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مقدمة
أصبح "الحجاج" مبحثنا متداكالن في مقاربة مختمؼ الخطابات العممية كاإلنسانية ًباختبلؼ

و
و
و
كنتيجة لحضكره الكمي أك النسبي فييا؛ كيعكد ىذا الحضكر في الخطابات
الفت
كبشكؿ
ضركبيا،
عمى تبايُّنيا إلى ًارتباط مفيكـ "الحجاج" بالبعد اإلقناعي الذم ًاتسع خبلؿ خمسينات كستينات القرف
الماضي ،غير بعيد عف فترة الحرب الباردة بيف المعسكريف الشرقي االشتراكي كالغربي الرأسمالي.
ًانفتح "الحجاج" عمى أنساؽ أخرل مثؿ :الصكرة كاإلشيار التجارم كاإلعبلـ ...كتعالت مكجاتو خاصةن مع
إف ارزات النظاـ العالمي الجديد بكؿ ما تحممو مف تطكر رىيب لكسائؿ اإلعبلـ ،كًانتعاش
سكؽ
لمفاىيـ الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف ...كلسنا نغالي إذا أيدنا الزعـ القائؿ" :أف عالمنا اليكـ
ه
كبيرةه بضاعتيا الدعاكل كالحجج بشتى ألكانيا كأصنافيا" .ىذه المعطيات الحضارية كالتغيرات
اإلنسانية المستجدة غذت الحاجة إلى الحجاج؛ بكصفو أداةن لمناقشة األفكار ميما ًاختمفت طبيعتيا
كدرجة مكثكقيتيا؛ كألنو آليةه ميمة في دفع األطراؼ المختمفة لممشاركة ك ً
االنخراط في عمميات

االحتقاف السياسي ك ً
التكاصؿ؛ التي تستيدؼ بالدرجة األكلى ًاحتكاء أسباب ً
االجتماعي ،كتكسيع دائرة

الحد مف أشكاؿ العنؼ كالتطرؼ كاإلرىاب ...كفي المقابؿ تدعيـ السبلـ كاألمف بكاسطة
الحريات ،ك ٌ
الخيرة كتغميب سمطة
القيـ اإلنسانية الكجدانية ٌ
الحكار العقبلني القائـ عمى المنطؽ السميـ المنفتح عمى ٌ
كيكظؼ خدمةن
الحجة الصحيحة كالجدؿ البناء المثمر ،كما ينبغي أف ييكظؼ الحكار ،ال كما يكظِّ ى
ٌ
ؼ ي
القيـ النبيمة كعف صالح المستضعفيف مف الشعكب.
ألجندات كمطامع سياسية كًاقتصادية بعيدة عف ٌ
ىذا كقد ىشك ىؿ "الحجاج" آليةن مركزيةن في الفكر العربي اإلسبلمي جراء ً
االتٌصاؿ بالخطاب
ى

كن ىقمىو مف النزعة المغمقة المتحجرة كالساذجة في
القرآني الذم صح ىح المسار الفكرم لمعقؿ العربي ى
مثمر بما يفيد اإلنساف
نا
تفسير القضايا إلى إقرار مفاىيـ التساؤؿ كالتفكر كالتحاكر ...كتكجيييا تكجيينا

صكرىا بيف النظر
كالمجتمع كاألمة؛ األمر الذم جعؿ الممارسات كالفعاليات الحجاجية تكثر كتتنكعي
ي

اء أكانت
كالجدؿ كالمناظرة كغيرىا ...لتناقش عديد المسائؿ كالقضايا ذات المكضكعات المختمفة سك ن
ً
و
زمنيا مف
أدبيةن أـ فقييةن أـ فمسفيةن أـ عقديةن ...ك التي لـ تقتصر عمى
عصر دكف آخر ،بؿ امتدت ن
ظيكر اإلسبلـ إلى أيامنا ىذه ،كشممت كؿ أصقاع الحكاضر اإلسبلمية مشرقنا كمغرنبا .كليس أدؿ
عمى ذلؾ مف كثرة المؤلفات التي ًاصطبغت بالطابع الجدلي الحجاجي ككتب األصكؿ

أ

مقدمة
كالمناظرات؛ كىناؾ نماذج لمناظرات ًاحتفظ لنا بيا التاريخ تظير بجبلء عبقرية العقؿ المسمـ
يسا عمى ىذا
كقدرتو الفائقة عمى إقناع الخصـ بصحة ما يعتقده المسممكف كيؤمنكف بو .كتأس ن

جاءت فكرة مكضكع األطركحة المكسكمة:

آليات الحجاج في عيون المناظرات ألبي عمي السكوني
– دراسة تداولية-
المؤلفات التي أفرد لفف المناظرة العقدية ،جمع فيو
كىذا الكتاب الذم نحاكؿ مقاربتو
ن
تداكليا مف ي
"السككني" مائة كستيف( )160مناظرةن جعميا بمثابة "رياضة لممتعمميف في عمـ التكحيد" ،فيي
مناظرات في عمـ الكبلـ اإلسبلمي كفؽ المعتقد األشعرم .نتممس مف خبلليا البحث في إشكالية

فكرية جدلية جكىرية ىي:
ستنادا إلى النمكذج
 ماىي آليات الحجاج المتبعة مف "السككني" إلثبات صحة العقيدة األشعرية ًا نالحجاجي األصكلي؟

كتندرج ضمنيا ىذه األسئمة الفرعية:
 ما ىك طابع المناظرات العقدية؟
عمكما كعند "السككني"
 ماىي خصائص الحجاج اإلقناعي عند عمماء الكبلـ
ن
خاص؟

و
بشكؿ

 كيؼ ينتظـ الفعؿ الحجاجي عند المتكمميف؟
كاجماالن ،فالدراسة تستيدؼ الكشؼ عف آليات الحجاج المنطقية كالمغكية كالببلغية التي ًاعتمدىا
تسك يغيا األسباب اآلتية:
"السككني" في االستدالؿ لمذىب األشاعرة .كىي محاكلةه ٌ
 الرغبة في التعمؽ أكثر في مكضكع الحجاج كالتعرؼ عمى مفاىيمو كآلياتو مف جية كطرائؽتكظيفيا في المناظرات مف جية أخرل.
– مسايرة التيار المتنامي كسط الباحثيف الذم يزاكج بيف المناىج الحداثية الغربية كالخطابات العربية
التراثية؛ كمقاربة الحجاج –بكصفو أىـ مفاىيـ المنيج التداكلي– عمى الخطاب األصكلي األشعرم.
األمة اإلسبلمية إلى فر و
ائؼ عديدة ،إلد ارؾ أبعاده كجذكره
 فيـ أسباب ًاختبلؼ
ؽ كطك ى
ٌ
و
محاكلة لمتمكيف لمفكر الكسطي المعتدؿ الذم يحتفي بقيـ الحكار كترسيخ ثقافة
التاريخية في

ب

مقدمة
االختبلؼ ،ك ً
ً
االنفتاح عمى اآلخر كًاستيعابو دكف مصادرة لمفيـ أك ًا و
حتكار لممعرفة ...كما ىك
شأف ك ٌؿ دكؿ العالىـ المت ِّ
حضرة.
ي

كحتى تسيؿ عممية مقاربة المناظرات الكاردة بيف دفتي كتاب "السككني" ًارتأينا المراكحة بيف

المنيج الكصفي كالمنيج التداكلي حسب ما تمميو مضاميف الخطاب في كؿ مرة؛ إذ ايعتي ًم ىد المنيج

الكصفي عند كصؼ الظكاىر الحجاجية الكامنة في المناظرات العقدية ،كتحميؿ المقتطفات كالشكاىد
آليات المنيج التداكلي؛ ألنو أنجع أداة تظير أكجو تكظيؼ
ت
كفؽ آليات النظرية الحجاجية ،كفي ِّعمى ٍ
ي

الحجاج في الخطاب ،كتضيء جكانب مف مقاـ التخاطب داخؿ المناظرات العقدية؛ األمر الذم
ً
ستكناه مقاصد المتكمٌميف كأثرىا في
المدكنة كًا
يسمح ًباقتناص المعنى الحجاجي الذم تكتنزه
ٌ
النص بما يبرز الكظيفة الحجاجية لممناظرة
مخاطبييـ ،كرصد األفعاؿ الحجاجية داخؿ نسيج
ٌ

العقدية.

ً
بتغاء تحقيؽ أىداؼ يركميا البحث كىي:
كيأتي ًاعتماد
ٍ
المنيجيف المذككرٍيف آنفنا ا ى
 تسميط الضكء عمى كتاب "السككني" عيكف المناظرات ،كمف كرائو ميراث السادة األشاعرة الذميي ِّ
كثير
شك يؿ مذىبيـ المرجعية العقدية ألكبر أقطار العالـ اإلسبلمي؛ مصر ك حتى ي
ببلدنا الجزائر ك ه

مف الدكؿ اإلسبلمية.

 الكشؼ عف آليات الحجاج المنطقي كالمغكم كالببلغي؛ لككنيا دعامة بارزة في الدراساتالحجاجية الحديثة.
 تبيُّف الظركؼ المقامية ك الخصائص الفنية التي تساىـ في ُّتشكؿ الخطاب الحجاجي في المناظرة
العقدية.
 تجمية الكيفيات التي يتـ كفقيا تكجيو المغة الطبيعية في المناظرات لتصبح لغة حجاجية بامتيازغايتيا التأثير كالتحكيؿ كاإلقناع ،ال اإلخبار كنقؿ المعمكمات فحسب.
تممس مبلمح النمكذج العربي لمحجاح -إف يكجد– ك معرفة خصائصو.
ُّ -

ج

مقدمة
و
األكؿ عنك يانو "اإلطار المعرفي
أما مكضكع البحث فقد تـ تقسيمو إلى أربعة فصكؿ؛ الفصؿ ٌ
ك السياقي لكتاب عيكف المناظرات" كىك تأسيس مرجعي لممكضكع؛ يتجمى مف خبلؿ تقديـ خبلصة
يخا ،مع بياف صمتو بالمناظرة العقدية ،ك لتحقيؽ مقاربة تداكلية
لعمـ الكبلـ اإلسبلمي مفيمةن كتأر ن

كتحديدا صاحب الخطاب "أبي عمي عمر السككني"
النص"
ناجعة؛ تـ االنطبلؽ مف "خارج لغة
ن
ٌ
(ت717ق) لتمقُّؼ بعض الدالالت كاإلحاالت الثقافية كالحفر في خمفياتيا الدينية كالتاريخية
النصية
كالسياسية كالسكسيكلكجية عمى نحك ييسمـ إلى فيـ آليات الحجاج األصكلي كالكعي بسياقاتو
ٌ

كالثقافية كالحضارية .كبعدىا مباشرةن تـ ع ٍق يد ثبلثة فصكؿ ترصد مجمكع اآلليات المنطقية فالمغكية
االتساؽ ك ً
فالببلغية؛ كإلضفاء شي وء مف ً
االنسجاـ عمى األطركحة قي ِّدمت "اآلليات المنطقية" في

و
تفصيؿ في بنية المناظرة العقدية ،كلً ىما سيككف خبللو –أم في الفصؿ
الفصؿ الثاني ًل ىما سبقىيا مف
الثاني -مف إثبات البناء الحكارم لممناظرة العقدية ،ثـ رصد نمطيا ً
االستداللي بالتمييز بيف

االستدالؿ المباشر كغير المباشر؛ سكاء أكاف ىذا األخير مف القياس أك ً
االستق ارء أك التمثيؿ ،ككاف
ن
آليات بدءا ً
و
كختً ىـ
مبحث مستق هؿ حكل عدة
لمحجاج المغالط
ه
باالستدراج فالمحاصرة ،فمجاراة الخصـ .ي
ن
و
مبحث يعنً ىي بالسبللـ الحجاجية كتمظيراتيا في
الفصؿ ببياف تراتبية حجج المناظرة العقدية في
المدكنة.
ٌ
أما الفصؿ الثالث المكسكـ "آليات الحجاج المغكية في عيكف المناظرات"؛ ًفاختص بتسجيؿ
الم ىحاجة المغكية في المناظرات العقدية؛ مف
مبلمح لغة الخطاب بيف األطراؼ المتناظرة كتقفي آليات ي

خبلؿ تسميط الضكء عمى القيمة الحجاجية لنصكص ىذه المناظرات ألنيا باألساس أفعا هؿ كبلمية
و
بشكؿ تفاعمي لتصبح لبعضيا كظيفةن حجاجيةن ،عمى
ييغي يِّر بيا المتكمٌمكف مكاقؼ بعضيـ البعض

سيتـ تحديد قكتيا الحجاجية.
غرار تمؾ المؤشرات المغكية
ٌ
المسماة "الركابط كالعكامؿ الحجاجية" التي ٌ

ببلغيا مف خبلؿ البحث في مركزية السؤاؿ
يقارب الفصؿ الرابع -كىك األخير -الحجاج
فيما
ن
ي

بدءا بالسؤاؿ في طكر االفتتاح
في المناظرة العقدية كحجاجيتو ،فضبلن عف تتبعو في أطكارىا جميعا؛ ن
ثـ السؤاؿ في طكر المدافعة كالمكاجية ،فالسؤاؿ في طكر ً
االختتاـ .كأميطى المثاـ عف الحجاج
المدكنة ،كما أ ً
يفرىد لمحجاج
تباعا -في
بالتصكير البياني بتقفي أثر التشبيو كاالستعارة كالكناية  -ن
ٌ

د

مقدمة
ث رص ىد حجاجية الطباؽ كالمقابمة كالسجع ك ً
تجكز -كاف
ؽ بيا اإليجاز ك اإلطناب – نا
ألح ى
بالبديع ىم ٍب ىح ه ى
كاف مف مباحث عمـ المعاني .ليعقبو تتبع لحجاجية التدليؿ؛ بكصفو آلية ً
لبلستدالؿ الببلغي عند
ه
االستشياد بالحديث النبكم الشريؼ ك ً
االستشياد باآليات القرآنية ك ً
المتكمِّميف مف خبلؿ ً
االستشياد
بالشعر.
و
المتكصؿ إلييا.
ص ِّدر البحث بمقدمة ك يدب ى
كما ي
ِّج بخاتمة جامعة ألىـ النتائج ي
كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ ًاعتمد البحث عمى دراسات سابقة؛ ذلؾ أف مكضكع الحجاج ال يخمك
مف عشرات الكتب كالدراسات التي أفردىا أصحابيا لمعالجة قضاياه النظرية تارة كتطبيؽ آلياتو
اإلجرائية عمى نصكص مختارة تارة أخرل؛ كأىميا "المسان والميزان أو التكوثر العقمي"
ك"في أصول الحوار وتجديد عمم الكالم" لطو عبد الرحمف" ،الحجاج في القرآن" لعبد اهلل
صكلة و"المغة والحجاج" ألبي بكر العزاكم.
ىذا كقد ًاستفادت األطركحة مف رسالة ماجستير لمباحث "عبد القادر شطيبة" المكسكمة "الحجاج
في كتاب عيون المناظرات ألبي عمي السكوني" تخصص :أدب قديـ ،إشراؼ :أحمد قيطكف ،جامعة
ً
و
فصكؿ؛ ًاستيمؾ الباحث
ثبلثة
قاصدم مرباح ،العاـ الجامعي  .2016/2015كتقع رسالتو في
قديما كحديثنا ،ثـ ىيم ىـ ًقىب ىؿ المناظرًة
فصميف –األكؿ كالثاني -منيا في مفيمة الحجاج عر نبيا كغر نبيا ،ن
ً
بمغ الجانب التطبيقي
فاستحضر الجكانب التنظيرية ليا ،كتتب ىع سيركرتيا التاريخية في األندلس .كلىما ى
حجاجية لمناظرة ك و
و
ًاكتفى بمقار و
احدة –مناظرة إبميس لممبلئكة -مف أصؿ مائة كستيف مناظرة؛ مف
بة
صد ىرىىا بحجة "النمكذج" فقد ىـ "المبلئكة" كمخمكؽ نمكذجي في تعاممو
خبلؿ تحديد أنكاع حججيا فى ى
"إبميسا" أصبلن لمغكاية كالضبلؿ ،كعمى دعامة
كجعؿ
آخرا ،ى
ن
المباشر مع الخالؽ –سبحانو -أكالن كالمخمكقات ن

الحجة البراغماتية مف كراء
تأسيسا عمى تأكيؿ السككني-
ىذا التصنيؼ بي ىف "شطيبة"–
ٌ
ن
تنفير ليـ منو ك ًم ٍف محاكاة أعمالو
نا
ذلؾ؛ كالمتمثٌمىة في تقبيح معصية "إبميس" في أفئدة بني آدـ
كفي المقابؿ تزييف صكرة عبادة كتسميـ المبلئكة ،كقد بنى "السككني" عمى ىذه الثنائية (التسميـ/

ً
االعتراض) األصكؿ التي تقكـ عمييا الفرؽ اإلسبلمية كمٌيا ،كًاستثمر "شطيبة" ىذا التشعب العقدم
بيف الممؿ كالنحؿ إلبراز حجاجية "التمثيؿ" ك"الشاىد".
ه

مقدمة
ستبعاد ىذه المناظرة كخمسةى عشر مناظرةن أخرل كمُّيا مف مناظرات األنبياء –عمييـ
كقد تـ ًا
ي
بحثنا ألف أغمبيا
الصبلة كالسبلـ -ألقكاميـ كىذا االستبعاد لو ما يي ِّبريره؛ إذ أف مضامينيا
جميعا قيتًمىت ٍ
ن
عناكيف رسائؿ ماجستير أك أطركحات دكتكراه عمى غرار؛ الحجاج في خطابات النبي إبراىيـ –عميو

السبلـ -لمباحثة :سعدية لكحؿ ،مذكرة ماجستير ،تخصص :األدب العربي ،إشراؼ :آمنة بمعمى
جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،الجزائر .ك"البنية الحجاجية في قصة سيدنا مكسى -عميو السبلـ-
ل ػ "محمد عرابي" ،رسالة ماجستير ،إشراؼ :عبد الخالؽ رشيد ،جامعة السانية كىراف ،الجزائر2008 ،
أنمكذجا" ،ل ػ "إيماف درنكني" ،مذكرة ماجستير
النص القرآني سكرة األنبياء
 .2009ك"الحجاج في
ن
ٌ
تخصص :األدب العربي ،إشراؼ :الجكدم مرداسي ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائر2012 ،

2013ـ...
المدكنة -كتاب "عيكف المناظرات" ألبي عمي
أما عف مصادر البحث؛ فبعد القرآف الكريـ ك ٌ
التكجو إلى ًاستثمار
عمر السككنيً -استندت األطركحة عمى عدد معتبر مف المصادر ،كلـ يتـ
ٌ
معطيات المراجع األكلى أك الثانية إال في حاالت ف ٍقد المصادر ،أك ًاستحالة تحصيميا؛ كلعؿ ىذا ما

يص ىؿ بو لعمـ الكبلـ ك ػ "الممؿ كالنحؿ" ألبي الفتح
ب لمبحث مزية .كمف أمثمة تمؾ المصادر؛ ما أ ِّ
حس ي
يي ى
الشيرستاني" ،مقاالت اإلسبلمييف كًاختبلؼ المصميف" ك"مجرد مقاالت الشيخ أبي الحسف األشعرم
مف إمبلء الشيخ اإلماـ أبي بكر محمد بف الحسف بف فكرؾ" ألبي الحسف األشعرم" ،شرح العقائد
النسفية" ك"تيذيب المنطؽ كالكبلـ" لػسعد الديف التفتازاني" ،المقدمة" لعبد الرحمف بف خمدكف "اإلعبلـ
بمناقب اإلسبلـ" ألبي الحسف العامرم" ،إحصاء العمكـ" ألبي نصر الفارابي" ،المنقذ مف الضبلؿ"
ك"معيار العمـ في فف المنطؽ" ك " ً
االقتصاد في االعتقاد" ألبي حامد الغزالي" ،المكاقؼ في عمـ الكبلـ"
لعضد الديف اإليجي" ،البرىاف في عمكـ القرآف" لمزركشي" ،المنياج في ترتيب الحجاج" ألبي
الكليد الباجي "أسرار الببلغة في عمـ البياف" ك"اإلشارات كالتنبييات في عمـ الببلغة" لمجرجاني
"مفاتيح العمكـ" لمخكارزمي" ،الصحائؼ اإلليية" لشمس الديف السمرقندم" ،التبصير في التعميـ كتمييز
الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف" ألبي المظفر اإلسفراييني" ،الفرؽ بيف الفرؽ" لمبغدادم كغيرىا كثير
بنسب متفاكتة ...كما تـ ً
و
االستعانة بعدد مف المراجع األكلى كالمناظرة في
مف المصادر التي يكظِّفىت

ً

مقدمة
األدب العربي اإلسبلمي عبد الرحمف حبنكة الميداني ،ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة
(صياغة لممنطؽ كأصكؿ البحث متمشية مع الفكر اإلسبلمي) لحسيف الصديؽ...
خطابا
المدكنة؛ بكصفيا
ىذه المصادر كغيرىا ىي التي أسيمت مجتمعةن في تذليؿ صعكبة
ن
ٌ
أصكليا لو لغتو الخاصة كمرتكزاتو اإلبستمكلكجية المتفردة التي تتعالى عمى مقدرة ك ٌؿ باحث
ن

تممس آليات
متخصص فضبلن عف الباحث غير متخصص؛ فقد شكمت -حقيقةن -صعكبةن في
ٌ
المدكنة ،باإلضافة إلى ُّ
تعدد مقكالت النظرية الحجاجية التنظيرية كًاختبلؼ الرؤل
الحجاج في ىذه
ٌ

كالتكجيات في مقارباتيا اإلجرائية ،غير أف ً
االنطبلؽ مف فيـ "عمـ الكبلـ اإلسبلمي" كتكسُّمًو آداةن

المدكنة تفرض اآلليات الحجاجية أثناء
المدكنة أفضى –بزعمي -إلى جعؿ
نص
مفتاحية لمكلكج إلى ٌ
ٌ
ٌ
التمحؿ
المدكنة) كأجزأتيا عف مغبة
التحميؿ ،فأغنتيا عف التعسؼ في القراءة (فرض اآلليات عمى
ٌ
ٌ
كالتأكيؿ الفاسد.

السيدة الفاضمة المشرفة د .ابتساـ بف
كليس ذاؾ إال فض هؿ مف اهلل تعالى،
ه
كتطبيؽ لتكجييات ٌ
ىف تفضمىت باإلشراؼ عمى ىذه األطركحة؛ إذ كاف ليا سبؽ
خراؼ التي أ ٍيزًج ىؿ ليا الشكر كالعرفاف أ ٍ
ٌ

فصرفت فييا رىافة حسِّيا الرقيؽ ،كحصافة فكرىا العميؽ ،فجزاىا اهلل خير
كسد ثغراتيا،
إغناء طياتيا ٌ
ى

الجزاء.

رب العالميف.
ىذا ،كما تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كاليو أنيب ،كالحمد هلل ٌ

ز

األول
الفصل
ّ
السياق المعرفي لكتاب "عيون
المناظ ارت"

الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"

تمييد:
كعيان منا

باألىمية

المعرفية

كالمردكدية

فيمايمي دراسة مدكنتنا طبقان لمقكالتيا.

التحميمية

المغدقة
ي

لممقاربة

التداكلية،

نحاكؿ

ُّ
كحد الحجاج أنو فعالية تداكلية جدلية فيك تداكلي؛ ألف طابعو
يقكؿ "طو عبد الرحمف"»:
الفكرم مقامي كًاجتماعي ،إذ يأخذ بعيف ً
االعتبار مقتضيات الحاؿ مف معارؼ مشتركة كمطالب
إخبارية كتكجيات ظرفية؛ كييدؼ إلى ً
إنشاء مكجينا
جماعيا في إنشاء معرفة عممية
االشتراؾ
ن
ن
بقدر الحاجة ،كىك أيضا جدلي؛ ألف ىدفو إقناعي قائـ بمكغو عمى ًالتزاـ صكر ًاستداللية أكسع
طب معاني غير تمؾ التي نطؽ
كأغنى مف البنيات اليرمية الضيقة ...كأف ييف ًيـ المتكمـ المخا ى
بيا؛ تعكيبلن عمى قدرة المخاطب عمى ًاستحضاره «( )1فالحجاج بيذا التكصيؼ ممارسة تفاعمية

ضمف سياقات مختمفة يضبط فييا المتكمـ بناء ًاستدالالتو كفؽ صكر مخصكصة خدمةن
إلستراتيجيات تخاطبية تأخذ في الحسباف ظركؼ المقاـ كمقتضياتو ،فتؤدم مجتمعة إلى إقناع
الم ىخاطىب بنقيض رأيو.
ي
تممس السياقات
كعميو؛ فأكؿ ما نبدأ بو ىك التعرؼ عمى صاحب المدكنة ،كمف ثمة ُّ

المختمفة التي أينتً ىجت فييا.

 1ػ ػ طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط ،2000 ،2ص .65
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مدخل :التعريف بأبي عمي السكوني:
ونسبو:
ِ .1اسمو
ُ
كثيرا ،كعمى سعة عممو كدقة تصنيفاتو إال
ؼ كتاب "عيكف المناظرات" غير معركؼ
يمؤلِّ ي
ن

أف يكتاب التراجـ كالطبقات بالكاد يذكركف النزر اليسير مف المعمكمات عنو ،بؿ إنيـ يتمقفكنيا
فيكرركنيا مف غير ما استفاضة كال حتى زيادة(.)1
عف بعضيـ ِّ
ًاسمو الكامؿ :أبك عمي عمر بف محمد بف محمد بف أحمد بف خميؿ بف إسماعيؿ بف عبد
الممؾ بف خمؼ بف محمد بف عبد اهلل
()3

اإلشبيمي

السككني( .)2كتضيؼ المصادر –غالبا -إلى ًاسمو

التكنسي(.)4

 .2موطنو:
لم ىؤلِّؼ "عيكف المناظرات" تاريخ مكلد كاضح؛ لذلؾ رجح المحقؽ التكنسي "سعد
ال ييعمى يـ ي
غراب" أنو يكلً ىد في أكاسط القرف السابع أك حتى قبؿ ذلؾ ،ألنو تمقى بعض العمـ عف ً"ابف
السماط" بالميدية (تػ674ق1275/ـ) كال يمكف أف يككف إذاؾ ُّ
سنو -أم السككني -أقؿ مف
العشريف سنةن .كًاعتمادان عمى ركايات ك تدقيقات أخرل رجح "سعد غراب" أنو مف أىؿ إشبيمية
نزؿ بتكنس في منتصؼ القرف السابع مع كالده "أبي الحسيف محمد السككني"؛ ذلؾ أف آخر
المعمكمات عف ىذه العائمة نجدىا في ترجمة ِّ
جد يمؤلًفنا "أبي الخطاب محمد السككني" الذم فر
مف إشبيمية غداة سقكطيا(سنة646ق1248/ـ) كبعدىا قرر ًابنو "أبك الحسيف محمد السككني"
1

 -مصادر ترجمتو :ينظر،أحمد بابا التنبكتي ،نيؿ االبتياج بتطريز الديباج ،تقديـ :عبد الحميد عبد اهلل اليرامة ،منشكرات دار الكاتب

طرابمس ،ط ،2000 ،2ج ،1ص . 301كينظر ،عمر رضا كحالة ،معجـ المؤلفيف "تراجـ مصنفي الكتب العربية" ،مؤسسة الرسالة
ط ،1994 ،1ج ،4ص .380كينظر ،إسماعيؿ باشا البغدادم ،ىدية العارفيف "أسماء المؤلفيف كالمصنفيف" ،ككالة المعارؼ
الجميمة ،اسطنبكؿ ،1951 ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف  ،ج ،1ص.788

 2ػ ػ ينظر ،سعد غراب ،لحف العكاـ فيما يتعمؽ بعمـ الكبلـ أبي عمي عمر السككني ،حكليات الجامعة التكنسية ،العدد1975 ،12
ص.113

 -3ينظر ،إسماعيؿ باشا البغدادم ،ىدية العارفيف ،ج ،1ص.788
 -4ينظر ،عمر رضا كحالة ،معجـ المؤلفيف ،ج ،4ص.380
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كيؤكد "سعد غراب" نسبية معمكمات تمؾ اليجرة ،كالتي ال تعدك أف تككف
اليجرة إلى "تكنس" .ي
محض تخمينات كًاستنتاجات؛ ُّ
مردىا أف ً"افريقية" ستدخؿ في فترة ًاضطراب طكيمة(.)1
ؼ الرجؿ في عداد المقرئيف ك فقياء المالكية ،كىك أشعرم العقيدة ،ألؼ عدة
كيصن ي
ي

كتب في عمـ الكبلـ األشعرم( .)2كعف ظركؼ نشأتو ،يردؼ المحقؽ مكاصبلن أنو ترعرع في

أسرة عمـ ك و
أدب؛ فكالده الشيخ المتكمِّ هـ "أبك الحسيف محمد السككني" لق ىنو يجؿ العمكـ التي
أحكميا ،يبدك أف ً
االبف كاف كثير المبلزمة ألبيو ،شديد التأثر بو؛ ك يتجمى ذلؾ في كحدة
أسمكبيما في الكتابة كالتأليؼ خاصةن كأنيما صنفا في عمـ كاحد كىك عمـ الكبلـ كالعقيدة؛ كمف
صريح الدالئؿ عمى ىذا الزعـ إتمامو بعض كتب كالده؛ كنقصد في ىذا المكضع كتاب "التمييز
لً ىما أكدعو الزمخشرم مف االعتزاالت في تفسير الكتاب العزيز" الذم صرح بأنو كاف قد بدأه
كالده -رحمو اهلل -ثـ أكممو عنو( )3كىذا ال ييقمِّؿ مف شأنو العممي ،بؿ يؤ ٌكد دكر عائمتو في رسـ
مساره تككينو الثقافي؛ بكصفيا عائمة عمـ كثقافة بالدرجة األكلى.

 .3مؤلفاتو:
ألبي عمي السككني مؤلفات قيِّمة تشي بغزارة عممو ،كمتانة منيجو ،كؿ مصن و
ؼ مميهز عف غيره
ى

في منيجو كأسمكبو .ك لعؿ الناظـ بينيا أنيا كميا في عمـ "أصكؿ الديف" .ك فيمايمي عناكينيا(:)4
 التمييز لًما أكدعو الزمخشرم مف ً
االعتزاالت في تفسير الكتاب العزيز.
ى
 لحف العكاـ فيما يتعمؽ بعمـ الكبلـ.
 األربعكف مسألة في أصكؿ الديف عمى طريقة أىؿ السنة.
 عيكف المناظرات.
 قكاعد المناظرة.
 المعتمد في المعتقد.
 -1ينظر ،سعد غراب ،لحف العكاـ فيما يتعمؽ بعمـ الكبلـ أبي عمي عمر السككني ،ص.113-112
 -2ينظر ،الزركمي ،األعبلـ ،دار العمـ لممبلييف ،لبناف ،ط ،2002 ،15ج ،5ص .63
 -3ينظر ،السككني ،لحف العكاـ فيما يتعمؽ بعمـ الكبلـ ،ص.114

 -4ينظر ،السككني ،المختار مف كتاب لحف العامة كالخاصة في المعتقدات ،شركة دار المشاريع ،ط ،2005 ،1ص.3
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ىذا ما أفصحت عنو مقاالت المترجميف ألبي عمي السككني فيما يتعمؽ بمجمؿ
مصنفاتو .أما عف زمف كفاتو فقالكا تكفي –رحمو اهلل تعالى -عاـ (ت717ىػ 1317 /ـ).
قدـ راسخة في عمكـ الديف ،كباعه
كعميو فإف "عيكف المناظرات" يم ىؤل ه
ؼ في "عمـ الكبلـ" لصاحبو ه
طكيمةه في ِّ
الذب عف أصكؿ االعتقاد اإلسبلمي الحنيؼ عمى منيج السادة األشاعرة.
لذلؾ كحتى تنتظـ سيركرة دراستنا ليذه المناظرات التي جمع قطكفيا في كتابو ،كجب
أف نحيط عممان بسياقاتيا –المناظرات -العامة منيا كالخاصة؛ لئبل نسقط في مغبة التأكيؿ الفاسد
نحمميا فكؽ ما تحتمؿ مف
أك التمحؿ لمتف ىذه المناظرات فنصرفيا عف كجييا الصحيح أك
ِّ
الدالالت خاصة كالحذر في ىذه المكاضع أكلى كأحرل؛ ألنيا تناقش قضايا عقدية مف صميـ
اإلسبلـ كجكىر اإليماف .ك فيما يمي بياف اإلطار المعرفي ك السياقي لمكتاب.

أولً :مدخل إلى "عمم الكالم":
بعدة عمكـ إسبلمية عربية أراد بيا المسمـ المجتيد
ىح ىف ىؿ الفكر اإلسبلمي العربي
ٌ

االستعبلـ عف حكـ أمر مف األمكر الدينية بالنظر إلى عبلماتو كأدلتو؛ مف ىذه العمكـ

اإلسبلمية العربية "عمـ الكبلـ " الذم صرح "أبك عمي عمر السككني" أف المناظرات التي جمع
قطكفيا في كتابو المكسكـ "عيكف المناظرات" تندرج في إطاره؛ في عبلقة تكاشج كطيدة ،سيتـ
بيانيا في حينيا بإرادة الكقكؼ عمى مضاف المنيج الحجاجي األصكلي عامة كالمنيج في
التداكؿ كتجمياتو في المناظرة العقدية خاصة ...ك حتى يتأتى لنا مقاربة ىذه النصكص مقاربة
تداكلية سميمة ينبغي لنا كضع ىذا العمـ في إطاره المعرفي ضمف العمكـ العربية اإلسبلمية.
 .1تسمية "عمم الكالم" و أسبابيا:
تعددت اآلراء حكؿ أسباب تسمية "عمـ الكبلـ " كرغـ تعدد تسمياتو ،إال أف أكثر ىذه
التسميات ذيكعا كتداكالن ىي "عمـ الكبلـ" ،كقد أجمؿ "التفتازاني" (تػ791ىػ) في "شرح العقائد
النسفية" عمؿ ىذه التسمية كمايمي (:)1

 -1ينظر ،سعد الديف التفتازاني ،شرح العقائد النسفية ،تحقيؽ :مصطفى المرزكقي ،دار اليدل ،الجزائر ،2000 ،ص.10 -9

02
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عنكف < بالكبلـ في كذا>...
بالنظر إلى مكضكعات ىذا العمـ التي تي ى
أك ألف أكثر مكضكعاتو شيرة ىك التعمؽ بالكبلـ؛ فمشكمة خمؽ القرآف كانت نقطة



صداـ

كبرل في التاريخ الفكرم اإلسبلمي ،حدثت في عيد المأمكف لكنيا ًامتدت

كشغمت الحياة الفكرية اإلسبلمية لفترات زمنية طكيمة.


ىانا؛ إذ منيجو جدلي قائـ عمى الكبلـ كالحكار كاألخذ
أك ألف ىذا العمـ أقكل العمكـ بر ن



أك ألف "عمـ الكبلـ" أدلتو العقمية كالسمعية مف القكة بحيث أنيا تؤثر في القمب

الرد بيف المختمفيف .كىك يكرث قدرة عمى الكبلـ في مسائؿ الخبلؼ كمقارعة الحجة
ك ٌ
بالحجة ك ً
االنتصار لمعقيدة أك المذىب .

فس ِّم ىي بالكبلـ المشتؽ مف ال ىكٍمـ الذم ىك ال يجرح.
بشدة؛ ي
تيطمؽ عمى "عمـ الكبلـ " تسميات أخرل كىي" :عمـ أصكؿ الديف" كسماه أبك حنيفة

رحمو اهلل تعالى -بالفقو األكبر ...كيسمى بعمـ النظر ك ًاالستدالؿ تارةن ،بعمـ التكحيد
ي
كالصفات" تارةن أخرل( .)1يبدك أف ىذه التسميات ًاشتقت مف أىـ مباحث ىذا العمـ التي

أحكاـ الديف األصمية أك االعتقادية في مقابؿ عمـ
فس ِّم ىي بأصكؿ الديف مف حيث تناكليو
يعالجيا ،ي
ى
الفقو الذم يتعمؽ باألحكاـ الفرعية العممية؛ كليذا سماه أبك حنيفة -رحمو اهلل تعالى -بالفقو
كس ِّمي بالتكحيد كالصفات؛ مف حيث أف األصؿ األكؿ الذم يقكـ عميو الديف اإلسبلمي
األكبر .ي
ىك تكحيد اهلل تعالى تكحيد ألكىية ك تكحيد ربكبية كتكحيد أسماء كصفات ،كما أف مباحث ىذا

العمـ باألساس ىي ذات اهلل تعالى صفاتو كأسماؤه ...كألنو ينظر في المسائؿ الكبرل لمعقيدة
ً
كلبلحتجاج لمعتقد السمؼ
النص الشرعي لتأييدىا
اإلسبلمية كيكظؼ منيج العقؿ إلى جانب
ِّ
الصالح عمى صحتيا.
آخر ىك" :عمـ التشاجر"؛ فقد قاؿ الشاعر في مدح
ك ذكر "الجاحظ"(ت ػ 255ىػ) ليذا العمـ يم ىسمى ى
المعتزلة:

 -1ينظر ،محمد عمي التيانكم ،مكسكعة اصطبلحات الفنكف كالعمكـ ،تقديـ كاشراؼ :رفيؽ العجـ ،مكتبة لبناف ناشركف ،ج ،1ص.29
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يف ً
ً
اهلل ًفي ِّ
اىا ً
اد ًد ً
اجر«
كؿ بمدة
» ىكأ ٍىكتى ي
كم ٍكضعي فيتٍىي ى
كعٍم يـ التى ىش ي
ى
البيت مف قصيدة لصفكاف األنصارم ،كالمقصكد بالتشاجر التنازع ك ً
االختبلفات في الخصكمات الكبلمية

()1

الرد
عمى كجو التحديد؛ كليذا ليقِّب "عمـ الكبلـ" ب ػ "عمـ التشاجر" لً ىما فيو مف المنازعات كالمناقشات كاألخذ ك ٌ
بيف المتناظريف ،كالذم أداتو الكممات التي تختزؿ أشكاآلن مف الحجج كالبراىيف العقمية.
 .2تعريف عمم الكالم:
سمييا "ابف خمدكف" (ت ػ 808ىػ( بالعمكـ النقمية
كي ِّ
إف "عمـ الكبلـ" مف العمكـ الممِّية أك الشرعية ي

()2

عنى
مثميا مثؿ عمـ التفسير كعمـ القراءات كعمـ الحديث كعمـ الفقو كعمـ المغة كعمـ النحك كعمـ األدب ...تي ى

ً
متكسمة المغة العربية المعيارية بكصفيا
بدرس مكضكعات الديانة اإلسبلمية عقيدة كعبادات كمعامبلت...
لغة القرآف الكريـ ( الكحي اإلليي؛ الذم ىك المشكاة التي تقتبس منيا كؿ العمكـ عمى اإلطبلؽ ،كىك مما
ال ىي ٍع ًرض عميو الشؾ كالغمط كالسيك كالنسياف)

()3

يمكف النظر في الصنعة الكبلمية قصد تحديدىا بعدة

اعتبارات؛ إما باعتبار المقصد المستفاد منيا كاما باعتبار مكضكعيا ،كاما باعتبار منيج االستفادة منيا.
كلعؿ أنسب تعريفات "عمـ الكبلـ" ًباعتبار المقصد المستفاد منو؛ قكؿ "الفارابي"
(تػ339ق) » صناعة الكبلـ ممكة ىيقتدر بيا اإلنساف عمى نصرة اآلراء كاألفعاؿ المحمكدة التي
صرح بيا كاضع الممة ك تزييؼ كؿ ما خالؼ األقاكيؿ.)4( «...

قتدر معو عمى إثبات العقائد
كي ِّ
عرفو "اإليجي"(تػ765ق) في "المكاقؼ" بقكلو »:عمـ يي ى
ي

الدينية بإيراد الحجج كالشبو ،كالمراد بالعقائد ما ييقصد بو نفس االعتقاد دكف العمؿ ،كبالدينية

المنسكبة إلى ديف محمد صمى اهلل عميو كسمـ .)5( «...فإذا كاف "الفارابي" ك"اإليجي" قد جعبل غاية عمـ

عمكما دكف تمييز بيف الفرؽ اإلسبلمية ،فإف ً"ابف خمدكف" في مقدمتو
الكبلـ نصرة العقيدة اإلسبلمية
ن
 -1الجاحظ ،البياف كالتبيف ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف ،مكتبة الخانجي ،بيركت ،1969 ،ج ،1ص.25
 -2ينظر ،اب ف خمدكف ،مقدمة ابف خمدكف ،تحقيؽ عبد اهلل محمد الدكيش ،دار البمخي ،دمشؽ ،مكتبة اليداية ،دمشؽ ،ط ،2004 ،1ج ،2ص.172

 -3ينظر ،أبك الحسف العامرم ،اإلعبلـ بمناقب اإلسبلـ ،تحقيؽ كدراسة :أحمد عبد الحميد غراب ،دار الكتاب العربي ،القاىرة1967،
ص.106-105

 -4أبك نصر الفارابي ،إحصاء العمكـ ،شرح :عمي بك ممحـ ،دار كمكتبة اليبلؿ ،بيركت ،لبناف ،ط ،1996 ،1ص.86
 -5عضد الديف اإليجي ،المكاقؼ في عمـ الكبلـ ،مكتبة المتنبي ،القاىرة ،ص.8
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ِّ
الذب عف العقائد اإلسبلمية عمى مذىب السمؼ كأىؿ السنة؛ كىذا
يحصر تعريؼ لعمـ الكبلـ في
الرد عمى المبتدعة
ُّ
نص تعريفو » عمـ يتضمف الحجاج عف العقائد اإليمانية باألدلة العقمية ك ٌ
كسر ىذه العقائد اإليمانية ىك
المنحرفيف في االعتقادات عف مذاىب السمؼ كأىؿ السنة،
ُّ
التكحيد«

()1

ؽ بيف العمكـ النقمية مف حيث ككنيا مقصكدة لذاتيا أك ككنيا عمكـ
ليذا نجد ً"ابف خمدكف" يي ِّ
فر ي

ستحدث لممنافحة عف عقيدة
كسيمة فيي آلة يمعينة إلدراؾ األكلى؛ كمثاؿ ذلؾ عمـ الكبلـ فإنما ىك عمـ يم ى
اء
(التكحيد) عقيدة أىؿ السنة بفيـ سمؼ األمة خالصة مف البدع ك ى
المحدثات قادرة عمى إثبات مسائميا سك ن

بيف أصحاب الممة الكاحدة (الفرؽ اإلسبلمية) أك بيف أصحاب الممؿ األخرل ،خدمةن ليذا المقصد الجميؿ

نشأ "عمـ الكبلـ" .كفي ىذا الطرح ييكافقو اإلماـ الغزالي (ت ػ520ق) (.)2

عمما يبحث فيو عف ذات اهلل كصفاتو
كبالنظر إلى موضوعو يعِّر ى
ؼ "عمـ الكبلـ" بككنو ن

كأحكاؿ الممكنات مف المبدأ كالمعاد عمى قانكف اإلسبلـ ،كالقيد األخير إلخراج العمـ اإلليي
لمفبلسفة

مف ىنا تتضح طبيعة مكضكعات ىذا العمـ كالمتعمقة بذات اهلل تعالى كصفاتو

طردا مف مسائؿ كخمؽ العالىـ ،الخير كالشر ،القضاء كالقدر ،الحشر
كأفعالو كما يتصؿ بيا
ن

كالميعاد ،كبعث األنبياء...

()3

كغيرىا مف المكضكعات التي تيناقىش في إطار المعرفة اإلسبلمية

التي يضبط أطرىا الكحي اإلليي ممثبل في النصكص الشرعية قرآنا كسنة ،كيقبميا العقؿ السميـ
و
فاصمة بيف معالجة عمـ الكبلـ ليذه القضايا كالطرح
الرشيد بؿ كيصادؽ عمييا كيثبتيا مع حدكد
ً
بتداء ،في حيف أف
الفمسفي ليا؛ فالفمسفة -كما ىك معمكـ -تعتمد عمى مقتضيات العقؿ البشرم ا ن

"عمـ الكبلـ" يستدؿ بالحجج العقمية لمبرىنة عمى صحة المسألة الدينية التي ىي في األصؿ
ً
ً
المعانًد إق ارره كالتسميـ بصدقيتو كالعمؿ بمقتضاه فالمبتدأ مف
اعتقاد راسخ عند المستدؿ ي
كي ىراد مف ي
نصكص كتاب اهلل تعالى كسنة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ التي ييحتج ليا بالعقؿ لتأييد معتقد ديني ،مف

الشريعة الدينية

 -1ابف خمدكف ،المقدمة ،ج ،2ص.205

 -2ينظر ،أبك حامد الغزالي ،المنقذ مف الضبلؿ ،دار األندلس ،بيركت ،1967 ،ص .19-18كينظر ،االقتصاد في االعتقاد ،دار
األمانة ،بيركت ،1969 ،ص.2

 -3ينظر ،الشريؼ الجرجاني ،التعريفات ،تحقيؽ :محمد صادؽ المنشاكم ،دار الفضيمة ،مصر ،ص.155
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اإلسبلمية ال مف النظر العقمي المحض الذم يييـ في عكالـ الفكر المتأرحج فبل يسمـ مف
الؽ خطيروة تقتضي محدكدية العقؿ البشرم عدـ السبلمة منيا ،كفي فترات متقدمة
الكقكع في مز ى

مف مراحؿ الكبلـ شاع مبحث جديد؛ ىك "اإلمامة" أمبله طبيعة الظرؼ السياسي الذم عاشتو
األمة اإلسبلمية.
كاذا يرمنا الحديث عف منيج صنعة الكبلـ يستكقفنا تعريؼ "التفتازاني" (تػ791ىػ)
بقكلو » :العمـ بالعقائد الدينية عف األدلة اليقينية )1( «...إذ ىك ًالتماس الحجج العقمية لتعضد
عقائد اإليماف عند المسمميف عمى ما ذىب إليو السمؼ الصالح كتدفع -في المقابؿ -يش ىبو أىؿ
الزيغ كالضبلؿ لتدحضيا ك تثبت بطبلنيا في عممية دفاعية مستميتة عف العقيدة ضد الخصكـ

المنكريف ليا .كما كاف لعمـ الكبلـ دكر إيجابي في إثبات صحة العقيدة اإلسبلمية بكاضح األدلة
عرفنا األدلة كالبراىيف كالحجج العممية ،التي
كالبراىيف العقمية؛ ذلؾ أف ىذا العمـ ىك الذم يي ِّ

باستخداميا نستطيع إثبات أصكؿ الديف اإلسبلمي؛ كبالتالي فيك الذم يييسر يسبؿ التصديؽ
الجازـ كاإلذعاف لمقضايا كاألحكاـ المنبثؽ عف اليقيف التاـ؛ كعميو فإف طرائؽ ً
االستدالؿ ككيفية
إقامة البراىيف ىي المكصمة إلى اإليماف كالتسميـ القمبي الذم ال ييخالًطو شؾ كال ريبة ،ما يجعؿ
ىذه األدلة يقينية.

 .3مرتبة عمم الكالم و فائدتو:
ؼ بو أصؿ الشرائع كالديانات
عمـ الكبلـ أشرؼ العمكـ؛ كيؼ ال ك ىك العمـ الذم تي ٍع ىر ي

ك بو تيرجى أشرؼ الغايات كىي تكحيد اهلل تعالى؛ كليذا يقكؿ العبلمة "السمرقندم" (ت ػ690ق)
في "الصحائؼ" » :فإف العمكـ كاف تنكع أقساميا ،لكف أشرفيا مرتبة ،ك أعبلىا منزلة ،ىك العمـ
اإلليي ،الباحث بالبراىيف القاطعة ،كالحجج الساطعة ،عف أحكاؿ األلكىية ،ك أسرار الربكبية
التي ىي المطالب العميا كالمقاصد القصكل مف العمكـ الحقيقية ،كالمعارؼ اليقينية؛ إذ بيا
يتكصؿ إلى معرفة ذات اهلل تعالى كصفاتو ،كتصكر صنعو كمصنكعاتو؛ كىك مع ذلؾ مشتمؿ
عمى أبحاث شريفة كنكات لطيفة؛ بيا تستعد النفس لتحقيؽ الحقائؽ ،كتستبد بتدقيؽ

 -1سعد الديف التفتازاني ،تيذيب المنطؽ كالكبلـ ،مطبعة السعادة بجكار محافظ مصر ،ط ،1ص.15
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()1
الجنيد البغدادم" سيد الصكفية (تػ297ىػ)ىك » :إفراد
الدقائؽ«  .كالتكحيد كما قاؿ اإلماـ " ي

الم ٍح ىدث « ( .)2بمعنى أف جكىر التكحيد كحقيقتو إثبات كجكد ذات اهلل تعالى قبؿ كؿ
القديـ مف ي

مكجكد أحدثو اهلل سبحانو مف المخمكقات كتنزيو ذاتو العمية عف الشبيو ك المثيؿ ك ِّ
الند كالنظير...

ك إجماالن؛ يقصد بعمـ التكحيد معرفة اهلل عما يميؽ بو -سبحانو -كمعرفة رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ عمى
عما ال يميؽ بيـ؛ لذا يعد ىذا العمـ أجؿ العمكـ
ما يميؽ بو ،كتنزيو اهلل عما ال يجكز عميو ،كتبرئة األنبياء ٌ
كأعبلىا كأكجبيا كأكالىا ( .)3ك قد خص النبي صمى اهلل عميو كسمـ نفسو بالترقي في ىذا العمـ؛ فقاؿ( :أنا

()4
كفيما عنو
عمما باهلل تعالى،
ن
أعممػ ػكـ باهلل ك أخػشاكػـ لو)  .فالنبي صمى اهلل عميو كسمـ أعظـ الناس ن

سبحانو كتقكل لو .كنصت اآليات القرآنية عمى كجكب إحكاـ ىذا العمـ؛ كحسبنا قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﳙ ﳚ

ﳢ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﱠ
ﳣ
ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ

()5

فالحؽ -سبحانو -قدـ األمر بمعرفة التكحيد كادراؾ حقيقتو عمى األمر ً
باالستغفار لتعمؽ التكحيد
بعمـ األصكؿ التي ىي عمدة اإلسبلـ بؿ ىك اإلسبلـ عينو ،كًارتباط ً
االستغفار بعمـ الفركع الذم
يرمي إلى التطبيؽ العممي لئلسبلـ؛ فاألكؿ عقيدة كالثاني عمؿ.
كركل "البخارم" في صحيحو عف أبي ىريرة -رضي اهلل عنو -أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
أم العمؿ أفضؿ؟ قاؿ" :إيماف باهلل ك رسكلو"( .)6ك ليذا كاف الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ يعمـ
يسئًؿُّ :
إيمانا كتصديقنا...
الصحابة -رضكاف اهلل عمييـ
جميعا -كاف يعمِّميـ اإليماف كأركانو قبؿ القرآف ليزدادكا بو ن
ن
كأسكةن بيـ ًاىتـ عمماء السمؼ بتحصيمو كتعميمو بالغ ً
االىتماـ كقدمكه عمى العمـ بالمسائؿ الفرعية

العممية لمديف؛ لشرؼ عمـ العقائد كأىميتو مف حيث التحصيؿ كأحقيتو مف حيث التعظيـ كالتبجيؿ.

 -1شمس الديف السمرقندم ،الصحائؼ اإلليية ،تحقيؽ :عبد الرحماف الشريؼ ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،ص.60-59
2
3

 أبك القاسـ القشيرم ،الرسالة القشيرية ،تعميؽ  :زكريا بف محمد األنصارم ،دار جكامع الكمـ ،القاىرة ،ص.4 -ينظر ،جماؿ صقر ،التبياف في الرد عمى ذـ الكبلـ ،دار المشاريع ،لبناف ،ط ،2005 ،2ص.6

 -4البخارم ،صحيح البخارم ،دار ابف كثير ،لبناف ،1993 ،كتاب اإليماف ،باب قكؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ " :أنا أعممكـ باهلل ك أخشاكـ لو "،
ص.16
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الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
فالفقو في أصكؿ الديف أفضؿ مف الفقو في األحكاـ؛ كليذا سماه أبك حنيفة -كما سبؽ البياف -الفقو
األكبر؛ لما لعمـ الكبلـ مف دكر في تدعيـ أصكؿ االعتقاد اإلسبلمي .كيمكف تمخيص فائدتو

()1

في اآلتي:

 معرفة أصكؿ الديف اإلسبلمي معرفة عممية عمى أساس الدليؿ كالبرىاف.
 حفظ قكاعد الديف أم عقائده ،كارشاد المؤمنيف إلى األدلة العقمية المؤيدة لمعتقداتيـ الدافعة لممعانديف.
ً استناد عرل اإليماف عمى أسس متينة.
 عمـ الكبلـ ىك األساس الذم تستند عميو العمكـ الدينية األخرل؛ إذ عميو تيبنى ىذه العمكـ فيك
أساسيا ،كاليو يؤكؿ أخذىا كًاقتباسيا ،كانو دكف معرفة الخالؽ بصفات الجبلؿ كالجماؿ كأنو أرسؿ

الرسؿ ،كأنزؿ الكتب لـ يتصكر كجكد عمـ التفسير كعمـ الحديث كال عمـ الفقو كال أصكلو.
 الترقي مف حضيض التفكير إلى ذركة اإليماف.

 .4صمة عمم الكالم بالفقو و الفمسفة:
يكاد ييجمع معظـ عمماء المسمميف عمى تقسيـ كاحد لمعمكـ؛ يفصمكف بينيا بمعيار صمة العمة

بالديف اإلسبلمي مف عدمو ،فإف تحقؽ ذلؾ ُّ
عيا ،كاف كاف خبلؼ ذلؾ أنزلكه إلى درجة العمكـ
عدكه شر ن
غير الشرعية .فقد أكرد الخكارزمي(تػ ػ ػ 232ق) في يمصنفو "مفاتيح العمكـ"

()2

مقالتيف؛ جاءت األكلى في

ستة أبكاب؛ ذكر فييا العمكـ الشرعية كما يتصؿ بيا مف العمكـ العربية مثؿ :الفقو ك الكبلـ كالنحك كالكتابة
كالعركض كالشعر .كجاءت المقالة الثانية في تسعة أبكاب؛ جمعت عمكـ اليكناف مف الطب كاليندسة كعمـ
العدد كالمنطؽ كالفمسفة كالنجكـ كالكيمياء كالحيؿ كالمكسيقى.
كيتبيف مف ىذا التصنيؼ أف "الخكارزمي" ُّ
عي ٍيف؛ أما الفمسفة
عمم ٍيف شر ى
يعد الفقو كالكبلـ ى

فيك عمـ غير ذم صمة بالديف اإلسبلمي ،إذ الكبلـ كالفقو عمماف مأخكذاف مف الكتاب كالسنة
بالنص كمجاؿ العقؿ في إلحاؽ الجزئيات الحادثة باألصكؿ العامة التي كضعيا الشارع الحكيـ
ٌ

في حيف أف الفمسفة صناعة البشر عمـ طبيعي لئلنساف مف حيث أنو ذك فكر .كعمى نحك ىذا
ًاستقر "طاش كبرل زاده" في "مفتاح السعادة"
1

()3

كغيرىما...

 -ينظر ،عضد الديف اإليجي ،المكاقؼ في عمـ الكبلـ ،ص.8

 -2ينظر ،الخكارزمي ،مفاتيح العمكـ ،دراسة عبد األمير األعسـ ،دار المناىؿ ،لبناف ،ط ،2008 ،1ص.229-15
 -3ينظر ،طاش كبرل زاده ،مفتاح السعادة كمصباح السيادة ،دار الكتب العممية ،ط  ،1985 ،1مج  ،2ص.554
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ً
كضحا الفرؽ بينيما في
فيما انبرل "الفارابي" لمفصؿ بيف عممي الفقو كالكبلـ يم ن

قكلو »:كىذه الصناعة [الكبلـ] ...غير الفقو؛ ألف الفقيو يأخذ اآلراء التي صرح بيا كاضع الممة
مسممة كيجعميا أصكالن ،فيستنبط منيا األشياء البلزمة عنيا ،كالمتكمـ ينصر األشياء التي
يستعمميا الفقو أصكالن مف غير أف يستنبط منيا أخرل ،فإذا ًاتفؽ أف يككف إلنساف ما قدرة
جميعا
عمى األمريف
ن

فيك فقيو كمتكمـ ،فتككف ينصرتو

ليا بما ىك متكمـ كًاستنباطو عنيا بما ىك

فقيو « ( .)1فإذا كاف الفقو ىك البحث كالنظر في النصكص الدينية عقدية كانت أـ شرعية قصد
ًاستنباط كتكليد أحكاـ مستحدثة لقضايا جديدة فرعية عف تمؾ األصمية التي صرح بيا النص
الديني ،فإف الكبلـ ىك االستدالؿ كاالحتجاج لمعقائد باألدلة الدينية اليقينية مف غير ًاستنباط.
كليذا نقؿ "الشيرستاني"(تػ548ق) عف بعض المتكمميف قكليـ » :األصكؿ معرفة البارم تعالى
بكحدانيتو كصفاتو ،كمعرفة الرسؿ بآياتيـ كبيناتيـ .كبالجممة كؿ مسألة يتعيف الحؽ فييا بيف
أصكليا كمف
المتخاصميف فيي مف األصكؿ .كالطاعة فرع؛ فمف تكمـ في المعرفة كالتكحيد كاف
ن

فركعيا .فاألصكؿ :ىك مكضكع عمـ الكبلـ كالفركع :ىك مكضكع
تكمـ في الطاعة كالشريعة كاف
ن
عمـ الفقو .كقاؿ بعض العقبلء :كؿ ما ىك معقكؿ ،كيتىكصؿ إليو بالنظر ك ً
االستدالؿ؛ فيك مف
ي
األصكؿ ككؿ ما مظنكف كيتىكصؿ إليو بالقياس ك ً
االجتياد فيك مف الفركع«( .)2كبمقتضى ما
ي

سبؽ؛ يتعيف تقسيـ العمكـ الدينية إلى عمـ نظرم يبحث في أصكؿ االعتقاد ىك عمـ الكبلـ كآخر
عممي ينظر في مسائؿ العبادات كالمعامبلت كىك الفقو .كىذاف العمماف مختمفاف؛ مف حيث

الرد عمى مخالفيو
المكضكع ككذا المنيج كالغاية ،فعمـ الكبلـ يسعى إلى نصرة ما جاء بو الديف ك ٌ
عف طريؽ االحتجاج باألدلة العقمية .أما الفقو فيقكـ عمى ًاستنباط األحكاـ كالقضايا كالبحث في أصكؿ
الديف.
تعقيدا بالفمسفة ،كاف كانا
ىذا مف جية ،مف جية أخرل فمعمـ الكبلـ صبلت أخرل أكثر
ن
مختمفيف مف حيث االتصاؿ بالديف؛ فالكبلـ عمـ شرعي ،كالفمسفة عمـ حكمي .كقد أشار ً"ابف

 -1الفارابي ،إحصاء العمكـ ،ص .87
 -2أبك الفتح الشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ ،تحقيؽ :محمد الفاضمي ،المكتبة العصرية ،لبناف ،2003 ،ص. 36
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خمدكف" (ت ػ 808هـ( إلى ًالتباس شأف عممي الفمسفة كالكبلـ

()1

كالتي عزاىا باألساس إلى مخالطة

المتأخريف لكتب الفبلسفة ًفاختمط عمييـ أمر المكضكع في العمميف ،كتداخمت عندىـ مسائؿ
الكبلـ بمسائؿ الفمسفة كالشؾ أف ىناؾ خبلفنا بينيما يستحيؿ معو الخمط ك ً
االمتزاج؛ فعمـ الكبلـ
متأثر في
نا
ىك مف العمكـ اإلسبلمية األصيمة ألنو كلد قبؿ عصر الترجمة؛ أم أنو لـ يكف
حذر إلى حد
ًانطبلقتو بالثقافة كالفمسفة اليكنانية ،بؿ إف التاريخ يؤكد أف ىذا العمـ قد كقؼ مكقفنا نا
بعيد مف التكجيات الفمسفية التي ًاستقت منطمقاتيا كأسسيا مف الفكر اليكناني بالخصكص ،بؿ
إف الكبلـ في مذىب السمؼ كاف بعيدا عف ذلؾ كأصميا كتاب اإلرشاد كما حذا حذكه ،ثـ أدخؿ
المتكممكف بعض طرائؽ الفبلسفة كأدلتيـ في مسائؿ الكبلـ؛ ًفالتبس العمماف عند الكضع
كالتأليؼ .لكف ً"ابف خمدكف" فصؿ في الفرؽ بينيما مف حيث المكضكع كالمنيج كالغاية؛ حينما
قاؿ »:كاعمـ أف المتكمميف لما كانكا يستدلكف في أكثر أحكاليـ بالكائنات كأحكاليا عمى كجكد
غالبا كالجسـ الطبيعي ينظر فيو
البارم كىك بعض مف ىذه الكائنات كىك نكع ًاستدالليـ
ن
الفيمسكؼ في الطبيعيات كىك بعض مف ىذه الكائنات إال أف نظره فييا يمخالؼ لنظر المتكمـ
كىك ينظر في الجسـ مف حيث يتحرؾ كيسكف ،كالمتكمـ ينظر فيو مف حيث يدؿ عمى الفاعؿ

ككذا نظر الفيمسكؼ في اإللييات إنما ىك نظر في الكجكد المطمؽ كما يقتضيو لذاتو كنظر
المتكمـ في الكجكد مف حيث أنو يدؿ عمى المكجد .ك بالجممة فمكضكع عمـ الكبلـ عند أىمو إنما
ىك العقائد اإليمانية بعد فرضيا صحيحة مف الشرع مف حيث يمكف أف يستدؿ عمييا باألدلة
العقمية فترفع البدع كتزكؿ الشككؾ كالشبو عف تمؾ العقائد« (.)2
فمف ناحية الموضوع ،فمسائؿ عمـ الكبلـ تتعمؽ باألصكؿ الدينية كالبحث في ذات اهلل
كصفاتو كأفعالو ،كفي قضايا الشريعة مف بعثة الرسؿ كتنصيب األئمة كالتكميؼ كالثكاب
النص الديني اليقيني مع تأييدىا باألدلة العقمية حتى يتأكد
ستنادا عمى
كالعقاب .يتناكليا ًا ن
ٌ
ً
معا .أما الفبلسفة المسممكف فإف أبحاثيـ تتمحكر حكؿ الكجكد
اإليماف بيا الجتماع النقؿ كالعقؿ ن
كالمعرفة كالقيـ ،كما تشممو ىذه المباحث الرئيسية مف البحث عف اهلل كالعالـ كاإلنساف...

 -1ينظر ،مقدمة ابف خمدكف ،ج ،2ص.213

 -2مقدمة ابف خمدكف ،ج ،2ص .214-213
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فيـ يدرسكف مسائؿ دينية كغير دينية ،فكما يبحثكف في اإللييات يبحثكف في الماديات
كالطبيعيات.
كمف ناحية المقصد أك الغاية مف البحث كيتكخى المتكممكف أف يككف بحثيـ مف منظكر
ديني عقائدم ،فيـ يحرصكف عمى أف يككف بحثيـ ييؤيد الديف اإلسبلمي كيؤكده؛ فغرضيـ
الدفاع عف اإلسبلـ بعد ًاعتناقو دينيان كاعتقاده فكريان .في حيف ال يقصد فبلسفة اإلسبلـ مف كراء
بحكثيـ غرضان دينيان؛ فيكسـ بحثيـ أنو كسيمةه ال غايةه؛ إذ ىدفيـ تحصيؿ العمكـ كالمعرفة كبمكغ
مراتب الحكمة.
أما مف ناحية المنيج :ىناؾ خبلؼ كاضح بيف منيج المتكمميف كمنيج الفبلسفة؛ يكمف
في درجة تكظيفيـ لمعقؿ في معالجة القضايا العقدية ،فالمتكمِّ يـ كفؽ منظكر "طاش كبرل زاده"
يستند إلى ما جاء بو الديف مف اعتقادات ،ثـ يمتمس الحجج التي تدعمو ،أما الفيمسكؼ فيبحث
بعقمو كيرل حقا ما تكصؿ إليو مف دليؿ ،المتكمـ يعتقدي ثـ يستدؿ ،أما الفيمسكؼ فيستدؿ ثـ
يعتقد (.)1
غالى الفبلسفة في ًاستخداـ العقؿ ،فحرركه مف كؿ قيد ،كأخذكا بأحكامو ،كرفضكا ما
سكاىا كجعمكا النص الديني محؿ النظر العقمي ،فإف تكافؽ معو أخذكا بو ،كاف كجدكا فييما
أحيانا حممكه فكؽ ما يحتمؿ تعسفنا.
ًاختبلفا تأكلكا
النص كصرفكه عف ظاىر معانيو ك ن
ٌ
أما المتكممكف فإنيـ أقركا بصحة قكاعد اإليماف ،ثـ اتخذكا أدلتيـ العقمية لمبرىنة عمييا ،فيـ

يعتمدكف البحث العقمي باألسمكب المنطقي إلثبات صحة عقيدتيـ كدحض حجج خصكميـ مف
أ ىؿ الممة اإلسبلمية أك غيرىا مف الممؿ كالنحؿ األخرل .كبالنظر إلى مادة كبل الفريقيف نجد
فرقنا بينيما مف جية أف مادة المتكمميف ىي النصكص الدينية النقمية كال يعكلكف عمى المصادر
األجنبية األخرل إال في المكاضع التي ال تتعارض مع العقيدة بؿ كتككف كسيمة فقط لمدفاع
عنيا ،في حيف أف مادة الفبلسفة المسمميف ًاستمدكىا مف الفمسفة اليكنانية ثـ مف الحديث النبكم

 -1ينظر ،طاش كبرل زاده ،مفتاح السعادة كمصباح السيادة ،ج ،2ص.133
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كثير ،كمنيج بحثيـ النظر في المسائؿ ًبانتياج
نا
اعتمادا
كيعتمدكف عمى النقاش العقمي الذاتي
ن

البرىاف.

 .5مراحل نشأة عمم الكالم ودواعييا
كتككنو إلى أف ًاستكل
حسب ما تذكره المراجع ،مر عمـ الكبلـ بمرحمتيف في نشكئو
ُّ
اضح المعالـ ،معركؼ األركاف مف حيث مكضكعو كمنيجو كغايتو.
عمما ك ى
عمى سكقو ن
كيعكد ىذا التدرج في نشكء عمـ الكبلـ إلى المناخ العاـ السائد في البيئة اإلسبلمية كما ط أر
عمييا مف تحكالت عميقة  ...أكؿ ىاتيف المرحمتيف

()1

حسب ما تذكره المراجع:

 .1.5مرحمة اإليمان القمبي
طغى عمى ىذه المرحمة التسميـ كالتصديؽ كالتقديس خاصة في مرحمة النبي صمى اهلل عميو كسمـ؛
أم خبلؼ؛ لقرب عيد الدعكة كلقدرتو
إذ لـ يسمح كجكده صمى اهلل عميو كسمـ بيف ظيرانييـ مف نشكب ِّ
صمى اهلل عميو كسمـ عمى حسـ أمِّ تساؤؿ أك نزاع في الرأم يمكف أف ينشأ بيف الجماعة المسممة ،سيما
تمؾ التي يمقييا المنافقكف لزرع الفتنة كاثارة البمبمة ىؤالء الذيف سألكا عما يمنً يعكا مف الخكض فيو كالسؤاؿ

عنو ،كجادلكا بالباطؿ فيما ال يجكز فيو ( .)2لذلؾ فإف كجكد النبي صمى اهلل عميو كسمـ بشخصو بكؿ ما

يمثؿ مف معاني ركحية ك ثقؿ معرفي لدل عمكـ المسمميف جنبيـ ً
االختبلؼ في المسائؿ الكبرل
لمعقيدة -خاصة -باإلضافة إلى أف الخكض في أمكر كيذه كاف غير محبكب ،كالجدؿ في
ﱦ ﱠ
ﱧ
بنص الكتاب:ﭐﱡﭐ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
مسائؿ العقيدة منيي عنو؛
ِّ
سثحانو :ﱡﭐ

()3

ًقٌلو

ﲟ ﲡ ﲢ ﲣ
ﲠ
ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ

 -1ينظر ،أحمد محمكد صبحي ،في عمـ الكبلـ ػ األشاعرة ػ دار النيضة العربية ،لبناف ،1985 ،ج  ،2ص.19
 -2ينظر ،الشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ ،ص.17-16
 -3سكرة آؿ عمراف ،اآلية.103
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ًقٌلو تعالى :ﭐ ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ

ﲤ ﱠ

()1

ﱉ
ﱈ

ﱊ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ
ﱋ

ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ

()3

()2

ﭐ ﭐ ﭐكقكلو ج ٌؿ جبللو :ﭐﱡﭐ ﱿ ﲀ ﲁ

كمو؛ الذم يراد بو التنطع كالخكض
كالمقصكد بالجدؿ
مذم ي
ي

فقط لما فيو التنازع كالتفرقة ك ً
االختبلؼ كبالتالي إضعاؼ المسمميف.

كعمى النقيض رغب القرآف في النظر العقمي كالتبصر الذىني

()4

مف أجؿ الكصكؿ إلى

حقائؽ الكجكد مع ً
كمقكمة
االستعانة بالنقؿ بما يكفره مف منظكمة معرفية متكاممة معينة
ِّ

ً
لبلختبلالت التي يمكف أف تعترم سيركرة العقؿ في أثناء مسيرتو إلى ذلؾ.

كلعؿ مف أقكل ًعمىؿ نزعة التكقؼ ىذه؛ مستكل المسمميف العقمي نفسو الذم لـ يكف عمى
درجة مف النضج الفكرم كالفمسفي كاثارة اإلشكاليات العقدية؛ ألف معرفتيـ كانت مقتصرة عمى
نقؿ القرآف كأقكاؿ الرسكؿ بدكف تكغؿ ...فطبيعة المجتمع اإلسبلمي المنغمقة -آنذاؾ– مع حداثة
عيده باإلسبلـ؛ جعمتو ال يتطمع لمعرفة المزيد ،خاصة كأف اإلسبلـ أجاب عف أج أر األسئمة
الكمية المتعمقة باهلل كاإلنساف كالكجكد كالفناء كالحياة األخرل  ...كالخبلصة أف المسمميف لـ يكف
عندىـ كبلـ كال فمسفة زمف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كال خكض في مسائؿ العقيدة لؤلسباب اآلتية:
جاىز لمقاربة حقائؽ اهلل كالككف كالنفس
نا
قدـ لممسمميف
نمكذجا نظرنيا شامبلن
 القرآف ٌ
ن
ك الخمكد ك البعث ...فأغناىـ بذلؾ إلى البحث كالنظر في ىذه القضايا.

 القرآف نيى عف الخكض في الديف كالجدؿ العقيـ كالمراء الذم قد ييدد تماسؾ صؼ
المسمميف .
 -1سكرة آؿ عمراف ،اآلية .105
 -2سكرة األنفاؿ ،اآلية .46
 -3سكرة الحج ،اآلية .68

 -4اآليات القرآنية الحاثة عمى التفكر كثيرة منيا؛ قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ
ﱜ ﱞ ﱟ ﱠ
ﱝ
ﳇ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﱠ سكرة فصمت .35:كقكلو سبحانو :ﱡﭐ ﱙ ﱚ ﱛ
ﳈ
ﱨ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱠ سكرة الركـ8:
ﱩ
ﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
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ً انغبلؽ المجتمع اإلسبلمي كاكتفائو باإلسبلـ.
 ضعؼ فعؿ التفمسؼ عند المسمميف كحداثة التفكير كالنظر العقمي عندىـ.
 كجكد النبي صمى اهلل عميو كسمـ بينيـ ك ِّ
جميعا إلى تأسيس الدكلة اإلسبلمية.
سعييـ
ن
 .2.5مرحمة النظر العقمي
أكؿ تنازع كقع فيو الصحابة كاف في مرض النبي صمى اهلل عميو كسمـ فيما ركاه اإلماـ البخارم
بإسناده عف عبد اهلل بف عباس -رضي اهلل عنو– قاؿ ( :لما اشتد بالنبي صمى اهلل عميو كسمـ ىم ىرضو

ً
كتابا ال تضمكا بعدم .فقاؿ عمر رضي اهلل
ىكتب لكـ ن
الذم مات فيو قاؿ :ايتكني بًدكاة كقرطاس أ ي
عنو  :إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قد غمبو الكجع ،حسبنا كتاب اهلل " ككثير المغط ،فقاؿ النبي

صمى اهلل عميو كسمـ" :قكمكا عني ال ينبغي عندم التنازع " فقاؿ ابف عباس" :الرزية كؿ الرزية ما حاؿ
بيننا كبيف كتاب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ) ( .)1كىذا مثاؿ عف اختبلؼ الصحابة -رضكاف اهلل
عنيـ -لكف المعتبر عند المؤرخيف المسمميف أف أكؿ خبلؼ بيف المسمميف حكؿ كفاتو كارثو كدفنو -عميو
الصبلة كالسبلـ -ثـ تكالت التنازعات تترل الكاحدة بعد األخرل؛ بداية مع مسألة الخبلفة كمف أحؽ
بيا ،التي تصدل ليا أبك بكر الصديؽ -رضي اهلل عنو -كما إف نجح في ذلؾ حتى قكبؿ
باإلعراض عف دفع أمكاؿ الزكاةً ،فاشتعمت نيراف حركب الردة بكؿ ما غذتو مف ًاختبلفات
كتأثير ىي ما جرل في مرحمة حكـ
نا
عميقة في كثير مكضكعات ...عمى أف المحنة األكثر عمقنا
تصعيدا
عثماف بف عفاف -رضي اهلل عنو -فمقتمو أعقب
ن

في حدة الخبلؼ

زمف عمي بف أبي

طالب -رضي اهلل عنو -الذم بمغ حدكد التناحر الدمكم مف أجؿ الخبلفة؛ فكانت حربو مع
طمحة كالزبير ثـ مع معاكية بف أبي سفياف ،كتمتيا حادثة التحكيـ المعركفة التي رفضيا
عمي -رضي اهلل عنو -في بداية األمر ،كبعد إلحاح أنصاره قىبًميا كفكاف ما كاف مف أمر

 -1صحيح البخارم ،كتاب المغازم ،باب مرض النبي صمى اهلل عميو كسمـ ككفاتو ،ص739
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عمرك بف العاص كأبي مكسى األشعرمً ،فانقمب أنصار "عمي" عميو لقبكلو التحكيـ ،كخرجكا
()1

عميو كىؤالء ىـ المسمكف بالخكارج.

