؛ جمعها الجرجاني في البحث "عن تفسير

ُرت الـكثرة العظيمة؟ وات ّسعت الاتّساع َ
ن كَث ْ
المَزايا والخصائص ما هي؟ وم ِن أي َ
المُجاوِز َ لو ُسْ ِع الخل ْق وطاقة البشر؟ وكيف يكون أ ْن تَظهر في ألفاظٍ محصورة ٍ،

لطائف لا يحصرها العدد،
ُ
وكَل ِ ٍم م َعدودة ٍ م َعلومة ٍ ،بأ ْن يُؤتَى ببعضها في ِإث ْر بعض،

ولا ينتهي بها الأمد؟ ...ويستقص ِي النظر َ في جميع ِه ،ويتتب ّعه شيئًا فشيئًا،

ويستقصي َه باب ًا فباب ًا ،حتى يعرف ك ُل ًا ّ منه بشاه ِده ود َلِيله ،و يَعلم َه بتفسير ِه

وتأو يلِه ،و يَو ْثَق بتصويره وتمثيله") .(50وليس التنظير الناق ِد تقليدًا في الرأي،
واكتفاء ً بح ِفظ مت ْن الدليل وظاهر لفظ ِه)!(51

ج م ُل َخّ صَة ٌ ،وأدلّة ٌ
 - 2التنظير :إ يجاد ُ مزاي ًا في الع ِلم ،وز يادة ُ تَبيينٍ ،وحُ ج ٌ

مح ََر ّرة).(52
ُ

 - 3التنظير :كتابة ٌ تبدأ بضرب أمثلة ٍ ،يليها تنبيه ٌ إلى صواب القول ،وإقامة ٌ للحجة

على ذلك القول من خلال تلك الأمثلة عينها).(53
ٍ
ختلف من الحِجاج ،والتوسّ ع،
نوع م ٍ
ل إلى
ج ودلائلٌ ،وتح ُو ّ ٌ
 - 4التنظير :حُ ج ٌ

والشرح).(54

ن في صياغة الدلائل الخفية على قضية ٍ ما).(55
 - 5التنظير :إبداعٌ متق َ ٌ

ق للمادة المدونة ،وجَم ْ ٌع للشواهد الممثِّلة للظواهر
 - 6التنظير :استقراء ٌ دقي ٌ
المَدروسة).(56

ح يُبي ّنه).(57
 - 7التنظير :تقسيم ٌ محكَمٌ ،يتبعه ُ شر ٌ

ل عنها بالترتيب نفسه).(58
عرض لأبواب العلم كل ّها بالترتيب ،وسؤا ٌ
ٌ
 - 8التنظير:
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خطوات متتاب ِعة ٌ من الاستقراء ،وتدقيق الفحص ،وترداد
ٌ
 - 9التنظير:
التف ُك ّر).(59

حدثت فيها
ْ
ووقوف على الفروق والوجوه نفسها التي
ٌ
حص
 - 10التنظير :ف ٌ
الفروق).(60

م ٌ للمتشاكِلات والمتقارِبات ،ومقابلتها
 - 11التنظير :موازنة ٌ بين كلا ٍم وكلا ٍم ،وض ّ
بالنظائر كذلك ،والتمييز بين مصادر الخصوصيات والممي ِّزات).(61

قياس سليم ٌ في باطنه مع ظاهره ،ولا يُتسامَح في صياغته ،أو التعبير
ٌ
 - 12التنظير:

عنه ،أو قبوله وترداده بما يُوقع الخطأ في باطنه مع بقاء ظاهره مقبولا ً على

مستوى ظاه ِر الطّباع لدى العامة والخاصة .ومن المهم الوعي بجهة الاشتباه

الباعِثة لعقد القياس ،وهي ليست في ماهية الأشياء ،وإنما هي "من جهة العمل

والصنعة") (32فيها.

يظهر فيما سبق حرص الجرجاني على تحقيق الوعي الدقيق الشامل لمسائل

ظم لدى القارئ والمتعل ِّم  /الناشئ العاق ِل الراغِب
العِل ْم ،والاستقصاء المتدرِّج المن َ ّ

في التخصص في هذا العلم؛ لتتحّ قق  -بناء ً على ذلك  -المعرفة بالعِل َل والشواه ِد
يلات تُحم َل
ٍ
والأدلّة المتخصصة ،والتمكّن من فه ِم تفسيرها وما تخرج إليه من تأو
على أوجه ٍ متعددة ،والمعرفة بطر يقة ع َرض ِها ،وقياساتها؛ الأمر الذي يُحقق القدرة

على الحِجاج بوعي ،والتعليل العقلي المُقنع ،مع تحقيق النفع المتعدي بعيدًا عن

التقليد الأعمى) .(63وإ ْن برز التعقيد في تلك الإجراءات  -والتعقيد سمة من

سمات النظر ية بمفهومها الغربي كما سبق ذِكره  -فالمقصود بالتعقيد والدقة ما احتاج

إلى تكرار تأمّله ،وفحصه ،وتفكيك عناصره؛ لتتضح لَطائف ُه بعد عناء؛ بما يُورِث
البهجة ،والمتعة العقلية والروحية).(64

