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الملخص
يستهد هذا البحث دراسة منهج عبدالقاهر اجلرجاين يف نظريته على ضوء مسات املنهج العلمي املعاصر حسب نظرية
كارل بوبر الفيلسو  .ف جع سبب اختيارنا هذا املوضوع إىل مشاهدة بعض مسات النظرية العلمية املعاصرة عند نظرية
اجلرجاين رغ تعلّقها بالرتاث كما نشاهد أن اجلرجاين اطو يف طريق إجناز نظريته خطوات علمية تنطبق على مراحل
املنهج العلمي اقحمصاة من جانب كارل بوبر .نستعني يف دراسة املوضوع مبنهج وصفي-حتليلي إ يف البداية نتص ّدى
لوصف املصطلحات وتعريفها ووصف مراحل املنهج العلمي وشروط النظرية العلمية حسب رأي العلماء اقحمدثني
خصوصا كارل بوبر وبعد لك نصل إىل مرحلة التحليل فنطبّق تلك املراحل والشروط على نظرية عبدالقاهر .ومن نتائج
البحث اقتباس اجلرجاين فكرة النظ من سابقيه وتبديلها إىل نظرية علمية قد روعي فيها ثالثة مستويات للكفاية وهي
الكفاية املالحظية والكفاية الوصفية والكفاية التفس ية اليت تفضي بالنظرية إىل قدرهتا على التنبؤ وتفس التعب ات
حل املشكلة اليت
اللغوية املستقبلية كما نستنتج أن عبدالقاهر قد خطا خطوات علمية يف نظريته حينما طرحها يف سبيل ّ
كانت قد نشأت يف هنه واختربها بشواهد لغوية -أدبية وغ أدبية -كث ة.
المفردات الرئيسة :نظرية النظ  ،عبدالقاهر اجلرجاين ،كارل بوبر ،املنهج العلمي ،النظرية العلمية.

 .1دكتوراه يف فرع اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربية مدرس  -طهران rsadat1386@gmail.com
 .2أستا مشارك يف فرع اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربية مدرس  -طهران (الكاتب املسؤول) emottaqi@yahoo.com
 .3أستا يف فرع اللغة العربية وآداهبا جبامعة تربية مدرس  -طهران kparvini@yahoo.com
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المقدمة
ويسهل املس  .فالعام
كل فكرة توشك أن تكون هلا قصة وس ة حياة ومعرفتها عمل حسن ين الطريق ّ
ّ
وتطورها ويأخذ زاده العلمي منها لكي يبين بناء علميا جديدا يف ح ّد
الذكي اجمل ّد ّ
يتأمل يف س هذه الفكرة ّ
النظرية بعض األحيان «وكث من مسائل البالغة بدأت ومضة يف صنعة الشعر مث وقعت عليها بص ة عام

فميّزها بتشارة خاطفة مث أصاهبا غ ه وهكذا حىت تتّسع وتكتمل» (حممد أبوموسى.)23-22 :2010 ،

تأمل يف كالم النحاة يف معاين النحو وكالم البلغاء وح ّذا
فعبدالقاهر اجلرجاين لك العام العبقري الذي ّ
الشعر والبيان يف أوصا البالغة والفصاحة وكالم علماء اإلعجاز يف مفهوم النظ ومز هذه األقوال معا فبىن
علما جديدا كان «مرامه صعبا ومطلبه عس ا» (اجلرجاين .)64 :1984 ،هو يقول بنفسه حول استفادته من
كالم العلماء« :وم أزل منذ خدمت العل أنظر فيما قاله العلماء يف معىن الفصاحة والبالغة والبيان والرباعة

تلمذ عبدالقاهر
ويف بيان املغزى من هذه العبارات وتفس املراد هبا» (املصدر نفسه .)34 :فهؤالء العلماء إما ّ
عليه مباشرة إما غ مباشرة على صورة العكو على كتبه  ،على سبيل املثال حنن نرى تأثره بالقاضي
اجلرجاين و كر آرائه حول النقد وحتليل بعض األشعار يف كتابه أسرار البالغة.1

ولكن يلزم القول بأن اجلرجاين رغ استفادته من سابقيه ،ما أرضته آراؤه وأدلّته حول اإلعجاز والنظ
وحسبها كالرمز واإلمياء والتنبيه« :فأجد بعض لك [قول العلماء يف معىن الفصاحة والبالغة والبيان] كالرمز
واإلمياء واإلشارة يف خفاء وبعضه كالتنبيه على مكان اخليبء ليُطلب وموضع الدفني ليُبحث عنه فيُخر وكما
يفتح لك الطريق إىل املطلوب لتسلكه وتوضع لك القاعدة لتبين عليها» (اجلرجاين .)34 :1984 ،إ ا نريد أن
نعرب عن هذه القضية بتعب ات معاصرة نقول بأن تناول العلماء السابقني على اجلرجاين م يكن مبنيا على
ّ
دراسة موضوعية وإضا هو أشبه بالدراسة الذاتية واخلطرات العارضة ما وقف عندها أصحاهبا وقوفا طويال وما
أحاطوا هبا من مجيع جهاهتا .بعبارة أخرى قد استفاد اجلرجاين استفادة كث ة من آراء سابقيه خصوصا سيبويه
واجلاحظ والقاضي عبداجلبار يف إرساء نظريته ولكنه بسبب كون عمله عمال مدروسا موضوعيا على خال
سابقيه جاء بثورة يف ساحة عل البيان آنذاك ووضع أسس نظريته الشه ة.
بالنسبة ملنهجية نظرية اجلرجاين فيجدر بالذكر أ ّن من الفوار املوجودة بني اجلرجاين وسابقيه هي خطواته
تطرقه إىل مفهوم النظ  .فكل حقل علمي ينفصل عن حقول علمية أخرى بواسطة موضوعه
املمنهجة يف ّ
 -1للمزيد راجعوا أسرار البالغة؛  :1991صص .321 ،197 ،133 ،129
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ومنهجه ،فاملوضوع كان موجودا عند السابقني للجرجاين حينما اعتنوا بفكرة النظ كموضوع وقي دون أية
موضوعية ومنهجية ولكن اجلرجاين كان عنده املوضوع واملنهج بصورة علمية مدونة وهذا األمر ّأدى بالباحثني

إىل حسبانه كواضع نظرية النظ .

إلثبات هذه القضية -تعين كون النظ عند سابقي اجلرجاين كفكرة وكونه عند اجلرجاين كنظرية -كان يلزم اإلتيان
باألدلة العلمية اقحمكمة ،األمر الذي حيمله هذا البحث على عاتقه إ يعاجل بصورة وصفية حتليلية دراسة علمية
منهج اجلرجاين حسب النظريات العلمية املعاصرة خصوصاً نظرية كارل بوبر 1حول خطوات املنهج العلمي كما

خضمها وجود بعض شروط النظرية العلمية املعاصرة يف نظرية اجلرجاين .هذا النوع من املعاجلة املنهجية
يعاجل يف ّ

متت بالرتاث يفيد الباحثني يف كشف منهجية العلوم خصوصا العلوم اإلنسانية لكي يعودوا
لكشف منهج نظرية ّ

إىل تراثه اخلصب ويكشفوا الستار عن منهجية علمائه يف سبيل وصوهل إىل املعرفة اجلديدة.

على هذا األساس حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن هذه األسئلة :كيف ميكن ظهور نظرية علمية يف الرتاث
وهي تتّس بسمات املنهج العلمي املعاصر؟ ما هي خطوات ومراحل املنهج العلمي حسب رأي كارل بوبر
وكيف ميكن استخدام اجلرجاين هذه املراحل يف نظريته النظمية؟ ما هي الشروط اليت توجد يف نظرية النظ
لكي تتّس بسمات النظرية العلمية مبعناها املعاصر؟

خلفية البحث
هناك أربع دراسات تعاجل منهج عبدالقاهر اجلرجاين من وجهة نظر ختتلف عن وجهة نظرنا يف هذه الدراسة
وهي ثالث دراسات من أيب زيد 2اليت قد أشارت إىل منهج عبدالقاهر العلمي يف إطار تبيني مسائل أساسية
كقضية التجديد الديين ،قضية منهج العلوم اإلنسانية وقضية التأسيس العلمي يف العام العريب ودراسة واحدة
تتطر إىل هذه القضية برؤية قدمية مكرورة:
من أمحد اخلويل ال تش إىل علمية منهج اجلرجاين بل ّ
أ) أبوزيد ( ،)2005يف مقاله "منهج التجديد الديني عند الشيخ اإلمام عبدالقاهر الجرجاني" ،يعتقد
بوجود كتابات كث ة تقارن بني أعمال اجلرجاين ومذاهب النقدي واللغوي املعاصرة ولكن هناك مستوى آخر
لتناول فكر اجلرجاين وهو مستوى املنهج الذي اتبعه يف طريق اإلعجاز القرآين والوصول إىل نظريته الشه ة.
1-Karl Popper