إف الخبلؼ حكؿ الخبلفة أك "اإلمامة" كما لو مف أبعاد سياسية فجر خبلفات عقائدية
حكؿ

األصكؿ

الكبرل

لمعقيدة،

فالحركب

الحادثة

في

تمؾ

الفترة

كانت

بيف

طرفيف

مسمميف؛ فأحدىما مذنب بالضركرة بؿ كمرتكب لكبيرة القتؿ؛ كمف ثـ ثارت مشكمة حد اإليماف
ٍ

كالكفر كًانفتح باب الجدؿ كًاحتاج كؿ أحد إلى ترجيح مذىبو كقكلو بحجة نقمية أك عقمية أك

جميعا .ثـ حدث إباف حكـ الدكلة األمكية؛ كفي عيد ىشاـ بف عبد الممؾ (106ىػ)
مركبة منيما
ن
أف تبمكرت مشكمة مف صميـ األصكؿ العقائدية؛ فمظالـ األمكييف بمغت مداىا ،ككاف فقياؤىـ
يبرركف مفاسدىـ بقصاء اهلل كقدره ،فظير المتكممكف في القدر كحمؿ لكاء "القدرية" معبد الجيني
()2

ك غيبلف الدمشقي ك الجعد بف دراىـ  ...إذ رفض ىؤالء القكؿ بالجبر

الذم تبناه األمكيكف

ليؤكدكا عمى حرية اختيار اإلنساف...
كمع شيكع الفرؽ الكبلميةً ،انبرل طائفة مف العمماء المعتدليف كالفقياء المخمصيف في
عمميـ كايمانيـ كعمميـ ،طفقكا في ً
االشتغاؿ ببياف أصكؿ العقائد بالطريقة التي أرشد إلييا القرآف
نظر منطبقنا عمى صحيح العقؿ ،فتصدل ىؤالء األعبلـ كالجيابذة الكراـ
مف النظر في الككنيات نا
لممنافحة عف قكيـ العقائد ككاف في طميعة ىذه الثمة المشتغمة بيذا البياف؛ الحسف البصرم الذم

كاف مقصد الطبلب في مجمسو بالبصرة يستيدكف بعممو كيسترشدكف بفيمو ...
كفي ىذه الفترة ،تبدأ الحقبة االعتزالية التي ُّ
متدادا لدعكة "القدرية" األكائؿ بيف
تعد ًا ن
"الحسف البصرم" ك يم ًر ًيده "كاصؿ بف عطاء" (ت748ق) الذم جعؿ مرتكب الكبيرة في منزلة
بيف

درس
منزلتيف ال ىك بمؤمف ك ال ىك بكافر ثـ اعتزؿ شيخو ،كاتخذ لنفسو
مجمسا كراح يي ِّ
ن

 -1ينظر ،البغدادم ،الفرؽ بيف الفرؽ ،ص.32

 -2ينظر ،أبك الحسف األشعرم ،م قاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية
صيدا ،بيركت ،1990 ،ج ،1ص.10
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عتزؿ"
أصكالن لـ يكف قد أخذىا عف أستاذه "الحسف البصرم" فأص ىؿ بذلؾ لمذىب "اال ا

()1

ككانت

كتأثير في تاريخ الفكر اإلسبلمي.
نا
ىذه بداية كاحدة مف أكثر الفرؽ عمقنا
لـ يكتؼ ً"ابف عطاء" بتدريس مذىبو ،بؿ ذىب أبعد مف ذلؾ كألؼ الكتب في شرح
كبياف عقيدة المعتزلة مف ذلؾ؛ كتاب "المنزلة بيف المنزلتيف" ك"السبيؿ إلى معرفة الحؽ" فنقؿ
بذلؾ "عمـ الكبلـ" إلى فترات التدكيف ككاف ىذا أكائؿ القرف الثاني اليجرم ( ...)2كفي أكاخر
القرف الثالث ظير اإلماـ "محمد بف محمد بف محمكد أبك منصكر الماتريدم" كًاشتغؿ برد أكاذيب
أقكاؿ أصحاب المذاىب العقدية الباطمة ،كألٌؼ في ذلؾ يكتينبا

()3

منيا :كتاب "التكحيد" ،كتاب

"المقاالت" ،ككتاب "أكىاـ المعتزلة"...

كالح في النصؼ األخير مف القرف الثالث نجـ اإلماـ "أبي الحسف األشعرم" الذم كاف
الجبائي" المعتزلي ،فأخذ عنو العقائد كًاستمر عمى ذلؾ سنيف
في مبدأ أمره تممي نذا "ألبي عمي ي
يقكؿ بخمؽ القرآف كًاستحالة رؤية اهلل باألبصار ،كأف الشر يفعمو اإلنساف بإرادتو فقط  ...ثـ رجع

()4
يذانا بميبلد المذىب
عف ذلؾ كمو كصنؼ المؤلفات لنقض تمؾ المزاعـ  ...ليككف ذلؾ إ ن
(*)
كتقعيدا لو في اآلف ذاتو كإلعادة ً
االعتبار لمنسؽ العقدم اإلسبلمي الذم ًابتعدكا عنو
األشعرم
ن

كثيرا.
بكبلميـ
ن
دكر في قياـ "عمـ الكبلـ" كركاج
إف ًانفتاح المسمميف عمى ثقافات أخرل ذات ديانات مختمفة ،لعب نا
الصنعة الكبلمية؛ التي كانت ضركرة لمدفاع عف أصكؿ العقيدة اإلسبلمية في

كجو عقائد الديانات

األخرل .كمما صاحب ىذا ً
االنفتاح كغذاه نشاط حركة الترجمة ،فدخمت الفمسفة اليكنانية الساحة الثقافية
ٌ

 -1ينظر ،أبك المظفر اإلسفراييني ،التبصير في التعميـ كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف ،تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت ،دار
الكتب ،ط ،1985 ،1ص .22-21

2ػ -ابف إسحاؽ النديـ ،الفيرست ،تعميؽ :أيمف فؤاد سيد ،مؤسسة الفرقاف ،لبناف ،2009 ،ج ،3ص.561

 -3الماتريدم ،التكحيد ،تحقيؽ :بكر أكغمي كمحمد آركيش ،دار صادر ،بيركت ،مكتبة اإلرشاد ،إسطنبكؿ ،ط ،2001 ،2ص.49-9
 -4ينظر ،ميدم جار اهلل ،المعتزلة ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف ،1974 ،ص.244

* الفرؽ بيف األشاعرة كاألشعرية أف األشعرية في مقابمة الماتيريدية كىـ الذيف تبعكا أبا الحسف األشعرم" ،كاألشاعرة في مقابمة
المعتزلة شامم نة لمماتيريدية كاألش عرية .ينظر ،عبد النبي بف عبد الرسكؿ األحمد نكرم ،جامع العمكـ الممقب بدستكر العمماء
تصحيح :قطب الديف محمكد الحيدر أبادم ،مطبعة المعارؼ النظامية ،حيدر أباد ،اليند1329،ىػػ ،ج ،1ص.118-117
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()1

العربية ،كذلؾ زمف "الخميفة المأمكف" في حدكد القرف الثالث اليجرم المكافؽ لمقرف التاسع الميبلدم

كتأثر بيا المسممكف ،فأعرض عنيا البعض كذميا البعض ،كرأل البعض اآلخر كجكب الرد عمى فمسفة
تمثي ًؿ طرائؽ الفبلسفة كمناىج المناطقة
اليكناف بأدلة عقمية تعضد عقائد اإلسبلـ بؿ شرع المتكممكف في ى
االستدالؿ ك ً
في النظر ك ً
لمذب عف مذاىبيـ العقدية ...كاجماالن ففي ىذه المرحمةً ،انتقؿ
االستعانة بيا
ٌ

المتكممكف إلى النظر في األدلة كالصياغة الفمسفية لمعقيدة الدينية حيث بدأ المعتزلة في القدرة اإلليية
العمـ اإلليي كاإلرادة اإلليية...
ظيرت

الكثير

مف

الفرؽ

()2

كلـ يكف السمؼ عمى رأم كاحد في مسائؿ العقيدة كعمى ىذا األساس

الكبلمية

غرار

عمى

المعتزلة،

كاألشاعرة،

كالقدرية،

كالشيعة

كالخكارج ...كليذا يقكؿ "الجابرم" بأف » تنصيب العقؿ في اإلسبلـ قد تساكؽ مع تنامي
المناقشات الدينية كاإليديكلكجية كًاحتداـ الردكد عمى النزعات
ىكما غذل

كالممؿ الكافدة «

()3

فالعامؿ الديني

نشكء ىذا النكع مف الخطاب الحجاجي بؿ كتصاعدت الحاجة إليو مع ًانفتاح

المسمميف عمى ثقافات أخرل ذات ديانات مختمفة ،ما أدل إلى ركاج الصنعة الكبلمية؛ التي
كانت ضركرة لمدفاع عف أصكؿ العقيدة اإلسبلمية في كجو عقائد الديانات األخرل.
يتضح مف ىذا المسرد التاريخي المقتضب أف نشكء عمـ الكبلـ ىك محصمة تظافر
عكامؿ داخمية كأخرل خارجية ،نمخصيا في اآلتي (:)4
 الفضول العقمي :كىي جممة التساؤالت التي نزع إلييا المسممكف بدكاعي الميكؿ الفطرية التي
يجدىا كؿ أحد في نفسو ،عمى أف المسمميف سألكا النبي صمى اهلل عميو كسمـ أسئمة كمية ،ىي في
حقيقتيا إشكاليات كجكدية ًاستعصت عمى الفكر اإلنساني عمى مر العصكر مف ذلؾ سؤاليـ عف
الركح الذم نقمو القرآف الكريـﱡﭐ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ

ﳄ ﳅ ﳆ

 -1ينظر ،حسف ناعمة ككمكد بكزكرث ،تراث اإلسبلـ ،ترجمة :حسف مؤنس كاحساف العمد ،عالـ المعرفة ،الككيت ،ج ،2ص.40
 -2ينظر ،أحمد محمكد صبحي ،في عمـ الكبلـ ،ج ،2ص.24

 -3ينظر ،محمد عابد الجابرم ،نقد العقؿ العربي ( ) 1تككيف العقؿ العربي ،المركز الثقافي العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت
البيضاء ،ط ،1991 ،4ص.249-220

 -4ينظر ،عمر فركخ ،تاريخ الفكر العربي إلى أياـ ابف خمدكف ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،لبناف ،ط ،4،1983ص.208-204
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ُّ
الحؽ -سبحانو كتعالى-
ﳇ ﳈ ﳉ ﱠ ﭐ ( ) 1بؿ كفند

قدرة اإلنساف عمى إدراؾ يك ىنو الركح

لمحدكدية العمـ البشرم بالنظر إلى قصكر عقؿ اإلنساف عف اإلحاطة بأسرارىا ...
 التشدد في المبادىء :كىك شيء مف التمسؾ الشديد بالمبادلء كاإلصرار عمى مكاقؼ مخصكصة
مف العقائد المنزلة؛ كيأتي ىذا ترجمة ًالختبلؼ خمفياتيـ ً
االجتماعية كتبايف بنياتيـ النفسية ،كليس أدؿ
عمى ذلؾ مف مكاقؼ المعتزلة ،كالخكارج البدك ،كمكقؼ المرجئة أنصار بني أمية في الشاـ كغيرىا
كثير.
 التفكير السياسي :إف نشكء بعض اآلراء راجع إلى تكجياتيـ السياسية كًانتصارىـ لسطكة
منظكمة القبيمة؛ فمسألة الخبلفة محؿ تنازع جكىرم كحقيقي ،فأىؿ السنة كالخكارج ُّ
يعدكنيا
دنيكيا تكميفيا لممسؤكؿ يرجى بو تطبيؽ األحكاـ كبسط النظاـ بيف الرعية
منصبا
–الخبلفة-
ن
ن
في حيف أنيا عند الشيعة منصب ديني قي ً
ص ىر عمى أىؿ البيت.

 إقناع غير العرب :بدخكؿ عدة أقميات في حاضرة الدكلة اإلسبلمية ،بدأ ىؤالء في طرح
األسئمة كاحتاجكا إلى إجابات شافية ،إما بدعكل االطمئناف كزيادة ً
االقتناع أك لزرع البمبمة
ٌ
كاثارة الفتنة ،فتصدل العربي المدرؾ ألسرار ببلغة القرآف إلقناعيـ في أمكر القرآف كعقائده
كمف تمؾ األسئمة نشأ "عمـ الكبلـ".
ًإلى جانة ىذه العٌامل يضيف "جٌلدتسيير"(:)2

 -1سكرة اإلسراء ،اآلية .85

 -2ينظر ،أجناس جكلدتسيير ،العقيدة كالشريعة في اإلسبلـ ،نقمو كعمؽ عميو :محمد يكسؼ مكسى ،عمي حسف عبد القادر ،عبد العزيز
عبد الحؽ ،دار الكتب الحديثة ،ط ،2مصر ،ص 93-90ك .248-234
*الغنوصية :ىي الترجمة الحرفية لمصطمح

)Gnosticism (E) / Gnosticisme(F

كتعني المعرفة  ،كتطمؽ عمى نزعة فمسفية

أشياء دينية تسمك
كمذىب تمفيقي يجمع بيف الفمسفة كالديف ،كيقكـ عمى أساس مزج العمكـ اإلنسانية بالمعرفة الباطنية؛ فيعرؼ المؤمف
ن
عمى مستكل عامة المؤمنيف أك عمى مستكل العقيدة الرسمية...ككاف ليذا المذىب أثره في التفكير الفمسفي في المسيحية كاإلسبلـ.
ينظر ،مراد كىبة ،المعجـ الفمسفي ،دار قباء الحديثة ،القاىرة ،مصر ،2007 ،ص .449كينظر ،مجمكعة باحثيف متخصصيف
المعجـ الفمسفي ،الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية ،مجمع المغة العربية ،القاىرة ،1983 ،ص.139
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الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
 طبيعة القرآن؛ الذم يثير إشكاليات االعتقاد (الحرية كالجبر عند اإلنساف) كما يدعك إلى التفكير
كيندب إلى التدبر في مسائؿ الكجكد كالحياة كالخمؽ كالمعاد...
 المؤثرات األجنبية لألديان :نجـ عف ً
االتصاؿ الحضارم لممسمميف بغيرىـ مف أكلي
الديانات السماكية كالييكد كالنصارل كأصحاب المذاىب الغنكصية* الشرقية كأرباب
الفمسفة اليكنانية ...نجـ عنو تأثر المسمميف بيذه األفكار كالمعتقدات؛ ألف أصحابيا كاف
باطنيا ،مما سمح بركاج ىذه المعتقدات بيف
كانكا قد أسممكا ظاىرنيا فقد تمسككا بآرائيـ
ن
المسمميف إما عف طريؽ االتصاؿ الشخصي أك بكاسطة المناقشات...

كليد تبلقح النسؽ الحضارم كالثقافي العربي مع نظرائو مف
كلئف كاف "عمـ الكبلـ"
ى

األنساؽ األخرل فيذا ال ينفي أك يتعارض مع أصالة النظر العقمي عند المسمميف؛ فقد سعى

عمماء الكبلـ عمى ًاختبلؼ مذاىبيـ إلى صياغة نسقية ألفكارىـ تتجمى في تأكيميـ كتعامميـ مع
النصكص بطريقة جدلية تفاعمية بيف العقؿ كالنقؿ.
إف المجيكدات الفكرية التي بدأت في عمميات الدفاع المختمفة أعطت لميكية اإلسبلمية
أبعادا فكريةن كاضحةن ،كلئف كانت مكضكعات ىذه المجادالت ذات طابع كبلمي
إزاء اآلخر
ن

كالىكتي كيحكميا منطؽ ديني عقائدم يؤطرىا براديغـ قدسي كرمزم محدد ،فقد سمحت

مضمكنا فكرنيا
بتنكيعات فكرية أعطت لمنظرة اإلسبلمية لآلخر
ن

()1

فقد تجاكزت ىذه المناقشات

الكبلمية النسؽ العقدم األحادم اإلسبلمي الصرؼ .كتعدتو إلى» حكار أدياف مف غير

مجامبلت أك مداىنات«

()2

عبرت عف ًانفتاح المجتمع العربي اإلسبلمي عمى أنساؽ ثقافية غير

إسبلمية لمدفاع عف ًاختياراتو العقدية كمجادلة اآلخر كمناقشتو إلثبات تمؾ القناعات ك ً
االعتقادات
بالبراىيف العقمية ًانطبلقا مف نمكذج عاـ كاطار كمي شمكلي يقارب قضايا الكجكد كالككف
كاإلنساف مف منطمؽ عقيدة التكحيد.

 -1ينظر ،نكر الديف أفاية ،اآلخر في التصكر العربي اإلسبلمي ( في المناظرة كآلية الحكـ ) ،مجمة الصكرة ،السنة الثانية ،العدد الثاني ،خريؼ
 ،1999ص.17

 -2شكقي أبك خميؿ ،الحكار دائما كحكار مع مستشرؽ ،دار الفكر المعاصر ،بيركت ،دار الفكر ،دمشؽ ،ط ،1997، 4ص.60

21

الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
 .6مناىج التمقي عند المتكممين:
يتقاطع "عمـ الكبلـ" مع غيره مف العمكـ اإلسبلمية العربية في جية ًاستمداد األحكاـ
كاألفكار أك في كيفية صياغتيا .غير أنو يتميز عنيا بكجو ما في كيفية تطكير أساليبو
عرؼ ب ػ "المنيج" عمى أف
كمناىجو الخاصة كأدكاتو المبلئمة لكظيفتو كمكضكع بحثو؛ كىذا ما يي ى
المتكمميف لما تباينت طرائؽ نظرىـ كتنكعت ضركب ًاستدالالتيـ في مسائؿ االعتقاد ظيرت
المذاىب أك الفرؽ الكبلمية المختمفة » فاألساس الذم يرجع إليو ًاختبلؼ الطكائؼ المنتسبة إلى
اإلسبلـ في العقيدة ىك ًاختبلؼ المناىج «

( )1

كالتي بمغ تعدادىا خمسة مناىج( )2كىي:

 المنيج النقمي :كيتمثؿ في ً
االعتماد عمى الدليؿ النقمي أك السمعي؛ كالمقصكد بو » في
العرؼ :ىك الدليؿ المفظي المسمكع ،كفي عرؼ الفقياء :ىك الدليؿ الشرعي ،كىك عندىـ
منقسـ إلى الكتاب كالسنة كاجماع األمة كالقياس ك ً
االستدالؿ ...أما في عرؼ المتكمميف
()3

فإنيـ إذا أطمقكا الدليؿ السمعي فبل يريدكف بو غير الكتاب كالسنة كاجماع األمة «

الشاىد مف القكؿ أف عمماء الحديث كمتبعي السمؼ كىـ ممثمك المنيج النقمي يعتمدكف األدلة
المنقكلة مف القرآف الكريـ كالسنة الشريفة كاجماع المسمميف مف أجؿ ً
االحتجاج في قضايا
االعتقاد .كقد » ًا تفؽ الفقياء في المشرؽ كالمغرب عمى اإليماف بالقرآف كاألحاديث التي جاء
بيا الثقات عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في صفة الرب عز كج ٌؿ مف غير تفسير كال كصؼ
كال تشبيو«

()4

فالسمؼ الصالح يؤمف بحجية الكتاب كالسنة في جميع مسائؿ االعتقاد كاألحكاـ

كأنيما يفيداف اليقيف ال الظف .كليذا فإف » اهلل تعالى قد أقاـ الحجة عمى عباده بكتابو الكريـ
كرسكلو األميف ...فمك كاف كبلـ اهلل كرسكلو ال يفيد اليقيف كالعمـ ،كالعقؿ معارض لمنقؿ

 -1عبد الرحمف الزنيدم ،مناىج البحث في العقيدة اإلسبلمية في العصر الحاضر ،دار اشبيميا ،الرياض ،ط1418 ،1ق ،ص.33-22
 -2ينظر ،عبد اليادم الفضمي ،خبلصة عمـ الكبلـ ،دار المؤرخ العربي ،بيركت ،لبناف ،ط ،1993 ،2ص.29-27

 -3سيؼ الديف اآلمدم ،أبكار األفكار في أصكؿ الديف ،تحقيؽ :أحمد محمد الميدم ،مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية بالقاىرة ،ط2
 ،2004ج ،2ص.216-215

 -4أبك القاسـ ىبة اهلل البللكائي ،شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ،تعميؽ :نشأت بف كماؿ المصرم ،دار البصيرة
اإلسكندرية ،دار اآلثار ،صنعاء ،2001 ،ج ،3ص.355-354
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الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
فأم حجة قد قامت هلل عمى المكمفيف بالكتاب كالرسكؿ؟«
ُّ

()1

كعميو فإف جكىر المنيج

ألنو يقيني الثبكت كالصحة ،كلذلؾ يعد حجة اهلل عمى عباده
النقمي يعتد بالنص الشرعي ٌ
كمناط تكميفيـ كأساس حسابو ليـ.

 المنيج العقمي :كأحسف ممثؿ ليذا المنيج المعتزلة؛ الذيف ًاشتد تمسكيـ بمنيجيـ العقمي
ركيدا حتى بمغ القمة عمى يد "النظاـ" ،فبقدر
ركيدا
الذم أخذ في التكلي عف األدلة النقمية
ن
ن

ما يقربكف مف الفكر الفمسفي المترجـ بقدر ما يبتعدكف عف األدلة النقمية فمما تعانؽ الفكر

المعتزلي كالفمسفي عمى يد النظاـ استكت مقالة "كاصؿ بف عطاء" عمى سكقيا بعد أف ًاشتد
عكدىا عمى يد أبي اليذيؿ العبلؼ ...كنمت مقالة المعتزلة عمى ثبلث مراحؿ:
األكلى :إطراح جميع األخبار ما لـ يتقرر عدـ إمكاف التكاطؤ.
الثانية :األخبار ريبة كالحجة في المقاييس.
الثالثة :الحجة قد تنسخ األخبار.

()2

ييسبِّؽ المعتزلة الدليؿ العقمي عمى نظيره النقمي بؿ كيعدكف النصكص الشرعية مؤيدة

كمؤكدة لمدارؾ العقؿ كأحكامو .لكف ما لـ يتـ التثبت مف صحة النص فبل يمكف أف يبنى عميو

االعتقاد ،كالتأكد مف صحة المنقكؿ مف األخبار ال يتأتى إال بإعماؿ العقؿ كاخضاعيا لمقياس
فمتى كافقت القياس ثبتت صحتيا ،كاف لـ تكافقو كانت قابمة لمتغيير أك لمتأكيؿ ...فالحكـ القاطع
عند ىؤالء لمذىف؛ لذلؾ يقكؿ الجاحظ » :فما الحكـ إال لمذىف ،كما ً
االستبانة الصحيحة إال
لمعقؿ «

()3

 المنيج التكاممي :تدعي الكثير مف الفرؽ ًاتِّباعيا ىذا المنيج كعمى رأسيـ األشاعرة
كاإلمامية كمف سار عمى نيجيـ كًاتبع طريقتيـ الم ً
عتمدة عمى المراكحة بيف األدلة الشرعية
ي
كالنظر العقمي؛ لذلؾ نعتبر األشعرم أف مف جممة الطرؽ التي تدرؾ بيا العمكـ تنحصر في خمسة:

 -1ابف ٌقيـ الجكزية ،مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة ،اختصار :محمد بف المكصمي ،إخراج كتعميؽ :الحسف العمكم
دار أضكاء السمؼ ،الرياض ،ط،2004 ،1ج ،2ص.346-344

 -2ينظر ،أحمد محمكد صبحي ،في عمـ الكبلـ ػالمعتزلة ػ دار النيضة العربية ،لبناف ،1985 ،ج ،1ص.107

 -3أبك عثماف عمرك بف بحر الجاحظ ،كتاب التربيع كالتدكير ،تحقيؽ :شارؿ ببلٌت ،المعيد الفرنسي لمدراسات العربية ،دمشؽ
 ،1955ص.14
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العقؿ كالكتاب كالسنة كاإلجماع كالقياس

()1

يصرح "أبك الحسف" بضركرة المزاكجة بيف النقؿ
ك ِّ

النص كيجيز
يقر األخذ بظاىر
كالعقؿ؛ ألنو ال تعارض بينيما في الحقيقة .كما ُّ
ٌ

التأكيؿ عند كجكد ما يقتضيو...

 المنيج الوجداني :كيقكـ ىذا المنيج عمى التجرد كسمكؾ الطرؽ المؤيدة لمتخمية كتصفية
الباطف ،كيسمى في يعرؼ الحكماء "اإلشراؽ" كىك » ظيكر األنكار العقمية كلمعانيا
كفيضانيا عمى األنفس عند تجردىا مف المكاد الجسمية« (ً )2الستكماؿ ً
االرتقاء بالعبد بغية الكصكؿ بو
إلى مرحمة التماىي في العشؽ اإلليي كىي طريقة المتصكفة؛ التي بدت جمية في مؤلفات غير قميؿ
عرؼ العمـ الذكقي أك المعرفة
مف أصحاب منيج الكشؼ كالرياضة الركحية؛ كالقشيرم ك الغزالي الذم يي ِّ
اإلشراقية -عمى ًاصطبلحيـ -فيقكؿ » :نكر يقذفو اهلل في الصدر ،كىك مفتاح أكثر المعارؼ ،كىذه
المعرفة ىي العمـ اليقيني الذم تنكشؼ فيو العمكـ ًانكشافنا ال يبقى معو ريب« ( .)3كتعكد جذكر ىذه
الطريقة إلى المكركث السكرم المصرم (ىرمسي كأفبلطيني كىيمميني) كالفارسي العراقي ( الزرادشتي
()4

كالمانكم كالبابمي)

ُّ
التعد
غير أف الكشؼ ك اإللياـ المفسر بإلقاء معنى في القمب بطريؽ الفيض؛

سببا يحصؿ
أصبل مف أصكؿ المعرفة كما عند أىؿ الحؽ؛ كيعمؿ "التفتازاني" ذلؾ بقكلو» :اإللياـ ليس ن
الخٍمؽ كيصمح لئللزاـ عمى الغير ،ك إال فبل شؾ أنو قد يحصؿ بو العمـ «
بو العمـ لعامة ى

()5

فاإللياـ مف منظكر "التفتازاني" طريؽ الخاصة مف الناس لتحصيؿ العمـ ،كال يصمح لكؿ أحد.

 المنيج العرفاني :كىك محصمة المناىج السابقة جميعا ،يراكح المتكمـ بينيا في سبيؿ بمكغ
الغاية مف الفعؿ الكبلمي؛ كىي طريقة اإلسماعيمية مف الشيعة التي لـ تنكر شأف العقؿ

 -1بدر الديف محمد الشافعي الزركشي ،البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،تحرير :عبد القادر عبد اهلل العاني ،مراجعة :عمر سميماف
األشقر ،ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،الككيت ،1992 ،ط ،2ج ،1ص.31

 -2جميؿ صميبا ،المعجـ الفمسفي ،دار الكتاب المبناني ،مكتبة المدرسة ،بيركت ،لبناف ،1982 ،ج ،1ص.93
 -3الغزالي ،المنقذ مف الضبلؿ ،ص.61

 4ػ ػ ينظر ،رفيؽ الحجـ ،خطاب العقؿ كالبرىاف في الفكر العربي كنمكذج الفارابي ،مجمة الفكر العربي المعاصر ،العدد ،65/64مركز
اإلنماء القكمي ،1989 ،ص.61

5ػ ػ التفتازاني ،شرح العقائد النسفية ،ص.25
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فأطمقكا العناف لمفكر يناقش نصكص الشرع ،لكنيـ حرصكا عمى التعميـ الباطني كالرياضة
الركحية(.)1
إف المتتبع لمناىج النظر ك ً
االستدالؿ عند أرباب الكبلـ يخمص إلى نتيجة مفادىا؛ أف الفرقة
ختبلؼ المسائؿ كتنكعيا؛ لذلؾ مف الصعكبة تصنيؼ الفرؽ
الكبلمية قد تعتمد أكثر مف منيج تساكقنا ك ًا
ى

الكبلمية منيجيا ،ذلؾ أف المتكمميف أنفسيـ لـ يعتمدكا منيجا كاحدا طيمة مسار حياتيـ ،بؿ إف
منيجا بعينو في مرحمة مف مراحؿ حياتو ،كيقتنع بمقكالتو كيحشد
المتكمـ الكاحد يتبنى
ن
الحجج

الكثيرة

كيصنؼ

المؤلفات

الطكيمة

لبياف

جدكاه

كمردكديتو

التحميمية،

كأفضميتو

عمى سائر الطرائؽ األخرل ،كفي مرحمة أخرل مف مراحؿ حياتو يعكد عف آرائو األكلى ليتب أر
منيا كينكر صدقيتيا ،كيعدؿ عنيا إلى غيرىا .كليس أدؿ عمى ذلؾ مف صنيع أبي الحسف
داعيا في كتابو "اإلبانة عف أصكؿ
األشعرم الذم بدأ مريدا معتز نليا ثـ أشعرنيا ثـ انتيى
ن
الديانة" إلى اتباع منيج السمؼ(.)2

 .7جدلية األسبقية بين النقل والعقل و إشكالية التأويل
النص الشرعي؛ فقد كانت
يعكد تعدد مناىج المتكمميف باألساس إلى كيفية النظر في
ِّ

إشكالية أسبقية النقؿ أك العقؿ كراء ًانقساـ األمة اإلسبلمية كًاتِّساع اليكة بيف ًف ىرًقيا ،فنجد بعضيـ
النص كمحدكدية العقؿ
لمنص كمثؿ ىذا التيار فريؽ يرل بكفاية
تقيد بالمعنى الحرفي كالظاىر
ِّ
ِّ

النص
البشرم .ك فريؽ أطمؽ العناف لمتأكيؿ كجعؿ لمعقؿ سمطة عمى
ِّ

()3

كلـ يكف ليظير الفريؽ

الثاني في األمة اإلسبلمية؛ التي سبؽ سمفيا النقؿ كًاكتفى بما تكشؼ لو مف معانيو الظاىرة
إيمانا منو بقصكر العقؿ البشرم كبتماـ القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة مصداقنا لقكلو
ن
ﱵ ﱠﭐﭐ
ﱶ
تعالى :ﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ

()4

 1ػ ػ نصير الديف الطكسي ،تمخيص المحصؿ المعركؼ بػ ػ "نقد المحصؿ" ،دار األضكاء ،ط ،2بيركت ،لبناف ،1985 ،ص.57-56
 2ػ ػ ينظر ،الزركمي ،األعبلـ ،ج  ،6ص .256كينظر ،ابف النديـ ،الفيرست ،ص.281

 3ػ ػ ينظر ،محمكد إسماعيؿ ،الحركات السرية في اإلسبلـ رؤية عصرية ،دار القمـ ،بيركت ،ط ،1973 ،1ص.86
 4ػ ػ سكرة المائدة ،مف اآلية .3
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الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
اإلسبلـ ،ىؤالء الذيف يكلدكا في منابت الفمسفة
يكف ليظير المتأكلكف لكال دخكؿ غير العرب
ى
اليكنانية أك الثقافة الفارسية؛ فأىلًفيكا النظر العقمي أك التفكير الباطني الركحي ،فما إف عرفكا
نصكص الديف اإلسبلمي حتى طفقكا يؤكلكف النص عمى و
كيعمي مف قدر
نحك لـ يألفو المسممكف ي
العقؿ كيصدره في تحصيؿ المعرفة ،كما ىك شأف المعتزلة .كقد رفع أنصار العقؿ شعار الحرية

ك الحكار كلقبكا أنفسيـ بأرباب الكبلـ ،كجعمكا مف تيارىـ تيار حجاج يقبؿ المناظرة مع غيره
كرمكا غيرىـ بالظاىرية ك التزمت .كفي كؿ الحاالت ،فإف » عمؿ العقؿ داخؿ
ِّ
النص كاف عمبلن
اء كاف العقؿ يعمف خضكعو كتبعيتو لمكحي أك كاف يعمف قدرتو عمى فيمو
ن
تأكيميا بامتياز سك ن

عقبلنيا ،ففي كمتا الحالتيف نحف أماـ تأكيؿ معيف لمكحي ،يحدد مف خبلؿ العقؿ مساحة
فيما
ن
ن
()1
طا بالكحي ،أك خاض نعا لسمطاف العقؿ ،يمنح
عممو ككيفيتيا«
فالتأكيؿ في حالتيو منضب ن

المسمـ المتكمـ سعةن لمتفكير كالنظر؛ كبالتالي تقديـ تصكر شامؿ لحقائؽ الكجكد كالحياة...

فػ ػ ػ » مسيرة الفكر الكبلمي ىي مسيرة تفاعؿ كالجدؿ القائـ بيف العقؿ كالكحي الذم كاف يحاكؿ فيو العقؿ
يمكنو مف ً
االقتراب مف صياغة خطاب نسقي عقبلني
دائما تحديد تأكيمو لمكحي بشكؿ
ِّ ي
ن
عف العالـ «

()2

كىك الغاية مف ك ٌؿ ذلؾ.

ثانيا :السياق الخاص لممناظرة
ً
 .1تعريف المناظرة

أكرد "ًابف منظكر" المصرم »:كالتناظر في األمر كنظيرؾ :الذم يراكضؾ كتناظره
كناظره مف المناظرة .كالنظير :المثؿ ،كقيؿ :المثؿ في كؿ شيء .كفبلف نظيرؾ أم مثمؾ ألنو
إذا نظر إلييما الناظر رآىما سكاء ...كالنظير بمعنى مثؿ ُّ
الند ...كيقاؿ :ناظرت فبلنا أم صرت
فبلنا بفبلف أم جعمتو نظي ار لو «
نظي ار لو في المخاطبة .كناظرت ن

(.)3

 1ػ ػ عبد الحكيـ أجير ،التشكبلت المبكرة لمفكر اإلسبلمي( دراسة في األسس األنطكلكجية لعمـ الكبلـ اإلسبلمي) ،المركز الثقافي
العربي ،ط ،1الدار البيضاء ،2005 ،ص.7

 -2عبد الحكيـ أجير ،التشكبلت المبكرة لمفكر اإلسبلمي ،ص.13
 -3ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة ( نظر) ،ج  ،5ص.217

20

الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
كجاء في تعريفات "الجرجاني"» :المناظرة لغة مف النظير أك مف النظير بالبصيرة مف
إظيار لمصكاب «(.)1يتحدد مف خبلؿ التعريفيف عدة سمات
نا
الجانبيف في النسبة بيف الشيئيف ؛

لم مناظرة؛ أكليا الندية بيف المتناظريف ،كثانييا التفاعؿ الخطابي بيف المتناظريف في قضية
معينة ،كثالثيا أف ىدؼ

ىذا التناظر إظيار الحؽ؛ كليذا يربط "الكمنبكم" المناظرة بالتكافؤ في

إظيار لمحؽ في قكلو » :فاعمـ أف البحث كالمناظرة مدافعة الكبلـ ليظير الحؽ«
نا
المناقشة

()2

كالى مثؿ ىذا ينحك "الميداني" في تعريفو لممناظرة حينما حدىا بقكلو » :المحاكرة بيف فريقيف
حكؿ مكضكع لكؿ منيا كجية نظر فيو تخالؼ كجية نظر الفريؽ اآلخر ،فيك يحاكؿ إثبات

كجية نظره كابطاؿ كجية نظر خصمو مع رغبتو الصادقة بظيكر الحؽ ك ً
االعتراؼ بو لدل
ظيكره « ( )3ىذا التعريؼ جامع لمسمات الثبلثة لممناظرة المذككرة آنفنا.
 .2بين المناظرة و الجدل و الحجاج:
بالنظر في النسؽ العربي اإلسبلمي ك ما نشأ فيو مف جدؿ فكرم ،كمناظرات مذىبية
كبخاصة بيف الفرؽ الكبلمية ،نجد الكثير مف المصطمحات المقاربة لممناظرة؛ كعمى رأسيا
الجدؿ كالحجاج ،األمر الذم يحكجنا لمكقكؼ عمى ًاستعماالت ىذا المصطمحات لدل بعض
العمماء المسمميف كدالالتيا المختمفة؛ إذ ًاستخدمو لمفقيو الحافظ أبي الكليد الباجي ( تػ474ىػ )
كمرادؼ لمجدؿ كالحجاج ،ففي كتابو "المنياج في ترتيب الحجاج" الذم مف عنكاف الكتاب يتبيف
ًاستخداـ المؤلؼ مصطمح الحجاج بمعنى الجدؿ؛ ذلؾ أنو ألفو في فف المناظرة ،كتعرض فيو
إلى مسائؿ عمـ األصكؿ(الكبلـ) ،كما بيف آداب المناظرة كقكاعدىا ككيفية صياغة الحجج
كالدفاع عف األصكؿ المالكية ك اإلجابة عف ً
االعتراضات عمييا  ...كفي ثنايا الكتاب صرح
قدر كأعظميا شأنان؛ ألنو السبيؿ إلى معرفة
بأىمية الحجاج كعده عممان بؿ إنو مف » أرفع العمكـ نا
ً
االستدالؿ كتمييز الحؽ مف المحاؿ كلكال تصحيح الكضع في الجدؿ لما قامت حجة كال
 -1الجرجاني ،التعريفات ،ص.228

 2ػ ػ إسماعيؿ الكمنبكم ،رسالة في آداب البحث كالمناظرة ،مجمة المناظرة ،السنة الثالثة ،العدد الخامس ،يكنيك  ،1992ص.120

 3ػ ػ عبد الرحمف حبنكة الميداني ،ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة (صياغة لممنطؽ كأصكؿ البحث متمشية مع الفكر
اإلسبلمي) دار القمـ ،دمشؽ ،ط ،1993 ،4ص .371
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الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
ًاتضحت محجة كال يعمً ىـ الصحيح مف السقيـ كال المعكج مف المستقيـ «
جميعا بياف الحؽ كاق ارره كدحض
يمتييا
ن
التكصيؼ ىي الجدؿ كىي الحجاج ال فرؽ بينيا ،ك ىم ى
()1

فالمناظرة بيذا

الباطؿ كانكاره.

أما ابف خمدكف (تػ 808ىػ) في مقدمتو الشييرة ،فقد كظؼ -في معرض حديثو عف
الجدؿ بمعنى الحجاج ،بؿ إنو لىيصرح في لفظ ً
االحتجاج كىك يعني بو الحجاج
ؼ
ى
المناظرًة -كظ ى
ي
فيقكؿ »:كأما الجدؿ كىك معرفة آداب المناظرة التي تجرم بيف أىؿ المذاىب الفقيية

كغيرىـ ،فإنو لما كاف باب المناظرة في الرد كالقبكؿ متسعا ،ككؿ كاحد مف المتناظريف في
االستدالؿ كالجكاب يرسؿ عنانو في ً
االحتجاج ،كمنو ما يككف صك نابا ،كمنو ما يككف
أحكاما ،يقؼ المتناظراف عند حدكدىا في الرد
خطأنً ،فاحتاج األئمة إلى أف يضعكا
ن
آدابا ك ن
ً
مستدالن ،ككيؼ يككف
كالقبكؿ ،ككيؼ يككف حاؿ المستدؿ كالمجيب كحيث يسكغ لو أف يككف
منقطعا ،كمحؿ ًاعتراضو أك معارضتو ،كأيف يجب عميو السككت كلخصمو الكبلـ
مخصكصا
ن
ن
االستدالؿ؛ كلذلؾ قيؿ فيو :إنو معرفة بالقكاعد مف الحدكد كاآلداب في ً
كً
االستدالؿ التي يتكصؿ
بيا إلى حفظ رأم كىدمو ،كاف ذلؾ في الفقو أك غيره «
آلية مف آليات التناظر التي تنظـ

()2

يشير "ابف خمدكف" إلى ككف الحجاج

خاطئا .كىذا
صحيحا أك
اء كاف
ن
ن
سيركرة بناء االستدالؿ سك ن

ً
االستدالؿ البد أف ينضبط بقكاعد كآداب ىي التي سماىا "ابف خمدكف" جدال؛ كىذا يحيؿ إلى
البعد األخبلقي لمجدؿ في تقكيـ مسار المناظرة التي تستيدؼ في جكىرىا الكشؼ عف الحقيقة.
كلعؿ الطريؼ ىك ما حكاه كتاب "اإلتقاف في عمكـ القرآف" لمسيكطي؛ لما نقؿ رأم "الجاحظ" في
التسكية بيف مفيكمي الجدؿ كالحجاج بؿ كزاد إلييما ثالثنا؛ كىك "عمـ الكبلـ" :زعـ الجاحظ أف
المذىب الكبلمي ال يكجد منو شيء في القرآف كىك مشحكف بو كتعريفو أنو احتجاج المتكمـ عمى
ما يرد إثباتو بحجة تقطع المعاند لو فيو عمى طريقة أىؿ الكبلـ كالسيكطي في ىذا المقاؿ ينكر
األكؿ ،لكف
عمى الجاحظ قكلو بخمك القرآف مف الجدؿ ،كمع أف القكؿ يستدعي النقاش في شطره ٌ
الشاىد منو أف المتكمـ في المناظرة العقدية يحتج عمى صدؽ دعكاه عمى و
نحك ًاستداللي معيف
 -1أبك الكليد الباجي ،المنياج في ترتيب الحجاج ،تحقيؽ :عبد المجيد التركي ،دار الغرب اإلسبلمي ،مصر ،ط ،1987 ،2ص .8
 -2مقدمة ابف خمدكف ،ص.428
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الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
يعيده أىؿ الكبلـ رجاء ًانقطاع المعترض كاذعانو .لذلؾ كاف الكبلـ أك المناظرة العقدية -كما
مكافئا لمجدؿ كالحجاج الذيف يتضمناف الحمكالت الداللية ذاتيا.
سيتـ البياف-
ُّ
ن

تبعا لً ًعد ًة
كما بيف عمماؤنا فركقنا أخرل بيف الجدؿ كالمناظرة؛ فيذا البغدادم يميِّز بينيما ن

ممارسييا؛ إذ »ال يصح الجدؿ إال مف اثنيف ك يصح النظر مف كاحد«

()1

فالجدؿ ممارسة

تفاعمية تقتضي حضكر اآلخر ك مشاركتو الكجدانية كالفكرية ،في حيف أف النظر ينكفئ فيو
الناظر عمى ذاتو ليدرس المسألة بشكؿ أحادم أشبو بالتأمؿ الفردم المعزكؿ .ك إلى ما يقارب
ذلؾ ينحك "الزركشي" لما فرؽ بينيا باعتبار ما يتكسمو الباث إلجرائيما كاف كانا –كبلىما-
ُّ
فيعد» النظر :طمب الصكاب ،كالجداؿ :نصرة القكؿ ...الفكر بالقمب كالعقؿ
فعالية حجاجية؛
ك الجداؿ االحتجاج بالمساف «

()2

فالمساف آلة النطؽ كالكبلـ ٌإنما يحصؿ ليتكاصؿ المتكمـ مع

غيره لذلؾ قمنا بأف الجدؿ ىك تفاعؿ األنا مع اآلخر في سياقات ثقافية كًاجتماعية كحضارية...
قمبيا أك فكرنيا بيف الناظر كنفسو دكف حاجة إلى كجكد طرؼ و
ثاف.
أما النظر فقد يككف ن

ك عمى النقيض مف ذلؾ يرل "طاش كبرل زاده" بأف المناظرة تككف مع الغير كذلؾ

إظيار لمصكاب (.)3
نا
بالتكجو بينيما

لكف مف األعبلـ المعتبريف مف ساكل بيف الجدؿ كالمناظرة

ف ػ ػ »ال يبعد أف ييقاؿ إف عمـ الجدؿ ىك عمـ المناظرة؛ ألف المآؿ منيما كاحد«

()4

ذلؾ أف المطمح مف

احدا.
نا
كمييما تبياف الحؽ كالصدع بو كىذا قد يتحقؽ بالممارستيف ،مف ىذا المنطمؽ ايعتب ار
أمر ك ن

 .3مركزية المناظرة في الثقافة العربية اإلسالمية:

إف غنى معجـ المناظرة في المغة العربية ليدؿ بحؽ عمى تداكؿ المسمميف األغمب ليذا المنيج
الجدلي كًالتزاميـ بو أكثر مف غيره في تحصيؿ المعرفة كتبميغيا كنذكر مف ىذا المعجـ باإلضافة إلى
لفظي المناظرة كالمحاكرة :المخاطبة ،المجادلة ،المحاججة ،المناقشة ،المنازعة ،المذاكرة ،المباحثة
المجالسة ،المفاكضة -في معناىا القديـ -كالمراجعة ،كالمطارحة ،كالمساجمة ،المعارضة ،المناقضة

1

 -البغدادي ،الفقيه والمتفقه ،تحقيؽ :إسماعيؿ األنصارم ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ط0000 ،2هـ ،ج ،0ص.04

2

 -البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،ج ،1ص.43

 -3طاش كبرل زاده ،مفتاح السعادة ،ج ،1ص.280

 -4صديؽ حسف خاف ،أبجد العمكـ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ج ،2ص.208

22

الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
كالمداكلة ،كالمداخمة )1( ...إف المتمعف لمنسؽ التداكلي العربي يتأكد مف أنو ًانطبع بطابع المناظرة؛ ذلؾ أف
االشتغاؿ الفكرم ًارتبط في منشئو بعممي الفقو كالكبلـ ،إذ كانت المحاكرات محتدمة بيف النحاة كالمناطقة
كالمتكمميف كالفقياء كأصحاب الممؿ كالنحؿ حكؿ مسائؿ عقدية كغير عقدية؛ فقد حفمت الثقافة العربية
اإلسبلمية بالمناظرة لككنيا حسب "طو عبد الرحمف" » كسيمة مف كسائؿ تنمية المعرفة الصحيحة كممارسة
العقؿ السميـ«

()2

فمئف كانت العقيدة اإلسبلمية ًانبنت عمى أسس جدلية فإف المذاىب الفكرية كالفقيية

كالمدارس األدبية كالنحكية شاعت عمى خمفية التعارض ك ً
االختبلؼً ،فاغتنى التراث بأخبار عف مجالس
المحاكرات كالمناظرات التي تكجو فييا فقياء أك عمماء كبلـ أك أدباء مثؿ :مناظرة الباقبلني مع المعتزلة
()3

كمناظرة األشعرم مع الجبائي في عمـ الكبلـ

مناظرات اليمذاني مع الخكارزمي في األدب

()4

كمناظرة

الكسائي كسيبكيو في النحك تحديدان المسماة المسألة الزنبكرية ( ...)5كىذا ُّ
يدؿ عمى أف مكضكعات المناظرة
كانت دينية في بدايتيا ثـ أصبحت تناقش مسائؿ كبلمية ثـ تطكرت لتشمؿ المكضكعات الثقافية كاألدبية
كالفمسفية ...كتنكعت إف عمى المستكل التطبيقي -كما سمفت اإلشارة -أك عمى المستكل التنظيرم؛ فقد
أفرد ليا "ابف خمدكف" بابان ،كجعؿ ليا حدا ،كأكضح مبلبسات نشأتيا .ككاف أكؿ مف ألؼ في ىذا الفف
"ركف الديف أبك حامد محمد العميدم الفقيو الحنفي" (ت 615ىػ)

()6

كفي عصره صنؼ "فخر الديف

الرازم" كتابو "المناظرات" ،الذم جمع فيو مناظراتو لعمماء كفقياء( ...)7ثـ تكالت المؤلفات تترل ،الكاحدة
تفصؿ في ًسير شخصياتيا كاإلشادة
تمك األخرل تجمع شتات ىذه المناظرات تارةن كتسرد ظركفيا أك ِّ
بتمكنيا مف فنكف النظر ك ً
االستدالؿ.

 -1ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص .69
 -2المرجع نفسو ،ص .21

 -3ينظر ،السككني ،عيكف المناظرات  ،ص.229-225

 -4ينظر ،زكي مبارؾ ،النثر الفني في القرف الرابع ،مصر الجديدة ،1934 ،ج ،1ص.160-159

 -5ينظر ،ابف خمكاف ،كفيات األعياف كأنباء أبناء أىؿ الزماف ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،مكتبة النيضة ،مصر ،ط1
 ،1948ج ،3ص.134

6ػ ػ ينظر ،عبد الرحمف حبنكة الميداني ،ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة ،ص.371

7ػ ػ ينظر ،شيخ المتكمميف كالمنطقييف فخر الديف الرازم ،المناظرات ،تحقيؽ :عارؼ ثامر ،مؤسسة عز الديف لطباعة كالنشر ،بيركت
ط ،1992 ،1ص.89
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الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
 .4عمم الكالم مناظرة عقدية:
يشير "حسيف الصديؽ" إلى أف مصطمح المناظرة الذم ىك شكؿ مف أشكاؿ الخطاب
أدبيا يتخذ مكانو بيف أنكاع أدبية أخرل في كتب األدب العامة ،يستخدـ
نكعا ن
فضبلن عف ككنو ن
ار بيف شخصيف ،كأحيانا أكثر .كؿ مف ً
االثنيف
لمداللة عمى نص قصير أك كبير يعرض حك نا
ن
يخالؼ اآلخر في المكضكع المطركح لممناقشة ،كيتبنى فرضية تخالؼ فرضية الخصـ ،كيحاكؿ

دعميا بالحجج كالبراىيف كدحض فرضية اآلخر كأدلتو

()1

إف أىـ مممح ليذا التعريؼ أنو عممي

مما يجعؿ المناظرة
يركز عمى حجاجية المناظرة ،كبنائيا المتطمب لكجكد طرفيف فأكثر ٌ
ممارسة حكارية تفاعمية بيف متخاطبيف كحد أدنى ،يتشاركاف في صناعة المعرفة عبر مسارات

حجاجية؛ ليذا نجد الدكتكر "طو عبد الرحمف" يؤكد أف » كؿ خطاب ًاستداللي يقكـ عمى
المقابمة كالمفاعمة المكجية يسمى مناظرة «

()2

إجماالن ،فالمناظرة محاكرة فكرية بيف طرفيف

محتدا يقكـ أحد الطرفيف بطرح اإلشكالية؛ فيسعى الخصـ إلبطاليا
مكضكعا
متخاصميف تعالج
ن
ن

كيككف ذلؾ بالحجة كالبرىاف ،كتدكر المناظرة بحضكر حكـ عارؼ بعمـ الكبلـ ،كبأسس المناظرة

كقكاعدىا كشركطيا كآدابيا ،تنتيي المناظرة بسككت أحد الطرفيف عند ًانيزامو أك ًارتباكو أك
بتدخؿ الحكـ لحسميا

()3

ألف عمـ الكبلـ -كما تـ اإلقرار» -عمـ يتضمف الحجاج عف العقائد

الرد عمى المبتدعة المنحرفيف في ً
االعتقادات عف مذاىب السمؼ كأىؿ
اإليمانية باألدلة العقمية ك ٌ

كسر ىذه العقائد اإليمانية ىك التكحيد« (.)4
السنة،
ُّ

بيذا يككف عمـ الكبلـ التحقؽ الفعمي

المستحدث ييدؼ إلى
لممناظرة بكصفو فعالية حجاجية لغكية في مسائؿ دينية كىذا العمـ
ى

المحدثات
المنافحة عف عقيدة (التكحيد ) عقيدة أىؿ السنة بفيـ سمؼ األمة خالصة مف البدع ك ى

اء بيف أصحاب الممة الكاحدة ( الفرؽ اإلسبلمية) أكبيف أصحاب
قادرة عمى إثبات مسائميا سك ن
 -1ينظر ،حسيف الصديؽ ،المناظرة في األدب العربي اإلسبلمي ،مكتبة لبناف ناشركف ،الشركة المصرية العالمية لمنشر ،لكنجماف
القاىرة ،ط ،2000 ،1ص.63

 -2طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.81

 -3ينظر ،مختار الفجارم ،الفكر العربي اإلسبلمي (مف تأكيمية المعنى إلى تأكيمية الفيـ) ،عالـ الكتب الحديث ،تكنس ،ط1
 2009ص.46

 -4ابف خمدكف ،المقدمة ،ج ،2ص.205
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الممؿ األخرل ،كخدمةن ليذا المقصد الجميؿ نشأ "عمـ الكبلـ" الذم » ىك عمـ الحجاج العقمي في
المجاؿ الديني ،كىك مركز التأكيؿ القادر عمى ردـ اليكة بيف مستكيات الخطاب في الحقيقة
كالمجاز .ككاف مف ثمار ىذا التكجو ظيكر عمـ المناظرة ك الجدؿ« (.)1
"عمـ

الكبلـ"

بالمتكمميف

إلى

إنشاء

آداب

أسس

البحث
()2

آليات النظر كالحكار في
أدت
ي

كالمناظرة؛

لذلؾ

يسمي
ِّ

"طو

كعيان منو ًبانبناء ىذا العمـ عمى فعالية

عمـ المناظرة العقدم «
عبد الرحمف" عمـ الكبلـ » :ى
المناظرة  ،بؿ إنيا خاصية ًانطبع بيا ىذا العمـ فػ ػ ػ ػ » مبناه كبلـ صرؼ في المناظرات عمى
العقائد« ( .)3كىذا ما ييفسِّر التكاشج الكثيؽ بيف "عمـ الكبلـ" كالمناظرة فتككف المناظرة بيذا العكد
عمم كالم؛ إذ ال كبلـ إال بيف اثنيف كلك كاف كبلـ المرء مع نفسو كال ًاثنيف إال عارض
كمعترض ،كال عارض إال بدليؿ ،كال معترض إال لطمب الصكاب ،كطمب لمصكاب إال بجممة مف
القكاعد

()4

التي سبؽ ذكرىا .كيتأكد ذلؾ بنظر المتكمميف في مسائؿ كقضايا الخبلؼ

العقدم؛ كفي مقدمتيا الذات اإلليية كصفاتيا كأسماؤىا كاإلمامة  ...فالمذىب الكبلمي أسمكب
حجاجي يكظفو المتكمـ إلقناع خصمو بالحجة كالبرىاف.
 .5أخالقيات التناظر وأدبياتو
بما أف المناظرة فف كبلمي؛ يعتمد عمى اإلقناع المدعكـ بالبرىاف كالدليؿ ،المبني عمى
المفضييف إلى بمكغ الحؽ ،كعدـ التباىي بو عند ظيكره؛ فبل بد أف يتحقؽ
االحتراـ كًالتزاـ األدب
ٍ
المتناظراف ً
االلتزاـ بيا ،يمكف إجماليا فيما يمي:
 أف يقصد المتناظراف إلى إظيار الحؽ ك ً
االعتراؼ بو؛ ألف »أكؿ ما يجب [في المناظرة]
تقديـ التقرب إلى اهلل عز كجؿ كمجانبة الرياء كالمباىاة كالمحؾ كالمجاج كالتكسب ،كأف يجرم
في ذلؾ مجرل المؤتمر لما أمره اهلل تعالى بو مف األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر .كيعمـ أنو
لكال التقرب إلى اهلل تعالى بالجدؿ كالمناظرة كالمصير بيا إلى عبادتو كأداء فرائضو كالطمع في
ثكابو ،كالحذر مف عقابو ما كاف ليا معنى إال التكسب أك المجاج أك السركر بالظفر عمى الخصـ
 -1محمد العمرم ،الببلغة بيف التخييؿ كالتداكؿ ،دار إفريقيا الشرؽ ،المغرب ،2012 ،ص.29
 -2طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص .70

 -3أحمد أميف ،ضحى اإلسبلـ ،مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،ط ،1974 ،8ج ،3ص.9
 -4ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.91

21

الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
كالغمبة لو ،كىما المذاف يشارؾ فييما سائر الحيكاف كفحكلة اإلبؿ كالكباش كالديكة «

()1

.

تعبديا؛ يدرج في باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف
فتككف المناظرة بيذا التكصيؼ مثمرة بؿ فعبلن
ن

المقدـ فبل يتباىى بو ىمف
بناء عمى قكة الدليؿ
ى
المنكر .فاألصؿ في المناظرة االستعداد لقبكؿ الحؽ ن
ً
المناظر عمى عدـ يمحاكرة ىم ٍف
ظير عمى يده ،كال يعاند فيو إذا ظير عمى يد خصمو ،فيحرص
المضادة؛ ألف المعاند ال ينفع معو اإلقناع بالحجة كيككف فعؿ التناظر-عمى ىذا
ليس مذىبو إال ي
الكجوً -مف» آكد الكاجبات ،كالنظر مف أكلى الميمات ،كذلؾ يعـ أحكاـ التكحيد كالشريعة « (. )2

جتماعيا؛ لئبل يستعمي أحدىما عمى اآلخر
 أف يككف المتناظراف متقاربيف معر نفيا كًا
ن
المستضعؼ (المستحقىر) كيتياكف عف القياـ بيا.
فتضعؼ حجة
ى
ً
المناظر خصمو حتى يستكفي مسألتو؛ حتى ال يقطع عميو تسمسؿ أفكاره
 أف يميؿ
في ً
بعضو.
نسيو
بعض الكبلـ ى
ي
ي

 أف يتجنب المناظر اإلساءة إلى خصمو بالقكؿ أك الفعؿ؛ مف قبيؿ ً
االستيانة ،السخرية
ً
ً
كائنا مف كاف...
أك قمة اإلصغاء كالتحقير ،التجريح ك» أف يحذر استصغار الخصـ كاالستيزاء بو ن
ً
آمنا أف يتفؽ عميؾ ما ال يمكنؾ
كمتى استخففت بو لـ تتحرز كلـ يجتمع ذىنؾ كال تككف ن

أف تدفعو عف نفسؾ «

()3

كما يجب عمييما »تجنب الضحؾ كرفع الصكت«

()4

ككؿ ما مف

مس بمصداقيتيا.
شأنو إظيار السفاىة كالسطحية التي تعكر صفك المناظرة كتخدش ىيبتيا كت ُّ
كف بً ً
اإل ٍكثىا ًر«
 أف يتحرز المتباحثاف إطالة الكبلـ في غير فائدة؛ ألف » ى
الزلى ىؿ ...ىم ٍق ير ه
كال يجحؼ في ً
االختصار فيككف مخبلن لفيـ المقصكد مف الكبلـ.

()5

1ػ ػ أبك الحسف األشعرم ،مجرد مقاالت الشيخ أبي الحسف األشعرم مف إمبلء الشيخ اإلماـ أبي بكر محمد بف الحسف بف فكرؾ ،تحقيؽ
دانياؿ جيماريو ،دار المشرؽ ،بيركت ،1987 ،ص.293

2ػ ػ أبك المعالي الجكيني ،الكافية في الجدؿ ،تحقيؽ  :حسيف محمكد  ،مطبعة عيسى البابي الحمبي  ،القاىرة  ،1979 ،ص.24
3ػ ػ األشعرم ،مجرد مقاالت الشيخ أبي الحسف األشعرم  ،ص.318-317

4ػ ػ طاش كبرل زاده ،رسالة اآلداب في عمـ آداب البحث كالمناظرة ،تحقيؽ :حايؼ النبياف ،دار الظاىرية لمنشر كالتكزيع ،الككيت ،ط،2012 ،1
ص.27

5ػ ػ الباجي ،المنياج في ترتيب الحجاج  ،ص.9
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 أف يعرؼ المتناظراف سياسة الببلغة إجماالن .فيتجنبا غرابة األلفاظ كاجماليا ،كأف يككف
مبلئما لممكضكع ،كليس فيو خركج إلى فرعيات غير ذات صمة (.)1
كبلميما
ن

 أال يستدال بالدليؿ إال بعد أف ىي ٍخيبره كيقؼ عميو كيمتحنو كيتحقؽ مف سبلمتو (.)2

 يجب عمى كؿ كاحد مف المتناظرٍيف أف يحافظ عمى مرتبتو ،فمرتبة المدافع (المجيب)
البناء كالتأسيس لصحة الدعكل ،أما مرتبة السائؿ فنقض الدعكل كىدميا كال سبيؿ لمقياـ
بذلؾ إال

» بمعرفة ما ىك األصؿ ،كمعرفة كيفية البناء عمى ذلؾ األصؿ ،كالفصؿ بيف

أصؿ يحتاج إليو لنفسو ،كما يحتاج إليو لغيره ليمتحؽ كؿ فرع بأصمو ،كال سبيؿ إلى
ذلؾ بعد معرفة حقائؽ األصكؿ «(.)3
 ينبغي لممتناظريف تحصيؿ طرائؽ النظر مع تحرم صكابيتيا دكف مغاالة في مشايخ
المذىب؛ ذلؾ أف» الذم يستصمح بو صناعة الكبلـ فيك أف يككف المنتمي إلييا مع
مستبصر في
نا
عرفانو أبكاب المقاييس كمثؿ االجتياد ،كتأليؼ المقدمات ًالستخراج النتائج
ًاعتقاده ،متحققنا لمذىبو ،مستنكفنا عف ًاتِّباع أشياخو بحسف الظف ،متعففنا عف التدليس
عند لزكـ الحجة ،متىكًقيا عف التدرج إلى المغالبة ك ً
االستعبلء عمى الخصـ بحسب
يىن
ً
ثير لمفتنة ،فيخسر بو الدنيا
االستطالة فإنو متى لـ يأخذ نفسو بو يكشؾ أف يصير م نا
كاآلخرة« (.)4

 تتعمؽ صكرة الصكاب في القياس بشيئيف (:)5
أحدىما :أال ييكقع المقايسة إال بيف األشكاؿ المتجانسة؛ فبل يقيس الشريؼ عمى األرذؿ
كال يقابؿ األصؿ عمى الفرع.

ثانييما :أال يعمـ ىخمةن مكصكفةن في فرقة غير مستفيضة فييا ،فينسبيا إلى جممة طبقاتيا.

كمتى حافظ العقؿ في المقابمة بيف األشياء عمى ىذيف المعنييف ،كاف أقرب إلى الصكاب.

1ػ ػ ينظر ،محمد األميف الشنقيطي ،آداب البحث كالمناظرة ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة ،القسـ الثاني ،ص.91
2ػ ػ ينظر ،الباجي ،المنياج في ترتيب الحجاج ،ص.10-8
 3ػ ػ الجكيني ،الكافية في الجدؿ ،ص.540

 -4العامرم ،اإلعبلـ بمناقب اإلسبلـ ،ص.118
 -5ينظر ،المصدر نفسو ،ص.125
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ثالثًا :السياق الخطابي لكتاب "عيون المناظرات"
 .1عوامل شيوع المناظرة في األ ندلس
يتبي يف مف خبلؿ ًاستقراء المبلبسات التاريخية التي عاشيا المغرب اإلسبلمي أف "أدب

المناظرة" ظير في أكاخر القرف الرابع كمطمع القرف الخامس اليجرم باألندلس؛ كىي فترةه –أقؿ
زخـ فكرم كثقافي أفرزه ً
ات و
االختبلط الثقافي الحاصؿ
ما
تكص ي
ؼ بو-أنيا مضطربةه سياسيان ،ذ ي
ى
بيف التيارات الفكرية كالمتمذىبة عقديانً .فانخرط المسممكف في جداؿ بعضيـ البعض مف جية كفي مناظرة
النصارل كالييكد مف و
جية أخرل؛ ما جعؿ "المناظرة" تشيع في األندلس بك ٌؿ أكساطو الثقافية.

ييبنا صكرةن جميةن
كلعؿ مف الضركرة المنيجية الكقكؼ عمى عكامؿ ذيكع " المناظرة"؛ ألنو أحرل أف ى
عف ىذا األدب.

ًاجتمعت في األندلس -إلى جانب السحر كالطبيعة المتفردة -مجمكعة مف الظركؼ
فنان قائمان بذاتو.
أتاحت ألدب المناظرة أف ينشأ في ىذه البيئة كيتطكر
ليستكم عمى سكقو؛ ٌ
ى
كيمكف تقسيـ ىذه العكامؿ إلى قسميف:

 .1.1العامل الداخمي
عامميف:
كيتمظير في
ٍ

 .1.1.1العامل السياسي:

بعدما ًاستتب ل ػ "يكسؼ بف عبد الرحمف الفيرم" أمر األندلس عاـ 127ق نشط الرجؿ
في إخماد الثكرات الداخمية الدائرة رحاىا –أنذاؾ-بيف البربر كالعرب .كتزامف ذلؾ مع دخكؿ
"عبد الرحمف الفاتح" لؤلندلس مع ًالتفاؼ جماىيرم حميمي عميو ،األمر الذم ىكيبر عمى "الفيرم"
و
معركة عاد منيا بخفي حنيف ( .)1فدانت الببلد كالعباد بالطاعة
فجيش لو جيشان كحاربو في
ِّد إمارتىو ًفاتخ ىذ "قرطبة" مق انر لو عاـ
كالكالء لمفاتح الجديد "عبد الرحمف الداخؿ" ،كطفؽ يشي ي

 -1ينظر ،األمير شكيب ارسبلف ،خبلصة تاريخ األندلس ،منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت ،لبناف ،1983 ،ص.27-26
كابف القكطية ،تاريخ افتتاح األندلس ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم دار الكتاب المصرم القاىرة ،دار الكتاب المبناني ،بيركت ،ط1
 1989ج ،2ص.52-50
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138ق ،كبدأ في إنجاز المعالـ المعمارية ،كتنظيـ الجيش كتشجيع الحركة العممية .كظ ٌؿ عمى
في سنة 172ق ( .)1فتعاقب أبناؤه كحفدتيو عمى اإلمارة؛ فتكلٌى "ىشاـ الحكـ"
رأس إمارتو حتى تك ى
()2
حزىبو أمر
ني ىج أبيو إلى أف تكفاه اهلل عاـ 180ق  .فخمىفو ًابنو "الحكـ بف ىشاـ" الذم ى
ى
كنيى ىج ٍ
قير النصارل ،فغمبيـ في أكثر مف م ورة ،حتى أدركو األج يؿ سنة 206ق.
كعمؿ ًابنو "عبد الرحمف الثاني" عمى إخماد ثكرات المعارضيف كرعاية الثقافة كالعمكـ حتى آخر أيامو.
كعمى الطر ً
عيدىما شيد
كلد ٍيو "المنذر" ك"عبد اهلل" غير أف ى
يقة ذاتيا سار ًابنو "محمد" ثـ آؿ الحكـ إلى ى

بتقكض الدكلة األمكية باألندلس ( .)3لكف بمجرد تكلي "عبد الرحمف
ثكرات متعددة؛ سرعت
ُّ

الثالث" لسدة الحكـ ًارتقى باألندلس فبعث الدكلة األمكية ثانيةن ًفانتعشت الثقافة كالسياسة كالعمراف (.)4
كبكفاتو تعاقب "المستنصر" ك"ىشاـ المؤيد" ثـ مربيو "محمد بف أبي عامر" الممقب ب ػ ػ "المنصكر"
ً
لشرذمة
المجاؿ

فسن ىح
اء
ه
ضعاؼ عمى الخبلفة األمكية ،ى
كبمقتؿ ىذا األخير سنة 393ق تكالى أمر ه
المتمرديف مف العرب كالبربر (ً )5
باالستقبلؿ ببعض المقاطعات األندلسية .كعمى ىذا ظؿ األمر حتى ظيكر
"ممكؾ الطكائؼ" سنة 422ق فقسمكا األندلس إلى إمارات متعددة .ك فيمايمي حصر مكجز ليا (.)6
 إمارة الموالي العامريين :حكمكا شرؽ األندلس؛ أم المرية كمرسية كبمنسية كدانية كما
جاكرىا مف جزر .كصفيا "المقرم" بأنيـ أعظـ ممكؾ األندلس.
 إمارة بني عباد :في إشبيمية كألحقكا بيا قرطبة .أسس دكلتيـ "القاضي أبك القاسـ محمد بف
ذم الك ازرتيف أبي الكليد".

 -1ينظر ،تاريخ ابف خمدكف المسمى ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم الشأف األكبر ،كضع حكاشيو :خميؿ
شحادة ،مراجعة :سييؿ زكار ،دار الفكر ،لبناف ،2000 ،ج ،4ص.159-154

 -2المصدر نفسو ،ج ،4ص.160-159

القكطية ،تاريخ افتتاح األندلس ،ج ،2ص.117-64
 -3ينظر ،تاريخ ابف خمدكف ،ج ،4ص .170-160كينظر ،ابف
ٌ

 -4ينظر ،ليفي بركفنساؿ ،حضارة العرب في األندلس ،ترجمة :ذكقاف قرقكط ،منشكرات مكتبة دار الحياة ،بيركت ،لبناف ،ص.21
 -5ينظر ،األمير ش كيب ارسبلف ،خبلصة تاريخ األندلس ،ص.27

 -6ينظر ،إحساف عباس ،تاريخ األدب األندلسي "عصر الطكائؼ كالمرابطيف" ،دار الشركؽ ،عماف ،ط ،1997 ،1ص .16 -11كينظر ،محمد
زكريا عناني ،تاريخ األدب األندلسي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية ،1999 ،ص.21-20
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الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
 إمارة بني زيري :ىـ في األصؿ بر هبر أقامكا إمارةن في غرناطة ك مالطة .كحاكلكا جاىديف بناء إمارة
قكية؛ فكطدكا أكاصر المكدة مع اإلمارات المجاكرة ،غير أنيـ ناصبكا العداء إلمارة "المرية"؛ إذ كانت

بينيـ حرب مستعرة...
 إمارة بني ذي النون :كعاصمتيا في طميطمة.
 إمارة التجبيين :كحاضرتيـ في سرقسطة.
 إمارة بني األفطس :أقامكىا في بطميكس؛ التي تميزت بسعتيا كًامتدادىا الجغرافيً .اشتير
مف رجاالتيا "محمد بف األفطس" الذم جابو ممؾ "قشتالة" فريناند األكؿ.
كليس أحسف في ىذا المكضع مف كبلـ "الحميدم" (ت488ق) حينما ختـ تطكافو التاريخي بيف
ً
ميز ىذا المسرد التاريخي؛ إذ قاؿ » :ىناؾ
ممالؾ األندلس ،نستحضره
ِّ
لنسكغ االجتزاء الذم ٌ

و
سمطاف عمى جانب منيا عند حدكث الفتف ،لـ نتعرض
ؾ أيخر قد تقاسمكا الببلد ،كغمب كؿ
ممك ه
لذكرىـ؛ إذ لـ يدع كاحد منيـ خبلفةن ،كال ًانتسب بعد إلييا .كحقيقة أخبارىـ أيضان قد ىب يعدت

« (.)1

عنا

ىذا الكبلـ يدلنا عمى ً
االنقسامات الكثيرة التي عرفتيا المنطقة ،كالتي ليا ًانعكاساتيا

عمى تعدد تكجيات أىؿ الفقو كالفمسفة كالكبلـ...
.2.1.1العامل الثقافي:
رغـ الكضع السياسي المتقمِّب كالمتيالًؾ الذم طبع حكـ فترة "ممكؾ الطكائؼ" إال أنو لـ
يقؼ في كجو الحركة الثقافية كالعممية ،بؿ عمى النقيض مف ذلؾ؛ فالتنافس المحمكـ عمى السمطة بيف
أكلئؾ األمراء دفعيـ إلى ًاحتضاف العمماء كالشعراء ك اإلغداؽ عمييـ في ظركؼ مادية ميسرة؛ لما لمعمًـ
سمطة رمز و
و
ية أحيانان كفعمي وة في كثير مف األحياف .كلئف كاف القرف الحادم عشر ميبلدم عصر
كالفقيو مف

ً
االنحطاط كالتشرذـ السياسي ،فيك أيضان عصر التجدد الفكرم منقطع النظير؛ فقد كثرت مجالس العمـ
كالمثاقفة

()2

الذم شمؿ كافة العمكـ كاآلداب؛ كعمى رأسيا "المناظرة" ،التي كاف ليا قكتيا في بسط نفكذ ىذا

 -1ينظر ،أبك عبد اهلل محمد بف فتكح بف عبد اهلل الحميدم ،جذكة المقتبس في تاريخ األندلس ،تحقيؽ :بشار معركؼ ،محمد عكاد ،دار
الغرب اإلسبلمي ،ط ،1تكنس ،2008 ،ص.56

 -2ينظر ،ليفي بركفنساؿ ،حضارة العرب في األندلس ،ص.24
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الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
األمير كتقكيض سمطة

كي ِّ
عزيز صدقية مذىب النافذ سياسيان .كىذا
ذاؾ؛ مما يدحض أطركحاتو العقدية ي

يد ُّؿ عمى قناعة األمراء بجدكل "المناظرة" ككسيمة لتكطيد حكميـ كبسط سيطرتيـ.
ي

كتعدد التيارات
إف ىذا التشجيع الذم حظي بيا العمماء عامةن كالمتكمٌمكف خاصةن ،تزامف
ى
الفمسفية كالمذاىب الفقيية ك ً
الف ىرؽ الممٌية كالنًحمية (العقدية)؛ التي أفرزىا كجكد المسمـ مع

النصراني كالييكدم كالمتشكؾ ...فتعاظـ إلى جانب "الفقو" اإلقباؿ عمى عممي "الكبلـ"

ك "الفمسفة"؛ فكاف لممذاىب الفقيية مساىمتيا في التناظر األصكلي؛ كفيما يمي بياف ذلؾ:
أ .المذاىب الفقيية:
زمف الفتح األمكم "صعصعة بف سبلـ
" األوزاعية" :ككاف أكؿ ىمف أدخؿ ىذا المذىب
ى
الدمشقي األندلسي" (ت192ق) مفتي األندلس كخطيب قرطبة (.)1

" المالكية" :ظير كنتاج لضعؼ " المذىب األكزاعي" عمى زمف اإلماـ مالؾ –رحمو اهلل
تعالى-كبفضؿ مف درسكا عمى يده مف تبلمذتو األندلسييف كنقمكا كتابو "المكطأ"؛ كىـ عمى
التكالي:
"زياد بف عبد الرحمف" الممقب بػ ػ "شبطكف"

()2

كىك أكؿ مف أدخؿ مذىبو األندلس

(ت193ق) الغازم قيس (ت199ق) كأبك عبد اهلل بف سعيد بف بشير بف شراحيؿ
(ت198ق) كيحي بف يحي الميثي (ت243ق) .كالى جانب ىؤالء الفقياء ساىـ غيرىـ
في انتشار المذىب المالكي؛ عمى غرار :أبك محمد عيسى بف دينار الغافقي الطميطمي
(ت212ق)

كغيره

...

