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  "دلائل الإعجاز"د القاهر الجرجاني في التنظير لدى عب
  الجوهرة بنت بخيت آل جهجاه د.

ياضبجامعة الإمام محمد بن سعود    ، السعوديةالر
  :ملخص

عبد القاهر الجرجاني في كتابه (دلائل دى التنظير ل ماهيّةيُعنى هذا البحث بالوقوف على 
ً  الإعجاز)؛ لمعرفة أسباب تصنيف آرائه في النظم ية اد والدارسين من قِبَل عددٍ من النق نظر

بحسب و  .نقد النقد التنظيري منظورَ  إجراءاُت البحثِ  تْ اتّبع لهذا؛ المستشرقين والمستعربين
في ثلاثة أجزاء؛ فأوّلاً: البحث  جاءتصنيف مفهوم التنظير وطبيعته في تصريحات الجرجاني؛ 

يات التنظيرالتنظير، وثانيًا: ماهيّة    .إجراءات التنظير الوظيفية الثًا:، وثمستو
  الكلمات الدالة:

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

The theorization of Abd al Qahir al Jurjani in "Dala'il al-I'jaz" 
Dr Al Jawharah Bent Bakheet Aal Jehjah 

IMSIU of Riyadh, Saudi Arabia Abstract: 
This paper examines the nature of the theorization of Abd al-Qahir al-

Jurjani 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. 
o

  :مقدمة
عبد القاهر بن  أبي بكردى التنظير ل طبيعةيُعنى هذا البحث بالوقوف على 
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 ؛)هـ) في كتابه (دلائل الإعجاز474-ـه471 عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (ت
ٌ حول النظم لوعي بأسباب تداول تصنيف ُأطروحته ا بهدف ية  على أنها نظر

)Theoryث. وقد اخترُت كتاب (دلائل الإعجاز)؛ لأنه ) بالمفهوم الغربي الحدي
ً  لا زال ً  "علامة  ،هافيه دراسات الإعجاز أوجَ  في الثقافة العربية؛ إذ وصلتْ  مهمة
َ  وبلغتْ  يُضاف إلى ذلك )1(التناول النقدي في الحضارة العربية" ذروة صَراحة . و

ليها أحكام الجمال، الجرجاني في تقديم نظريته، وتوضيح القِيَم والمعايير التي تُبنَى ع
ية   .)2(مع تأكيده ِجّدة تلك النظر

َّف التنظير  َّف به -يُعر يةٌ، أو خطاٌب  - من ضمن ما يُعَر ٌ نظر بأنّه مناقشة
ا؛ بغرض فهمه في إطار  ًّ ا، ومنهجي ًّ ا، ومفاهيمي يًّ يُفكِّر في المُعطَى السابق عليه نظر

د، ونقله إلى إطار جديد مُمِكن؛ َيحتو  . )3(يه في منطق فلسفي جديدمَعرفي ُمحّدَ
ية "هي  - من ضمن ما يتجه إليه -ويتجه التنظير  ية، والنظر إلى صياغة النظر

ية" ، وهي )4(الدراسات التي تُعنَى بتعقيدات اللغة، وتأثيرها الحاسِم في تكوين الهو
ين عمليةُ تفكيرٍ تحليليةٌ أو تأمّليةٌ حول التفكير نفسه، ٺتّسم بالتعقيد في العلاقات ب

العناصر المكوِّنة لذلك التفكير، والتداخل بين عدٍد من الحقول المعرفية، وتجاوز 
َّمات من أفكاٍر، ومعايير،  تأثيراتها حدودَ مجالها الأصلي، وهي تُعنَى بنقد المُسل

ياٍت ضمنية، قادت الألفةُ بها إلى ُسكونها في )5(ومفاهيم ؛ لأّنها تنطوي على نظر
  .)6(الإدراك غير الواعي

  من هنا، تتمثّل أهمية الموضوع في الأسباب الدّاعية إلى اختياره، وهي:
كثرة دراسات المستشرقين والمستعربين لآراء عبد القاهر في كتابه (دلائل  - 1

ً أو نظريّاٍت متميّزةً في تاريخ  - على وجه الخصوص -الإعجاز)  ية بوصفِها نظر
  اسات عربية كثيرة.الفكر العربي البلاغي والنقدي، وكررت ذلك در