وسهل السبيل.
علي أن أشكر الدكتور أبوزيد الذي ّ
علي وأعطاين دراساته القيمة كما أفادين بترشاداته املفيدة اليت أنارت الطريق ّ
امنت ّ
ّ -2
(راضية السادات سادات احلسيين)
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يتطر الكاتب إىل منهج عبدالقاهر يف هذا الطريق الذي كان يع ّد سبباً يف متايز أعماله عن اآلخرين
على هذا ّ
وهو منهج التجديد الديين الذي ميثل فكر التجديد وميكن االستفادة منه يف جتديد الفكر الديين واجملتمعي يف
اجملتمعات العربية واإلسالمية .فمنهج التجديد هذا ميثل تصور اجلرجاين للعالقة الثالثية بني مفهومه الديين
لإلعجاز يف "الرسالة الشافية" ومفهومه العقلي للنظ يف "دالئل اإلعجاز" ومفهومه للتعب اجملازي يف "أسرار
البالغة" (أبوزيد .)168 :2005 ،فالباحث يف ّناية حبثه القيّ يأيت ببعض العناصر "العلمية" ملنهج اجلرجاين يف
سبيل بنائه نظريته وهي :دفاعه عن إعمال العقل وهجومه على التقليد ،التأكيد على املوضوعية والوضوح يف
املعىن ،السببية كمفهوم حموري يف النظ  ،تطبيق االستقراء والتوصل إىل القانون العلمي.
ب) أبوزيد ( ،)2007يف مقاله "نظرية النظم عند عبدالقاهر الجرجاني أول محاولة فـي العلـوم اإلنسـانية"،
وهو يع ّد استمراراً ملقاله السابق الذي يدور حول حمور املنهج ولكن ينظر إىل هذه القضية من زاوية أخدرى وهدي
البحددث حددول املددنهج العلمددي يف العلددوم اإلنسددانية .ويف احلقيقددة دراسددة أعمددال عبدددالقاهر مددن هددذه الزاويددة تع د ّد
دراسددة جديدددة ويضددا إىل هددذه اجل د ّدة ،البحددث عددن ك دون مددنهج عبدددالقاهر منهج داً علمي داً مبعندداه املعاصددر يف
العلوم اإلنسانية .فينقس حبدث أيب زيدد إىل ثالثدة أقسدام :األول يعداجل كيفيدة ظهدور نظريدة الدنظ عندد عبددالقاهر
كنظريددة إنسددانية عامددة يف ظد ّدل قضددية دينيددة تعددين قضددية اإلعجدداز اللغددوي يف القددرآن الك درمي ،والثدداين يعدداجل كيفيددة
اسددتخالص الشدديخ نظريتدده يف الددنظ باسددتخدامه مددنهج االسددتقراء .والثالددث يعدداجل أسددباب عدددم النظددر إىل نظريددة
النظ باعتبارها تطبيقاً للمنهج العلمي يف العلوم اإلنسانية.
) أبوزيد ( ،)2009يف حبث معنون بد "العلم والنظرة العربية إلى العالم التجربة العربية والتأسيس العلمي
للنهضة" ،يستعرض يف الفصل السابع من كتابه ،استعراضاً تفصيليًّا منهج عبد القاهر اجلرجاين يف معاجلته
ويبني أ ّن اجلرجاين استخدم يف معاجلة قضيته
لقضية اإلعجاز اللغوي يف القرآن الكرمي وإنتاجه لنظرية النظ ّ
منهجاً مسّاه منهج الفصل-الوصل القائ على ثالث خطوات أساسية هي :إنشاء القضية الدينية والقضية
كل يف جماهلا ،وإنشاء عالقة رابطة بني القضيتني،
كل يف جماهلا بشكل كامل ،والفصل بني القضيتني ّ
العلميةّ ،
وهي عالقة التدر يف القدرة اللغوية بال حدود .جيدر بالذكر أ ّن أبا زيد قد أتى هبذا االستعراض التفصيلي
ملنهج الفصل والوصل عند اجلرجاين يف تأليفيه اآلخرين ولكن ينجز هذا االستعراض يف املقالة األوىل بصورة
ضمنية ويف الثانية بصورة أكثر تفصيلية.
د) اخلددويل ( ،)1982يف دراسددته "مــن منــاهج البحــث العلمــي رأي فــي التفكيــر المنهجــي عنــد عبــدالقاهر
الجرجاني" حيسب منهج اجلرجداين هدو مدنهج النقدد اللغدوي بدل مدنهج النحدو فهدو يف ّنايدة حبثده املدوجز يتحد ّدث
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عددن رأي البدداحثني اآلخدرين حددول مددنهج عبدددالقاهر وبعددد لددك يقددول بددأ ّن هندداك أساسددني للتفكد املنهجددي عنددد
عبدددالقاهر ومهددا التددأثر واألصددالة ،فدداألمر بالنسددبة لقضددية التددأثر واضددح وكددل عددام يتددأثر بد راء سددابقيه ،أمددا بالنسددبة
ألصالة منهجه فسعى عبدالقاهر إىل أن يكون عاملاً عقالنياً وفلسفته تكمن يف بيدان هدذه األبعداد الثالثدة :البعدد
احلسي والبعد العقلدي والبعدد الدذوقي (اخلدويل .)31 :1982 ،يف احلقيقدة هدذه الدراسدة املدوجزة تعد ّد دراسدة مفيددة

ولك ددن ال يوج ددد فيه ددا ك ددالم جدي ددد إال القلي ددل ،ف ددأكثر القض ددايا املطروح ددة فيه ددا مك ددرورة يف الكت ددب والدراس ددات
األخرى.

هناك بعض الدراسات أيضاً تعاجل املنهج العلمي عند سائر علماء الرتاث كاجلاحظ وابن خلدون والفارايب
ولكددن هددذه املعاجلددات ال تتس د بسددمة العلميددة وال تتكددع علددى األسددس املوضددوعية .علددى هددذا ال توجددد
دراسات تعاجل منهج عبدالقاهر العلمي إال تلك الدراسات الثالث للدكتور أيب زيد ،ولكن جدير بالذكر
أ ّن هناك بعض الفرو بني هذه الدراسة ودراسات أيب زيد ترجع إىل االفرتا يف وجهة النظر من نقطتني:
األوىل هددي أ ّن أبددا زيددد يبحددث عددن مددنهج عبدددالقاهر يف إطددار قضددية دينيددة مددرة وقضددية إنسددانية مد ّدرة أخددرى
بينما تعاجل هذه الدراسة منهج اجلرجاين يف ضوء نظرية بوبر معاجلة عامة ال ترتبط بالدين أو شديء آخدر.
ّأم ا الثانية فهي غلبة النزعة التجريبية على أعمال أيب زيد عند دراسة منهج اجلرجاين إ يعتقد أنّه يبدأ من
مالحظددة الوقددائع بينمددا وجهددة نظددر كددارل بددوبر الدديت تارهددا لكشددف مددنهج عبدددالقاهر هددي وجهددة عقالنيددة
تبتدئ من املشكلة الكلية وإبداع النظرية وتطبيقها على الش واهد واالمثال قابلة للمالحظة إلثباهتا .وحندن
نظن أ ّن العناية مبنهجية علمائنا الرتاث كاجلرجاين الذي أبدع نظرية رائعة يف النقد واللغة وكشف خطواتده
ّ
املمنهجددة باسددتخدام وجهددة نظددر تلفددة عددن وجهددة نظددر أمثددال أيب زيددد  -تعددين وجهددة نظددر بددوبر العقالنيددة
حددول خط دوات املددنهج العلم دي الدديت تقددرتب إىل ح د ّد كب د خبط دوات اجلرجدداين -تفتحددان بابددا جديدددا أمددام
البدداحثني يف العلددوم املختلفددة خصوصددا يف فددروع العلددوم اإلنسددانية لطد ّدي الطددر الصددحيحة واملندداهج العلميددة
للوصول إىل معرفة جديدة.

اإلطار النظري
 .1النظم من الفكرة إلى النظرية
النظ لغةً :هو التأليف وض ّ شيء إىل شيء آخر ،يقال :نظمت اللؤلؤ أي :مجعته يف السلك ،والتنظي مثله.

ومنه :نظمت الشعر ونظّمته والنِّظام :اخليط الذي يُنظ به اللؤلؤ( ...ابن منظور ،ال تا.)587/12 ،
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ويقول باحث آخر حول معىن هذه الكلمة« :معناها نظ حبات العقد ونظ حبات العقد ال يكون من غ
مراعاة أحوال هذه احلبّات وإضا تراعى أحجامها وأشكاهلا ويتخ ّ هلا موضعها وهذا هو الذي جيعل عقداً

أفضل من عقد ونظماً أفضل من نظ » (حممد أبوموسى.)42 :2010 ،

أما هذا املصطلح وفكرته فكانت شائعا منذ القرن الثاين اهلجري وتناوله العلماء ّإما يف عدم كونه مقصوراً على

وإما يف تناوهل قضية اللفظ واملعىن اليت توصل هبا
حركات اإلعراب فتع ّدى إىل تأليف الكلمات وارتباط اجلمل ّ
فتوسعت هذه الفكرة عند هؤالء وسارت مس التكامل خطوة خطوة حىت وصل
إىل إعجاز القرآن الكرميّ ،
كي استثمر جهود سابقيه لبناء صرح نظريته ،من تلك اجلهود ،اجلهود النحوية
األمر إىل اجلرجاين وهو كعام ّ
لسيبويه اليت كانت تدور حول تبيني مظاهر نظ الكالم منها احلذ والتقدمي والتأخ و ...وجهود اجلاحظ
حول عل الشعر وكيفية التذو النقدي وجهود علماء اإلعجاز مثل الباقالين والرماين واخلطايب والقاضي
عبداجلبار حول اإلعجاز األديب للقرآن وقوهل بكون النظ كدليل له.
فالس ددابقون علد ددى اجلرجد دداين مد ددن النحد ددويني واألدبد دداء وعلمد دداء اإلعجد دداز عند ددد تعريد ددف مصد ددطلح الد ددنظ كد ددانوا
يسددتخدمونه مرادف داً ملصددطلحات التددأليف والض د والتعليددق ولكددن تعريفددات هددؤالء العلمدداء هلددذا املصددطلح مددا