ليغدك

مدرسةن

فقييةن

قائمةن

بذاتيا؛

ليا

مقكالتيا

كأطركحاتيا

 -1ينظر ،محمد بف فتكح الحميدم ،جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس ،الدار المصرية لمنشر ،القاىرة ،ط ،1996 ،1ج ،1ص.241

 -2شبطكف :ىك أبك عبد اهلل زياد بف عبد الرحمف ،قرطبي ،سمع مف مالؾ المكطأ ،كلو عنو في الفتاكل كتاب سماع معركؼ بسماع
الضبي ،بغية الممتمس في
"زياد" ،كركل عنو "يحي الميثي" المكطأ ،فأشار عميو بالرحيؿ إلى مالؾ ماداـ حيان ففعؿ .لبلستزادة ،ينظر،
ٌ
تاريخ رجاؿ األندلس ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم ،دار الكتاب المصرم ،القاىرة ،دار الكتاب المبناني ،بيركت ،ط ،1989 ،1مج14
ص .294كينظر ،خالد الصمدم ،مدرسة فقو الحديث بالغرب اإلسبلمي ،منشكرات ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،المغرب
 ،2006ج ،1ص.35
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الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
ك» كاف نشاط الدعاة كحيكيتيـ مما حقؽ المساندة الشعبية لممذىب المالكي خبلؿ عيد
دكؿ الطكائؼ« (.)1
" الشافعية" :نقمو مف المشرؽ اإلسبلمي إلى األندلس "قاسـ بف محمد بف سيار" خبلؿ النصؼ
الثاني مف القرف التاسع الميبلدم .كًانصرؼ إلى إذاعتو بيف الناس عف طريؽ الدرس
كالتأليؼ ،ككجد رعاية مف األمير "محمد األكؿ" كحمايةن لو مف عمماء المالكية .كعاش المذىب

الشافعي في عيد الخميفة الناصر؛ ألف ًابنو األمير "عبد اهلل" ككاف شافعيان ،ايتي ًيـ بتدبير
مؤامرة لخمع أبيو "الناصر"؛ ألنو بايع ًابنو "الحكـ" بكالية العيد دكنو .كقد فشمت المؤامرة
كلقي "عبد اهلل" حتفو عمى يد أبيوً ،فانعكس ذلؾ سمبان عمى المذىب الشافعي .فتكقؼ نشاطو
حتى أياـ "الحكـ المستنصر" الذم كاف يحسف كفادة القادميف إلى األندلس مف أىؿ األدب
المشارقة؛ كمف بينيـ فقياء الشافعية كشيكخياً .فانتعش المذىب شيئان ما غير أنو عاد

ً
لبلنكماش مرةن أخرل في عيد "المنصكر بف أبي عامر" ككاف حاكمان كاقعيان؛ فرأل مف
صالحو أف يجارم فقياء المالكية لكسب تأييدىـ ،كمف بيف ىؤالء ً"ابف حزـ" قبؿ أف يتحكؿ
إلى المذىب الظاىرم (.)2
األندلس في الكقت الذم دخؿ فيو المذىب الشافعي
" الظاىرية" :دخؿ المذىب الظاىرم
ى
تقريبان عمى يد "عبد اهلل بف قاسـ بف ىبلؿ"(ت272ق885/ـ) كاجتيد -رغـ أنو شافعي -في
نشر المذىب الظاىرم .كيبدك أنو لـ يكفؽ كثي انر في مراميو .كتعرض "الظاىرية" لما تعرض
إليو "الشافعية" مف مضايقات عمماء المالكية .كأكؿ شخصية ظاىرية نمتقي بيا ذات مقاـ
كتأثير "منذر بف سعيد البمكطي" كتمقى أصكلو في رحمة لو إلى المشرؽ .كظؿ عميو حتى
ؼ صكت الظاىرية إلى أف عاد قكيان مع ً"ابف حزـ"(.)3
ض يع ى
كفاتو عاـ (355ق966/ـ) ثـ ى
إجماالن ،يمكف القكؿ أف المناخ العاـ ساعد عمى ً
االجتياد ،كسمحت حظكة الفقياء عند الحكاـ
بالخكض في مسائؿ العقيدة ،كالتركيج لمذىب فقيي بعينو.
 -1ينظر ،محمد بف عبكد ،التاريخ السياسي كاالجتماعي إلشبيمية في عيد دكؿ الطكائؼ ،مطبعة الشكبخ "ديسبريس" ،تطكاف1983 ،
ص.128

 -2ينظر ،الطاىر أحمد مكي ،دراسات عف ابف حزـ ككتابو طكؽ الحمامة ،مكتبة كىبو ،القاىرة ،ط ،1977 ،2ص.59
 -3المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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ب .المذاىب الكالمية والفمسفية:
كانت المناظرة في المسائؿ الكبلمية كالفمسفية كالمنطقية قميمة؛ كرغـ افتقار األندلس إلى تجاذب
حاؿ فغير غريبة عنو كقد كاف فييـ قكـ يذىبكف إلى ً
الخصكمة في الكبلـ فيي عمى ك ٌؿ و
االعتزاؿ؛ كخميؿ
بف إسحاؽ ،كيحي بف السمينة ،كالحاجب مكسى بف حدير ،كأخكه الكزير صاحب المطالب أحمد؛ ككاف
داعيةن إلى ً
االعتزاؿ ال يستتر بذلؾ ()1؛ إذ مع كصكؿ كتب "الجاحظ" إلى األندلس كشيكعيا عمى و
نحك خفي
بيف مجمكعة مف طمبة العمـ ،عرفت "قرطبة" عددان مف المعتزلة كلكننا في النصؼ الثاني مف القرف العاشر

الميبلدم ال نكاد نعثر عمييـ .فالذيف قدمكا إلى األندلس لنشر ىذا الفكر أ ً
يبع يدكا عنيا .كما فعؿ "الحكـ
إف ىعمً ىـ
الثاني" مع "أبي الطيب بف أبي بردة" عاـ 361ق971/ـ المحسكب عمى كبار عمماء الشافعية ،فما ٍ
"الحكـ" أنو مف المعتزلة حتى أبعده .عمى أف ً"ابف حزـ" يركم اختبلؼ الناس إلى كادم "بني تكبة" ككميـ
ً
ً
ً
الذيف
كانكا مف المعتزلة ،كربما اقترنت فكرة االعتزاؿ بالزىد لمسبب السابؽ؛ أم لمتضييؽ كاالضطياد ٍ

تعرض ليما المعتزلة ،لذلؾ لجأكا إلى التنسؾ تيقية؛ فالخمكة كانت تحظى بالقداسة كالميابة الجميمة عند
الحكاـ كالفقياء كالعامة .كمف أبرز ىؤالء الفيمسكؼ ً"ابف مسرة" الذم كاف يختمي بنفسو في جبؿ "قرطبة"
ؼ بػ ػ "الجبمي" فقد عكؼ عمى تأمؿ مقكالت الفكر ً
االعتزالي كتجاكزىا لبناء
عمى مشارؼ "العاصمة"؛ لذا يع ًر ى

فمسفة جديدة ،راح يي ِّ
بشر بيا بيف عدد مف طمبتو كلقي شيئان مف الركاج نتيجة القبكؿ الذم حظي بو في
قمكب القرطبييف...

()2

إف كثرة ً
االىتماـ بالفمسفة كالمنطؽ داخؿ األندلس قد كل ىد مك ًاقفان م ً
عاديةن مف كتب األكائؿ خاصةن مع
ي

إحكاـ الثقافة الفقيية قبضتيا عمى األندلس؛ فميس غريبان أف يعترض الفقياء عمى عمكـ األكائؿ ،بؿ

ً
ً
فكا الفقو كالنكازؿ المالكية ترسخت عندىـ فكرة
االعتراض عمى ك ٌؿ جديد ككاف أىؿ ىذه الجزيرة؛ لما أل ي
()3
كينفِّركف منيما
مناىضة الجديد لئلسبلـ كخرقيا لو؛ كليذا سينفركف مف عمـ الكبلـ كالمنطؽ ...بؿ ي

 -1ينظر ،عمي بف أحمد بف حزـ ،رسائؿ ابف حزـ األندلسي "رسالة في فضؿ األندلس كذكر رجاليا" ،تحقيؽ :إحساف عبا س
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،ط 2بيركت ،1987 ،ج ،2ص.186

 -2ينظر ،شكقي ضيؼ ،تاريخ األدب العربي "عصر الدكؿ كاإلمارات األندلس" ،دار المعارؼ ،مصر ،ط ،2ص.84-82

 -3ينظر ،أبك الحجاج يكسؼ بف محمد بف طممكس ،المدخؿ لصناعة المنطؽ "كتاب المقكالت ككتاب العبارة" ،المطبعة األبيرقة ،مدريد
المسيحية ،1916 ،ج ،1ص.8-7
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فػ ػ "الباجي" صنؼ رسالةن يكصي فييا ًابنو بعدـ تعاطي الفمسفة كالمنطؽ

()1

كقد يبالغكف في تقبيح ً
االشتغاؿ

في المنطؽ كالفمسفة » كيرمكف العالًـ بيا بالبدعة كالزندقة« ( .)2كرغـ ذلؾ فقد نشط الفعؿ الكبلمي ك كذا

ً
ً
الجًدؿ ،المتكمِّـ المحجاج كليس أدؿ عمى ذلؾ مف كتابو
الجداؿ عمى يد "ابف حزـ األندلسي" المناظر ى
المكسكـ "اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ" كىك كتاب في الجدؿ األصكلي؛ ناظر فيو ً"ابف حزـ" أغمب
المذاىب الفقيية كالفرؽ الكبلمية؛ فقد جادؿ الشافعية كالحنفية كخاصة المالكية ،فأرخ الكتاب –بحؽ-
لمناظراتو

مع معاصريو كمناظرتو "لميث بف حرفش" في مجمس "القاضي عبد الرحمف" ،كمناظرتو لبعض

"المالكية" حكؿ "كتماف العمـ" كنحكىا مف المسائؿ األصكلية تارةن كالفرعية تارةن أخرل .)3(...دكف أف نغفؿ
تأصيمو لممذىب الظاىرم في "رسائمو" ك كتابو "الجدؿ" ،ككتابو في تاريخ األدياف "الفصؿ في الممؿ

كاألىكاء كالنحؿ" ...كفي »"طبقات الشافعية" لمسبكي أطراؼ مف ىذه المناظرات ،كمما يذكر أف "أبا
العباس بف سريج القاضي" رئيس الشافعية ببغداد كاف شغكفان بمناظرة "داكد الظاىرم" ،حتى تكفي "داكد"

كمضى يناظر ًابنو "محمدا" في المذىب الظاىرم« ( .)4كال نغفؿ –في ىذا السياؽ -أثر الباجي في
األندلس الذم كاف أكسع كأعمؽ في الجدؿ كالمناظرة ،كالسعي لتركيز المذىب المالكي الذم يناكئو أىؿ
الظاىر

()5

كلمباجي مجالس كثيرة تبرز تمؾ المكاقؼ التي كقفيا الرجؿ مناظ انر لػ ػ ً"ابف حزـ" مف األصكؿ

المالكية خاصةن الكتاب كالخبر كالمرسؿ كالعمؿ كالقياس(.)6
كمما ال شؾ أف األندلس عرفىت تيارات ييكدية ميمة ،نشطت الحركة الفكرية كاألدبية
باألندلس ،متساكقةن مع الجك العاـ الذم ًاتسـ بو أىؿ األندلس مف "التسامح الديني" ك ً
االنفتاح
ي
ٌ
عمى ثقافة اآلخر دكف حجر عميو أك تحامؿ مع كعي بتعدد الحقيقة .فكانت تكجد دائمان مجمكعة

 -1ينظر ،الباجي ،إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ ،تحقيؽ :تركي عبد المجيد ،دار الغرب اإلسبلمي ،بيركت ،ط1995 ،2
مجمد ،1ص.71

 -2ابف طممكس ،المدخؿ لصناعة المنطؽ ،ص.8

 -3ينظر ،عمي بف أحمد بف حزـ األندلسي ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر ،تقديـ :إحساف عباس ،منشكرات
دار اآلفاؽ الجديدة ،بيركت ،ط .1982 ،2كينظر ،ابف حزـ األندلسي ،الرسائؿ ،تحقيؽ :إحساف عباس ،المؤسسة العربي ة لمدراسات
ط ،1987 ،2ص.122

 -4شكقي ضيؼ ،تاريخ األدب العربي" العصر العباسي الثاني"  ،دار المعارؼ ،مصر ،ط ،2ص.536
 -5ينظر ،أبك الكليد الباجي ،إحكاـ الفصكؿ ،مجمد ،1ص.89-88

 -6ينظر ،عمي بف بساـ ،الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة ،تحقيؽ :إحساف عباس ،الدار العربية ،ليبيا ،ط ،1981 ،2ج ،1ص.96
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مف السكاف الييكد عددىا البأس بو تقطف مدف إسبانيا اإلسبلمية كمدنيا المسيحية عمى حد
سكاء ...كانت أحكاليا مزدىرة كبخاصة في أرض اإلسبلـ عمى شيء كبير مف التنظيـ ،تتكارث
حب الدرس

()1

اء كمؤلِّفكف بالمغة العربية ،كمف المعركؼ أنو كانت ليـ
فظير فييـ كت ه
اب كشعر ه

ثقافتيـ ،كلكنيا نبعت مف مكارد الثقافة اإلسبلمية كدكنت بالمغة العربية ،كتأثر الييكد بالثقافة
العربية ،كًاقتباسيـ منيا كتقميدىـ ليا يبدك أكؿ ما يبدك في عناكيف كتبيـ التي ألفكىا ،بؿ إنيـ
ًافتتنكا بالعربية طكاؿ العيد اإلسبلمي كببلغتيا كعركض شعرىا ،كمكشحيا أيما ًا و
فتتاف فيجركا
العبرية أسكأ ىجراف؛ كليس أدؿ عمى ذلؾ مف رسالة الراىب القرطبي "آلبرك" الذم ىالو إقباؿ
فتية ممٌتو كشغفيـ بالعربية كعمكميا (.)2

إف ًاىتماـ ىذه الجالية بالمنطؽ كالفمسفة كالكبلـ–تحديدان -بالدراسات التممكذية

()3

سيخمؽ تناظ انر فكريان كاسعان بيف الييكد كالمسمميف الذيف كاف ليـ سبؽ الحديث في المسائؿ العقدية.
لـ تكف المناظرة اإلسبلمية المسيحية أقؿ مف نظيرتيا اإلسبلمية الييكدية؛ لتكاجد
المسيحييف باألندلس شأنيـ شأف الييكد ،كبحكـ ً
االختبلؼ العقدم بينيـ كبيف المسمميف » كانت
اء بالعربية أك المسيحية« (.)4
ىناؾ مناقشات عنيفة بيف المسمميف كالمسيحييف في األندلس سك ن

. 1.2العامل الخارجي:

يتمظير ىذا العامؿ في ً
االحتكاؾ كالتكاصؿ الثقافي كالحضارم بيف الغرب اإلسبلمي
كشرقو ،كيتجمى ذلؾ في عدة صكر كىي:
بعد سقكط الدكلة العربية األمكية ،كقياـ الدكلة العباسية ،قاـ "بنك العباس" بمطاردة
الدخكؿ إلى األندلس كأعاد تأسيس
األمكييف؛ ًفاستطاع األمير "عبد الرحمف الداخؿ" األمكم
ى
الدكلة األمكية في األندلس ،فعادت "قرطبة" لتتبكأ مكانتيا بيف عكاصـ العالـ المتحضر –أنذاؾ-
في مجاؿ السياسة كالثقافة كالعمارة كك ٌؿ مظاىر الحياة الحضارية ،فغذت مقر الخبلفة ،كمكطف
 -1ينظر ،ليفي بركفنساؿ ،حضارة العرب في األندلس ،ص.103

 -2ينظر ،محمد بنشريفة ،الجذكر التاريخية لبلستعراب اإلسباني ،مقالة منشكرة في ندكة "المغرب في الدراسات االستشراقية" ،أكاديمية
المممكة المغربية ،1993 ،ص.65-64

 -3ينظر ،آنجؿ جنثالث بالنثيا ،تاريخ الفكر األندلسي ،ترجمة :حسيف مؤنس ،مكتبة الثقافة الدينية ،القاىرة ،ط ،1928 ،1ص.489-488
 -4ينظر ،علي سامي الن ّ
شار ،نشأة الفكر الفلسفي في اإلسالم ،دار المعارف ،ط ،9القاهرة ،ج ،0ص.94

21

الفصؿ األكؿ :السياؽ المعرفي لكتاب "عيكف المناظرات"
أىؿ العمـ كاألدب ،فقد عمؿ األمراء األمكيكف في األندلس عمى تشجيع العمكـ العربية كنقمكىا
معيـ مف المشرؽ العربي.
ًاىتـ خمفاء بني أمية بتأسيس المكتبات فنقمت كتب الشرؽ العربي الشيء الكثير مف
الكتب كشارؾ الرحالة مف األندلسييف في ذلؾ ،كقاـ العمماء كطبلب العرب في نقؿ الكتب كأقبمكا
عمى ترجتيا في مختمؼ صنكؼ العمـ كالمعرفة؛ إذ أنشأ المستنصر باهلل 366-350ق961 /
976 -ـ مكتبةن عظيمة؛ فقد كاف عالمان منصرفان إلى العمـ كالقراءة كًاقتناء الكتب النادرة مف

بغداد كدمشؽ كالقاىرة ،كاضافتيا في المكتبات كبثِّيا في أيدم العمماء كالمتعمميف .كأنشأ مكتبة

تحكم عمى ما يربك عمى  400ألؼ مصنؼ في شتى العمكـ كالفنكف ،كما أنشأ دا انر لنسخ الكتب
كأكدعيا بمدينة "الزىراء" كما ألؼ األندلسيكف في عمكـ القرآف كالحديث كالفقو ،كفي القضاء
كالمغة كآدابيا كعمكميا كالمنطؽ كالفمسفة كسائر العمكـ (...)1
إلى جانب ذلؾ ،تزامف أكاخر العصر األمكم كعيد ممكؾ الطكائؼ باألندلس
مع العصر العباسي بالمشرؽ ،كالذم كاف باذخ االزدىار بمختمؼ المظاىر الثقافية مف أدب كفمسفة
ككبلـ كجدؿ… كعمـ المناظرة كيذه الفنكف قد ًازدىر بشكؿ متزايد كيرجع ذلؾ إلى الظركؼ
الحسنة التي تكافرت بكثرة في ىذه الفترة .فنشطت الرحبلت األندلسية إلى المشرؽ ،ىذه األخيرة
مما جعؿ الرحالة األندلسييف
صادفت الشغؼ المشرقي بالمناظرة كالبحث كالكبلـ كالجدؿٌ ،
سيتيافتكف عمى ىذا النكع مف الفنكف مثمو مثؿ باقي المعارؼ األخرل ،كحافزىـ في ذلؾ الرغبة

العممية كاإلعجاب بثقافة المشرؽ

ككاف كلع األندلسييف بك ٌؿ ماىك شرقي عجيبان«( .)2كال أد ٌؿ

عمى ذلؾ مف رحمة "أبي الكليد الباجي" إلى "بغداد" الذم يمـ ًقىبؿ "أبي إسحاؽ الشيرازم"

(ت476ق) إماـ الشافعية ،مقصد العمماء –أنذاؾ -كحضر عدة مجالس لمناظراتو أشير
متكممي ذاؾ الزماف .كما نقؿ كتب "الشي ارزم" إلى األندلس؛ "التبصرة" في الفقو ك"الممع" في
أصكؿ الفقو ك"المعرفة" في الجدؿ (ً .)3فاغتنى ىك كغيره مف الرحالة منيجيان بالطريقة المشرقية
 -1ينظر ،أحمد مختار العبادي ،في التاريخ العباسي واألندلسي ،دار النهضة العربية ،بيروت ،لبنان ،ص.020-020

 -2محمد رضكاف الداية ،تاريخ النقد األدبي في األندلس "دراسات أندلسية" ،مؤسسة الرسالة ،ط ،2بيركت ،1993 ،ص.43

 -3محمد بف عبد المنعـ الحميرم ،الركض المعطار في خبر األقطار ،تحقيؽ :إحساف عباس ،مكتبة لبناف ،ط ،2بيركت ،1984 ،ص.444
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الجدلية ،كسيظير ذلؾ جميان في مجالس العمـ كالمناظرات التي سيخكض غمارىا "الباجي" عند
عكدتو إلى "األندلس" .ىذا ىك السياؽ الذم أينتً ىج فيو الكتاب.

المدونة كتاب "عيون
 .2وصف
َّ

المناظرات":

"عيكف المناظرات" يعد بحؽ المصنؼ الكحيد الذم أ ً
ختصاصا لممناظرات العقدية .كقد حققو
يفرد ًا
ن

التكنسي "سعد غراب" .فجمع فيو "السككني" كثير مناظرات؛ كىك يعكس سعة عممو كقكة منيجو في مناقشة
مسائؿ العقيدة اإلسبلمية ،كتجنيد الحجج لدعـ مذىب األشاعرة فييا .حشد "السككني" مائةن كستيف ()160
ِّف "السككني" مذىبيـ
مناظرةن؛ ىي مناظرات لؤلشاعرة مع نظرائيـ مف الفرؽ الكبلمية أك ممف سبقكىـ يبي ي

لع ىراه .كقد صدرىا بمناظرة "إبميس" المعيف لممبلئكة
فييا-أم المذىب األشعرم-نش انر لمقكالتو كترسيخان ي
كتمتيا مناظرة سيدنا نكح -عميو السبلـ– كىذه أكبر مناظرة كأطكليا في الكتاب .كفييا مجمؿ قكاعد مذىب

األشاعرة في العقيدة؛ كىي عشركف قاعدةن أحصاىا "الشيرستاني" ) (1نجمميا في اآلتي:
 القاعدة األكلى :في حدكث العالىـ ،كبياف ًاستحالة حكادث ال أكؿ ليا كًاستحالة حكادث ال آخر ليا
كًاستحالة كجكد أجساـ ال تتناىى مكانان.
 القاعدة الثانية :في حدكث الكائنات بأسرىا بإحداث اهلل تعالى.
لمرد عمى الثنكية.
 القاعدة الثالثة :في التكحيد ،كفي ذكر الكحدانية كمعنى الكاحد ،تمييدان ٌ
 القاعدة

الرابعة:

في

إبطاؿ

التشبيو،

كفييا

الرد
ٌ

عمى

أصحاب

الصكر

كأصحاب

الجية ،كالكرامية في قكليـ أف اهلل تعالى محؿ لمحكادث.
 القاعدة الخامسة :في إبطاؿ مذىب التعطيؿ كبياف كجكه التعطيؿ.
المثبتيف كالنافيف ،مع بياف مصدر القكليف كصكابيما مف كجو
 القاعدة السادسة :في األحكاؿ بيف ي
كخطئيما مف و
كجو آخر.
الرد عمى مف أثبت الييكلي بغير
 القاعدة السابعة :في المعدكـ ىؿ ىك شيء أـ ال ،كفي الييكلي ،كفي ٌ
صكرة الكجكد.
 القاعدة الثامنة :في إثبات العمـ بإحكاـ الصفات العمى.
 -1ينظر ،محمد بف عبد الكريـ الشيرستاني ،نياية اإلقداـ ،تحرير :ألفريد غيكـ ،دار الثقافة الدينية ،القاىرة ،ط.2009 ،1
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 القاعدة التاسعة :في إثبات العمـ بالصفات األزلية.
 القاعدة العاشرة :في العمـ األزلي خاصةن كأنو أزلي كاحد متعمؽ بجميع المعمكمات.
 القاعدة الحادية عشرة :في اإلرادة؛ كىي تتشعب إلى ثبلث مسائؿ؛ إحداىما األكلى في ككف البارم
تعالى مريدان عمى الحقيقة ،الثانية في أف إرادتو قديمة ال حادثة ،كالثالثة أف اإلرادة األزلية متعمقة بجميع
الكائنات.
 القاعدة الثانية عشرة :في ككف البارم متكممان بكبلـ أزلي.
احد.
 القاعدة الثالثة عشرة :في أف كبلـ البارم ك ه
 القاعدة الرابعة عشرة :في حقيقة الكبلـ اإلنساني كالنطؽ النفساني.
 القاعدة الخامسة عشرة :في العمـ بككف البارم تعالى سميعان بصي انر.
 القاعدة السادسة عشرة :في جكاز رؤية البارم تعالى عقبلن ككجكبيما سمعان.
 القاعدة السابعة عشرة :في التحسيف كالتقبيح كبياف أنو ال يجب عمى اهلل تعالى شيء مف قبيؿ العقؿ كال
شيء قبؿ كركد الشرع.
يجب عمى العباد
ه

 القاعدة الثامنة عشرة :في إبطاؿ الغرض كالعمة في أفعاؿ اهلل تعالى ،كابطاؿ القكؿ بالصبلح كاألصمح
كالمطؼ كمعنى التكفيؽ كالخذالف ،كالشرح كالختـ كالطبع ،كمعنى النعمة كالشكر كمعنى األجؿ كالرزؽ.
 القاعدة التاسعة عشرة :في إثبات النبكات ،تحقيؽ المعجزات ،ككجكب عصمة األنبياء عمييـ السبلـ.
 القاعدة العشركف :في إثبات نبكة نبينا محمد صمى اهلل عميو كسمـ كبياف معجزاتو ككجو داللة الكتاب
عمى صدقو ،كجمؿ مف معجزاتو في السمعيات مف األسماء كاألحكاـ ،كحقيقة اإليماف كالكفر
كالقكؿ في التكفير كالتضميؿ كبياف سؤاؿ القبر كالحشر كالبعث كالميزاف كالحساب كالحكض
كالشفاعة كالصراط كالجنة كالنار ،كاثبات اإلمامة كبياف كرامات األكلياء مف األمة كبياف
جكاز النسخ في الشرائع كأف ىذه الشريعة ناسخةه لمشرائع كمِّيا ،كأف محمد المصطفى صمى اهلل
خاتـ.
عميو كسمـ ه
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 .1.2عيون المناظرات" من الخبر إلى النظر:
ً
درىج في باب
بتداء؛ ٍ
تجدر اإلشارة ا ن
أف ليس ك ٌؿ ما كرد في ثنايا الكتاب يصمي يح لئف يي ى
"المناظرة" فالكتاب ييرًاك يح بيف المناظرة األصيمة المكتممة األركاف ،المغدقة البياف الكاضحة

المقاصد ،المجمية لعمـ العقائد -كىذا يي ِّ
شكؿ النسبة الكبرل فيما أكرده السككني -كلنا في ذلؾ

شكاىد كثيرة؛ كمناظرات األنبياء ألقكاميـ .ثـ تجد "السككني" يركم في كتابو بعض األخبار التي
ييميٌد بيا لمناظرة كبلمية؛ كما جاء في المناظرة السادسة عشرة كمائة ( .)1كغيرىا مما كرد في
تضاعيؼ الكتاب –كىك نزر قمي هؿ-الذم ال يعدك أف يككف إال خب انر يكرده "السككني" ً
لبلستدالؿ
ه
ادث
عمى معنى متقرر في عمـ المناظرة كالجدؿ؛ ينتقؿ "السككني" مف مجرد اإلخبار عف حك ى
بعينيا كسرد حيثياتيا إلى "النظر" الذم ىك » تقميب البصر إلدراؾ الشيء كرؤيتو ،كقد ييراد بو

التأمؿ كالفحص ،كقد يراد بو المعرفة الحاصمة بعد الفحص ...كالنظر ىك الف ٍك ير في الشيء
تي ِّ
كتأسيسا عمى ىذا تأرج ىح معناه بيف التفكر القمبي كاعماؿ الخاطر كبيف
قيسوي«(.)2
ن
قد يرهي ك تى ي

عرفيو قائبلن » :النظر ىك الفكر
التأمؿ ك ن
أحيانا التبصر...كاذا تجاكزنا داللة "النظر" الحسية ،فػ "اإليجي" يي ٌ
و
فس ير "الفكر" بككنو :الحركات العقمية
ظف«(.)3
عمـ أك غمبة
ب بو
ي
الذم ييطمى ي
كي ٌ
ه
ككيفيتيا «( )4التي يراد بيا تحصيؿ ً
االعتقاد الراجح«( )5كما كض ىح "المكناسي" كالمقصكد بالحركات
ي
و
حاصمة ييتكص يؿ بيا إلى تحصيؿ غير الحاصؿ«( )6فالنظر
العقمية ككيفيتيا » ترتيب أمكر
طريقة تفكير في المقدمات العممية قطعية الثبكت منيا كالظنية االحتمالية لمكصكؿ إلى غيرىا؛ كليذا

قيؿ :النظر» ًاكتساب المجيكؿ بالمعمكمات السابقة«

()7

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.250

-2محمد مرتضى الزبيدم ،تاج العركس في جكاىر القامكس ،تح :مصطفى حجازم ،مطبعة حككمة الككيت ،1969 ،ج ،14ص.252
-3اإليجي ،المكاقؼ ،ص.21

 -4اإليجي ،المكاقؼ ،ص.22

 -5أحمد بف محمد بف يعقكب الكاللي المكناسي ،أشرؼ المقاصد في شرح المقاصد ،المطبعة الخيرية ،ط1325 ،1ق ،ص.56-54

 -6قطب الديف محمد بف محمد الرازم التحتاني ،لكامع األس رار في شرح مطالع األنكار ،مطبعة الحاج محرـ أفندم البسنكم1303 ،ق ص.12
 -7اإليجي ،المكاقؼ ،ص.22
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()1

كمثاؿ ذلؾ ما جاء تحت عنكاف" :المناظرة الثامنة كالثبلثكف كمائة"

ك"المناظرة الرابعة كاألربعكف

كمائة"( )2ىذاف مثاالف لئلشارة إلى أف كتاب السككني "عيكف المناظرات" ليست مناظرات عقدية صرفة ،بؿ
ِّ
ؼ في سياقاتيا
فييا شيء مف األخبار كالنكادر التي حصمت بيف جيابذة المتكمِّميف ،التي ًاستحضرىا
المصن ي
لمتدليؿ بيا عمى أحكاـ خاصة تضبط سيركرة ىذا الفعؿ التخاطبي فيما بعد؛ ىأالٌ كىك المناظرة العقدية ،إذا

ما ًانتقمت الذات الناظرة إلى التفاعؿ مع غيرىا في إطار سياقي جدلي
 .2.2موضوعات كتاب "عيون المناظرات":

لتسييؿ عممية تصنيؼ مكضكعات مناظرات الكتاب ،نستعيف بالجدكؿ اآلتي الذم ييحدد إلى جانب
مكضكع المناظرة رقميا في الكتاب:

الموضوع

رقم المناظرة
-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1

مناظرات األنبياء -عمييـ الصبلة كالسبلـ –

.45-34-22-21-17

نظر في بعض اآليات أك السكر القرآنية أك
ه
األحاديث النبكية الشريفة (قكاعد كأصكؿ التكحيد)

-29-28-27-26-24 -23 -20-19-18

مناظرات النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ لقكمو

-62-61-54-53-52-47-46-36-35-25

مناظرات القى ىدر

.16-15-14

.60-38-33-32-31-30

ألقكاميـ.

أك لمصحابة أك لكفكد النصارل كالييكد.

-88-87-77-76-74-72-69 -65-63

-126-125-124-123-121-119-90-89
.160-149-148-147-146-129
.118 -116-37

مناظرات الكسب ك الجبر.

.68-57-44-43 -42-40-39

مناظرات الصحابة (مكت النبي صمى اهلل عميو

الردة ك قتؿ الصحابة،
كسمـ ،مكضع دفنو حركب ٌ

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.279
 -2المصدر نفسو ،ص.291
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-152-84-73-58-51-50-49-48-41

مناظرات اإلمامة كالتحكيـ

-103-102-101-75-71-64-59-56-55

العمية( التنزيو
مناظرات صفات اهلل تعالى كأسماؤه ٌ
عف المكاف -إثبات اإلرادة -إثبات الرؤية -حقيقة
ً
االستكاء -تنزيو اهلل تعالى عف الكلد -قدـ عمـ

.150-135-70-67-66

مناظرات اإليماف كحقيقة االعتقاد

.80-79

مناظرات خمؽ القرآف

.154-111-96-91-82-78

مناظرات حقيقة عيسى –عميو السبلـ-

.83

مناظرات الككف (إثبات خمؽ اهلل لمككف)

.86-85

مناظرات "مسائؿ في الفقو" ييراد منيا الفتؾ بأبي
حنيفة.

-132-131-130-115-95-94-93-92

مناظرات المتكمٌميف لمفبلسفة(حقيقة الركح -تجدد
األجساـ -ماىية الحقيقةً -استحالة بقاء األعراض-

.158

-131-128-122-113-109-108-106
.159-145-142-140-137- 136

اهلل -اليداية كالضبلؿ)..

.134

.117-107-105-104-98-97
.110-99

إثبات األحكاؿ كنفييا -رؤيا المناـ)-
قد ًمو"
مناظرات "حدكث العالىـ أك ى
مناظرات "الرد عمى المنجميف"

.157-112

مناظرات "إثبات كركية األرض"

.120

مناظرات "إثبات خمكد العذاب"

.81

مناظرات المتكمٌميف لمثنكية

مناظرات المتكمميف لمييكد كالنصارل (النسخ،

.156-143-139-127

تحريؼ التكراة)
مناظرات "إثبات نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ"-

.155-151-141

تكريث محمد
.158

صمى اهلل عميو كسمـ

مناظرات "إنكار عصمة الكلي"

ِّف منيج األشاعرة فييا.
كلعؿ المسرد اآلتي كفي هؿ بتكضيح المسائؿ الكبرل في الكبرل ،كما ييبي ي
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 .1.2.2ماىية الشيء و َحده

شكؿ مفيكـ الشيء قضية مركزية عند عمماء الكبلـ بكصؼ العالـ يتشكؿ مف مجمكعة

ُّ
ككؿ ما ىك مكجكد شيء .فمفظ الشيء ىك المفظ األكثر عمكمية؛ ألنو يحكم كؿ
أشياء
المكجكدات( .)1كبالعكدة إلى تعريفات "الجرجاني" » فالشيء في المغة :ىك ما يصح أف يعمـ
ً
ضا
كيخبر عنو عند سيبكيو .كقيؿ الشيء :عبارة عف الكجكد ،كىك اسـ لجميع المككنات ىع ىر ن

كاف أك جكىرا ،كيصح أف يعمـ كيخبر عنو ،كفي ً
االصطبلح المكجكد الثابت المتحقؽ في
ن
العالـ « ( )2بيذا يككف الشيء ًاسـ عاـ لكؿ ما ىك جكىر أك محدث ،قابؿ أف يككف محؿ إخبار
فعميا في العالـ
كجكدا تقديرنيا في ذىنو أك
مكجكدا
المخبًر
معمكما عند
لآلخر بعد أف يصير
ٍ
ن
ن
ن
ن

الخارجي؛ لذلؾ فػ ػ ػ » الشيء عند أىؿ السنة :المكجكد ،كالثبكت ك التحقؽ كالكجكد كالككف ألفاظ
خارجا« (.)3
ذىنا أك
مترادفة .كعند المعتزلة :ما لو تحقؽ
ن
ن

كًاختمؼ المتكممكف ىؿ يسمى

شيئا أـ ال؟ عمى مقالتيف :فقاؿ "جيـ بف صفكاف" كبعض "الزيدية" أف البارلء سبحانو كتعالى
البارلء ن
شيئا؛ ذلؾ أف الشيء ىك المخمكؽ الذم لو مثؿ كنظير كشبيو ،كىذا األمر
ال ييسمى
ن

يمحاؿ في حقو تعالى .كقاؿ المسممكف كميـ أف البارلء شيء ال كاألشياء.

"الجبائي" فمفظ شيء عنده سمة لكؿ معمكـ ،كلكؿ ما أمكف ذكره كاإلخبار عنو ،فمما
أما ي

شيء ( .)4فمفيكـ
معمكما يمكف ذكره كيصح اإلخبار عنو تعالى كجب أنو
كاف اهلل عز ك جؿ
ه
ن
و
شيء معمكـ ككؿ ما ىك
"الشيء" عند المعتزلة قائـ عمى المطابقة بينو ك بيف المعمكـ؛ فكؿ ما
شيء.
معمكـ
ه

في حيف طابؽ األشاعرة ك الماتريدية بيف مفيكـ الشيء كمفيكـ المكجكد ،فكؿ ما

شيء فيك مكجكد ،ككؿ مكجكد فيك شيء( .)5إف الحديث عف ىذه اإلشكالية يحيمنا مباشرةن إلى التفصيؿ

في نظرة المتكمميف إلى الذات اإلليية ك هؿ حسب مذىبو كفرقتو.

1ػ ػ ينظر ،عبد الحكيـ أجير ،التشكبلت المبكرة لمفكر اإلسبلمي ،ص.17
2ػ ػ الجرجاني ،التعريفات ،ص.111

3ػ ػ زكريا األنصارم ،الحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة ،تحقيؽ :مازف المبارؾ ،دار الفكر المعاصر ،بيركت ػ لبناف ،1991،ص.66
 4ػ ػ ينظر ،سميح دغيـ ،مكسكعة مصطمحات عمـ الكبلـ اإلسبلمي ،مكتبة لبناف ناشركف ،لبناف ،1998،ج ،1ص.237-235
 -5ينظر ،عبد الحكيـ أجير ،التشكبلت المبكرة لمفكر اإلسبلمي ،ص.18
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 .2.2.2الذات اإلليية
سبحانو.

()1
قكـ إطبلقيا عمى اهلل تعالى كاضافتيا إليو
طاؿ كبلـ أىؿ العربية حكؿ لفظة (الذات) فأنكر ه

أما

إطبلقيا

فؤلنيا

لفظة

تأنيث،

كالبارلء

سبحانو

منزه

عف

األسماء

كالصفات المؤنثة .كأما إضافتيا فؤلنيا عيف الشيء كالشيء ال ييضاؼ إلى نفسو .كخبلؼ

ذلؾ أجاز آخركف إطبلقيا عمى اهلل تعالى ألنيا لفظة اصطبلحية مثؿ العرض كالجكىر ...
تستعمؿ ارتجاالن في يمسماىا كما عبر عنو بيا أرباب النظر اإلليي .ك أباحكا إضافتيا ألننا نقكؿ" :أخذتو
نفسو كأخذتو عينو" كفي ىذيف المكضعيف يضاؼ الشيء إلى ذاتو بإقرار الجميع .كذىب أكثر المعتزلة
إلى أف جميع الذكات متساكية في الذاتية؛ ألف المفيكـ مف الذات -في ًاعتقادىـ -ىك ما يصح أف يعمـ
()2

خبر عنو
كي ى
ي

ىذا يؤكد أف مفيكـ الشيء كالذات عندىـ كاحد؛ كىك كؿ ما يمكف اإلخبار عنو...

كقاؿ قدماء المتكمميف :ذاتو تعالى مماثمة لسائر الذكات كانما تمتاز عف سائر الذكات بأحكاؿ أربعة:

الكجكب ،الحياة العمـ التاـ ،القدرة التامة .عمى أف ذات اهلل تعالى حقيقة ،حقيقة تميؽ بو سبحانو كذكات
أيضا ،كالحقائؽ مختمفة ىنا كىناؾ .كتنماز ذات اهلل تعالى عف سائر الذكات بحتمية
المخمكقات حقيقة ن
الكجكد كسرمدية القدـ كالبقاء مع التنزه في الصفات .كعند أبي ىاشـ تمتاز بحالة خامسة كىي المكجبة

سمكنيا "اإلليية"؛ بمعنى أف اإلليية ىي الجامع لؤلحكاؿ األربعة السابقة الذكر .ثـ قاؿ
ليذه األربعة يي ُّ
صاحب المكاقؼ لك شاركو غيره في الذات لخالفو بالتعييف ضركرة اإلثنينية كما بو ً
االشتراؾ
غير ما بو االمتياز(.)3
تصريح بمفظ الذات

()4

ً
كباستقراء لعديد اآليات القرآنية نجد القرآف الكريـ تحدث عف الذات اإلليية دكف
كفي أكثر الحاالت تنتيي فكاصمو بصفة أك أكثر مف صفات اهلل تعالى(.)5

كىذا يؤكد كجكد صمةن بينيما ،فيصدر الحديث ًباسـ "اهلل" فاهلل ىعمى هـ عمى الذات اإلليية العمية.

 -1ينظر ،سميح دغيـ ،مكسكعة مصطمحات عمـ الكبلـ اإلسبلمي ،ص.597
 -2المرجع نفسو.

 -3ينظر ،عضد الديف اإليجي ،المكاقؼ في عمـ الكبلـ ،ص.269
4

 -نذكر عمى سبيؿ المثاؿ ﭐﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ

ﲙ ﱠ
ﲚ
ﲘ

البقرة255 :

ﱅ ﱇ ﱈﱉ
كقكلو تعالى:ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱆ

ﲜ ﱠ النكر 35 :كغيرىا كثير.
ﲝ
ﱊ ﱠ ﭐ ﭐالنساء 87 :كقكلو سبحانو :ﭐﱡﭐ ﲙ ﲚ ﲛ
5ـ نذكر لمتمثيؿ قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﱠ البقرة 237:كقكلو سبحانو :ﭐﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ البقرة.115:
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 .3.2.2الصفات اإلليية
الصفة ىي ً
االسـ الداؿ عمى بعض أحكاؿ الذات كذلؾ نحك :قصير ،طكيؿ كعاقؿ
كأحمؽ كغيرىا كاذا ًاقترنت الصفة باهلل تعالى كجب تصنيفيا إلى صنفيف  :أكليما الصفات
الذاتية :كىي تمؾ الصفات اإلليية التي يكصؼ بيا اهلل تعالى كال يكصؼ بغيرىا؛ مثؿ :العمـ
بضدىا كالرضا
كالقدرة  ...كثانييما الصفات الفعمية التي يميؽ أف يتصؼ بيا اهلل سبحانو ك
ٌ
ُّ
كتعد مسألة صفات اهلل تعالى مف مسائؿ عمـ الكبلـ العكيصة
كالسخط كالرحمة كالغضب.)1( ...

كالتي طاؿ فييا الجدؿ خاصةن مع ًانقضاء الصدر األكؿ كًانتقاؿ المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ إلى

الرفيؽ األعمى ،كسار عمى طريقتو الصحابة الكراـ كالتابعيف األبرار؛ حيث ًالتزمكا بما كرد في الكتاب

كالسنة دكف الخكض في تفاصيؿ ذلؾ ...كلكف بمركر الكقت ،كظيكر طكائؼ تبنت كؿ منيا
مكاقؼ مختمفة.
فذىب المعتزلة كالخكارج ككثير مف المرجئة كالزيدية إلى أف القديـ ىك ذات اهلل تعالى
كصفاتو ،كالقدـ ليس أخص كصؼ لئللو بؿ ىك أخص كصؼ لىو ىك :القدرة عمى االختراع.
الجبائي كتمميذه القاضي عبد الجبار -قد
ك الحؽ أف المتأخريف مف المعتزلة خاصةن -أبك ىاشـ ي
أثبتكا هلل تعالى صفتيف ىما :العمـ كالقدرة ( )2كقاؿ أكثرىـ :بالحياة ،كًاختمفكا في اإلرادة كالسمع
كح هي لذاتو ،أم أف ذاتو تعالى مستمزمة
عالـ لذاتو،
كالبصر ك الكبلـ كلكنيـ قالكا:
كقادر لذاتو ،ى
ه
ه
ألف يككف ليا قدرة ،كحياة ،كعمـ.
كقالت األشعرية كمف تبعيا بإثبات الصفات هلل تعالى صفات زائدة عمى ذاتو قائمة بيا قديمة
قادر بقدرة ،حي بحياة ،بصير
بقدميا ال ىك ىي كال ىي غيره( )3فالبارم تعالى عالـ بعمـ،
ه
الخمؽ كىك غير الذات ،كمدلكؿ العالًـ العمـ كىك ال عيف
ببصر ...إذ زعمكا أف مدلكؿ الخالًؽ
ي
و
كمعاف قائمةه بذاتو.
كال غير ،فيذه الصفات مكجكدةه أزليةه

1ػ ػ ينظر ،التعريفات ،الجرجاني ،ص.114

 -2ينظر ،األشعرم ،مقاالت اإلسبلمييف ،ج ،1ص.244
3

ـ ينظر ،سميح دغيـ ،مكسكعة مصطمحات عمـ الكبلـ اإلسبلمي ،ص.288
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االنقساـ ك ً
رغـ ىذا ً
االختبلؼ بيف الفريقيف إال أنيما ًاتفقا حكؿ حدكث صفات الفعؿ
مكجكدا قبميا؛ لذلؾ قسمكا
كالخمؽ كالرزؽ كالعدؿ كالحساب كالثكاب ...فيذه الصفات كاف تعالى
ن
()1

صفات اهلل تعالى إلى قسميف :الصفات اإلليية األزلية ك الصفات اإلليية الحادثة

كتشعبت

المسائؿ ككثر اآلراء فييا...
 .4.2.2القدر و الجبر
مبكر عند المسمميف؛ ذلؾ أف بني أمية بمجرد ًاستيبلئيـ
نا
نشأ الكبلـ في ىذه المسألة
سعيا منيـ إلى إضفاء الشرعية عمى حكميـ(ً )2فانقسـ الرأم العاـ ًاتجاه
عمى الحكـ ركجكا لمقكلة الجبر ن

ىذه الفكرة إلى مؤيديف؛ كىـ الجيمية الذيف زعمكا أف » العباد مضطركف إلى األفعاؿ المنسكبة إلييـ كليس

ليـ فييا ًاكتساب كال ليـ عمييا ًاستطاعة ،كأف حركاتيـ ً
االختيارية بمنزلة حركة العركؽ النكابض في
ًاضطرارىـ إلييا« ( . )3فكؿ ما حدث كيحدث في الككف ىك إرادة اهلل تعالى كليس لمعبد إال التسميـ لما أراده
سبحانو .في حيف قاؿ فريؽ آخر بحرية اإلنساف كقدرتو عمى ًاختيار أفعالو؛ ألنو مناط التكميؼ كلذلؾ كاف
اىا كتعسفنا
ختيار بالثكاب أك العقاب ،إذ لك كاف األمر نا
حقنا أف ييجازل عمييا الفاعؿ المريد ليا ًا نا
جبر كاكر ن

كبيرا .كممف رأل ىذا "معبد الجيني" ك"غيبلف الدمشقي"
عمكا ن
لكاف الحؽ سبحانو ن
ظالما كتعالى اهلل عف ذلؾ ن
ً
السجف كالتضييؽ( .)4بيذا
محؿ
العداء ،فكانا
كناصبا بني أمية
جيار
نا
الذيف أعمنا رفضيما لمقكؿ بالجبر
ى
ى
ى

سارع كؿ فريؽ إلى التركيج لمقكلتو في المسألة؛ فدافع المعتزلة عف حرية اإلنساف في أفعالو
كًاختياراتو مع ًاستحقاقو الجزاء ٌأيا كاف.

كمف ثـ نشأت حركة القدرية في العالـ اإلسبلمي التي تنتصر لبلختيار كحرية اإلنساف بؿ كقالكا أف

الناس خالقكف يم ٍحًدثيكف ألفعاليـ كليس هلل فييا شيء ،كذكر أكثرىـ أف اهلل –سبحانو -غير قادر عمى
مقدكر غيره ،كاف كاف ىك الذم أقدر القادريف عمى مقدكراتيـ(.)5

 -1ينظر ،عبد الحكيـ أجير ،التشكبلت المبكرة لمفكر اإلسبلمي ،ص.37
 -2ينظر ،أحمد محمكد صبحي ،في عمـ الكبلـ ،ج ،1ص.186
 -3أبك منصكر البغدادم ،أصكؿ الديف ،ص.186

 -4ينظر ،أحمد محمكد صبحي ،في عمـ الكبلـ ،ج ،1ص.186
 -5ينظر ،أبك منصكر البغدادم ،أصكؿ الديف ،ص.187
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كقد رفضت القدرية ىذه المقكلة ألنيا تقتضي صراحةن بدعكل المشاركة مع اهلل في صنع
األحداث كاألعراض كىذا شرؾ جمي؛ لذلؾ عد "الماتريدم" أف اهلل خالؽ كؿ شيء ،حتى خمؽ أفعاؿ
اإلنساف؛ مستدالن بقكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﱠ

()1

كىذا ما يجعؿ يكافؽ

"الماتريدم" الجبرية بكجو مف األكجو(.)2
()3

كخركجا مف ىذا المأزؽ ،تبنى "األشعرم" المكقؼ التكفيقي
ن

فجمع بيف الرأييف

المتناقضيف قائبلن :أف اإلنساف يريد الفعؿ الذم يختاره ،أما تنفيذه فمف عند اهلل تعالى فاهلل ىك
الذم يخمؽ حرية ً
االختيار في اإلنساف بما في ذلؾ الفعؿ الذم تنفذ بمقتضاه ىذه الحرية.

 .5.2.2الكالم في خمق القرآن
إف الحديث عف القرآف الكريـ مف أكثر المشكبلت التي عرضت لمفكرم اإلسبلـ تعقيدان كقد أثارت

ضجة كبيرة في صفكؼ الخاصة كالعامة ،كبيا ًاقترنت محنة اإلماـ أحمد بف حنبؿ
رحمو اهلل تعالى -كقد كاف سؤاؿ المتنازعيف في ىذه القضية؛ ىؿ القرآف مخمكؽ أـ غيرمخمكؽ؟ فتزعـ الفرقة األكلى مف القائميف بخمؽ القرآف المعتزلةي كاستجمبكا لصفيـ الخميفة
"المأمكف" ككزيره "أحمد بف أبي دؤاد" كًانساقت الجمكع كراء الكبلـ فنشأ خبلؼ عظيـ ،كلكال أف ثبت
اهلل تعالى اإلماـ أحمد -رحمو اهلل تعالى -كمف قاؿ قكلو لىبمىغت الفتنةي مداىا لكف اهلل
سبحانو سمـ؛ إذ تحت ضغط الناس تراجع القائمكف بخمؽ القرآف ًفانقمب أصحاب القكؿ بأف

القرآف كبلـ اهلل ظافريف ،بؿ غدكا مثبلن لمثبات عمى العقيدة الصحيحة (.)4
ينظر المعتزلة إلى المتكمـ عمى ٌأنو ليس الذم يقكـ بو الكبلـ ،كانما الذم فعؿ ذلؾ

الكبلـ فاهلل تعالى خمؽ الكبلـ في محؿ غير ذاتو ،كيكصؼ أنو متكمـ ألنو فاعؿ الكبلـ كليس

 -1سكرة الصافات ،اآلية .96

 -2ينظر ،أبير نصرم نادر ،أىـ الفرؽ اإلسبلمية السياسية كالكبلمية ،المكتبة الكاثكليكية ،ط ،2بيركت ،ص.63
 -3المرجع نفسو.

 -4ينظر ،خالد كبير عبلؿ ،التعصب المذىبي في تاريخ اإلسبلـ ،دار كنكز الحكمة ،الجزائر ،2009،ص.137
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()1

ألف الكبلـ بذاتو

فالكبلـ شيء كذاتو شيء آخر فنقمكا

الخبلؼ إلى كجية أخرل مفادىا أف

كبلـ اهلل غير أزلي؛ كىك عرض محدث؛ جعمو اهلل تصديقا عمى قكلو تعالى :ﱡﭐ ﱵ ﱶ
ﱷ ﱸ ﱠ

() 2

متكمما كال يمكف ىع ُّد الكبلـ
فصار بو الحؽ -سبحانو كتعالى -فصار بو
ن

صفة أزلية هلل تعالى .فالحركؼ المنظكمة كاألصكات المتقطعة كأف يأتي شيء بعد شيء

قديما أك أز نليا ،ثـ إف القرآف متجزئ كمتبعض ،محكـ
بطبيعتو كما ىذا شأنو يستحيؿ أف يككف
ن
كمفصؿ كمجتمع ،كؿ ذلؾ يقكد ضركرة إلى عدـ ًاعتبار كبلـ اهلل صفةن أزليةن لو(.)3
أما األشاعرة فمف منطمؽ التكفيؽ الممفؽ -كما يزعـ الحكالي -فرقكا بيف المفظ كالمعنى
قائـ بالنفس ليس بحرؼ كال صكت ،ال يكصؼ
فالكبلـ الذم يثبتكنو هلل تعالى معنى أزلي أبدم ه
أنو خبر ك ال إنشاء .كًاستدلكا عمى صدؽ دعكاىـ بالبيت المنسكب لؤلخطؿ:
يج ًعػ ػ ىػؿ المس ػػاف عمى الػف ػ ػؤاد دلػ ػ ػػيبل"
"إف الكبلـ لفي الفػ ػ ػؤاد ك ٌإنػػىما
في حيف أف الكتب المنزلة ذات الترتيب كالنظـ كالحركؼ؛ كمنيا القرآف فقد ًاختمفكا فييا كقالكا
أنيا كبلمو النفسي كليست كبلمو عمى الحقيقة ،كالكبلـ النفسي شيء كاحد في ذاتو ،كانما إف
جاء عمى الحرؼ العربي كاف قرنآنا ،كاف جاء عمى الحرؼ السرياني كاف إنجيبلن ،فإف كافؽ

الحرؼ العبراني يس ِّمي تك ارةن ( .)4فمذىب األشاعرة أف القرآف "كبلـ اهلل غير مخمكؽ"؛ فالقكؿ أنو
"كبلـ اهلل" محؿ إجماع السمؼ عف آخرىـ كفي ىذا كافقيـ األشاعرة ،كحممكا قكليـ "غير مخمكؽ"

أم :عمى ىذا الترتيب كالنظـ مف الحركؼ كاألصكات ،بؿ ىك مخمكؽ عمى غير ىذه الحركؼ
بعينيا ،كىذه حكاية عنيا( .)5فاهلل -سبحانو -أفيـ كبلمو النفسي جبريبل-عميو السبلـ -كجبريؿ
أفيمو لمحمد صمى اهلل عميو كسمـ كبيذا تككف الصكرة التي بمغتنا مف كبلـ اهلل تعالى محكية عمى لساف
ط ٍرىح بعض
ممؾ الكحي ثـ عمى لساف النبي الكريـ؛ لذلؾ عاب شيخ اإلسبلـ "ابف تيمية"(ت ػ728ىػ) ى

 -1ينظر ،عبد الحكيـ أجير ،التشكبلت المبكرة لمفكر اإلسبلمي ،ص.55
 -2سكرة الزخرؼ ،اآلية .3

 -3ينظر ،عبد الجبار بف أحمد القاضي ،شرح األصكؿ الخمسة ،تحقيؽ :عبد الكريـ عثماف ،مكتبة كىبة ،القاىرة ،ط ،2009 ،3ص.529-528
 -4ينظر ،سفر الحكالي ،منيج األشاعرة في العقيدة ،مكتبة العمـ ،القاىرة ،مصر ،ص.23
 -5ينظر ،الشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ ،ص.70
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ً
بتداء إلى جبريؿ ثـ إلى محمد ﭐ ﭐصمى اهلل عميو كسمـ؛ ألف في ذلؾ
األشعرية؛ الذم يضيؼ حركؼ القرآف ا ن
مضاىاة لمشركي العرب في نصؼ قكليـ لًمف قاؿ أنو قكؿ البشر( .)1كقد عده ً"ابف تيمية" ضرنبا مف
ضركب ًاتِّباع الباطؿ ،كرمى أصحابو بالكقكع في شيء مف الشرؾ يضارع كيماثؿ قكؿ
المشركيف الذيف نسبكا القرآف إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ ﭐ ،كما نص قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﭐﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱙ ﱠ(.)2
غير مخمك و
ُّ
ؽ ،كيثبتكنيا
فيعدكف القرآف الكريـ
أما أىؿ السنة كالجماعة
كبلـ اهلل يم ىنزالن
ى
ى
صفةن مثميا مثؿ صفات اهلل تعالى األخرل؛ كالعمـ كالرضا كالغضب ...ك جميعيا صفات هلل عز
كجؿ غير مخمكقة؛ فيك الخالؽ سبحانو بذاتو كصفاتو كما سكاه ىك المخمكؽ؛ كليذا قاؿ السمؼ
غير مخمك و
ؽ منو بدأ ،كاليو يعكد«(.)3
رضي اهلل عنيـ »:كبلـ اهلل يم ىنزهؿ ي
.6.2.2

اإلمامة:

مصدر يشير إلى الكالية العامة ،كمنيا اإلمارة
إف لفظ "اإلمامة" مف الناحية المغكية
ه
كالسمطنة كاإلماـ ىك ًاسـ مصدر ،كىك ىم ٍف يي ٍؤتىـ بو أك يي ٍقتى ىدل بو؛ لذلؾ قاؿ ابف منظكر »:كؿ
ىم ٍف إئتـ بو قكـ كانكا عمى الصراط المستقيـ أك كانكا ضاليف «
ﲔ ﱠ
ﲕ
ﲓ

()5

()4

قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ

ً
اء كاف اإلماـ
كالجمع أئمة .فاإلماـ قدكة لغيره مف يم ًريديو كأتباعو ،سك ن

عمى الحؽ أك الباطؿ.
كقد ًاختمؼ المسممكف في تقديـ تعريؼ جامع مانع لئلمامة ،فقاؿ "ابف خمدكف" في ِّ
حد
اإلمامة » :خبلفة عف صاحب الشرع في حراسة الديف كسياسة الدنيا «( .)6أكؿ ما يبلحظ في
مقالة "ابف خمدكف" أنو ساكل بيف الخبلفة كاإلمامة مف حيث داللتيا؛ فيي نيابة شخص مف
 -1تقي الديف أحمد بف تيمية الحراني ،مجمكعة الفتاكل ،دار الكفاء ،المنصكرة ،مصر ،ط ،2005 ،3ج ،12ص.77-76
 -2سكرة الحاقة ،اآلية .40

 -3ػتعميؽ سماحة الشيخ عبد العزيز بف باز عمى كتاب التبصير في معالـ الديف لئلماـ الطبرم ،مدار الكطف لمنشر ،ط 2014 ،1الرياض ،المممكة
العربية السعكدية ،ص.83

 -4ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة (أمـ) ،ص.133
 -5سكرة اإلسراء ،مف اآلية.71

 -6ابف خمدكف ،مقدمة ،ج ،1ص.365
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األشخاص عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في إقامة شرائع الديف ك حفظ الممة مف جية ،ك إدارة أمكر
مطمؽ كىذا يقتضي أف يككف عمى قدر عظيـ
عاـ ك كلً هي
ه
العباد الدنيكية مف جية أخرل؛ اإلماـ ر ه
ئيس ه
مف العمـ الشرعي ،كالحنكة كالتدبير التي تي ىم ِّك ىنانًو مف سياسة أحكاؿ الناس .كقبؿ ىذا كذاؾ
عصمة مف الخطأ كالزلؿ كالسيك كالنسياف...

كليذا أحصى ً"ابف خمدكف" أربعة شركط لئلمامة كىي :العمـ ك العدالة كالكفاية كسبلمة
األعضاء ك الحكاس كًاختمؼ مع غيره مف العمماء في شرط النسب القرشي( .)1يبدك أف صعكبة
تحقؽ ىذه الشركط مجتمعة مف حصكؿ العمـ ك العمؿ بو ك ً
االستقامة األخبلقية مع استكاء
ً
الخمقة كالقدرة عمى تسيير شؤكف الناس ك بزيادة شرط أف يككف الرجؿ المختار مف قبيمة قريش
رأل الشيعة أنيا ال تنطبؽ إال عمى "عمي" كرـ اهلل كجيو كذريتو؛ كليضفكا مصداقيةن لتشيعيـ
كانحيازىـ لعمي -كرـ اهلل كجيوً -انبرل ىؤالء ينقمكف أدلة كيؤكلكف أخرل عمى مقتضى مذىبيـ

ال يعرفيا جيابذة أىؿ السنة كال نقمتو الشريعة ،بؿ أكثرىا مكضكع مكذكب أك مطعكف في طريقو
أك بعيد عف تأكيبلتيـ الفاسدة( .)2األمر الذم ييحيمنا إلى مسألة كجكب نصب اإلماـ

كطريقيا؛ كالمعمكـ أف الفرؽ الكبلمية تكجب نصب اإلماـ كطاعتو ،لكنيا تختمؼ في
طريقيا()3؛ فاألشاعرة ً
سمعا أم بصحة الدليؿ المنقكؿ عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،أما المعتزلة
تكجيبيا ن
كسمعا ،كخالفيـ
كالزيدية فتكجبيا مف طريؽ العقؿ ،كجمع "الجاحظ" القكليف فرأل أنيا تيؤخذ عقبلن
ن

اجب منو سبحانو كرحمةه بعباده .كقالت الخكارج
اإلمامية كاإلسماعيمية فقالكا أنيا مف اهلل
ه
لطؼ ك ه
بعدـ كجكبيا أصبلن كفصؿ بعضيـ فييا بكجبيا في حالة األمف ،كبطبلنيا في حاؿ الفتنة.

ٍّ
المصنف و منيجو:
 .3مقاصد
و
بدكر مركزوم في عممية تأكيؿ الممفكظات كالنصكص .فمف الناحية
يحظى "القصد"
المنيجية ،ينبغي عمى محمِّؿ الخطاب البحث عف مقاصد المتكمِّـ في ممفكظو .فالقصد يي ِّ
شكؿ
ي

محكر إنتاج كتأكيؿ الممفكظات كالخطابات ،بؿ إف "آف ركبكؿ" تكقؼ تأكيؿ الخطابات نيائيان

 -1المصدر نفسو ،ص.368
 -2المصدر نفسو ،ص.373

 -3اإليجي ،المكاقؼ في عمـ الكبلـ ،ص.396-395
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عمى معرفة القصد .كقد انطمقت "آف ركبكؿ" في منيجيتيا لبناء نظرية تعتمد عمى القصد
لتأكيؿ الخطابات مف تمييز "كيمسكف ك سبربر" بيف نكعيف مف المقاصد(:)1
 القصد اإلخبارم :الذم يكمف في رغبة المتكمـ في إظيار مجمكع ما يضطمع عميو
لممخاطىب.

 القصد التبميغي :كىك أف ييعمًف المتكمِّـ صدقىو بحقيقة قصده اإلخبارم.

كتيميِّز "ركبكؿ" بيف القصد المحمي  Intention localeالذم نجده عمى مستكل
و
معمكمات ينقميا المتكمـ إلى المخاطىب .كأما القصد التبميغي communicative
الممفكظات مف
ب عمى معرفة قصده
 Intentionالمتكاجد عمى المستكل التكاصمي؛ فيك ىحمؿ المتكمـ المخاطى ى
اإلخبارم (.)2

كقبؿ أف يخبً ىرنا "السككني" عف غايتو مف تأليؼ ىذا الكتاب ،قدـ لو بتبياف النكع الذم

يندريج تحتو قائبلن » :ىذا كتاب رياضة المتعمميف في عمـ التكحيد ،كتاب مناظرات«( .)3ثـ راح
يبني عمى ىذه المقدمة حججان:

معمكموي أعظـ
أما بعد :فإنو لما كاف عمـ التكحيد أشرؼ المعمكـ ألكجو منيا أف
» كٌ
ى
أعظـ المثكبات ،كمنيا أف مقصكده بالدالئؿ
المعمكمات ،كمنيا أف اهلل تعالى نصب عميو
ى

القطعيات كعميو تكقؼ ك ٌؿ عمـ مف الشرعيات كالعقميات؛ إذ ىك العمـ الكمي ككميا
جزئيات ،كمنيا أنو أكؿ الكاجبات ،كقد سماه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ [رأس العمـ] كأخبر أنو أكؿ
ما ييسأىؿ العبد عنو بعد الممات«( .)4فالكبلـ السابؽ متكاليات حجاجية:
عمـ التكحيد أشرؼ المعمكـ

مؽ

معمكموي أعظـ المعمكمات
ي

ح1

1
جديد في التكاصؿ" ،ترجمة :سيؼ الديف دغفكس ك محمد الشيباني ،مراجعة لطيؼ
"عمـ
ه
 ينظر ،آف ركبكؿ ك جاؾ مكشبلر ،التداكلية اليكـ هزيتكني ،المنظمة العربية لمترجمة ،ط ،1بيركت ،لبناف ،2003 ،ص.80-79

 -2ينظر ،المرجع نفسو ،ص.80-79

 -3أبك عمي عمر السككني ،عيكف المناظرات ،تحقيؽ :سعد غراب ،منشكرات الجامعة التكنسية ،تكنس ،1976 ،ص .13
 -4السككني  ،عيكف المناظرات ،ص.13
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أعظـ المثكبات
اهلل تعالى نصب عميو
ى

ح2

مقصكده بالدالئؿ القطعيات

ح3

كعميو تكقؼ ك ٌؿ عمـ مف الشرعيات كالعقميات

ح4

حث المتعمِّميف عمى اإلقباؿ عمى ىذا العمـ؛ لشرؼ الغاية
يقصد منيا "السككني"
ٌ

و
كصفات ،كمعرفة أصكؿ الديف
الحؽ -سبحانو كتعالى -ذاتنا
مف تعمُّمو؛ ككنو يكصؿ إلى معرفة
ٌ
كحقائقو (النبكات ،الميعاد ،اإلمامة )...باألدلة الثابتة (النقمية منيا كالعقمية) .كعمى ىذه المعرفة
الكمٌية تنبني عمكـ الديف الفرعية (الفقو ،الفمسفة اإلسبلمية .)...لذا عد حكمو –أم عمـ التكحيد-
أحكاـ عف
كليعزز ىذه المتكاليات الحجاجية؛ التي ىي في أصميا
أكؿ كاجب عمى المؤمف،
ٌ
ه
ت عمك كعب ىذا العمـ عمى
"عمـ الكبلـ" زاد عمييا حججان تحيؿ القارئ إلى نصكص نقمية تيثبً ي
سائر العمكـ؛ فيك:

أكؿ الكاجبات

ح5

سماه رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ [رأس العمـ]

ح6

أكؿ ما ييسأىؿ العبد عنو بعد الممات

ح7

إف ًاستحضار "السككني" ليذه الحجج األخيرة يندرج في إطار "الحجاج بالسمطة" كىي
نص الحديث الشريؼ الذم ذكر فيو النبي صمى اهلل عميو كسمـ األسئمة الثبلثة التي ييسأ يؿ عنيا
تحيمينا إلى ٌ

تعرضو لمفتنة في القبر ،كالحديث أخرجو "الطبرم" فػ ػ ػ»عف عمر بف حفص
العبد المؤمف عند ُّ

السدكسي ثنا عاصـ بف عمي ثنا المسعكدم عف عبد اهلل بف مخارؽ بف سميـ عف أبيو :قاؿ عبد اهلل :إذا
حدثتكـ بحديث أنبأتكـ بتصديؽ ذلؾ ،إف العبد المسمـ إذا مات ايجمً ىس في قبره  ،فيقاؿ لو :ىم ٍف ربُّؾ؟ ما

كنبيي محمد صمى اهلل عميو كسمـ .ثـ ق أر
دينؾ؟ ىم ٍف نبيُّؾ؟ فيثبِّتو اهلل ،فيقكؿ :ربي اهلل ك ديني اإلسبلـٌ ،
ﱬ
ﱫ
ﱧﱩﱪ
ﱨ
عبد اهلل :ﭐﱡﭐ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
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ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱠ [إبراىيـ ،اآلية« ]27

()1

ىليدفع طمبة العمـ إلى اإلذعاف كالتسميـ الفكرم بالجدكل

المعرفية لػ ػ ػ ػ "عمـ التكحيد" ،كاإلقباؿ الفعمي عمى إحكاـ ىذا العمـ .كيمكف صياغة ذلؾ كفؽ المخطط التالي:
(ن)
ح7
ح6

ح5

(مق) :عمم التوحيد أشرف المعموم.

ح4

(ح) :ح+1ح+2ح+3ح+4ح+5ح+6ح7
(ن) :الزم "عمم التوحيد" و تعمَّمو

ح3

ح2

ح1

(مق)

لقد كانت غاية السككني مف تأليؼ ىذا الكتاب تعميمية دينية ،كدأب كؿ عمماء السمؼ كعف ذلؾ
يصرح » :فقصدت إلى تعريفو [عمـ الكبلـ] بطريؽ ترغب في سمعو اآلذاف كيسيؿ مدركو عمى األذىاف
ِّ
[كيحمؿ عمى تحصيمو ىمف بو] أراد معرفة حقائؽ قكاعد اإليماف «

()2

كفي سياؽ ًاتجاىو اإلصبلحي ًاتخذ "السككني" في "عيكف المناظرات" لنفسو منيجان
جدليا تجاكزنيا قصد إفحاـ
منيجا
متفردان كطريقةن متميزةن؛ فأكرد المناظرات التي اعتمد أصحابيا
ن
ن
الخصكـ ،كنصرة االعتقاد الصحيح ،كليذا آثار عظيمة في تثبيت العقيدة الصحيحة في قمكب

المسمميف كفي دفع الشبيات الكاردة عمى أذىانيـ.
طب كجدانيان كاقناعو ذىنيان
إف المنيج الذم ًاتبعو "السككني" يعتمد عمى ًاستمالة المخا ى

ًفاىتدل إلى إستراتيجية قاؿ عنيا» :

فأليمني اهلل سبحانو في ذلؾ إلى منيج تقرب [فائدتو]

 -1الطبراني ،المعجـ الكبير ،تحقيؽ :حمدم عبد المجيد السمفي ،مكتبة ابف تيمية ،القاىرة ،ج ،9ص.267-266
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص .14
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كترتجى بفضؿ اهلل عائدتو ،كذلؾ أني رأيت القمكب كالمجبكلة عمى حب سماع ما (كاف كما
جرل في التأريخ في سالؼ األزماف ،كجدت قكاعد ىذا العمـ الشريؼ) قد تضمنتيا عيكف
مناظرات كأشكاؿ مناظرات ،جرت ألكلى العمـ في العالميف ،كاألنبياء كالمرسميف صمكات اهلل
عمييـ كسبلمو [أجمعيف] إلى الخمفاء الراشديف كصدكر العمماء مف المتقدميف كالمتأخريف«...

()1

بدايةن يعمِّؿ المحقؽ "سعد غراب" ىذه اإلفاضة في إيراد المناظرات عند "السككني" بكعي ىذا

ً
باالنحطاط الكبير السياسي كالحضارم لممسمميف ،فقد عايش طرد األندلسييف أثناء
األخير
حركب ً
االسترداد المسيحية كبعد تداعيات ىزيمة المكحديف في معركة العقاب (عاـ609ىػ
أخير يمكف ً
االستعانة بو لمحفاظ عمى الشخصية
نا
سبلحا
1212/ـ) فمـ تبؽ إال المناظرة كالكبلـ
ن
العربية اإلسبلمية في ظؿ ذلؾ ً
االجتياح المسيحي.
كبالعكدة إلى مقالة "السككني" التي أباف فييا عف منيجو

في تأليؼ "عيكف المناظرات"

ِّ
المصنؼ عمى حكي المناظراتً ،استثما انر منو لمميؿ الفطرم اإلنساني إلى سماع
فقد ًاعتمد
المركيات كاألخبار التي حصمت ألناس سبقكىـ زمنيان .فالحكي مدخؿ طبيعي لمنفاذ إلى كجداف
المخاطىبيف كعقكليـ ،رغبة في إلقاء آراء كمعتقدات كأفعاؿ مخصكصة ًانطبلقان مف ذلؾ عرؼ

"السككني" "عمـ الكبلـ" كبيف طرائقو في الدفاع عف أصكؿ ً
االعتقاد الصحيح عمى مذىب
األشاعرة ،رغبةن منو في إظيار ىذا المذىبً ،فاعتمد النمط السردم لممناظرات إلحداث التأثير
المطمكب ،بعيدان عف النمط الخطابي المباشر.

.4

حجاجية العنوان" عيون المناظرات":
تحمؿ العناكيف عادةن قكةن تفسيريةن كتكجيييةن ،كتحمؿ كذلؾ دالالت رمزية كثيفة تساعد

النص ك تفكيكو ،فيك العتبة الرئيسية التي تفتح شيية القراءة ،كىك المحكر الذم
عمى دراسة
ٌ
يتكالد كيتنامى كيعيد إنتاج نفسو ( .)2كىذا ينطبؽ عمى عنكاف كتاب "السككني" الذم ًانتقى لو
إضافيا مككننا مف كممة "عيكف" ك"المناظرات" تنطكم األكلى عمى داللة إيجابية؛ تتضح
تركيبا
ن
ن
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص .14

2
نص قصصي" العصفكر عمى الشجرة كال شيء في اليد" ألحمد بكزفكر ،ضمف
 ينظر ،إبراىيـ أمغار ،المظاىر الحجاجية في ٌبحكث مح كمة "التحميؿ الحجاجي لمخطاب" ،إشراؼ كتقديـ :أحمد قادـ ،كسعيد العكادم ،كنكز المعرفة ،عماف ،األردف ،ط 2016 ،1ص.530
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مف قكؿ ً"ابف فارس" في شرحو لمعاني المفظة لما قاؿ»:

صحيح ُّ
يدؿ
احد
العيف كالنكف أص هؿ ك ه
ه

عمى عضك بو يبصر كينظر ثـ يشتؽ منو كاألصؿ في جميعو ما ذكرنا ...كمف الباب العيف
الخبر كأنو شيء ترل بو ما يغيب عنؾ ...كسميت القصائد الفاصمة
الذم تبعثو ليتجسس لؾ
ى

"القكافي العيف" كيقاؿ :قكاؼ عيف ،أم أنيا النافذة كالشيء النافذ الباصر ،قاؿ اليذلي:

غ ػ ػ ػم ػػؽ يع ػ ػػالج أك قػ ػ ػكاؼ عػ ػػيف.