ية  - 2 يات الشعر استحواذ تفاصيل القضايا البلاغية والنقدية وشواهدها، ونظر
والنصيّة والخطاب والتعليم... إلخ على عناية أولئك النّقاد والدارسين، وتفرّق 

الوقوف على طبيعة الإشارات إلى فلسفته العامة في التفكير التنظيري؛ مما يُغري ب
  التنظير لديه.
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ا سبق، ٺتضح أهمية الموضوع في فحص طبيعة التنظير في مشروٍع يُعّد أوّل مم
ية العربية في البلاغة، والنقد، وعلم اللغة من جانبها الشعري يع التنظير  / المشار

َمالي؛ مع التنبيه إلى أّن هذا البحث لا يُعنَى بتحليل مضمون (دلائل الإعجاز)  الج
ية لدى كما سارت معظم البحوث، وإنما يسعى  إلى استكشاف الفلسفة التنظير

ية لديه؛ أي: فلسفة التفكير  الجرجاني؛ بقصد الوقوف على مُؤّسِسات النظر
  التنظيري البلاغي والنقدي بخاصة.

ينبع هذا المسعى من أّن ما وقفُت عليه من دراساٍت سابقةٍ استشراقيةٍ، 
ى باكتشاف كانت تُعن - في حدود بحثي واطلاعي -واستعرابيةٍ، وعربيةٍ 

يات المختلفة في (دلائل الإعجاز)، ومناقشة مضامينها، ومرجعياتها، وآفاقها،  النظر
ية والأسلوبية، مع نسبة بعض  وصلاتها بالنقد الغربي الحديث انطلاقًا من البنيو

، ولم أجد )7(تلك الدراسات أسبقية التنظير البنيوي والأسلوبي إلى الجرجاني
التفكير التنظيري في كتابه (دلائل الإعجاز) على وجه  / دراسةً تستهدِف التنظير

ية. ويدعم ذلك  التّعيين؛ بعيدًا عن تفاصيل القضايا البلاغية، والأدبية، واللّغو
ية Avigail Noyتصريح آفِيَجيل نُوْي ( ) بأّن أوّل مَن تحدثوا عن وجود نظر

ية لديهلدى الجرجاني من المستشرقين والعرب كانوا قد عُنُوا بالجماليا ؛ )8(ت الشعر
يكس ( -واتفق أغلبهم  أنّه  - )Wolfhart Heinrichsكما صرّح فُولْفهَارت هايِنرِ

ية الأدبية العربية، دون أدنى شك"   .)9("يمثّل علامةً فارِقةً في النظر
محمد أبو موسى الضوء على الإجراء المنهجي  وتجدر الإشارة إلى إلقاء د.

ية منهجيةً، البارز الذي يتميز به الجرجان ي، وهو الاستنباط الذي يمثّل منظومةً فكر
ٺتولّى مهمة التجديد، والتطوير، والتأصيل، التي أوجزها في (صناعة المعرفة)، وهي 
تقوم على جُملة من الإجراءات؛ حيث: "الدرس، والفهم، والتدقيق، والتمحيص. 

كلام عبد القاهر؛ ترى  وقد كان هذا المنهج بتكاليفه الصعبة ظاهرًا ظهورًا بيّنًا في
استيعابًا كاملاً للمسألة، وحصرًا بارعًا مُستقصيًا لكّل ما قِيل فيها، وفهمًا عميقًا، 
يعًا، وهذا كلّه  ثم مناقشةً، ومحاورةً، وبسطًا، وامتدادًا، واستنطاقًا، وتشقيقًا، وتفر

  .)10(جديدٌ، وتجديدٌ، وتطويرٌ، وهو المراد بصناعة المعرفة"
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ية النقدية العربية في  ومع أّن د. عبد العزيز حمّودة أبرز مَن يُعنَى بتتبّع النظر
ية لدى الجرجاني من جهة أنه مجموع  التراث، وقد حّدد ما يقصده بمفهوم النظر

؛ بمعنى: )11(ه في تحليلاتهالأساس النظري الذي كان مُنطلَق / آرائه، أو الإطار
ّ أنه اكتفى )12(ايا التي تناولهاالمبادئ أو القواعد العامة لتفكيره في القض ، إلا

ية البلاغية دون ُأسس التفكير التنظيري التي َتحكمها   .)13(بمناقشة مكوِّنات النظر
  ث في الإجابة عن الأسئلة الآتية:من هذا المنطلَق، تتحدد أهداف البح