دؤدي بتنتددا نظريددة علميددة .بعبددارة أخددرى
مدونددة بددل تنحصددر يف دائددرة الددذو ال تد ّ
كانددت تعدداريف موضددوعية ّ
النظ قبل عبدالقاهر م يكدن مقصدوداً عدن عمدد أو مدروسداً بطريقدة مباشدرة وإضدا هدو شديء عفدوي ندابع مدن
مالحظ ددات العلمد دداء ح ددني يأخد ددذون جبم ددال الشد ددعر أو اإلعج دداز يف القد ددرآن الك ددرمي يف داخد ددل ه ددذا النطد ددا

فحسب .فعبد القاهر يعرت صدراحة بدأن العلمداء قدد سدبقوه إىل التنويده بدالنظ وعل ّدو شدأنه حدني يقدول« :و
قددد علمددت إطبددا العلمدداء علددى تعظددي شددأن الددنظ وتفخددي قدددره والتنويدده بددذكره وإمجدداعه أن ال فضددل مددع
عدمدده» (اجلرجدداين )62 :1984 ،ولكددن هددذا ال يعددين أندده قلّ دد العلمدداء السددابقني تقليددداً حمض داً بددل إنّدده انتفددع
غضة ثارت على بعض النقاط املطروحة يف تلك اآلراء حول
ب رائه فخلق من إشاراهت علما جديدا ونظرية ّ
جددودة التعبد يف النصددوص خصوصددا الددنص القددرآين .بعبددارة أخددرى هندداك مفهددوم أو فكددرة بُد ّدلت إىل النظريددة،
النظرية اليت يكون اجلرجاين بنفسده واضدعها األول واألخد ال ي شدرتك معده أي شدخص مدا .عبددالقادر حسدني
( ) 1998يؤيد هذا الرأي حينما يقول« :فل يكن النظ قبله [اجلرجاين] يرقى إىل مستوى النظريدة وم يكدن
مفرقددة هنددا وهندداك ال جيمعهددا رابددط»
حميطددا بددألوان البالغددة كافددة وم يشددمل مجيددع التعب د ات وإضددا كددان نتفددا ّ
(عبدددالقادر .)379 :1998 ،أمددا هددذه النظريددة فالب د ّد أن ينددتهج صدداحبها منهج داً علمي داً معينددا كمددا عليدده أن
يراعي فيها بعض الشروط اخلاصة .فما هو هذا املنهج وما هي تلك الشروط؟
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 .2المنهج العلمي ومراحله عند كارل بوبر
لقد ّنوه ديكارت بأمهية املنهج وضرورته .فال يكفي أن يكون لدينا عقل سلي بل ينبغي أن نستخدمه
استخداماً سليماً وإ ا كان مثة اختال بني الناس يف مستوى الذكاء فال يرجع إىل تفاوت يف ملكاهت الطبيعية
وإضا إىل اختال املناهج اليت ينبغوّنا (الشنيطي .)165 :1969 ،بالنسبة للعلوم أيضا فهي ال تأخذ
مصداقيتها إالّ من مناهجها وعل اللغة واحد من تلك العلوم الذي م يتعدد مذهباً ونظرية ومدرسة إالّ ألنّه
تع ّدد منهجاً؛ لكن ما معىن املنهج واملنهج العلمي؟

املنهج بوجه عام هو «وسيلة حم ّددة ِ
توصل إىل غاية معيّنة» (وهبة واآلخر )393 :1984 ،أو أنه «إجراء
يستخدم يف بلوغ غاية حم ّددة ...أساليب معروفة لنا تستخدم يف عملية حتصيل املعرفة اخلاصة مبوضوع معني»
(رونز ،ال تا؛ نقالً عن حممد قاس  .)52 :1999 ،إ ا انتسبت هذه الكلمة بساحة العل وشكلت مصطلح
منسق وتنظي للمبادئ والعمليات العقلية والتجريبية اليت توجه بالضرورة البحث
المنهج العلمي تعىن «حتليل ّ
حسية بغية
العلمي أو ما تؤلّفه بنية العلوم اخلاصة» (املصدر نفسه) أو«خطة منظّمة لع ّدة عمليات هنية أو ّ
الوصول إىل كشف حقيقة أو الربهنة عليها» (وهبة واآلخر )393 :1984 ،فتُحصل تلك الغاية املأيت هبا يف
تعريف املنهج وهي اإليصال إىل العل واملعرفة.
العلَ يف فلسفة العل ونظرية املنهج
أما بالنسبة لبوبر ( )1994-1902وشخصيته العلمية فهو يع ّد املفرد َ
العلمي وأصول التفك العلمي وتكون فلسفته -وهي فلسفة العقالنية النقدية -من أه اجتاهات الفلسفة
املعاصرة املشكلة ملعام الفك ر الغريب يف النصف الثاين من القرن العشرين ومطالع القرن احلادي والعشرين.
(طريف اخلويل .)10 :2003 ،املنهج العلمي قبل بوبر كان يتأثر من آراء املدرسة الوضعية -وهي مدرسة
فلسفية جتريبية سائدة آنذاك -إ يشتمل املراحل التالية :املالحظة والتجربة ،التعمي االستقرائي ،الفرضية،
صحة الفرضية أو عدم صحتها ،الوصول إىل العل واملعرفة (موسوي .)105 :1388 ،ولكن بوبر برؤيته
إثبات ّ
وردها.
العقالنية النقدية سار خال هذا املس ووضع عنصر املالحظة يف ّناية الطريق كوسيلة إلبطال نظرية ّ
تلخص رؤييت حول املنهج
يعر املنهج العلمي ويتكلّ عن رؤيته بالنسبة له حيث يقول« :ميكن أن ّ
فهو ّ
حلل تلك املشكلة
العلمي يف هذا البيان أنه تتشكل من ثالث خطوات :األوىل :نواجه مشكلة؛ الثانية :نسعى ّ
تلخص] يف ثالث كلمات :املسائل ،والنظريات،
بعرض نظرية؛ الثالثة :نتعلّ من أخطائنا ...أو [ميكن أن ّ
واالختبار أو النقد .أنا أعتقد بتمكان تلخيص الطريقة العقالنية للعل يف الكلمات الثالث هذه» (پوپر،

يقس مراحل املنهج العلمي بصورة كلية ودون النظر إىل عل خاص ،إىل
 .)207 :1384هو يف هذه العبارة ّ

8



مجلة الجرجاني علمية محكمة متخصصة في تأصيل البالغة والنقد األدبي ،العدد  ،1السنة  ،1صيف 1440ه2018/م

ثالث مراحل :مواجهة املشكلة ،إبداع النظرية والنقد أو االختبار والتقيي فنعاجل كيفية تشكيل ك ّل من هذه
املراحل خطوة خطوة عند العلماء وأصحاب الفكر خصوصاً اجلرجاين.

القسم التطبيقي :مراحل المنهج العلمي عند الجرجاني
 .1مرحلة مواجهة المشكلة
االلتباس"مبرات متع ّددة لكلمة "املشكلة" يف املعاج اللغوية القدمية واحلديثة.
تكررت معاين "اللبس واالختالط و
ّ
قد ّ

البحاث والعلماء بعد الفحص والبحث يف
فت ا طُبّقت هذه املعاين على ساحة العل ومتعلقاهتا ميكن أن يقال أن ّ

الكتب واملباحث العلمية املطروحة يف جماهل العلمي تلتبس عليه األمور وختتلط ف ون أنفسه أمام بعض تساؤالت
بأّنا الشعور أو
حبل املشكلة .هلذا ميكن أن تعر املشكلة اصطالحياً « ّ
وبعض صعوبات يف الطريق فيقومون ّ
بأّنا األمر الصعب وامللتبس الذي ميكن أن جند
االحساس بوجود صعوبة البد من ختطّيها لتحقيق هد ما كما تعر ّ
ينكب على الكتب العلمية ويدرسها
حالً» (دياب .)31 :2003 ،فالعام ّ
له ّ
اخلال يتلّمذ لسائر علماء عصره و ّ
معمقة يف جماله العلمي اخلاص به فتتشكل له هنية علمية مطلوبة ،ولكن عندما ال تقدر هذه الذهنية على
دراسة ّ
تفسر الظواهر وحتلّلها وينشأ التعارض والتناقض بينها وبني الواقع يواجه مبسألة أو مشكلة .فعلى هذا األساس
أن ّ
هناك شرطان رئيسان لطرح املشكلة أو املسألة عند العام يكمل أحدمها اآلخر وإن م يكن واحد منهما ال تطرح
اخلال (نبوي.)206 :1384 ،
مشكلة أبداً وهذان الشرطان مها .1 :التعلّ املناسب والذهنية املطلوبة و .2التخيّل ّ

واجلرجاين أيضاً يندر ضمن هؤالء العلماء؛ فهو ما تلمذ ٍ
ألحد إال أيب احلسني الفارسي (احلموي ،ال تا:
ّ
تلمذ للكتب العلمية لعلماء عصره وما قبل لك [كسيبويه واجلاحظ وابن قتيبة وقدامة بن
 )187/18ولكن ّ
تلمذاً وافياً كافياً (أمحد بدوي ،ال
جعفر واآلمدي وأيب علي الفارسي والقاضي اجلرجاين وأيب هالل العسكري] ّ