بكػ ػػبلـ خص ػ ػػـ أك ج ػػداؿ مجػ ػػادؿ

كمف الباب قكليـ :أعياف القكـ ،أم أشرافيـ كىـ قياس ما ذكرناه «

()1

ك إذا كاف ً"ابف فارس"

(تػ395ىػ) يشير إلى معاني :البصر ،كالجاسكس ،كالقصائد الفاصمة ،ككذا أشراؼ القكـ ،فإف
العيف
ً"ابف منظكر" يز ي
آخر كىك المطر المتكاصؿ لخمسة أياـ؛ كفي ذلؾ يقكؿ » :ك ي
يدنا معنى ى
أياـ ال يقمع كقيؿ ىك المطر يدكـ خمسة و
مطر و
أياـ ال يقمع«( )2كفي القرآف الكريـ إشارةه إلى
داللة العناية كالرعاية في قكلو تعالى :ﭐﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱠ

()3

يمكف أف نفيـ داللة العنكاف
كال
ي

إال ًباستكناه داللة مصطمح "المناظرات" الذم تـ اإلقرار في ما تقدـ بأنيا » المحاكرة بيف فريقيف
حكؿ مكضكع لكؿ منيا كجية نظر فيو تخالؼ كجية نظر الفريؽ اآلخر ،فيك يحاكؿ إثبات
كجية نظره كابطاؿ كجية نظر خصمو مع رغبتو الصادقة بظيكر الحؽ ك ً
االعتراؼ بو لدل ظيكره «

()4

كبيذا تتضح حجاجية العنكاف فكأف "السككني" يريد أف يقكؿ :ىذه زبدة ما تكصؿ إليو أكلك
الفضؿ كالعمـ المشار إلييـ بعد النظر كالفحص كاف لـ تكف طريقيـ طريؽ اليداية فبل يكجد
فدكنؾ ىذا المكرد ًفانيؿ منو
طريؽ ليا أصبل ،ى

()5

كيحسف أف نمثٌمو كفؽ نمكذج تكلميف:

ً -1ابف فارس ،مقاييس المغة ،تح :عبد السبلـ ىاركف ،دار الفكر ،ط ،1979 ،1ج ،4ص.202-200
 -2محمد بف منظكر ،لساف العرب ،ج ،13ص.305

 -3الحسف بف عبد ا هلل العسكرم ،الفركؽ المغكية ،تح :محمد إبراىيـ سالـ ،دار العمـ كالثقافة ،ص.75

 4ػ ػ عبد الرحمف حبنكة الميداني ،ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة (صياغة لممنطؽ كأصكؿ البحث متمشية مع الفكر
اإلسبلمي) دار القمـ ،دمشؽ ،ط ،1993 ،4ص .371

 5ػ ػ عبد القادر شطيبة ،الحجاج في كتاب "عيكف المناظرات" ألبي عمي السككني ،رسالة ماجستير ،تخصص :أدب قديـ ،إشراؼ :أحمد قيطكف،
جامعة قاصدم مرباح ،العاـ الجامعي ،2016/2015 :ص.100
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إذن( :ن)

(م):

ًاق أر الكتاب ك تمثمو فقينا كتطبيقنا

ىذا كتاب "عيكف المناظرات"
(ض)

الكتاب خبلصة مناظرات أىؿ العمـ.
المعطى (ـ) :ىذا كتاب عيكف المناظرات.
النتيجة (ف)ً :الزمو كخذ ما جاء فيو (ضمنية).
الضامف (ض) :أنو حاصؿ نظر أكلي الفضؿ مف األنبياء كالمرسميف كالصحابة كأىؿ العمـ العارفيف.

.5

البنية الخطابية لكتاب "عيون المناظرات"
ُّ
أدبيا فكرنيا » نفنا متكامبلن مستقبلن عف غيره «
تعد المناظرة بكصفيا
جنسا ن
ن

()1

كىذا ما

يمنحيا خصكصية مف حيث بنيتييا؛ فيي قائمة عمى » خطابيف متباينيف يتبادالف األدكار الكبلمية
النص كيتكالد بفعؿ تبادؿ األدكار الكبلمية بيف
كينتمي ك ٌؿ منيما إلى أحد الطرفيف المتناظريف ،كينمك
ٌ

كرد الفعؿ«
الطرفيف حسب قانكف الفعؿ ٌ

()2

فالمناظرة مقاـ يسمح بالتفاعؿ بيف الذكات ،كيفسح الباب عمى

مصراعيو لتبلقح األفكار كمقارعة الحجة بالحجة ،فيجرم إنشاء الخطاب بغرض الخصكمة كالمنازعة
كمناقشة الخصكـ

()3

يحيمنا ىذا التكصيؼ إلى تحديد العناصر األساسية التي تيبنى عمييا المناظرة.

 .1.5أركان المناظرة:
تقتضي بنية المناظرة كجكد أربعة أركاف(: )4
أ ـــ موضوع كىك قضية أك مسألة أك نقطة البحث التي ييتناظىر حكليا.

 -1حسيف الصديؽ ،المناظرة في األدب العربي اإلسبلمي ،ص.62

 -2عبد اهلل العشي ،زحاـ الخطابات(مدخؿ تطبيقي ألشكاؿ الخطابات ) ،دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،تيزم كزك 2005 ،ص.36
3ػ ػ الجاحظ ،البياف كالتبييف ،المجمد ،1ص.95-15-8

 4ػ ػينظر ،عبد الرحمف حبنكة الميداني ،ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة ،ص .374
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ب ـــ فريقان متعارضان يتباحثاف حكؿ مكضكع المناظرة؛ أكليما مؤيد لممكضكع ،كداعـ
لمقضية كمدافع عنيا ،كيعرؼ بػ فريؽ المكاالة أك ا ًال ٌدعاء .أما الفريؽ الثاني فيعارض مكضكع

كيسمى فريؽ المعارضة.
كي ِّفند أطركحة فريؽ المكاالة كحججو ،ي
المناظرة ،ي
الحكاـ مف أىؿ العمـ كالخبرة في مكضكع المناظرة.
الح َكم أك ي
ج ـــ َ

د ـــ جميور المستمعيف أك المشاىديف (في المناظرة الكاقعية) ،أك القي ارء (في المناظرة
المتى ىخيمة).لما كاف غرض المناظرة الكبلمية
ي

-خاصة – إظيار الحؽ ،مآليا يككف بعجز أحد

المتناظرٍيف كالبد لكؿ مف الجانبيف آداب ككظائؼ.
 .2.5األركان الخاصة لممناظرة:
تمر المناظرة عمى اختبلؼ أنكاعيا بأطكار مرحمية تبدأ بالسؤاؿ ،ثـ ً
اال ٌدعاء ،فالمعارضة
ُّ
ٌ
ً
ذكرا ،كسنفصميا في حينيا.
لتنتيي عقبيا إلى نتيجة تيغمؽ باب المناظرة .نذكرىا في ىذا المكضع ن
إننا نتعامؿ مع نصكص المناظرات ال بكصفيا نظامان مف اإلشارات المغكية ،بؿ

ًباعتبارىا أفعاالن يغيِّر بيا المتخاطباف المكاقؼ كالقناعات ك ً
االعتقادات؛ كىك الجانب التداكلي في
ي
اال ٌدعاءً ،
الفعؿ التناظرم الذم ينيض عمى السؤاؿً ،
االعتراض كالتدليؿ؛ ألنيا أفعا هؿ تكمُّمية
كرد الفعؿ.
تفاعمية تخضع لمنطؽ الفعؿ ٌ
.1.2.5السؤال:
و
و
ثالث
طرؼ
ص يدر مف أحد طرفي المناظرة ،أك مف
كىك أغمب ما تيفتىتىح بو المناظرات ،ىي ٍ
جدليا بينيما؛ فيتصدل ُّ
و
كؿ ًمف المدعي
كيذكي التبارم
ن
حاضر معيما فيفتىح باب النقاش ،ي
كالمعترض لبياف رأيو كتعضيده بالحجج المناسبة ،ك ً
االستدالؿ لو بما يرجحو .كلف نفيض في ىذا
الركف؛ ألننا قد عقدنا لو مبحثنا مستقبلن ألىميتو في السيركرة الحجاجية لممناظرة العقدية.

ِ 2.2.5
.ال ّدعاء:

كيطالب خصمو بأف يصدؽ بدكره
كىك فعؿ تكممي يدعي فيو المتكمـ صدؽ ما يعتقد ي
()1
عتمادا عمى ًاستحضار األدلة
ىذه الدعكل مف خبلؿ الدليؿ؛ فينبرم المدعي لتبرير مكقفو ًا ن
 -1ينظر ،طو عبد الرحمف  ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.75
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المؤيدة لو؛ إذ أف » ُّ
كؿ دعكل يينازع فييا البد مف إقامة الدليؿ عمييا ،كاال كانت مجرد دعكل

أف يككف نقميان أك عقميان ،كالمطمكب في النقمي تحرير
خمية عف البرىاف كالدليؿ إما ٍ
صحتو ،كفي العقمي إظيار صراحتو كبياف حجتو«( )1كًانتظاـ ً
ً
المناظر
اال ٌدعاء مشركط بكفاءة
إف كاف مف نصكص القرآف الكريـ كالسنة
كذكائو في تمحيص األدلة كًانػتقاء األكثر صحةن منيا؛ ٍ

متكقؼ عمى
إف كاف مف األدلة العقمية .فإثبات المدعي
ه
النبكية الشريفة ،كاألكثر إقناعان كتأثي انر ٍ
الدليؿ الذم ينبغي أف » يككف بصحة مقدماتو ليصمح لمشيادة بو ،كبسبلمتو عف المعارض لتنفذ
شيادتو فيترتب الحكـ عميو«

()2

البُّد لممستدؿ تكخي أمريف في تدليمو عمى دعكاه؛ أكليما :أف

المعارضات.
صحيحا؛ كثانييما :أف يككف ما ييستدؿ بو سالً نما عف
يككف الدليؿ
ن
ى
كيمكف التمثيؿ ً
لبل ٌدعاء بمايمي » :كقؼ ٌأبي بف خمؼ مف كفار قريش بيف يدم النبي
ي

عظـ قد رـ كتعفف...كقاؿ :يا محمد ،ىم ٍف ييحيي ىذا؟ ...يا محمد أترل اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ كفي يده
ه
()3
بطبلف البعث بتعفُّف العظـ في يده
فأبي بف خمؼ ًاستدؿ عمى ًا ٌدعائو
ييحيي ىذا بعدما رـ « ٌ .
ى
كتحمُّمو؛ كىي حجة كاقعية –في تقديره كزعمو -غير أنيا ليست عمى اهلل بعزيز .كأكرد "السككني"
ً
الجبائي :قكلو
ما نصُّو » :قاؿ أبك الحسف لمجبائي :ما دليمؾ عمى امتناع الرؤية ؟ قاؿ ي
ﱚﱜﱝﱞﱟﱠ«
ﱛ
تعالى :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ

()4

فالجبائي ًادعى
ي

ًامتناع رؤية العباد الحؽ –سبحانو -يكـ القيامة ،كًاحتج عمى صحة مذىبو بدليؿ نقمي؛ متمثبلن في اآلية
صراحا؛ إذا ما قي ًرأت عمى ظاىرىا دكف تأكيؿ.
الكريمة المذككرة آنفا ،كالتي تنفي رؤية اهلل تعالى ي
اال ٌدعاءات تقميد في ك ٌؿ مناظرات مدكنتنا ال يغيب؛ بكصؼ – ً
إف مثؿ ىذه ً
اال ٌدعاء -ركنان مف

أركاف المناظرة ،يستثير المانع لينبرم ً
لبلعتراض.

 -1عثماف عمي حسيف ،منيج الجدؿ كالمناظرة في تقرير مسائؿ االعتقاد ،ص.686
 -2التفتازاني ،حاشية عمى شرح عضد الممة كالديف لمختصر المنتيى ًالبف حاجب ،مراجعة كتصحيح  :شعباف محمد إسماعيؿ ،مكتبة الكميات
األزىرية ،ط ،1مصر ،1973 ،ج ،2ص.257

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.135-134
 -4المصدر نفسو ،ص.228
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 .3.2.5المعارضة:
كىك فعؿ تقكيمي ًاستشارم إدبارم ًاستجابي تكمُّمي تشكيكي بمكضكع ً
اال ِّدعاء(.)1
"االعتراض" عمى فعؿ ً
فػػػ ً
"اال ٌدعاء" محاكلة لدحضو كفؽ منطؽ الفعؿ
كرد الفعؿ تفعيبلن
ٌ
لمخاصية الحجاجية التشاركية التي تكتسييا المناظرة العقدية .كأساس "المعارضة" ىك» إقامة
خصمو كأثبتيا بدليمو ،أك المنتىج ما يساكم نقيضيا أك
الخصـ الدليؿ المنتىج نقيض الدعكل التي
ي
أحد األمكر الثبلثة يمزمو إبطاؿ دعكل
أخص مف نقيضيا؛ ألف إقامتو الدليؿ المنتىج
ماىك
ُّ
ى
أخص مف نقيضيا بدليؿ المعارض فقد
إف ثبت نقيضيا أك مساكم نقيضيا أك
ُّ
خصمو؛ ألنو ٍ
تحقؽ بطبلنيا؛ ًالستحالة ًاجتماع النقيضيف كًاستحالة ًاجتماع الشيء كمساكم نقيضيف كاستحالة

كتقتضي المعارضة نقض الدعكل المقد ىمة مف
ًاجتماع الشيء كاألخص مف نقيضو«(.)2
المدعي عف طريؽ تقديـ الحجج المضادة ،كعمى ً
اال ٌدعاء األكؿ الذم ذكرناه آنفاً ،اعترض النبي
ي
ف ػ ػ » قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ :نعـ كيبعثؾ كيدخمؾ النار .فأنزؿ اهلل تعالى ردا عميو بالحجة البالغة :ﱡﭐ ﲑ
ﲖ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﲜ ﱠ(...)3فاإلعادة كالنشأة األكلى.)4( «...
ﲗ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ
كعف ًا ٌدعاء "الجبائي" نفى األشعرم صحة ً
لنص اآلية السابقة ،مع
االستدالؿ بتأكيؿ آخر
ٌ
ًاستحضار دليؿ نقمي معارض» قاؿ أبك الحسفً :
االحتماؿ (باط هؿ) في ىذه اآلية مف خمسة
االحتماؿ سقط ً
أكجو ،كاذا كقع ً
االستدالؿ ،فبل دليؿ لؾ في ذلؾ.)5(« ...
جيات و
و
ثبلث (:)6
كقد يعترض المانع عمى دعكل المعمِّؿ مف
أ -جية المفظ :حيف تككف الدعكل غريبة األلفاظ أك ممتبسة المعاني مجممة؛ ألف األصؿ في
األلفاظ البياف كالكضكح ،فيككف عمى المعمِّؿ التفسير كالتفصيؿ .كمف أمثمة ذلؾ » :تناظر
ً
ممح هد كمتكمِّ هـ فقاؿ الممحد :ما الدليؿ عمى حدكث العالًـ؟ قاؿ المتكمِّ يـ :الحركة كالسككف
1

 -ينظر ،طو عبد الرحمف  ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص .67

 -2إحساف عباس ،تاريخ النقد عند العرب ،دار الثقافة ،بيركت ،ط ،1983 ،4ص.244
 -3سكرة يس ،اآلية.79

 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.135-134
 -5المصدر نفسو ،ص.229-228

 -6ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.79 -78
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كً
االجتماع

كً
االفتراؽ .قاؿ الممحد :كأني قمت

لؾ :ما الدليؿ

عمى حدكث العالىـ؟

أيضا
قمت :العالى يـ؛ ألف الحركة كالسككف مف العالىـ .فقاؿ لو المتكمِّـ :سؤالؾ إيام مف العالـ
ي
ن
فأتيتؾ بجك و
أيضا.)1( «...
اب مف العالىـ ن

ب -جية المصدر :كىك مرتبطه بمشركطيات الركاية في التراث العربي اإلسبلمي فػػقد يعترض
المانع عمى صحة نقؿ الدعكل.
يعدىا "طو عبد الرحمف" ىي الم ىش ِّكمىة لممجمكعة ً
ُّ
االعتراضية المنطقية
ت -جية المضمون:
ي
االدعاء؛ الذم يضفي عميو المشركعية .كأغمب
الحقيقية؛ ذلؾ أف الدليؿ ىك أساس كجكىر ٌ
ً
االعتراضات متعمقةه بو.

"االعتراض" عمى مضمكف ً
ك يتمظير ً
"اال ٌدعاء" في ثبلثة أكضاع كىي(:)2
و
لسند يعضدىا ،فإف ًاعترض دكف
أ -المناقضة :كىي ًاعتراض المانع عمى الدعكل ًالفتقارىا
سمي مكابرةن؛ كمثالو مكقؼ "مالؾ بف صيؼ" كىك ًم ٍف أحبار الييكد الذم جاء إلى
تدليؿ ِّ
سمينا .فقاؿ لو النبي صمى اهلل عميو كسمـ
النبي صمى اهلل عميو كسمـ » ليخاصمو ًابف عمو ككاف نا
حبر ن
أنشدؾ اهلل ألست تق أر فيما أنزؿ اهلل عمى مكسى أف اهلل ييبغض الحبر السميف؟ فغضب كقاؿ :كاهلل ما

أنزؿ اهلل عمى بشر مف شيء .فأنزؿ اهلل سبحانو :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
()3
فالح ٍبر أنكر كركد كره اهلل تعالى
ﱌﱍ ﱏ
ﱎ ﱠ أم ما عرفكه حؽ معرفتو حيف أنكركا بعثو«  .ى

كجحكدا ،رغـ عممو بذكره في كتابيـ ...ك قد يعترض المانع عمى
ن
لمحبر السميف في التكراة مكابرةن

إحدل مقدمات الدليؿ إف كانت الدعكل مرفقةن بسندىا ،مع تبياف مكضع الغمط؛ كمف ذلؾ » :قاؿ

م بالعيف يجب أف يككف في مقابمة عيف الرائي .قاؿ القاضيً :فالتفت الممؾ إلي
النصيبي :كؿ شيء يرًؤ ى
كقاؿ :تكم ٍـ أيُّيا الشيخ معو في المسألة .فقمت لو :إف كاف القديـ ييرل بالعيف ،فيجب أف يككف في

مقابمة العيف عمى ما قاؿ .لكف أصمح اهلل الممؾ عندنا أف الشيء ال ييرل بالعيف  ...إنما ييرل بالبصر؛
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.221

 -2ينظر ،طاش كبرل زاده ،رسالة اآلداب في آداب عمـ البحث كالمناظرة ،ص.27-26
 -3المصدر نفسو ،ص.148
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كلك كاف يي ىرل بالعيف لكجب أف ييرل كؿ ذم عيف قائمة كقد نرل مف لو عيف قائمة كال يرل شيئا

.)1(«...

ب -النقض :كىك إبطاؿ دليؿ المدعي ببياف كجكه فساده؛ كلتكضيح ىذا نستشيد بمايمي:
ً
الجبائي :قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ
لمجبائي" :ما
ى
دليمؾ عمى امتناع الرؤية؟" قاؿ ٌ
» قاؿ أبك الحسف ٌ
ﱚ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ قاؿ أبك الحسفً :
االحتماؿ (باط هؿ)
ﱛ
ﱗ ﱘ ﱙ
االحتماؿ سقط ً
في ىذه اآلية مف خمسة أكجو ،كاذا كقع ً
االستدالؿ ،فبل دليؿ لؾ في ذلؾ.
االحتماؿ األكؿ :أف يككف تعالى أراد عدـ اإلدراؾ بالمكاف كالجية كما كلذلؾ قيؿ :الرب
ؾ .االحتماؿ الثاني :أف يككف تعالى أراد أبصار
در ي
تعالى يعمـ كال ييحاط بو ي
كيرل كال يي ى
الكافريف .الثالث :أف يككف تعالى أراد ﱡ ﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱠ إذ ىي صفات كانما يدركو
المبصركف باألبصار .الرابع :أف يككف تعالى تمدح ً
باالقتدار عمى ذلؾ ،فإف عدـ الرؤية ال
مدح فيو عدـ فيو إذ العدـ ال يرل كال يستحؽ بذلؾ مدحا ،فكأنو تعالى يقكؿ ىك القادر عمى خمؽ
المكانع في األبصار كالقادر عمى شيء قادر عمى ضده ،فيك تعالى

قادر عمى خمؽ
ه

رؤية في األبصار كما ىك خالًؽ المكانع .كالخامس :أف يككف معنى اآلية ﱡ ﭐﱕ ﱖ
ﱗ ﱠ في الدنيا .)2( « ...كيتضح مف نقض "األشعرم" ًاعتماده عمى تفنيد كؿ إمكانيات
احدا تمك اآلخر؛ في سبيؿ إثبات إمكانية رؤية العباد هلل تعالى يكـ
صحة دليؿ "الجبائي" ك ن

خاصا ىي ً
عباده
فترض أف قكانيف منع الحؽ سبحانو
القيامة؛ فأكؿ نص اآلية الكريمة تأكيبل
ى
ن
رؤيتو في الدنيا تيرفىع في األخرة ،عمى كجو التكريـ كالتشريؼ لعباده المؤمنيف.

ت -المعارضة :كيقابؿ بمقتضاىا المانع دليؿ المدعي بدليؿ ممانع لدحض دعكاه .كمثالو
"الجبائي" عندما ًاستدؿ بدليؿ لغكم عمى ًاستحالة تسمية الحؽ
ًاعتراض "األشعرم" عمى
ي
سبحانو بالعاقؿ ،ك ىردهي بدليؿ لغكم مضاد ،كىذا نصُّو » قاؿ لو [الرجؿ ] :لـ منعت أف
يتسمى البارلء تعالى عاقبل؟ فقاؿ الجبائي :ألف العاقؿ في المغة مأخكذ مف ً
العقىاؿ؛ كىك
ي

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.242
 -2المصدر نفسو ،ص.230-229
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نسمو عاقبلن .قاؿ أبك الحسف فقمت لو :إف كانت
المانع فمما ًاستحاؿ المنع عمى اهلل تعالى لـ ِّ
العمة ىذه

حكما؛ ألف الحكمة في أصؿ المغة مشتقة مف حكمة
فبل يسمى البارلء تعالى
ن

حاكما لمنعو مف
المجاـ كىي الحديدة التي في فـ الدابة تمنعيا مف السير كمنو يس ِّمي الحاكـ
ن
الظمـ  .)1( «...ففعؿ "األشعرم" يصنؼ في باب "المناقضة" ألنو ًاعترض عمى مقدمة دليؿ
"الجبائي" مع تعضيد ً
االعتراض بدليؿ مضاد...
م كفعالية إنسانية تداكلية؛ قائمة عمى الحجاج كتداكؿ
إف المناظرةى العقدية نشاطه فكر ه

الخطاب؛ ككفقا لذلؾ تتغير كظائؼ المدعي كالمعترض كتتداخؿ في تناكب بيف العرض
البد مف الكصكؿ إلى نياية؛ كىك ما
كاالعتراض ،كالسؤاؿ ك الجكاب (التدليؿ) ...كمع ذلؾ ٌ

سنرصده تحت العنكاف التالي.
 .4.2.5مآلت المناظرة:

ً
المتناظراف إلى نقطة نياية بعد مسار حجاجي جدلي تفاعمي ،ىدفو
ال غرك أف يصؿ
الحؽ؛ ذلؾ أف قدرة المعمِّؿ ك السائؿ عمى إقامة كظائفيا محدكدةه؛ لعدـ كفاء
األساسي إظيار
ٌ
الطاقة البشرية عمى ذلؾ ( .)2أك لً ىن يق ٍؿ بسبب محدكدية الجيد البشرم تنتيي المناظرة العقدية إلى

كضعيف ذكرىما "طاش كبرل زاده" ( )3كىما:
ٍ
أ -اإلفحام :كىك أف ىي ً
فيسكت .كشكاىد ذلؾ كثيرة
دعاه،
ي
عج ىز المعمِّؿ عف إقامة الدليؿ عمى يم ى
بعدد المناظرات نفسيا ،نستحضر منيا -لمتمثيؿ -اآلتي:

» فسكت الجبائي كلـ يرد عمي جك نابا« (.)4
» ًفانقطع الطاغية كلـ يجد جكابان« (.)5
» فأفحمكا بالحجة كعممكا أف ذلؾ لقطع ما بأيدييـ« (.)6
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.228

 -2ينظر ،طاش كبرل زاده ،رسالة اآلداب في آداب عمـ البحث ك المناظرة ،ص.27-26
 -3المرجع نفسو ،ص.27
4
ـ السكوني ،عيون المناظرات ،ص.229- 228
 -5المصدر نفسو ،ص.249
 -6المصدر نفسو ،ص.249
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» فقطع الصاحب« (.)1
» فقطعو كالحمد هلل عمى تأييد دينو« (.)2
» فانقطع الممحد ككذلؾ يفعؿ اهلل بكؿ جاحد مرتاب« (.)3
ك( سكت – ًانقطع – أ ً
يفح ىـ) ىي عبلمات لغكية دالةه عمى ًانحسار مكقؼ المعمٌؿ كعجزه
البائف الصريح عف تعضيد دعكاه بالسند المؤيِّد.
يعجز السائًؿ عف التعرض لو بأف ينتيي دليؿ المعمِّؿ إلى مقدمة ضركرية
ب -اإللزام :كىك أف
ى
القبكؿ أك مسم و
مة.
» فتحير السائؿ[ ييكدم] كقطع الكبلـ« (.)4
منقطعا« (.)5
متناقضا ،فكاف
» فكاف [ رجؿ معتزلي]
ن
ن

» قاؿ األستاذ [أبك إسحاؽ اإلسفراييني] :فكاف [الفمسفي] يسمع لما أقكلو ،كلـ يتكمـ ٍّ
برد كال
قبكؿ« (.)6
كضعا ثالثنا كىك:
كنزيد عمييما
ن

ت -التسميم و اإلذعان:

كىك قبكؿ المدعي بنتيجة ًاستدالؿ المعترض أك العكس؛ كىذا ييظ ًير أف غاية المناظرة
فعبلن تحقيؽ الحؽ كابطاؿ الباطؿ ،ال مجرد الجدؿ العقيـ كالنظر السقيـ .فيتجرد المتناظراف ًمف االنتصار
لمذات

أك

المراء؛

كىذا

يعكد

إلى

باألساس

مقاصد

المتناظريف؛

كمثالو

المناظرة

التالية »:ناظر عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل عنو يزيد بف عميرة في اإليماف ،قاؿ عبد اهلل :لك
لقمت ِّإني في الجنة .فقاهلل يزيد بف عميرة :يا صاحب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ىذه
قمت ِّإني
مؤمف ي
ه

أف تؤمف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسكلو كالبعث كالميزاف كتقيـ الصبلة كالصكـ
زلةه منؾ كىؿ اإليماف إال ٍ
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.255
 -2المصدر نفسو ،ص.256
 -3المصدر نفسو ،ص.257
 -4المصدر نفسو ،ص.266
 -5المصدر نفسو ،ص.271
 -6المصدر نفسو ،ص.274
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تغفر لنا لعممنا أنا مف أىؿ الجنة فمف أجؿ ذلؾ نقكؿ :إنا مؤمنكف كال
كالزكاة .كلنا ذنكب لك نعمـ أنيا ي
صدقت ،كاهلل إنيا مني زلةه« (ً .)1اعترؼ الصحابي الجميؿ "ابف
نقكؿ إنا مف أىؿ الجنة .فقاؿ ًابف مسعكد:
ى

تسميما منو –دكف مكابرة -برأم يزيد رضي اهلل عنو؛ الذم يقضي
مسعكد" بخطئو ،فكاف ختاـ المناظرة
ن
بأف اإليماف ال يستمزـ دخكؿ الجنة.
كغير بعيد عف منحى المناظرة السابقة » ًاجتمع ذات و
يكـ كىيب بف الكرد(م) كسفياف
فكددت ِّأني ُّ
مت.
كنت أكرهي مكت الفجأة قبؿ اليكـ،
الثكرم كيكسؼ بف ًاسباط ،فقاؿ الثكرم :قد
ي
ي
فقاؿ يكسؼ :كلً ىـ؟ قاؿ :لىما أتخكؼ مف الفتنة .قاؿ يكسؼ :لكني أكره طكؿ البقاء .قاؿ
و
شيء تقكؿ أنت.
أم
يكما أتكب فيو كأعمؿ
الثكرم :كلً ىـ؟ قاؿ :لى ىعمِّي
صالحا .فقيؿ لكىيبُّ :
ي
ن
أصادؼ ن

شيئا ُّ
عين ٍيو« ( .)2إف قياـ "الثكرم" بتقبيؿ
قاؿ :أنا ال أختار ن
م بيف ى
أحب إلى اهلل تعالى .قاؿ :فقبؿ الثكر ى
أمارةه عمى قبكلو رىأيو كًاطمئنانو إلى صحتو ،بؿ عمى مكافقتو الشديدة عميو.
"كىيب" بيف
ٍ
عينيو ى

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.190
 -2المصدر نفسو ،ص.303-302
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آليات الحجاج المنطقية في
"عيون المناظرات"

الفصل الثاني :آليات الحجاج المنطقية في "عيٌن المناظرات"
تمييد:

لطالما حيرت "المغة" في صمتيا بػ ػ "الفكر" الفبلسفة كالمناطقة كالعمماء كأثارت ًاستشكاليـ

كأرقت تساؤالتيـ ،كماتزاؿ ىذه الجدلية محؿ النظر كالبحث كالتفمسؼ .كلئف كاف الجنس البشرم
يشترؾ ىبينكهي في تكظيؼ اآلليات المنطقية ذاتيا أثناء الفعؿ التخاطبي ،فإنيـ يختمفكف في درجة
التفاعؿ الحاصؿ أثناءه؛ كالذم ييعزل أساسان إلى تفاكتيـ في تحصيؿ الممكة المغكية كًاستثمار

إمكاناتيا مف جية ،كمدل تناسبيا مع سياؽ المكقؼ مف و
جية أخرل.

إف المغة ىي مادة الحجاج ،صح معيا أف الفكر ىك اآللة التي تقكـ بتحديد المبادئ
كالقكاعد داخؿ أنساؽ تصكرية تعبِّر عف العبلقات التي تنظِّـ تمؾ المبادئ كالقكاعد كما نجدىا في تحميؿ
ُّ
الكبلـ
فكؿ رأم أك فكرة يتضميا
الخطاب(.)1
ي
كقكانيف المنطؽ؛ فإذا تبلءمت مع المقاـ كمقتضيات الحاؿ كقع التأثير كحصؿ اإلقناع عند
البد

أف

تخضع

لمبادئ

الفكر

المتمقي .كىذا ما نحاكؿ مقاربتو في ىذا الفصؿ مف الدراسة ،كنزعـ أف المدكنة ىي التي فرضت
نمطنا مف اآلليات المنطقية دكف غيرىا تتبلءـ كالنمكذج الكبلمي اإلسبلمي.

1
نغير "مقاربة تداكلية آلليات التكاصؿ كالحجاج" ،إفريقيا الشرؽ ،المغرب 2006 ،ص.88
 -ينظر ،عبد السبلـ عشير ،عندما نتكاصؿ ٌ
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أولً :البناء الحواري في المناظرات العقدية
صمة الحكار بالمناظرة متقررةه ،كاذا أردنا التأكد منيا البد مف مفيمة مصطمح "الحكار"

ً
كيقا يؿ :ىـ يتحاكركف
"الح ىكر" كىك الرجكع عف الشيء ،ي
بتداء؛ الذم يعكد في أصمو المغكم إلى ى
ا ن
المراد في
أم يتراجعكف
الم ىحاكرة ك الحكار :ي
الكبلـ .كالمحاكرة :مراجعة المنطؽ كالكبلـ في المخاطبة .ك ي
ى
صطبلحا بأنو :مراجعة
الكبلـ؛ كمنو التحاكر( .)1كغير بعيد عف ىذه الدالالت المغكية ييعرؼ "الحكار" ًا
ن

يتـ فيو تداكؿ الكبلـ
يقيفُّ ،
الكبلـ كتداكلو بيف طرفيف كعرفو بعضيـ أنو نكعه في الحديث بيف شخصيف أك فر ٍ
بينيما بطريقة متكافئة؛ فبل يستأثر أحدىما دكف

اآلخر كيغمب عميو اليدكء ،كالبعد عف الخصكمة

ضرب مف األدب الرفيع كأسمكب مف أساليبو( .)2كاذا ًانتقمنا إلى المناظرة ينحك "الميداني"
كالتعصب كىك
ه
ً
بتداء؛ فيقكؿ ىي » :المحاكرة بيف فريقيف حكؿ مكضكع لكؿ
في تعريفيا إلى اإلقرار بخاصيتيا الحكارية ا ن

منيا كجية نظر فيو تخالؼ كجية نظر الفريؽ اآلخر ،فيك يحاكؿ إثبات كجية نظره كابطاؿ
كجية نظر خصمو مع رغبتو الصادقة بظيكر الحؽ ك ً
االعتراؼ بو لدل ظيكره « ( .)3عمى أف الحكار يشير
إلى مراجعة الكبلـ كتداكلو ،بينما تحيمنا المناظرة إلى البحث كالنظر في صحة المسائؿ الخبلفية ىذا مف
و
و
جية أخرل؛ يتحدد الحجاج في ىذا المستكل في أربعة أطكار ىي :العرض
جية ،كمف
ً
االعتراض ،السؤاؿ ،الحجج ( .)4كىي تحيمنا إلى عناصر البنية الداخمية لممناظرة أيا كاف نكعيا .كليذا ُّ
يحد
"أبك بكر العزاكم" الحكار بقكلو » :أىـ أشكاؿ التفاعؿ المفظي ،كىك المجاؿ الطبيعي الذم يقع فيو الحجاج
()5
تعد محاكرة جدلية عنادية تفاعمية
ًبامتياز «  .كىذا يحيمنا إلى التكاشج الكبير بيف المناظرة التي ٌ
عدة ،تكظِّؼ الحجاج لمكصكؿ إلى الحقيقة.
بيف أطراؼ ٌ

يتضح مف خبلؿ كتاب "عيكف المناظرات" أف لممتكمميف نزعةه كبلميةه جدليةه تتجمى في جنكحيـ

إلى تكظيؼ أسمكب حجاجي ًاستداللي في المغة الطبيعية (العربية) كالذم يعكد إلى صناعة

 -1ينظر ،ابف منظكر ،لساف العرب ،ج ،4ص.219-218

 -2ينظر ،يحي زمزمي ،الحكار آدابو كضكابطو في ضكء الكتاب كالسنة ،دار التربية لمنشر ،مكة المكرمة ،دار رمادم ،الدماـ
ط ،1994 ،1ص.22

3

 -عبد الرحمف حبنكة الميداني ،ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة ،ص .371

 -4ينظر ،كريستياف ببلنتاف ،الحجاج ،ترجمة :عبد القادر المييرم ،المركز الكطني لمترجمة ،تكنس ،2008 ،ص.41-37

 5ػ ػ أبك بكر العزاكم ،الحجاج كالشعر نحك تحميؿ حجاجي لنص شعرم ،مجمة دراسات سيميائية أدبية لسانية ،العدد 1992 ،7ص.110
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الكبلـ نفسيا ،التي تتكسؿ الحجاج بيدؼ اإلقناع كفؽ أسس كطرائؽ مختمفة .كما أف ًارتكاز ىذا األسمكب
الحجاجي عمى المغة الطبيعية يجعؿ العبلقات الحجاجية تخضع لشركط داللية كتداكلية عمى كجو التحديد.
ِّ
كسنركز في ىذا المبحث عمى مبدأ "الحكارية  "Dialogismeبكصفيا آلية مف آليات االحتجاج الكبلمي
في الخطاب األصكلي ،كعمييا يقكـ منطؽ الحجاج في نمكذج المتكمٌميف.
ك"الحكارية"

()1

كؿ خطاب حجاجي ،بؿ في ِّ
ىي األساس في ِّ
كؿ تكاصؿ إنساني ،كتقكـ عمى مبدأ

التعاكف" "Principe de coopérationالذم أصؿ لو الفيمسكؼ األمريكي "بكؿ غرايس "Paul Grice
كفؽ مبدأ "تنظيـ الخطاب يككف عمى مقتضى الغرض المراد منو" كىك المبدأ المنظِّـ لطرائؽ التخاطب
مطمكب في ك ٌؿ تكاصؿ لغكم جاد بيف المتخاطبيف.
في الخطاب الطبيعي؛ كىك
ه
 .1مراتب "الحوارية":

ً
مستنديف إلى ما
كألجؿ تقريب الصكرة؛ سنعتمد مقاربةن تداكليةن لمراتب "الحكارية" عند المتكمميف.

أرساه "طو عبد الرحمف" ًمف إق اررات بخصكص ىذا المبدأ؛ جمعت بيف أحدث ما تكصؿ إليو
البحث التداكلي ك ما يكتنزه المكركث العربي مف زخـ .فجعؿ "طو عبد الرحمف" ل ػ ػػ"الحكارية" ثبلث
مراتب :الحكار ،المحاكرة ،التحاكر .تتناسب مع تصنيؼ ثبلثي لمنظريات الحكارية المتداكلة في مجاؿ
البحث الخطابي :النظرية العرضية ،النظرية ً
االعتراضية ،النظرية التعارضية .كلك ٌؿ كاحدة منيا آلية
خطابية كنمكذج نظرم كمنيج ًاستداللي خاص بيا(.)2
كسيأتي بياف ذلؾ:
 .1.1مرتبة الحوار المباشر والنظرية العر ِ
ض َية لمحوارية:
َْ

كتجدر اإلشارة أف الحكار المباشر ىك المييمف عمى المناظرات العربية عمكما ،كالعقدية منيا

خاص؛ إذ ىقمما تجد مناظرة تعتمد عمى و
و
و
نمط آخر؛ كليذا يفترض "حسيف الصديؽ" أف » الحكار كاف
بشكؿ
ى
و
معينة قاـ الراكم بتحكيمو إلى حك وار غير مباشر كىذه األسباب تتعمؽ
مباشرا ،كألسباب
في األصؿ
ن
لمنص ،كمف جية أخرل بالحالة النفسية لمراكم كبكظيفة
في رأينا مف جية البناء الحكائي
ٌ

 -1ينظر ،عبداليادم بف ظافر الشيرم ،استراتيجيات الخطاب "مقاربة لغكية تداكلية" ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،ط ،1بيركت ،لبناف
 ،2004ص.97-96
 -2ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.57-38
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النص«
كتابو حيث يركم
ٌ

((1

فمكال النمط السردم –بزعـ الصديؽ -الذم تقتضيو بعض األجناس الخطابية

لى ىما ًاستعاض المتكمِّـ عف الحكار المباشر بتكظيؼ الراكم؛ في تبرير منو لظيكر الحكار غير المباشر.
ُّ
بعدا مف أبعاد المغة التكاصمية ،كالحكار ركيزة الخطاب األكلى؛ إذ يقترف الخطاب عادةن
يعد الحكار ن
بعنصريف (أ -ب) إذ ال يمكف أف نبمِّغ أك نقنع
شخصا ما دكف كجكد اآلخر ،كال يككف اآلخر فقط مستقببلن
ن
كمجيبا في اآلف نفسو(ُّ .)2
يدؿ ىذا القكؿ المقتبس عمى العبلقة
سامعا
أك
محايدا بؿ يككف فاعبلن أم سائبلن
ن
ن
ن
ُّ
التخاطبية بيف متحاكريف يتقاسماف ممكية الكبلـ فبل تككف األنا كحدىا مصدر القكؿ .كليذا
تتخذ دراسةي

مكضكعا ليا؛ ًالستخراج األبنية التي يقكـ عمييا؛ إذ مكضكع دراسة
األحادم
م
الحجاج
ن
ى
ى
الخطاب الحكار ى

الحجاج ىك المقاـ التحاكرم كالتداكؿ كالتحادث( .)3كليذا يجعؿ "طو عبد الرحمف" "الحك ىار" في ىذه المرتبة
ضية؛ كبمقتضاىا ينفرد العارض ببناء معر و
ً
فة نظرية ،يعتقد أنيا يممزمةه لمطرؼ
بالع ٍر ى
اآللية الخطابية المسماة ى
الثاني المعركض عميو .يتظاىر فييا العارض بإشراؾ غيره في طمب المعرفة كانشائيا كتفريعيا؛ كىك في

كاقع الحاؿ آخ هذ بزماـ تكجيو "المعركض عميو" ( .)4كيتجمى أسمكب "السككني" ً
االستداللي الحجاجي في

ً
االحتجاج بسمطتيف؛ دينية كىي مجمكعة النصكص القرآنية كالنبكية التي يعضد بيا "السككني" مذىب
األشاعرة .باإلضافة إلى سمطة مرجعية تتمظير في كتب تراثية مف عيكف المصنفات في عمـ الكبلـ
األشعرمً .استحضرىا "السككني" بعناكينيا كأسماء مؤلفييا ككبلميـ في المسألة العقدية المخصكصة،
كتكارل خمفيا كقاـ بتكجيو المتمقي كدفعو إلى الكصكؿ إلى النتيجة نفسيا .كمف أمثمة ذلؾ؛ المناظرة الثامنة
عشر ،كالمناظرة التاسعة عشر كالمناظرة العشركف كالمناظرة الكاحدة كالعشركف كالمناظرة الثانية كالعشركف
()5

كالمناظرة الثالثة كالعشركف

 ...كيحدث أف يظير بعدىا – أم السككني -في أطكار متقدمة مف التدليؿ

(قمت) .كينطبؽ ىذا عمى المناظرة السابعة عشر
مصرحا عف نفسو بالفعؿ الداؿ عمى المتكمٌـ
ي
ن
كغيرىا كثير ...كالغرض منيا زيادة درجة ًاقتناع المخاطىب كتسميمو كًالتزامو بالمذىب العقدم األشعرم.

 -1حسيف الصديؽ ،المناظرة في األدب العربي اإلسبلمي ،ص.246

2
نغير "مقاربة تداكلية معرفية آلليات التكاصؿ كالحجاج" ،ص.200
 -ينظر ،عبد السبلـ عشير ،عندما نتكاصؿ ٌ

 -3ينظر ،كريستياف ببلنتاف ،الحجاج ،ص.34

 -4ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.42
 -5السككني ،عيكف المناظرات ،ص .136-125
 -6ينظر ،المصدر نفسو ،ص .125-122
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 .2.1مرتبة المحاورة و النظرية ِ
العتراضية لمحوارية:
كىذه مف مسممات ً
االستدالؿ القياسي في الخطاب الطبيعي كمقتضى ىذه المسممة؛ أنو
» ال كبلـ مفيد إال بيف اثنيف ،و
ِّ
كلكؿ مقاـ كظيفتاف
لكؿ منيما مقاـ ىما :مقاـ المتكمـ كمقاـ المستمع،
معتقدان كاف المستمع ً
المنتقد؛ بحيث إذا كاف المتكمـ ً
ً
ً
منتقدان كاذا كاف المستمع
المعتقد ككظيفة
ىما :كظيفة

معتقدان كاف المتكمـ ً
ً
منتقدان «

()1

فالمحاكرة تقتضي كجكد متخاطبيف أك أكثر يرتقي بمكجبيا "المعركض

عميو" إلى درجة ً
االنخراط في الحكار كالتعاكف مع العارض في إنشاء معرفة نظرية مشتركة؛ فيستثمر

و
دعكل
إمكانات المغة كأساليب معينة ليعترض عمى
مخصكصة عرضيا الطرؼ الثاني ،يعتقد بأنيا كفيمةه
ن

الع ٍرض كتحقيؽ اإلقناع؛ إذ يحؽ لممخاطىب قبكليا أك االعتراض كالممانعة عمييا .كىي خاصية
بتقكيـ ى
متقررة متحققة في ك ٌؿ مناظرات المدكنة؛ نذكر منيا لمتمثيؿ ما» ذكر الحافظ اإلماـ ِّ
محدث الشاـ ابف

()2
يكما بحديث اإلفؾ لقصد التكبيخ بو ،فقاؿ لو القاضي:
عساكر أف طاغية الركـ عرض لمقاضي أبي بكر
ن
ىما ًاثناف قيؿ فييما ما قيؿ زكج نبينا كمريـ ًابنة عمراف ٌّ
ككؿ قد برأىا اهلل سبحانو مما يرًم ىيت بوً .فانقطع

خير عمى نصره اإلسبلـ كالمسمميف «( .)3ىذه المناظرة
الطاغية كلـ يجد جك نابا ،فجزل اهلل القاضي نا
كمثيبلتيا ًاعترض فييا المخاطىب "اإلماـ أبك بكر الباقبلني" عمى معرفة عقدية مشكىة أراد العارض

السيدة
"الحاكـ الركمي" إفحامو بيا فيدميا " الباقبلني" بدليؿ كاحد-حديث اإلفؾ طاؿ السيدة عائشة كما ٌ

مريـ عمييا السبلـً -فانقطع الطاغية كًانتيت المناظرة.
 .3.1مرتبة التحاور والنظرية ِ
العتراضية لمحوارية:

يفضي اإلقرار بجدلية المناظرة بكصفيا قائمة عمى فعؿ التساؤؿ كالمخاطبة المباشرة إلى التسميـ
بحكارية المناظرة .ذلؾ أف "التحاكر" يرتكز في تصكر "النظرية التعارضية" عمى اآللية الخطابية المسماة

 -1طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.99

2
كعمـ
 أبك بكر محمد بف الطيِّب محمد القاضي المعركؼ بالباقبلني أك ابف الباقبلني .كلد بالبصرة ،كسكف بغداد ،كأخذ الفقو عف أبي بكر األبيرم ىالكبلـ عف ابف مجاىد ...ككاف عالًمان ً
جدالن ًمحجاجان أشعرنيا تكلى القضاء ،كىك أكؿ مف أطاؿ المناظرات إلفحاـ خصكمو .تكفي ببغداد سنة 403ق.

ينظر ،ابف خمكاف ،كفيات األعياف ،ج ،4ص.270-269

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.249
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منشئا
كمعترضا تارةن أخرل؛
ب ػ "التعارض" كفي ىذه المرتبة يضطمع المتحاكر بدكرٍيف؛ فيككف
ن
عارضا تارةن
ن
ن
لمعر و
فة تناظرية (.)1
 إف التفاعؿ الكبلمي الحاصؿ بيف يمد وع كمعترض يتخذ صيغة المكاجية الحجاجية المباشرة؛ كما يثبت
ذلؾ ًا عتماد المناظرة عمى السؤاؿ كالجكاب ،كىما مؤشراف عمى حضكر الذكات المتفاعمة (المتناظرة)
كحالية الجداؿ فبدء بالسؤاؿ ىك تفاعؿ حي لؤلنا مع اآلخر كيتصعد ىذا التفاعؿ ًبانخراط الطرؼ
()3

المحاكر في النقاش بالجكاب » ناظر [ المريسي] ( )2بيف يدم المأمكف

فقاؿ لو عبد العزيز ( :)4ما

حجتؾ في خمؽ القرآف كاينظر إلى ِّ
أحد سيـ في كنانتؾ كًارمني بو .فقاؿ بشر :أتقكلكف إف القرآف شيء
كنفيا لمعدـ فنعـ فيك شيء كاف
أـ غير شيء؟ فقاؿ عبد العزيز :إف كنت تريد أنو شيء إثباتنا لمكجكد ن
شيء كًادعيت أنو
كنت تريد أف الشيء ًاسـ لذاتو كأنو كاألشياء فبل .قاؿ [لو] بشر :قد أقررت [بػػ] ػ ػػأنو
ه
بنص عمى ما زعمت (5(« ...فالحكار متحقؽ مف بداية المناظرة حتى آخرىا » قاؿ:
ال كاألشياء فائت ٌ

يا بشر قد قاؿ تعالى:ﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈﱠ [طو ]41:كيحذركـ اهلل نفسو .فقد أخبر تعالى أف

أقر .قمت لو :فقد قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﲎ ﲏ
أفتقر يا بشر أف لو تعالى ن
لو ن
نفسا أـ ال؟ قاؿ :نعـ ٌ
نفسا ٌ
ﲑ ﱠ
ﲒ
ﲐ

()6

فيمزمؾ أف تككف نفس البارم تعالى داخمة تحت الكمية التي جمعت النفكس التي

يضا :معاذ اهلل أف يككف كبلـ اهلل
تذكؽ المكت فصاح المأمكف :معاذ اهلل! ثبلث مرات فصحت أنا أ ن
ً
كسرت قكؿ بشر
فقمت ألمير المؤمنيف :قد
ي
[داخبلن] تحت الكمية في األشياء المخمكقة! فانقطع بشر ،ي
 -1ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.49
ِّ
كمتكم هـ معتزلي عارؼ بالفمسفة؛ تجرد لمقكؿ بخمؽ القرآف ،كدعا إليو حتى كاف عيف
 -2أبك عبد الرحماف بشر بف غياث بف أبي كريمة المريسي ،فقيو
الجيمية في عصره ،فكفره بعض أىؿ العمـ ك يرًم ىي بالزندقة ،تكفي عاـ 218ق .ينظر ،الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج ،10ص.202-200
 -3عبد اهلل بف ىاركف بف الميدم بف المنصكر بف محمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب ،أعمـ الخمفاء بالفقو كالكبلـ.

مشيكر جدنا ،ككاف دكف أخيو محمد بف زبيدة في الفصاحة .لو مف الكتب :جكاب ممؾ البربر فيما سأؿ عنو مف أمكر اإلسبلـ كالتكحيد
ه
رسالتو في حجج مناقب الخمفاء بعد النبي صمى اهلل عميو كسمـ ،رسالتو في أعبلـ النبكة ...تكفي عاـ 218ق .ينظر ،ابف النديـ ،الفيرست،
ص .168كسير أعبلـ النببلء ،ج ،11ص.290-273
ً
معدكد في أصحاب "الشافعي" صاحب
 -4عبد العزيز بف يحي بف عبد الممؾ بف مسمـ بف ميمكف الكناني الم ٌكي ،سمع م ٍف "سفياف بف عيينة" .كىك
ه
كتاب "الحيدة" الذم ناظر فيو "بش انر المريسي" كقطعو ،تكفي سنة 240ق ،ينظر ،ابف النديـ ،الفيرست ،ص.261
 -5السككني ،عيكف المناظرات ،ص.209-208
 -6آؿ عمراف :مف اآلية .185
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ً
كقبح مذىبو .)1(« ...ىذه الصفة الحكارية لممناظرة ال
كبطؿ ما ادعاه كما يدعك الناس إليو مف بدعتو ي
يجمكىا مؤشر السؤاؿ كالجكاب –كما تيكضحو المناظرة أعبله -فقط بؿ كمؤشر الضمائر التي تحيؿ ىي
األخرل إلى الذكات الفاعمة في المناظرة

()2

ففي مناظرتنا تـ تكظيؼ ضميرم المتكمـ كالمخاطب المفرد(

المتكمميف؛ بشر بف غياث المريسي
حصر كىذا ًاستحضار لشخصي
نا
تاء الفاعؿ كتاء المخاطىب)
ٍ

(السني) بكؿ ما ليما مف خمفيات فكرية كعقدية ك فمسفية
(المعتزلي) كعبد العزيز بف مسمـ الكناني
ٌ

الح ىكـ في آخر المناظرة »
متباينة؛ باإلضافة إلى الخميفة المأمكف الذم جمع المتناظرٍيف ك أدل كظيفة ى

حجة بشر «( .)3فالمعتزلي ُّ
يعد القرآف
فقاؿ أمير المؤمنيف :قد كضحت حجتيؾ كباف حقٌ ىؾ ي
حضت ٌ
كد ى
مخمكقنا ،كيحاكؿ إثبات ذلؾ ًباستداللو بنص (دليؿ نقمي) فيعترض السني عمى ً
االحتجاج بيذا الدليؿ
ٌ
ٌ
كييدمو ىدما بعد متكاليات حجاجية متناكبة ميزت ىذه المناظرة عبر ِّ
كؿ أطكارىا.
ن

 .2توسيع الحوار لمفعل الحجاجي واغالقو:

يختزيؿ "مكشمر" تعريًؼ الخطاب في أنو التفاعؿ المفظي أك الحكار؛ الذم يتجادؿ مف خبللو
ليسجمكا نقاطان عمى بعضيـ البعض كيتفاكضكا لمكصكؿ
المتكممكف كيتفاعمكف كيتصعد النقاش بينيـ،
ٌ

خصب لبركز الفعؿ
أك عدـ الكصكؿ إلى حمكؿ( .)4فالمتكاليات الحكارية بيف المتخاطبيف مجا هؿ
ه
()5
ً
غرك
الحجاجي؛ ألنو » يصادؼ دكمان كقائع تنتمي لمحجاج « ذلؾ أف الحكار يقكد إلى االختبلؼ ،كال ى
ألف » الحكار ال يكجد إال حيث يكجد ً
االختبلؼ« ( )6فيك ممارسةه خطابيةه فعاليةه جدليةه تترجـ » الجيد
المقصدم لمتكمـ ما لبمكغ أىداؼ تفاعمية اعتمادان عمى كسائؿ خطابية« ( .(7فالمتكمِّـ ً
يقص يد بحكاره التفاعمي
ي
طب الكصكؿ إلى غايات تكاصمية؛ لذلؾ يتكسؿ تقنيات الحجاج المختمفة لبمكغ تمؾ
التفاعمي مع المخا ى

الغايات.

و
ك» ُّ
ردات فعؿ
كؿ
ممفكظ إنما يمدد الممفكظات التي سبقتو ،كيستثير سجاالن معيا كيتكقع ٌ

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.211-210

 -2عبد المطيؼ عادؿ ،ببلغة اإلقناع في المناظرة ،منشكرات ضفاؼ ،بيركت ،لبناف ،منشكرات االختبلؼ ،الجزائر ،دار األماف
الرباط ،ط ،2013 ،1ص.183

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.211

4

- Jacques Moeschler, Argumentation et Conversation : Eléments pour une analyse pragmatique du discours,

Hatier-Credif, Paris, Août, 1985, p187.
5

- Jacques Moeschler, Argumentation et Conversation , p119.

 -6ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.20

7

-Jacques Moeschler, Argumentation et Conversation , p135.
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نشطة

لمفيـ ك تستشرفيا «

()1

ألف المحاكر يطالب يمخاطى ىبو بمشاركتو ًاعتقاداتو كمعارفو في

()2

إطار نسؽ حضارم كثقافي كمعرفي كتداكلي؛ األمر الذم يضفي عمى الحكارية بعدىا االجتماعي

كصبغتيا التفاعمية الحية ...كبيذا يتسع مستكل التحاكر في فعؿ الحجاج لصكر كأساليب ًاستداللية ،تمتزـ
المراتب كتجنح إلى التناقض ،كذلؾ أف يثبت المتحاكر قكالن مف أقاكيمو بدليؿ آخر ،أك أف

مبدأ
يثبت

و
بدليؿ أقكل ،كأف يثبت قكلىو بدليؿ ثـ ينتقؿ إلثبات نقيضو بدليؿ آخر ،أك أف يثبت
قكالن

قكالن

ً
المحاكر
حصر لصكر التدليؿ التي يجنح إلييا
بدليؿ كيثبت نقيضو بعيف الدليؿ( .)3كىذا
ه

ً
المحاكر في

المناظرة؛ كالتي تسيـ في تكسيعيا .ك فيمايمي نمكذج لتقريب تمؾ الصكر

ً
االستداللية:
 » عف بعض العمماء أنو أ ً
يس ىر بالركـ فقاؿ ليـ :لً ىـ تعبدكف عيسى؟ قالكا [ لو] :ألنو ال أب
لو .قاؿ :فآدـ أكلى ألنو ال أبكيف لو .قالكا :كاف ييحي المكتى .قاؿ :فحزقيؿ أ ٍىكلىى؛ ألف

عيسى أحيى أربعة نفر كأحيى حزقيؿ ثمانية آالؼ .فقالكا :كاف يبرئ األكمو كاألبرص.

قاؿ :ف ػػجرجيس أ ٍىكلىى؛ ألنو طيبً ىخ كأ ً
الما«(.)4
يحر ى
ؽ ثـ قاـ س ن
كيمكف تكضيح ً
االستدالؿ في ىذه المناظرة بالسمـ الحجاجي التالي:

 -1دكمينيؾ مانغكنك ،المصطمحات المفاتيح في تحميؿ الخطاب ،ترجمة :محمد يحياتف ،منشكرات االختبلؼ ،الجزائر ،الدار العربية
لمعمكـ ناشركف ،لبناف ،ط ، 2008 ،1ص.37

 -2ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.37
 -3ينظر ،المرجع نفسو ،ص.51

 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.218
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الظاىرة الحجاجية

استدالؿ العالًـ المسمـ

استدالؿ الركـ

ف= عيسى (ابف اهلل) إلو

ح3

عيسى يبرئ األكمو كاألبرص

ح2

عيسى أحيا  4مف البشر.

ح1

عيسى ال أب لو.

َن= عيسى نبي (عبد اهلل)

ىح3
حى2
حى1

حيا.
جرجيس طيبً ىخ ثـ قاـ ن
جرجيس أحيا  8000مف البشر
آدـ ال أبكيف لو.

إف ىذا » التدرج الحجاجي يفترض كجكد مستقبًميف يبحثكف في ِّ
كؿ مروة عف عناصر إقناعية جديدة
تتبلءـ ككفايتيـ المكسكعية ،كتقنعيـ بجدكل تتبع الحكار بما ييدؼ إليو ًم ٍف طرًح مضاميف جديدة غير

تحقؽ لمبحث المستمر عف الحجة المضادة لدحض حجة تعضد
مسبكقة«( .)1كلع ٌؿ المناظرة -أعبله-
ه
دعكل ألكىية المسيح.
عمكما عند كصكؿ المتناظراف إلى نتيجة(ف) أيا كانت طبيعتيا( إفحاـ ،إلزاـ ،تسميـ) البد لممناظرة
ك ن

مف ً
االنتياء؛ كقد سبؽ تعميؿ ذلؾ بمحدكدية الطاقة البشرية –كما تقرر ذلؾ في نياية الفصؿ الثاني -لذا
 -1محمد نظيؼ ،الحكار كخصائص التفاعؿ التكاصمي "دراسة تطبيقية في المسانيات التداكلية" ،دار إفريقيا الشرؽ ،المغرب ، 2010 ،ص.77
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تحرز مف التىكرار .كسنكتفي بأنمكذج لمتمثيؿ كحسب؛ أكرد السككني
نا
سنتجاكز الحديث عف مآالت المناظرة
ً
قكـ :إنو ييدفىف بمكة؛ ألنيا مكلده كبيا
ما نصُّو » :ايختيمؼ في مكضع دفف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ ه
مشاعر الحج كبيا نزؿ الكحي كبيا قبر ِّ
جده إسماعيؿ عميو السبلـ .كقاؿ آخركف :إنو ينقؿ إلى بيت
المقدس فإف بو تربة األنبياء كمشاىدىـ صمكات اهلل عمييـ .كقاؿ أىؿ المدينة :إنو ييدفى يف بالمدينة؛ ألنيا
()1

أيضا ببركة الصديؽ
مكضع ىجرتو كأىميا أىؿ نصرتو .فزاؿ ىذا الخبلؼ ن

-رضي اهلل عنو -حيف ركل

ليـ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ" :إف األنبياء يدفنكف حيث يي ىقبضكف" فقبمكا منو ركايتو كرجعكا
ِّ
"الصديؽ" عمى صحة دعكاه بكجكب دفف رسكؿ اهلل صمى
إلى قكلو كدفنكه في حجرتو بالمدينة«(ً .)2احتج
النص (حديث نبكم شريؼ) فسمـ لو المسممكف –المتخاصمكف -كدفنكا
اهلل عميو كسمـ في المدينة بسمطة
ِّ
دكر
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في حجرتو بالمدينة المنكرة .فكاف لمسؤاؿ كالجكاب كتكظيؼ الضمائر ه
االعتراض كتكجيو التخاطب ك ً
كبير في بناء المحاكرة (سيركرة المناظرة) مف خبلؿ العرض ك ً
االنتقاؿ بو كفؽ
ه
نيائيا عندما يتصؿ النقاش إلى إقرار
يجيا؛ لتنمك المناظرة حتى تنغمؽ
ن
تراتبية معينة تتصاعد تيمتيا تدر ن

كتسميـ أك إفحاـ أك إلزاـ؛ ذلؾ أف الخطاب بطرفيف ليس غايتو» مجرد الدخكؿ في عبلقة مع الغير كانما
اال ِّدعاء ك ً
ىي الدخكؿ معو فييا عمى مقتضى ً
االعتراض؛ بمعنى أف الذم يحدد ماىية الخطاب إنما ىك

العبلقة ً
االستداللية كليس العبلقة التخاطبية كحدىا ،فبل خطاب بغير حجاج« ( .)3حينما يبسط كؿ طرؼ
حججو بالتناكب ،فتتككثر المناظرة حتى تنغمؽ كىذا دأب كؿ المناظرات .كالمناظرة السابقة
– كما شاكميا -تيىكضِّح ذلؾ.
كمما ينبني عميو منطؽ المناظرة العقدية آلية االستدالؿ التي ليا قكتيا في تفعيؿ الطابع
نقص أثر ذلؾ في
الحجاجي كتغذيتو لػتأجيج المكاقؼ الكبلمية ك تنمية كتيرة البحث التناظرم؛ كلعمنا
ٌ

المبحث التالي.

ً 1
القرشي
كيقاؿ عتيؽ بف أبي قيحافة عثماف بف عامر بف عمرك بف كعب بف سعد بف تىٍيـ بف مرة بف كعب بف لؤم
 اسمو عبد اهلل ،يٌ
مي -رضي اهلل عنو -أكؿ ىم ٍف آمف مف الرجاؿ برسالة سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ آزره بنفسو كمالو ...بكفاة النبي ِّ
كزًك ىي لخبلفتو صمى
التىٍي ُّ
قد ىـ ي
اهلل عميو كسمـ فجابو خميفة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مشاكؿ عديدة كردة بعض قبائؿ العرب ...ىك أعظـ الناس أج انر في المصاحؼ؛ ألنو أكؿ
و
لثماف بقيف مف جمادل اآلخرة .ككانت خبلفتو
مساء ليمة الثبلثاء
فحـ خمسة عشر يكمان .كتكفي
مف جمع القرآف بيف المكحيف .مرض رضي اهلل عنو ي
ى
كع ًي ىد باألمر بعده إلى "عمر الفاركؽ .ينظر ،الذىبي ،سير أعبلـ النببلء" سير الخمفاء الراشدكف" ،ص.69-5
سنتيف كمائة يكـ .ى

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.211

 -3ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.226
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ثانيا :الحجاج ِ
بالستدلل :Inférence
ً
إف كممة " ً
االستدالؿ" مف الناحية المغكية؛ مشتقةه » مف ًاستدؿ أم طمب الدليؿ كالطريؽ

االستدالؿ كفؽ التحديد األصكلي ىك دليؿ مف األدلة العقمية ً
المرشد إلى المطمكب .ك ً
االجتيادية.
كقد ييراد بو طمب الدليؿ كحينما يتعمؽ األمر بطمب الدليؿ ،فإف الطمب يقع عمى فعؿ السائؿ كىك مطالبتو
ٍّ
حد سكاء.
المسؤكؿ بإقامة الدليؿ«( )1كقد يككف ًم ىف السائؿ أك المسؤكؿ( )2عمى
فاالستدالؿ -عند األصكلييف -ال يختمؼ عنو عند الفقياء؛ ألف ً
ً
تصكرىـ ىك ًذ ٍكر
االستدالؿ في
ُّ
أحيانا يخرج عف ىذه األصناؼ الثبلث
إجماعا ،أك
اء كاف ىذا الدليؿ نصا ،أك
قياسا ،ك ن
ن
ن
الدليؿ ،سك ن
خاص مف األدلة( .)3فيك نكع مف ً
ِّ
و
تتكسؿ
المفكرة
االجتياد العقمي لمذات المسممة
إلى نكوع
ٌ

و
عتب ىرةن عند أىؿ النظر في النصكص الدينية
فيو
آليات مخصكصة كتنتيج لو طر ى
ائؽ معمكمةن يم ى

بأف » ينتقؿ الفكر
قصد إلحاؽ الفركع مف المسائؿ باألصكؿ كًاستنباط أحكاـ الديف كالشريعة؛ ٍ
و
أشياء يم ىسموـ بصحتيا إلى أشياء أخرل ناتجة عنيا بالضركرة كتككف جديدة عف األكلى ،كقد
مف
االستدالؿ ًاستنتاجيان ،كيسمى ًاستنباطان أك استقرائيان ،أك يسمى ً
يككف ً
االستدالؿ مف [مقدمة] كاحدة
ي
ي

ًاستدالالن مباش انر ،كمف مقدمتيف ًاستدالالن قياسيان« ( .)4ك ًمف ىنا يتبيف أف مسار الفعؿ ً
االستداللي
ٍ
يقكـ عمى :المقدمة (الشاىد) ،كالنتيجة (الغائب) ،كالعبلقة ً
االستداللية التي يككف منطمىقييا
المقدمة كمقصدىا النتيجة؛ كىي مجمكعة تسمسبلت ذىنية تقرف بينيما .كلذلؾ يي ِّ
صنؼ "جميؿ صميبا"

ً
صنفيفً :استدالؿ مباشر ،ك ًاستدالؿ غير مباشر.
االستدالؿ تبعان لعدد المقدمات التي يي ٍبنى عمييا إلى
ٍ

 -1أحمد كركـ ،االستدالؿ في معاني الحركؼ دراسة في المغة كاألصكؿ ،المطبعة كالكراقة الكطنية ،ط ،2000 ،1ص.50-49
 -2السمعاني ،قكاطع األدلة في األصكؿ ،تحقيؽ :محمد حسف محمد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،1997 ،ج ،1ص.34

 -3اآلمدم ،اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،تحقيؽ :سيد الجميمي ،دار الكتاب العربي ،بيركت1404 ،ق ،ط 1ج ،4ص.125
 -4جميؿ صميبا ،المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاالنجميزية كالبلتينية ،بيركت ،ط ،1971ص.17
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ِ 1.1
الستدلل المباشر:
 ىك ً
االستدالؿ الذم ال يحتاج المستدؿ ألكثر ًمف قضية ك و
يتـ ىذا
احدة لمكصكؿ إلى النتيجة المطمكبة ك ُّ
ٍ
االستدالؿ بصدؽ قضية عمى صدؽ أخرل أك كذبيا ،أك ً
ً
االستدالؿ بكذب قضية
عمى صدؽ أخرل أك كذبيا( .)1كمف أد ًؿ المناظرات عمى ىذا النكع مف ً
االستدالؿ؛ يقكؿ "السككني":
()2
ػت :فإف اهلل
» قاؿ إياس بف معاكية  :قمت لقدرم :أخبرني عف الظمـ .قاؿ :ىك أخذ ما ليس لؾ .قم ي
سبحانو لو كؿ شيء .فأفحمو« ( .)3ىذه المناظرة مبنية عمى ً
االستدالؿ المباشر ألف "إياس بف معاكية"

دحض دليؿ القدرم مف خبلؿ ً
الممؾ هلل تعالى،
االستدالؿ بآية قرآنية تتضمف قضية كاحدة كىي أف
ى
فنفى بذلؾ مفيكـ القدرم لمظمـ ،فسقط ًاستداللو كأ ً
ص ىذا في الترسيمة اآلتية:
يفح ىـ ى
م ،كممخ ي
القدر ي
ِ
الستدلل المباشر
ِاعتراض

ِا ّدعاء
ليس لك)
ق( 1الظمم
َ
أخذك ما َ
القدري

إياس بن معاوية

القدريي

(الممك هلل تعالى)
ادعاء ق2
َ
وي(ي) ّ
إفحام

ن= نفي مفيوم القدرية لمظمم

ظيور

 -1ينظر ،الميداني ،ضكابط المعرفة ك أصكؿ االستدالؿ كالمناظرة ،ص.150

-2القاضي إياس بف معاكية بف قرة المزني ،أبك كاثمة .كلد سنة 76ق 666 /ـ قاضي البصرة أحد أعاجيب الدىر في الفطنة
ضرب المث يؿ بذكائو كزكنو* كما كضح ذلؾ "الجاحظ" في كتابو "البياف كالتبيُّف" .تكفي سنة
ك الذكاء؛ يي ى
التبيف ،ج ،1ص.56
األعياف ،ج ،1ص .81كاألعبلـ ،ج ،2ص .33كالبياف ك ٌ

الزىك يف :ىك التفرس بالشيء بالظف الصائب.
أزكف مف إياس .ك ى
* ييقا يؿ :أذكى مف إياس ك ي
 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.217
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كمف أمثمة ِ
ض ىرىر األتراؾ إلى
الستدلل المباشر
أيضا؛ ٍ
أف شكى جمع مف الصالحيف ى
ن

أميرىـ » فقاؿ األمير :ألستـ تقكلكف إف ىذا بقضاء اهلل؟ ككيؼ أدفع عنكـ قضاء اهلل؟ قالكا لو :صاحب
القضاء قاؿ :ﱡﭐﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ فأفحمكه

« (.)1

كالترسيمة المكالية تكضح المسار ً
االستداللي المباشر الحاصؿ بيف ًا ٌدعاء األمير
ٌ

كًاعتراض جماعة الصالحيف:

ِ
الستدلل المباشر

ِا ّدعاء
األمير

ِاعتراض
القدر ل ُيدفَع.
ق :1ضرر األتراك َ
قدٌر و ُ

الصالحين

بنص اآلية القرآنية.
ق :2قضاء اهلل ُيدفَعُ ّ
إفحام

ن= قَ َد ُر اهلل يتغيَّر

ظيور

ً
تبرير مظالـ
استشيد "الصالحكف" باآلية الكريمة كدليؿ نقمي لدفع ٌ
حجة األمير المغالطة؛ كالتي ٌ
"بني عثماف" بالقضاء ك القدر .كلـ يحكجيـ ً
بالنص الشرعي إلى ما دكنو مف األدلة فكاف
االحتجاج
ي
ٌ
ً
العمية عف الظمـ ،كحرمو عمى عباده،
مباشر
نا
االستدالؿ
مفحما لؤلمير ،مثبتنا بأف اهلل ٌ -
عز كج ٌؿ -نزه ذاتىو ٌ
ن
قره نصكص كثيرة
كأمر المظمكميف بدفعو عف أنفسيـ؛ كىذا تي ُّ

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.217
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مف الكحييف ،فعف أبي ذر ،عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ فيما يركيو عف ربو تبارؾ كتعالى ،أنو قاؿ» :
يا عبادمٌ :إني حرمت الظمـ عمى نفسي ،كجعمتو بينكـ محرنما فبل تظالمكا« (.)1
عد مف ِ
ً
ً
"الستدلل المباشر" ،أما
في المثاليف السابقيف ،اقتصر االستدالؿ عمى قضية كاحدة؛ لذلؾ ٌ ى

القسـ اآلخر فيك:

 .2.1ا ِلستدلل غير المباشر:
ىك ً
االستدالؿ الذم يحتاج فيو المستدؿ إلى أكثر مف قضية حتى يتكصؿ إلى النتيجة
ً
مقدمتيف كقد يحتاج إلى ثبلث مقدمات كأربع كخمس
المستد يؿ إلى
المطمكبة؛ فقد » يحتاج
ٍ
حد مقدر يتساكل فيو جميع الناس في جميع المطالب؛ بؿ ذلؾ بحسب
كأكثر ،ليس لذلؾ ٌ
عمـ المستدؿ الطالب بأحكاؿ المطمكب كلكازـ ذلؾ كممزكماتو «

()2

كقد قسـ بعض الباحثيف

ا ِلستدلل غير المباشر بالنظر إلى قطعية الدليؿ كنسبيتو إلى قسميف :يقيني ،قطعي كىك ييمثِّؿ
ً
كظني غير يقيني كىك الحجاجً .
ِّ
فاالستدالؿ نكعافً :استدالؿ حجاجي
ككٍفقىان لذلؾ
البرىاف،
كًاستدالؿ برىاني» ال يككف [الحجاج] فيما ىك يقيني أك إلزامي ،فنحف ال نحاجج في أمر مأخكذ

اجب
أمر
صارـ ك ي
عمى أنو حقيقة يقينية راسخة كالحقائؽ الرياضية مثبل أك في أمر مأخكذ عمى أنو ه
ه

النفاذ ،كانما يككف الحجاج كما يقكؿ (بيرلماف) فيما مرجح كممكف كمحتمؿ«

()3

لذلؾ فالخطاب الطبيعي

ليس خطابان برىانيان بالمعنى الدقيؽ لمكممة ،فيك ال يي ِّ
قد يـ براىيف كأدلة منطقية ،كال يقكـ عمى مبادئ
ً
االستنتاج المنطقي ،فمفظة الحجاج( )L’argumentationال تعني البرىنة ( )Démonstrationعمى
صدؽ إثبات ما أك إظيار الطابع الصحيح (ً )Valideالستدالؿ ما مف جية نظر منطقية كيمكف التمثيؿ
لكؿ مف البرىنة كالحجاج بالمثاليف التالييف؛ أما األكؿ:
الحجاج الق شيرم النيسابكرم ،صحيح مسمـ ،اعتنى بو :أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،ط ،1الرياض
 -1أبك مسمـ بف
ٌ
 ،2006مجمد ،1رقـ الحديث  ،2577ص.1198

 -2ابف تيمية ،الرد عمى المنطقييف ،دار ترجماف السنة ،باكستاف ،1976 ،مجمد ،1ص.250

 -3عبد اليادم بف ظا فر الشيرم ،مقاؿ آليات الحجاج كأدكاتو ضمف كتاب الحجاج مفيكمو كمجاالتو ،دراسات نظرية كتطبيقية محكمة في الخطابة
الجديدة ،إشراؼ :حافظ إسماعيؿ عمكم ،دار الركافد المبنانية ،لبناف ،منشكرات ابف النديـ ،الجزائر ،ط 2003 ،1ج ،1ص.218
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ُّ
عمماء
كؿ المغكييف
ه

لغكم
زه
يد ه



يد عالً هـ
إذف ز ه



ًانخفض ميزاف الح اررة.



إذف سينزؿ المطر.