  ما ماهيّة التنظير في (دلائل الإعجاز)؟ -  1
يات التنظير في (دلائل ا -  2   لإعجاز)؟ما مستو
  ير الوظيفية في (دلائل الإعجاز)؟ما إجراءات التنظ -  3

وقد شكّلت الإجابة عن تلك الأسئلة أجزاء البحث الثلاثة. وبشأن المنهج 
المتّبع، فسيعمل هذا البحث من منظور نقد النقد التنظيري؛ الذي يُعيد التفكير 

لمي التنظيري في خطاٍب فكرّيٍ سابٍق بهدف تنظيمه وفق ُأسس التفكير الع
يات المفاهيمية، والمرجعية، والوظيفية   .)14(الرئيسة، التي تُعنى بالمستو

  ماهيّة التنظير: - 1
براز الطبيعة المفاهيمية الرئيسة للتنظير الذي يبتكره في  يُعنَى الجرجاني بإ
(دلائل الإعجاز)، بما يشمل مقامات التخاُطب الشفهي ومقامات الكتابة؛ وذلك 

  :الآتيعلى النحو 
نةٌ، ذات بنيةٍ  -أ  ٌ مُدوَّ التنظير (كلامٌ)؛ أي: خطاٌب، و(كتاٌب)؛ أي: رسالة

  .)15(ومحتوى
التنظير: قوٌل يتحمّله المرء عن غيره، ويتحّدث به، وحين يُراجع هذا القول،  -ب 

راته حول  ُّ لاً، مَقبولاً، مُوافِقًا لما في اعتقادِه وتَصو َّ ويتفّحصه؛ يجده صحيحًا، مُعَل
  .)16(القضية التي هي مَدار النقاش

ا بمراعاة قيام القضايا بعضها على بعض -جـ  ًّ ٌب ترتيبًا قصدي َّ   .)17(التنظير: قوٌل مرت
ج - د  ٌل مُدرَّ   .)18(التنظير: قوٌل مُنزَّ

التنظير: قوٌل، وشرٌح، وتبييٌن، وتوضيٌح؛ يُعادُ منه ما يُعاد، ويُبدَأ منه ما  -هـ 
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  .)19(يُبدَأ
ٌص من ا سبق أّن التنظير لدى الجرجاني في أساسه يتضح مم نوعٌ مخّصَ

َلفوظ أو المَكتُوب . كذلك، يظهر أّن الجرجاني يُعنَى )20(، يتّسم بالمرونةالكلام الم
نة التي يشتغل عليها من جهة تصنيفها؛ فهي  - في المقام الأوّل - بإشهار قيمة المدوَّ

لتقويم لديه يقوم بوظيفةٍ استفتاحيّةٍ مهمّةٍ؛ تُنبّه (تنظير مُبتَكَر)؛ مما يَعني أّن إجراء ا
ط له، وهذا يمثّل خّط دفاٍع  إلى ِجّدة المحتوى، واختلافه، وتأثيره المُنتَظر أو المخّطَ
أوّل ضّد مَن قد يُفكّر في ردّ الأطروحة الجديدة التي يتبنّاها الجرجاني؛ فيتأنّى، 

يقرأ بإمعاٍن، ويتفهّم، ويتدبّر، ويحتَكِ  م إلى عَوِن الله وهِدايته، وليس إلى مجرّد و
  .)21(ميول الجرجاني؛ وهذا من أكبر المقاصد لديه

يات التنظير: - 2   مستو
يرتقي الجرجاني في تبيينه طبيعة التنظير من جهة أنّه ِخطاٌب علمّيٌ منضبط، 

ا يتبع الهوى، ولا مُتع ًّ ا كالكلام اليومي السائر، ولا عرَضي لِّقًا وليس كلامًا عامًّ
  بأطراف العُلوم المَطروحة؛ حيث:

ٍص دَخَلَهُ الإشكال في الوْعي بدقيق  -أ  التنظير: علمٌ أو كلامٌ في دقائق علمٍ مخّصَ
  .)22(مسائله

  .)23(التنظير: دقائُق علمٍ معين؛ أي: خواّصٌ فيه ومنه، ولطائف -ب 
  .)24(ةٍ التنظير: أمورٌ دقيقةٌ لطيفةٌ في شأٍن، أو عِلْمٍ، أو قضي -جـ 
ٌ وظيفّيٌ، يَصلح للحفظ، وإعادة استعماله في مُناقشاٍت جديدةٍ  - د  التنظير: تقرير