تا )7 :فحصل على املعلومات الوف ة والذهنية املطلوبة يف جماالته املدروسة ال سيما جمال النظر يف فصاحة
الوهاجة حىت وصل إىل
الكالم خصوصا كالم اهلل وهو القرآن .فهو مز هذه الذهنية بتخيّله ّ
اخلال وعبقريته ّ
التناقض وواجه مسائل ومشاك ل يف مس تناوله لقضية اإلعجاز اللغوي يف القرآن بصورة خاصة وقضية جودة
استهل كتابه دالئل اإلعجاز بطرح مسألته اقحمورية
التعب اللغوي والنظ والفصاحة بصورة عامة .لذلك هو
ّ
ويوضح لك كما يلي:
وإشكاليته األساسية وهي غياب مفهوم واضح جلودة التعب اللغوي ّ
ومين من احليدف مبدا مدين بده ودخدل علدى
«أال إنّك لن ترى على لك نوعا من العل قد لقي من الضي ما لقيه ُ
الناس من الغلط يف معناه ما دخل عليه فيده ،فقدد سدبقت إىل نفوسده اعتقدادات فاسددة وظندون رديّدة وركدبه
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فيه جهل عظي وخطأ فاحش ،ترى كث اً منه ال يرى له معدىن أكثدر ادا يدرى لإلشدارة بدالرأس والعدني ومدا جيدده
ط والعقد؛ يقول :إضا هو خرب واستخبار وأمر وّني( »...اجلرجاين.)6 :1984 ،
للخ ّ
فاجلرجدداين يف مواضددع أخددرى مددن كتابدده أيضداً يقد ّدم عدددم رضدداه عددن تبيددني سددابقيه معددام الفصدداحة والددنظ حيددث
يقول« :واعل أنك ال ترى يف الدنيا علماً قد جرى األمر فيه بديئاً وأخ اً على ما جرى عليه يف علد الفصداحة
تأملددت كدالم األولدني الددذين علّمدوا الندداس،
والبيدان .أمددا البددديء فهدو أنّدك ال تددرى نوعداً مددن أندواع العلدوم ّإال وإ ا ّ
وجدددت العبددارة فيدده أكثددر مددن اإلشددارة والتصدريح أغلددب مددن التلددويح .واألمددر يف علد الفصدداحة بالضددد مددن هددذا.
فتنك إ ا قرأت ما قاله العلماء فيه وجدت جلّه أو كلّه رمزاً ووحياً وكناية وتعريضاً وإميداء إىل الغدرض مدن وجده ال
يفطن له إال من غلغل الفكر ...و ّأما األخد  ،فهدو أنّدا م ندر العقدالء قدد رضدوا مدن أنفسده يف شديء مدن العلدوم
أن حيفظوا كالماً لدولني ويتدارسوه ويكلّ بده بعضده بعضداً مدن غد أن يعرفدوا لده معدىن ويقفدوا منده علدى غدرض
صددحيح ويك دون عنددده إن يُسددألوا عندده ،بيددا هن لدده وتفس د إال عل د الفصدداحة ،فتنّدك تددرى طبقددات مددن الندداس
يتداولون فيما بينه ألفاظاً للقدماء وعبارات من غ أن يعرفوا هلا معىن أصدالً ،أو يسدتطيعوا إن يسدألوا عنهدا أن
يصح» (املصدر نفسه.)456-455 :
يذكروا هلا تفس اً ّ
وعبدالقاهر هنا يعتقد بأن العلماء قد ظلموا على عل الفصاحة يف املرحلتني ومها مرحلتا التعريف والتبيدني إ مدا
راعوا يف املرحلة األوىل الوضوح والصراحة ويف املرحلة الثانية التفس الصحيح والتبيني العميدق جلواندب هدذا العلد
(عل الفصاحة) .علدى هدذا األسداس قدد طُرحدت مسدألة عندد اجلرجداين ال جيدد هلدا ح ّدالً يف إطدار اآلراء واملفداهي
يدون فرضية جديدة يبين عليها نظرية بديعة وعلماً جديداً.
املوجودة فالب ّد منه أن ّ
 .2مرحلة إبداع النظرية
النظرية هي «تلك الفروض الذهنية أو العقلية اليت يق ّدمها العلماء يف استنباطه لدنظمة اليت يدرسوّنا...أو
هي جمموعة من الفروض متماسكة بشكل كب أو قليل يراد به شرح مدى الظواهر» (عبدالدامي)17 :2006 ،
تت ّفق كل املعاج اللغوية القدمية واحلديثة على مفهوم مشرتك يف تعريف النظرية وهو االعتماد على التفكر
والتعقل ،التفكر الذي قد يتحصل بعد مواجهة الباحث والعام مشكلة فتحدو به إىل إبداع نظرية .فاجلرجاين
يف عبارة من كتابه قد أشار إىل مبدأ الروية والفكر وكونه أساساً لكل عل جديد ونظرية بديعة« :ال يعل أن
هاهنا دقائق وأسرار طريق العل هبا الرؤية والفكر ،ولطائف مستقاها العقل و ّأّنا السبب يف أن عرضت املزية
ويعز املطلب حىت
يف الكالم ووجب أن يفضل بعضه بعضاً وأن يبعد الشأو يف لك ومتت ّد الغاية ويعلو املرتقى ّ
ينتهي األمر إىل اإلعجاز بل وار عن طو البشر» (اجلرجاين.)7 :1984 ،
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ويوضح عبدالقاهر أ ّن تلك الدقائق واألسرار املعتمدة على الرويّة واملتسبّبة يف أمر املزيّة ليست سوى مزايا
ّ
عما ا عجزوا؟...
ً
النظ يف الكالم
خصوصا كالم القرآن« :فقيل لنا :قد مسعنا ما قلت ّ ،
فخربونا عنه ّ ،

فقلنا أعجزهت مزايا ظهرت هل يف نظمه وخصائص صادفوها يف سيا لفظه وبدائع راعته من مبادئ آية
ومقاطعها وجماري ألفاظها ومواقعها ويف مضرب كل مثل ومسا كل خرب ...وهبره ّأّن تأملوه سورة سورة

وعُشراً عُشراً وآية آية ،فل جيدوا يف اجلميع كلمة ينبو هبا مكاّنا ولفظة ينكر شأّنا أو يرى أ ّن غ ها أصلح
هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق بل وجدوا اتساقاً هبر العقول وأعجز اجلمهور» (املصدر نفسه.)39 :
فيكشف عبدالقاهر أنّه بصدد تقدمي عل جديد ي فوائد جليلة ومعان شريفة وله أثر عظي يف الدين (املصدر

نفسه )41 :ولكن هذا العل يصعب على اإلنسان التوصل إليه والذين سبقوا على اجلرجاين يف بيان معامله
أنكروا التوصل إىل معرفته وحسبوه غ قابل للشرح .فأقصى ما وصل إليه السابقون هو الشعور واالحساس
العام حبسن النظ دون إثبات عقلي لذلك ودون تبيينه وإقامة الربهان عليه« :وينبغي أن نأخذ اآلن أمر املزية
وبيان اجلهات اليت منها تعرض ،وإنه ملرام صعب ومطلب عس ولوال أنّه على لك ملا وجدت الناس بني
ٍ
ومعتقد أنّه باب ال تقوى عليه العبارة وال ُميلَك فيه إال اإلشارة
منك ٍر له من أصله ومتحيّ ٍل له على غ وجهه

يلوح ويش أو يضرب
وأ ّن طريق التعلي إليه مسدود وباب التفهي دونه مغلق ...وأن ليس للواصف هلا إال أن ّ
أحسها من غ أن يتبع لك بياناً ويقي عليه برهاناً
مثالً ينبع عن حسن قد عرفه على اجلملة وفضيلة قد ّ
حجة» (املصدر نفسه.)65-64 :
ويذكر له علّة ويورد فيه ّ
فهذه خطوة أوىل لعبدالقاهر يف إبداع نظريته وهي وضع نفسه «يف مواجهة طموح مع موضوع صعب م
يتمك ن السابقني عليه من أساطني عل اللغة من سرب أغواره وهو طرح نظرية عقلية خالصة للنظ » (أبوزيد،
 .)12 :2007لكن هل ميكن أن يطلق على هذا العل اجلديد اس النظرية؟ هل أُجريت شروط النظرية
العلمية احلديثة على نظرية اجلرجاين؟
شروط النظرية العلمية وإجراءاتها عند الجرجاني
أورد العام الفيزيائي ستيفن هوكنج 1يف كتابه تعري ًفا ميثل صدى ألفكار بوبر مؤداه أن أي نظرية هي نظرية جيدة
أقل
إ ا ما لبّت شرطني :األول ،أن تصف بدقة جمموعة هائلة من املشاهدات و لك على أساس ضو يتضمن ّ

1- Stephen Hawking
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قدر اكن من العناصر العشوائية ،والثاين ،هو أن تضع تنبؤات حامسة عن نتائج املشاهدات املستقبلية (هوكنج ،ال

تا .)21 :رمبا تلخيص هذين الشرطني للنظرية يف كفايتها املالحظية 1وقدرهتا على التنبؤ 2بالظواهر املستقبلية.3

ويف مكان آخر يشرتط على النظرية العلمية ،توفّر الشروط األربعة التالية وهي .1 :اخلضوع بنجاح الختبارات

علمية دقيقة و ّملرات عديدة؛  .2القدرة على التنبؤ والتفس ؛  .3االتسا 4؛  .4شحة التفاصيل وشحة التأويل
(عثمان.)2015 ،