كأما المثاؿ الثاني:

أما في المثاؿ
يتعمؽ األمر في المثاؿ األكؿ ببرىنة أك بقياس منطقي(ٌ )Syllogisme
حجاجا أك ًاستدالالن طبيعيان غير برىاني( )1نخمص مف ىذا أف الحجاج
الثاني فبل يعدك أف يككف
ن
آليةه ًاستدالليةه غنيةه بالمقارنة مع البرىاف؛ ذلؾ أنو » بإمكاف كؿ دعكل صحيحة أف
تحظى بإثبات قطعي مستند إلى أدلة العقؿ الخالص في مسمكو البرىاني الخالي مف ِّ
كؿ تأثير

و
مضمكني كمف ِّ
تكجيو معنكم«
كؿ

()2

مككنات
كىنا يتجمى ثراء الحجاج بكصفو ييتـ بكؿ
ِّ

العممية التكاصمية بخبلؼ البرىاف؛ كليذا كاف الحجاج أقرب آلية ًاستداللية إلى ك ٌؿ الخطابات
الطبيعية ،كال غرك لك قمنا أنيا ال تكاد تتحقؽ إال » بانتياج مسالؾ الحجاج؛ ألنيا كحدىا الكفيمة
في إطار التداكؿ كمقتضياتو التفاعمية بتحصيؿ اإلقناع كالدفع إلى العمؿ...كميزة كؿ قكؿ
حجاجي أنو يزاكج بيف الصكرة كالمضمكف لتحصيؿ اإلقناع عكس البرىاف الذم ال يستغني عف
المحتكل؛ ما يؤكد أف البرىاف آلية ًاستداللية فقيرة مقارنة بالحجاج«

()3

ىذا األخير كىك األشد ًالتصاقنا

ِّ
بكؿ مستكياتيا
طردا ًاستحضار كؿ أبعاد السياؽ المقالية (المغة
بالخطاب الطبيعي يستمزـ
ن
الصكتية كالصرفية كالتركيبية كالداللية) كربطيا باألبعاد المقامية لمخطاب ( تفاعؿ المتكمـ

كالمخاطب كفؽ األعراؼ االجتماعية مع ً
االعتناء بالمقاصد) كفؽ سيركرة تراتبية مف الحجج

 -1أبك بكر العزاكم ،مقاؿ الحجاج كالمعنى الحجاجي ضمف كتاب التحاجج طبيعتو كمجاالتو ككظائفو ،تنسيؽ :حمك النقارم
منشكرات كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية بالرباط ،سمسمة ندكات كمناظرات رقـ ،134:المغرب ،ط ،2006 ،1ص.56-55

 -2رضكاف الرقبي ،االستدالؿ الحجاجي التداكلي ك آليات اشتغالو ،مجمة عالـ الفكر ،العدد ،2المجمد ،2011 ،40ص.81
 -3المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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الغرض منيا اإلقناع كاإلفحاـ الفكرم كالكجداني كمف ثـ التكجيو العممي لتبني القضايا
كالعمؿ بيا بغض النظر عف صحة الحجج كما إذا كانت تعترييا مغالطات أك تمكيو أك تزييؼ لمحقائؽ...
عمى النقيض مف ذلؾ؛ ال يرمي البرىاف إلى التأثير المعنكم عمى قناعات المتمقي
إذ يكتفي فقط بعرض ً
االستدالالت كبياف نتائجيا بشكؿ منيجي سميـ ك دقيؽ بعد سمسمة مف العمميات
العقمية المنطقية القابمة لمحساب اآللي؛ كليذا يقكؿ "طو عبد الرحماف" » :الحجاج يجتمع
االعتباراف ً(اعتبار الكاقع) ً
فيو ًاعتباراف ال يجتمعاف البتة في البرىاف كىذاف ً
ك(اعتبار القيمة)
فإذا كاف البرىاف ي ٍنبنًي عمى مبدأ ً
االستدالؿ عمى حقائؽ األشياء لمعمـ بيا ،فإف الحجاج ىي ٍن ىبنًي
ىى
عمى

مبدأ

حقائؽ

األشياء

مجتمعةن

إلى

مقاصدىا

لمعمـ

بالحقائؽ

كالعمؿ

بالمقاصد«

()1

فالبرىاف يتعمؽ بالمنطؽ الصكرم الصناعي كبأقيستو الصارمة التي تتسـ بالمكثكقية الكبيرة
كىك عماد بناء العمكـ الدقيقة كالرياضيات كالفيزياء كاإلعبلميات ...كلسنا ىمعنيِّيف –في دراستنا-
ً
ً
باالستدالؿ الذم يعرض
باالستدالؿ المنطقي األرسطي ذات الطابع البرىاني الصرؼ ،بؿ
لغكيا فكرنيا متماس نكا ،آخ نذا في اعتباره المتمقي كمقاـ الخطاب.
الحقيقة العقمية
عرضا ن
ن
"الستدلل غير المباشر" في ثبلثة صكر كىي :القياسً ،
كيتمظير ِ
االستقراء ،التمثيؿ (كىذا
نظر ًاللتباسو بالتشبيو؛ األمر الذم ًاضطرنا إلى بياف
سنفص يؿ فيو في فصؿ اآلليات الببلغية نا
األخير
ِّ

الفركؽ بينيما).

 .1.2.1القياس:
ُّ
أقيس ٍقي نسا
يدؿ "القياس" في المغة عمى التقدير؛ إذ أف » ًق ٍس ي
ت الشيء بغيره ،كعمى غيره ،ي

تقديرا.
اس ،إذا قدرتو عمى مثالو« ( )2مما يستمزـ كجكد أمرٍيف ىنجمع بينيما
ى
اسا ف ٍانقى ى
كقي ن
ن
()3
"القياس" في ًاصطبلح األصكلييف :حمؿ فرع عمى أصؿ في يح ٍكوـ مف أحكامو ًالشتراكيا في عمة الحكـ
كليذا كاف

كىذا يتقاطع مع تعريؼ "طو عبد الرحمف" لو بقكلو » :آلية أساسية مف آليات الذىف البشرم؛ تقكـ بالربط

 -1طو عبد الرحماف ،المساف كالميزاف أك التككثر العقمي ،المركز الثقافي ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،1998 ،1ص .226
ً -2ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة قكس ،ج ،12ص.218
 -3ينظر ،الشي ارزم ،الممع في أصكؿ الفقو ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط ،1985 ،1ص.52
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و
بألفاظ فييا شيء
بيف شيئيف عمى أساس جممة مف الخصائص المشتركة بينيما لمكصكؿ إلى ًاستنتاج ما،
االلتباس ك ً
مف ً
االشتراؾ« (.)1
شغؿ ىذا المبحث عمكـ المفكريف مف العصر اليكناني إلى عمماء الكبلـ كاألصكؿ
و
أصناؼ كىي :القياس البرىاني ،القياس المنطقي ،القياس الخطابي.
المسمميف ،فقس يمكا "القياس" إلى ثبلثة
ك ىذا األخير ىك ما يي ُّ
عد فعالية ًاستداللية خطابية لذا يس ِّم ىي أداة شبو منطقية؛ إذ ىك
ً
و
حصمىة
كم ِّ
بنية أساسية في الخطاب الطبيعي ذات شكؿ منطقي؛ ألف لو صمةن باالستدالؿ .ي
الكبلـ؛ أف األقيسة الخطابية ال تستمزـ دائما ذكر المقدمتيف؛ بؿ يكتفي في كثير مف األحياف
بذكر إحدل المقدمتيف ،كتطكم الثانية لفيميا مف فحكل الكبلـ .كقد حدد "طو عبد الرحمف"
()2

خطابيا
المسممات التي ينبغي أف تشترؾ في تككيف بنية القياس حتى يككف
ن

كىي:

مفيدا إال بيف ًاثنيف ،يتخاطباف كيتفاعبلف
كبلـ
 مسمَّمة حوارية الخطاب :مقتضاىا أف ال
ن
ى
كؿ منيما بكظيفتي العرض ك ً
كيقكـ ٌّ
االعتراضٍّ ،
كلكؿ منيما مقاـ؛ األكؿ لممتكمِّـ كاآلخر لممتمقي.
 مسمَّمة وصفية الخطاب :يراد مف ىذه المسممة أف القياس ًاستدالؿ يختص نقؿ صفات
قيـ أعياف في الخطاب؛ بحيث يقكـ كؿ قكؿ مقاـ عامؿ يدخؿ عمى المكضكع الذم عميو مدار
ك ٌ

الكبلـ ،فينشئ منو جممة مف األحكاـ.

 مسمَّمة بنائية الخطاب :مفادىا أف الخطاب يينشئ مكضكعاتو بالتدريج ككفؽ تراتبيات معينة تنتقؿ فيو
اال ِّدعاء إلى ً
المكضكعات مف اإلجماؿ إلى التفصيؿ ،كمف الخفاء إلى الظيكر ،كمف ً
االعتراض ،كمف
اإلثبات إلى النفيٌّ .
كؿ ذلؾ يجعؿ المحاكر يقكـ بعمؿ الصانع الحقيقي لممكضكعات التي يدكر عمييا
كبلمو.
ً
َّ
يتـ عبر قطبييا مف اإلثبات
 مسممة ترتيبية الصفات :فحكاىا أف انطباؽ الصفة عمى المكصكؼ ال ٌ
إلى السمب مباشرةن؛ بؿ كفؽ تراتبية تتدرج كفقيا الصفات مف األدنى إلى

األعمى؛ بحيث تنتظـ مجمكعة مف األفراد التي تصدؽ عمييا الصفة في ترتيب يتبكأ

ً -1ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة قكس ،ج ،12ص.218

 -2ينظر ،طو عبد الرحمف ،المساف كالميزاف أك التككثر العقمي ،ص.279-278
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فيو الفرد الذم يتصؼ بيا أكمؿ ًاتِّصاؼ المقاـ األكؿ ،كحسب قربيا أك بعدىا مف ىذا الفرد تترتب
األفراد الباقية.

ىذه الخصائص أبمغ داللةن عمى أف البنية ً
االستداللية لمقياس ال تكتمؿ إال إذا تكفر فييا
عنصر القيمة العممية المرتبطة بو ،كالتي ِّ
تكجو سمكؾ الغير( .)1األمر الذم ييحيمينا عمى تداخؿ
ي
المجاؿ التداكلي في فيـ البنية ً
االستداللية لمقياس .كقد عد "أبك حامد الغزالي" القياس » أحد أنكاع
الحجج؛ كالحجة ىي التي نستعيف بيا في إثبات ما نمس الحاجة إلى إثباتو مف العمكـ التصديقية « (.)2
كمف المقاطع التي ًاعتمد فييا "السككني" عمى ىذا النكع مف القياس:
 مناظرة مكالنا عمي بف أبي طالب
إلى الككفة

()4

()3

–رضي اهلل عنو -لمخكارج أنو » قاؿ ليـ عند رجكعو

كتحيزىـ :مف زعيمكـ؟ قالكا :ابف الككا( .)5كيؤخذ مف ىذا أنو ال ييناظر إال

الزعيـ في القكـ« (.)6

فسؤاؿ "عمي" رضي اهلل عنو عف الزعيـ مقدمة صغرل تستدعي

ضرب مف ضركب "القياس
عيـ في قكمو ،كىذا
ه
مقدمة كبرل مضمرة؛ ىي أف المناظى ىر ز ه
و
كممخص
مفادىا تقديـ ً"ابف الككا" لمناظرة مكالنا عمي.
نتيجة
الخطابي" الذم أفضى إلى
ٌ
ي

 -1ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.111

 -2أبك حامد الغزالي ،معيار العمـ في فف المنطؽ ،المطبعة العربية بمصر ،ط ،1927 ،2ص.86

3
كيكنى عمي أبا الحسف .يكًلد قبؿ البعثة بعشر سنكات تقريبان ،تزكج
 أبك طالب عبد مناؼ بف عبد المطمب ،كًاسمو شيبة بف ىاشـ ،يفاطمة بنت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أكؿ ىم ٍف أسمـ بعد خديجة ،كىك أكؿ ىم ٍف صمى .شيد الغزكات مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ تكلى الخبلفة
بعد ًاستشياد سيدنا "عثماف " في السنة 35ق ،خاض معارؾ الجمؿ كصفيف ،كايستشيد كىك ابف و
كدفف بالككفة .ينظر ،الذىبي،
ثبلث كستيف عامان ي

سير أعبلـ النببلء" سير الخمفاء الراشدكف" ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالة ،ط ،1بيركت ،1996 ،ص.288-225

 -4مدينة عراقية ،تقع عمى شاطئ نير الفرات ،ذات بناء حسف كأسكاؽ عامرة كحصف حصيف ،كليا ضياع كمزارع ،مبانييا تشبو أبنية
البصرة في اإلتقاف كالنفاسة .أىميا مف صرح العرب ،لكنيـ تحضركا .فييا قبر عمي بف أبي طالب رضي اهلل عنو .ينظر ،الشريؼ
اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ في ًاختراؽ اآلفاؽ ،مكتبة الثقافة الدينية ،2002 ،ص.382-381

 -5صالح الحنفي :كًاسمو عبد اهلل بف عمرك ًم ٍف بني يشكر .كاف ناسبان عالًمان ًم ىف الشيعة زعيـ الخكارج ،كاف في جيش يكفِّر الصحابة
لً ىما كقع في قمكبيـ مف الفتنة جراء التحكيـ؛ فخرجكا عمى اإلماـ عمي –كرـ اهلل كجيو -في الككفة ،كبعدما أقاـ عميو سيدنا عمي
ً
الككا" كمعو ألؼ مقاتؿ ...ينظر ،ابف النديـ ،الفيرست ،ص.133
الحجة ،عاد إليو "ابف ٌ
 -6السككني ،عيكف المناظرات ،ص.173
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ىذا يمكف ترجمتو بنمكذج المقطع البرىاني لتكلميف الذم تقكـ بنية الحجة بمقتضاه عمى
المككنات اآلتية :المعطيات والضمانات :ويرمز ليا بــــ (م) و (ض) عمى الترتيب.
السند ويرمز لو بــــ (س).
ِ
العتراض :ويرمز لو بــــ (ع) (.)1
إذن (ن):

(م):

ِ"ابن الكوا" ُم َناظَر

"ابن الكوا" زعيم الخوارج.
(ض)
ل ُيناظر إل الزعيم في القوم.
ممزم موجب لال تّباع
(س) :فعل "مولنا عمي" ٌ

إلّ إذا (ع)
عيما في قومو"
"لم يكن المنا َ
ظ ُر ز ً
كبيذا يككف "السككني" قد أص ىؿ لقاعدة مف قكاعد المناظرة كىي "التكافؤ"؛ ذلؾ أف المتناظرٍيف ينبغي أف
يككنا متقاربيف معرفةن كمكانةن ،حتى ال يؤدم استعظاـ أحدىما اآلخر أك استحقاره لو إلى أف يضعؼ عف

()2
ً
إف فقىد المناظىر الزعامة في
بحجتو ،أك يتياكف فيو  .قاعدةه يمكف خرقيا باالعتراض(ع) عمييا ٍ -
القياـ ٌ

قكمو فمـ يي ِّ
قدمكه -بذلؾ يفقد األىمية لمناظرة خصمو .ىذا كألف مكالنا عمي مف الشخصيات ذات الباع
ظر الكؼءُّ -
يعد مف القكاعد التي ًانبنى عمييا
الطكيمة في مياديف المناظرة كالبحث ،فإف فعمو –انتقاء المنا ى

المناظرة عند المتأخريف.

1
النص ،منشكرات مخبر الممارسات المغكية ،تيزم كزك ،الجزائر ،2011 ،ص.22-20
 ينظر ،عمر بمخير ،مقدمات في الحجاج ك ٌ -2ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.75-74
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ً
قكـ منيـ :األكلى
 اختمؼ » الصحابة -رضي اهلل عنيـ -في قتاؿ بني حنيفة الذيف منعكا الزكاة فقاؿ ه
و
فحينئذ نقاتؿ ىؤالء .فزاؿ
كيستعاف بيؤالء عمى قتاليـ فإذا فرغ منيـ
ٍ
أف نبدأ بقتاؿ المشركيف كالمرتديف ي
ِّ
الصديؽ–رضي اهلل عنو -كذلؾ أنو تفكر فيو كقاؿ :لو سامحنا ىؤلء وقد وسوس
ىذا الخبلؼ ببركة

الشيطان منع الزكاة لم نأمن أن يوسوس لقوم آخرين منع الصالة وأن يقع مثمو في واحد من أركان
جمع اهلل) ك ألقاتمنكـ كلك
الشريعة فيكون منو رفع الجميع كًانتصب لقتاليـ كقاؿ( :كاهلل ال أفرؽ ما
ى
بنفسي .ثـ نيض إلى قتاليـ كحده.)1( « ...

ً
قياس
بناء عمى
قاتؿ "الصديؽ" مانعي الزكاة بعد إحجاميـ عف تأدية ىذا الركف العظيـ ،ن
أم ركف آخر مف أركاف الشريعة؛ ككمُّيا أركاف
خطر منع الزكاة عمى خطكرة منع الصبلة أك ٌ

جميمة ال يجب التياكف في أحدىا ،كلك أنيـ دفعكا زكاة أمكاليـ كانكا قد عصمكا دماءىـ كدماء
المسمميف .ىذه المعطيات نختصرىا في النمكذج اآلتي:
( ن)

(م):
وجوب التعامل ٍ
بحزم مع المرتدين

الصديق"
مقاتمة "أبو بكر
ّ
مانعي الزكاة من "بني حنيفة".
(ض)

أركان الشريعة اإلسالمية ك ٌل ل يتجزأ.
إلّ إذا (ع)
يفرقوىا عن الصالة.
دفعوا الزكاة ولم ٍّ
نص
كفي مكضع آخر ،أكرد "السككني" ما ُّ

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.161-160
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قاؿ اهلل تعالى :ﭐﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ،ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ،ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ لما كاف
و
دعاك منيـ أجاب اهلل سبحانو
تكذيب كفار قريش كًافتراؤىـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مجرد
مف الدالئؿ عمى ذلؾ كالخكارؽ الظاىرة
عنو كرد عمييـ  ...كأقسـ تعالى عمى صدؽ نبيِّو
ن
تأكيدا لما قد ىـ ى

عمى يديو كالمعجزات الباىرة ثـ نبييـ تعالى إلى اآلية الكبرل فقاؿ :ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱖ
ﱗ

ﱘ ﱠ  .)1( « ...فالنبي صمى اهلل عميو كسمـ صادؽ الكبلـ ال ينطؽ عف

ِّ
كبلـ الحؽ سبحانو.
ن
ىكل بؿ يليبم ىغ ى
بيانا لمقياس في اآليات الشريفة:
كلعؿ المخطط اآلتي
أحسف ن
ي
(ن):

(م):
تنزيو النبي صمى اهلل عميو وسمم عن الغي

الوحي من عند اهلل

والضالل واليوى.

(ض)
كالم النبي صمى اهلل عميو وسمم.
الوحي ليس َ
(س) قولو تعالى:
ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ،ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ،ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱠ
ﱡﭐ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱖ ﱗ ﱘ ﱠ
ىذا القياس مقدمتو الصغرل :تنزيو النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف الغكاية كالضبلؿ ،كىك ييحيؿ إلى
مقدمة كبرل مضمرة :أقكاؿ كأفعاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ كحي مف اهلل تعالى؛ مكجبةه ً
لبلتٌباع.
ى
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.133
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()1
و ً
الرىباف دعا
 كمف أجمى أمثمة "القياس" في المدكنة ٌ
رد "أبي الكليد الباجي" عمى رجؿ م ىف ي
بعض ممكؾ باألندلس إلى ممتو بحضكر "الباجي"؛ فقاؿ لو » :أف اهلل تعالى خمؽ عيسى مف غير و
أب

أمو كلـ تحمؿ بآدـ أنثى كال ذكر فإذا لـ يكف
كما يخمؽ آدـ مف تراب كقد حممت بعيسى ي
إليا كىك األب األكؿ فعيسى أكلى بأف ال يككف إليا كىك مف ذرية آدـ ككلده كقد ظير عمى
أيدم سائر الرسؿ عمييـ السبلـ مف اآليات الكاضحة كالمعجزات الباىرة مثؿ ما ظير
عمى يدم عيسى عميو السبلـ كأكثر فمك جاز أف يدعى لعيسى بشيء مما ظير عمى يديو
ً
لما ظير
مف إحياء ميت كابراء أكمو كأبرص بأنو ابف اهلل لجاز أف يدعي ذلؾ إبراىيـ ى
ينج عيسى مف عدد يسير مف الناس رامكا
يديو مف سبلمتو مف النار بعد أف قذؼ فييا كلـ ي
()2
ً
اىب بتيافت عقيدتو في المسيح عيسى عميو
بزعميـ صمبو  . « ...حتى ييقن ىع "الباجي" الر ى
السبلـ .قاس مسألة خمقو مف غير أب عمى خمؽ أبينا آدـ عميو السبلـ مف غير و
أب كال ٌأـ.
فكاف أبكنا آدـ أكلى باأللكىية بيذا المنطؽ.
عمى

في ىذا المقتطؼ قياساف؛ أكليما نمثمٌو بالمقطع البرىاني المكالي:
(ن):

(م):

عيسى ليس ربًّا.

ميالد عيسى –عميو السالم -بغير أب
(ض)
إليا
أم وىو ليس ً
ميالد "آدم" بال أب و ّ

 -1سميماف بف خمؼ بف سعد األندلسي ،أصمو مف ىبطىٍمىي ٍكس ،كلد عاـ 403ق ،برز في الحديث كالفقو كالكبلـ كاألصكؿ كاألدب
مناظراتو البف حزـ مشيكرة كثي رة ،لو الكثير مف المصنفات؛ أبرزىا "المنياج في ترتيب الحجاج" ،تكفي عاـ 470ق.ينظر ،الذىبي ،سير أعبلـ
النببلء ،ج ،18ص.543-535

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.297 -296
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كتحديدا
جميعا؛
أما القياس الثاني؛ فقد ىح ىم ىؿ "الباجي" معجزات "المسيح" عمى معجزات األنبياء
ن
ن

سيدنا إبراىيـ –عميو السبلـ -ىفبي ىف لو أف نجاة "المسيح" مف النار أكلى كأجدر؛ بكصفو ابف اهلل
قياسا عمى نجاة سيدنا إبراىيـ –عميو السبلـ -مف النار.
–كما يزعـ النصارل ك تعالى اهلل عف ذلؾ -ن

(ن):

(م):

إليا
المسيح –عميو السالم -ليس ً

الص ْمب و القتل.
المسيح لم ُ
ينج من َ

(ض):
منزهٌ عن الصمب والقتل
اإللو ّ

(س) إبراىيم –عميو السالم -نجا من النار ،وما ىو ٍ
بإلو.

إل إذا (ع)
بشر نبيًّا
كان ًا
السيد المسيح جراء الصمب كالقتؿ –كما يزعـ
مقتضى المقدمة الصغرل المذككرة ىك ىبلؾ
ٌ

النصارل -كىي تتعارض مع المقدمة الكبرل المضمرة التي تقضي أف اإللو ذك القكة
عقؿ
ك السمطاف منزهه عف اليبلؾ ،حتى كاف كاف سممنا جدالن أنو ًابف اإللو كليس إلينا ،فبل يي ى
أف ييصمىب كىك ًابف اإللو ،فكيؼ كىك اإللو ًابف اإللو .ىذه بعض المقاطع التي كظؼ فييا المتكممكف آلية
القياس كنمط مف أنماط ً
االستدالؿ غير المباشر ،كفيمايمي النمط الثاني منو:
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ِ .2.2.1
الستق ارء:
ً
ً
ت" الشيء إذا تىتىىب ٍعتيو ،أما عند
"االستقراء" في المغة التتبُّع؛ ألنو مشتؽ مف الفعؿ "استقرٍي ي
عمكـ المنطقييف ك المتكمِّميف فيك تتبع حكـ مجمكعة مف العناصر الجزئية لمكصكؿ إلى حكـ
كتعميمو عمى العناصر األخرل(.)1

كينقسـ ً
"االستقراء" إلى قسميف(:)2
أ-

ً
االستقراء التاـ :كىك الذم يتـ فيو ًاستيعاب جميع جزئيات المكضكع قيد الدراسة بالبحث

ً
التاـ اليقيف.
اء ُّ
كالنظر كالدراسة العممية ،حتى إذا بمغت نتائجيا اليقيف أفاد االستقر ي
ً
المككنة لمكضكع البحث.
يتـ فيو دراسة بعض العناصر
ب-
ِّ
االستقراء الناقص :كىك الذم ٌ
ً
ً
انب
مدكنتنا ضمف "االستقراء الناقص" الذم يي ى
عنى بجك ى
يمكف إدراج نماذج "االستقراء" الكاردة في ٌ
جز و
ئية؛ ىي مف "عمـ المناظرة كالجدؿ" .مف ذلؾ:
()3
و
لرسكؿ حتى يأتينا بقر و
باف تأكمو النار أنزؿ
أف ال نؤمف
 قالت الييكد  » :إف اهلل عيد إلينا ٍ

الرد عمييـ :ﱡﭐ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ
اهلل تعالى عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ في ٌ
ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ وقوليم عيد إلينا أي أمر
ٍ
بقربان يأتي بيذه اآلية الخاصة وىي
و أوصى في التوراة أن ل نؤمن لرسل حتى يأتينا
يبينو
اء عمى اهلل ٍّ
أن يرينا قربا ًنا تنزل من السماء نار فتأكمو وىذه دعوى منيم باطمة وِافتر ٌ
ثم قتموىم ولم
َّ
أن الرسل عمييم السالم من قبمو جاؤوا بالبينات وبيذه النار التي ِاقترحوىا َّ
 -1ينظر ،التيانكم ،كشاؼ اصطبلحات الفنكف ،ص.576

 -2ينظر ،الميداني ،ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ ك المناظرة ،ص.196-194

 -3يعكد جذر كممة "ييكد" إلى ىاد الرجؿ :أم رجع كتاب؛ كانما لزميـ ىذا االسـ؛ لقكؿ اهلل تعالى عمى لساف قكـ مكسى عميو
أمة مكسى عميو السبلـ ،ككتابيـ التكراة ،كىك أكؿ كتاب
ﱍ
السبلـ :ﭐﱡﭐ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱠ [األعراؼ ]156،أم رجعنا كتضرعنا .كىـ ٌ
نزؿ مف السماء ،تدعي الييكد أف الشريعة ال تككف إالى كاحدةن؛ ًابتدأت بمكسى عميو السبلـ كتمت بو؛ لذا ينكركف نبكة سيدنا محمد صمى اهلل عميو
كمسائميـ تدكر عمى :جكاز النسخ كمنعو .كعمى التشبيو كنفيو ،كالقكؿ بالقدر كالجبر ،كتجكيز الرجعة كاستحالتيا.
ينظر ،الشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ ،ج ،1ص.184-177
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أن يكونوا صادقين في ىذه الدعوى أو
يؤمنوا فال فائدة إلسعادىم بما اقترحوا أنيم َّ
إما ْ

إن لم
ليسوا كذلك أو ل يكونوا صادقين ،وعمى كال التقديرين فال فائدة في إسعافيم ألنيم ْ
يكونوا صادقين في ىذه الدعوى كان ىذا الخارق عندىم كسائر الخوارق التي ظيرت عمى

أيضا في
يديو صمى اهلل عميو وسمم ولم يؤمنوا بيا وان كانوا صادقين في العيد إلييم بذلك فال فائدة ً

إسعافيم؛ َّ
ألنيم ما آمنوا بعد العيد وظيور ما اقترحوه بل كذبوا الرسل وقتموىم فقد فسد
ألن اآلباء
قوليم وتيافت كالميم وجمعت ىذه اآلية اآلباء منيم مع األبناء في الضمائر َّ
صوغوا ألبنائيم الكفر واألبناء راضون بأفعاليم متبعون ليم .ثـ ىذه النار التي ًاقترحكىا
َّ
لـ يجب اإليماف بمف جاء بيا مف قبؿ لككنيا معجزة خارقة لمعادة فيي إذف كسائر الخكارؽ كالمعجزات
فإن ِ
ألن الممك عزيز
القتراح ل غاية لو ول يسعف كل مقترح َّ
أيضا َّ
سكاء فبل كجو لتعييف ما قالكه ك ن
ثم
ثم قد أجرى اهلل تعالى عادتو في األمم السابقة َّأنو لم يظير ما ِاقترحو مقترح منيم َّ
يفعل ما يشاء َّ
َّم ذكرىم وقد قيل ذلك لمنبي صمى اهلل عميو
كفر إل أىمكو من غير ميمة كقوم صالح وغيرىم ممن تقد َ
وسمم في ِاقتراح قريش فأبى عميو السبلـ فقاؿ :بؿ أدعكىـ كأعالجيـ؛ قاؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﲹ ﲺ
ﲾ ﱠﭐ ﭐكقاؿ تعالى :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﱠ «
ﲿ
ﲻﲼﲽ

()1

ًاعتمد "السككني" في ىذه المناظرة عمى بسط القكؿ كزيادة التفصيؿ في قكؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠﭐ

()2

كىك دليؿ

باف
إف قيًد ىـ تحت أنظارىـ قر ه
نقمي ييبطؿ دعكل الييكد بإمكانية اإليماف باهلل رنبا كباإلسبلـ ن
دينا ٍ
تأكمو النار؛ ًفاستحضر "السككني" اآلية الكريمة التي تي ِّ
ؤكد بكضكح إعراضيـ ،الذم يتبي يف مف تتبع

أحكاليـ السابقة كحسبنا مطالعة تاريخيـ حتى يتأ ٌكد ضبلليـ.

جية ،مف و
ىذا مف و
جية أخرل يفترض "السككني" ٌأنيـ لف يؤمنكا حتى لك أتاىـ اهلل بالقرباف الذم تأكمو
الحؽً -باستقراء أجراه
النار ،ثـ ييعمِّ يؿ عدـ كقكع العقاب عمى الييكد -المستحؽ فعبل إلعراضيـ عف
ٌ
ً
احيـ حتى يجنحكا
إف ييحقِّ ى
ألحكاؿ األنبياء مع أقكاميـ؛ ذلؾ أف ىؤالء المعرضيف ما ٍ
ؽ ليـ اهلل تعالى اقتر ى
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.144-143
 -2آؿ عمراف.183 :
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لمتكذيب فيستحقكا نزكؿ العقاب بساحتيـ .كىذا األخير غير ممكف الحدكث؛ ألف اهلل تعالى لف
يي ىع ِّذبيـ كفييـ رسكؿ اهلل صفكتو مف خمقو كحبيبو.

 قاؿ "السككني" في خبر قدكـ "القاضي أبي بكر بف الطيب" عمى "الصاحب بف عباد"

()1

في مجمسو

كاكراـ "الصاحب" لمقاضي؛ بدءان مف ًاستحضار مقدمات ً
االستقراء ثـ النظر في الدليؿ كمراقبة
كجو الداللة جعمو يستنبط منيا فائدةن؛ ىي مف أخبلقيات ك مشركطيات فعؿ التناظر » فتأمؿ -رحمؾ
اهلل -حسف ىذا اإلنصاؼ مع ًاختبلؼ المذىب ككيؼ كاف ً
االعتناء بالعمـ كالعمماء ،كلـ أجد لعممائنا
ي
ذكر ما جرل بيف القاضي كالصاحب بف عباد« ( .)2كيمكف أف نمثِّؿ لو بالشكؿ التالي معتمديف عمى
الرسـ الحجاجي لتكلميف:


المعطى :قدكـ "القاضي" عمى "الصاحب".



الضمان :رفع "الصاحب" لمقاـ "القاضي" كتقديمو لو في المجمس كايثاره الصمت في
حضرتو ،كاكرامو لو بصنكؼ المأكؿ كالتحؼ ك المتاع ،مع ًاختبلؼ "القاضي" ك"الصاحب"
الصاحب قدريان.
مذىبيان؛ ذلؾ أف
ي

ً
ِّ
ب مع العمماء كأ ً
مفت معيـ في

النتيجة/الح ْكم :ى
درىـ أنصفيـ حتى كا ٍف اخت ى
تأد ٍ
ُ
ىكرٍـ ين يزلىيـ كعظ ٍـ قى ى
المذىب.

كن ىمثِّؿ لو بالنمكذج التالي:
ي

إذن :ن

م

(وجوب إكرام العمماء).

(قدوم "القاضي" عمى "الصاحب").
أن :ض
نظر إلى َّ
ًا

 -1إسماعيؿ بف عباد بف العباس بف عباد بف أحمد ،الكزير أبك القاسـ الطالقاني ،الممقب بػ ػ "الصاحب" يكلً ىد سنة (326ق) في "طالقاف"( مف أعماؿ
قزكيف) ،يي ُّ
استكىزىرهي "مؤيد الدكلة ابف بكيو الديممي" ثـ
عد "الصاحب" أحد مشاىير العمـ كاألدب كالسياسة؛ كىك متكمِّ هـ شيعي ،كاتب،
ه
شاعر ،نحكمٍ .
أخكه "فخر الدكلة" .مف مؤلفاتو :رسالة في اليداية كالضبللة ،اإلما مة ،أسماء اهلل كصفاتو ،الفصكؿ األدبية ،المحيط في المغة .تكفي سنة 385ق
كدفف بأصفياف .ينظر ،الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج ،2ص.77-76
ي
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.251-250
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(إكرام "الصاحب" لــــ "القاضي")
 كفي مناظرة إماـ الحرميف "أبي المعالي الجكيني"( :)1أفضى تأمؿ "السككني" الذىني في
المقدمات (مساءلة أىؿ بغداد لمجكيني بغية إفحامو ُّ
كرده عمييـ) كترتيبو ليذه التصديقات
ُّ
قاده إلى ًاستخبلص نتيجة؛ ُّ
التقدـ في العمكـ...
يؤخذ مف ىذه أنو ال ييناظر إال أىؿ
مفادىا » ى
أيضان ينبغي أال ييناظر إال لمستبحر في العمـ المحصؿ« ( )2ثـ ًاستدؿ عمى ذلؾ بأف مناظرة

ً
غير المكافئ ً
المناظر
ث ًاستخفاؼ الناس أك الظيكر عمى الضعيؼ ،كما ًاشترط عمى
تكر ي
ً
إف
استحضار ٌنية اإلخبلص » إذ ىمف ناظر مف ليس بشيء كاف خاس انر في كبل الطرفيف؛ ألنو ٍ
ظير ٍلـ يظير عمى شيء ،كا ٍف ظي ًير عميو فقد ظي ًي ىر عميو ال بشيء ككذلؾ سائر المقدمات

كاذا ناظر الزعيـ فينبغي أف تككف مناظرتو إلظيار الحؽ (كمصاحبتو لئلخبلص) هلل سبحانو« (.)3
ك ً
يمكف أف نختزؿ أطكار االستدالؿ السابؽ في النمكذج التالي:
(ن)

(م)

المناظرة ل تكون إل العمماء.

مناظرة أىل بغداد لمجويني
(ض)

وجوب ترك مناظرة غير األ ْكفَ ِ
اء المتعالِمين.
المعطى(م) :مناظرة أىؿ بغداد لمجكيني قصد إفحامو ُّ
كرده عمييـ.
الضمان(ض) :مناظرة غير األ ٍكفى ً
اء المتعالًميف مدعاةه لمظيكر عمى الضعيؼ...

أعمـ المتأخريف مف أصحاب الشافعي؛ الممىقب "ضياء الديف"
 -1ىك عبد الممؾ بف أبي محمد عبد اهلل بف يكسؼ الشافعي "إماـ الحرميف"
ي
كىك مف كبار أئمة األشاعرة .يكًلد في الثامف عشر مف محرـ سنة تسع عشرة كأربعمائة .أخذ العمـ عف كالده حتى صار عالًـ زمانو.
تكفي عاـ487ق .لو مصنفات كثيرةه منيا :نياية المطمب في دراية المذى ب ،الشامؿ في أصكؿ الديف ،البرىاف في أصكؿ الفقو
اإلرشاد ،مدارؾ العقكؿ ...ألىؿ "بغداد" .ينظرً ،ابف خمكاف ،كفيات األعياف ،ج ،3ص.170-167
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.279
 -3المصدر نفسو ،ص.279
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ِّ
لممتقدميف مف أىؿ العمـ المخصكص؛ أصحاب القدـ
النتيجة/الح ْكم(ن) :المناظرة ال تككف إال
ُ
الراسخة ،كالباع الطكيمة فيو ،مع كجكب إخبلص التناظر هلل تعالى.

 أكرد "السككني" قكؿ » :رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في بعض مجالسو" :ال عدكل كال طيرة" فقاؿ
أعرابي :يا رسكؿ اهلل فما باؿ اإلبؿ (تككف) عندنا كأنيا الضباء في الرمؿ فيدخؿ بينيا
()1
ت العدكل ًاستق أر
ِّح مف خبلؿ الشاىد أف األعرابي يليثٍبً ى
الجمؿ األجرب فيعدييا . « ...يتض ي

فيعدييا؛ كىذا مف األحكاؿ المتكررة
أحكاؿ اإلبؿ التي تككف سميمةن فيدخؿ بينيا جم هؿ
ه
أجرب ي
ً
أف
في كاقع الحياة البدكية العربية استدؿ بيا األعرابي إلثبات كجكد العدكل ،غير ى

مستنكر عف مصدر العدكل التي
نا
عمو جممةن كتفصيبلن لما سألو
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فىن ىد ز ى
ت بالجمؿ األكؿ؛ رغبةن منو صمى اهلل عميو كسمـ في ترسيخ مفيكـ اإلرادة اإلليية التي منيا يأتي
لحق ٍ

النفع كالضرر؛ ككبلىما مف قى ىدر اهلل الذم ال ينفؾ عف قدرتو كحكمتو العمٌية سبحانو.
()2

 قاؿ » بعض عممائنا رضي اهلل عنيـ :كرد عمى الشيخ أبي الحسف األشعرم

– رضي اهلل عنو-

سمعيا في نفي الجية عف اهلل تعالى.
سؤا هؿ مف ًقىبؿ الممؾً :استخرج لنا دليبلن
ن

فقاؿ :الجمع بيف قكلو عميو السبلـ" :ال تي ِّ
فضمكني عمى يكنس بف متى" كقكلو عميو
قكما يقكلكف:
السبلـ " :أنا سيد كلد آدـ ك ال فخر" .فقد ذكر أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ سمع ن
نبينا أفضؿ مف يكنس؛ ألنو ناجى اهلل سبحانو كىك قاب قكسيف أك أدنى كناجى يكنس كىك في قعر
ٌ

البحر .فقاؿ عميو السبلـ" :ال تفضِّمكني عمى يكنس" أم ال تقكلكا ٌإني كنت أقرب إلى اهلل
[سبحانو] منو حيف ناجيت اهلل تعالى كأنا قاب قكسيف أك أدنى كناجى ىك كىك في قعر البحر

حؽ اهلل
بعدا كال زادني ذلؾ مف اهلل قرنبا؛ ألف القرب بالمكاف في ٌ
فإف ذلؾ ما زاد مف اهلل ن
سيد كلد آدـ أم بالتشريؼ كالتكريـ المعنكم ك اإلفضاؿ« (.)3
تعالى محا هؿ كأنا ٌ

 -1المصدر نفسو ،ص.152-151

2
الجبائي كربيبو عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ أبي الحسف مف نسؿ الصحابي الجميؿ أبي مكسى األشعرم ،كلد
 الشيخ أبك الحسف األشعرم :تمميذ يبالبصرة سنة (260ىػ 874/ـ) .كتمقى مذىب المعتزلة كتقدـ فييـ ثـ رجع كجاىر بخبلفيـ كألؼ عديد المصنفات في الرد عمى الفكر ً
االعتزالي أسس

مذىب األشاعرة ،كنشره في األمصار ،تكفي ببغداد سنة ( 324ىػ 936 /ـ ) .ينظر ،الزركمي األعبلـ ،ج ،4ص .263

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.231-230
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ً
نقمييف ىما حديثاف شريفاف لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ في
لجأ "األشعرم" إلى استقراء نص ٍيف ٍ

أكليما" :ال تيفضِّمكني عمى يكنس بف متى" كيقكؿ -عميو السبلـ -في اآلخر " :أنا سيد كلد آدـ ك ال

ِّ
مف اهلل تعالى كىك في
فخر" .يي ىكل يد الجمع بينيما تنزيو اهلل تعالى عف الجية؛ لقرب سيدنا يكنس ى
ليؿ و
بطف الحكت في ظممات البحر في و
مف اهلل
بييـ أليؿ ،ي
كدين ٌك سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ ى
تعالى بما يقارب » القاب :نصؼ األصبع .كقاؿ بعضيـ :ذراعيف كاف بعضيـ« ( )1في أعمى
و
مكاف كال تحجزه جيةه ،تعالى
كصفات -ال يحكيو
السماكات؛ ىذاف النصاف يؤ ٌكداف أف اهلل –عز ذاتنا
ه
ُّ
كبيرا.
عف ىذا عم نكا ن
 كاف » بعض الممكؾ ممف تقدـ معطِّبلن ككاف لو كزير عاقؿ عالـ ككاف عادة الكزير أف يتخذ لمممؾ
نزىةن في ك ٌؿ سنة .فأمر الكزير في بعض المفاكز بإجراء األنيار كغرس األشجار كبناء القصكر ثـ
عمرت ىذه المفاكز الق ٍف ىرة؟ قاؿ
أحضر الممؾ في ذلؾ المكضع ،فمما رأل كؿ عجب قاؿ الكزير :كيؼ
ى

رت بؿ كانت فقراء إلى ىذه المدة القريبة ثـ لما يعدنا إلييا كجدناىا قد حدث فييا ما
لو الكزير :ما عم ي
غضب الممؾ ،كقاؿ لمكزير :أتي أز بي؟ قاؿ لو
تراه مف تمقاء أنفسيا مف غير مصمح كال صانعً .فاشتد
ي

ممتنعا مف غير معم ور فحدكث العالىـ األعمى كاألسفؿ ٍأكلى ك أحرل.
الكزير :إذ كاف حدكث ىذا القدر
ن
الحؽ«( .)2إف إجراء األنيار كغرس األشجار كبناء القصكر
ًفانتبو الممؾ مف غفمتو كعاد إلى ديف
ٌ
تشترؾ في حكـ ك و
احد فكمُّيا تيحي يؿ إلى خالًؽ ً
مكجود ليا كًاستقراء غيرىا مف مكجكدات العالىـ يكجِّو ك ٌؿ
االستداللي ً
ناظر متأم وؿ إلى النتيجة ذاتًيا؛ كىذا ىك النمط ً
و
االستقرائي الذم ًاعتمده "الكزير" إلقناع
ٌ

قياسا عمى ىخٍم ً
"الممؾ المعطِّؿ" بكجكد خالً و
ؽ عناصر ىذا العالىـ.
ؽ أحدث العالىـ كأبدعو ن
"االستدالؿ" بمفيكـ المتكمميف تندرج ضمف قسـ ً
كاجماال؛ فيذه القبسات مف ً
"االستدالؿ الصحيح"
و
محتك عمى شركط اإلنتاج
ألنو نظر صحيح المادة كالصكرة،

()3

يؤدم إلى العثكر عمى الكجو الذم منو ُّ
يدؿ

 -1أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم ،تفسير الطبرم "جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف" ،تحقيؽ :محمكد محمد شاكر ،دار المعارؼ
مصر ،ج ،22ص.505

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.221-220

 -3ينظر ،محمد الدسكقي ،حاشية الدسكقي عمى ٌأـ البراىيف لمشيخ محمد السنكسي ،دار إحياء الكتب العربية ألصحابيا عيسى البابي الحمبي
كشركاه ،ص.55
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الدليؿ( .)1كيصح النظر ك ً
االستدالؿ حسب قكاعد المتكمميف بصحة مادتو كصكرتو؛ أم إذا كانت مقدماتو
بمادتيا كصكرتيا صحيحة كسميمة كأكصمت إلى المطمكب ك ً
صحيحا.
ؼ ذلؾ "النظر" بككنو
ص ى
ن
ي

ابعا :الحجاج المغالط:
ر ً
عدة أضرب مف الحجاج التي تنتمي إلى "الحجاج المغالط"
أثناء قراءتنا لممدكنة تكشؼ لنا كجكد ٌ
كقبؿ تعداد ىذه اآلليات الحجاجية المغالطية التي ييفرزىا تبلفي أحكاـ المنطؽ كشركطو أثناء صياغة

المنطؽ ىك مجمكعة القكاعد التي تجنب الكقكع في الخطأ في التفكير ،فإذا
الحجج ،تجدر اإلشارة أف »
ى

أىممنا ىذه القكاعد فإننا قد نقع ؼ أخطاء يمكف تسميتيا بػ ػ "األغبلط المنطقية"  paralogismeأما إذا
ًاستخدمنا ىذه القكاعد لغاية التمكيو عمى اآلخريف كبغية إقناعيـ في ىشروؾ معيف ً
لبلنتصار عمييـ فتيسمى
ى
ىذه األخطاء بػ ػ ػ "المغالطات المنطقية"  Sophismesفالمغالطة مفاعمة مف الغمط أم الخطأ ك الغرض
منيا إيقاع الخصـ في الغمط أك ما يشبو الصكاب«.

( )2

كمف تمؾ األغبلط المنطقية ما سنذكره في ىذا

تباعا.
المبحث ن

 .1المغالطة الحجاجية لمبرىان ذي الحدين:

كىك ذلؾ » البرىاف الذم يجبر المخاطىب عمى اختيار أحد احتماليف كبلىما ليس في صالحو«( ).
3

كأكثر المناظرات التي تندرج في ىذا النكع مف البرىاف:
السني بيف يدم "المأمكف" كمحؿ "البرىاف
 مناظرة بشر المريسي المعتزلي كعبد العزيز الكناني المكي ٌ
إن القرآن شيء أم غير شيء«( .)4ففي معرض بناء
ذم الحديف" قكؿ "بشر المريسي" » :أتقولون َّ

ً
ً
تماما
"المريسي" الستداللو عمى ككف القرآف مخمكقنا استفيـ فحصر "الكناني" في خيارٍيف يعارضاف ن

يقر بأف "القرآف كبلـ اهلل تعالى" فرد "الكناني" بالنمط الحجاجي نفسو؛ أم "البرىاف
السني الذم ُّ
تكجيو ٌ
ٌ
شيء ،وان كنت
ونفيا لمعدم فنعم فيو
ذم الحديف" إذ قاؿ » :إن كنت تريد َّأنو شيء إثباتًا لموجود ً
ٌ
 -1ينظر ،الجكيني ،اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أ صكؿ االعتقاد ،تحقيؽ كمراجعة :عمي عبد المنعـ عبد الحميد ك محمد يكسؼ مكسى ،مكتبة
الخانجي ،مصر ،1950 ،ص.29

 -2ينظر ،فضؿ اهلل ميدم ،مدخؿ إلى عمـ المنطؽ ،دار الطميعة ،ط ،3بيركت ،لبناف ،1985 ،ص.234

 -3محمد طركس ،النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمسانية ،دار الثقافة ،ط ،1الدار البيضاء ،المغرب  ،2005ص.30
 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.209
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تريد أن الشيء ِاسم لذاتو و َّأنو كاألشياء فال «( )1كمحصؿ ً
االستدالؿ إثبات الشيئية لمقرآف مف منطمؽ
الكجكد كنفييا مف قبيؿ التشيؤ كىما ًاحتماالف يعارضاف ًاستدالؿ "المريسي" في كمتا الحالتيف (اإلثبات
رد كعرض كًاعتر و
بأن القرآن
أقررت يا عبد العزيز َّ
اض؛ قاؿ "المريسي" » :قد
ك ٌ
َ

كالنفي) .كبعد أخذ

ٍ
شيئا من األشياء إل
شيء عمى
صفة ما وقال تعالى :ﭐﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ وىذه لفظة لم تدع ً
()2

كفي قكؿ "المريسي"

بنص التنزيل«
أدخمتو في الخمق ول يخرج عنيا شيء فصار القرآن مخموقًا ّ
أيضا برىاف ذك حديف ال يخدـ طرح "الكناني" ألف ًاستدالؿ "المريسي" ي ً
قح يموي في ًاختيارٍيف نتيجتيما
ي
ن
إثبات خمؽ القرآف ،كبياف ذلؾ في السمٌـ اآلتي:
مخموق
ن= القرآن
ٌ

ح3

شيء
القرآن
ٌ

ح2

اهلل تعالى خالق ك ّل شيء.

ح1

أن القرآن شيء عمى صفة ما.
إقرار "الكناني" َّ

لكف "الكناني" دحض ًاستدالؿ "المريسي" بالبرىاف ذم الحديف؛ إذ ًاستدؿ عمى خطأ ًاحتجاجو بآيات قرآنية
تنفي داللة "ك ٌؿ" عمى العمكـ فقاؿ عبد العزيز »:قاؿ اهلل تعالى :ﭐﱡﭐ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﱠ ﭐ فيؿ
شيئا لـ تدمره؟ قاؿ بشر :ال .قاؿ عبد العزيز :فقمت
أبقت الريح يا بشر ن

لو :قد كاهلل .أ ىكذب اهللي قائؿ

ﲕ ﱠ ﭐﭐﭐ فأخبر أف مسكنيـ كانت باقية كىي أشياء كثيرة كقاؿ
ﲖ
ىذا بقكلو :ﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ
تعالى :ﭐﱡﭐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙﱠ ﭐ كقد أتت عمى الجباؿ كالشجر كاألرض فمـ
رميما كقاؿ عز كجؿ :ﭐﱡﭐ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱠ يعني بمقيس .فيؿ أكتيت مٍم ىؾ سميماف كىك
تجعميا ن
أضعاؼ ممكيا فيذا كسر لقكلؾ يا بشر«( .)3ثـ استمر في بياف المسألة عمى ما ذكره في كتاب "عيكف

 -1المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.

 -2المصدر نفسو ،ص.210-209

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.210
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أن قولو تعالى :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ ﭐ ﭐ ل يخرج عنو
المناظرات" إلى قكلو » أليس يزعم بشر َّ
()1
منكر لآليات القرآنية السابقة التي تقضي أف
ا
فإف قاؿ نعـ كاف
شيء؟«  .كىنا محؿ "البرىان ذي الحدين" ٍ

شيئا.
دائما ن
المخمكؽ ال يككف ن
كعمى النسؽ نفسو؛ ًاستمر "الكناني" في ً
االستدالؿ عمى بطبلف خمؽ القرآف بػ ػ"البرىان ذي الحدين"
ﭐ
قر
نفسا ،أفتي ُّ
قائبلن » :قد قاؿ اهلل تعالى :ﱡﭐ ﲆ ﲇﱠﭐ كيحذرىـ اهلل نفسو فقد أخبر تعالى أف لو ن
نفسا أـ ال؟ قاؿ :نعـ أقر .قمت لو :فقد قال تعالى :ﭐﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﱠ
يا بشر أف لو تعالى ن
فيمزمك أن تكون نفس البارئ تعالى داخم ًة تحت الكمية التي جمعت النفوس التي تذوق الموت .فصاح

المأمكف :معاذ اهلل! ثبلث مرات )2( «...مقتضى ًاستدالؿ "الكناني" نقض داللة "ك ٌؿ" عمى العمكـ؛ كقياس
بطبلف فناء الذات اإلليية عمى بطبلف خمؽ القرآف بطريؽ "البرىاف ذم الحديف" كاحراج "المريسي" كالز ً
امو

أثبت فناء الذات اإلليية ىكفى ىر ،كا ٍف أنكرىا فقد أنكر خمؽ القرآف
فإف
بأحد
ى
ٍ
القكليف ككبلىما نقيض رأيو؛ ٍ
كنقض مذىبو .كىذا ما حدث فعبلن فقد ًانقطع كباف س ٍقطي ًاستداللو؛ كيمكف تكضيح ذلؾ بالسمميف اآلتييف:

"السمٌـ الحجاجي" :1يبي ً
عز كج ٌؿ:
سييمً يكيا اهلل ٌ
ِّف استحالة أف تندرج نفس اهلل تعالى ضمف ك ٌؿ النفكس التي ي
ي ي
ن= نفس اهلل تعالى َّ
منزىة عن الموت

ح3

"كل" ل تحمل دللة العموم.

ح2

ك ّل ٍ
نفس ذائقة الموت.

ح1

نفسا.
إقرار "المريسي" َّ
أن هلل تعالى ً

كقياسا عميو؛ فالقرآف الكريـ كا ٍف كاف شي نئا مف جية كجكده كتحققو فبل يدخؿ في ك ٌؿ األشياء التي أقر اهلل
ن

تعالى خمقىيا.

ن= القرآن ليس مخموقًا بل كالم اهلل تعالى.
 -1المصدر نفسو ،ص.210

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.211-210
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ح3

"ك ّل" ل تحمل دللة العموم.

ح2
ح1

أن اهلل خالق ك ّل شيء.
إقرار "الكناني" َّ
شيء من حيث وجوده.
أن القرآن
إقرار "الكناني" َّ
ٌ

ً
ً
ض رأم أىؿ
كبيذا ثبت أف القرآف الكريـ كبلـ اهلل تعالى ليس مخمكقنا ،كسقط استدالؿ "المريسي" بؿ يدح ى
ً
االعتزاؿ قاطبةن بخمؽ القرآف.
ً
بف عباس
 كمف أمثمة "البرىان ذي الحدين" سؤاؿ رجؿ ا ى
يطيعوه أم يعصوه؟ « ( )2فحصر الرجؿ سيدنا ًابف عباس بيف خياريف فييما قصر لحقيقة الخمؽ في
()1

أن
اد اهلل من خمقو ْ
أمر ُ
رضي اهلل عنوُ » :

الطاعة دكف المعصية أك في المعصية دكف الطاعة كىذا خبلؼ حقيقة الكجكد لذلؾ » ترؾ [ ًابف
أف تككف منحصرة فقاؿ :أراد منيم ما كان منيم )3( «.فالمراد
عباس]
ٍ
القسميف أف القسمة تجب ىنا إال ٍ
كخٍم ًقو؛ كىنا عدؿ ً"ابف عباس" إلى جكاب مرٌكب
الخٍمؽ ك ٌؿ أفعاليـ التي ىي ًم ٍف تدبير اهلل تعالى ى
مف ى
مف ىخٍم ًقو.
بيف الخيارٍيف ليكضِّح مراد اهلل ٍ

 .2المغالطة الحجاجية ل ِالستدراج:

ِ
إليؾ كينقاد
"الستدراج" ًاستفعاؿ مف قكليـً :ا
ستدرجتيو إلى كذا إذا نزلتىوي درجةن درجةن حتى تستدعيو ى
ٍ
ً
خصمو يكافقو عمى مسألة تستمزـ مسألة أخرل تبطؿ دعكاه.
المناظ ير
لً ىما يقٍمتىو ( )4إذ يجعؿ
ى
مكضكعا لتقريب المخاطب كالتمطؼ بو
كىذا المقب » إنما يطمؽ عمى بعض أساليب الكبلـ ،كىك ما
ن
ً
عـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ المعركؼ ب ػ
 -1عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب ىاشـ الصحابي الجميؿ ،أبك العباس
القرشي الياشمي ابف ٌ
ٌ
ِّ
كمحدث نا مناظ انر قدي نار لً ٍسنان .يكلًد بمكة قبؿ اليجرة بثبلث سنكات ،الزـ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ؛
كمفس نار
ِّ
األمة كترجماف القرآف" ،كاف فقييان
ى
"ح ٍبر ٌ
كىك مف كبار الصحابة أىؿ الشكرل .آزر عمٌيان -رضكاف اهلل عميو -في خبلفتو كذب عنو في قضية الخبلفة  .تكفي بالطائؼ في سنة 68ق .ينظر،
الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج ،3ص .359-331كالزركمي ،األعبلـ ،ج ،4ص.95

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.211-210
 -3المصدر نفسو ،ص.186

 -4ينظر ،يحي بف حمزة العمكم ،الطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،المكتبة العصرية ،صيدا لبناف ،ج،2
ص.148
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كً
االحتياؿ عميو اإلذعاف إلى المقصكد منو كمساعدتو لو بالقكؿ الرقيؽ كالعبارة الرشيقة ،كما يحتاؿ عمى
خصمو عند الجداؿ كالمناظرة بأنكاع اإللزامات ،ك ً
االنتماء إليو بفنكف اإلفحامات ،ليككف مسرنعا إلى قبكؿ

المسألة كالعمؿ عمييا«

()1

كلذلؾ عده ً"ابف األثير" » مف مخادعات األقكاؿ التي تقكـ مقاـ مخادعات األفعاؿ«

()2

 ال أدؿ عمى ذلؾ مف المقتطؼ السابؽ الذم ًاستدؿ بو "الكناني" لما قاؿ » :قد قال اهلل تعالى :ﱡﭐ
أن لو تعالى
نفسا ،أفتُقر يا بشر َّ
ﲆ ﲇﱠ ﭐ ويحذرىم اهلل نفسو فقد أخبر تعالى َّ
أن لو ً

نفسا أم ل؟ قال :نعم أقر«( .)3إف ىذا السؤاؿ التقريرم يستيدؼ ًاستدراج "المريسي" إلى إقرار مسألة
ً
ثانية » قاؿ تعالى :ﭐﱡﭐ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﱠ فيمزمؾ أف تككف نفس البارئ تعالى داخمةن تحت
الكمية التي جمعت النفكس التي تذكؽ المكت .فصاح المأمكف :معاذ اهلل! ثبلث مرات )4( «...كالمسألة
المكت ،تد ٍف ىعوي إلى مسألة ثالثة ً
ممزىمةه لممسألتيف السابقتيف،
الثانية التي مفادىا أف كؿ النفكس تذكؽ
ى
إف أثبت المكت لمذات اإلليية أك ىى ٍد ىـ المذىب
غير أنيا أخطر تفضي بو –أم بالمريسي -إلى الكفر ٍ

االعتزالي إف أىنكر خمؽ القرآف .ففي ىذه الكضعية الحجاجية ِ
ً
"الستدراج" سبؽ "البرىان ذي الحدين"
ٍ

األدكف فاألدكف متر نقيا إلى األعمى
كبتكظيفيما نجح "الكناني" في إفحاـ "المريسي"؛ ألف » األخذ مف
ى
()5
ذكره عمى ىذا الكجو
فاألعمى لو نكعي تأثير في التقرير كالبياف كالتأكيد ال يحصؿ مف غيره « فكاف ي

ٍأكلىى كزيادة في اإلقناع.

 كعمى النسؽ نفسو » يذ ًكر في التفسير أف أبا و
جيؿ قاؿ في مؤل مف قريش قد ًالتبس عمينا أمر محمد
ى
فمك ًالتمستـ لنا رجبلن عالً نما بالشعر كالكيانة كالسحر فكم ىموي ثـ أتانا و
ببياف عف أمره .فقاؿ عتبة بف ربيعة

 -1يحي العمكم ،الطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز ،ص.148
ً -2ابف األثير ،المثؿ السائر ،ج ،2ص.250
 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.211-210
 -4المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.

 -5فخر الديف الرازم ،التفسير الكبير كمفاتيح الغيب ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،ط ،1بيركت ،لبناف ،1981 ،ص.60
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()1
َنت
عمما كما يخفى عمي .فأتاه فقال :أَأ َ
 :كاهلل لقد سمعت الكيانة كالشعر كالسحر كعممت مف ذلؾ ن

خير من عبد اهلل؟ فيم تشتم آليتنا وتضممنا
خير من عبد المطمب؟ أأنت ٌ
خير أم ىاشم؟ أأنت ٌ
يامحمد ٌ
فإن كنت تريد الرئاسة عقدنا لك المواء وكنت رئيسنا وان تك تريد الباءة زوجناك عشر نسوة

أي بنات قريش شئت وان كان بك المال جمعنا لك ما تستغني بو كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
تختارىن َّ
ساكت فمـ فرغ قاؿ عميو السبلـ :باسـ اهلل الرحمف الرحيـ :ﭐﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
كسمـ
ه
ﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗ
ﱠ إلى قكلو تعالى :ﭐﭐﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ فأمسؾ عتبة
عمى فيو كناشده بالرحـ .)2( «...يظير في ىذه المناظرة ِاستدراج "عتبة" لسيدنا محمد صمى اهلل عميو
كسمـ لدفعو إلى اإلقرار برفعة قريش مقارنةن بنسبو صمى اهلل عميو كسمـ –كىك منطؽ جاىمي صرؼ-
فإف كاف ىؤالء( ىاشـ-عبد المطمب -عبد اهلل)
يبتغي مف خبللو التشكيؾ في فحكل الدعكة نفسيا ٍ
ً
ً
باعيـ .ثـ تمتيا
فاء في أقكاميـ السادةي عمييـ اختاركا ن
دينا ما فكجب عمى مف ىـ أدنى منيـ اتِّ ي
الشر ي
قكؿ أف و
ً
طالب
اؾ
أم يمتى ِّ
سمسمة مف العركض الدنيكية المغرية التي قدميا عتبة لمنبي كالتي ىي كفيمة ٌ
برد ٌ
دنيا .لكف ليس رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الذم أميمو حتى ًانتيى مف كبلمو ثـ ًاستدؿ بآيات
حؽ كتبميغو عف اهلل تعالى كليس رغبةن في حظكوة
ٌبينات مف سكرة فصمت تجزـ أف دعكتو دعكة ٌ
ًاجتماعية أك و
مادم .إلى أف بمغ الرسكؿ الكريـ اآلية الكريمة التي ييدد فييا الحؽ سبحانو كفار
و
مغنـ
إف ىـ أعرضكا عف دعكة اإلسبلـ ،فمما بمغ ىذا المكضع ناشده "عتبة" بالرحـ أف
قريش بالصعؽ ٍ
اما لخاطره.
يسكت ،فسكت صمى اهلل عميو كسمـ إكر ن

1

فارس ًمف فرساف قريش
 عتبة بف ربيعة بف عبد شمس بف عبد مناؼ بف قصي بف كبلب بف مرة بف كعب بف لؤم بف غالب بف فير بف مالؾ ،هً
بالع ٍدؿ؛ ألنو يعدؿ قريشان كميا في الحمـ كسداد الرأم .يكلًد سنة 567
كسيِّد مف عبد شمس ،ككجيو مف كجياء مكة .ييكنى بػ ػ "أبي الكليد" ي
كيمقب ى
ميبلدية .نشأ في مكة كتعمـ القراءة الكتابة كأنساب العرب في تيامة .شارؾ في حرب ً
"الف ىجار" كآكل الرسكؿ في بستانو عندما رماه سفياء الطائؼ.
فعزه ُّ
كقاؿ في ًاجتماع بدار الندكة »:خمُّكا بيف محمد كبيف العرب ،فإف أصابو العرب ًاسترحتـ منو كا ٍف ًانتصر عمى العرب ُّ
عزكـ كشرفو شرفكـ« يذ ًكر

في القرآف الكريـ أنو عظيـ القريتيف؛ قاؿ تعالى :ﱡ ﭐﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﱠ[الزخرؼ ]31 :قيتًؿ – مشركان-
عاـ 624ق في معركة "بدر" ينظر ،الزركمي ،األعبلـ ،ج 4ص.200

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.126-125
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 كمما ذكره "السككني" في كتابو » :ناظر مسمـ طائفةن مف النصارل في مسألة النسخ ًفادعت النصارل

أن أولد آدم عميو السالم الذين خرجوا من
ًامتناع النسخ لمشرائع كاألحكاـ .فقاؿ ليـ المسمـ :أَتُقرون َّ
ظيره كانوا يتزوجون أخواتيم؟ قالوا :نعم .وقصة قابيل وىابيل في ذلك شييرة .قاؿ :فما حكـ
إبعادا عف
إنجيميـ؟ قالكا :تحريـ ذلؾ عمينا .قاؿ ىذا ىك حقيقة النسخ مف غير مزيد ًفانقطعكا كىـ ٌ
أشد ن

()1
اب عف سؤاؿ
القرابة في التزكيج « فإقرارىـ بزكاج اإلخكة في العيد األكؿ (أكالد آدـ عميو السبلـ) جك ه
و
عيكد متأخرة
النصارل إلى مسألة أخرل كىي حكـ زكاج اإلخكة عند النصارل في
المسمـ
ًاستدرج بو
ى
ي
كىك التحريـ .فقد تحكؿ المباح إلى تحريـ فكقى ىع التغيير (النسخ) في حكـ زكاج اإلخكة .كىذا دليؿ عمى

كجكد النسخ في الشرائع السماكية .يمكننا ًاختصار ذلؾ في السمـ اآلتي:

ن= إثبات النسخ في الشرائع و األحكام.

ح2

تحريم زواج اإلخوة عند النصارى في الزمن المتأخر.

ح1

إباحة زواج اإلخوة عمى عيد آدم عميو السالم.

الكبلـ ُّ
ت الدقيقة كىك » ًاستدراج الخصـ إلى اإلذعاف كالتسميـ«
تضم ًف
كبيذا يحصؿ الغرض مف
ُّ
الن ىك ى
ى
 كفي مناظرة أخرل؛ قاؿ» مشركو قريش لممسممين :إنَّكم تزعمون َّأنكم تعبدون اهلل فما قتل اهلل –
()2

يعنون الميتةٌّ -
أن تأكموه مما قتمتم أنتم؟ – يعنون الذبائح -كىذا اإليراد ألقاه لممشركيف أكلياؤىـ
أحق ْ
مف مجكس فارس ليجادلكا بو المسمميف فأنزؿ اهلل تعالى عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ جكاب إبراىيـ

بقكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﱠﭐ خاصةن دكف ما يذ ًكر عميو ًاسـ غيره مف آليتكـ
ً ً
ً
الم ىزكى ًباسـ اهلل كىك المتعبد
أك مات حتؼ أنفو كلـ ييذكر اسـ اهلل عميو كما يذك ىر اسـ اهلل عميو ىك ي
 -1المصدر نفسو ،ص.300-299

 -2ابف األثير ،المثؿ السائر ،ج ،2ص.250
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شئت مف الكيفيات كالييئات ثـ قاؿ تعالى :ﱡﭐ
كخالؽ المكت في المحميف ىك اهلل تعالى لكف تعبد بما
ى
ﲀ ﱠ ﭐ قيؿ :الشياطيف ىنا مجكس فارس«( .)1سؤاؿ
ﲁ
ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
"مشركي قريش" جاء في طكر االفتتاح يير ياد بو ًاستدراج عمكـ المسمميف إلى التشكيؾ في تشريعات

ِّف تفاصيؿ أحكاـ الميتة كالذبيحة في
اإلسبلـ التي تكىـ المشرككف جيبل تناقضيا ،فنزؿ الكحي يليبي ى
اإلسبلـ حبلليا كحراميا فألجـ ىؤالء المجكس المغرضيف مف الفي ٍرس.

عصى؟ قال ِ"ابن عباس" :نعم .قاؿ الرجؿ :ما
 كقاؿ رجؿ لػ ػ ً"ابف عباس" » :أنت تزعم َّ
أن اهلل أراد ْ
أن ُي َ
ً
قاؿ[ابف عباس] :كيحؾ فمف ذا الذم حاؿ بيف اهلل كبيف ما أراد؟ «( )2سؤاؿ الرجؿ
صى.
أراد اهلل ٍ
أف يي ٍع ى
أف يقر ً"ابف عباس" بفحكل الدعكل كقد كاف .غير أف الرجؿ لـ يرد ىذا فقط بؿ أراد
تقريرم؛ غرضو ٍ
اإلقرار كنكع مف تييئة الجك لممناظرة؛ لذلؾ بادر لنفي إرادة اهلل لكقكع عصيانو .فما كاف مف ً"ابف
عباس" إلى إنكار مذىب الرجؿ لقكة اهلل تعالى كسمطتو النافذة؛ إذ ال يحكؿ بينو كبيف إرادتًو مكانع كال
ً
الرجؿ كىذا يحيمنا إلى آلية المحاصرة.
سدكد .فأيفح ىـ ي

 .3المغالطة الحجاجية لممحاصرة:

كىي الحجة التي تي ً
منطقيا ،مما يدفعو إلى قبكؿ نتيجة
الخصـ في كضعية يصعب حمُّيا
حاص ير
ٌ
ن
ى
ً
االستدالؿً .
كيمك يف إسقاط ىذا اآللية الحجاجية عمى المناظرات المستشيد بيا سابقنا كمِّيا؛ إذ في ك ٌؿ مناظ ورة
فحـ بيا أحد المتناظرٍيف خصمو في ً
حجة ي ً
ص يؿ إلى مرحمة مف التسميـ كاإلذعاف .كىذه أمثمة عمى آلية
ى ى
ٌ ي

المحاصرة:

ٍّ
المبشر بمحمد؟
تريد
 قاؿ نصراني ًالبف الطبلع » :ما تقكؿ في عيسى؟ فقال لو ِابن الطالع :لعمَّ َك ُ
()3
ً
حجةه مضادةه فييا محاصرةه لمنصراني ألنو إف أنكر ىذا
فانقطع النصراني« استفياـ "ابف الطبلع" ٌ
ب إنجيمىو ككفر بعيسى ،كا ٍف أثبت بشارة "المسيح عميو السبلـ" بمحمد صمى اهلل عميو كسمـ
الكصؼ كذ ى

كلذلؾ انقطع.
كدخكؿ اإلسبلـ؛
يقر بنبكتو
ى
ى
لى وزىمو ٍ
أف ٌ

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.141
 -2المصدر نفسو ،ص.186

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.298
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 ناظر "أبك العباس السفٌاح"

()1

و
رجبلن ر ً
خطبة خطبيا
ؽ المصحؼ في عنقو في أكؿ
افضنيا كقد عم ى

ظممؾ؟ قاؿ :نعـ ،في ميراث فاطمة .قاؿ لو :كعمر؟ قاؿ:
السفاح » :مف تذكر؟ فقاؿ :أبك بكر قد ى
نعـ .قاؿ :كعثماف؟ قاؿ :نعـ .قال :وعمي؟ فسكت «( )2فسككت الرافضي ًانقطاع صريح ألف المنع لك
ظمما لما أقره مكالنا عمي -عميو السبلـ -حينما تكلى الخبلفة.
كاف ن
ي لقدرمً » :اق أر فاتحة الكتاب .فق أر حتى بمغ إلى قكلو تعالى:ﭐﱡ ﭐ ﭐﱔ ﱕﱠ فقال
 قاؿ ٌ
سن ه

فمذىبك باط ٌل.
بيدك تحصيل الحاصل وىو باط ٌل أو فيما بيده
لو الس ّني :نستعينو في ماذا [فيما]
َ
َ
فانقطع القدري «(ً )3استدرج السني القدرم بطمبو قراءة سكرة الفاتحة ثـ ًاستكقفو عند آية ً
ِ
االستعانة باهلل
ى
ٌ
ٌي
لدحض مذىب القدرية؛ ألف إثبات ً
االستعانة يقضي إثبات الكسب؛ أم قدرة العباد عمى الفعؿ.
ى

السن يي:
مف قاؿ :إف اهلل سبحانو ليس قبمو شيء؟ قاؿ ٌ
قالت طائفة مف المبتدعة ٌ
لسني » :ما دليؿ ٍ
السن ُّيً :ارجع إلى ك و
عدكا ىذه الحصاة .فبدأ ُّ
احد .فقال الس ّني :ىل
احد .فقاؿ :ك ه
العاد فقاؿ :ك ه
ٌ
احد .قاؿ ٌ
()4
ي
شيء؟ قالوا :ل .قال :فكذلك ليس قبل البارئ تعالى
قبل الواحد
السن ُّ
شيء؛ إذ ىو و ٌ
احد«  .زاكج ٌ
ٌ
ٌ
ً
ً
قياسا عمى عدـ كجكد شيء قبؿ رقـ "الكاحد" أثناء
بيف االستدراج باستفياـ تقريرم إلثبات قدـ اهلل تعالى ن
"السني" إلى محاصرة "المبتدعة"ً ،فانقطعكا كًانتيت المناظرة.
العد كبيذا كصؿ
ٌ
ٌ

.4

المغالطة الحجاجية لمجاراة الخصم:

صـ في المناظرة
جاء في "دستكر العمماء" » :ال يم ىج ىاراةي:
ِّ
الج ىرىياف مع ى
الميممىة :ى
الخ ٍ
بالضـ كالراء ي
()5
ً
مف أساليب الفعؿ التناظرم
كالم ىد ىراة في يع ٍرؼ المناظرة« يندرج "مجاراة الخصم" ألف "مجاراة الخصـ" ى
ي
-1عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب القرشي الياشمي أمير المؤمنيف .يكًلد بالشاـ كبيا نشأ ثـ انتقؿ مع إخكتو إلى الككفة .كفييا خططكا لدعكتيـ؛
عمى أف الفضؿ كمو يعكد إلى "السفاح" في قياـ الدكلة العباسية عمى أنقاض الدكلة األمكية .كىك أكؿ خميفة عباسي يتكلى الحكـ؛ ككانت خبلفتو أربع
سنيف كتسعة شيكر ،فأرسى دعائـ الدكلة العباسية بالقكة كالسمطاف .تكفي بالجدرم سنة 136ق باألنبار العتيقة عف و
ثبلث كثبلثيف عامان بعد أف عيد
بالخبلفة ألخيو أبي جعفر المنصكر .ينظر  ،ابف كثير ،البداية كالنياية ،ضبط كتصحيح :ىيئة بإشراؼ الناشر ،مكتبة المعارؼ ،بيركت،1990 ،

ج ،13ص.302-293

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.296

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.293
 -4المصدر نفسو ،ص.292

 -5عبد النبي األحمد نكرل ،جامع العمكـ الممىقب بػ ػ "دستكر العمماء" ،ج ،3ص.153

702

الفصل الثاني :آليات الحجاج المنطقية في "عيٌن المناظرات"
المتناظرٍيف ليعثير اآلخر» بأىف يسمِّـ بعض م ِّ ً
ً
امو «(.)1
يع ىم يد إلييا أحد
ٍ
ى ى
ى
قد ىماتو حيث يي ىر ياد تىٍبكيتيو كالز ي
ى ي
ٍ يى ى
اؼ المجارم بمقدمة فاسدة؛ ليترتب عمييا ما ييخالؼ
كتككف مجاراة الخصـ عمى كجييف :أحدىما ًاعتر ي

مقصكد الخصـ ،كثانييماً :اعترافو بمقدمة صحيحة ليبيِّف أنيا ال تستمزـ مقصكد الخصـ( .)2كقد بنى

فكثير ما كاف يي ً
نا
"السككني" العديد مف مناظرات كتابو عمى آلية "مجاراة الخصم" الحجاجية
نفسو منزلىةى
نزيؿ ى
المعترض عمى بعض المسائؿ ثـ ينبرم ً
كجكىا مف الصكابية.
لبلستدالؿ ليا إلعطائيا كجينا أك
ن
ً ى

اف المجاري بمقدمة فاسدة؛ ليترتب عمييا ما ُيخالف مقصود الخصم:
ِ .1.4اعتر ُ
مف ذلؾ تبريره مكقؼ "عمر بف الخطاب" (–)3رضي اهلل عنو -لما ًاعترض عمى صمح الحديبية،
مسكغات قبكؿ الصمح كشركطىو
كراح يسأؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تارةن ك ٌ
الصديؽ تارةن أخرل عف ٌ
المجحفة لممسمميف مع إمكاناتيـ العسكرية؛ فقد ًاستعظـ سيدنا عمر –رضي اهلل عنو -ذلؾ كًاستثقمو .كقد
ً
اضو فقاؿ » :كىذا السؤاؿ مف عمر –رضي اهلل عنو -عمى أحد الكجييف:
عم ىؿ "السككني" اعتر ى
عما ًاستشكؿ مف غير ريب كطالب دفع الشبية مف غير ريب في العقؿ
إما أف يككف ن
طالبا لمجكاب ى
ألنو مف المشيكد ليـ بالصدؽ.

يب فسأؿ
كالكجو الثاني :أال يككف مستشكبلن بؿ أقاـ نفسو نا
ستر جميبلن لمف خمفىو ممف ييتىقىى عميو الر ي

ليسمع غيره الجكاب.