  .)25(في مناظراٍت جديدة
يات التنظير المختلفة والمُتصاعِدَة في التعقيد  كان هذا التحديد الدقيق لمستو

اطن ناتجًا عن انشغال الجرجاني المبكِّر بعلم البيان، الذي أعانَه على اكتشاف مو
يات،  الاهتمام المحتاجَة فيه للبحث، والتمحيص، والمعالَجات مختلفة المستو
ّ هذا العلم، وينضج، وٺتضح مناهجه، وٺتأسس  والغايات، والموضوعات؛ ليستقر

، وهذا يدل على "وعي الجرجاني بأهمية )26(قواعده، ويستقّل باختصاصه وأهله
ية وب ص أثناء تشييد النظر ، وأّن ابتكار )27(ناء صرحها"الاستعانة بالمتخّصِ
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يات "لا ينفصل عن إعادة النظر في الماضي وإنعاشه" ؛ لذلك حرَص )28(النظر
على التنبيه إلى عناية التنظير بعَرض الُأصول أو القواعد العامة، وتقريب البعيد 

في  -التنظير لدى الجرجاني  ؛ لأنّ )29(بجمع المتفرِّق، وضّم المتشابِهات المتناثِرة
ٌ تأصيلي؛  -  وعهمجم ٌص بالعناية والوعي بدقائق موضوعه، وهو علم عِلْمٌ مُقنٌَّن مخّصَ

يات التي  ية، أو المنهجية، أو النظر َ مجموعةٍ من ُأطر النظر لأّن التأصيل يَعني بناء
تنبع من خصوصية الفكر الذي ينتمي إليه العالِم، بما يحتوي الخلفية الثقافية، 

ية، وغيرها؛ إذ يقوم باستقراء الأصول، وإعادة والاجتماعية، والدينية، و اللغو
ً جديدةً ذات جذوٍر راسخةٍ في  تنظيمها، وتصنيفها، وتفسيرها؛ بما يُنتج معرفة

  .)30(الثقافة نفسها
  إجراءات التنظير الوظيفية: - 3

يتعمّق الجرجاني في كْشف المستوى الأعلى لطبيعة التنظير، وهو المستوى 
ً من الإجراءات التي تتحّقق بها صناعة باعتبار التنظير الإجرائي الوظيفي؛  مجموعة

  ؛ حيث:العلوم، وتفتيق دقائقها
َ تحديد الماهية  -أ  التنظير الاستكشافي: حيث يحضر التنظير بوصفه إجراء

  ويشمل ذلك أّن:والأهداف والقوانين، وتخصيص المصطلحات، 
اِضعها، وكيفياتها، وأهدافها، التنظير: إجراءاٌت تُعنى بماهية الأشياء، ومو - 1

يق تبيين المُشكِل، وكشف الغامض، وحّل المُعّقد، وتلخيص  وقوانينها عن طر
ل، وتفسير المبهم   .)31(المُطوَّ

التنظير: تفصيٌل في الأشياء أو القضايا، وتحصيٌل لها، وتعييٌن وإحصاءٌ،  - 2
  .)32(وتسميةٌ بالمصطلحات الدقيقة

  .)33(ئيٌّ من علمٍ معيّنٍ لجَوهرهِ المُتّفَق عليهالتنظير: بحٌث انتقا -  3
، وهو يَعني ضبط التقسيمات بحسب أغراض )34(التنظير: ضبٌط للأصول - 4

  .)35(الكلام
يُقَصد بالتحقيق: القراءة الفاحصة الدقيقة )36(التنظير: "تمامُ التحقيق" - 5 . و

يقة لها، وطرائق بناء للنصوص البلاغية النقدية القديمة؛ لاستجلاء المقاصد الدق
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  .)37(الكلام
 .)38(التنظير: إحكامٌ للأصول -  6
ُحتاجَة في الحِجاج قبل البدء في المناظرات -  7   .)39(التنظير: تعييٌن للأصول الم
ل -  8   .)40(التنظير: نظَرٌ وتأمُّ
التنظير: استنتاٌج يخّص قضيةً أو ظاهرةً معينةً من مناقشةِ مجموع ُأصول أحد  - 9