5

فيقرر لغوي أ ّن شروط النظرية اللغوية تتمثل يف ّأّنا «جتمع احل ّد
هناك أقوال تلفة للنظرية اللغوية أيضاً ّ
األقصى من االتسا العام واالقتصاد واالكتمال» (تراجر1949 ،؛ نقالً عن عبدالدامي.)23-22 :2006 ،

ويقول باحث آخر بأن متثّل شروط النظرية يف « العموم والتجريد واالكتمال والبساطة واالقتصاد واالتسا
العام والكفاية يف وصف اللغات وصالحيتها للتطبيق على أكرب قطاع من اللغات» (املصدر نفسه.)22 :

ّأما بالنسبة لنظرية اجلرجاين ومدى تطبيق هذه الشروط عليها فيمكن القول بأ ّن بعض هذه الشروط قابلة
للتطبيق على نظرية اجلرجاين مثل التجريد والتعمي (الشمولية) والكفاية مبستوياهتا واالتسا والتنبؤ وبعضها
اآلخر ال ميكن تطبيقها مثل االقتصاد والبساطة .على هذا األساس حنن تار هنا شرطي "الكفاية ومستوياهتا"
و"التنبؤ" ونرتك الشروط األخرى بسبب عدم كون بعضها قابلة للتطبيق على نظرية اجلرجاين وكون البعض
اآلخر مطروحة يف ثنايا البحث حول الكفاية والتنبّؤ.
أ) الكفاية ومستوياتها عند الجرجاني
يرجع جزء كب من االختال بني بعض املدارس اللغوية املعاصرة على األقل إىل اختالفه يف قدر الكفاية
الذي ينبغي أن يتحقق يف البحث العلمي .ويتحدث علماء اللغة عادة عن ثالثة أنواع من الكفاية هي الكفاية

1- Observational adequacy
2- Prediction

 -3جيددب علينددا أن نشد إىل هددذه القضددية بدأن «القدددرة علدى التنبددؤ بددالظواهر هددي مددن مسددات العلددوم الطبيعيددة أكثددر مددن اإلنسددانية ويندددر يف العلددوم

اإلنسانية القدرة على التنبؤ .لذلك يف العلوم اإلنسانية ،النظرية اجليّدة تلك اليت متتلدك قددرة تفسد ية عاليدة» (أبوزيدد .)2016 :هلدذا مبدا أ ّن نظريدة
اجلرج داين هددي نظريددة منتسددبة إىل حقددل العلددوم اإلنسددانية فأفضددل أن نع د ّدل يف هددذا املقددال أقوالنددا حددول القدددرة عل دى التنبددؤ ونب د ّدهلا إىل مصددطلحات
متعلّقة بساحة العلوم اإلنسانية تعين "القدرة على التنبؤ وتفس تعب ات لغوية مستقبلية م تستخدم حىت اآلن".

4- Consistency
5- Parsimonious
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املالحظية والكفاية الوصفية 1والكفاية التفس ية .2فبينما تكتفي بعض املدارس اللغوية بالكفايتني األوىل
تصر األخرى على أمهية الكفاية التفس ية (يونس علي .)130 :2003 ،ويتفق اللغويون على أ ّن
والثانيةّ ،

الكفاية املالحظية شرط أساسي يف البحث اللغوي و ّأّنا املنطلق املبدئي الستكشا الظاهرة اللغوية ّإما
وإما مبالحظة عناصرها غ املاديّة وهي املعرفة اللغوية للمتحدث السليقي (العلوي
مبالحظة عناصرها املادية ّ

كمال .)27 :2014 ،أما املالحظة فال تكفي بوحدها للحصول على النظرية ،فهناك جيب أيضاً أن توصف
وإما يف الوصف
الظاهرة اللغوية وصفاً شامالً إضافة على مالحظتها الشاملة ،فالشمولية هنا ّإما يف املالحظة ّ
تقتضي عدم إمهال أيّة مسة من مسات الظاهرة املدروسة (يونس علي )48-47 :2004 ،ولكن جيدر بالذكر أ ّن
مدى الشمولية يف الوصف أكثر من مداها بالنسبة للمالحظة أل ّن الوصف يستلزم ضرباً من التجريد هلذا يتجه
املادة اللغوية (العلوي.)30-29 :2014 ،
اللغوي يف الكفاية الوصفية حنو احلقيقة اللغوية وتوصيفها ال ّ

3

هذا بالنسبة ملستويي الوصف واملالحظة للكفاية ،ولكن بعض اللغويني الذين يعتنون بفكرة العموميات
اليكتفون هبما فيتجاوزون إىل مستوى أشد جتريداً ويرون أنّه أه املستويات الثالثة وليس هذا املستوى إال
مستوى الكفاية التفس ية الذي اوض يف تأويل الظاهرة اللغوية وتفس ها حىت يصل األمر إىل صوغ قواعد
عاملية تنطبق على مجيع اللغات.
يبدو لنا أ ّن اجلرجاين قد استخدم هذه املستويات الثالثة للكفاية مضيفاً إليها شرط التنبؤ حيثما يالحظ
الوقائع اللغوية بعد املواجهة باملشكلة يف بداية األمر ويصفها ويستقريها ويطرح فرضياته على أساسها فيخترب
ويفسر الوقائع بواسطتها فيصل إىل قانونه العلمي أو نظريته لكي يستخدمها
تلك الفرضيات بشكل دقيق ّ
للتنبؤ بالظواهر أو تفس تعب ات لغوية مستقبلية.
وتلك الوقائع اللغوية اجلزئية عند اجلرجاين كانت كالم اهلل وكالم العرب وأشعاره اليت الحظها كاستخدامات
معيّنة للغة ونوع معني من أساليب النظ مثل التقدمي والتأخ بصفتها وقائع جزئية تصلح الستنتا القاعدة
العامة يف التقدمي والتأخ  .فاالستقراء الذي يعّر بد «استنتا القانون العام للظاهرة بناء على مالحظة الواقع»
ّ
وحىت التفس ية يف الوقائع ،يظهر
(أبوزيد )225 :2009 ،وحيسب كمؤشرة يف تعيني مدى الكفاية الوصفية ّ

1- Descriptive adequacy
2- Explanatory adequacy
3- Universals
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وصح أن ال غىن بالعاقل عن معرفة هذه األمور والوقو عليها
عند عبدالقاهر بصورة جليّة حيثما يقولّ « :
واإلحاطة هبا وأ ّن اجلهة اليت منها يقف والسبب الذي به يعر استقراء كالم العرب وتتبّع أشعاره والنظر
فيها» (اجلرجاين.)41-40 :1984 ،
يؤكد هذا النص على أمهية املالحظة وبعدها استقراء الوقائع اللغوية عند اجلرجاين .وهو يف جانب فروضه
األوىل اليت وصل إليها بعد العكو على آراء العلماء وكتبه  ،وبعد مواجهة املشكلة هب حنو استقراء كالم
العرب واستنتج من خالل تكرار الوقائع يف أحوال معينة لذلك الكالم فروضاً تثبت أن هذه احلاالت مبثابة
يعرب عن استخدامه ملفهوم االستقراء عند تطبيق النظرية يف مواضع عديدة منها باب القصر
قانون عام .وهو ّ
واالختصاص عند جميء إضا للتعريض بأمر هو مقتضى الكالم« :مث اعل أنّك إ ا استقريت وجدهتا أقوى ما
تكون وأعلق ما ترى بالقلب إ ا كان ال يراد بالكالم بعدها نفس معناه ولكن التعريض بأمر هو مقتضاه ،حنو
أنّا نعل أن ليس الغرض من قوله تعاىل ﴿إنما يتذكر أولوا األلباب﴾ أن يعل السامعون ظاهر معناه ولكن أن
يذم الك ّفار» (املصدر نفسه.)354 :
ّ
ويتبني وضوح مفهوم االستقراء عند عبدالقاهر من بيانه أ ّن اهلد من حبث التفاصيل هو التوصل إىل القوانني
ّ
العامة« .فالتطبيقات اجلزئية معروفة على اجلملة من خالل الذائقة اللغوية ولكن من الضروري معرفة القوانني
فتأملوا هذا
العامة اليت حتكمها وأ ّن هذه القوانني ّ
تؤدي إىل عل اليقني غ املوهوم» (أبوزيدّ )237 :2009 ،
ّ
أّنا معروفة جمهولة و لك ّأّنا معروفة على
النص« :واعل أ ّن هذه األمور اليت قصدت البحث عنها أمور ك ّ
اجلملة ...وجمهولة من حيث م يتفق فيها أوضاع جتري جمرى القوانني اليت يرجع إليها ،فنستخر منها العلل يف
حسن ما استحسن وقبح ما استقبح حىت تعل عل اليقني غ املوهوم» (اجلرجاين.)260 :1991 ،