كيترجح ىذا الكجو األخير مف كجييف:
 -1السيكطي ،اإلتقاف في عمكـ القرآف ،تحقيؽ مركز الدراسات القرآنية مجمع األمير فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ المممكة العربية السعكدية ،ج،2
ص.361

 -2عبد المتعاؿ الصعيدم ،بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمكـ الببلغة ،مكتبة ك مطبعة محمد عمي صبيح كأكالده ،مصر ،ج 2ص.19

3
م الفاركؽ.
العزل بف رياح بف قيرط بف رزاح بف يعدم بف كعب بف لؤم أمير المؤمنيف أبك حفص
القرشي العدك ٌ
 عمر بف الخطاب بف نيفىيؿ بف عبد يٌ
أسمىـ في السنة السادسة مف النبكة كلو سبع كعشركف عامان .آزر النبي صمى اهلل عميو كسمـ في دعكتو كنصره .ك بعد كفاتو أعاف أبا بكر عمى تكطيد

دعائـ دكلة اإلسبلـ إلى أف تيكًف ىي "أبك بكر" كأكصى لو بالخبلفة .فأشاع العدؿ كفتح األمصار؛ كدمشؽ ،اليرمكؾ كاإلسكندرية ...استشيد سنة 23ق
بعد طعنات مف خنجر "أبي لؤلؤة المجكسي" عف يع ٍمر يقارب الثبلثة كالستيف عامان .ينظر ،محمد بف سعد بف منيع الزىرم ،الطبقات الكبير ،تحقيؽ:
عمي محمد عمر ،مكتبة الخانجي بالقاىرة ،الشركة الدكلية لمطباعة ،ط ،2001 1ج ،5ص.247-245

702

الفصل الثاني :آليات الحجاج المنطقية في "عيٌن المناظرات"
األكؿ :أنو كاف مف الراسخيف في العمـ.
الثاني :سؤاليو ألبي بكر بعد سؤالو النبي صمى اهلل عميو كسمـ ككاف جكاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ
لـ يبؽ لو غاية في البياف فكاف السؤاؿ الثاني بعد عممو عمى القطع فعميو يحمؿ السؤاؿ األكؿ
آخر مف لـ يسمع أكالن.
كالمطمكب ليسمع غيره نا

قمت :فقد قاؿ :فعممت لذلؾ أعماال.
فإف ى

قمت :إما لما في ظاىر لفظ السؤاؿ أك لينبو الغير عمى ما يمحك المكبقات (إف كقعت)« (.)1

ً
ً
ضعي نفسو
اضيا
إف "السككني" في ىذا المقطع كفي مقاطع كثيرة ييجارم
كي ى
(تخيميا) ى
ي
خصما افتر ن
ن
ً
ً
الخصـ الذم يستنكر أك عمى األقؿ يستغرب مكقؼ "عمر بف الخطاب" مف صمح الحديبية؛ كبيذا
مكض ىع
أساسا كظيفتيف :إحداىما حجاجية
فعميا ،يؤدم
يتضح أف » المخاطب المتخيؿ الذم يحتكيو المتكمِّـ ن
ن
المتخيمة ،التي تفترض أف تككف
كاألخرل حكارٌية .كأكالىما منبثقة مف الثانية؛ ألنو ًانطبلقنا مف األجكبة
ٌ
مطركحة في المقاـ ،يككف مسار الكبلـ كطبيعة مككناتو الببلغية كالمغكية .كيظير ذلؾ بصفة جمية في

يعد مصدر إلياـ الصكر ،كأساس التفاعؿ
الخطاب الشفكم – الببلغي منو -فعامؿ الحضكر العياني فيو ٌ

مع المقاـ ،ذلؾ التفاعؿ الذم يعمؿ عمى تشكيؿ الحكار الذم ينبغي أف تسفر عنو لكازـ أفعاؿ الكبلـ« (.)2

ظنييف ىما :جيؿ ً"ابف الخطاب"
حتماليف
يبرر لسيدنا "عمر بف الخطاب" مكقفىو ًبا
ٍ
ٍ
لذلؾ نجد "السككني" ٌ
بالعمة دفعو لمسؤاؿ؛ فيك كصاحب الشبية .ك ً
االحتماؿ الثاني حسب "السككني" أنو سأؿ ال لنفسو كلكف
لغيره ،ثـ رجح ىذا ً
االحتماؿ األخير لسبؽ "عمر بف الخطاب" في اإلسبلـ كعمٌك كعبو في اإليماف ،كلك
الصديؽ -كمعمكـ
دكنو –أبي بكر
ٌ
اب النبي صمى اهلل عميو كسمـ عف سؤاؿ مف ىك ى
كاف متشك نكا ألغناه جك ي
السنة كالجماعة ،فكاف
أف السككني" يبتغي بالكتاب كمِّو نشر الكبلـ األشعرم الذم يزعـ أنو مذىب أىؿ ٌ

اما إيراد مثؿ ىذه االستدالالت التي ًانتشرت عند الشيعة كالخكارج كالرافضة كغيرىـ مف القادحيف في
لز ن
حجاجيا لمتدليؿ عمى
ار
الصديؽ" ك "عمر بف الخطاب"  ...فأجرل حك نا
الصحابة الكراـ خاصة "أبي بكر
ٌ
ن

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.155-154

 -2محمد سالـ كلد محمد األميف ،مفيكـ الحجاج عند بيرلماف كتطكره في الببلغة المعاصرة ،عالـ الفكر ،الككيت ،المجمد  ،28العدد 3يناير /مارس
 ،2000ص.70
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قمت :فقد قاؿ:
لغكيا في أفعاؿ الممارسة ك العرض ( ي
صحة مكقؼ سيدنا عمر رضي اهلل عنو؛ يتمظير ن

ت :إما لما في ظاىر لفظ السؤاؿ)...
فعممت لذلؾ أعماال  /يقٍم ى


كعمى المنطؽ الحجاجي سار "السككني" في "المناظرة الخامسة كاألربعيف" لما برر قكؿ "عمر بف
حجر ال تضر كال تنفع كلكال
الخطاب" -رضي اهلل عنو -في الحجر األسكد » :كاهلل ِّإني ألعمـ أنؾ ه
()1
فيـ كبلـ سيدنا "عمر بف
ساء
ي
لئبل
ك
يقبمؾ ما قبمتي ىؾ«
أيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
ى
ٌأني ر ي
ي
ى
ي
ً
الجيىمىة مف الخصكـ الذيف قد يعترضكف عمى
الخطاب" –رضي اهلل عنو -مف ىقبؿ
ٌ
المتصيديف ك ى
ً
كبلمو ،قاؿ "السككني" ً
المستنكر لكبلـ "ابف الخطاب" السابؽ ،فسم ىـ بصدؽ مقدمة
منزالن نفسو منزلةى
فاسدة كىي تخطئة عمر بف الخطاب في فعمو ،ثـ شرع في تخريج يناسب قى ٍدر ىذا الصحابي الجميؿ

في اإلسبلـ » :كيحتمؿ – كاهلل اعمـ -أف ما

قالو عمر –رضي اهلل عنو -كاف خشية أف ييفتتف بو

الحرميف
م أنيـ لما تغمبكا عمى
ٍ
فرًك ى
أحد ممف بعدىـ ألنو كاف مف المحدثيف ،كلقد ايفتتنت القرامطة .ي

يضر كال ينفع.
حجر ال
أمرا) فمـ يجدكا إال نا
الحجر (عف مكضعو) كطمبكا فيو بأىكائيـ ا
قمعكا
ٌ
(سر ك ن
ى
كيترتب عمى ىذا طرد ىذه الحقيقة في جميع القضايا كالصبلة كالطكاؼ بالبيت كغير ذلؾ مف

ضر بؿ لكال الشرع المخبر عف الحكـ
المتعبدات ليس ليا في أنفسيا حكـ حسف أك قبيح أك نفع أك ٌ

ب عمييا لصح عكس جميع أحكاميا فيعمـ بيذا أف العقكؿ ال حكـ ليا في الشرعيات
الرٌباني بما رتٌ ى
()2
ً
ً
محم ىؿ الخكؼ
فبل تيحسِّف كال تيقبِّح «  .في ىذا المقتطىؼ يحم يؿ "السككني" كبلـ سيدنا "ابف الخطاب" ى
عمى الناس مف ً
و
لحكـ
االفتتاف بالحجر األسكد كتقديسو ،بؿ راح "السككني" أبعد مف ذلؾ فأص ىؿ
شرعي يقضي بأف الشرائع أك أحد عناصرىا كأركانيا ليست مقدسةن في ذاتيا بؿ ألف الشارع الحكيـ
أمر بيا.
ألن إبميس
 جمس رجؿ قدرم إلى "طاككس" فقيؿ لو » :إنو فقيو .فقال "طاووس" :إبميس أفقوُ منو؛ َّ
حدا«( .)3كالسمٌـ الحجاجي اآلتي كفيؿ
قال :ﱡﭐ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱠ والقدرية تقول ل ُيغوي اهلل أ ً
بتمثيؿ ىذه الكضعية الحجاجية:
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.162
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.293
 -3المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
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ن= مذىب القدرية باط ٌل.
ح3

القدرية تنفي غواية اهلل تعالى لعباده.

ح2

اعتراف إبميس بغواية اهلل تعالى لو.

ح1

إبميس فقيو.

م

القدري فقيو.

بناء عمى التسميـ المبدئي بمقدمة فاسدة فحكاىا ( القدرم فقيو) ثـ دحضيا
ىبطى ىؿ
ي
مذىب القدرية ن
بناء عمى الدليؿ النقمي الصريح الذم يثبت أف اهلل يي ً
قياسا عمى غكاية "إبميس".
غكم ىخٍمقىو ن
"طاككس" ن

ليبين َّأنيا ل تستمزم مقصود الخصم
 .2.4اعترافو بمقدمة صحيحة ٍّ
كمف أكضح الشكاىد عمى ذلؾ:
يكما بحديث
 » ذكر الحافظ اإلماـ ٌ
محدث الشاـ ابف عساكر أف طاغية الركـ عر ى
ض لمقاضي أبي بكر ن
اإلفؾ لقصد التكبيخ بو ،فقاؿ لو القاضي :ىما ًاثنتاف قيؿ فييما ما قيؿ زكج نبينا كمريـ ًابنة عمراف
ٌّ
خير عمى
ككؿ قد برأىا اهلل سبحانو مما رميت بوً .فانقطع الطاغية كلـ يجد جك نابا ،فجرل اهلل القاضي نا

نصره اإلسبلـ كالمسمميف«(.)1

في ىذه المناظرة ًاعترؼ "أبك بكر الباقبلني" بصدؽ مقدمة الطاغية الركمي؛ كىي حادثة اإلفؾ التي
السيدة عائشة رضي اهلل عنيا ،كبنى عمى ىذه المقدمة جكابو في نفي فعؿ الفاحشة عنيا
تعرضت ليا ٌ
ً
مما لحقيا مف
عف طريؽ االستدالؿ بكاقعة مشابية جرت لمسيدة مريـ العذراء ،ككبلىماى برأىا اهلل ٌ
األذل .ىذا ً
االستحضار مف "الطاغية الركمي" لحادثة اإلفؾ يير ياد بو الطعف في اإلسبلـ مف خبلؿ
التجريح في أىؿ بيت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كىك ما رده "الباقبلني" فأفحـ الطاغية كًانقطع.
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.249
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 » كذكر األستاذ

()1

مناظرة جرت لو مع ييكدم أكرد سؤاالن يركـ بو إحالة النسخ كىك أف قاؿ :إذا كاف

شيئا مف األدكية
بالرجؿ عمة مف الح اررة كاف عمى الطبيب أف يداكيو بالبركدات كال يجكز أف يسقيو ن
الحارة فإف فعمو كاف فيو ىبلكو .كذلؾ إذا كاف الخمؽ عمى شريعة مف الشرائع ككاف صبلحيـ في ذلؾ
إفسادا ليـ كاهلل تعالى ال يفعمو.
إبقاؤىـ عمى تمؾ الشريعة ك كاف تنقميـ عنيا
ن

ناقصا في الطب لـ يجز لو إال ما قمت ،فأما إذا
قمت إذا كاف الطبيب
قاؿ األستاذ فقمت لو :ىذا كما ى
ن

طبيبا يدعي الحذقة كالزيادة عمى ما عند األطباء .قاؿ كقد عرفتو أف ىذا المريض محركر كال
كاف
ن
يصح عندكـ إال بالبركدات كأنا أعالجو باألدكية الحارة ،كيب أر كما يب أر بالبركدات كاف لو الفضؿ كيجب

اإلعراض عف كؿ طبيب ال يساكيو ،فتحير السائؿ ،كقطع الكبلـ«(.)2
سمـ األستاذ "أبك إسحاؽ اإلسفرائيني" بصحة مقدمة الييكدم كىي ًاستحالة نسخ شريعة فييا مصمحة
ً
قياسا عمى كجكب مداكاة المريض المحركر باألدكية
لمعباد كاالنتقاؿ إلى شريعة أخرل فييا فساد ليـ ،كذلؾ ن
ً
ً
لما فييا مف الضرر عمى صحة المريض .لكف
الباردة ،كال يجكز االنتقاؿ إلى استخداـ األدكية الحارة ى

ثبت لمييكدم أف مقدمتو الصحيحة ال تستمزـ النتيجة التي كصؿ إلييا؛ ذلؾ أف
"اإلسفرائيني" أراد أف يي ى
كقياسا عميو فاهلل تعالى ينسخ بعض
الطبيب الحاذؽ يداكم المرض المحمكـ باألدكية الباردة ال الحارة،
ن
الشرائع لسعة عممو بما ينفع عباده؛ فيك كالطبيب العالًـ بالدكاء النافع كهلل المثؿ األعمى.

 -1ركف الديف إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ بف ميراف ،فقيو أصكلي ،مف أئمة األشاعرة .أقاـ ببغداد ثـ عاد إلى بمدتو(أسفراييف) ثـ درس بنيسابكر .لو
ككثير ما كاف يناظر القاضي عبد الجبار المعتزلي ،تكفي
نا
مف المؤلفات :الجامع في أصكؿ الديف الجمي في أصكؿ الديف ...كاف شديدان في مناظراتو؛
عاـ 418ق .ينظر ،السبكي ،طبقات الشافعية الكبرل ،تحقيؽ :محمكد الطناحي ،كعبد الفتاح محمد الحمك دار إحياء الكتب العربية ،القاىرة ،ج،3
ص.262-258

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.266-265
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الفصل الثالث
آليـات الحجاج المغوية في
"عيون المناظرات"

الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
أولً :حجاجية الفعل التناظري:
سبقت اإلشارة إلى طبيعة التعامؿ مع نصكص المناظرات بكصفيا أفعاالن تكمٌميةن جدلية تقكـ عمى

السؤاؿً ،اال ٌدعاءً ،
ِّ
ميف ٌّ
كؿ بمنيجو كآلياتو لتغيير معتقىًد اآلخر ،ككفؽ
االعتراض كالتدليؿ
ى
المتباد ًؿ بيف المتكم ى
ىذه الرؤية سنقارب أركاف المناظرة العقدية في ثنايا ىذا المبحث ،غير أف مركزية السؤاؿ بكصفو أكلى

بيانو الحقنا كسنكتفي في ىذا المكضع
نعقد لو مبحثنا
ألف ى
خاصا سيأتي ي
األركاف كأكثرىا مركزيةن ألزمتنا ٍ
ن
اال ٌدعاء ك ً
بتحديد حجاجية ً
كفعميف تكمٌمييف تنبني عمييما ك ٌؿ المناظرات ًفاستحضرنا لمغرض
االعتراض
ٍ

المذككر النماذج اآلتية:
 النموذج :1

» تناظر ً
ممح هد كمتكمِّ هـ فقاؿ الممحد :ما الدليؿ عمى حدكث العالًـ؟ قاؿ المتكمِّ يـ :الحركة كالسككف
ً
ً
قمت :العالى يـ ألف الحركة
كاالجتماع كاالفتراؽ .قاؿ الممحد :كأني قمت لؾ :ما الدليؿ عمى حدكث العالىـ؟ ي

أيضا فأتيتؾ بجك و
أيضا.)1( «...
اب مف العالىـ ن
كالسككف مف العالىـ .فقاؿ لو المتكمِّـ :سؤالؾ إيام مف العالـ ن
عندما نتأمؿ معارضة الم ً
و
رد فعؿ يم ىع ِّد هؿ –مف منظكره-
محد
أم ًاستجابةه منو أك ىي ٌ
كفعؿ تقكيمي إدبارم؛ ٍ
ي
لفعؿ ً
اال ٌدعاء الذم قد ىمو "المتكمِّـ" كمعارض لو؛ كقد بناه "الممحد" عمى سؤاؿ عف الدليؿ الذم أقاـ عميو
ً
ؼ بػ ػ
"المتكمٌـ" يح ٍك ىمو بحدكث العالىـ،
عر ي
فأحك ىج "الممحد" "المتكمٌ ىـ" إلى التدليؿ ال ٌدعائو السابؽ بما يي ى
ى

اإلخباريات (التقريريات)  :Assertivesالتي ترتبط بإقرار األحكاـ المتعمقة بأحداث في الكاقع الخارجي،

و
لع ٍر ً
تحميؿ كبرىنة ( )2ف ػ ػ ػ "المتكمِّـ"
ض قضية كالدفاع عنيا؛ لذا فيي أفعاؿ
كتش ٌكؿ جزنءا مف الحجاج المقدـ ى
االجتماع ك ً
جع ىؿ حدكث األعراض (مح ىدثات العالـ الخارجي ًمف الحركة كالسككف ك ً
االفتراؽ) دليبلن عمى
يٍ
ى
ىى
حدكث العالىـ .غير أف "الممحد" شك ىؾ في صدؽ الدليؿ كصبلحيتو مف جية المفظ بسؤ و
اؿ و
عـ مف
ي
ثاف؛ يز ي
ً
ً
الحكـ بحدكث العالىـ ،فأصر "المتكمٌـ" عمى صحة ًاستداللو
خبللو اضطراب دليؿ ي
"المتكمٌـ" كعدـ تناسبو ىك ى
كي ُّ
بتقر و
بأف بي ىف أف الحكادث ًم ىف العالىـ،
ير آخر؛
كطفؽ ِّ
ى
رد الفركع إلى أصميا؛ ٍ
يفص يؿ معاني الدليؿ المجممة ى
ك عد أفضؿ جك و
مضمكنو ًم ىف العالىًـ .كقد ًانقطع "الممحد" كىذا يؤ ٌكد
أف يككف
ي
اب لسؤاؿ "الممحد" عف العالىـ ٍ

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.221

 -2ينظر ،فرانز فاف إيمراف ك ركب غركتندكرست ،نظرية نسقية في الحجاج "المقاربة الذريعية -الجدلية" ،ترجمة :عبد المجيد جحفة ،ط1
الكتاب الجديدة المتحدة ،بيركت ،2016 ،ص.83-82
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الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
ما ذىب إليو "إيمراف" ك"غركتندكرست" مف إدراج "الحجاج" ضمف الفعؿ التكمٌمي المغكم المركب كيقصد بو
لغكم مؤلؼ مف أفعاؿ تكمٌمية فرعية كمكجية إما إلى إثبات أك إلى إبطاؿ دعكل
أف الحجة فعؿ تكمٌمي
ه

كبناء عمى ىذا يصبح الفعؿ الحجاجي ىك األصؿ ،كالفعؿ المغكم البسيط ىك الفرع ،فيككف
معينة (.)1
ن

محككما بيا.
حاكما عمى ىذه األفعاؿ البسيطة ال
الحجاج
ن
ن

المحددات
كفيمايمي مقاربة ىذا التصكر عمى المناظرة السابقة؛ إذ نجمع في الجدكؿ اآلتي تمؾ
ٌ

كالمشركطيات التي جعميا "إيمراف ك غركتندكرست" ً
ناظ نما لتحقؽ فعؿ الحجاج المركب:

 -1كقد كضع "إيمراف ك غركتندكرست" شركطنا لتحقيؽ فعؿ الحجاج المركب؛ كىي صنفاف:

أولً :شروط التحديد
ً
ً
ً
يميز بيف الكعد كالكعيد ،كااللتماس كالخبر ...كىي نكعاف:
لغكيا ،كاال استحاؿ عمى المتمقي أف ٌ
باستيفاء ىذه الشركط يتحدد ما إذا كاف الممفكظ فعبل ن
ً
اما ًاتجاه القضايا المعبر عنيا.
أ -شروط المضمون القضوي :ي
مفاده أف كؿ منطكؽ(أ) يحقؽ فعبل ن
لغكيا بسيطنا ،يفيد التز ن

ب -الشرط الجوىري :إف حصكؿ مجمكعة أفعاؿ المغة البسيطة يعني أف المتكمٌـ يسعى إلى تعميؿ (ب) ،كصيغة الشرط الجكىرم تعني أف
دفاعا عف دعاكل مكجبة كسالبة.
الحجاج يككف ن

ثانيا :شروط التصحيح
ً

ال يكفي استيفاء "شركط التحديد" لتحقيؽ فعؿ لغكم صحيح؛ إذ يقتضي مجمكعة مف الشركط االبتدائية ك االلتزامية ،كىي:
أ-

الشروط البتدائية:
ً
ً
كميا.
*اعتقاد المتكمـ أف المخاطىب ال يقبؿ ا ِّدعاءه لػ ػ (ب) جز نئيا أك ن

ً
تعبر عنيا األفعاؿ البسيطة (...،2 ،1ف).
*اعتقاد المتكمـ أف المخاطب مستعد لقبكؿ كؿ قضية مف القضايا التي ٌ
مستعد لقبكؿ مجمكعة األفعاؿ البسيطة (...،1،2ف) مف حيث ىي تعميؿ مقبكؿ ل ػػ(ب).
*ًاعتقاد المتكمٌـ أف المخاطب
ه
ب -الشروط اللتزامية:
* ًاعتقاد المتكمٌـ أف ًا ٌدعاءه لػػ(ب) مقبك هؿ.
ً
تعبر عنيا األفعاؿ البسيطة (...،1،2ف) مقبكلة.
* اعتقاد المتكمـ أف القضايا التي ٌ
* ًاعتقاد المتكمٌـ أف مجمكعة األفعاؿ البسيطة (...،1،2ف) تعميؿ مقبكؿ ل ػػ(ب).

ينظر ،طو عبد الرحمف ،المساف كالميزاف أك التككثر العقمي ،ص.262-261
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الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
الشاىد

شروط فعل الحجاج المركب

تعبر عف ًالت ازـ بصدد مقبكلية القضايا
االجتماع ك ً
 .1قاؿ المتكمِّـ :الحركة كالسككف ك ً
االفتراؽ.
شركط المضمكف القضكم

قمت :العالىـ؛ ألف الحركة كالسككف في العالـ
 .2ي
أيضا فأتيتؾ بجك و
اب
ام مف العالـ ن
 .3قاؿ المتكمٌـ :سؤالؾ إي ى

مف العالـ ،فإذا جئت بمسألة مف غير العالـ جئتؾ بجكاب

مف غير العالـ.
الشرط الجكىرم

إف تحقيؽ القضايا (مف 1إلى )3ىك محاكلة يقكـ بيا المتكمٌـ كي
يقنع الممحد بمقبكلية دعكاه؛ كىي (حدكث العالىـ).
 .1يعتقد المتكمٌـ أف المخاطىب (الممحد) ال يقبؿ دعكاه

الشركط ً
االبتدائية

( اإليماف بحدكث العالىـ).

طب (الممحد) سيقبؿ القضايا
 .2يعتقد المتكمٌـ أف المخا ى
(.)3-2-1

 .3يعتقد المتكمٌـ أف المخاطىب (الممحد) سيقبؿ جممة القضايا
( )3-2-1كتعميؿ لمقضية ( اإليماف بحدكث العالىـ).

الشركط ً
االلتزامية

األثر التكاصمي

 .1يعتقد المتكمٌـ أف الدعكل ( اإليماف بحدكث العالىـ) مقبكلة.
 .2يعتقد المتكمٌـ أف القضايا ( )3-2-1مقبكلة.

 .3يعتقد المتكمٌـ أف جممة القضايا ( )3-2-1تش ٌك يؿ تعميبل
مقبكال لمقضية (عميؾ اإليماف بحدكث العالىـ).

يفيـ المخاطىب (الممحد) أف القضايا (ِّ )3-2-1
حجاجا عف
تشك يؿ
ن

الدعكل (عميؾ اإليماف بحدكث العالىـ).
الشرط التفاعمي (القبكؿ)

ب (الممحد) القضايا ( )3-2-1كتعميؿ لمقضية
يقبؿ المخاطى ي
( عميؾ اإليماف بحدكث العالىـ).
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الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
 النموذج :2
التقدـ
» ذكر األستاذ أبك إسحاؽ اإلسفرائيني –رحمو اهلل تعالى -مناظرة جرت لو مع ممحد يدعي ٌ
في عمـ الطبيعة ،فأكرد الممحد عميو سؤاالن ال تكرده الممحدة في إنكارىـ دكاـ العذاب في المعاد عمى ما
دار مف حديد
يعتقده أىؿ التكحيد بالبرىاف كالتصديؽ لما جاء بو المرسمكف كىك قكليـ :ىم ٍف زعـ أنا بنينا نا
كأكقدنا فييا أنكاع الكقكد ثـ طرحنا فييا إنسانا (ليبقى) مع غاية الح اررة ك ً
خارجا عف
االحتراؽ حيا كاف
ن
ن
ٌ

ؾ
إف أريتي ى
المعقكؿ فكيؼ بمف يزعـ أنو يبقى حيا عمى (طكؿ) الدكاـ مع ما ينالو مف اآلالـ .قاؿ لو األستاذٍ :

نفسؾ
ذلؾ في
ى
أف
ما حاصمو ٌ

ثـ أكرد األستاذ –رحمو اهلل-
ت في
ى
رجعت عف سؤ ى
دم ى
الؾ أك ٍ
ضبللؾ؟ قال :بل أرجعُ عنوٌ .
لذاب
اإلنساف يبتمع مف العركؽ كالمحـ الخشف ما لك طيبًخ ىك كلحـ معدة اإلنساف في قدر ى

لحـ معدتو قبؿ ما يبتمعو مف ذلؾ فما باؿ تمؾ العركؽ تذكب بنار معدتو ،ال تذكب معدتو بتمؾ النار.

ً
ثـ تذيبو نار كبدىا كتمقيو عمى ما شكىد فما باؿ تمؾ
كيتنزؿ عمى ما قالو األستاذ ابتبلع النعامة لمحديدٌ ،

النار التي تذيب الحديد ال تذيب معدة النعامة .فأجاب الممحد بما حاصمو :إف المعدة عمى تركيب خاص
تدفع عف نفسيا تمؾ الح اررة كتبقى عمى الحياة كما يناليا مف اآلالـ /في النار عمى تمؾ الح اررة المفرطة
كاآلالـ المكجعة بضرب خاص مف التركيب .فقاؿ األستاذ :فيمزمؾ أف تجكز (بقاء) أىؿ النار عمى تمؾ
و
بضرب خاص مف التركيبً .فانقطع الممحد ككذلؾ يفعؿ اهلل بك ٌؿ جاحد
الح اررة المفرطة كاآلالـ المكجعة
خير «( )1بنى "اإلسفرائيني" ًاعتراضو عمى إنكار "الممحد" دكاـ
مرتاب .فجزل اهلل األستاذ عف اإلسبلـ نا

ضرب مف
بأف ًاشترط –اإلسفرائيني -عمى "الممحد" الرجكع عف عقيدتو اإللحادية؛ كىك
ه
العذاب في المعاد؛ ٍ
الكعديات ً
(االلتزاميات)  Commissiveالتي تفيد ًالتزاـ المتكمـ بإنجاز و
فعؿ في الزماف المستقبؿ( .)2كيظير
ذلؾ في إشعار "الممحد" "األستا ىذ" بإمكانية رجكعو عف ضبللتو في حالة قكة حجة األستاذ كحصكؿ

ً
ً
ً
م في تأسيس
االقتناع .ك تكمف القكة الحجاجية اللتزاـ "الممحد" في ىدفعو "األستاذ اإلسفرائيني" لينبر ى
ً
ً
ضح في الجدكؿ أدناه:
اعتراضو عمى ا ِّدعاء "الممحد" عمى النحك المك ى

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.257-256

 -2ينظر ،فرانز فاف إيمراف ك ركب غركتندكرست ،نظرية نسقية في الحجاج "المقاربة الذريعية-الجدلية" ،ص.83-82
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الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
الشاىد

شروط فعل الحجاج المركب

تعبر عف ًالتزاـ بصدد مقبكلية القضايا
ثـ
 .1ىم ٍف زعـ أنا بنينا نا
دار مف جديد كأكقدنا فييا أنكاع الكقكد ٌ
طرحنا فييا إنسانا (ليبقى) مع غاية الح اررة ك ً
االحتراؽ حيا كاف
ن
خارجا عف المعقكؿ فكيؼ بمف يزعـ أنو يبقى حيا عمى
ن
شركط المضمكف القضكم

إف
(طكؿ) الدكاـ مع ما ينالو مف اآلالـ .قاؿ لو األستاذٍ :
ضبللؾ؟
ت في
أريتي ىؾ ذلؾ في
ى
نفسؾ رجعت عف سؤ ى
ى
دم ى
الؾ أك ٍ
 .2قاؿ األستاذ :اإلنساف يبتمع مف العركؽ كالمحـ الخشف ما لك

لذاب لحـ معدتو قبؿ ما
طيبًخ ىك كلحـ معدة اإلنساف في قدر ى
يبتمعو مف ذلؾ فما باؿ تمؾ العركؽ تذكب بنار معدتو ،ال
تذكب معدتو بتمؾ النار.

 .3فقاؿ األستاذ :فيمزمؾ أف تجكز(بقاء) أىؿ النار عمى تمؾ
و
بضرب خاص مف التركيب.
الح اررة المفرطة كاآلالـ المكجعة

إف تحقيؽ القضايا (مف 1إلى )3ىك محاكلة يقكـ بيا "اإلسفرائيني"
الشرط الجكىرم

كي "يقنع الممحد" بمقبكلية دعكاه؛ كىي(عميؾ اإليماف بدكاـ العذاب
في المعاد).
 .1يعتقد المتكمٌـ أف المخاطىب (الممحد) ال يقبؿ دعكاه (عميؾ

الشركط ً
االبتدائية

اإليماف بدكاـ العذاب في المعاد).

 .2يعتقد المتكمٌـ أف المخاطىب (الممحد) سيقبؿ القضايا
()3-2-1

طب (الممحد) سيقبؿ جممة القضايا
 .3يعتقد المتكمٌـ أف المخا ى
( )3-2-1كتعميؿ لمقضية (عميؾ اإليماف بدكاـ العذاب
في المعاد).

 .1يعتقد المتكمٌـ أف الدعكل(عميؾ اإليماف بدكاـ العذاب في
المعاد) مقبكلة.
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الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
الشركط ً
االلتزامية

 .2يعتقد المتكمٌـ أف القضايا ( )3-2-1مقبكلة.

 .3يعتقد المتكمٌـ أف جممة القضايا ( )3-2-1تش ٌك يؿ تعميبل
مقبكال لمقضية (عميؾ اإليماف بدكاـ العذاب في المعاد).

األثر التكاصمي

يفيـ المخاطىب (الممحد) أف القضايا (ِّ )3-2-1
حجاجا عف
تشك يؿ
ن

الدعكل (عميؾ اإليماف بدكاـ العذاب في المعاد).

ب (الممحد) القضايا ( )3-2-1كتعميؿ لمقضية
الشرط التفاعمي (القبكؿ)
يقبؿ المخاطى ي
(عميؾ اإليماف بدكاـ العذاب في المعاد).
فحكل ًاعتراض "األستاذ" مبنيةه عمى عقد مشابية بيف خمكد المعذب في نار جينـ مع ًاستمرار

االحتراؽ كبقاء معدة اإلنساف سالمةن مف ً
ً
االحتراؽ كالذكباف مع ما تبتمعو مف المحـ بعد تذكيبو بنارىا .ىذا

جية ،مف و
مف و
أحجـ عف تقديمو
جية أخرل ال ينبغي التيكيف مف القيمة الحجاجية لتعيد "الممحد"؛ إذ لك
ى
معاندا كالمعاند غير جدير بالمناظرة
لما بنى "اإلسفرائيني" ًاعتراضو عمى القضية باألساس ،كلعد "الممحد"
ن
كما تقضي بو أدبيات ىذا العمـ .فزاكج "األستاذ" في ًاستداللو عمى دكاـ العذاب في المعاد بيف األفعاؿ

المثب ًت لمقضية كاألفعاؿ اإلعبلنية  :Déclarativesالتي ترتبط بالمكاقؼ
عرض لمكقفو
ٍ
التقريرية التي تى ي
ً
و
ِّ
تصرؼ أك مصير اآلخر( .)1فكاف مآؿ المناظرة لصالحو
اء
كالسمككات االجتماعية التي يتخذىا المتكمـ إز ى
بأف ًانقطع الممحد.
ٍ
 النموذج:3
سني قدرنيا فقاؿ ِّ
» ناظر ِّ
السن يي لمقدرم :اِق أر فاتح َة الكتاب .فق أر حتى بمغ إلى قكلو تعالى:
ه

السني :نستعينو في ماذا؟ فيما بيدؾ تحصيؿ الحاصؿ كىك باطؿ ،أك
ﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ فقاؿ لو ٌ
فيما بيده فمذىبؾ باطؿً .فانقطع القدرم «( .)2إف في ًاعتراض المتكمٌـ ( ِّ
طا مف األفعاؿ التكجييية
السني) نم ن

تكتسب حجاجيتيا إذا
(األمريات)  :Directivesكىي محاكلة المتكمِّـ تكجيو المخاطب إلى فعؿ شيء ما،
ي
تجاكزت حد األمر كالنيي إلى النصح أك التكصية مثبل( ...)3فتكجيو ِّ
م إلى قراءة اآلية الكريمة:
السني القدر ى

 -1ينظر ،فرانز فاف إيمراف ك ركب غركتندكرست ،نظرية نسقية في الحجاج "المقاربة الذريعية-الجدلية" ،ص.83-82
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.293

 -3ينظر ،فرانز فاف إيمراف ك ركب غركتندكرست ،نظرية نسقية في الحجاج "المقاربة الذريعية-الجدلية" ،ص.83-82
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و
الحجة عميو ببطبلف القدر ،كحسبنا
مقصكد لذاتو كانما جاء إلقامة
أمر غير
ٌ
ﱡﭐ ﱔ ﱕﱖﱠ ه
لمتدليؿ عمى حجاجية ىذا الفعؿ ًاستيفاؤه الشركط التي كضعيا "فاف إيمراف" ك"غركتندكرست" لتمييز فعؿ
الحجاج المركب:
الشاىد

شروط فعل الحجاج المركب

تعبر عف ًالتزاـ بصدد مقبكلية القضايا

شركط المضمكف القضكم

الشرط الجكىرم

السني لمقدرم :اق أر فاتحة الكتاب ،فق أر حتى بمغ قكلو
 .1قاؿ ٌ
تعالى:ﭐﱡﭐ ﱔ ﱕ ﱠ

السني :نستعينو في ماذا فيما بيدؾ تحصيؿ الحاصؿ
 .2قاؿ ٌ
كىك باطؿ ،أك فيما بيده فمذىبؾ باط هؿ.

(السني)
إف تحقيؽ القضايا (مف 1ك )2ىك محاكلة يقكـ بيا المتكمٌـ
ٌ
كي يقنع (القدرم) بمقبكلية دعكاه؛ كىي (بطبلف القكؿ بالقدر)

الشركط ً
االبتدائية

ـ(السني) أف المخاطىب (القدرم) ال يقبؿ دعكاه
 .1يعتقد المتكمٌ
ٌ
(بطبلف القكؿ بالقدر).

طب (القدرم) سيقبؿ القضايا
 .2يعتقد المتكمٌـ
(السني) أف المخا ى
ٌ
()2-1
(السني) أف المخاطىب (القدرم) سيقبؿ جممة
 .3يعتقد المتكمٌـ
ٌ
القضايا ( )2-1كتعميؿ لمقضية (بطبلف القكؿ بالقدر)

الشركط ً
االلتزامية

(السني) أف الدعكل(بطبلف القكؿ بالقدر)
 .1يعتقد المتكمٌـ
ٌ
مقبكلة.
ـ(السني) أف القضايا ( )2-1مقبكلة.
 .2يعتقد المتكمٌ
ٌ
(السني) أف جممة القضايا ( )2-1تش ٌك يؿ
 .3يعتقد المتكمٌـ
ٌ
تعميبل مقبكال لمقضية (بطبلف القكؿ بالقدر).
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األثر التكاصمي

يفيـ المخاطىب (القدرم) أف القضايا (ِّ )2-1
حجاجا عف
تشك يؿ
ن

الشرط التفاعمي (القبكؿ)

ب(القدرم) القضايا ( )2-1كتعميؿ لمدعكل (بطبلف
يقبؿ المخاطى ي

الدعكل (بطبلف القكؿ بالقدر).

القكؿ بالقدر)

كيتأ ٌكد بعد ىذا حجاجية فعؿ األمر السابؽ الذم أكرده السني في إطار ً
االعتراض عمى القكؿ بالقدر كنفي
ٌ
الحجة داحضةه ًال ِّدعاء القدرم
كسب المرء ألفعالو كدليمو في ذلؾ طمب اإلعانة المثبت في اآلية الكريمة ،ك ٌ
فعبلن لذلؾ ًانقطع.
 النموذج:4
» ًاجتمع ذات و
كنت
يكـ كىيب بف الكرد(م) كسفياف الثكرم كيكسؼ بف إسباط ،فقال الثوري :قد ُ

فوددت ٍّأني مت .فقاؿ يكسؼ :كلً ىـ؟ قال :لَ َّما أتخوف من الفتنة .قال يوسف:
أكرهُ موت الفجأة قبل اليوم،
ُ
صالحا .فقيؿ لكىيب:
يوما أتوب فيو وأعمل
لكني أكره طول البقاء .قاؿ الثكرم :كلً ىـ؟ قاؿ :لَ َعمٍّي
ُ
ً
أصادف ً

و
عين ٍيو«...
أم
ُّ
شيء تقكؿ أنت .قاؿ :أنا ل أختار ً
م بيف ى
شيئا أحب إلى اهلل تعالى .قاؿ :فقبؿ الثكر ى

()1

تنطكم المناظرة عمى فعميف لغكييف ليما دكر حجاجي؛ يندرجاف ضمف التعبيريات (البكحيات)

 :Expressivesالتي غرضيا اإلنجازم ىك المكقؼ النفسي( )2كيتجمى ذلؾ في:
()3

م"
تعبير التابعي الجميؿ "سفياف الثكر ُّ

عف مكقفو مف البقاء في الدنيا؛ كىك يكره مكت الفجأة .كلـ يكف

المكقؼ ًانفعاليا ً
صرفنا؛ إذ ىبرىره "الثكرم" -في إطار العرض كالتدليؿ -بمخافة الفتنة.
ن

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.302

 -2ينظر ،فرانز فاف إيمراف ك ركب غركتندكرست ،نظرية نسقية في الحجاج "المقاربة الذريعية-الجدلية" ،ص.83-82

3
 سفياف بف سعيد بف مسركؽ الثكرمً ،م ٍف ىكلىًد ثكر بف عبد مناة بف أد بف طابخة بف إلياس بف مضر بف نزار بف معد بف عدناف .يكًل ىد سنة سبعكد ًف ىف كىك ًابف أربع كستيف ستة؛ في سنة 161ق .ينظرً ،ابف النديـ الفيرست،
كتسعيف لميجرة .مات سفياف بالبصرة مستت انر ًم ىف السمطاف ،ي

ص.315-314
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ك مكقؼ "يكسؼ بف إسباط"

()1

السمككي (الكجداني) مف طكؿ المككث في الحياة الدنيا كىك الكراىة التي

ًاستدؿ ليا بتحصيؿ التكبة كالعمؿ الصالح .فيما ًاتٌخ ىذ "كىيب"( )2مكقفنا ثالثنا تجاكزنيا؛ إذ أعمف
ً
قد ىميا عمى ًاختياره الشخصي؛ ألف
ال أختار ن
كي ٌ
شيئا ٌ
أحب إلى اهلل تعالى" ليرجئ االختيار لممشيئة اإلليية ،ي
الخيرة فيما ًاختاره اهلل تعالى كىذا ما جاء في يمحكـ تنزيمو –سبحانو -في أكثر مف مكضع؛ كقكلو عز
قائ نبل" :أنا

ﱐﱒﱓﱔ
ﱑ
كجؿ :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱏ
ﱎ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ ( .)3كقكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ
ﱖ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ( .)4كبالمجمؿ فإف المناظرة
ﱗ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕ
سيركرة حجاجية ًبامتياز تبادؿ فييا ُّ
و
عار و
كؿ ً
كمعترض (يكسؼ -كىيب) الحجة التي يستدؿ بيا
ض (الثكرم)
لمكقفو ،فم ىما صرىح (كىيب) كانت لو الغمبة؛ ألنو صاحب الحجة األقكل.
بشكؿ و
و
عاـ؛ يمكف اإلقرار بأف األغراض
المدكنة
مف خبلؿ مبلحظة تردد ىذه األصناؼ في
ٌ
كتمظير مف بيف الممفكظات التخاطبية في المناظرة ىي اإلخباريات (التقريريات) كاإلعبلنيات
نا
األكثر نشاطنا

و
بحكـ يتبلءـ ك رىأيو العقدم في المسألة المخصكصة .كالذم يستدعيو سياؽ
يصرح فييا المتكمِّـ
كىي التي ِّ
المحاكرة كالتحاكر ك ً
االستدالؿ ،كىي ترد –في الغالب -مقترنة بأفعاؿ مف قبيؿ :أكد ،أنكر ،أجاب،
متقرر في المناظرات السابقة كفي غيرىا ...كىي دالةن عمى الطبيعة الحكارية
ًاعترض .)5( ...كىذا
ه
تصديؽ ألطركحة "إيمراف" ك"غركتندكرست" التي
لممناظرات العقدية ،بؿ كالجدلية التفاعمية كىذه الخصيصةي
ه

فإف كاف الغرض منو إزالة شؾ المخاطىب
مؤداىا أف الفيصؿ لكصؼ الخطاب بالحجاجي ىك اليدؼ منو؛ ٍ
و
و
خبلفية ما؛ فالمرسؿ يستعمؿ أغمب أصناؼ الفعؿ التقريرم إف لـ يكف كمٌيا ليعب ىِّر عف كجية
مسألة
في
1

 الزاىد مف سادات المشايخ ،لو مكاعظ كحكـ .نزؿ الثغكر يمرابطان .ركل الحديث الشريؼ كجمع بعضو ،غير أف اإلماـ البخارم –رحمو اهلل تعالى-لـ ينقؿ عنو شيئا؛ لعدـ ًاستيفائو المعايير التي ًاشترطيا في ركاية الحديث.
ينظر ،الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج ،9ص.171-170

2

اىد ثقةه مات سنة 153ق .ينظر ،الذىبي ،سير أعبلـ
اني ز ه
 يقاؿ :اسمو عبد الكىاب ،كيقاؿ :أبك عثماف المكي مكلى بني مخزكـ .هعابد رب ه
النببلء ،ج ،7ص.199

 -3األحزاب.36 :

 -4البقرة :مف اآلية .216
 -5ينظر ،فرانسكاز أرمينكك ،المقاربة التداكلية.،ص.83
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نظره أك لمتراجع عنيا عند ًاقتناعو بأنيا لـ تعد صالحةن كما يعبر بيا عف تنازلو عف دعكاه ككذلؾ لتأسيس

نتيجة ( .)1كيردفيا باألفعاؿ اإلعبلنية التي تنطكم عمى أحكامو ًاتٌجاه القضايا كحتى األشخاص؛ مما يجعؿ
المناظرات العقدية فعاليات حجاجية ًبامتياز تتكئ عمى الخاصية الحكارية –التي سبؽ بحثيا كاثباتو في
الفصؿ السابؽ -القائمة أساسا عمى ثنائية العرض ك ً
االعتراض في ًاتِّ و
صاؿ متكاش وج كمتناكب بما يؤدم إلى
ن
ًانغبلؽ تمؾ المناظرات بعد ظيكر فر و
قة عمى أخرل.

ثانيا :السمم الحجاجي L’échelle argumentative
ً
 .1مفيوم السمّم الحجاجي:

ًاختمؼ الدارسكف في تسمية ىذا المفيكـ تبعان لتنكع الدراسات كًاختبلؼ مرجعياتيا؛ فمقد أصؿ ليا

"طو عبد الرحمف" تحت عنكاف" مراتب الحجاج كقياس التمثيؿ" كعنيا يقكؿً » :اعمـ أف ً
االىتماـ بػ ػ "مسألة
المراتب أك المدارج" ًباعتبارىا ظاىرة لغكية طبيعية ًاتخذ صبغة خاصة مع ًانبعاث الدراسات المسانية
كمباحث فمسفة المغة ،كيكفي شاىد عمى ذلؾ تنكع ًاختصاصات الدارسيف الذيف ًاشتغمكا ىذه المسألة
المغكية ،فنجد المساني كالمنطقي كالرياضي كالمتفمسؼ«

()2

ًانطمؽ "ديكرك" في صياغتو لنظرية "السمـ

الحجاجي "L’échelle argumentativeمف فرضية تراتبية الحجج ضمف الممفكظات المغكية؛ فالسمـ
قائـ عمى معيار التفاكت في درجات القكة
نظاـ لمحجج ه
الحجاجي كمفيكـ مركزم في الحجاج المغكم ىك ه
كالضعؼ ،كمف ثـ القدرة عمى الكصكؿ إلى النتيجة كتبعان ليذا التفاكت تخضع الحجج لترتيب خاص ىك

الذم سماه "ديكرك" "السمـ الحجاجي"؛ رمز لو (ب) :كلذلؾ عرفو بأنو » فئةه حجاجيةه مكجيةه«

()3

يككف

فييا » تدافع الحجج كترتيبيا حسب قكتيا؛ إذ ال تثبت
غالبان إال الحجة التي تفرض ذاتيا عمى أنيا أقكل في السياؽ «

()4

كفؽ ترتيب تدريجي سياقي يكجييا

خطابيا إلحداث التأثير المطمكب -فعؿ الحجاج -ما يجعميا تتصؼ بالمركنة كالنسبية مع قابميتيا لئلبطاؿ.

 -1ينظر ،الشيرم ،استراتيجيات الخطاب ،ص.467-468
 -2طو عبد الرحمف ،المساف كالميزاف ،ص.273

 -3ينظر ،العزاكم أبك بكر ،المغة كالحجاج ،العمدة في الطبع ،الدار البيضاء ،المغرب ،2006 ،ص.20
 -4عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،إستراتيجيات الخطاب ،ص.500-499
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كيتميز "السمـ الحجاجي" بالسمات اآلتية(:)1
و
 كؿ و
درجة ما مف السمـ يككف القكؿ الذم يعمكه دليبل أقكل منو بالنسبة
قكؿ ىي ًريد في


لمنتيجة "ف".

 إذا كاف القكؿ "ب" يؤدم نتيجة "ف" فيذا يستمزـ أف " ج" أك "د" الذم يعمكىما درجة يؤدم إلييا كالعكس
صحيح.
كىذا يعني كجكد تبلزـ في المحاجة بيف األقكاؿ التي ىي حجج غير متساكية مف حيث القكةي مرتبة ترتيبان

بارد ،ماداـ مكقعو مف
تصاعديان مف األضعؼ إلى األقكل .فإذا كاف الماء صقيعان فيك يستمزـ منطقيان أنو ه

في مراتب البركدة يجعمو أقكل( .)2في حيف مثؿ الباحث "عبد اليادم الشيرم" لمسمٌـ الحجاجي بما يعرضو
اإلنساف في سيرتو الذاتية مف تراتبيات في حياتو؛ منيا نمكه المعرفي

كأعمالو ،ىذه التراتبيات

الحجاجية األصؿ ذات » مراتب مختمفة ،كؿ مرتبة منيا ترتبط مع غيرىا بقكانيف مخصكصة« (.)3
عرؼ ىذه القكانيف ب ػ ػ ػ "قكانيف السمـ الحجاجي"
تي ى
 .2قوانين السمم الحجاجي:
بناء عمى الصكر العامة ليا؛ كىي ثبلثةه:
يخضع السمـ الحجاجي لثبلثة قكانيف تضبط سيركرتو ن

قانكف النفي (تبديؿ السمـ) ،قانكف القمب ،قانكف الخفض.
أ -قانون النفي:

مستخدمان مف ىقبؿ متكمًـ ما ،ليخدـ نتيجة معينة فإف نفيو أم ال "أ"
كمفاده إذا كاف قك هؿ ما "أ"
ى

سيككف نتيجةن مضادةن أم إذا كاف "أ" ينتمي إلى الفئة الحجاجية "ف" فإف "ال أ" ينتمي إلى "ال -ف" مثؿ:
مجتيد ،لقد نجح في االمتحاف.
يد
ه
 زهيد ليس مجتيدان ،إنو لـ ينجح في االمتحاف.
 زه -1ينظر ،العزاكم أبك بكر ،المغة كالحجاج ،ص.21

 -2ينظر ،عبد اهلل صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،كمية اآلداب كالفنكف منكبة ،دار المعرفة ،ط ،2تكنس،2007 ،
ص.364-363

 -3طو عبد الرحمف ،المساف كالميزاف ،ص.273
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ب -قانون القمب:
يرتبط ؛ فإذا كانت إحدل الحجتيف أقكل مف األخرل في قكتيا الحجاجية لمداللة عمى نتيجة معينة،
بسابقوُّ ،
كيعد تكممةن لو ،كمفاده أف السمـ الحجاجي لؤلقكاؿ المنفية ىك عكس سمـ األقكاؿ المثبتة فإف نقيض
الحجة الثانية أقكل مف نقيض الحجة األكلى في التدليؿ عمى النتيجة المضادة مثؿ:
يد عمى الماجستير ،كحتى الدكتكراه.
 حصؿ ز هيد عمى الدكتكراه ،بؿ لـ يحصؿ عمى الماجستير.
 لـ يحصؿ ز هكنمثِّؿ ليما بالسمميف الحجاجييف اآلتييف:

َن

ن

ح2

زيد حاصل عمى الدكتوراه.

ح2

زيد لم يحصل عمى الماجستير.

ح1

زيد حصل عمى الماجستير.

ح1

زيد لم يحصل عمى الدكتوراه.

إف حصكؿ "زيد" عمى درجة "الدكتكراه" يستمزـ حصكلو عمى درجة "الماجستير" ،كىك أقكل حجةن
عمى كفاءتو العممية ،عمى النقيض يقتضي عدـ حصكلو عمى "الماجستير" عدـ حصكلو عمى "الدكتكراه"
كىك أقكل حجةن عمى عدـ كفاءتو العممية.
ج -قانون الخفض Loi d’abaissement
يكضح قانكف الخفض  Loi d’abaissementالفكرة التي ترل أف النفي المغكم الكضعي يككف
مساكيان لعبارة  Moins queكقد مثؿ لو "العزاكم" بقكلو:
 الجك ليس باردان.كثير مف األصدقاء إلى الحفؿ.
 -لـ يحضر ه
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نستبعد التأكيبلت (البرد القارس -الشديد) أك أف (األصدقاء كميـ حضركا إلى الحفؿ) ثـ تؤكؿ ىذه الجمؿ
كمايمي:
 إذا لـ يكف الجك باردان فيك ( دافئ أك حار). لـ يحضر (إال القميؿ) مف األصدقاء إلى الحفؿ.ف ػ» إذا صدؽ القكؿ في مراتب معينة مف السمـ فإف نقيضو يصدؽ في المراتب التي تقع تحتيا«(.)1
فالخفض الناتج عف النفي ال يتمكقع في السمـ الحجاجي ،كال تندرج األقكاؿ اإلثباتية (الجك بارد) كاألقكاؿ
المنفية (الجك ليس باردان) في الفئة الحجاجية ذاتيا ،كال في السمـ الحجاجي نفسو؛ لذلؾ تتفاكت الحجج مف
حيث القكة كالضعؼ كىذا ىك جكىر مفيكـ السمـ الحجاجي؛ ذلؾ أنؾ درجة قكة الحجة كضعفيا.
كاذا عدنا إلى النسؽ المعرفي العربي اإلسبلمي؛ فقد عرؼ األصكليكف كالفقياء المسممكف ىذه
التراتبية في أحكاـ األصكؿ كأحكاـ الفقو؛ إذ رتبكا الكاجب كالحراـ في طرفي السمـ تتكسطيما درجتا
()2
الم ىكم ًفيف ،كيمكف
المندكب كالمكركه بينيما المباح المطمؽ  .كمحصمة ىذا التراتب بناء سممي يح يك يـ أفعاؿ ي
تمثيؿ ىذا السمـ الحجاجي عمى النحك التالي:

ن = اإلقناع و ِ
الحتجاج بحكم تكميفي
الفرض /الواجب
المندوب /المستحب
المباح /الحالل
المكروه
الحرام /المحظور
1

 -طو عبد الرحمف ،المساف كالميزاف ،ص.277

 -2ينظر ،الجصاص أبك بكر أحمد بف عمي الرازم ،أحكاـ القرآف ،تحقيؽ :محمد الصادؽ قمحاكم ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت 1405ق،
ج ،2ص.156
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أساسا في » إخراج قيمة القكؿ الحجاجي مف حيز المحتكل
تكمف أىمية السبللـ الحجاجية
ن

الخبرم ،كىذا يعني أف القيمة الحجاجية ال يمكف الحكـ عمييا بالصدؽ أك الكذب؛ ألنيا ال تخضع لشركط
الصدؽ المنطقي ،فيي ليست قيمة مضافة إلى البنية المغكية بؿ مسجمة فييا يتكيٌف بيا التنظيـ الداخمي

لمغة« (.)1

تزخر المدكنة بالمغة الحجاجية التي حاكؿ مف خبلليا المتناظركف إيقاع اإلذعاف في خصكميـ .كيمكف
تممس تراتبية حججيـ في بعض النماذج؛ مف ذلؾ:
 .3تمظيرات الساللم الحجاجية في "عيون المناظرات":
 النموذج :1مناظرة المياجرين واألنصار ( الحباب بن المنذر /أبو بكر الصدٍّيق) (.)2
()3

جمعت ىذه المناظػ ػرة بيف أبي بكر الصديؽ كالحباب بف المنذر
()4

كالمياجريف

كتحديدا في سقيفة بني ساعدة
بالمدينة المنكرة
ن

()5

ك ر و
ىط مف األنص ػ ػػار

كىي ظمة كانكا يجمسكف تحتيا ،فييا بكيع

أبك بكر الصديؽ -رضي اهلل عنو -بعد كفاة النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ في السنة 11لميجرة .أما

 -1ش كرم المبخكت ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،إشراؼ :حمادم صمكد ،جامعة اآلداب كالفنكف كالعمكـ
اإلنسانية ،تكنس ،1كمية اآلداب منكبة ،فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج ،سمسمة آداب ،مجمد ،1998 ،39ص.370

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص .159-158
ً 3
كيكنى "أبا عمرك" يكلًد في السنة األكلى كالثبلثيف قبؿ اليجرة .شيد المشاىد كميا مع النبي صمى اهلل عميو كسمـ.
 ابف الجمكح بف زيد بف حراـ ،يأخذ النبي صمى اهلل عميو كسمـ برأيو السديد في بعض المكاقؼ؛ كيكـ بدر .ككاف مف المشاركيف بالرأم في يكـ السقيفة .تكفي في خبلفة "عمر بف
الخطاب" كقد جاكز الخمسيف ًم ٍف عمره .ينظر ،طبقات ًابف سعد ،ج ،3ص.526-525
 -4المياجركف أىؿ مكة المكرمة الذيف آمنكا بالرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كنصركه ،كدافعكا عنو أماـ أذل المشركيف في مكة ،كىاجركا معو إلى
رضاء هلل تعالى .أما األنصار ًاسـ إسبلمي سمى بو النبي صمى اهلل عميو كسمـ األكس كالخزرج كحمفاءىـ؛ فاألكس
المدينة المنكرة؛ نصرةن لمديف ك ًا
ن
الخزرج يينسبكف إلى "أ ٍىكس بف حارثة" فيـ أىؿ المدينة المنكرة الذيف آككا الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ كالمياجريف
يينسبكف إلى "أ ٍىكس بف حارثة" ك ى
الحؽ سبحانو في قكلو :ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ
كشارككىـ بأمكاليـ كمنازليـ بعد ىجرتيـ .كقد كصفيـ
ٌ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﱠ
الحشر .9-8:ينظر ،أحمد بف عمي بف ىح ىجر العسقبلني ،فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،تحقيؽ :عبد القادر شيبة الحمد ط ،1الرياض ،2001
ج ،7ص.88-87

 -5ينظر ،ياقكت الحمكم ،معجـ البمداف ،دار صادر ،بيركت ،1977 ،ج ،3ص.229-228
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"بنك ساعدة" الذيف أضيفت إلييـ السقيفة؛ فيـ بنك ساعدة بف كعب بف الخزرج بف حارثة بف ثعمبة بف
عمرك...
إذا نظرنا في تراتبية الحجج في ىذه المناظرة ،فقد تباينت درجة قكة األدلة كالحجج التي قدميا
ِّ
بدءا باآلية الكريمة التي تصؼ المياجريف ب ػ
"الصديؽ" لممطالبة بحؽ المياجريف في الحكـ كالكالية؛ ن
أخير ًاستشيد بحديث نبكم
تحث الناس عمى ًاتِّباع "الصادقيف" ك نا
"الصادقيف" ،ثـ ًاستحضار آية أخرل
ٌ
شريؼ؛ إذ » ركل ليـ أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمم قال" :األئمة ِم ْن قريش" «( .)1إف ىذه الحجج

كاف كانت كميا نقمية ،فإف الحجة األخيرة ترجح عمى األكلى كالثانية؛ ألف ً
االستدالؿ باآليتيف مبني عمى
ٌ
ٍ
و
بشكؿ مباشر كصريح حاسـ لممناظرة.
التأكيؿ في حيف أف األخيرة صرحت بحكـ المسألة
ن= الولية لممياجرين.
ح3
ح2
ح1

األئمة ِم ْن قريش

اهلل ج ّل جاللو أمر ِباتٍّباع الصادقين (المياجرين)
وصف اهلل تعالى المياجرين بالصادقين

جميعا -ف ػ ػ » صدقكه في ركايتو كنزلكا
كقد أذعف األنصار ألطركحة أبي بكر الصديؽ – رضكاف اهلل عمييـ
ن
عمى قضيتو كًاتفقكا عمى قكلو؛ فزاؿ الخبلؼ ببركة الصديؽ أبي بكر رضي اهلل عنو« (.)2
 النموذج :2مناظرة "حاطب بن أبي َب ْمتَعة" لممقوقس النصراني حول المسيح عميو السالم.

(شخصيا
تندرج ىذه المناظرة ضمف تمؾ المناظرات التي خاضيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
ن

أك بأحد رسمو) في فتر و
ات زمنية مختمفة مف حياتو صمى اهلل عميو كسمـ (عاـ الفيؿ 11-ق750-632 /ـ)
ي

1

 -السككني ،عيكف المناظرات ،ص .159-158

2

 -المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا
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اما مف الييكد ...بعد أف أمره الحؽ سبحانو
كالتي دعا فييا مشركي قريش كالعرب ك كفكدان مف النصارل كأقك ن

كتعالى بالجير بالدعكة فقاؿ عز كجؿ:ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ (.)1
()2

كقد جرت المناظرة بيف حاطب بف أبي ىبٍمتىعة

ك المقكقس النصراني( )3في اإلسكندرية( .)4دعا "حاطب"

"حاطبا" فقىطىع عقيدتو بؿ عقيدة كؿ النصارل في عيسى
كحاج
المقكقس إلى اإلسبلـ ،لكف ىذا األخير أبى
ٌ
ن
المسيح؛ الذيف يزعمكف أنو كلى يد ً
كبير -كيمكف تمثيؿ ىذا ًاستدالؿ كؿ منيما
اهلل – تعالى اهلل عف ذلؾ يعمي نكا نا
ى
بالسم ىم ٍيف التالييف:
ي

 -1الشعراء.214:

2
يشحب بف يعرب بف قحطاف؛ ك إلى قحطاف جماع اليمف .دخؿ اإلسبلـ كىاجر إلى
 أبك محمد ،كىك مالؾ بف عدم بف الحارث بف يمرة بف أ ىيدد بف يالمدينة ،شيد حاطب المشاىد كميا ،كىك ىم ٍف ًا ختاره رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إلى المقكقس صاحب اإلسكندرية .مات حاطب بالمدينة المنكرة

سنة  30لميجرة ،كصمى عميو عثماف بف عفاف .ينظر ،طبقات ابف سعد ،ج ،3ص.107-106

و
و
نسبة ليذا
كمقب أك
" -3المقكقس" ىك النطؽ العربي لمكممة المصرية القديمة –القبطية تجاك انز -التي شاعت زمف الفتح اإلسبلمي لمصر

"قيرس" أك "سيركس" كىك
البطرؾ/األسقؼ عظيـ القبط ،حاكـ مصر الركماني .الذم تعكد أصكلو إلى "قاسيس" بالقكقاز .كاسمو األصمي "كيرس" أك ي
اسـ كاف شائع نا في العالـ المسيحي في ذلؾ الزماف .حكـ مصر بإيعاز مف ىرقؿ عظيـ الركـ سنة 631ـ كأحكـ سيطرتو عمييا بالقكة .أرسؿ إليو

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ خطابان مع "حاطب بف أبي بمتعة" يدعكه فيو إلى اإلسبلـ كلما تيقف مف صدؽ نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ أكرـ
نزؿ مبعكثو كأىدل لرسكؿ اهلل جاريتيف (مارية كسيريف) كعبدان(مابكر) .لكنو رفض ًاعتناؽ اإلسبلـ –مع يقينو بو -كبقيت مصر عمى المسيحية حتى

السير في سنة فتح اإلسكندرية بيف قكليف فبعضيـ يزعـ أنو حصؿ
السنة العشريف ىجرية؛ إذ فتحيا "عمرك بف العاص" رضي اهلل عنو .كًاختمؼ أىؿ ٌ
الفتح سنة (25ق) .ينظر ،الطبرم ،تاريخ الطبرم" تاريخ الرسؿ كالممكؾ" ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار
سنة (16ق) ،كعند البعض كاف
ي

المعارؼ ،ط ،2مصر ،ج ،4ص .105-104كينظر ،يكسؼ زيداف ،فتح مصر "بشاعة المقكقس" www.almasryalyoum.com
 .)01:08( 2017/11/07كينظر ،سناء المصرم ،ىكامش الفتح اإلسبلمي لمصر "حكايات الدخكؿ

الكرمؿ.www.wahbem@yahoo.com

كرحمة االنصيار ،المنيؿ دالية

ص.37-5

4
طيبة
كبمد شر ه
 كىي المدينة التي بناىا اإلسكندر ،عمى بحر الركـ حصف منيع هيؼ؛ كثير الصالحيف كالمتعبديف شريبييـ مف النيؿ ،كثيرة األمصار ٌ

ُّ
يصب النيؿ في بحر الركـ كىي مدينة ذم القرنيف.
مثمر كمزارع  ...ثـ
شجر ه
نظيفة بناؤىـ مف الحجارة البحرية في نكاحييا ه

ينظر ،المقدسي،

أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ ،مكتبة مدبكلي بالقاىرة ،مصر ،ط ،1991 ،3ص .197-196كينظر ،الشريؼ اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ في
ًاختراؽ اآلفاؽ ،المجمد األكؿ ،ص.321-319
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ِ
*استدلل المقوقس:

ن= محمد ليس ّ
نبيا

ح2

ِ
عدة معارك.
ب في ّ
محمد صمى اهلل عميو وسمم ُغم َ
نبي هللا ال ُيغلَب

ح1
*اِستدالل "حاطب" المضاد:

نَ = المسيح ليس ابنا هلل تعالى.

َح 2

صلِب
المسيح عيسى ُ

َح 1

ب
ولد هللا ال ُيصلَ ُ

ًاعتمد "حاطب" إلثبات صحة نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ عمى إسقاط عقيدة النصارل في
المسيح (عيسى ًابف اهلل) ًفافترض أنو كذلؾ فعبل ،كبنى عميو ًاستحالة أف ِّ
يعذب الكالً يد ىكلى ىده ،كما داـ
أف يككف كلى ندا هلل سبحانو.
ب المسيح ،فعيسى –عميو السبلـ -ال يمكف ٍ
صٍم ى
النصارل ييثبًتكف ى
كزاد "السككني" عمى المناظرة تعميقو فقاؿ » :مكت النبي صمى اهلل عميو كسمـ كمرضو ال يقدح

في نبكءتو؛ إذ النبكءة غير ذلؾ كخبلفو .كانما يرفعيا ُّ
ضدىا فكذلؾ ال يقدح جرحو كقتمو؛ ألف ىذا ال
يناقض الصدؽ عمى اهلل تعالى كتبميغ ما أمر بتبميغو.)1( «...
كيحسف ترجمة ىذا ً
االستدالؿ بالسمـ اآلتي:

1

 -السككني ،عيكف المناظرات ،ص.185
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ِ
المؤيد لــ "حاطب":
*استدلل "السكوني"
ّ

ن= الصفات البشرية للنبي صلى هللا عليه وسلم ال تنفي

نبوته

ح2

النبي يمرض ويموت.

ح1

النبي محمد إنسان.

مق

ك ّل الناس تمرض وتموت.

فالمرض عرض يصيب األنبياء بحكـ انتمائيـ إلى الجنس البشرم يجرم عمييـ ما يجرم عمى مف ىـ
يعد مف خكارـ النبكة أك قكادح الرسالة مطمقنا.
دكنيـ ،كىذا ال ٌ

ثالثًا :الروابط الحجاجية:
مما تيعزل إليو حجاجية المدكنة -عيكف المناظرات -تمؾ المؤشرات المغكية التي تقكـ بعمميات
حجاجية تي ٍح ًك يـ الربط عند المحاجة بيف النتيجة كحجتيا .ىي ما ييسمى بالركابط
 Les connecteursك العكامؿ Les Opérateursالحجاجية (.)1
 .1مفيوم الرابط الحجاجي:
الركابط ىي أحد المؤشرات الحجاجية التي تستند معنى مف المعاني إلى المقكالت التي يتمفظ بيا
ً
ختتاما؛ ألف العبلقات بيف القضايا كاألحداثٌ ،إنما
المتكمـ ،كبيا يكجو دفة الحجاج بدايةن كنياية ،ا ن
فتتاحا كًا ن
يعبر عنيا عمى نحك خاص بكاسطة مجمكعة مف العبارات مف مختمؼ أنكاع التراكيب؛ مما يمكف أف نطمؽ
عميو ًاسـ الركابط( )2كيقصد بالركابط الحجاجية أك الربط أك الكصؿ؛ الكحدات المغكية أك المكرفيمات التي
اء تعمؽ األمر بالظركؼ (مع -ذلؾ -رغـ )...أك العطؼ (الكاك ،الفاء )...أك
تقيـ عبلقة بيف جممتيف ،سك ن
 -1ينظر ،ركبكؿ آف ك مكشبلر جاؾ ،التداكلية اليكـ ،ص.169

 -2ينظر ،فاف دايؾ ،النص كالسياؽ "استقصاء البحث في الخطاب الداللي كالتداكلي" ،ترجمة :عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرؽ
المغرب ،لبناف ،2000 ،ص.83-82

721

الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
اإلتباع بالصمة (ألف ،بما أف ،غير أف)...

()1

عمى أف ديكرك" ميز بيف الركابط كالعكامؿ الحجاجية؛

فالركابط تصؿ بيف قكليف أك حجتيف ( بيف حجة كنتيجة أك مجمكعة حجج) مثؿ :أدكات ً
االستئناؼ
(الكاك ،الفاء ،لكف ،إذف.)...،
أما العكامؿ فيي ال تربط بيف متغيرات حجاجية ،لكنيا تقكـ بحصر كتقييد اإلمكانات الحجاجية

التي

تككف و
لقكؿ ما (.)2
عمكما كأيا كاف العنصر المساني المكظؼ يي ُّ
عد ًاستعماؿ ىذه الركابط ك العكامؿ في الخطاب مف
ن
النص كربط أجزائو دالليان كزيادة
دكر في ًاتِّساؽ
التقنيات المسانية كالحجاجية الميمة؛ ككنيا تؤدم نا
ٌ
قكتو الحجاجية.
لذلؾ يمكف تصكر "الربط" ( )3في ثبلثة أنكاع:
*الربط النحوي:
كتسمى في النحك العبلئقي
يتـ فيو ربط مكضكعات مثؿ :الفاعؿ كالمفعكؿ إلى محمكالتيا،
ُّ
ٌ

بالحدكد ،كيدخؿ في مجاؿ ىذه الركابط النحكية اإلعراب المعمكؿ بو ،كالتطابؽ بيف المحمكؿ كالمكضكع
ككذلؾ الرتبة المحفكظة في البنية الشجرية في التحميؿ المساني.
*الربط الدللي:
يتـ فيو عادة ربط المكضكعات إلى الفعؿ بكاسطة الحرؼ بمكجب داللتو الخاصة.
فيك الذم ُّ
*الربط التداولي:

 -1القزكيني ،شرح التمخيص في عمكـ الببلغة ،شرح :محمد دكيدرم ،دار الجيؿ ،لبناف ،ط ،1982 ،2ص.175

 -2ينظر ،أبك بكر العزاكم ،المغة كالحجاج ،ص.29-28
 -3ينظر ،رضكاف الرقبيً ،
االستدالؿ الحجاجي التداكلي كآليات ًاشتغالو ،عالـ الفكر ،مجمة دكرية محكمة تصدر عف المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف
كاآلداب ،الككيت ،العدد ،2المجمد ،40أكتكبر -ديسمبر  ،2011ص.102
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فيك الذم يركز عمى العبلقة التي تربط الكؿ الداللي التركيبي مف جية ،كمتداكؿ المغة مف جية
نصكص المدكنة:
ثانية .كلضماف تمثيؿ حسف لمركابط الحجاجية نستحضر النماذج التطبيقية اآلتية مف
ٌ
 .2تمظيرات الروابط الحجاجية في "عيون المناظرات":
 النموذج:1
ً
زمنيا ضمف مناظرات
مناظرة افتراضية؛ مكضكعيا القدر ك الجبر تندرج ن

العيد األمكم التي جرت كقائعيا في البصرة( )1مدينة عراقية عظيمة لـ تكف في أياـ العجـ؛ فقد ًاختطيا
المسممكف في خبلفة عمر -رضي اهلل عنو -بغر ٍبييا البادية كبشر ٍقييا عظيمة الخيرات ،كثيرة المساجد كىي
مف أىـ مراكز اإلشعاع الفكرم كالثقافي في الحضارة اإلسبلمية العربية .كقد جرت المناظرة بيف :معبد

الجيني القدرم( )2كعبد اهلل بف عمر( )3رضي اهلل عنيما.
نص المناظرة؛ نجدىا زاخرةن بالركابط الحجاجية ،غير أننا نقتصر عمى ذكر بعض نماذجيا،
وبالعكدة إلى ٌ
حجاجيا في التخاطب:
دكر
مما أدل نا
ن

 .1.2الرابط الحجاجي حتى (:)Même
سبقت اإلشارة إلى أف المقصكد بالربط في ىذا المبحث ىك الربط الحجاجي الذم ييفضي إلى

تعزيز حجاجية الممفكظ؛ لذلؾ ييميِّز "مكشبلر" ) )Moeschlerك "ركبكؿ" ) )Reboulبيف نكعيف مف
الركابط :الرابط المساني كالرابط الحجاجي؛ فالرابط المساني يكمف في تمؾ العبلقة المغكية التي يربط بيف

فعميف كبلمييف داخؿ الممفكظ نفسو ،أما الرابط الحجاجي ( )Argumentativeفيسمى
عندما يحقؽ شرط ترابطو بيف فعميف حجاجيف ،كالذم ينجز الممفكظ فيو الكظيفة الحجاجية

بيذه التسمية
()4

كما أف »

 -1ينظر ،اإلدريسي ،نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ ،ص.384-383
2

بالقدر في البصرة زمف الصحابة
 معبد بف عبد اهلل بف يعكيـ الجيني كقيؿ :أبك يع ىكيمر .نزؿ البصرة كاف نصراني نا كأسمـٌ .أكؿ مف قاؿ ىعمماء زمانو –عمى بدعتو -كىك الذم كضع أسس مذىب القدر ك ً
االعتزاؿ ،ثـ تبعو" غيبلف الدمشقي" .صمبو "عبد الممؾ بف مركاف" سنة ثمانيف
كاف مف

بدمشؽ .ينظر ،الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج ،4ص.187-185

3

القرشي العدكم؛ الصحابي ًابف الصحابي ،شقيؽ حفصة أـ المؤمنيف -رضي اهلل عنيـ أجمعيف -أسمـ مع أبيو.
 عبد اهلل بف عمر بف الخطابٌ
كىاجر قبمىو ،أك يؿ ما شيده "الخندؽ" .أحد العبادلة األربعة ،كأحد الستة الذيف ىـ أكثر الصحابة ركاية لؤلحاديث .كمف أشير الزىاد تكفي–رضي اهلل
عنو -بمكة سنة 74/73ق .ينظر ،الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج ،3ص .203ك طبقات ًابف سعد ،ج 4ص.133

4

- Reboul(A) et Moeschler(J), Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique éd du seuil, 1994, p282.
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تخدـ نتيجةن كاحدةن،
الحجج المربكطة بكاسطة ىذا الرابط ينبغي أف تنتمي إلى فئة حجاجية كاحدة؛ أم أنيا
ى
ثـ إف الحجة التي ترد بعد ىذا الرابط تككف ىي األقكل ...كلذلؾ فإف القكؿ المشتمؿ عمى األداة (حتى) ال
يقبؿ اإلبطاؿ كالتعارض الحجاجي « ( )1ألنو مف الركابط الناظمة المدرجة لمحجج.
 قاؿ "عبد اهلل بف عمر" لما بمغو قكؿ "معبد الجيني" بالقى ىدر » :إذا لقيت أكلئؾ فأخبرىـ ِّأني برمء منيـ

كأنيـ براء مني ،كالذم يحمؼ بو عبد اهلل بف عمر لك أف ألحدىـ مؤل أحد فأنفقو ما قىبً ىؿ اهلل منو حتى

كشره«
يؤمف بالقدر خيره ِّ

()2

يتضمف ىذا القكؿ مجمكعة مف الحجج التي تندرج ضمف مقصد حجاجي ك و
احد؛ ىك إثبات بطبلف

مقصد عزىزتو "حتى" التي قد تككف لمعطؼ فيككف المعطكؼ عميو إما أفضؿ أك أدكف (.)3
مذىب القدرية،
ه
ً
الحجة القكية إلى األقكل
كىذا ما يفضي إلى القكؿ بأف (حتى) فييا مف التراتبية الحجاجية كاالنتقاؿ بيا مف ٌ
منيا؛ كىك ما قصده النحكيكف العرب عند إقرارىـ أف ىذا الرابط (حتى) يفيد » انتياء الغاية«

()4

كلنا في

الشاىد أكضح دليؿ:
ن= القول بالقدر باط ٌل

ح2

اهلل تعالى لن َي ْق َبل أعمال القدرية حتى يؤمنوا بالقدر.