بدأت تلك العمليات الإجرائية لدى الجرجاني من تحديد ماهية الشيء /

مصطلحات تحددها وٺتس َمّى بها ،وقوانين تكشف نظام بنائها،
ٍ
القضية ،ومنحها

علاقات
ٍ
ومجموعة عملي ّات لـكشفها في ذاتها ،أو لتمييزها عن غيرها ،أو لبناء
سق ًا
يات تركيبية ً تركيبًا من ّ
متواز ية ٍ أو متضادّة ٍ بينها وغيرها ،لتكوِّن نظر ية ً أو نظر ٍ
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مت ّسق ًا قابلا ً للتعميم والتوظيف خارج المجال البلاغي الذي وُلدت فيه ،وهذا كّله
من سمات النظر ية الغربية).(65

لقد تع َمّد الجرجاني إبراز مشروعه التنظيري ،ولم يُصرّح بتعيين موضوع

)دلائل الإعجاز( وشرحه وذِكر المصطلح المعيِّن له إلا ق ُرب نهايات الكتاب؛

ومناقشات؛ يسعى إلى
ٍ
وتنظيم،
ن ما سلف من تفاصيل ،وتقنينٍ،
حيث ص َرّح بأ ّ
ٍ
بأدوات علمية ٍ ومهار ية ٍ
ٍ
الوقوف على )دلائل الإعجاز( التي لا يمكن الوصول إليها
ضعيفة؛ لذلك تؤسس معظم فصول الكتاب الأدوات العلمية والمهار ية اللازمة

ن الدليل علامة على العِل ْم اليقيني بالشيء)،(67
لإدراك دلائل الإعجاز)(66؛ لأ ّ

وهذا ما جعل الجرجاني يُحقّق أهدافًا تنظير ية أبعد من مجرد كشف
الدلائل).(68

خاتمة:

استقرأ البحث ما يتصل بحضور الخطاب التنظيري في )دلائل الإعجاز(،

منطلق ًا من استخلاص ما يتصل بكشف ماهية التنظير ،ثم مستو يات التنظير

العلمي المتخصص ،انتهاء ً بإجراءات التنظير الوظيفية المعقّدة ،و يخلص البحث إلى
النتائج الآتية:

لٌ من أجناس
ِنس مستق ّ
 - 1التنظير لدى الجرجاني في )دلائل الإعجاز( ج ٌ
ن مقصود ٌ ٍ
واع ذ ُو نزعة ٍ تأصيلية ،يستثمر م ُعطيات
الخطاب العلمي ،وهو صريح ٌ م ُعيَ ّ ٌ

البيئة الثقافية المحيطة بالجرجاني ،و يُضيف إليها.
 - 2تع ُ ّدد مستو يات التنظير استجابة ً لعددٍ من مكوِّنات الخ ِطاب التنظيري في
السياق الذي يُنشَأ فيه؛ انطلاقًا من طبيعة الموضوع ،وحجمه ،والمتلقّي المُستَهد َف
به ،وأهدافه ،وما يتسم به من تعقيد ،فهو يرجع إلى سِمة الدق ّة التي لا تنفصل

عنها سِمة المرونة.

 - 3تنو ّع آليات التنظير الإجرائية تبع ًا للوظائف التي تؤديها ولمستوى التعقيد الذي

تلتزم به؛ حيث التنظير الاستكشافي المَبدئي للمعرفة السابقة وما فيها من ثغرات

ممكنة للإثراء ،ثم التنظير التفسيري الذي يصنع مستو يات أعلى من التوضيح
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والتواصل مع المعرفة السابقة بتأطيرها في مسارات فلسفية معينة ،ثم التنظير الناق ِد

الذي يُخلخِل المعرفة السابقة ،و يؤسس المعرفة الجديدة.

 - 4ت َوف ّر معايير عملية التنظير وبناء النظر ية الغربية في مشروع الجرجاني التنظيري

المُبك ِّر ،وب ُروز استهداف القابلية للتعميم خارج القضية التي يناقشها ،وخارج العلوم

التي يُفك ِّر من خلال أدواتها الاصطلاحية ،والمفاهيمية ،والإجرائية؛ بدليل أن ّه
أخّر التصريح بالقضية التي يَستهدِفها )دلائل إعجاز القرآن( ،م ُق ّدِم ًا تلك الإجراءات

التفصيلية الم َُكر ّرة بنظام تراكمي مقصود؛ لأنه يؤسس منهج ًا جديد ًا في التفكير

ظم.
العلمي المن َ ّ

 - 5تقدير المستشرقين والمستعربين لطبيعة التنظير لدى الجرجاني في بيئته العربية
وفي سياقه التار يخي ،وأن ّه تنظير علمي جدير بالاكتشاف ،والاحتفاء ،والدراسة،

والتطوير ؛ مثله مثل التنظير اليوناني وما تلاه؛ وهذا م ُشجّ ٌع للباحث العربي في
فحص التراث التنظيري ،وفهمه ،وتقديره في سياقاته الخاصة دون اصطحاب فكرة
النقص أو عدم النضج؛ لأن التنظير من عمليات التفكير المشتر َكة بين الثقافات.
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