فعبد القاهر باستخدامه هذا النوع من االستقراء الكيفي الذي يعتمد بشكل أساسي على الفه اإلنساين
وبعرضه أمثلة تفصيلية كث ة من القرآن والشعر والنثر يصل إىل مدى من الكفاية الوصفية لتوصيف الظاهرة
اللغوية ويوضح أ ّن املعرفة التفصيلية املرتبطة باستنتا القوانني هلا أمهيّة كب ة فيقول« :اعل أ ّن معرفة الشيء من
طريق اجلملة غ معرفته من طريق التفصيل .فنحن وإن كنّا ال يشكل علينا الفر بني التشبيه الغريب وغ
الغريب إ ا مسعنا هبما ،فت ّن لوضع القوانني وبيان التقسي يف كل شيء وهتيئة العبارة يف الفرو فائدة ال ينكرها
أت للغرض وأشفى للنفس» (املصدر نفسه .)157 :فعبدالقاهر بعد كر هذه القضية
املميز وال افى أ ّن لك ّ
يدل على
يفصل القول يف غرابة التشبيه والتمثيل بذكر شواهد وأمثلة تفصيلية كث ة من األبيات الشعرية وهذا ّ
ّ
املستوى األعلى من الكفاية الوصفية عنده .ميكن أن يقال أ ّن عبدالقاهر قد أخذ على سابقيه عدم كفاية
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آرائه يف مرحلة التوصيف وكوّنا آراء عامة جمملة غ تفصيلية وهي كالرمز واإلمياء واإلشارة ،فطالب صاحب
تلك اآلراء بوضوح مفهومه للنظ وهو ال حيصل إال مبراعاة الكفاية الوصفية وأصوهلا:
«وإ ا كان هذا هكذا ،علمت أنّه ال يكفي يف عل الفصاحة أن تنصب هلا قياساً ما وأن تصفها وصفاً جممالً
وحتصل وتضع اليد على
تفصل القول ّ
وتقول فيها قوالً مرسالً بل ال تكون من معرفتها يف شيء حىت ّ
وتسميها شيئاً شيئاً وتكون معرفتك معرفة الصنّع
اخلصائص اليت تعرض يف نظ الكل وتع ّدها واحدة واحدة ّ
احلا الذي يعل عل كل خيط من اإلبريس الذي يف الديبا وك ّل قطعة من القطع املنجورة يف الباب املقطّع

اآلجر الذي يف البناء البديع» (اجلرجاين )37 :1984 ،فهذا التفصيل للخصائص املعروضة يف
آجرة من ّ
وك ّل ّ
مر سابقاً.
نظ الكالم يفضي بنظرية عبدالقاهر إىل االكتمال وهو شرط من شروط النظرية كما ّ
ّأما عبدالقاهر فال يكتفي بعرض أمثلة تفصيلية فقط بل يروم فكرة الوصول إىل صياغة القواعد العامة اليت تصل

إىل املستوى العاملية أيضاً وتنطبق على مجيع اللغات خبوضه يف تسويغ الظاهرة وتفس ها وهذا يعين وصول نظرية
عبدالقاهر اللغوية إىل مستوى الكفاية التفس ية.فمن األسباب اليت تفضي بنا إىل القول بقابلية تطبيق نظرية
عبدالقاهر على كل اللغات اعتقاده بأسبقية املعاين على األلفاظ منطقياً.على أساس وجهة نظر اجلرجاين ما يُنتج

النظ هو ترتيب املعاين وتشكيلها عند املتكل واملعاين مشرتكة يف كل اللغات بينما األلفاظ تكون مفرتقة:
«والنظ والرتتيب يف الكالم كما بينّا عمل يعمله مؤلّف الكالم يف معاين الكالم ال يف ألفاظها ،وهو مبا يصنع يف
فيتوخى فيها ترتيباً حيدث عنه ضروب من النقش والوشي» (اجلرجاين:1984 ،
سبيل من يأخذ األصباغ املختلفة ّ

اتص بلغة خاصة ألنّه يرتبط بأمر املعاين ال األلفاظ« :اعل أنا إ ا
 .)395هو ّ
يوضح بعد لك أ ّن النظ ال ّ
أضفنا الشعر أو غ الشعر من ضروب الكالم إىل قائله م تكن إضافتنا له من حيث هو كل وأوضاع لغة ولكن
توخي معاين النحو يف معاين الكل » (املصدر نفسه.)362 :
توخي فيها النظ الذي بيّنا أنّه عبارة عن ّ
من حيث ّ

والدليل اآلخر واألخ هنا يف اتسام نظرية عبدالقاهر بسمة العاملية ووصوهلا إىل مستوى الكفاية التفس ية هو
تقريره بأ ّن القول بأن تركيب الكالم من االمسني أو االس والفعل اتص بلغة العرب فقط هو قول فاسد وهذا
بعد كره أمثلة تفصيلية كث ة لالستعارة :مفيدها وغ مفيدها (اجلرجاين.)34-29 :1991 ،
فملخص القول هو أ ّن مفهوم العمومية وعاملية ظاهرة اللغة الذي ينتج من مستوى الكفاية التفس ية كان
ّ
ختص
مفهوما جوهرياً يف نظرية عبدالقاهر وهو ما يؤدي بشكل مباشر إىل أن تكون هذه النظرية ،نظرية عاملية ّ
االنسان مبا هو إنسان وال ترتبط بلغة معينة (أبوزيد.)29 :2007 ،
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بعد أن هب عبدالقاهر من الكل إىل اجلزء ومن اجلزء إىل الكل وتن ّقل بينهما مبرات عديدة لتبيني نظريته أو

بعبارة أخرى بعد استثماره االستقراء واالستنباط للوصول إىل القواعد العامة يف كل باب من أبواب كتابه ويف
كل جزء من أجزاء نظريته كالفصل والوصل مثالً« :وإ قد عرفت هذه األصول والقوانني يف شأن فصل اجلمل
ووصلها فاعل أنا قد حصلنا من لك على أ ّن اجلمل على ثالثة أضرب( »...اجلرجاين.)243 :1984 ،
يبني مبدأ أساسياً وهو مشولية القوانني العلمية لكل القضايا املتماثلة وتطبيقها يف كل األحوال ال
بعد لك ّ
األحوال اخلاصة فقط .على سبيل املثال يثبت اجلرجاين مشولية القوانني املستنتجة يف باب التقدمي والتأخ وإمكان
يقس األمر يف تقدمي الشيء وتأخ ه قسمني،
إجرائها يف املباحث األخرى هلذا الباب« :واعل أن من اخلطأ أن ّ
فيجعل مفيداً يف بعض الكالم وغ مفيد يف بعض وأن يعلّل تارة بالعناية وأخرى بأنّه توسعة على الشاعر
يدل
يدل تارة وال ّ
والكاتب حىت تطّرد هلذا قوافيه ولذاك سجعه .اك أل ّن من البعيد أن يكون يف مجلة النظ ما ّ
اختص بفائدة ال تكون تلك
أخرى .فمىت ثبت يف تقدمي املفعول مثالً على الفعل يف كث من الكالم أنّه قد
ّ
كل حال» (املصدر نفسه.)110 :
الفائدة مع التأخ  ،فقد وجب أن تكون تلك قضية يف كل شيء و ّ
فهذه الشمولية والتعمي الذي يع ّد من إحدى شروط النظرية أيضاً يؤدي بقدرة لك القانون وتلك النظرية إىل
تفس تعب ات لغوية مستقبلية [م تستخدم حىت اآلن] وتطبيق القواعد املندرجة حتتها لشرح مواطن اجلودة
والضعف يف أمثلة أخرى من الكالم الشعري وغ الشعري عربياً وغ عربياً.
من الدالئل األخرى اليت نستطيع أن نستشف منها إثبات وجود قدرة التنبؤ يف نظرية عبدالقاهر هي استخدامه
مفهوم السببية 2الذي يعادل مفهوم احلتمية يف العل املعاصر (أبوزيد .)20 :2007 ،فمفهوم احلتمية العلمية
يدور يف احلقيقة حول العلوم الطبيعية ولكننا نستطيع أن نستخدمها بصورة مع ّدلة يف العلوم اإلنسانية.
يبني وجود قانون
فنستبدهلا مبصطلح السببية اليت تنتج التنبؤات والتفس ات للظواهر املستقبلية .فعبدالقاهر ّ
السببية ّإما يف منهجه وإماّ يف التطبيقات املوجودة يف نظريته .على سبيل املثال هو يستفيد من قانون السببية
يف طريق معرفة مزية الكالم على الكالم اآلخر عندما يعتقد بكون اآلفة العظمى يف ترك البحث عن العلة اليت
توجب املزية يف الكالم« :واعل أ ّن هؤالء وإن كانوا ه اآلفة العظمى يف هذا الباب ،فتن من اآلفة أيضاً من
1- Redictability
2- Causality
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زع أنّه ال سبيل إىل معرفة العلّة يف قليل ما تعر املزية يف وكث ه ،وأن ليس إال أن تعل أ ّن هذا التقدمي وهذا
التنك أو هذا العطف أو هذا الفصل وأن له موقعاً من النفس وحظّاً من القبول ،فأما أن تعل م كان كذلك؟

فمما ال سبيل إليه وال مطمع يف االطّالع عليه ،فهو بتوانيه والكسل فيه ،يف حك من قال
وما السبب؟ ّ
لك» (اجلرجاين.)292-291 :1984 ،
ويعر
فعبدالقاهر يف مكان آخر من كتابه يش إىل إجراء قاعدة السببية يف عالقة الكلمات بعضها ببعض ّ
إنشاء العالقات السببية والعلية بني الكلمات كمبىن أساس لنظرية النظ « :معلوم أن ليس النظ سوى تعليق

الكل بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض» (املصدر نفسه.)4 :

وهو يستخدم مفهوم السببية الضرورية يف التطبيق كما يلي« :وإ قد رأيت اجلمل الواقعة حاالً قد اختلف هبا
احلال هذا االختال الظاهر ،فالب ّد من أن يكون لك إّضا كان من أجل ٍ
علل توجبه وأسباب تقتضيه،