ح1

عبد اهلل بن عمر يتب أر من القدرية.

(مق)

إظيار "معبد الجيني" القول بالقدر وعمم " ابن عمر" بذلك.

 -1أبك بكر العزاكم ،المغة كالحجاج ،ص.73
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.185

 -3ينظر ،التفتازاني سعد الديف بف عمر الشافعي ،شرح التمكيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو ،تحقيؽ :زكريا عميرات ،دار الكتب العممية لبناف،
 ،1996ص .203كينظر ،مكفؽ الديف ،شرح المفصؿ ،ج ،8ص.96

 -4ينظر ،أبك البقاء العكبرم(محب الديف عبد اهلل بف الحسيف بف عبد اهلل) ،المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ،دار الفكر ،دمشؽ 1995 ،ط ،1ج،1
ص .382كينظر  ،جماؿ الديف بف ىشاـ األنصارم ،مغني المبيب عف كتب األعاريب ،دار الفكر ،بيركت ،1979 ،ط ،5ج ،1ص.166
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يتضح مف خبلؿ السمٌـ الحجاجي –أعبله -كيؼ كصؿ الرابط "حتى" بيف حجتيف ليما التكجيو

الحجاجي نفسو ،بؿ زاد مف قكة ً
االستدالؿ الحجاجي في الممفكظ كالغرك؛ فيك يساعد عمى تقكية تيقيف
ً
ً
المتمقي بالنتيجة ،مف خبلؿ إيقاع الخكؼ كالكجؿ في ىن ٍف ً
أف
س الخصـ (ك ٌؿ يمنتسب لممذىب القدرم) م ٍف ٍ
يحبطى عمميـ كيرفض اهلل تعالى منيـ أحسف أفعاليـ الصالحة كىك اإلنفاؽ كالصدقة .فيككف الرابط "حتى"
إف أردنا ترتيب
حجة أقكاىا ،ىذا ٍ
ىك الذم رسـ المسار الحقيقي لبمكغ النتيجة ،كىك إذ ذاؾ قد جعؿ آخر ٌ

حجة جديدة أقكل مف الحجة
ىذه الحجج حسب القكة كالضعؼ؛ فدكر ىذا الرابط تجمى في » إدراج ٌ
المذككرة قبمو ،كالحجتاف تخدماف نتيجة كاحدة لكف بدرجات متفاكتة مف حيث القكة الحجاجية«

()1

كعميو،

فإف الرابط "حتى" يستمزـ تحقؽ شرط (اإليماف بالقدر) مف أجؿ العكدة إلى المذىب الصحيح؛ مذىب أىؿ
بناء عمى ذلؾ ينفي صحة القكؿ بالقدر عند
السنة كبالتالي الطمع في رحمة اهلل كنيؿ فضمو كثكابو .ك ن
ىؤالء.

(ألن):
 .2.2الرابط الحجاجي َّ
كفي سياؽ ً
ألن الذم يندرج ضمف "ألفاظ
االستدالؿ كالعرض كالتأكيؿ ،يكظؼ "السككني" الرابط َّ
التعميل" أو "الروابط المدرجة لمحجج" قائبلن »:فمف لـ يؤمف بالقدر لـ تحصؿ لو حقيقة اإليماف ،كليس
َّ
كافرا ...كتأمؿ
كذلؾ غير ذلؾ مف األعماؿ؛ كألنو مك ٌذب باهلل سبحانو كلرسكلو في اإلخبار عف ذلؾ فكاف ن
كيؼ تب أر "ابف عمر" منيـ كأخبر عف إحباط أعماليـ كال يحبط العمؿ مف الذنكب إال الكفر َّ
ألنو ضد
شرطو كما سكاه خبلفوي كال ينافيو كال يتب أر إال مف كافر«

()2

ألن بيف الحجج كالنتيجة.
كقد ربطت َّ

َّ
ألنو (را)
كافر (ن)
ٌ

مق= منكر القدر ناقص اإليمان
ِ
ب باهلل ورسولو(ح)
مكذ ٌ

1

- Ducrot Oswald, Les échelles argumentatives, éd de Minuit, 1980, Paris, p16.
2

 -السككني ،عيكف المناظرات ،ص.193
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ً
الم ٍن ًكريف
كما حكـ "السككني" عمى أف إنكار القدر ه
كفر؛ بالقياس عمى تب أر الصحابي الجميؿ "ابف عمر" مف ي

لمقدر كيحسف تكضيح ذلؾ بالسمٌـ المكالي:

ن= إنكار القدر كفر

َّ
ألنو

ار
ح3

ل ُيح ِبط العمل من الذنوب إل الكفر

ح2

إنكار القدر ُيح ِبط العمل

ح1

تب أر "ابن عمر" من منكري القدر

"ألن" ًاتضحت عمؿ التكفير (ح+1ح+2ح )3فكصؿ الخطاب الحجاجي كقى ىرىف القضية(
كبتكظيؼ الرابط َّ
بطبلف القكؿ بالقدر) بنتائجيا كفؽ تدرج سمٌمي تصاعدم مف حيث قكتو.

 .3.2الرابط الحجاجي "لكن":

أمرٍيف

()1

ؼ األداة "لكف" لمحجاج كاإلبطاؿ ،فالتمفظ بأقكاؿ مف نمط ("أ" لكف "ب") يستمزـ
تيكظ ي
ىما:

تش ٌكؿ ٌّ
مف "أ" ك "ب" حجتيف؛ األكلى مكجية نحك النتيجة "ف" ،كالثانية مكجية نحك النتيجة
كؿ ٍ

المضادة ليا التي نرمز ليا ب" :ال-ف".

ُّ
الحجة الثانية أقكل مف األكلى ،فيي التي تكجو الخطاب برمتو.
تعد ٌ

عمى أف "ديكرك" قن ىف لمدكر الحجاجي لمرابط "لكن" كفؽ مايمي :إذا كانت "ؽ" تخدـ النتيجة "ف" ك
"ؾ" تخدـ النتيجة "ال-ف" فإف "ؽ لكف ؾ" تؤدم حتما إلى "ال -ف" حيث "ؽ" ك "ؾ" حجتاف ً
فاالستدراؾ
ٌ
1

 -ينظر ،أبك بكر العزاكم ،المغة كالحجاج ،ص.58
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بػ ػ "لكف" ِّ
يكجو داللة القكؿ إلى النتيجة المضادة

()1

كألنيا تنفي ما يسبقيا كتثبت ما يعقبيا عدىا النحاة

ً
ً
كما
العرب حرؼ استدراؾ .كمعنى االستدراؾ أف تنسب يح ن
خفت أف يتكىـ مف الثاني مثؿ
أخبرت عف األكؿ بخبر،
ًالسميا ،يخالؼ المحككـ عميو قبميا .كأنؾ لما
ى
ى

إيجابا .كلذلؾ ال يككف "لكن" إال بعد كبلـ ،ممفكظ بو ،أك مقدر كال تقع
سمبا ،كاف
ذلؾ،
ى
ن
فتداركت بخبره ،إف ن
إال متنافييف و
بكجو ما (.)2
حجاجيا في تتمة ًاستدالؿ "عبد اهلل بف عمر" عمى تيافت القكؿ بالقدر
كيتجمى دكر الرابط "لكن"
ن

إذ قاؿ السككني » :ثـ ساؽ [ أم عبد اهلل بف عمر] الحديث المشيكر في سؤاؿ جبريؿ لمنبي صمى اهلل
عميو كسمـ عف اإليماف كاإلسبلـ كاإلحساف كبياف النبي صمى اهلل عميو كسمـ ليذه القكاعد الدينية فاقتبس
أركانا كثيرة مف عمـ أصكؿ الديف منيا أف الشرع لـ ينقؿ ًاسـ اإليماف عما كاف
أىؿ العمـ مف ىذا الحديث
ن
عميو في

أصؿ كضع المساف كىك التصديؽ لكنو طمبو شرنعا ال بكؿ يمصدؽ بو بؿ باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو

كشره«(.)3
كاليكـ اآلخر كالقدر خيره ٌ

كيظير دكر الرابط الحجاجي "لكن" في الممفكظ السابؽ في نفي تغيير الشرع لداللة ًاسـ "اإليماف" كتحكيميا
مف داللتو المغكية (التصديؽ) إال لتقييد معناه الشرعي ً
االصطبلحي؛ فىزاد عمى التصديؽ الجازـ أركاف
كشره) .كنختزؿ ىذا
اإليماف الست ( التصديؽ الجازـ باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كالقدر خيره ٌ

في النمكذج المكالي:

1

 -ينظر ،شكرم المبخكت ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،ص.355

2

 -ينظر ،المرادم ،الجنى الداني في حركؼ المعاني ،تحقيؽ :فخر الديف قباكة ،محمد نديـ فاضؿ ،دار الكتب العممية ،ط ،1بيركت ،لبناف ،1992

ص.591-590

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.192
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ل-ن (إنكار القدر ليس من اإليمان)

ن(اإليمان بالقدر من اإليمان).

لكن

ح1

ل -ن

ح2
ٍ
بأركان
لكنو طمبو شر ًعا

الشرع لم ينقل معنى "اإليمان"

ست.

وىو التصديق.

تعارضا لكنو ليس
أف ال كجكد لتعارض حجاجي بيف الحجتيف فيما يشتمبلف
كمف ىنا نستشؼ ٍ
ن

حجاجيا؛ كبذلؾ فإف الرابط "لكن" ىنا إبطالية ،كىذه األداة بنكعييا الحجاجية كاإلبطالية
ن

مجردا مف الكاك
دائما عف معنى التعارض كالتنافي بيف ما قبميا كما بعدىا( .)1كألف الرابط "لكن" كرد
ن
تعبر ن

العاطفة (الرابطة النحكية) ،فإف "لكن" قامت بإنجاز الربط الحجاجي التداكلي إلى جانب الربط النحكم؛
فيثبت بيا ما بعدىا.
فيي تنفي ما قبميا ليستدرؾ المتكمـ ي

 .4.2الرابط الحجاجي "بل":
ً
نتقاليا()2؛ إذ يستعمؿ ىذا
اء كاف
إبطاليا أـ ا ن
ن
أجمع معظـ النحاة العرب عمى أف "بؿ" لئلضراب سك ن
الرابط لمحجاج كاإلبطاؿ مثؿ "لكف"؛ كلذلؾ عالىج الببلغيكف العرب القدامى(ً )3استخداـ الرابط الحجاجي "بؿ"
الع ٍكد عمى الكبلـ السابؽ
مسمى "الرجكع" ضمف عمـ البديع
ن
كتحديدا باب المعاني .ك"الرجكع" ىك ى
تحت ٌ
بالنقض.

 -1ينظر ،أبك بكر العزاكم ،المغة كالحجاج ،ص.60
2

 -ينظر ،الزمخشرم ،المفصؿ في صنعة اإلعراب ،تحقيؽ :عمي بكممحـ ،مكتبة اليبلؿ ،بيركت ،ط ،1993 ،1ج ،1ص.404

3

 -ينظر ،القزكيني ،اإليضاح في عمكـ الببلغة ،المكتبة العصرية ،بيركت ،2008 ،ص.348
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كتكمف حجاجيتو في أف المرسؿ يرتب بو الحجج في السمـ بما يمكف تسميتو بالحجج المتعاكسة؛
ألف بعضيا منفي كبعضيا مثبت(ً .)1فاستخداـ الرابط "بؿ" في اإلضراب يضارع اإلضراب بػ ػ "لكف" فيك
الحجة الثانية أقكل كأشمؿ؛ كيمكف تكضيح
يؤلؼ بيف حجتيف مف سمميف حجاجييف مختمفيف( .)2عمى أف
ٌ

ىذا بالمخطط اآلتي:

الحجة1

الحجة(2األقوى واألشمل)

بل

كمف الشكاىد التي ينمثِّؿ بيا عمى حجاجية ىذا الرابط:
 قكؿ عبد اهلل بف عمر » :الشرع لـ ينقؿ ًاسـ اإليماف عما كاف عميو في أصؿ كضع المساف كىك
التصديؽ لكنو طمبو شرنعا ال بكؿ مصدؽ بو بل باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كالقدر خيره
كشره«( .)3نفى الصحابي الجميؿ "ً
عي
شر
تحديد
بالتصديؽ
و
ط
ب
ر
ف
"اإليماف"
لفظة
داللة
تغيير
عمر"
بف
ا
ي
ه
ٍ
ي
ٌ
ه
لو .كفي ىذا ً
االتجاه الحجاجي – أم النفي -يأتي اإلضراب بػ ػ "بؿ" ليثبت التحديد الشرعي لمفيكـ
و
و
بأركاف و
و
محددة بعينيا كىي :اإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ
أساسية
ستة
طو
فض ىب ى
اإليماف ى

كشره.
اآلخر كالقدر خيره ٌ

ن= معنى اإليمان الحقيقي

التحديد الشرعي
ار
مق

وشره.
اإليمان باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو واليوم اآلخر والقدر خيره ّ
بل
اإليمان ىو التصديق الجازم (تحديد لغوي)

1

 -ينظر ،عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،استراتيجيات الخطاب ،ص.514

2

 -ينظر ،شكرم المبخكت ،أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،ص.367

3

 -السككني ،عيكف المناظرات ،ص.192
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كغاية ىذه ً
االستدالؿ إلثبات حقيقة اإليماف التي ال تتأكد إال بالتصديؽ باألركاف
الست المذككرة آنفا .كالذم أسقط اإليماف بالقدر لـ تحصؿ لو حقيقة اإليماف .كفي ىذا يقكؿ "السككني":
فم ٍف عبد مف ال قدرة لو لمكائنات ،بل يقع ما ال يريد كيريد ما ال يقع كيحجر عميو حكمو كيشارؾ
»ك ن
أيضا ى
()1

إف القضاء كتدبير شؤكف المخمكقات مف دالئؿ

شيئا آخر«...
في الفعؿ .فيذا ما عبد اهلل كانما عبد ن
الخالًؽ (اهلل تعالى) كقدرتو ،كاإليماف بالقضاء كالقدر يقضي اإليماف بكجكد اهلل كقدرتوً .اعتمد
كجكد ى
ً
الحجة
"السككني" إلثبات ىذا عمى االستدالؿ بالنفي ك تكظيؼ اإلضراب بػ "بؿ" الذم يرفع درجة القكة في ٌ

بعدىا؛ ك الترسيمة اآلتية ِّ
تكضح ذلؾ:

ل-ن ( ىذا المعبود ليس إليا)

ن(عب َد إليا آخر غير اهلل).
َ

بل

ح1

ل -ن

ح2
أمور تُ ِ
عجزه.
تَقع في الكون ٌ

من َع َب َد َم ْن ل قُدرةَ لو لمكائنات

فالذم يعبد إلينا غير قادر عمى التحكـ في مخمكقاتو يستمزـ كقكع و
المفترض"
أمر أشنع كىك عجز "اإللو
ى
أف يي ً
شاريككه في أفعالو.
غيره ،كقد ييمنع مف إمضاء أحكامو أك ٍ
عف القضاء كالتصرؼ فيتدخؿ في تدبيره ي

غير جدير بالعبكدية .يمكف تمخيص ىذا في
ليككف بذلؾ إلينا
ن
ناقصا مفعكالن بو غير فاعؿ؛ كبالتالي فيك ي

السمٌـ اآلتي:

1

 -السككني ،عيكف المناظرات ،ص.193
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كفر باهلل تعالى.
ل-ن (النفي) إنكار القضاء ٌ

َح 2

ٍ
مدبر خالق كامل القدرة.
اهلل تعالى
قاض ٍّ

َح 1

إنكار القضاء إيمان بإلو ناقص.

كمحصمة ىذا ً
االستدالؿ بالنفي إثبات أىف اإليماف بالقدر مف شركط تحقؽ اإليماف الذم يفضي إلى دخكؿ
ِّ
المصدؽ إلى حضيرة اإليماف باهلل سبحانو.
ن (اإلثبات) المصدٍّق بالقضاء مؤمن باهلل تعالى

ح2
ح1

من اإليمان بالخالق المقتدر.
اإليمان بالقضاء ْ
وجود القضاء دليل عمى وجود الخالق المقتدر.

يتبيف بجبلء دكر الرابط "بل" في إثبات عبادة القدرية و
إللو عاجز عف ًاستيفاء مشركطيات األلكىية
ى ي

تماما لحقيقة اهلل تعالى صاحب الطكؿ كالسمطاف .كفي ىذا
المتمثمة خاصةن في القدرة كالسمطاف مفارؽ ن
صرؼ ليـ كتحكي هؿ إلى كجكب إثبات القضاء؛ ألنو مف خكاص األلكىية كاإليماف بو –القضاء -مف أركاف
ه
اإليماف التي ىي مف تماـ العبكدية هلل تعالى.
 .5.2الرابط الحجاجي (الواو):
إف كؿ و
لعبة خطابية ليا منطقيا الداخمي

()1

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لكتاب "عيكف المناظرات" الذم

كنتائجيا؛ كفي مقدمة ىذه
الحجج
ار ألنماط معينة مف الركابط الحجاجية التي تينظِّ يـ تساكؽ
نبلحظ فيو تكرنا
ٌ
ى
الركابط "الكاك" كىك مف حركؼ العطؼ؛ كالثابت عند جميع النحاة العرب أف "الكاك" تفيد الجمع المطمؽ مف
أف يككف المبدكء بو داخبلن في الحكـ قبؿ اآلخر كال أف يجتمعا في كقت كاحد بؿ األمراف جائزاف
غير ٍ
 -1ينظر ،صابر الحباشة ،التداكلية ك الحجاج ،مداخؿ كنصكص ،صفحات لمدارسة كالنشر ،ط ،1دمشؽ ،سكريا ،2008 ،ص.77
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يد اليكـ ك عمر ً ً
كخالد«
كر
كجائز عكسيما نحك ى
ه
أمس ،اختصـ ب ه
ه
قكلؾ :جاءني ز ه ى
كخالد
بكر
يد
ه
تفيد الجمع بيف شيئيف يشتركاف في الحكـ ،كما ًاشترؾ ز ه
كعمر في حكـ (المجيء) كًاشترؾ ه
ه
()1

كمعنى ذلؾ أف "الكاك"

في الخصاـ ...ىذا عمى المستكل الداللي الذم يؤديو الرابط "الكاك" .أما إف أردنا تجاكزه إلى البحث عف
حجة صاحبو
حجاجية ىذا الربط ،فإف قيمة الخطاب تتأتى مف ٌ

()2

كالحجج لف تحقؽ مقاصد المتكمٌـ إال إذا

كيقكم صمة كؿ حجة منيا
كظ ى
ؼ لذلؾ رابطنا يجمعيا مثؿ "الكاك" الذم يرتٌب الحجج كيصؿ بعضيا ببعض ٌ
باألخرل ،كالطريؼ في (الكاك ،الفاء) أنيما يعمبلف عمى الربط النسقي عمى المستكل األفقي ،بؿ تتجاكز

ذلؾ إلى الترتيب العمكدم لمحجج

()3

كنكضِّح ىذا بالمثاؿ اآلتي:

ً
أف قاؿ -كرىـ اهلل كجيو -ردا عمى شرعية المسير في صفيف:
 م ٍف مناظرات مكالنا عمي لمقدرييف ٍ
و
كقد ور«( .)4يمكف أف نمثٌؿ
جببلن وال ىبطنا ك ًادنيا وال خطكنا خطكة إال
بقضاء ى
عمكنا ى
» كاهلل ما ٍ
ِّف الرصؼ الداللي كحتى التداكلي الحجاجي ليذه الكضعية الحجاجي:
بالمخطط اآلتي؛ الذم يبي ي
ن= صفين قدر اهلل.
الخطو لو خطوةً واحدةً
ُ

ح3

الواو
ىبوط الجبل

ح2
الواو
ح1

ُعمُو الجبل

 -1عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،استراتيجيات الخطاب ،ص.473

 -2ينظر ،دكمينيؾ مكنقانك ،المصطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ،ترجمة :محمد يحياتف ،منشكرات االختبلؼ ،الجزائر ،الدار العربية لمعمكـ
ناشركف ،لبناف ،ط ،2008 ،1ص.12

 -3عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،استراتيجيات الخطاب ،ص.473
 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.177
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ً
أجر لو في المسير ،ماداـ أنو ًم ٍف قضاء اهلل كقد ًره .فأجابو
ىذا االستدالؿ جعؿ أحد القدرييف يظف ٍ
أف ال ى

شيخ فإف ىذا قك يؿ أكلياء الشيطاف وخصماء الرحماف قدرية ىذه األمة ومجكسيا«(.)1
مكالنا عمي » :يا ي
كلتكضيح ىذا الممفكظ نستعيف بالسمٌـ الحجاجي اآلتي:
ن= إثبات األجر لمسائرين في صفين
القدريين قول مجوس األمة.
قول
َ

ح3
الواو

القدريين قول خصماء الرحمان (قدرية األمة).
قول
َ

ح2
الواو

القدريين قول أولياء الشيطان.
قول
َ

ح1

أجر في المسير لصفين.
قول
القدريين ْ
َ
أن ل َ

مق

ًاشتغؿ "الكاك" في الشاىد كرابط رصفي بيف الحجج ،ليس ىذا فقط بؿ إنو يرفع قكة ً
االتصاؿ بيف
ِّـ لمحجج المتساكقة في مسار حجاجي كاحد.
ىذه الحجج لتحقيؽ المقصد اإلقناعي مف األطركحة؛ فيك يمدع ه
كعمى النمط نفسو يشتغؿ رابط حجاجي آخر كىك "الفاء".

 .6.2الرابط الحجاجي "الفاء":
تضـ
"الفاء" مثميا مثؿ "الكاك" كبلىما حرؼ عطؼ؛ لذلؾ يقكؿ "سيبكيو" (ت180ق) » :ىي
ُّ
الشيء إلى الشيء كما فعمت "الكاك" غير أنيا تجعؿ ذلؾ متٌسقنا بعضو في أثر بعض ،كذلؾ

في

المطر بمكاف كذا ككذا فمكاف كذا ككذا «( .)2فالكاك كالفاء
فخالد ،ك سقط
يد
ه
قكلؾ :مررت بعمرك فز ه
ي
و
جاب بيا -تعقد الجممة األخيرة
يشتركاف في الكظيفة التي يؤديانيا كرابط لساني؛ كىي –أم الفاء التي يي ي
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.177

 -2أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر ،كتاب سيبكيو ،تحقيؽ كشرح :عبد السبلـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ط ،2004 ،4ج4
ص.217
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حد قكؿ ً"ابف يعيش" (ت 643ق) ( .)1غير أف "الفاء" تنماز عف "الكاك"
باألكلى فتجعميما جممةن كاحدةن عمى ٌ

في داللتيا ع ف العطؼ مع إفادة الترتيب كالتعقيب بخبلؼ "الكاك" فيي تدؿ عمى مطمؽ المشاركة مف غير
ترتيب .كفي المدكنة تكرار لظيكر ىذا الرابط كفيمايمي بياف ذلؾ مف خبلؿ مقتطؼ مف مناظرة مكالنا عمي
الصديؽ
الككا في مسألة مبايعة سيدنا عمي ألبي بكر
ٌ
البف ٌ

بايعت أبا بكر؟ فقاؿ :إف
–رضي اهلل عنيما -إذ قاؿ ً"ابف الككا" لمكالنا عمي رضي اهلل عنو » :عبلـ
ى

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لـ يمت فجأة في مرضو كاف يأتيو ببلؿ في كؿ يكـ يؤذيو بالصبلة فـػػيأمر

ض رضي المسممكف لدنياىـ ىم ٍف رضيو رسكؿ
أبا بكر فيصمي بالناس كقد تركني كىك يرل مكاني فــــلما قيبً ى

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ لدينيـ فــبايعكه كبايعتو«( .)2يضطمع الرابط "الفاء" بالكصؿ بيف متغيريف كفي
الصديؽ:
النص أعبله حجة عمى مشركعية خبلفة
ٌ
ٌ
"الصديق" باإلمامة
ن = إثبات حق
ّ
لمصديق ومبايعة "عمي" لو.
مبايعة الناس
ّ

ح4
الفاء

قبض النبي وِاختيارىم "الصدٍّيق" لإلمامة الدنيوية.

ح3
الفاء

إمامة "الصدٍّيق" الناس في الصالة مع وجود "عمي".

ح2
الفاء
ح1

ِ
ٍّيق بالصالة بالناس.
أمر
الرسول الصد َ
ُ

مق

الصديق في اإلمامة
إنكار الخوارج ألحقية
ّ

ً -1ابف يعيش المكصمي ،شرح المفصؿ ،تصحيح كتعميؽ :جماعة مف العمماء ،إدارة الطباعة المنيرية مصر ،ج ،8ص.95
2

 -السككني ،عيكف المناظرات ،ص.167
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ً
اء أكانت حرؼ عطؼ كما في
اشتغمت "الفاء" في ىذا المقطع كرابط رصفي بيف الحجج؛ سك ن

زمنيا
الحجتيف األكلى كالثانية (  ...فـــػػيأمر أبا بكر فــــيصمي ) التي أفادت فييا الفاء تتابع الحجج كتعاقبيا ن
ً
ض رضي المسممكف لدنياىـ ىم ٍف رضيو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
أك كانت حرؼ استئناؼ ( ...فــــلما قيبً ى
جميعا يجعؿ الحجج في عبلقة التتابع
كسمـ لدينيـ فــبايعكه كبايعتو) ككمٌيا
ن

لمصديؽ).
( ح+1ح+2ح+3ح =4ف) ك يخدـ نتيجةن حجاجيةن كاحدةن كىي (إثبات أحقية اإلمامة
ٌ


النموذج :2

كمف النماذج التي حكت لفيفنا مف الركابط الحجاجية المناظرة اآلتية:
ً
أف األلكاف كالطعكـ كالركائح كالح اررة كالبركدة ليست بأفعاؿ
» لما كقع االتِّفاؽ كقاـ البرىاف عمى ٌ
ً
ؼ لحصكؿ الشيء مف ذلؾ في ممؾ الغير بغير إذنو فعميو ال ٌذـ
أيضا عمى أف ىمف تصر ى
العباد ككقع االتِّفاؽ ن
أك المدح عمى و
كجو كالعقاب كالثكاب كًالتزاـ الغرامات كالقصاص فبعد ذكر ما ىذا حاصمو قاؿ األستاذ
ً
أف
ضا بذلؾ عمى القدرية قكاعدىـ :ف ػػمك لـ يكف جميع ذلؾ أفعاليـ ككقعت بقدرىـ الستحاؿ ٍ
–رحمو اهلل -ناق ن

شيئا مما قمتمكه.)1(«...
يستحقكا عمييا ن

بالجبر؛ كىي محاكلةه مف "األستاذ اإلسفرائيني"
تندرج ىذه المناظرة ضمف مكضكعات إبطاؿ القكؿ ى

أف أثبت
اءه في اآلخرة .كقد صد ىرىا ب ٍ
إلثبات كسب اإلنساف ألفعالو في الحياة الدنيا التي يستحؽ نظيرىا جز ى
الحجة -مقدمة ليذه
حجة "القدرية" التي تقضي بنفي صمة اإلنساف ببعض المكجكدات كًاتخذىا –أم
ٌ
ٌ

حجتيف مف الحجج التي تثبت
المسألة؛ التي تجمى فييا الدكر الحجاجي لمرابط "الكاك" الذم جمع بيف ٌ
"الجبر":

ً
أف األلكاف كالطعكـ كالركائح كالح اررة كالبركدة ليست بأفعاؿ العباد.
ح =1كقع االتِّفاؽ كقاـ البرىاف عمى ٌ
ً
ؼ لحصكؿ الشيء مف ذلؾ في ممؾ الغير بغير إذنو فعميو
أيضا عمى أف ىمف تصر ى
ح =2وكقع االتِّفاؽ ن
ال ٌذـ أك المدح عمى كجو العقاب كالثكاب كًالتزاـ الغرامات كالقصاص.
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722

الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
مجاز كعمييا
نا
الحجة األكلى تنفي "القدرية" تدخؿ اإلنساف في بعض األحداث كالمكجكدات ،بؿ تنسبيا إليو
ٌ

تصرؼ اإلنساف لتحصيؿ شيء مف ىذه المكجكدات التي يمتمكيا
حجتيـ الثانية التي تقضي بأف
ُّ
ىي ٍبينكف ٌ
ً
تبعا لطريقة التحصيؿ كمشركعيتيا مف عدمو.
غيره تستكجب استحقاقىو المحمدة أك المذمة (األجر /العقاب) ن

منسجمتيف ألنو رابط حجاجي يمدعِّـ لمحجج المتساندة
الحج ٍتيف متساكقتاف ،ف ػ ػ "الكاك" جعمتػيما
إف ىاتيف
ٍ
ٌ
التي تفضي إلى تأكيد الحكـ؛ أم إثبات القكؿ بالجبر .كيمكننا إجماؿ ىذا في السمٌـ الحجاجي اآلتي:
ن= إثبات القول بالجبر

ح2
ار
ح1

ِاستحقاق العباد العقاب والثواب وِالتزام الغرامات والقصاص.
الواو
األحداث والموجودات ليست من أفعال العباد.

الحجة الثانية؛ ًفاستحقاؽ العذاب أك الثكاب دليؿ عمى
غير أف "اإلسفرائيني" ًاعترض عمى صحة
ٌ
تيافت القكؿ بالجبر ،فمتى لـ يممؾ المرء القدرة عمى ًاختيار أفعالو ،ككانت مفركضةن عميو مف ىقب ًؿ اهلل

عمكا
صح ٍ
تعالى ،ما ٌ
أف يستحؽ الجزاء عمييا ،بؿ ككاف محاسبتيو عمييا ن
ظمما لو تعالى ريبنا العد يؿ عف ىذا ن
كبيرا؛ كبيذا نقض "اإلسفرائيني" إحدل أىـ قكاعد "القدرية".
ن
 النموذج:3

الحؽ أف الرؤية تصح لممرئي و إف لـ يكف في مقابمة الرائي وأكجبت
» مف مذىب أىؿ أف
ٌ
القدرية المقابمة وجعمكا ىذه القاعدة عمدة ليـ في ًامتناع رؤية القديـ تعالى وىذا الذم ًاعتمدكه ك واه كما تراه.
الحؽ –كث ىرىـ اهلل :-حكـ المقابمة الصالحة بيننا كبيف ما قابمناه مف المرئيات حكـ عادم يجكز
قاؿ أىؿ
ٌ
تبدلو وليس بحكـ عقمي يجب ًاطٌراده .وًاستدلكا عمى ذلؾ بأف اهلل سبحانو يرل ىخٍمقىو مف غير مقابمة ولك
ٌ

ً
أيضا بأف الرائي منا
لما صحت بدكنو كما لـ يصح العمـ بدكف الحياة واستدلكا ن
كانت المقابمة شرطنا ن
عقميا ى
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يرل كجيو عند مقابمة المرآة مف غير مقابمة لكجيو كاال لزـ أف يككف لو كجياف ،وبطبلنو معمكـ بالضركرة،
ويشيد لذلؾ رؤية السماء في القميؿ مف الماء كمف الدالئؿ عمى ذلؾ أف الرائي منا يرل بعينيو عمى صغر
اسخ الكثيرةى مف األرض وال يصح أف يقابؿ الجسـ إال بما ىك عمى قدره مف
الشمس ك
حجميما
السماء كالفر ى
ى
ى

األجزاء ،وحيث يرل أكثر مما يقابمو عممنا صحة رؤية ما ليس بمقابؿ.

كىذه الداللة األخيرة أكثر ذكرىا األستاذ أبك إسحاؽ –رحمو اهلل -ثـ حكى بعدىا مناظرة حسنة
فقاؿ :كلما أكرد ىذا الفصؿ عمى زعيميـ –يعني القدرية -تحير فيو كقاؿ :إف حاسة اإلنساف بعرضو
كطكلو مقابؿ العرض قرص الشمس إذا رآىا كالفراسخ في الفراسخ إذا أدركيا فقيؿ لو :يستحيؿ أف يككف
أجساما تزيد عمى عرضو كطكلو بأضعافو ،فقاؿ :إف الشعاع المتصؿ
عيف اإلنساف أك نفسو بكمالو يحاذم
ن
بيف الرائي بالحاسة كبيف الشمس حاسة كىك كالشمس في ًانبساطو ،فقيؿ :يستحيؿ أف يككف الشعاع
المنفصؿ مف اإلنساف حاسة فيككف اإلنساف بحاسة في طكؿ الشمس كعرضيا.)1( «...
الحؽ في الرؤية ليدحض مذىب
بسط "السككني" في بداية المناظرة القكؿ في مذىب أىؿ
ٌ
بأف أنكر شرط المقابمة –الذم تفرضو القدرية -لرؤية اهلل تعالى عمى النحك اآلتي:
"القدرية" ٍ
ح :1الرؤية تصح لممرئي و إف لـ يكف في مقابمة الرائي.
ح :2و أكجبت القدرية المقابمة كجعمكا ىذه القاعدة عمدة ليـ في ًامتناع رؤية القديـ تعالى
ف :و ىذا الذم ًاعتمدكه ك واه كما تراه.
بناء عمى
كيمكف ترجمة ىذا في السمٌـ الحجاجي المكالي الذم يظير تيافت نفي القدرية لمرؤية ن

طا
نفي صكابية شرط مقابمة الرائي لممرئي مف أجؿ إثبات الرؤية؛ فعقد "الكاك" في ىذا المقتطؼ بكصفو راب ن

الحجتيف األكلى كالثانية مف و
الحجتيف كالنتيجة التي تقتضي
جية ،كبيف
حجاجيا ،ىعقى ىد عبلقة تساكقية بيف
ٍ
ٍ
ن
الحؽ سبحانو مف و
طردا إلى إثبات رؤية العباد لو –ج ٌؿ
ببطبلف نفي القدرية لرؤية
ٌ
جية أخرل .كىذا يحي يؿ ن

كعبل-في المعاد.
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ن= ىذا الذي ِاعتمدوه و ٍ
اه كما تراه = إثبات الرؤية
ار
ح2
ار
ح1

الواو
أوجبت القدرية المقابمة وجعموىا عمدة ليم في اِمتناع رؤية القديم تعالى.
الواو
الرؤية تصح لممرئي و إن لم يكن في مقابمة الرائي.

كفي السياؽ نفسو؛ سياؽ إسقاط قكؿ القدرية بنفي الرؤية ،فصؿ "السككني" في عرض ًاستدالالت
أىؿ الحؽ "المثبتيف" لمرؤية ،فأكردىا عمى ىذه الشاكمة:
ن= صحة رؤية ما ليس بمقابل (إثبات رؤية اهلل تعالى في المعاد)

ار
ح6
ار
ح5
ار
ح4
ار
ح3
ار
ح2
ار
ح1

الواو
ل يصح أن يقابل الجسم إل بما ىو عمى قدره من األجزاء
الواو
الرائي منا يرى بعينيو الصغيرتين المخموقات الكبيرة
الواو
الرائي منا يرى وجيو عند مقابمة المرآة من غير مقابمة لوجيو
الواو
اهلل سبحانو يرى َخ ْمقَو من غير مقابمة.
الواو
ليس بحكم عقمي يجب ِاطّراده.
الواو
تبدل
حكم المقابمة بين الرائي من المرئيات حكم عادي يجوز ّ
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و
و
متكرر لجعؿ الحجج أكثر متانةن كًاتٌساقنا مف
بشكؿ
ؼ "السككني" "الكاك"
في طكر العرض كظ ى

حيث الرصؼ األفقي بما ييفضي إلى زيادة درجة تأثيرىا في المتمقي إلحداث اإلقناع المطمكب؛ مف خبلؿ
و
كشرط لمرؤية ،كعطفو
بدءا بنفي عقبلنية كًاطٌراد حكـ المقابمة بيف الرائي كالمرئي
الترتيب العمكدم لمحجج ن

عمى و
دليؿ آخر كىك رؤية اهلل تعالى خمقو مف غير مقابمة؛ باإلضافة إلى أف الرائي منا يرل كجيو عند

مقابمة المرآة مف غير مقابمة لكجو ،كما أف الرائي منا يرل بعينيو الصغيرتيف المخمكقات الكبيرة ،كزاد عميو
ً
بحجة عدـ صحة مقابمة الجسـ إال بما ىك عمى قدره مف األجزاء .كصكالن إلى نتيجة مفادىا؛
أف استدؿ ٌ
إثبات الرؤية كاظيار بطبلف قكؿ القدرية ًبانتفاء الرؤية لكف "السككني" نقؿ مناظرةن أخرل بيف "اإلسفرائيني"
الحؽ" عمييـ؛ فمجأ "زعيـ القدرية" إلى و
دليؿ آخر
كأحد زعماء القدرية ،تؤ ٌكد أنيـ لـ يستسممكا لظيكر "أىؿ
ٌ

حاصمو؛ أف الشعاع المتصؿ بيف الرائي كالشمس حاسة كالشمس في ًانبساطو ،كقد ردىا "اإلسفرائيني" لما
قاؿ أنو يستحيؿ أف يككف الشعاع المنفصؿ مف اإلنساف حاسة فيككف اإلنساف بحاسة في طكؿ الشمس
كعرضيا كحاسة اإلنساف عمى قدره في الطكؿ كالعرض.
 النموذج:4
ذكر صاحب "التبصرة في الديف" مناظرةى األستاذ "أبا إسحاؽ اإلسفرائيني" –رحمو اهلل -لمكرامية

()1

إلبطاؿ ًاعتقادىـ بالتجسيـ ...فقد يسئؿ مف بعض أتباعيـ فقيؿ لو » :ىؿ يجكز أف

ييقاؿ :إف اهلل سبحانو عمى العرش مكاف لو ،فقاؿ :ال كأخرج يده ككضع إحدل كفيو عمى األخرل ثـ

قاؿ :ككف الشيء عمى الشيء ىكذا يككف ،ثـ ال يخمك أف يككف مثمو أك أكبر أك أصغر كأم ىذه الثبلثة
فبلبد لو مف مخصص خصصو بو ،كك ٌؿ مخصكص متناه ،كالمتناىي ال يجكز أف يككف إلينا أل نَّو
كاف
ٌ
ييا كذلؾ عمـ الحدكث .قاؿ :فمـ يمكنيـ أف يجيبكا عنو فأغركا بو عامتيـ حتى دفع
يقتضي
مخصصا أك يم ٍن ن
ن
عنو السمطاف بنفسو .)2(« ...في سياؽ ً
"المجسمة" ًاستدؿ "اإلسفرائيني" عمى عدـ جكاز
االعتراض عمى
ٌ
نسبة اهلل تعالى إلى العرش(المكاف)؛ فنفى ىذا عف الذات اإلليية

 -1ينسبكف إلى أبي عبد اهلل محمد بف كراـ السجستاني الزاىد ،شيخ الطائفة الكرامية ،تكفي سنة 255ق ،كىـ مف "الصفاتية"؛ ألنيـ يثبتكف الصفات
إال أنيـ ينتيكف فييا إلى التجسيـ كالتشبيو ...ينظر ،الشيرستاني ،الممؿ كالنحؿ ،ص.90-86

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.260-259
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بحجة أف
بتكظيؼ "الرابط َّ
ألن" الذم يندرج ضمف "ألفاظ التعميؿ" أك "الركابط المدرجة لمحجج" فصد ىرىا ٌ
كتحديدا العرش هلل تعالى يقضي بأف يتساكيا أك أف يفكؽ أحدىما اآلخر؛ األمر الذم ي ً
فضي
إثبات المكاف
ن
ٍ
ي
و
ث؛ كىذا الكصؼ يستحيؿ
متناه ،كالمتناىي
المخصكص
المحد يد
حد ه
ه
إلى أنو محد هد بأبعاد بعينيا ،ك ٌ
مخمكؽ يم ى
ي
حؽ اهلل تعالى الخالؽ البارئ .كفيمايمي السمٌـ الحجاجي الذم يكجز لنا ىذا ً
االستدالؿ:
في ٌ
حق اهلل تعالى
ن= إنكار الجية (المكان) في ّ

ح4
ار

ث
محد ٌ
المتناىي َ
ألن
َّ

ح3

إليا
المتناىي ل يجوز أن يكون ً

ح2

ٍ
متناه
المخصوص

ح1

كون الشيء عمى الشيء يقضي تماثميما أو تفوق أحدىما عمى اآلخر.

أف تدخ ىؿ السمطاف
كبطيؿ قكؿ "المجسمة" لجأكا إلى إىانتو كتسفييو لكال ٍ
كلما ظيى ىر قكؿ "اإلسفرائيني" ى

لحمايتو.


النموذج:5
نقؿ "الفخر الرازم" مناظرتو مع نصراني يدعي التحقيؽ كالتعمؽ في مذىبيـ ،فقاؿ النصراني» :

نبيا بل أقكؿ إنو كاف إلينا .فقمت لو :الكبلـ في النبكءة البد أف يككف
ٌإني ال أقكؿ في عيسى إنو كاف ن
و
مكجكد كاجب الكجكد لذاتو بحيث
مسبكقنا بمعرفة اإللو كىذا الذم تقكلو باطؿ كيدؿ عميو أف اإللو عبارة عف
ضا كعيسى عبارة عف الشخص البشرم الجسماني الذم يك ًج ىد بعد أف كاف
جسما كال متحي نا
ال يككف
ِّز كال ىع ىر ن
ن
شابا ككاف يأكؿ
معدكما ،كقتؿ عمى قكليـ بعد ٍ
حيا ككاف طفبلن أكنال ثـ صار مترعرنعا ثـ صار ن
أف كاف ن
ن
اجبا
الم ى
قديما كالمحتاج ال يككف ك ن
حدث ال يككف ن
كيشرب كيناـ كيستيقظي كقد تقرىر في بداية العقكؿ أف ي
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دائما .كالكجو الثاني في إبطاؿ ىذه المقابمة أنكـ تعترفكف بأف الييكد أخذكه كصمبكه كترككه
كالمغير ال يككف ن

حيا عمى الخشبة كقد مزقكا ضمعو كاف كاف يحتاؿ في اليرب منيـ كفي االختفاء عنيـ ،كحيف عاممكه بتمؾ
ن
حاال فيو أك كاف جزنءا مف اإللو فــــػمً ىـ لى ٍـ
المعامبلت أظير الجزع الشديد فـــــإف كاف إلينا أك كاف اإللو ن
يدفعيـ عف نفسو كلًـ لىـ ييمًكيـ بالكمية كأم حاجة بو إلى إظيار الجزع منيـ ك ً
االحتياؿ في الفرار عنيـ
ى ٍ ي
ألعجب جدا أف العاقؿ كيؼ يميؽ بو أف يقكؿ ىذا القكؿ كيعتقد صحتو كيكاد أف تككف بديية
كتاهلل ٌإني
ي

العقؿ شاىدة بفساده.)1( «...

ؼ إلظيار
نبيا ككظ ى
احةن أف يككف المسيح ن
يظير في ىذه المناظرة مكقؼ النصراني الذم نفى صر ى

ؼ الرابط "بل" كىك أحد "ركابط التعارض الحجاجية" التي
نقيضو؛ أم ألكىية عيسى –عميو السبلـ -كظ ى
المكقفيف كأظير عقيدةى "النصراني"
فر ىس ىـ الرابط "بؿ" الحدكد بيف
تؤلِّ ي
ٍ
ؼ بيف ٌ
حج ٍتيف مف سممييف مختمفيف؛ ى

تماما لممكقؼ اإلسبلمي بما فيو مكقؼ "الفخر الرازم"؛ مما جعؿ ىذا األخير
في "المسيح" المناقضة ن
بناء عمى الحجج اآلتية:
يتصدل إلظيار ىك ىىف قكؿ النصارل كتيافتو ن

مكجكد كاجب الكجكد لذاتو.
ح :1اإللو
ه
التحيز.
العرض ك ٌ
ح :2تنزيو اإللو عف الجسمانية كالجية ك ى

ث ،يجرم عميو ما يجرم عمى البشر مف األحكاؿ.
شخص بشرم جسماني
ح :3المسيح
محد ه
ه
مخمكؽ ى
ه
قديما.
ح:4
المحد ي
ى
ث ال يككف ن

و
و
بشر نبي.
ك ٌؿ ىذه الحجج تفضي إلى نتيجة كاحدة؛ كىي أف المسيح –عميو السبلـ -ليس إلينا بؿ ىك ه
ً
ض
بأف ًاحتج بإحدل مقكالت "النصارل" التي تثبت ُّ
ك ى
أردؼ "الرازم" مكاصبلن استداللو عمى ىذه النتيجة ٍ
تعر ى
ً
الض ٌر
"المسيح" لمتعذيب كبنى عمييا نفيو أللكىية "عيسى" عمى افتراض أنو لك كاف إلينا لدفى ىع عف نفسو ي
(العذاب) كيتجمى في ىذا المكضع دكر الرابط الحجاجي "الفاء" في إحداث الرص ً
ؼ النسقي لمحجج كتعميقيا
ٍ
بنتيجتيا في سبيؿ دحض القكؿ بألكىية "المسيح".

نستعيف فيمايمي بالسمٌـ الحجاجي اآلتي لتمخيص ما سبؽ:

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.287-283
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إليا ،المسيح بشر نبي.
ن= المسيح ليس ً

ح3

الجزع منيم و ِ
الحتيال في الفرار
إظيار المسيح
َ

ح2

الض ّر عن ذاتو.
اإللو الحقيقي يدفع ُ

ار
ح1

الفاء
المسيح صمِب ِ
ب ولم يدفع ىذا عن نفسو.
وعذ َ
ُ َ ُ

ً
يكتؼ "الرازم" بيذه الحجج بؿ راح ينقض مقالة "النصراني" مف كجكوه أخرل حتى ًانقطع.
لـ
 النموذج:6
م عمى مجكسي فمـ يرد عميو ،فقاؿ لو القدرم :لً ىـ ٍلـ ترد السبلـ؟ قاؿ:
قاؿ السككني » :سم ىـ قدر ه
إف كاف ما
ما أراد اهلل أف أ يىرد  .قاؿ :بل أر ىاد ك لكن إبميس منعؾ .قاؿ لو المجكسي :فأنا مع األقكل أم ٍ
تقك يؿ حقنا فمـ يجد لو جك نابا .كمف ظير عمى مذىبو مجكسي فمذىبو أردل مف مذىب المجكسي« (.)1

ييظ ًير "السككني" في ىذه المناظرة ضعؼ مذىب القدرية ،كيستدؿ عمى ذلؾ بظيكر المجكسي
عمى القدرم ،رغـ أف المجكسية مف أقؿ الديانات معقكليةن كأكثرىا رداءةن .مما يجعؿ مذىب القدرية بمنز و
لة

"المجكسي" عف
م"
أدنى مف المجكسية؛ فالقدرية
تنسب أفعاؿ العباد إلى اهلل تعالى؛ كلذلؾ لما ى
ي
سأؿ "القدر ي
ى
متيكما -بالمشيئة اإلليية.
رد السبلـ ،تعم ىؿ –
عمة إعراضو عف ٌ
ن

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.294-293
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*ِاستدلل "المجوسي":
ن= إثبات الجبر

ح

أرد السالم
اهلل لم يرد أن ّ

مق

رد "المجوسي" السالم
عدم ّ

ً
دائما عف معنى التعارض كالتنافي بيف ما قبميا كما
استخدـ "القدرم" "اإلضراب" بػ ػ ػ "بؿ" التي تعبر ن

حيييـ؛ بكصفو مف أفعاؿ الخير.
بعدىا إلثبات اإلرادة هلل تعالى في ٌ
مف يي ٌ
رد عباده السبلـ عمى ٍ
* ِ
الستدلل األول لــــ "القدري:
ن= إثبات إرادة اهلل ألفعال اإلنسان

ار

بل

ح

أرد السالم
اهلل لم يرد أن ّ

مق

رد "المجوسي" السالم
عدم ّ

ؼ "القدرم" مكاصبلن ًاستداللو عمى النحك الذم ييجمٌيو السمٌـ الحجاجي اآلتي:
أرد ى
ك ى

717
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ِ
*الستدلل الثاني لــــ "القدري"
ن= إثبات إرادة إبميس في تغيير أفعال اإلنسان

ح

يرد "المجوسي" السالم
إبميس لم يرد أن ّ

ار

لكن

مق

يرد "المجوسي" السالم
اهلل أراد أن ّ

لبلستدراؾ بػ ػ "لكف" التي أبطمت زعـ "المجكسي" كأثبتت المنع إلبميس ،كلـ يكف ىذا ً
سارع القدرم ً
ؾ
االستد ار ي

و
و
عقديا؛ مفادىا تغميب قكة إبميس عمى قكة اهلل تعالى كارادتو
سميما
كمجديا؛ إذ أكقع القدرم في نتيجة ضحمة ن
ن
ن
يح .كالترسيمة أدناه تي ٌبيف ًاستداللو المتيافت:
كفر صر ه
كىذا ه
َن(إثبات إرادة إبميس)

ن(إثبات إرادة اهلل ألفعال اإلنسان)

لكن

ح1

ح2

ل-ن

رد السالم.
الشيطان لم ْ
يرد من المجوس ّ

رد السالم.
اهلل لم ْ
يرد من المجوسي ّ
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كألف "القدرم" أراد إنكار نظريتيـ في الجبر سقط في تغميب أثر إبميس عمى مشيئة اهلل تعالى –سبحانو-
ستكجب اإلنكار
لذلؾ ظير بطبلف مذىب "القدرية" كًانقطع القدرم لما تفط ىف لقبيح صنعو ،الذم ًا
ى
كً
االستيجاف مف المجكسي فضبلن عف المسمـ المؤمف بالقضاء كالقدر ككسب اإلنساف ألفعالو.
 .7.2حجاجية أسموب الشرط:
و
صبلت سببية بيف آرائيـ العقدية
كثير في عقد
مف األدكات المغكية التي عكؿ عمييا المتناظركف نا

ً
عناصر:
تتكك يف جممتو مف ثبلثة
ى
كاستدالالتيـ ليا في بنية المناظرة؛ أسمكب الشرط الذم ٌ
جممة الشرط= أداة الشرط +جممة فعؿ الشرط +جممة جكاب الشرط.

ىب ٍي ىف جممة فعؿ الشرط كجممة الجكاب عبلقة سببية؛ فالجممة األكلى تمثِّ يؿ سب نبا كعمةن لمجكاب ،أما الثانية

منطقيا؛ إذ
دالليا
بارز في ربط الجممتيف (الشرط كجكابو) ربطنا
دكر نا
فيي نتيجة ليا .كتؤدم أداة الشرط نا
ن
ن
الحجة كالتدعيـ لمكصكؿ إلى النتيجة كالجزاء ...كبالنظر إلى الجانب التداكلي ليا حيف ًاستعماليا في
تقدـ
ٌ
ٌ

ظا عمى نتيجة حجاجية ،كما يرد
طا أك تحف ن
دما لحجج أك نتائج ،أك قد تككف ًاحتيا ن
الحجاج ،فقد تككف مق ن
الحجاج في التراكيب الشرطية المضمرة ،كالتي تتضح مف خبلؿ العبلقة المتبلزمة بيف طرفيو؛ إذ يقتضي
ثبكت التالي عند ثبكت المتقدـ( . )1كفيمايمي بياف ذلؾ مف خبلؿ الشكاىد اآلتية:
سن ٌّي قدرنيا في مسألة أفعاؿ العباد ،فقاؿ القدرم :أنا ىك الخالؽ كالدليؿ أني
 قاؿ "السككني" » :ناظر ٌ
السني :ردىا إلى مكضعيا كما كانت
أقطع ىذه الثمرة إذا شئت .قالكا :فقطع ثمرةن مف شجرة ،فقاؿ لو ٌ
قادر عمى إبداع كصميا؛ ألف القادر عمى
قادر عمى إبداع فصميا لكاف نا
ت الذم كفر -كلو كاف نا
فب ًي ى
يكضده .فالقادر عمى إبداع حركة في محمِّو قادر إبداع سككف فيو ك إال لـ يكف
الشيء قادر عمى مثمو
ٌ

قادر عمى
مضطر إلى أحد الضديف ال خركج لو عنو كىك خبلؼ المفركض ،فػ ػ ػ ػمن لـ يكف نا
نا
قادر بؿ
نا

قادر عمى الحركة ،فػ ػ ػإن كجدت حركة الفصؿ عند مشيئتو؛ فؤلف الخالؽ تعالى خمؽ
السككف لـ يكف نا

()2
تمؾ الحركة عنده البو عادة كلو شاء لخمؽ الكصؿ كما خمؽ الفصؿ«  .تتصدر جممةى الشرط األداةي
"لو" التي جاءت متسقة مع القضية المطركحة ًالستحالة تحققيا؛ ذلؾ أف "لك" » تفيد الشيء ًالنتفاء

 -1ينظر ،عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،استراتيجيات الخطاب ،ص.181-180
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.218-217
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غيره كاالسـ ُّ
يدؿ عمى الذكات كالفعؿ ىك الذم يد ٌؿ عمى اآلثار كاألحكاؿ ك المنتفى ىك األحكاؿ كاآلثار
ت أف كممة "لك" مختصة باألفعاؿ «
ال الذكات فثىىب ى

()1

ماضيا في األكثر أك
إذ شأنيا أف يمييا الفع يؿ
ن

عقبيا في الشاىد فعبلف ماضياف (كاف– شاء) كما في قكؿ "السككني" » :كلو كاف
مضارنعا؛ كلذلؾ ى

()2

قادر عمى إبداع كصميا ...لو شاء لخمؽ الكصؿ كما خمؽ الفصؿ«
قادر عمى إبداع فصميا لكاف نا
نا
كىي تدؿ عمى ًامتناع حدكث أمر ًالمتناع حدكث و
أمر آخر؛ كليذا قاؿ "سيبكيو" » :لك :حرؼ لً ىما كاف
سيقع لكقكع غيره«( .)3كبياف ذلؾ كمايمي:

النتيجة (ف)

مقدمة (مؽ)

قادر عمى إبداع كصميا
لكاف نا
لخمؽ الكص يؿ

قادر عمى إبداع فصميا
لوكاف نا
لو شاء

ً
"لك" بالدخكؿ عمى األفعاؿ ،غير أنيا قد تدخؿ عمى األسماء؛ مف ذلؾ:
سبقت اإلشارة إلى اختصاص ٍ
 مقالة عمر -رضي اهلل عنو -ألبي عبيدة لما أنكر عميو الرجكع عف دخكؿ الشاـ خكفنا عمى المسمميف
()4

غير ىؾ قاليا يا أبا عبيدة ! «
مف الطاعكف ،حينيا » قاؿ عمر رضي اهلل عنو :لك ي
كقع ا ًالسـ (غير) بعد (لك) ً
االمتناعية الدالة عمى ًامتناع حصكؿ جكابيا ،كأ ِّ
يخ ىر الفع يؿ عنيا (قاؿ)
ي

ً
ذكر
ذكر الفعؿ بعد األداة ثـ ذ ٍكر فاعمو ثـ ى
ك إنما يفعؿ العرب ذلؾ لقصد التقى ِّكم ك التأكيد لئلشعار بأف ى
ً
بناء عمى أنو ما قي ِّدـ الفاعؿ مف
الفعؿ مرةن ثانيةن
ه
تأكيد كتقكيةه ،كاما لبلنتقاؿ مف التقكية عمى االختصاص ،ن
()5
صد ىر اإلنكار
المرج يح أف
أف ىي ي
أكبر ٍ
مكانو إال لمقصد طريؽ غير مطركؽ  .ك ٌ
"عمرا" -رضي اهلل عنو -ى
ن

 -1الفخر الرازم ،التفسير الكبير كمفاتيح الغيب ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف ،ط ،1981 1ج ،21ص.64-63
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.218-217
 -3سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.224

 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.218-217
5

 -ينظر ،محمد الطاىر بف عاشكر ،التحرير كالتنكير ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنس ،1984 ،ج ،15ص.223
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مف "أبي عبيدة"-رضي اهلل عنو -كىك الصحابي الجميؿ أميف األمة المجاىد في سبيؿ اهلل حؽ الجياد(.)1
ً
لممرسؿ سمطة
كلعؿ ميزة تعميؽ أمر بآخر ،يجعؿ منو آليةن حجاجيةن كيضع المتمقي أماـ كضع يككف فيو
فيمو لمحتكل الشرط ،كىك ما
كأثر؛ إذ إف جممة الشرط تنيض بدكر تكجيو المتمقي إلى الجزاء يعكد فيكجو ى
يعني أف التأثير متبادؿ بيف الشرط ك الجزاء( .)2كاذا عدنا إلى المناظرة األكلى ،سنتأ ٌكد مف صمة الشرط
بالجزاء كما في:
 قكؿ القدرم مستدالن عمى صمة الفعؿ بفاعمو » :أقطع ىذه الثمرة إذا شئت«

()3

تككف "إذا" » ظرفنا

لممستقبؿ يمضمنة معنى الشرط ،كتختص بالدخكؿ عمى الجممة الفعمية عكس الفجائية «(.)4
ً
عـ
ك ٌ
تبي يف الجزاء كىك حدكث انفصاؿ الثمرة عف الشجرة لحصكؿ المشيئة الفردية عند القدرم ،كىذا ز ه
باط هؿ ًالنتفاء حصكؿ نقيضو؛ أم القدرة عمى إعادة الثمرة إلى مكضعيا مف الشجرة؛ كلذلؾ ًاعترض

السني قائبلن:
ٌ

قادر عمى الحركة ،فػ ػ ػإن كجدت حركة الفصؿ عند مشيئتو؛
قادر عمى السككف لـ يكف نا
 » فػ ػ ػ ػمن لـ يكف نا
فؤلف الخالؽ تعالى خمؽ تمؾ الحركة عنده البو«(.)5

ؼ السني بدكره أداتيف لمشرط في ًاستداللو ً
االعتراضي :ىم ٍف الشرطية الجازمة لفعميف
كظ ى ٌ

()6

إف لمشرط كالجزاء«( .)7ك قد تكاطئتا عمى ربط المقدمتيف ( العجز عف إبداع الفصؿ /العجز عف
ك» ٍ

السككف) بالنتيجتيف ( العجز عف إبداع الكصؿ /العجز عف الحركة) فجكىر إثبات القدرة اإلليية ىك
جميعا)
معا ،إبداع الحركة كالسككف
التدخؿ ن
ن
فعميا في إحداث المتناقضات (الفصؿ كالكصؿ ن

كىك ما عجزت كتعجز كستعجز عنو المحدثىات كميا؛ كليذا فالقكؿ بنسبة الفعؿ لئلنساف ىك مف قبيؿ

التفضؿ كاإلنعاـ اإلليي عميو؛ فيك ال يستطيع فعؿ أم شيء بمشيئتو لكال أف
ٌ
1
2

 ينظر ،طبقات ابف سعد ،ج ،3ص.384-379 -ينظر ،عبد اهلل صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،كمية اآلداب كالفنكف منكبة ،دار المعرفة ،ط ،2تكنس

.2007ص.405-404

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.218-217
ً -4ابف ىشاـ األنصارم ،مغني المبيب عف كتب األعاريب ،ج ،1ص.97

 -5السككني ،عيكف المناظرات ،ص.218-217
ً -6ابف ىشاـ األنصارم ،مغني المبيب عف كتب األعاريب ،ج ،1ص.365

 -7السكاكي ،مفتاح العمكـ ،ضبط كتعميؽ :نعيـ زرزكر ،دار الكتب العممية ،ط ،1بيركت ،لبناف ،1983 ،ص.105
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أكرىموي بتمؾ المزية التي تؤىمو لفعميا ال لكجكد قدروة مف ذاتو.
اهلل ى

 » شكى جماعةه مف الصالحيف ضرر األتراؾ إلى أميرىـ ،فقاؿ األمير :أىلىستـ تقكلكف إف ىذا بقضاء
اهلل؟ ككيؼ أدفع عنكـ قضاء اهلل؟ قالكا لو :صاحب القضاء قاؿ :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ
ﲥ ﲦ ﲧ ﱠﭐفأفحمكه « ( .)1لكال تدخؿ عمى جممتيف ًاسمية ففعمية لربط ًامتناع الثانية
()2

بكجكد األكلى

كلذلؾ قاؿ ً"ابف عاشكر" في تفسير اآلية الكريمة التي سيقت » مساؽ ً
االمتناف

فمذلؾ قاؿ تعالى" :لفسدت األرض" ألنا ال نحب فساد األرض؛ إذ في فسادىا-بمعنى فساد ما عمييا-
و
فضؿ عمى العالميف" فيك
ًاختبلؿ نظامنا ،كذىاب أسباب سعادتنا؛ كلذلؾ عقبو بقكلو" :كلكف اهلل ذك
ًاستدراؾ مما تضمنتو لكال مف تقدير ًانتفاء الدفاع؛ ألف أصؿ "لكال" "لك" مع "ال" النافية :أم لك كاف
مكجكد لفسدت األرض كىذا ً
االستدراؾ في ىذه اآلية أدؿ دليؿ عمى تركيب (لكال) مف
ًانتفاء الدفاع
ه
(لك) ك(ال) :إذ ال يتـ ً
االستدراؾ عمى قكلو "لفسدت األرض" ألف فساد األرض غير كاقع بعد فرض
()3
ً
نجسده في الترسيمة اآلتية:
كجكد الدفاع ،إف قمنا" :لكال" حرؼ امتناع لكجكد«  .كممخص القكؿ ٌ

ضرر األتراك قضاء اهلل

نتيجة1
لول

#

ِاحتياط وتحفظ

دفع اهلل الناس بعضيم ببعض
فساد األرض.

نتيجة2

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.217
ً -2ابف ىشاـ األنصارم ،مغني المبيب عف كتب األعاريب ،ج ،1ص.302
3
ً -ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير ،ج ،2ص.503
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بإدراج "لكال" دحض الصالحكف النتيجة السابقة التي تكصؿ إلييا "األمير العثماني" (ضرر األتراؾ مف
و
نتيجة أخرل جديدة جاءت مف التحفظ عمى النتيجة األكلى كجكابو
قضاء اهلل) كميٌدت ًالستنتاج
ؾ ،كلكف اهلل أمرنا بالدفاع كلكاله لفسدت األرض.
أضركـ األت ار ي
محذكؼ؛ أم :لكال قضاء اهلل لما ٌ

أما الكافر ففي
أما المؤمف ففي الدرجات ،ك َّ
 أكرد "السككني" عمى لساف "الجبائي" ما نصُّوَّ » :

فمف أىؿ السبلمات «(" .)1أما" كىي حرؼ و
ً
شرط كتفصيؿ كتككيد؛ » ففييا معنى
الدركات ،كأما الطف يؿ ٍ
أبدا «(.)2
مف أمره
ه
فمنطمؽ .أال ترل أف الفاء الزمةه ليا ن
يكف ٍ
الجزاء؛ كأنو يقكؿ :عبد اهلل ميما ٍ

كيمكف تمثيميا بالشكؿ اآلتي:
أما

فاء الجزاء

النتيجة.

كينطبؽ ىذا عمى المقتطفات السابقة:
ي
أما الكافر ففي الدركات
أما المؤمف ففي الدرجات ك َّ
َّ

كأما الطف يؿ ً
فم ٍف أىؿ السبلمات

جمع "الجبائي" أحكاما ثبلثةن ىي مف متقررات المذىب ً
االعتزالي في مسألة "مآؿ المرء في الحياة األخرل"؛
ن
ىى
ً
تفصؿ في المآؿ ٌّ
كؿ حسب تحقؽ شرط التكميؼ فيو ككذا حظُّو مف العمؿ الصالح في
استيميا بػ ػ ػ "أما" التي ٌ
اء مقترننا بالفاء التي كظيفيا الربط بيف جممة فعؿ الشرط كجممة الجكاب.
الدنيا ،كقد كرد الجز ي

 في مناظروة أخرل ،رد "السككني" مذىب المعتزلة في مسألة إيماف مرتكب الكبيرة ،كقاؿ في إجماؿ
مردكد عميو شرنعا
ح ٍك ًم ًو » :كىذا المذىب
أما عقبلن
أما شرنعا فؤلنو محجكهج عميو باإلجماع ك َّ
كعقبلَّ :
ن
ه

حكما لمف قامت بو كىذا الفاسؽ ىك مكصكؼ باإليماف في
فؤلف الصفة مف حيث ىي تكجب
ن
قمبو «( .)3كتفصيمو كما سيمي:

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.226
 -2سيبكيو ،الكتاب ،ج ،4ص.235

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.195
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أما شرنعا فؤلنو محجكهج عميو باإلجماع .
نتيجة
حكما لمف قامت بو
أما عقبلن فؤلف الصفة مف حيث ىي تكجب ن
نتيجة
ؼ "أما" لتناسبًيا مع بياف
دحض "السككني" يح ٍكـ المعتزلة في مرتكب الكبيرة
بدليمي النقؿ كالعقؿ؛ ككظ ى
ٍ
حد قكؿ السككني -عمماء المسمميف ،كحتى عقبلؤىـ لعدـ
الجزاء كتفصيؿ الحكـ الذم أجمع عميو –عمى ٌ

ًانفكاؾ الصفة (اإليماف) عف مرتكب الكبيرة ،كيمكننا بياف ذلؾ مف خبلؿ السمٌـ اآلتي:
مؤمن
مرتكب الكبيرة
ن=
ٌ
ُ

ح2

تجرده من إيما ُنو أثناء المعصية وبعدىا (دليل عقمي)
عدم ّ

ح1

األمة عمى عصيانو دون تكفيره (دليل نقمي).
إجماع ّ

مق

ٍ
عاص
مرتكب الكبيرة

كمحصمة ً
االستدالؿ الحكـ بعصياف مرتكب الكبيرة دكف تكفيره ،كال بياف منزلتو في اآلخرة.
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ثالثًا :العوامل الحجاجية:
 .1مفيوم العامل الحجاجي:
سبؽ القك يؿ أف "الركابط الحجاجية" كما "العكامؿ الحجاجية" تنصرؼ إلى البنية المسانية لمممفكظات
الحجاجية كمختمؼ اآلليات التي تتيح إمكاف قياـ الحجاج داخؿ المغة؛ ذلؾ أف الكظيفة الحجاجية لمخطاب
برز في البنية التركيبية لمغة ذاتيا؛ مف خبلؿ ىذه المؤشرات المغكية ذات الكظيفة الحجاجية.
تى ي
كن ً
حس ىف التكليؼ كالتأليؼ بيف
ُّ
كيمر الحجاج عند "ديكرك" بثبلث مر ى
أف ينزًاك ىج ي
ىف ين ىحاج يعني ٍ
احؿ فىأ ٍ

ىذه المراحؿ كالعناصر؛ كىي عمى التكالي(:)1

 معنى الممفكظ (مرحمة االتٌجاه كنقطة االنطبلؽ)
 تكجييو (مرحمة التكجيو).
 قكتو الحجاجية (مرحمة النتيجة).
غير أف الفارؽ بيف الركابط كالعكامؿ الحجاجية ىك أف العكامؿ الحجاجية ال تربط بيف حجة
كنتيجة ،أك بيف مجمكعة حجج كما تفعؿ الركابط ،بؿ تقكـ بحصر كتقييد اإلمكانات الحجاجية و
لقكؿ ما؛
مككنات معجمية تحيؿ في الغالب إحالة غير مباشرة
كتتمظير في :الحصر كالنفي ،أك ٌ
كثيرا ،عمى األقؿ.)2(...
(الظرفية) ،ربما ،تقر نيبا ،كاد ،قميبلن ،ن

مثؿ :منذ

كبعباروة أخرل ،يمكف القكؿ أف الركابط الحجاجية تختص بالربط بيف القضيتيف البسيطتيف لتصبحا
قضيةن كبرل ،في حيف أف العكامؿ تختص بالقضية الصغرل(.)3

 -1ينظر ،عز الديف الناجح ،العكامؿ الحجاجية في المغة العربية ،مكتبة عبلء الديف لمنشر كالتكزيع ،صفاقس ،تكنس ،2011،ص.30

 -2ينظر ،أبك بكر العزاكم ،مقاؿ الحجاج كالمعنى الحجاجي ضمف كتاب التحاجج طبيعتو كمجاالتو ككظائفو ،تنسيؽ :حمك النقارم منشكرات كمية
اآلداب كالعمكـ اإلنسانية بالرباط ،سمسمة ندكات كمناظرات رقـ ،134:المغرب ،ط ،2006 ،1ص.64

 -3ينظر ،عز الديف الناجح ،العكامؿ الحجاجية في المغة العربية ،ص.23
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كليست القيمة الحجاجية لمعكامؿ نتيجة لمداىا اإلببلغي ،كانما نتيجة لتقكية الحدث التكجييي الذم
يقكـ بو؛ إنيا عناصر لغكية تنتظميا غاية كاحدة ،كىي تحقيؽ الخطاب لئلقناع في عممية التكاصؿ ( )1فيي
تزيد قكة تكجيو الحجج نحك نتيجة حجاجية.
كظيفيا أنو كحدة لغكية إذا تـ إعماليا في ممفكظ معيف؛ فإف ذلؾ يؤدم
كيعرؼ "العامؿ الحجاجي"
ن
ي

إلى تحكيؿ الطاقة الحجاجية ليذا الممفكظ ،كالتحكيؿ الذم يحدثو العامؿ الحجاجي في المحتكل الداللي

القيـ الخبرية التي يضيفيا ىذا العامؿ .كانما يستمد في كظيفتو
لمممفكظ الذم يرد فيو ال يككف
ن
مستمدا مف ٌ

شحف كتحكيؿ
مضمكنا خبرنيا ،كاٌنما غاية ما يحدثو ىك
التحكيمية الحجاجية الخالصة ،فيك ال يضيؼ
ن
ي
المضمكف الخبرم القائـ كزيادة طاقتو الحجاجية في التكجو نحك نتيجة حجاجية ما؛ ليؤدم كظيفة تتبلءـ

"عز الديف الناجح" أكثر دقٌةن في ًاستخبلصو كظائؼ العامؿ
مع اإلستراتيجية الحجاجية لممتمفظ .كقد كاف ٌ

الحجاجي في نطا و
ؽ ما ييسمى بػػ"الحجاج التقني" القائـ عمى مبدأ القكؿ بالتكجيو حيف يدخؿ عمى الممفكظ

عمى النحك اآلتي(:)2

 القضاء عمى تعدد ً
االستمزامات ،كذلؾ بنقؿ المتقبؿ مف التعدد كالغمكض إلى كحدة النتيجة
كالمقصد مف الممفكظ؛ فيعمد العامؿ الحجاجي إلى حصرىا حتى تقكدىا إلى نتيجة

كاحدة ،كذلؾ

ً
باالنتقاؿ بالممفكظ مف اإلببلغية إلى الحجاجية.
 قدح الممفكظ كتنشيطيا ،فالمكضع يككف ىك العمدة في ًارتباط (ؽ )1أم المعطى بالنتيجة أم
(ؽ )2كما أنو ُّ
كعنصر مف عناصر تنسيقو.
نا
ضامنا مف ضمانات تسمسؿ الخطاب،
يعد العامؿ
ن

 تقكية التكجيو نحك النتيجة (ف) كذلؾ عمى صعيد ما ييسمى بػ ػ "السبللـ الحجاجية".

 -1عز الديف الناجح ،العكامؿ الحجاجية في المغة العربية ، ،ص.21
 -2المرجع نفسو ،ص.35
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 .2تمظيرات العوامل الحجاجية:
 .1.2عاممية النفي الحجاجية:
النفي أسمكب لغكم ييراد بو نقض الفكرة أك الدعكل ،كىك عند المغكييف » عبارة عف اإلخبار بعدـ

()1
ب«( .)2كحسب
صدكر الفعؿ «  .أم جحد ك إنكار القياـ بالفعؿ؛ ليذا يقكؿ الببلغيكف » :النفي ىسٍم ه

"المتك ٌكؿ" فإف الصيغ التي تؤدم النفي في المغة العربية ىي إما أدكات نافية بسيطة (ما ،لـ ،لف ،ليس) أك
عزة" .أك
كثير إال ٌ
أدكات نافية مركبة تتألؼ ٍ
مف إحدل ىذه األدكات كأداة الحصر (إال) مثؿ" :ما أحب ه

(أبدا ،أحد ،قط)...
أسماء عدىا "المتك ٌكؿ" شبو نافية مثؿ :ن

()3

م عف مكالنا عمًي  -رضي اهلل عنو -أنو مر
كقد نقؿ "السككني" -عمى أسمكب النفي -ما يرًك ى
و
يحتجب كالذم ًاحتجب بالسبع الطباؽ! فعبله و
بدرة كانت في يده كقاؿ لو :يا
برجؿ فسمعو يقكؿ » :ل
ي

لكع! إف اهلل سبحانو ل ىي ً
ب بشيء كإنَّما حجب خمقو«
حتج ي

()4

ًاعتمد مكالنا عمي – رضي اهلل عنو -عمى

النفي (ل يحتجب بشيء) كآلية لمنقض ىدمت مسألة الرجؿ الحالؼ ،كعمى القصر باألداة (إنما) إلثبات أف
فصحح ًاعتقاد الرجؿ
الحؽ تعالى كليس اهلل ىك المحتى ًجب عف خمقو.
المخمكقات ىي المحجكبة عف رؤية
ٌ
ٌ

المشكه عف الذات العمٌية.