  .)41(م وقوانينهالعلو
تُشير الإجراءات الوظيفية السابقة للتنظير إلى وعي الجرجاني باختلاف 
يات الإدراك الجمالي لدى القُرّاء والمتعلِّمين، وهذا ناتج عن أّن طبيعة  مستو
الإبداع ُتحافظ على التمايُز بين المُتلّقِين؛ مما يحافظ على التحّديات المشوِّقة والباعثة 

  .)42(يات التنظير بموضوعاتها وآلياتها المختلفةلاشتغال مستو 
التنظير التفسيري: حيث التنظير إجراءٌ متنوّع يقوم على الشرح، والتفصيل،  -ب 

ع، و  يُعنَى هذا المستوى من التنظير المرتبط بالتطبيق بتعميق والتبيين، والتوّسُ
  التواصل مع القارئ والمتعلِّم؛ حيث:

  .)43(يةٌ متلاحقةٌ؛ بهدف التبيُّنالتنظير: خطواٌت إجرائ -  1
يادة -  2   .)44(التنظير: عملياٌت إجرائيةٌ متتابِعةٌ، وإثباٌت للتمّكن والر
  .)45(التنظير: بَدءٌ بالبيان، وشرٌح، وكشٌف  -  3
  .)46(التنظير: كْشٌف للخبايا -  4
  .)47(التنظير: تفصيٌل في علمٍ محّددٍ، وشموٌل لدقائقه متعددةِ الزوايا -  5
التنظير: وعيٌ ونقاٌش لأموٍر دقيقةٍ مجهولةٍ في جُملتها وتفاصيلها لدى العامة  - 6

  .)48(ومعظم الخاصة
وتلك الإجراءات الوظيفية تُعّد متوسطة التعقيد؛ لأّن الجرجاني يحرص على 

يق الآلة؛ حيث:  / تفعيل نشاط التأمّل لدى المتلقي والمتعلِّم؛ بهدف معرفة الطر
التدبر، ثم المراجعة، ثم التعقيب عليه، والتعميق بما يحقق حّل الإصغاء الدقيق، و

الإشكالات العلمية في معالجة القضايا من جهة: استقرار الأمور، وتصنيفها 
تصنيفًا صحيحًا، وتَبيين ما هو ملتَبِس، وتفكيك المتشابِك، وتجلية الغامض، 
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ية بما يُبِېْن الأدلّة، ويحّدد الط ُجَج القو يقة الناجعة للمعالجةواستخلاص الح   .)49(ر
ٌ ٺتنوّع بين  -جـ  ٌ دقيقة ٌ وتحليليّة ِنائيّة التنظير الناقِد؛ حيث التنظير إجراءاٌت ب

يرتقي الاستشهاد، والحِجاج، والتفسير، والتقسيم، والترتيب، والموازنة، والقياس؛ ل
لتنظير؛ حيث الجرجاني بالقارئ والمتعلِّم إلى المستوى الأعلى أو الأكثر تعقيدًا في ا

تستقّل شخصية المتلّقي، ويبدأ تشكيَل تفكيره التنظيري الخاص؛ لتستمر صناعة 
  المعرفة:

الجرجاني في البحث "عن تفسير  التنظير يشمل عّدة إجراءات مهمة؛ جمعها - 1
ة العظيمة؟ واتّسعت الاتّساعَ مَزايا والخصائص ما هي؟ ومِن أيَن َكثُرْت الـكثرال
َ لوُسْ ال ُجاوِز ِع الخلْق وطاقة البشر؟ وكيف يكون أْن تَظهر في ألفاٍظ محصورةٍ، م

وكَلٍِم مَعدودةٍ مَعلومةٍ، بأْن يُؤتَى ببعضها في ِإثْر بعض، لطائُف لا يحصرها العدد، 
َ في جميعِه، ويتتبّعه شيئًا فشيئًا، نتهي بها الأمد؟ولا ي ... ويستقصِي النظر

يَعلمَه بتفسيرِه ويستقصيَه بابًا فبابًا، حتى يعرف كُل ًّ منه بشاهِده ودَلِيله، و ا
يَوْثَق بتصويره وتمثيله" يلِه، و . وليس التنظير الناقِد تقليدًا في الرأي، )50(وتأو

  !)51(واكتفاءً بحِفظ متْن الدليل وظاهر لفظِه
َصةٌ، وأدلّةٌ  - 2 ُ تَبيينٍ، وُحجٌج مُلَّخَ يادة التنظير: إيجادُ مزايًا في العِلم، وز