فمحال أن يك ون هاهنا مجلة ال تصلح إال مع الواو وأخرى ال تصلح فيها الواو وثالثة تصلح أن جتيء فيها
بالواو وأن تدعها فال جتيء هبا ،مث ال يكون لذلك سبب وعلّة ويف الوقو على العلّة يف لك إشكال
وغموض اك أل ّن الطريق إليه غ مسلوك واجلهة اليت منها تُعر غ معروفة» (املصدر نفسه .)212 :وهذا

يعين أ ّن عدم معرفتنا بسبب األمور اليؤدي بنا إىل اللجوء إىل مفاهي ومهية أو إنكار وجود العلّة أل ّن عدم
يرد إىل قصور العل حالياً وميكن أن يعر السبب يف املستقبل وهو ما يتّفق مع مفهوم احلتمية
املعرفة هذا ّ
العلمية باملعىن املعاصر (أبوزيد.)21 :2007 ،
على أي حال إجراء هذه السببية يف مرحليت النظر والتطبيق عند اجلرجاين يفضي بقدرة نظريته إىل التنبؤ
بالظواهر اللغوية املستقبلية وتفس التعب ات اليت م تستخدم حىت اآلن ،التعب ات اليت تكون حسب رأيه
الّنائية« :وإ قد عرفت أ ّن مدار أمر النظ على معاين النحو وعلى الوجوه والفرو اليت من شأّنا أن تكون
فيه ،فاعل أ ّن الفرو والوجوه كث ة ليس هلا غاية تقف عندها ،وّناية ال جند هلا ازدياداً بعدها» (اجلرجاين،
 .)87 :1984وترجع إىل حسن خت ّ املتكل من بني خيارات متع ّددة الّنائية «واعل أنا م نوجب املزيّة من
أجل العل بأنفس الفرو والوجوه فنستند إىل اللغة ولكنّا أوجبناها للعل مبواضعها وما ينبغي أن يُصنع فيها،
فليس الفضل للعل بأن "الواو" للجمع و"الفاء" للتعقيب بغ تر ٍاخ و"مث" له بشرط الرتاخي و"إن" لكذا
و"إ ا" لكذا ،ولكن ألن يتأتّى لك إ ا نظمت شعراً وألّفت رسالة أن حتسن التخ ّ وأن تعر لك ّل من لك
موضعه» (املصدر نفسه.)250-249 :
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 .3مرحلة االختبار والنقد
وتعر بطريقة حت ّقق النظريات والفرضيات املندرجة حتتها
رمبا تع ّد هذه املرحلة من أه مراحل املنهج العلمي ّ
(نبوي .)210 :1384 ،بعد أن حصل العام على حقيقة ما يف هنه وأبدع نظرية علمية يف حقله العلمي حاول
أن اترب فرضياته املطروحة ويعلّل لآلخرين ما وجد من اإلبداعات وإجنازاته العلمية .أما ميكن أن يُنظر إىل هذه
املرحلة مبنظارين :أحدمها من منظار العام بنفسه وثانيهما من منظار اآلخرين حيثما ينظر العام إىل إجنازاته اليت
قد طرحها بصورة فرضية ويسعى يف طريق إثباهتا واختبارها من جانب ومن جانب آخر ينظر اآلخرين إىل مثرة
جهود لك العام وينقدها ويقيّمها .رّمبا نقول بأ ّن العل يتكامل وينمي عن طريق اإلبداع الفردي واالنضباط
غض النظر عن اإلبداع الفردي يف العل والبحث
اجلمعي وعالقتهما املتبادلة بينهما بعبارة أخرى كما ال ميكن ّ
العلمي ،ال ميكن أيضاً غض النظر عن االنضباط اجلمعي واختبار اجلمهور (املصدر نفسه).
بالنسبة لعبدالقاهر اجلرجاين واختباره فروضه املطروحة وحك اآلخرين على نظريته فهو قد جنح يف مرحلة
االختبار أيضاً عندما جاءت بشواهد كث ة شعرية وغ شعرية الختبار فروضه ولكن اآلخرين اآلتني بعد
عبدالقاهر ما استطاعوا أن يقيّموا نظريته تقييماً وافياً ويضيفوا إليها شيئاً ا بال .نع ميكن أن يُقال بأ ّن أمثال
الز شري (ت538ه) والفخر الرازي (ت606ه) والسكاكي (ت )626والقزويين (ت )686قد تأثّروا
بنظرية عبدالقاهر وكتبوا يف امتدادها آثار بالغية مفيدة ولكن هذا التأثر ما انتهى إىل النقد واإلضافات بل
ّأدى بعض األحيان إىل التعقيد والتقنني املنطقي .فاآلتون بعد عبدالقاهر ما ّاجتهوا حنو نقد نظرية عبدالقاهر
واختباره اختباراً يضيف إىل العل شيئاً جديداً بل خلّص كل آرائه يف النقل والتبويب والتنظي وإن وجدنا
بعض األحيان يف ثنايا كتبه التنويه بعمل عبدالقاهر وبرباعته يف استنباط أصول عل البالغة وتطبيقه نظريته
يف إثبات النظ القرآين .ميكن أن يرجع هذا األمر إىل احنسار اإلبداع الفكري ال يف علوم البالغة فقط وإّضا يف
احلضارة اإلسالمية عموماً حىت منتصف القرن التاسع عشر امليالدي حيث بدأت بواك النهضة العربية
اإلسالمية (أبوزيد.)38 :2007 ،

ّأما بالنسبة ملوقف املفكرين املسلمني إزاء تقيي نظرية عبدالقاهر ونقده فهناك كث منه درسوا عبدالقاهر
ونقدوا آراءه أدبياً ولغوياً وبالغياً من مثل أمحد أمحد بدوي ونصر حامد أبوزيد وعبدالقادر حسني وأمني اخلويل
وعبدالعزيز محودة وحممد زكي العشماوي وحممد مندور وحممد أبوموسى وبدوي طبانة وطه حسني و ...لكن
عربت عن التقدير ألعمال اجلرجاين من زاوية اللغة والنقد األديب فقط وخلت
كل هذه األعمال الدراسية قد ّ
وفسر كيفية ظهور نظرية
من حتليل ملنهجه يف معاجلة قضية اإلعجاز ،األمر الذي قد ّ
تطر إليه مس أبوزيد ّ
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النظ وأسباب تكوينه ملؤلفاته الثالثة "الرسالة الشافية" و"الدالئل" و"األسرار" لقضية اإلعجاز اللغوي يف
القرآن (املصدر نفسه .)42 :فهناك كتّاب ودارسون آخرون قد حلّلوا نظرية اجلرجاين وطبّقوها على النصوص
الشعرية والنثرية والقرآنية وكشفوا زوايا فية من تلك النصوص ال نريد اآلن معاجلتها ولكن نأيت ببعض آرائه
النقدية ألعمال عبدالقاهر اليت تدور أكثرها حول اجلوانب اإلجيابية لنظرية النظ وشرحها وتفس ها غ

مضيفني إليها زوايا جديدة.
يذكر أمحد مجال العمري «أ ّن عبدالقاهر ينطلق يف حبثه البالغي من مقولة بارعة ميكن أن نعتربها مقولة
معاصرة وهي أ ّن النص األديب تشكيل لغوي أو بناء لغوي يف الدرجة األوىل وأ ّن علينا أن ننشد أسرار مجاله
الفين يف حتليل بنائه اللغوي الذي يرجع إليه وحده كل ما يف النص األديب من مجال وروعة أو فساد
واختال » (مجال العمري .)242 :1990 ،ويقول حممد أبوموسى بأن «عبدالقاهر يعلّمنا منهج العل كلّه أو

منهج املعرفة وأ ّن أصل هذا املنهج هو حتليل اللغة ،لغة الفكر واألدب واملعار والعلوم كل لك سواء...
وعبدالقاهر يقول إنّه يف هذا الكتاب يعل الناس الطريق الذي يصلون منه إىل صور املعار والعلوم وسرائرها
ومكنوناهتا وأنّه إّضا شغل بتحليل اللغة لذلك أعىن ليضع يف يد األمة بكل طبقاهتا منهج حتصيل العل وحتليل
اهلني» (حممد أبوموسى.)52 :2010 ،
املعرفة يف أي باب من أبواب العل وهذا ليس باألمر ّ