 َّ   .)52(رةُمحَر
التنظير: كتابةٌ تبدأ بضرب أمثلةٍ، يليها تنبيهٌ إلى صواب القول، وإقامةٌ للحجة  - 3

  .)53(على ذلك القول من خلال تلك الأمثلة عينها
ٌل إلى نوٍع مختلٍف من الحِجاج، والتوّسع،  - 4 ُّ التنظير: ُحجٌج ودلائٌل، وتحو

  .)54(والشرح
بداعٌ متقٌَن في صيا -  5   .)55(غة الدلائل الخفية على قضيةٍ ماالتنظير: إ
ٌ دقيٌق للمادة المدونة، وجَمٌْع للشواهد الممثِّلة للظواهر  - 6 التنظير: استقراء

  .)56(المَدروسة
  .)57(التنظير: تقسيمٌ محكَمٌ، يتبعهُ شرٌح يُبيّنه -  7
  .)58(التنظير: عرٌض لأبواب العلم كلّها بالترتيب، وسؤاٌل عنها بالترتيب نفسه -  8
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ٌ من الاستقراء، وتدقيق الفحص، وترداد  - 9 التنظير: خطواٌت متتابِعة
ر ُّ   .)59(التفك

التنظير: فحٌص ووقوٌف على الفروق والوجوه نفسها التي حدثْت فيها  - 10
  .)60(الفروق

بات، ومقابلتها  - 11 التنظير: موازنةٌ بين كلاٍم وكلاٍم، وضّمٌ للمتشاكِلات والمتقارِ
  .)61(ك، والتمييز بين مصادر الخصوصيات والمميِّزاتبالنظائر كذل

 التنظير: قياٌس سليمٌ في باطنه مع ظاهره، ولا يُتساَمح في صياغته، أو التعبير -  12
ً على عنه، أو قبوله وترداده بما يُوق ع الخطأ في باطنه مع بقاء ظاهره مقبولا

ي بجهة الاشتباه مستوى ظاهِر الّطباع لدى العامة والخاصة. ومن المهم الوع
الباعِثة لعقد القياس، وهي ليست في ماهية الأشياء، وإنما هي "من جهة العمل 

  فيها. )32(والصنعة"
يظهر فيما سبق حرص الجرجاني على تحقيق الوعي الدقيق الشامل لمسائل 

م لدى القارئ والمتعلِّم  الناشئ العاقِل الراغِب / العِلْم، والاستقصاء المتدرِّج المنّظَ
ً على ذلك -في التخصص في هذا العلم؛ لتتّحقق  المعرفة بالعِلَل والشواهِد  - بناء

يلاٍت تُحمَل  والأدلّة المتخصصة، والتمّكن من فهِم تفسيرها وما تخرج إليه من تأو
يقة عَرضِها، وقياساتها؛ الأمر الذي ُيحقق القدرة  على أوجهٍ متعددة، والمعرفة بطر

ع، مع تحقيق النفع المتعدي بعيدًا عن العقلي المُقنليل على الحِجاج بوعي، والتع
والتعقيد سمة من  - . وإْن برز التعقيد في تلك الإجراءات )63(التقليد الأعمى

ية بمفهومها الغربي كما سبق ذِكره فالمقصود بالتعقيد والدقة ما احتاج  - سمات النظر
ه بعد عناء؛ بما يُورِث إلى تكرار تأمّله، وفحصه، وتفكيك عناصره؛ لتتضح لَطائفُ 

  .)64(البهجة، والمتعة العقلية والروحية
 / بدأت تلك العمليات الإجرائية لدى الجرجاني من تحديد ماهية الشيء

ى بها، وقوانين تكشف نظام بنائها،  القضية، ومنحها مصطلحاٍت تحددها وٺتسمَّ
بناء علاقاٍت ومجموعة عمليّات لـكشفها في ذاتها، أو لتمييزها عن غيرها، أو ل

ياٍت تركيبيةً تركيبًا منّسقًا  يةً أو نظر يةٍ أو متضادّةٍ بينها وغيرها، لتكوِّن نظر متواز
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متّسقًا قابلاً للتعميم والتوظيف خارج المجال البلاغي الذي وُلدت فيه، وهذا كّله 
ية الغربية   .)65(من سمات النظر

براز مشروعه التنظيري، ولم يُص د الجرجاني إ رّح بتعيين موضوع لقد تعمَّ
(دلائل الإعجاز) وشرحه وذِكر المصطلح المعيِّن له إلا قُرب نهايات الكتاب؛ 
ح بأّن ما سلف من تفاصيل، وتقنينٍ، وتنظيٍم، ومناقشاٍت؛ يسعى إلى  حيث صرَّ
يةٍ  الوقوف على (دلائل الإعجاز) التي لا يمكن الوصول إليها بأدواٍت علميةٍ ومهار

ية اللازمة ضعيفة؛ لذلك تؤسس مع ظم فصول الكتاب الأدوات العلمية والمهار
، )67(؛ لأّن الدليل علامة على العِلْم اليقيني بالشيء)66(لإدراك دلائل الإعجاز

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

ئل الإعجاز)، استقرأ البحث ما يتصل بحضور الخطاب التنظيري في (دلا
يات التنظير  منطلقًا من استخلاص ما يتصل بكشف ماهية التنظير، ثم مستو

علمي المتخصص، انتهاءً بإجراءات التنظير الوظيفية المعّقدة، ويخلص البحث إلى لا
  :النتائج الآتية

ِجنٌس مستقّلٌ من أجناس  (دلائل الإعجاز)في الجرجاني التنظير لدى  - 1
صريحٌ مُعيٌَّن مقصودٌ واٍع ذُو نزعةٍ تأصيلية، يستثمر مُعطيات  الخطاب العلمي، وهو

يُضيف إليها.البيئة الثقافية المحيطة بالجرجاني،    و
ً لعددٍ من مكوِّنات الخِطاب التنظيري في  - 2 يات التنظير استجابة د مستو تعّدُ

السياق الذي يُنشَأ فيه؛ انطلاقًا من طبيعة الموضوع، وحجمه، والمتلّقي المُستَهدَف 
به، وأهدافه، وما يتسم به من تعقيد، فهو يرجع إلى ِسمة الدقّة التي لا تنفصل 

  عنها ِسمة المرونة.
ات التنظير الإجرائية تبعًا للوظائف التي تؤديها ولمستوى التعقيد الذي تنوّع آلي - 3

تلتزم به؛ حيث التنظير الاستكشافي المَبدئي للمعرفة السابقة وما فيها من ثغرات 
يات أعلى من التوضيح  ممكنة للإثراء، ثم التنظير التفسيري الذي يصنع مستو
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 رات فلسفية معينة، ثم التنظير الناقِدوالتواصل مع المعرفة السابقة بتأطيرها في مسا
يؤسس المعرفة الجديدة   .الذي ُيخلِخل المعرفة السابقة، و

4 -  َ ية الغربية في مشروع الجرجاني التنظيري  وفّرت معايير عملية التنظير وبناء النظر
 ُ روز استهداف القابلية للتعميم خارج القضية التي يناقشها، وخارج العلوم المُبكِّر، وب

ي يُفكِّر من خلال أدواتها الاصطلاحية، والمفاهيمية، والإجرائية؛ بدليل أنّه الت
الإجراءات  ، مُقّدِمًا تلكأّخر التصريح بالقضية التي يَستهدِفها (دلائل إعجاز القرآن)

رة بنظام  َّ مقصود؛ لأنه يؤسس منهجًا جديدًا في التفكير تراكمي التفصيلية المُكر
م.   العلمي المنّظَ

دير المستشرقين والمستعربين لطبيعة التنظير لدى الجرجاني في بيئته العربية تق - 5
 ،الدراسةكتشاف، والاحتفاء، ووفي سياقه التاريخي، وأنّه تنظير علمي جدير بالا

ٌع للباحث العربي في ر اليوناني وما تلاه؛ وهذا مُشجّ مثله مثل التنظي ؛والتطوير 
دون اصطحاب فكرة  ه في سياقاته الخاصةوتقدير ،فحص التراث التنظيري، وفهمه

َ النقص أو عدم النضج   .كة بين الثقافات؛ لأن التنظير من عمليات التفكير المشتر
  الهوامش:

د. معجب العدواني: "سجال الجرجاني مع القاضي عبد الجبار في كتاب (دلائل الإعجاز)"،  - 1
  .669 كلية دار العلوم، ص م جامعة المنيا،2009، 20، ع2مجلة الدراسات العربية، مج 

2 - See, Lara Harb: Poetic marvels, Wonder and aesthetic experience in 
Medieval Arabic literary theory, (Doctoral dissertation), New York 
University, Department of Middle Eastern Studies and Islamic Studies, 
New York 2013, pp. 6-7. 