ويورد عبدالعزيز محودة آراء متع ّددة حول أعمال عبدالقاهر يوجز فيها آراء أمثال حممد عابد اجلابري وحممد زكي
العشماوي وحممد مندور وأمحد مطلوب وحممد خلف اهلل أمحد وكمال أبوديب يف جانب آرائه نفسها (انظر:
محودة .)413-213 :2001 ،على سبيل املثال يذكر رأي العشماوي الذي يقول بالتقاء وجهة نظر عبدالقاهر
بوجهة نظر ناقدين حديثني إليوت وريتشاردز (املصدر نفسه )256 ،217 :أو يسجل حديث حممد خلف اهلل
أمحد قائالً« :وما مييّز أسلوب املؤلف [أي عبدالقاهر] فيهما [دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة] منهجه الواضح
القائ على االستقراء الذوقي من جهة وعلى التحليل العلمي الدقيق من جهة أخرى حىت لتكاد حبوثه فيهما
تقرب يف دقتها وتسلسل مراحلها من أسلوب العصر احلاضر يف حبوثه العلمية» (املصدر نفسه .)236 :ويقول
يعر سبيل الكالم بسبيل التصوير والصياغة« :إ ّن
عبداحلمودة بنفسه عند حتليل نص عبدالقاهر الذي ّ
عبدالقاهر اجلرجاين هنا يضع جمموعة من املبادئ اللغوية والنقدية اليت تنقله من القرن اخلامس اهلجري إىل قلب
القرن العشرين امليالدي الذي شهد ّنضة علوم اللغة من ناحية وظهور أكرب عدد من املدارس النقدية وأكثرها
تعقيداً من ناحية ثانية» (املصدر نفسه .)278 :ويقول يف مكان آخر« :إ ّن الريادة احلقيقية لعبدالقاهر تتمثّل يف
تقدميه املبكر ملصطلح مألو يف الدراسات اللغوية يف القرن العشرين وهو معىن املعىن» (املصدر نفسه.)298 :
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كل شيء قد قيل حىت اآلن ،كان يدور حول اختبار اآلخرين نظرية النظ ولكن بالنسبة لعبدالقاهر نفسه فهو
أيضاً أجرى مرحلة االختبار ولكن نقده واختباره كان يع ّد اختباراً داخلياً إ اترب فرضياته املطروحة والقواعد
اليت ّت استقراؤها واستنتاجها من التطبيقات الشعرية وغ الشعرية املختلفة .ولكن قبل لك جيب حتديد
احلدود بني ثالثة مصطلحات وعالقتها معاً وهي مصطلحات النظرية والفرض والقانون أو القاعدة .فهناك

ارتباط وثيق بني هذه الثالث إ تبدأ النظرية من الفرض وتنتهي بالقانون إ ا ما ثبت على جهة اليقني صحتها،
فيقال« :النظرية جمموعة من االفرتاضات واملبادئ املقبولة علمياً توضع لتحليل بعض الظواهر أو تفس طبيعتها
أو سلوكها ...وإّضا تطرح النظرية ّأول ما تطرح على صورة فرضية أو ظنّية ،1فتن أيّدهتا الوقائع والتجارب على
ٍ
صحتها وتع ّذر تعليل
اهلامة ارتقت إىل مرتبة النظرياتّ ،أما إ ا قام الدليل القطعي على ّ
حنو خال من الثغرات ّ
نفس تلك الظواهر بأية نظرية أخرى فعندئذ تصبح قانوناً» (البعلبكي1980 ،؛ نقالً عن عبدالدامي:2006 ،

 .)201وعبدالقاهر يراعي هذه احلدود عندما يطرح يف البداية فرضياته بعد مواجهة املشكلة فيختربها بواسطة
حتليل عدد ك ب من األبيات الشعرية واآليات القرآنية املختلفة بوصفها ضا لغوية للوصول إىل قاعدة معينة
واجتماع هذه القواعد يشكل معاً نظرية النظ العلمية ،النظرية اليت تنتهي إىل القانون العام الذي يصد على
كل اللغات ال لغة خاصة.

ضرب هنا مثال واحد لبيان عملية االختبار وهو يف معرض استكمال عبدالقاهر لقواعد التقدمي والتأخ يف
يُ َ
حالة "اخلرب املثبت" .فهو يف البداية يطرح القاعدة ويشرحها [نقطة البدء من الكل] مث يضرب مثاالً شعرياً هلا

[الذهاب إلى الجزء باإلتيان باألمثلة الكثيرة] ويشرحه مث يضرب مثاالً آخر ويشرحه مث حيقق القاعدة يف
مثال آخر مث حيققها يف أمثلة أخرى شعرية مث ينتقل من الشعر إىل آيات القرآن الكرمي لتحقيق القاعدة بنفسها
فيضرب مثالني من سوريت الفرقان واملائدة ويؤكد القاعدة أيضاً من خالل االستشهاد مبا كره سيبويه مث يناقش
ويرد على هذا التساؤل مث يضرب مثاالً آخر من سورة احلج
تساؤالً مفرتضاً عن القاعدة هبد حتقيقها أيضاً ّ
وكذلك سورة املؤمنون ويسرتسل يف شرح امليزة اليت ترتتب على قاعدة "تقدمي اخلرب" ويف التدليل عليها من اللغة
فيقررها
العادية ومن آيات القرآن ويف النهاية يصل إىل أن القاعدة قد حت ّققت أو اختربت[العودة إلى الكل] ّ
كما يلي« :واعل أن معك دستوراً له فيه ،إن تأملت غىن عن كل سواه وهو أنّه ال جيوز أن يكون لنظ
الكالم وترتيب أجزائه يف االستفهام معىن ال يكون له لك املعىن يف اخلرب» (اجلرجاين.)140-128 :1984 ،

1- Hypothesise
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يوضح أ ّن اجلرجاين يبدأ من احلك الكلي وهي فرضية موجودة يف هنه [ناشئة من
التأمل يف هذا النص ّ
ّ
فيتحرك من هذا احلك الكلي إىل الوقائع اجلزئية ومالحظتها ودراستها الختبار تلك الفرضية
دراساته السابقة] ّ
مبرات كث ة هذه الفرضية حىت يصل إىل احلك الكلي والقاعدة
الذهنية اليت قد تب ّدلت إىل فرضية عينية واترب ّ
العامة فيثبت النظرية والقانون.

النتائج
توصلنا من خالل املباحث املطروحة يف ثنايا البحث على النتائج التالية:
 .1رغ تعلّق اجلرجاين ونظريته بالرتاث نرى أنّه اطو خطوات انهجة علمية حيث ميكن تقريب هذه
اخلطوات باملراحل العلمية اقحمصاة من جانب بوبر وهذا يثبت عدم تعلّق أفكار اجلرجاين وأعماله
بالرتاث فقط بل تتعلّق تلك األفكار بعصرنا احلديث.
 .2حسب املرحلة األوىل من مراحل املنهج العلمي عند بوبر ،يواجه اجلرجاين مشكلة متعلّقة مبعاي
جودة التعب ونظ الكالم اليت ما كان قد وفّق سابقوه يف تعيينها وإحصائها ففي املرحلة الثانية
حلل هذه املشكلة وهي نظريته النظمية اليت كانت
يذهب هذا الرجل حنو مرحلة إبداع نظرية جديدة ّ
وتوخيه ،فيتّجه بعد لك حنو املرحلة الثالثة تعين اختبار نظريته باستعانته
تدور حول معاين النحو ّ
الشواهد الشعرية وغ الشعرية الكث ة.
 .3قد روعيت يف نظرية النظ بعض شروط النظرية العلمية احلديثة كاالنتفاع باملستويات الثالث للكفاية
(تعين الكفاية املالحظية والكفاية الوصفية والكفاية التفس ية) وقدرهتا على التنبؤ وفه الظواهر
املستقبلية.
 .4ال يكتفي اجلرجاين يف سبيل بناء نظريته مبستويي الوصف واملالحظة للكفاية بل يتجاوز إىل مستوى
أشد جتريداً يعين مستوى الكفاية التفس ية الذي اوض يف تأويل الظاهرة اللغوية وتفس ها حىت يصل
األمر إىل صوغ قواعد عاملية تنطبق على مجيع اللغات.
 .5من الدالئل اليت تثبت قدرة نظرية عبدالقاهر للتنبؤ وتفس تعب ات لغوية مستقبلة هي مشولية هذه
النظرية وتعميمها على املباحث اللغوية األخرى واستخدامه مفهوم السببية الضرورية ّإما يف النظر ّإما
يف التطبيق.
 .6عبدالقاهر اجلرجاين يعلّمنا منهج العل أو منهج املعرفة الذي يوصلنا حنو الوصول إىل املعار اجلديدة
يف كل الساحات العلمية خصوصا ساحة العلوم اإلنسانية اليت تعاين الضوضاء يف جمال املنهج.

المنهج العلمي ومراحله في نظرية النظم للجرجاني في ضوء نظرية كارل بوبر
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 .7واألخ هو أ ّن هناك شروطا أخرى للنظرية العلمية مثل االتسا واالقتصاد اللغوي والشمولية
والتجريد اليت أش إليها يف البحث ولكن ما طُبّقت على نظرية عبدالقاهر وما اختُرب مدى رعايتها
فيها فيُقرتح للباحثني اآلخرين أن يعاجلوا هذه القضية واتربوا نقاط القوة والضعف لنظرية عبدالقاهر
ظل شروط النظرية العلمية احلديثة ،كما يُقرتح للباحثني املشتاقني إثبات وجود املنهج
اجلرجاين يف ّ
العلمي عند سائر علماء الرتاث يف ضوء مسات املنهج العلمي احلديث.
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Abstract
This study aims to investigate the methodology of Al-Jurjani's theory in the
light of the features of contemporary scientific method based on Karl Popper's
theory. We have chosen this topic because we have seen some features of
contemporary scientific theory in the theory of Al-Jurjani despite its
association to heritage. We have also observed that Al- Jurjani acts in his
theory on scientific method absolutely which corresponds to the steps of a
scientific method that has been proposed by contemporary scientists Our
approach in this study is a descriptive and analytical method .Thus at first, we
define the terms and describe the stages of the scientific method and the
features of contemporary scientific theory especially Karl Popper' theory; then
are matching this process and features on the theory of Abd al-Qahir. The
findings of this study show that Al-Jurjani adopted the idea of "Systems" from
its predecessors and turned it into a scientific theory which has adhered in it
three levels of adequacy: observational adequacy; descriptive adequacy;
explanatory adequacy that lead to the ability to predict. We also conclude Abd
al-Qahir wends in his theory scientific steps when comes to solving the
problem that existed in his mind therefor tested it with ample evidence of
poetry and non-poetry.
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