ينظر، محمد الدغمومي: نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، كلية الآداب والعلوم  - 3
  .81-80م، ص 1999، الرباط 1انية، طالإنس

4 - David Lodge and Nigel Wood: Modern criticism and theory, A Reader, 
Routledge Taylor & Francis Group, 3rd ed., London & New York 2013, 
p. 25. 

ية الأدبية، ترجمة رشاد عبد القادر، Jonathan Cullerينظر، جوناثان كالّر ( -  5 ): النظر
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  .24و، 11-10م، ص 2004، دمشق 1فة، طوزارة الثقا
ية الأدبية Raman Selden، وَرامان ِسلدن (13-12، ص نفسهينظر، المرجع  - 6 ): النظر

  .19 م، ص1998القاهرة ر قباء، المعاصرة، ترجمة جابر عصفور، دا
7 - See for example, Seeger Adrianus Bonebakker: "Aspects of the history 
of literary rhetoric and poetics in Arabic literature," Viator. Vol. 1, 1970, 
pp. 89-90; Kamal Abu Deeb: "Al-Jurjāni's classification of Isti'ara with 
special reference to Aristotle's classification of metaphor", Journal of 
Arabic Literature, Vol. 2, 1971, pp. 48, 75; Margaret Larkin: "Al-Jurjani's 
theory of discourse (Abd al-Qahir al-Jurjani: from Dalaʼil al-Iʻjaz)", Alif: 
Journal of Comparative Poetics, N° 2, 1982, p. 77; Aziz al-Azmeh: Arabic 
thought and Islamic societies, Croom Helm, London 1986, p. 120; 
Margaret Larkin: The theology of meaning, Abd al-Qahir al-Jurjani's 
theory of discourse, American Oriental Society, New Haven - 
Connecticut 1995, pp. 171-172; Roger Allen: The Arabic literary heritage, 
The development of its genres and criticism, Cambridge University Press, 
United Kingdom 2003, pp. 380-384; Dr Muhammet Günaydin: "The idea 
of multiple meanings in Al-Jurjani's theory of composition", Istanbul 
Universitesi Ilahiyat Fakültesi Dergisi, Sayi 17, 2008, p. 128; Muritala 
Busoeri, & others: "I'jaz Al-Qur'an: Abd al-Qahir Al-Jurjani's 
(d. 471/1078) Theory of Nazm", International Journal of Research in 
Humanities, Arts and Literature, Vol. 4, Issue 11, 2016, pp. 63-64; Reda 
Mohammed and Wafaa Wahba: "Case, Theta theory and scope in Al 
Jurjani's Ta'alluq", Journal of Scientific Research in Arts, N° 13, Pt. 1, 
Dec. 2012, Faculty of Girls for Literatures, Sciences, and Education, Ain 
Shams University, pp. 206-207. 

، 1. أحمد مطلوب: عبد القاهر الجرجاني: بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، طد
ية النظم عند عبد القاهر الجرجاني 64م، ص 1973 الـكويت ؛ السيد عبد الفتاح حجاب: "نظر

م جامعة الإمام محمد بن 1979، 9وصلتها بقضية اللفظ والمعنى"، مجلة كلية اللغة العربية، ع
ية النظم عند عبد القاهر 370-302سعود الإسلامية، ص  ؛ د. أحمد درويش: "نظر
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ية النظم عند 132-115والترجمة التخصصية، ص  ؛ خليل أبو جهجه: "الأبعاد الجمالية في نظر

؛ د. عبد الله 62- 52م، ص 1992، 67ع ،13عبد القاهر الجرجاني"، الفكر العربي، مج 
الأثر، قراءة في (دلائل الإعجاز) في ضوء النقد الحديث"، جذور،  -البنية  - الفيفي: "الإشارة 

ية النظم 25م النادي الأدبي الثقافي بجدة، ص 2000، 4، ج2مج  ؛ د. شرفي لخميسي: "نظر
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ية النظم عند 78-58م، ص 2016، 15للعلوم وللغات والآداب، ع ؛ د. حميد قبايلي: "نظر
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ية الجرجاني، وشرح المطرّزي على المقامات"، ترجمة محمد ماهر  للقارئ، الهيراركية، وشعر
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