كًاستفاض "السككني" في ً
االستدالؿ عمى صحة طرح مكالنا عمي –عميو السبلـ -فقاؿ » :كىذه
ِّف أف اهلل سبحانو منزهه عف الجسمية كأف الحجاب إنما ىك المانع المضاد لئلدراؾ في محمو؛ فإذا
الكممات تبي ي
عكضا منو رأل العبد ما شاء اهلل تعالى أف
خمىقىو [اهلل] في العيف ًانحجب بو العبد كاذا رفعو كخمؽ الرؤية
ن
و
بأضداد لئلدراكات.
يريو ف ػل تحتجب الجدرات كل الظممات كل البعد كل القرب؛ ألنيا ليست

 -1الجرجاني ،التعريفات ،ص .240

 -2ابف كىب الكاتب ،البرىاف في كجكه البياف ،تحقيؽ :حنفي محمد شرؼ ،مطبعة الرسالة ،مكتبة الشباب ،مصر ،ص.74

 -3أحمد المتككؿ ،الكظيفة كالبنية –مقاربات كظيفية لبعض قضايا التركيب في المغة العربية ،مطابع منشكرات عكاظ ،الرباط  ،1993ص.90-80
 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.179
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كلما ْلم يصح مانع عف المرئيات إلَّ الضد لمرؤية كاألضداد في حقو تعالى مستحيمة (لً ىمػا) تقدـ،

كجب أف ل يخفى عمى اهلل شيء في األرض كل في السماء أم في العمكيات كالسفميات كىك العالـ بأسره
و
مكجكد «
ككؿ

()1

ن= اهلل تعالى لم يحتجب عن َخ ْم ِقو ،بل ىم المحجوبون عن رؤيتو.

ح3

ل يخفى عمى اهلل شيء في األرض كل في السماء

ح2

ْلم يصح مانع عف المرئيات إلَّ الضد لمرؤية

ح1

و
بأضداد لئلدراكات
ل تحتجب الجدرات كل الظممات كل البعد كل القرب؛ ألنيا ليست

كألف المناظرة مجادلة قائمة عمى ً
اال ِّدعاء ك المنع ًفاستخداـ النفي ال غنى عنو؛ إذ تتعدل عبلقة
المتكمِّـ بالمخاطب في المناظرات مستكل التبميغ إلى مستكل آخر ىك مستكل التفاعؿ » فتنشأ بينيما
عبلقات سجالية كالدفاع كالغمبة كالنقد كالنقض ،كما إلييا؛ كال نستغرب ىذه الصبغة السجالية ليذه
تعديا ،كانما ىك مبدأ المغايرة كمبدأ الخركج عف الذات كتحقيؽ
العبلقات ،فميس السجاؿ أك النزاع
عداء كال ن
ن

مقيما الذات كالغير طرفيف متساكييف في تجربة المتحاكر
ليما [ ]...كقد ذىب بيذا التفاكت إلى أقصاه ن
()2
المد ًعي قمب ًاعتقاد
الخطابية .كعند ىذه الدرجة فحسب يحصؿ التفاعؿ
ٌ
الحؽ« الذم يستيدؼ منو ي

ترضو .كاذا تأمٍمنا مناظرات "السككني" مف حيث منطقييا
الم ىعانًد ك دحض حجتو كبالتالي قطع ًاع ا
ي
الحجاجي ،ألفينا "النفي" فييا ينضكم تحت صنؼ "النفي الجدالي  :"Négation Polémiqueكىك النفي

متعاكسا لرأيو صاغو المخاطب صياغةن إثباتيةن كلكف قد ال يككف المخاطب
الذم يعارض بو المتكمـ رنأيا
ن
و
متحقؽ في بعض
ضرب مف المسرحة لمقكؿ«( .)3كىذا ما ىك
مكجكدا فعبلن .كانما يبرز صكتو في
المثبت
ه
ن

جميعا ًاعتمادىا عمى النفي آلية لمتشكيؾ كاإلثبات؛ كمثاؿ ذلؾ ىذه
مناظرات السككني ،لكف الثابت فييا
ن

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.179

 -2طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.51

 -3شكرم المبخكت ،إنشاء النفي كشركطو النحكية كالداللية ،مركز النشر الجامعي ،كمية اآلداب كالفنكف كاإلنسانيات ،جامعة منكبة ،تكنس
 ،2006ص.244
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المناظرة » :ذكر بعض العمماء أف الشيخ أبا الحسف األشعرم ناظر الجبائي

()1

()2

بمحضر الخميفة

في

ؾ
لمجبائي :ما دليم ى
مسألة الرؤية؛ أم إمكانية رؤية اهلل تعالى مف طرؼ عباده يكـ القيامة ،فقاؿ أبك الحسف ٌ

ً
ﱚﱜﱝ
ﱛ
الجبائي :قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
عمى امتناع الرؤية؟ قاؿ ٌ
االحتماؿ (باط ٌل) في ىذه اآلية مف خمسة أكجو ،كاذا كقع ً
ﱞ ﱟ ﱠ قاؿ أبك الحسفً :
االحتماؿ سقط

ً
االستدالؿ ،فػل دليؿ لؾ في ذلؾ.

ً
االحتماؿ األكؿ :أف يككف تعالى أراد عدـ اإلدراؾ بالمكاف كالجية كما ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ؾ.
در ي
ﱈ ﱉ ﱠ كلذلؾ قيؿ :الرب تعالى يعمـ كل ييحاط بو ي
كيرل كل يي ى
ً
االحتماؿ الثاني :أف يككف تعالى أراد أبصار الكافريف.
الثالث :أف يككف تعالى أراد ﱡﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱠ إذ ىي صفات كإنَّما يدركو المبصركف باألبصار.
الرابع :أف يككف تعالى تمدح ً
باالقتدار عمى ذلؾ ،فإف عدـ الرؤية ل مدح فيو عدـ فيو إذ العدـ ل يرل كل
يستحؽ بذلؾ مدحا ،فكأنو تعالى يقكؿ ىك القادر عمى خمؽ المكانع في األبصار كالقادر عمى شيء قادر
قادر عمى خمؽ رؤية في األبصار كما ىك خالًؽ المكانع كالخامس :أف يككف
عمى ضده ،فيك تعالى
ه
معنى آلية ﱡ ﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱠ ﭐﭐفي الدنيا كلكف في اآلخرة لقكلو :ﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ

1
"جبى" إحدل قرل البصرة .كلد سنة (235ىػ  849/ـ) مف أئمة المعتزلة كرئيس عمماء
 -الشيخ أبك عمي محمد بف عبد الكىاب بف سبلـ ،أصمو مف ي

الجبائية .لو مقاالت ك آراء انفرد بيا في المذىب .تكفي سنة (303ىػ 916/ـ) .ينظر ،الزركمي ،األعبلـ ،ج6
الكبلـ في عصره كاليو تنسب الطائفة ي
ص .256كينظرً ،ابف النديـ ،الفيرست ،ص.534

-2

لـ يتحدد اسـ الخميفة كال مكاف كزماف المناظرة لكف الكاضح أنو أحد المجالس الرسمية التي يعقدىا الخمفاء؛ كعمى العمكـ فقد كانت المجالس

الجد في تصفية المسائؿ ...ينظر ،أحمد أميف،
سببا نا
كبير مف أسباب الرقي العممي ،كقد حفزت العمماء لمبحث كالنظر ،كحممتيـ عمى ٌ
كالمناظرات ن
ضحى اإلسبلـ ،مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة ،مصر ،2012 ،ص.420
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ﱏ ﱐ ﱠ فسقط ًاستدالؿ الجبائي مف يده كظير ًانقطاعو كًانفض الجمع .قالكا :كلم يعش الجبائي بعد
ذلؾ إال يسي ار (كمات) كأظير اهلل سبحانو األشعرم /كسائر أىؿ السنة عمى أىؿ البدع كاألىكاء«(.)1
ً
الجبائًي" بآية قرآنية تنفي الرؤيةً ،فاعترض عميو "أبك الحسف األشعرم" بالنفي
احتج "أبك عمي ي

بناء
دحض دليؿ المدعي كحاؿ دكف تصديقو
ن
أيضا كبيذا األسمكب ى
ن
تمييدا لصرفو عنو كتغيير المكقؼ ن
أساسا عمى النفي) كأخرل عقمية...
عمى أدلة مضادة نقمية (قائمة
ن

لبلحتجاج تارةن كلمنقض ك ً
جية أخرل ،دؿ النفي كآلية ً
و
االعتراض تارةن أخرل عمى تعدد
مف
المتقابميف ،كالصكت الذم يتبنى جانب
الصكتيف
األصكات؛ إذ » يسمح لممتكمِّـ بالتعبير المتزامف عف
ٍ
ٍ

اإلثبات ،كصكت المتكمِّـ المتبني لمنفي ،فالنفي يشير إلى إثبات ضمني كيرد عميو «

()2

يحدد
بكصفو ٌ

صعد المكاجية السجالية بيف المتناظرٍيف عبر فعميف
المكاقؼ مف مسائؿ العقيدة في الفعؿ التناظرم ،ي
كي ٌ
لغكييف اثنيف( :)3الجحد كالتعكيض  .يسمح الجحد في المناظرة ب ػ ػ» إنكار أطركحة الخصـ؛ أم سمب رأيو
أك المعمكمة التي يتبناىا«(.)4
()5

كيمكف تكضيح ذلؾ مف خبلؿ مناظرة يقكؿ "أبك بكر الباقبلني" في مناظرتو "إسحاؽ النصيبي"

حكؿ رؤية اهلل تعالى يكـ الحساب » :إف الشيء ل ييرل بالعيف فتعجب الممؾ مف قكلي كًانفتؿ إلى جيتي

فقمت :إنما ييرل بالبصر الذم في العيف كلك كاف ييرل
بأم شيء ييرل إذ لم يير بالعيف؟
ي
كقاؿ :أيُّيا الشيخ ٌ

شيئا « (.)6
بالعيف
لكجب أف ييرل ك ٌؿ ذم عيف قائمة كقد نرل مف لو عيف قائمة كل يرل ن
ى
المد ًعي –النصيبي -مف القضية باألساس بؿ كالتشكيؾ
إف نفي "الصاحب" يأتي في سياؽ جحد مكقؼ ي
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.230-229

النص ،ص.94
 -2صبلح فضؿ ،ببلغة الخطاب كعمـ
ٌ
 -3أحمد المتككؿ ،الكظيفة كالبنية – مقاربات كظيفية لبعض قضايا التركيب في المغة العربية ،ص.102
 -4عبد المطيؼ عادؿ ،ببلغة اإلقناع في المناظرة ،ص.224

5
ؾ في النبكات كميا ،كقد يس ًم ىع منو شبي نا ،كليغتو معقٌدة ،كلو أدب كاسعه،
 يصنؼ في الطبقة الحادية عشر مف طبقات المعتزلة .دقيؽ الكبلـ ،ي ُّش يكلقد أضؿ بيمذاف كاتب فخر الدكلة ً"ابف المرزباف" .كحممو عمى قمة االكتراث بظمـ الرعية ،كأراه أنو ال حرج عميو في غبنيـ ألنيـ بيائـ .كما خرج
مف الجبؿ حتى ًافتضح .ينظر ،أبك حياف التكحيدم ،اإلمتاع كالمؤانسة ،مراجعة :ىيثـ خميفة الطعيمي ،المكتبة العصرية صيدا ،لبناف ،2011 ،ج،1

ص.107

 -6السككني ،عيكف المناظرات ،ص.244-242
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في صدقيتو؛ األمر الذم ي ِّفن يد ًا ِّدعاء الخصـ فالنفي يؤشر عمى مسار ً
االعتراض ،بكصؼ ىذا األخير فعبلن
ي
ً
تجاعيا ،إذ يصدر مف صاحبو كرد و
فعؿ عمى قكؿ خصمو( )1إف ًاعتراض "الباقبلني" تـ مف خبلؿ "فعؿ
ار ن
و
بمعمكمة أخرل يعتبرىا المناظر صحيحة «( )2فالرؤية
التعكيض" أم » إبطاؿ معمكمة الخصـ كامداده
بالبصر ال بالعيف؛ يحتاج ىذا النفي مف "الباقبلني" إلى» تعميؿ أكثر مف حاجة اإلثبات إليو ،فالسؤاؿ الذم
يعقب بو عمى النفي إف لـ يسارع المتكمِّـ كالنافي إلى تعميؿ نفيو فيك قرينة عمى المخالفة كطمب ً
لبلنتقاؿ
ٍ ي
إيجابيا« ( )3كدليؿ "الباقبلني" ىك
مضمكنا
مف إبياـ النفي إلى تفسيره ،بما يجعؿ في ًاعتقاد المتكمٌـ النافي
ن
ن
و
ًامتبلؾ البصير و
سميمة مع
لعيف
ً
حجاجا
فقده الرؤية .بيذا يككف "النصيبي" أماـ نفي مؤيد بدليمو؛ كالحجاج الناجع ىك ما يفترض
ن

سد المنافذ أمامو ،كيجيب عف ك ٌؿ سؤاؿ قد يطرحو المتمقي (.)4
ضادا فيسعى إلى ٌ
يم ن

حجيتو
بناء عمى آلية "النفي بدليؿ » تككف ٌ
فالمتكقىع مف "النصيبي" دحض دليؿ "الباقبلني" ن
()5
ً
درجة النمك في سيركرة المناظرة؛ فيي تتككثر
يد بذلؾ مف
الحجية قكؿ العارض « فيز ي
معاكسةن في قكتيا ٌ
ً
عجيبو بالكبلـ فقاؿ »:لم أعمـ أنو
بناء عمى االعتراض الذم يظيره "النفي" .غير أف "النصيبي" زاد ى
تتككثر ن
يعمـ أف الشيء ييرل بالعيف « (.)6
بني ي
ينكر ىذاٍ .
ت األمر أنو ي

عممو بمكقؼ الشيخ مما جمع عميو زيادةن عمى نقمة "الممؾ" عميو تيافت مذىبو
فأنكر "النصيبي" ى
ً
مغاضنبا » :أنت ال تعرؼ مذىب الشيخ
بجيمو بمذاىب أىؿ الكبلـ كظيكر "الباقبلني" عميو .فصاح الممؾ

األرض ال بد أف يككف لو
مذىبا قد طبؽ
أقؿ لـ إف
في المسألة كتبنييا عمى ظنؾ .ثـ قاؿ لقاضيو :ألى ٍـ ٍ
ى
ن
ناصر .كًانفض المجمس« (ً .)7فانغمقت المناظرة بعجز "النصيبي"...
ه
 -1ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.43
 -2عبد المطيؼ عادؿ ،ببلغة اإلقناع في المناظرة ،ص.224

 -3شكرم المبخكت ،إنشاء النفي كشركطو النحكية كالداللية ،ص.196

 -4ينظر ،سامية الدريدم ،الحجاج في الشعر العربي "بنيتو كأساليبو" ،عالـ الكتب الحديث ،ط ،2األردف ،2011 ،ص.36
 -5طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.44
 -6السككني ،عيكف المناظرات ،ص.243-242
 -7المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.

كتحديدا "عمـ المعاني".
* غير أف الحصر مصطمح معركؼ في دراسة عمـ النحك ،كالقصر مصطمح معركؼ في دراسة عمـ الببلغة؛
ن
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في ىذه القبسات ًاعتمد "السككني" عمى النفي آليةن لئلثبات أك ً
لبلعتراض؛ ليغدك "النفي" آليةن
ليدحض في آخر
حجاجيةن تقصد اإلقناع كترسـ مسافة فاصمةن لبياف المكاقؼ المتباينة أك المتعارضة
ى
آخرا ،أك ييش ٌكؾ في معقكلية الحكـ ٍّ
كحد أدنى ،فيبعث عمى الجداؿ كالتناظر في سبيؿ
كيثٍبً ى
كما ي
ت ن
المطاؼ يح ن

الكصكؿ إلى الحقيقة العقدية.

 .2.2عاممية القصر الحجاجية:
جاء في "اإلتقاف" لئلماـ السيكطي ما نصُّو » :أما الحصر* – كيقاؿ لو :القصر -فيك تخصيص
أيضا :إثبات الحكـ لممذككر« (.)1كليذا ُّ
و
بأمر آخر بطري و
أمر و
و
يعد
ؽ
مخصكص .كيقاؿ ن
"القصر" مف "العكامؿ الحجاجية" التي يعتمد عمييا الخطيب لتكجيو خطابو لكجية يريدىا؛ فيك
حجاجي أعمؽ ،كأنجع في تكجيو المتمقي إلى النتيجة المضمرة .كيستعمؿ في حاؿ
بعد
تككيد مضاعؼ لو ه
ه
و
و
إنكار المتمقي لمخبر ،كيككف ذا و
ً
كركده تككف لتمكيف الكبلـ كتقريره في
عالية ،فالغاية مف
حجاجية
قيمة
الذىف (.)2
كالقصر يككف ب ػ ػ (النفي كاالستثناء) كيي ىر ياد بو :قصر الشيء كحصره بصاحبو مف دكف سكاه (.)3
(ما/إن /ليس ...إل) الحجاجية:
 .1.2.2عاممية
ْ
كىك مف التراكيب التي تترتب فييا الحجج حسب درجتيا الحجاجية؛ حيث تترتب في سمٌـ حجاجي

كاحد ،فيك عامؿ يكجو القكؿ كجية كاحدة نحكً :
االنخفاض كىك ما يستثمره

غالبا -إلقناع
المرسؿ– ن

المرسؿ إليو( .)4كيتقرير مما سبؽ ،أف العامؿ الحجاجي "ما ...إل" يحصر اإلمكانيات الحجاجية لمممفكظ؛
ى
كىذا ما يتضح مف كبلـ "الجرجاني" لما قاؿً » :اعمـ أنؾ إذا قمت :ما جاءني إال زيد ،احتمؿ أمرٍيف؛
ً
كبلما تقكلو ال ألف بالمخاطب
أف تريد اختصاص زيد بالمجيء كأف تنفيو عمف عداه ،ك ٍ
أحدىما ٍ
أف يككف ن
 -1ال سيكطي ،اإلتقاف في عمكـ القرآف ،تحقيؽ مركز الدراسات القرآنية ،مجمع األمير فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ المممكة العربية السعكدية ،ج،4
ص.1565

 -2ينظر ،محمكد طمحة ،القيمة الحجاجية ألسمكب القصر في المغة العربية ،مجمة الخطاب ،جامعة مكلكد معمرم ،تيزم كزك ،الجزائر العدد،3
 ،2008ص.115

 -3ينظر ،عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،تعميؽ :محمد محمكد شاكر ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،مصر ،ص.332
 -4عبد اليادم بف ظاىر الشيرم ،استراتيجيات الخطاب ،ص.520-519
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يدا قد جاءؾ كلكف "ألف" بو حاجة إلى أف يعمـ أنو لـ يجئ إليؾ غيره ...كيككف
أف يعمـ أف ز ن
حاجةن إلى ٍ

كبلما تقكلو ليعمى ىـ أف الجائي زيد ال غيره« ( )1بمعنى أف داللة جكاب النفي بطريؽ القصر تكمف في إقرار
ن
الجممة المنفية

السابقة بغية تثبيت غيرىا ،كتتضح مككنات الحجاج ًانطبلقنا مف عممية الحصر كالتقييد التي يكفرىا
القصر عف طريؽ النفي مع ً
االستثناء كفؽ المخطط اآلتي:

أداة النفي (ما/ليس/ل)

أداة ِ
الستثناء(إل)

النتيجة

الحجة

كينطبؽ ىذا عمى األمثمة اآلتية:
 يقكؿ "السككني" في سياؽ نفي إضافة األفعاؿ إلى الطبيعة » :كًاعمـ أف ىذا اإليراد الذم أكرد عمى
أبدا؛ ألف شركط الفعؿ في الجمادات
الطبائعييف في ىذه المناظرة ال جكاب ليـ عنو ن

مفقكدة كىي

قمت :فمك يعكس ىذا السؤاؿ عمى
فإف ى
القدرة كاإلرادة كالعمـ كالحياة كاذا فقد الشرط ،فيقد المشركطٍ .
مبدع و
كجب
قديـ كاال لزـ التسمسؿ كلما
يجب تكقفيا عمى
و
قمت :ى
المبد ي
المكحديف فما الجكاب ي
ى
عات بأسرىا ي
ى ً
مكو ٍن إلَّ
أيضا تخصيص قدرتو فكجب عمكـ تعمقيا بجميع المقدكرات ف ػ ػمـــا من ٍّ
قد يمو استحاؿ ن
وتكوي ُنو بقدرتو ومشيئتو سبحانو وتعالى« (.)2

ـــــــــو ٍن إلَّ وتكـــوي ُنو بقدرتو ومشيئتو سبحانو وتعالى.
ػمـــا من مــــــكـــــــ ٍّ
النتيجة
أداة النفي

الحجة
أداة الستثناء

1

 -الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص.337-336

2

 -السككني ،عيكف المناظرات ،ص.302

711

الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
حدثات ك األفعاؿ في اهلل تعالى دكف سائر
الم ى
حصر "السككني" عمى صيغة "ما ...إل" ىخٍم ى
ؽ ي

محدثىة غير قديمة كبالتالي فيي غير فاعمة ،بؿ مفعك هؿ بيا ،أما الحؽ سبحانو فيك
عناصر الطبيعة؛ ألنيا ى

نظر لقدرتو
حدث= غير مخمكؽ) لذلؾ فالخمؽ كالفعؿ (تككيف المككنات) مما ًاختص بو نا
قديـ (غير يم ى
و
بجبلء كظيفة العامؿ الحجاجي في التأكيد كاإلثبات؛ الذم
العظيمة ك مشيئتو البالغة؛ كىذا المقتطىؼ يي ٌبي يف

"إف ىك إال كذا" فيككف و
ألمر
قاؿ فيو الجرجاني » :كأما الخبر بالنفي كاإلثبات نحك :ما ىذا إال كذا ،ك ٍ
ُّ
أف يككف
ب
ينكره المخا ى
كيشؾ فيو ،فإذا ي
قمت "ماىك إال مصيب" أك "ماىك إال مخطئ" قمتو لمف يدفع ٍ
طي
كصاحبؾ يتكىـ أنو ليس
شخصا مف بعيد .فقمت" :ماىك إال زيد" لـ تقمو إال
األمر عمى ما قمت ،كاذا رأيت
ي
ن
يدا «( )1ككبلـ "الجرجاني" يي ِّ
ؽ عمى مقالة "السككني"
صد ي
أف يككف ز ن
زيد ،كأنو إنساف آخر ،كيجد في اإلنكار ٍ
ألنيا مكجيةه لكؿ المتشككيف؛ ممف ينكركف إضافة

بداعا كمشيئةن ،ف ػ "السككني" ينفي كجكد مخمك و
ؽ لـ يكف اهلل سبحانو
المخمكقات إلى اهلل تعالى خمقنا كا ن
ؼ كجكد المخمكقات كمٌيا عمى كجكد الخالًؽ  -سبحانو كتعالى-
ثبت مف ىذه الطريؽ تكقي ى
سببا في إيجاده ،لًيي ى
ن
ِّ
دائما بنية تأليفية تيحم يؿ إلى إثبات كنفي ،أما تركيب
القديـ المقتدر الحكيـ؛ كليذا فإف تركيب القصر ييمث يؿ ن
ِّح السبب الذم ألجمو يك ًج ىد
النفي فيك بحكـ التقاكؿ بنية ترديدية تشير إلى بنية تحتمؿ إثباتنا
ن
جديدا يكض ي
ؽ لمخال ً
النفي كىذه البنية ىي التي تبرز في جكاب النفي( )2كفي السياؽ ذاتو؛ أم إثبات الخٍم ً
ؽ تعالى

يطالعنا:
 سؤاؿ و
الحؽ سبحانو كجكابو – كرـ اهلل كجيو-
عميا بف أبي طالب عف كيفية الكصكؿ إلى
ٌ
رجؿ ن
ت المعرفة عمى أف ما
بكجكب تتبع األعراض ألنيا عبلمات عمى مكجدىا -جؿ كعبل -إذ قاؿ » :فدل ٍ
ِ
ِ
جتمعٌ إلَّ ولو جامعٌ .فيا أيُّيا السائؿ عف تكحيده ،فبالعقكؿ
ق إلَّ ولو ُم ٍّ
فر ٌ
فتر ٌ
افترق ُم َ
ق ،ول اجتمع ُم َ
يعتقد التصديؽ ،كباإلقرار يكمؿ اإليماف ،كًاعمـ أنو ل ديانة إل بعد معرفة اإلخالص.)3( «...

1

 -الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص.332

 -2شكرم المبخكت ،إنشاء النفي كشركطو النحكية كالداللية ،ص.207
 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.184

711

الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
ك بياف ذلؾ فيمايمي:
ِ
ِ
جتمعٌ إلَّ ولو جامعٌ...
ق إلَّ ولو ُم ٍّ
فر ٌ
فتر ٌ
ما افترق ُم َ
ق ،ول اجتمع ُم َ
النتيجة

أداة النفي

الحجة

النتيجة

أداة الستثناء أداة النفي

الحجة

أداة الستثناء

ل ديــــانــــــــة إل بعد معرفة اإلخالص...
النتيجة

الحجة

أداة النفي أداة ِ
الستثناء
إف دخكؿ صرافيـ مف قبيؿ" :ما...إل" أك "ل ...إل" عمى الممفكظ مف شأنو أف تخرجو مف
اإلببلغية  L’informativitéأم مستكل الكصؼ كاإلببلغ إلى الحجاجية؛ حيث تككف العكامؿ المذككرة
مكجية لبقية الخطاب نحك نتيجة بعينيا ،كعبلكةن عمى التكجيو نجدىا تعمؿ عمى التضييؽ مف مدل
()1
الغمكض كتعدد المعاني ك ً
الم ٍج ىمعات لو يم ىج ِّمعه كىك
اؽ المتفرقات لو ِّ
مفر ه
االستمزامات ً .فافتر ي
ؽ كًاجتماع ي
نفي مكالنا "عمي" كؿ
اهلل في عميائو ،كال سبيؿ إلى عبادتو إال باإلخبلص .كفي ىذا المقت ى
طؼ ،يتضح ي

ًاحتماالت نسبة المخمكقات إلى غير اهلل تعالى؛ األمر الذم يستمزـ نتيجةن كاحدةن تكمف في كجكب عبادتو
كتفرده األكيد كقكتو العظيمة .فػ ػ سيدنا "عمي" كمتكمٌوـ
كحده كاإلخبلص لو سبحانو نظير ىخٍم ًقو البديع
ٌ
ى
عار و
يم ً
طب،
نا
ض أظير مكقفنا
مغاير لمكقؼ السائؿ ًباستعماؿ "الحصر" يليجمِّ ىي الحقيقة ،كليدحض مكقؼ المخا ى
آف ك و
دحض مجمكعةن مف المكاقؼ المغايرة في و
احد ( سبب ًافتراؽ المتفرقات +سبب ًاجتماع
بؿ إنو بذلؾ
ى

ط وب ك و
احد .كيمكف إجماؿ القكؿ في المقطع الحجاجي السابؽ
المجتمعات +حقيقة الديف) كىذا كمُّو لمخا ى
بالسمٌـ الحجاجي اآلتي:

1

 -عز الديف الناجح ،العكامؿ الحجاجية في المغة العربية ،ص.61
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الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
ِ
صة إل اهلل تعالى.
ن= ل يستحق العبودية الخال َ

ح2

المجتمعات
اهلل تعالى ٍّ
مجمعُ
َ

ح1

المتفرقات
ق
اهلل تعالى ُم ٍّ
فر ُ
ّ
اهلل تعالى خالق كل شيء

مؽ

ك تنسحب فكرة تحديد الحصر جكاب النفي في ًاحتماؿ كاحد عمى المقطع اآلتي:
 قاؿ مكالنا عمي-كرـ اهلل كجيو -لمقدرييف في سياؽ ً
االستدالؿ عمى شرعية المسير في صفيف »:كاهلل
ى
ٍ
وقد ٍر«(.)1
جبالً ول ىبطنا و ِاد ًيا ول خطونا خطوة إل
بقضاء َ
عمونا َ
ما ْ
النتيجة1

أداة النفي1

النتيجة2

أداة النفي2

النتيجة3

أداة النفي3

الحجة

أداة الستثناء

قد ًره ،كال كجكد ًالحتماؿ
ًفاعتبلء الجباؿ ك ىبكط األكدية كالخطك في األرض ،كميا حدثت بقضاء اهلل ك ى
ً
ؾ
تأكيدا
حكـ مكالنا "عمي"
حاسما يقطع ش ى
آخر؛ ى
ن
ن
ذلؾ أف "الحصر" تـ مف طريؽ "النفي" ك"االستثناء" يؤ ٌك يد ى
و
نتيجة
مكقؼ المخالًؼ؛ لذلؾ فإف أساس عاممية "الحصر" الحجاجية تكجيو القكؿ نحك
كيدحض
طب،
المخا ى
ى
ي
التسميـ بيا عف طريؽ تضييؽ كدحض ً
ط ًب إلى اإلذعاف ك ً
االحتماالت
مضم ورة يحاك يؿ المتكمٌـ دفعى المخا ى

األخرل لمقضية.

 -1السككني ،عيكف المناظرات.177 ،
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الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
 .2.2.2عاممية َّ
"إنما" الحجاجية:
يعد "العامؿ إنما" مف العكامؿ ذات القكة الحجاجية المزدكجة أك المضاعفة؛ كىذا ما جنح إليو
ٌ
"السكاكي" لما قاؿ » :كممة "أف" لما كانت لتأكيد إثبات المسند لممسند إليو ،ثـ ًاتصمت بيا "ما" المؤكدة ال
أف يضمف معنى القصر؛
النافية -عمى ما يظنو مف ال كقكؼ لو بعمـ النحك -ضاعؼ تأكيدىا،
فناسب ٍ
ى
و
تأكيد« ( )1كيتأ ٌك يد ىذا مف خبلؿ
تأكيدا لمحكـ عمى
ألف قصر الصفة عمى المكصكؼ ،كبالعكس ليس إال
ن

المكاضع التي كظؼ فييا المتناظركف َّ
"إنما" في مناظرات "الرؤية" المذككرة أدناه:

و
برجؿ فسمعو
م عف مكالنا عمًنيا رضي اهلل عنو أنو مر
 نقؿ "السككني" -عمى أسمكب النفي -ما يرًك ى
يحتجب كالذم ًاحتجب بالسبع الطباؽ! فعبله بدروة كانت في يده كقاؿ لو :يا لكع! إف اهلل
يقكؿ » :ال
ي
سبحانو ال ىي ً
ب بشيء ك َّإنما حجب خمقو )2( «...فرؤية العباد لرٌبيـ -سبحانو كتعالى -يكـ القيامة
حتج ي

ِّب عنيـ ك لكف
ثابتة ،أما في الدنيا فإف بصر العباد
قاصر عف رؤيتو تعالى ،فميس ىك المحتج ي
ه
الحجب محصكر في عباده؛ كىذا المعنى أقرتو َّ
"إنما" حجب خمقو ،فيـ المحجكبكف عف رؤيتو ،ال ىك
سبحانو.
لمجبائي » :أف يككف تعالى أراد ﱡ ﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱠ إذ ىي صفات وانَّما يدركو
 قاؿ "األشعرم ي
المبصرون باألبصار« (.)3
 قاؿ "الباقبلني » :إف الشيء ال ييرل بالعيف فتعجب الممؾ مف قكلي كًانفتؿ إلى جيتي
فقمتَّ :إنما ُيرى بالبصر الذي في العين كلك كاف ييرل بالعيف
بأم شيء ييرل إذ لـ يير بالعيف؟
ي
الشيخ ٌ
كقاؿ :أيُّيا

شيئا «
لكجب أف ييرل ك ٌؿ ذم عيف قائمة كقد نرل مف لو عيف قائمة كال يرل ن
ى

1

 -السكاكي ،مفتاح العمكـ ،ص.291

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.179
 -3المصدر نفسو ،ص.230-229
 -4المصدر نفسو ،ص.244-242
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الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
يتضح مف ىذيف الشاىديف أف الرؤية محصكرة في البصر الذم في العيف ،ال في العيف نفسيا،
كما أف الرؤية ال تضاىي اإلدراؾ؛ فاإلدراؾ أعظـ كأجؿ؛ كىما يندرجاف فيما رمى إليو "الجرجاني" لما
كصؼ "إنما" بأنيا » تجيء و
لما يي ىنزيؿ ىذه المنزلة «
لخبر ال يجيميو المخا ى
طي
ب كال يدفىعي صحتىو أك ى
"الجبائي" ك"الشيخ" كبلىما يعمـ أف العيف أداة الرؤية كال يجيمو ،كما أنيما ال يعترضاف عميو؛
فبلشؾ أف
ٌ
()1

.

ألنو مما تكاطئ عمى إق ارره عامة العقبلء مف الناس صغارىـ قبؿ كبارىـ غير أف محؿ الخبلؼ كمِّو ىك

مح يؿ الرؤية /البصر في العيف؛ كىك ما أثبتو –عمى التكالي -األشعرم فالباقبلني كحصراه في البصر الذم
في العيف ال في العيف .كفي المكضكع ذاتو:
 أكرد "السككني" سؤاؿ و
رجؿ عف تفسير ً"ابف عباس" قكلو تعالى »:ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ
ﱚ ﱠ ﭐ قاؿ :أليس ترل السماء؟ قاؿ :بمى .قاؿ :أفكميا ترل؟ فمـ يجد السائؿ جك نابا ألنو بيف -
ﱛ

ئي ييرل كا ٍف لـ يحط بو فحمؿ اإلدراؾ عمى اإلحاطة فإذا ًانتفى اإلدراؾ لـ يمزـ
رضي اهلل عنو -أف المر ى
ً
مدرنكا كتشبييو َّإنما ىو بين الرؤيتين ل بين المرئيين كما ىك كذلؾ
انتفاء الرؤية إذ ليس كؿ مرئي ى
()2

بكنا
إف بيف رؤية اهلل تعالى كادراكو سبحانو ن

في قكلو عميو السبلـ :تركف رٌبكـ كما تركف القمر«
شاسعا؛ إذ ىما مختمفاف تماـ ً
االختبلؼ .فالرؤية بعض مف إدراؾ الذات اإلليية.
ن
بعيدا عف مناظرات "الرؤية":
ك ن

ً
ِّ
السن ُّي ك
 قاؿ أحد
سن ٌّي ناظره في مسألة كركية األرض التي ينفييا ٌ
المنجميف لما أحكجو لبلستدالؿ ٌ

ييثبتيا "المنجِّـ" عندىا قاؿَّ » :إنما الجكاب عف ىذا أف األرض ليست ليا بالنسبة إلى الفمؾ قدر
محسكس فؤلجؿ ىذا ال تحجب عنا أكثر مف النصؼ« ...

()3

المنجـ الجكاب في ككف األرض
قصر
ٌ

ليست بالحجـ الذم يسمح ليا بأف تخفي أكثر مف النصؼ ،كىذا القصر ب ػ "إنما" يستيدؼ تأكيد مذىب
"المنجميف" القائؿ بكركية األرض.
ٌ

1

 -الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص.332

2

 -السككني ،عيكف المناظرات ،ص.187

3

 -المصدر نفسو ،ص.300
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الفصل الثالث :آليات الحجاج اللغٌية في " عيٌن المناظرات"
 ذكر "السككني" أف ًابف شاذاف( )1ناظر ًابف المعمـ( )2زعيـ اإلمامية في مسألة » أف النبي

صمى اهلل

األمة يمنعكف ذلؾ .فقاؿ ًابف شاداف :ال
عميو كسمـ ىؿ يكرث أـ ال؟ فاإلمامية تقكؿ بالكراثة كجميكر ٌ
يكرث .فطمبو ًابف المعمـ بالدليؿ ،فقاؿ :قكلو عميو السبلـ" :إنا معشر األنبياء ال نكرث ما تركناه
نصب عمى الحاؿ .فيقتضي ذلؾ أف ما تركو عمى
ذكرت َّإنما ىو صدق ًة
صدقةه" فقاؿ ًابف المعمـ :ما
ه
ي
ث عنو« ( .)3صرؼ ً"ابف المعمـ"
كجو الصدقة ال
يكر ي
ي
يكرث عنو كما تركو عمى غير كجو الصدقة ى
و
اإلمامي ً
كجية
احتج بو ً"ابف شاداف" عمى بطبلف الكراثة إلى
ؼ الدليؿ النقمي الذم
صر ى
ٌ
المثبت لمكراثة ،ى
ي
و
داللية؛ أراد بيا التمييز بيف ماؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ الذم تىىرىكو لمصدقة كالماؿ الذم ىك
نحكية
تقسيميا عمى ىكىرثىتًو .غير أف ً"ابف شاذاف" ًاعترض عمى ىذا التأكيؿ المبني عمى قكاعد
تىًركةه ينبغي
ي

ً
السيدة "فاطمة عمييا السبلـ" كًابف عباس"  -رضي اهلل عنيما -عمـ النحك ُّ
كتمكنًيما مف
النحك؛
بإحكاـ ٌ
ى
أصكلو؛ كبالتالي فإعراضيما –كىـ ىكرثىتيو صمى اهلل عميو كسمـ -عف المطالىىبة بحقٌيـ– المفتىىرض -إقرهار
األمة.
منيما بمنع كراثة األنبياء فما يترككنو صدقةه عمى فقراء ٌ

حجةه عمى ً"ابف المعمـ" ال لو؛ إذ تتناسؿ
كالقكؿ " ٌإنما ىك –تركة األنبياء -صدقة" برفع (صدقة) كنصبياٌ ،
منو مجمكعة مف ً
االستمزامات؛ كما يتضح في الترسيمة أدناه:

ِّ
المحدث الثقة
 -1أبك عمي؛ الحسف بف أبي بكر أحمد بف إبراىيـ بف الحسف بف محمد بف شاذاف بف حرب بف ميراف البغدادم البزاز .الشيخ اإلماـ
ً
المتقف الفاضؿ الصدكؽ .يكلًد في ربيع األكؿ سنة 339ق .مف متكمِّمي األشاعرة .تكفي عاـ  425ق .ينظر ،الذىبي ،سير أعبلـ النببلء ،ج،17
ص.418-416
ً
ً
 -2أبك عبد اهلل ،محمد بف محمد بف النعماف ،الممقب بالشيخ المفيد ،كالمعركؼ ب ػ "ابف المعمـ" مف جممة متكممي اإلمامية .،يكلد سنة 336ق أك
متقدمان؛ ًانتيت إليو زعامة اإلمامية في زمانو .لو ما يقارب المائتي مصن و
338ق في العراؽ .كاف مقدمان في العمـ كصناعة الكبلـ ،ككاف فقييان ِّ
ؼ.
تكفي لميمتيف خمتا مف شير رمضاف سنة413ق .ينظرً ،ابف النديـ ،الفيرست ،ص .279كينظر ،محمد بف الحسف الطكسي الفيرست ،تحقيؽ:
محمد صادؽ آؿ العمكـ ،المكتبة المرتضكية ،النجؼ ،بغداد ،ص.185-184
3

 -السككني  ،عيكف المناظرات ،ص.295
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"إ ّنما ىو – تركة األنبياء -صدقة"

ِ
ِ
لمحكم
أذع ْن –يا ابن المعمم-

ِا ِ
قتد بفعل كبار الصحابة

اُترك مذىب اإلمامية

تمكف السيدة " فاطمة عمييا السبلـ" ً
ك المكضع ليذه األقكاؿ ىكُّ :
ك"ابف عباس"  -رضي اهلل عنيما -مف
ً
عمما بالحكـ ،كًامتثاال لو.
عمـ النحك؛ لذلؾ لك كاف األمر كما قاؿ "ابف المعمـ" لكانا أكؿ الناس ن
 .3.2عاممية أدوات التوكيد الحجاجية:
ً
ً
حجة تقكد إلى نتيجة يريد
يندرج أسمكب "التككيد"
عمكما ضمف سياؽ استداللي يمكف اعتباره ٌ
ن

انيا عند إنتاج الخطاب الخبرم في ثبلث
كيكظ ي
ؼ بترتيب درجاتو لس ن
المتكمـ مف المخاطب التسميـ بيا .ي

لتنكع السياقات كالمقامات التخاطبية؛ كما ِّ
يصنفيا "السكاكي" (:)1
تبعا ُّ
درجات ن

الخبر ً
المرسؿ إليو خالي الذىف مف أم
االبتدائي :كال يستعمؿ فيو أم نكوع مف أنكاع التككيد؛ ألف
ى
و
حكـ سابؽ ،إذ يكفي لذلؾ ما يعممو مف أف المرسؿ متأ ٌكد مف صدؽ خطابو.
الخبر الطمبي :كيستخدـ المرسؿ في ىذا الضرب أداةن كاحدةن لػتأكيد الخبر.

المرسؿ إليو قد يككف
ثبت صدقىو ألف
الخبر اإلنكارم :يستعمؿ فيو المرسؿ أكثر مف أداة تككيد؛ يلي ى
ى

منكرا.
ن

إخبار عف
قائـ"
ه
كبإيراد األمثمة كضح "الجرجاني" ىذا التقسيمات مف خبللو قكلو" » :عبد اهلل ه
إنكار و
اب عف ً
منكر
لقائـ" جك ه
قائـ" جك ه
اب عف سؤاؿ سائؿ ،كقكلو" :إف عبد اهلل ه
قيامو ،كقكليـ" :إف عبد اهلل ه

1

 -ينظر ،السكاكي ،مفتاح العمكـ ،ص.171-170
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قيامو «
ى

()1

"سممية المغة" كما في
تأسيسا عمى قراءة القدامى لمخبرً ،استطاع المحدثكف دراستو ضمف
ك
ٌ
ن

الشكؿ اآلتي(:)2

الدرجة2

لقائـ".
الخبر اإلنكارم" :إف عبد اهلل ه

الدرجة1

قائـ".
الخبر الطمبي" :إف عبد اهلل ه

الدرجة0

ً
قائـ".
الخبر االبتدائي" :عبد اهلل ه

ذات و
غالبا لتصحيح و
نظاـ عكسي تنازلي( )3كيمكف تمثيميا كفؽ
أيضا ي
ذكره؛ كىي ن
كتمثٌؿ ىذه البنية ن
أمر سبؽ ي

الترسيمة اآلتية:

النتيجة(ف)

الرابط :إف

الحجة (ح)
ٌ

المدكنة:
كمف أمثمتيا في
ٌ
و
لرسكؿ حتى يأتينا بقر و
باف
أف ال نؤمف
 جاء في "عيكف المناظرات" » :قالت الييكد :إف اهلل عيد إلينا ٍ
الرد عمييـ :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ
تأكمو النار ،أنزؿ اهلل تعالى عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ في ٌ
ﱰﱲﱳﱴﱵﱶ
ﱱ
ﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯ
ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﱠ .)4( «...
فتككف البنية الحجاجية كمايمي:

1

 -الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص.315

2

 -ينظر ،عبد اهلل صكلة ،الحجاج في القرآف  ،ص.254

3

 -أبك بكر العزاكم ،المغة كالحجاج ،ص.73

 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.143
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النتيجة(ن) :لف نؤمف بدعكة الرسؿ.
الرابط (را) :إف
ً
رس يؿ اهلل بالقرباف.
ّ
الحجة(ح) :لـ تأت ي
لف نؤمف بالرسؿ
النتيجة(ف)

ً
رس يؿ اهلل بالقرباف
لـ تأت ي
الحجة (ح)
ٌ

إف
ٌ

بانا
ذكر اهلل تعالى في اآلية الكريمة مزاعـ الييكد في فرض اهلل عمييـ اإليماف بالرسؿ شريطة تقديميـ قر ن

تأكمو النار ،كقد أكردكا دعكاىـ الباطمة ىذه مؤكدةن باألداة "إف" التي » ترتبط بما قبميا كتأتمؼ معو كتتحد

الكبلميف قد أ ً
احدا ككأف احدىما قد يسبً ىؾ في اآلخر«
بو ،حتى كأف
اغا ك ن
يفرىغا إفر ن
ٍ
الحؽ
كبيتانا كحاجتيـ لتأكيد دعكاىـ الكاذبة ،فقد بيف
زكر
تكظيفيـ ىذه األداة ليقينيـ ًبافترائيـ عمى اهلل نا
ٌ
ن
()1

ك يأتي

ثـ قتمكا الرسؿ كلـ يؤمنكا...
الر يس ىؿ ٌ
سبحانو كذبيا؛ ألنو تعالى أرسؿ إلييـ ي
بالبينات كبالنار التي طمبكىاٌ ،

أحؽ أف
 » قاؿ مشركك قريش لممسمميفَّ :إنــــــــكـ تزعمكف ٌأنػىكـ تعبدكف اهلل فما قتى ىؿ –يعنكف الميتةٌ -
تأكمكه مما قتمتـ أنتـ –يعنكف الذبائح -كىذا اإليراد ألقاه لممشركيف أكلياؤىـ مف مجكس فارس ...ثـ قاؿ
ﲀ ﱠ ﭐ قيؿ :الشياطيف ىنا مجكس فارس«(.)2
ﲁ
تعالى :ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
ذكر في المقتطؼ أعبله:
أكؿ أساليب التككيد نا

أحؽ أف تأكمكه"
" إ َنـــــــّكـ تزعمكف ٌأنػىكـ تعبدكف اهلل  ...الميتة ٌ
النتيجة(ن) :يكميكا الميتة.
الرابط (را) :إف
الحجة(ح) :أنتـ تعبدكف اهلل.
ّ

1

 -الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص.316

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.143
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ن= الميتة حالل

ح
مؽ

ٌإنكـ تعبدكف اهلل
الميتة ًق ٍتمىة اهلل تعالى

حؽ سبحانو إلى التذكية كالتسمية عند الذبح
كفي سياؽ بياف تيافت دعكل المشركيف كبطبلنيا؛ دعا ال ٌ
كاألكؿ ،كىذا ييحيمنا إلى الشاىد الثاني:
ﲀ ﱠﭐ
ﲁ
 قاؿ تعالى :ﱡﭐ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ
()1
مؤسس لدحض ًافتراء مشركي قريش؛ بكصؼ التككيد
ذلؾ أنو
جاء » التأكيد بإف لزيادة التقرير «  .ى
ه
في اآلية مزدكج ،فقد كظؼ اهلل تعالى ِّ
إن +الالم) ليأتي عقب ذلؾ تعميؿ دعكة المشركيف إلى
مؤك ىد ٍيف ( ّ

أكؿ الميتة كىك مجادلىة المسمميف ك اإلعراض عف دعكة اإلسبلـ كأحكامو؛ ككجكد يم ىؤ ِّك ىد ٍيف في اآلية
يد ٌؿ عمى كجكد متردد أك منكر ،خاصةن كأف المشركيف نسبكا فعؿ القتؿ بالنسبة لمميتة إلى اهلل تعالى،

كقتؿ الذبائح إلى المسمميف ،كقدمكا لتمؾ المقارنة –كىي غير صائبة -بتذكير المسمميف بعبادتيـ اهلل
تعالى .فكانت المسألة مف الشبيات العظيمة ،غير أف اهلل تعالى أنزؿ ما يي ٌبيف بو حكـ الميتة ككجكب
و
التذكية كالتسمية عند الذبح كالتحذير مف مكر المشركيف .فالتككيد ً
بنتيجة
يحم يؿ المسمميف إلى االقتناع
ك و
مقدما
إن +الالم)
عمدا .في الحجاج تككف ( ّ
احدة؛ كىي عدـ األكؿ مما لـ ي ٍذكر عميو ًاسـ اهلل ن
ن

بالحجة ،كالذم يسبقو ذكر النتيجة المرجكة عمى النحك اآلتي:
لمتدعيـ
ٌ
النتيجة

إن +الالم) التدعيم بالحجة
( ّ

إن الشياطيف لـيكحكف إلى أكليائيـ ليجادلككـ
َّ

مما لـ ييذ ىكر اسـ اهلل عميو
ال تأكمكا ٌ
(نتيجة)

1

لمحجة
التدعيـ ٌ

ً -ابف عاشكر ،التحرير كالتنكير ،ج ،8القسـ األكؿ ،ص.41
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كمجمؿ القكؿ أف لمتككيد قدرةن عمى» تمكيف الشيء في النفس كتقكية أمره ،كفائدتو إزالة الشككؾ

كاماطة الشبيات عما أنت بصدده ،كىك دقيؽ المأخذ ،كثير الفكائد« ( )1كىذا ينطبؽ عمى كؿ الشكاىد التي

و
اء أكاف حقا أك باطبلن ،كقد
المقدمات كالنتائج
أكردناىا كعمى غيرىا ...فيك يربط بيف ٌ
ن
ترسيخا لمكقؼ ما سك ن
ً
ً
اضا؛ ٌّ
كؿ لمكقفو كمذىبو العقدم.
ركنا
شكؿ ن
عاء كًاعتر ن
ن
أساسيا في بناء استدالالت المتناظريف ا ٌد ن

1

ً -ابف العمكم ،الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز ،ج ،2ص.94
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تمييد:

بناء عمى التحديثات المعرفية
نتممس في ىذ الفصؿ قراءة مناظرات
المدكنة العقدية قراءةن ببلغيةن ن
ٌ
كاإلجرائية التي قدميا " بيرلمان و تيتكاه" عمى ببلغة "أرسطو" التقميدية ك"الموروث البالغي العربي"

فأصبل بذلؾ ل ػ ػ "البالغة الجديدة" التي تتكئ عمى أساس الحكار ،كتستثمر الصكر الفنية كالجمالية لتخطي
حدكد اإلمتاع الفني إلى اإلقناع الحجاجي؛ لتغدك الصكر البيانية كالمحسنات البديعية كاألساليب اإلنشائية
كغيرىا مف التقنيات الحجاجية التي ِّ
يجندىا المتكمِّـ في خطابو إلقناع متمقيو بإحداث ًاستمالتو الكجدانية ك
مكافقتو الفكرية كالتأثير في سمككو العممي.
كأك يؿ ما نبدأ بو في ىذا الفصؿ ًاستحضار شيء مف فعؿ المساءلة ك ً
ستثمار لنظرية
نا
االستعبلـ ًا

تفاكضا بيف شركاء الحكار تذكي فيو
المساءلة التي جاء بيا "ميشال مايير" ،بما تقتضيو المناظرة بكصفيا
ن
األسئمةي ش اررةى البحث كتؤجج نيراف التحاجج لبمكغ الحقيقة؛ التي ىي غاية التناظر كجكىره.
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(*)

أولً :حجاجية السؤال

في المناظرات

 .1مركزية السؤال في المناظرة و حجاجيتو:
غرك؛ إذ األصؿ في
تأسست أغمب مناظرات مدكنتنا -مف بدايتيا إلى نيايتيا -عمى السؤاؿ ك ال ى
العمـ ىك ً
اؿ و
عمـ يتكخى منو صاحبو بياف ما أشكؿ عميو .كىذا ما يجعؿ السؤاؿ
االستعبلـ بكصفو سؤ ى
مرتبطان دائما باإلشكاليات ك المشكبلت التي تعترض الذات الناظرة في حقائؽ المسائؿ العقدية ؛ لذلؾ كاف
»العقؿ حركةن لمسؤاؿ ال تنضب« ( .)1كتكالد األسئمة كتتابعيا المنطقي يستدعي بالضركرة مقاببلتيا المبلئمة

المستدعى؛ كىك تعييف الحكـ كدليمو ككجو داللتو ،بقياـ المستعمًـ المسؤكؿ
مف األجكبة ف ػ» يتحقؽ إنجاز
ى
()2
أف » ليس ىناؾ سكل
في مقاـ جديد متميز عف مقاـ السؤاؿ ،إنو مقاـ الجكاب«  .كىذا يؤكد قطعا ٍ

السؤاؿ لتغذية البحث«

()3

كاثراء المعرفة اإلنسانية .ىذا الثراء المعرفي كلده كجكد مشكؿ يقتضي معالجةن مف

اؿ ،كراحت تقمب لو عف و
الذات التي ًاستشكمت األمر فصاغتو لغكيان في شكؿ سؤ و
حؿ عند مثيبلتيا مف
الذكات الناظرة؛ كمف ثمة تنخرط في نسؽ تفاعمي جدلي فيككف السؤاؿ بيذا التكصيؼ إطبلقان لممفاكضة
لذلؾ يينظر إلى »الخصكمة الدائرة في المناظرة عمى أنيا خطاب ذك فعالية جدلية؛ ألف ىدفيا إقناعي قائـ
عمى ًاستمزاـ صكر ًاستداللية مف أغنى كأكسع البيانات البرىانية الضيقة ،كأف ييف ًيـ المتكمـ المخاطىب معاني
إنكار«( .)4كالشؾ أف كؿ قكؿ مف
طب ًاستحضارىا إثباتنا أك نا
غير تمؾ التي نطؽ بيا تعكيبل عمى قدرة المخا ى
األقكاؿ قائـ عمى المجادلة ك ً
االستدالؿ كمحاكلة إقناع كؿ طرؼ متكمـ لآلخر مف خبلؿ أساليب كتك اررات
كركابط حجاجية ،يحتؿ السؤاؿ فييا مكاقع كثيرةن كيشغؿ مراحؿ عديدة بيف ً
االفتتاح تارةن أك المكاجية
كالمدافعة تارة أخرل .كفي معظـ األحياف يحضر السؤاؿ بتمظيراتو ً
االستفيامية في األطكار كمِّيا.
(*) تكظيؼ مصطمح "السؤاؿ" مبرر ألنو أكثر تبلؤما ك المناظرةى مف ً
يسمي
"االستفياـ"؛ بكصؼ "السؤاؿ" ن
ه
ركنا مف أركاف المناظرة .كما أف "بمكنتيف ٌ
ن
االستفياـ الحجاجي أك السؤاؿ الحجاجي الذم ليس ً
السؤاؿ الببلغي ً
عكضا عف جممة
اؿ
ؤ
الس
ىذا
كيككف
حجاج
كسيمة
بؿ
اب،
ك
ج
طمب
أك
ستخبار
ا
ا
ن
ن
ى
خبرية تككف منفية أك مثبتة .ينظر ،عبد اهلل صكلة ،الحجاج في القرآف ،ص.425

1

- Carrilho Manuel Maria: Conséquences de la problématologie, Dans Argumentation et questionnement sous la

direction de corinne Hoogaert, paris, presses universitaires de France ,1996 P78.

 -2حمك النقارم ،منطؽ الكبلـ "مف المنطؽ الجدلي الفمسفي إلى المنطؽ الحجاجي األصكلي" ،منشكرات االختبلؼ ،الجزائر ،دار األماف ،المغرب،
الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،لبناف ،ط ،2010 ،1ص.345
-Michel Meyer, De la Problématologie, Philosophie, science et language, Paris le livre de poche,1994, p234 .

 -4ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.65

027

3

الفصل الراتع :آليات الحجاج الثالغية في "عيٌن المناظرات"
 .2السؤال في طور ِ
الفتتاح:
عد الباحث" عبد المطيؼ عادؿ" أف الجزـ ًباستيبلؿ المناظرات التراثية العربية اإلسبلمية
()1

بالسؤاؿ أمر متقرر

بالضركرة ،يثبتو كاقع التأمؿ في نصكصيا –أم المناظرات -كلكي نؤكد عمى ذلؾ

نستدعي المطالع اآلتية ترسيخان لفكرة أف السؤاؿ ش اررة تذكي البحث كتدعك إلى النظر ،كىك الذم ييكجو

مسار ً
كينمي سيركرتو بالتفاعؿ مع اآلخر فتتـ معالجة المسألة المعينة معالجةن  -نسبيةن -تتبلءـ
االستدالؿ ِّ

ظركؼ العقؿ الذم أنتجيا في إطاره الزمكاني كنسقو الحضارم.
ىك
ى
ً
"الجبائي" -بحضكر
افتتح "السككني" إحدل المناظرات باإلخبار عف إتياف رجؿ ك سؤالو ي
األشعرم -عف سبب منعو تسمية اهلل تعالى بالعاقؿ قائبلن » :لًـ منعت أف يتسمى البارلء تعالى عاقبل؟ «

( )2فكاف السؤاؿ بحؽ اآللية األكلى التي ًانبنى عمييا فعؿ التناظر كبيا ًافتتح؛ كذلؾ بالنظر إلى ما ينطكم

عميو ً
االستفياـ مف مقصدية إلثارة الخبلؼ ،كتعزيز الفضكؿ كرسـ حدكد فاصمة بيف المتناظريف ،إيذانان
االستفيامات الكاردة في طكر ً
كؿ ً
ببدء البحث كتدشينان لو .كىذا ينطبؽ عمى ِّ
االفتتاح في مناظرات

"السككني" عمى أف ً
االستفياـ في ك ٌؿ مكضع لو بعده الداللي؛ ال ينبغي تجاكزه.
.1.2أبعاد السؤال ِ
الفتتاحي لممناظرة

ً
يعرؼ بػ ػ
إف االستفياـ في أبسط صكره سؤاؿ المتكمـ عف أمر يجيمو حتى يعممو؛ كىذا ما ى
يحده ً"ابف كىب" بقكلوً » :مف ً
ً
"االستعبلـ" الذم ُّ
االستفياـ ما يككف سؤاالن عما ال تعممو لتعممو«(.)3ال أدؿ
ى
م أف مكسى بف عمراف [عميو السبلـ] سئؿ في مجمس مف
عمى ذلؾ مما كرد في المناظرة الثالثة عشر» يرًك ى

مجالسو :ىؿ تعمـ أحدان أعمـ منؾ؟«( )4ﭐفالسؤاؿ –عمى ظاىره -يستعمً يـ عما إً ٍف كاف مكسى –عميو السبلـ-
أعمـ أىؿ األرض .كفي المناظرة الخمسيف قاؿ ً"ابف الككا" لمكالنا عمي رضي اهلل عنو» :عبلـ بايعت

 -1ينظر ،عبد المطيؼ عادؿ ،ببلغة اإلقناع في المناظرة ،ص.209
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.228
ً -3ابف كىب ،البرىاف في كجكه البياف ،ص .94
 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.104
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الفصل الراتع :آليات الحجاج الثالغية في "عيٌن المناظرات"
()1
ً
كيستىعمىـ
أبابكر؟«  .ﭐكيتحدد المقاـ االستعبلمي بكجكد مسألة؛ ىي القضية التي يتناظر فييا طرفا الجداؿ ي

و
عف و
ثبلثة ( )2فييا:
أمكر

 عن حكم المسألة:
كىك سؤاؿ الذات الناظرة غيرىا بتحديد المذىب التي تذىبو الذات المسؤكلة في المسألة مكضع
السؤاؿ؛ فيك سؤاؿ » ًاستخبار عف المذىب«

()3

كىك» سؤاؿ مجرد«

()4

ألنو ال يبتغي غير اإلفصاح عف

التكجو أيان كاف .في المناظرة التاسعة كالثبلثيف سأؿ "عمراف بف حصيف" أبا األسكد الدؤلي عف مذىبو في
القضاء كالقدر قائبلن » :أرأيت ما يعمؿ الناس اليكـ كيكدحكف فيو أشيء قضي عمييـ كمضى فييـ مف قدر
ما سبؽ أك فيما يستقبمكف بو مما أتاىـ بو نبييـ كثبت الحجة عمييـ؟ «

()5

م عف اإلماـ عمي-رضي اهلل عنو -قكلو لقدرم »:أباهلل تقدر أـ مع اهلل أـ
كغير بعيد عف ذلؾ ،يرًك ى
دكف اهلل «( )6كلقدرم و
ثاف قاؿ » :أخبرني أخمقؾ اهلل كما شاء أك كما شئت؟ «( .)7كلقدرم آخر قاؿ:
»أرأيت مسيرنا إلى صفيف أبقضاء أك قدر؟«( )8كقد سأؿ رج هؿ عميان –رضي اهلل عنو »-أيف كاف اهلل قبؿ أف
أف يخمؽ السماكات كاألرض ؟«

()9

ففي المكاضع الثبلثة األكلى يستعمـ الرجؿ القدرم عف مذىب اإلماـ

عمي في مسائؿ القدرة اإلليية كالقضاء كالقدر ،كىذه مسألة كبلمية شائكة –كما تـ التأصيؿ في الفصؿ
األكؿ -بينما يستعمًـ الرجؿ عف مكاف اهلل تعالى كىي مسألة ال تقؿ ًالتباسان عف نظيراتيا.

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص .167

 -2حمك النقارم ،منطؽ الكبلـ ،ص.344-343

 -3نجـ الديف الطكفي ،عمـ الجذؿ في عمـ الجدؿ ،ص.31

( -4محمد بف عمي) الشككاني ،إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،بيركت ،1979 ،ج 2ص.235
 -5السككني ،عيكف المناظرات ،ص.153
 -6المصدر نفسو ،ص.176
 -7المصدر نفسو ،ص.177

 -8المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -9المصدر نفسو ،ص.178

022

الفصل الراتع :آليات الحجاج الثالغية في "عيٌن المناظرات"

 عن دليل حكميا:
يحدث أف يككف أحد طرفا الجداؿ أك كبلىما عمى و
عمـ بمذىب و
كؿ منيما ،جاىبل بالدليؿ الذم
و
يستدؿ بو ُّ
ستخبار عف العمة كاإلخبار بيا تعميؿ
طرؼ عمى صحة مذىبو في المسألة ،فسؤاؿ الدليؿ ًا
كؿ
ه
كتدليؿ .الغرض منيا »اإللزاـ بإثبات مدعاه بدليمو « ( .)1كأكؿ مثاؿ ليذا الصنؼ محاكرة أحد الخكارج
ًاستغمب عمى الككفة فدخميا فأحضر أبا حنيفة كأمر بقتمو فقاؿ لو» :كلً ىـ؟« (.)2
()3
 كعف بعض العمماء أنو أسر بالركـ فقاؿ ليـ »:لً ىـ تعبدكف عيسى؟«
متكمـ فقاؿ الممحد» :ما الدليؿ عمى حدكث العالىـ؟«
ممحد ك
 تناظر ه
ه

()4

 سأؿ رجؿ "الجبائي" -بحضكر األشعرم -عف سبب منعو تسمية اهلل تعالى بالعاقؿ قائبلن »:لًـ
منعت أف يتسمى البارلء تعالى عاقبل؟ « (.)5
الجبائي بمحضر الخميفة في مسألة
 كذكر بعض العمماء أف الشيخ أبا الحسف األشعرم ناظر ي
لمجبائي » :ما دليميؾ عمى ًامتناع الرؤية؟« (.)6
الرؤية ،فقاؿ أبك الحسف ي
 جاء نصراني إلى الفخر صاحب نياية العقكؿ في تفسيره الكبير ،كقاؿ لو» :ما الدليؿ عمى نبكة
محمد صمى اهلل عميو كسمـ؟« (.)7
 قالت طائفة مف (المبتدعة) ِّ
لسني :ما دليؿ مف قاؿ» :إف اهلل سبحانو ليس قبمو شيء؟ « (.)8
الناظـ بيف ىذه األسئمة ىك ًابتغاء السائؿ منيا تحصيؿ عمة الحكـ ( عمة قتؿ اإلماـ ًابف
حنيفة ،عمة عبادة المسيح ،عمة حدكث العالـ ،عمة منع تسمية الحؽ –سبحانو -بالعاقؿ ،دليؿ
ًامتناع رؤية اهلل تعالى ،دليؿ نبكة محمد صمى اهلل عميو كسمـ ،دليؿ ًق ىدـ اهلل تعالى).

 -1سعد الديف التفتازاني ،حاشية عمى شرح عضد الممة لمختصر المنتيى البف حاجب ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط 1983 ،2ج ،2ص.257
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.214
 -3المصدر نفسو ،ص.218
 -4المصدر نفسو ،ص.221
 -5المصدر نفسو ،ص.228
 -6المصدر نفسو ،ص.229
 -7المصدر نفسو ،ص.284
 -8المصدر نفسو ،ص.292
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 عن وجو دليل الدللة المذكور في المسألة:
إف سؤاؿ كجو الداللة يتعمؽ بالكجو أم الطريؽ الذم يصؿ الدليؿ بالحكـ ،العمة بالمذىب،
خصكصان إذا كاف ىذا الطريؽ خفيان .ككجو الداللة ىي الطرائؽ التي عبرىا يتـ ً
االنتقاؿ مف األدلة إلى
مداليميا ك المضمرة أك المطكية في العمميات التدليمية الطبيعية .كالتي تقتضي الكشؼ ك البياف .ك لذلؾ
خفي عميو الكجو أف يستعمـ عنو ليتثبت فعبلن ًمف أنو يكصؿ مف األدلة المقدمة إلى المذىب الذم
جاز ى
لم ٍف ى
ذىب إليو المستعمىـ( .)1كليذا النمط مف أسئمة ً
االستعبلـ ينمثِّؿ بما ين ًق ىؿ عف األستاذ أبي إسحاؽ اإلسفرائيني
–رحمو اهلل تعالى -أنو ًاجتمع لممناظرة مع الصاحب بف عباد فقاؿ لو الصاحب » :مذىبكـ في الكسب

غير مفيكـ؟ فقاؿ األستاذ :الكسب فعؿ فاعؿ بمعيف«...

()2

ف ػ ػػ"الصاحب" تجاكز السؤاؿ عف مذىب

"اإلسفرائيني" في أفعاؿ اإلنساف كعف عمة رأيو في المسألة كطمب كجو العمة في ًاستدالليـ؛ فيك يطمب
الطريقة التي بنًي عمييا ً
االستدالؿ؛ ك» مذىب أىؿ الحؽ متكسطه جامع في الحقيقة كالشريعة مشتمؿ عمى
ي ى
()3
كيقى ِّدر اهلل عميو
التكحيد في األفعاؿ كاألدب مع الفعاؿ«
فاإلنساف يصنع بعض أفعالو بمحض إرادتو ي

عميـ ك لو فيو قدرةه نافذةه كحكمةه بالغةه.
أمك انر أخرل كفي كؿ األحكاؿ ال يحدث ه
أمر إال كاهللي تعالى بو ه
ب -بعد التقرير و اإلعداد:

االستفياـ في جكىره يؤدم كظيفةن حجاجيةن؛ لذلؾ فإف ً
سبؽ القكؿ أف ً
االستفيامات في أغمب

المناظرات كاف كانت تستخبر المتكمـ عف مجيكؿ ،فيي أسئمة تقريرية؛ كالتقرير حسب ً"ابف كىب" »:يككف

سؤاالن عما تعممو ليقر لؾ بو«()4؛ أم حمميؾ المخاطىب عمى اإلقرار ك ً
االعتراؼ بحقيقة مكقفو الذم قد ًاستقر
ى
ًاستقر عنده إثباتا أك نفيان.

 -1الباجي ،المنياج في ترتيب الحجاج ،ص.34
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.255
 -3المصدر نفسو ،ص.176

 -4إسحاؽ بف كىب ،البرىاف في كجكه البياف  ،ص .94
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()1

نادر ما تككف األسئمة فييا محايدة كمحض إخبارية «
نا
كىذا ىك األصؿ في المناظرة؛ إذ»
و
مسألة؛ فيي تستيدؼ ضمنيان تأكيد ًاعتقاد خصمو؛ كمف أمثمة ذلؾ » :شكى جماعةه مف
ككنيا تستعمً يـ عف

الصالحيف ضرر األتراؾ إلى أميرىـ فقاؿ األمير :أىلىستـ تقكلكف إف ىذا بقضاء اهلل؟«

فاألسئمة مع

()2

صعد
 » قاؿ نصراني
ه
متفمسؼ لبعض المسمميف :أىلىستـ تزعمكف أف الركح إذا خرجت مف الجسد يي ى
()3

إف كانت سعيدة أك ينزؿ بيا إلى سجيف إف كانت شقية؟«
بيا إلى عمييف ٍ
 » ناظر مسمً هـ لطائفة مف النصارل في مسألة النسخ ًفادعت النصارل ًامتناع النسخ لمشرائع
كاألحكاـ .فقاؿ ليـ المسمـ :أىتيقركف أف أكالد آدـ –عميو السبلـ -الذيف خرجكا مف ظيره كانكا
يتزكجكف أخكاتيـ؟«


()4

كفي المناظرة الثامنة كالثبلثيف قاؿ عمر-رضي اهلل عنو -لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ في غزكة
حقا؟«
ألست نبي اهلل ن
الحديبية » :ى



()5

قاؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ لمالؾ بف صيؼ –مف أحبار الييكد -في المناظرة الثالثة كالثبلثيف:
ألست تق أر فيما أنزؿ اهلل عمى مكسى أف اهلل يبغض الحبر السميف«...
»أنشدؾ اهلل
ى



()6

» كقاؿ أبك عبد اهلل األذرم :فدعا لو فمسفيان قد لبس الشعر حتى صار كالخنزير يعني بعد ًانقطاع
كركية؟«
ممؾ الركـ في الكبلـ المتقدـ (فكممو) فقاؿ لو القاضي:
ى
ألست تزعـ أف األرض ٌ

()7

ي ًمزـ السؤاؿ ً
االفتتاحي طرفي المناظرة بتعييف حكميما في المسألة محؿ النظر ،كأحيانان بياف عمة
ي
طب كعمتو.
ىذا الحكـ لمعمـ المسبؽ بالمذىب ،أك بتبييف كجو العمة في التدليؿ إذا يعًم ىـ مذىب المخا ى
فيصعب معيا تراجع أحد طرفي المناظرة عف مذىبو أك ًا ِّدعاء غيره كمجمكع ىذه األسئمة –عمى ًاختبلفيا-

- Oléron, pierre, Organisation et articulation des échanges de paroles , éditions de l’université de Bruxelles ,

1

1986 , p 68.

 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.217
 -3المصدر نفسو ،ص.218
 -4المصدر نفسو ،ص.300
 -5المصدر نفسو ،ص.154
 -6المصدر نفسو ،ص.149
 -7المصدر نفسو ،ص.248
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ال يخرج عف مقصد ال ػ ػ» دعكة إلى المناظرة«

()1

الم ىخاطىب كاعداده لفعاليات المناظرة .كبالتالي
كتحضير ي

تييئة األرضية المناسبة لفعؿ التباحث كالتناظر عمى أسس ٌبينة ك مكاقؼ كاضحة .لذلؾ يدرجيا "بمكنتيف"
تحت مسمى ً
االستفياـ الحجاجي /السؤاؿ الحجاجي الذم ليس ًاستخبا انر أك طمب جك و
اب ،بؿ كسيمة حجاج،

ية تككف منفيةن أك مثبتةن(ً .)2
جممة خبر و
و
فاالستفياـ -كاف كاف ظاىره -يبتغي
كيككف ىذا السؤاؿ عكضان عف

ً
االستعبلـ عف المجيكؿ؛ فيي ال ُّ
تعد أسئمةن حقيقيةن ألنيا تتجاكز حد تحصيؿ المعمكمة إلى فتح أفؽ الحكار
كالجدؿ ك المحاج.
ج – بعد ِ
الستنكار:
قد تبدأ المناظرة بسؤاؿ يي ٍن ًك ير فيو السائؿ /المتكمـ أم انر ما متعمًقان بالمخاطىب ،مستغربان كلساف حالو يطمب

تفسي انر أك تعميبلن لما ذىب إليو المتكمـ ( )3كفؽ ىذا البعد ،أكرد "السككني" في المناظرة السادس كاألربعيف
حينما تفشى الطاعكف ،قاؿ أبك عبيدة لعمر-رضي اهلل عنيما -عندما أراد أف يرجع مف خكؼ الكباء عمى
المسمميف» :أف ار انر مف قدر اهلل«

()4

مستنك انر رجكع المسمميف عف دخكؿ ببلد الشاـ مخافة الطاعكف .كفي

سياؽ منفصؿ؛
"حاطبا بف أبي بمتعة" عف الحرب بيف قكمو –قريش-كالنبي صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ:
 سأؿ المقكقس
ن
»أنبي اهلل ييغمب؟«
مع قريش .

()5

يزـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في بعض حركبو
كلساف حالو يستنكر أف يي ى

رجئ فأمر بقتمو فقاؿ لو الم ً
السني :أكتًي لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ بم ً
سني م ً
رجئ:
رجئان فقاؿ ٌ
ي
ي
» ناظر ٌ ي
ى
كأيف كاف اإلرجاء في عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؟« (ً )6فاعتراض ِّ
السني مبني عمى إنكار
كجكد اإلرجاء أصبلن في عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ.

 -1حسيف الصديؽ ،المناظرة في األدب العربي اإلسبلمي ،ص.254
 -2عبد اهلل صكلة ،الحجاج في القرآف ،ص.425

 -3ينظر ،محمد متكلي الشعراكم ،تفسير الشعراكم (خكاطرم حكؿ القرآف الكريـ) ،أخبار اليكـ ،قطاع الثقافة ،مصر1991 ،
ص.9099

 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.163
 -5المصدر نفسو ،ص.185
 -6المصدر نفسو ،ص.294
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الفصل الراتع :آليات الحجاج الثالغية في "عيٌن المناظرات"

د  -بعد الفرجةSpectaculaire:
تنزح بعض األسئمة إلى إحداث ًاستعراض جماىيرم ،فيي ال تقصد ً
االستعبلـ فقط كال حتى التقرير
كتناظرا ،كمعمكـ أف حضكر جميكر ييذكي الخبلؼ؛
ككأف صاحبو ال يطمب بو جك نابا كحسب بؿ خبلفنا
ن
لحاجة ِّ
نادر ما تككف األسئمة فييا محايدة
كؿ مخاطىب إلى الظيكر؛ كىذا ىك األصؿ في المناظرة إذ» نا
و
خاؼ أف عممية الحجاج كاإلقناع ال تبدأ إال حينما تبرز األسئمة ،فالقضايا
كمحض إخبارية «( )1كغير
محؿ السؤاؿ ىي القضايا محؿ الخبلؼ كبالتالي التي تستكجب بناء ً
االستدالالت كحشد الحجج لبمكرة
()2
ً
رجكم؛ إذ القصد مف مبادرة
صد ىر المناظرة -ه
بعد في ه
المكاقؼ  .فيككف ليذا الصنؼ مف االستفياـ -بكصفو تى ى

السائؿ بالسؤاؿ أف ييعمف بدء المناظرة كشحف أجكاء التباحث كتيييج البراز في المعركة في مجالس كانت

كميا أسماعان مصيخةن ،كعيكنان محدقةن كألبابان ناقدةن ( )3كلع ٌؿ ىذا جمي في الطكر األكؿ مف أطكار المناظرة
 ًاالفتتاح  -ككسيمة إلقحاـ "سفياف بف عيينة" في المكاجية كًاستدراجو لمنزاؿ؛ فقد قاؿ » :سفياف بف عيينة
في بعض مجالسو :بمغني عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أنو قاؿ :قاؿ اهلل عز كجؿ (لممبلئكة) :إذا
فإف عمميا
ىـ عبدم بحسنة فايكتبكىا كاحدةن فإف عمميا فايكتبكىا عش انر كاذا ىـ عبدم بسيئة فبل تكتبكىا ٍ

فمما
فايكتبكىا كاحدةن .فقاـ رج هؿ فقاؿ :يا أبا محمد الممكاف يعمماف الغيب؟ فضج الناس كجعؿ سفياف يسكنيـ ٌ
سكتكا )4( « ...ككأف الرجؿ أراد تحكيؿ مجمس "سفياف" ً
العممي مف طابعو التمقيني إلى حمقة تناظر كتجادؿ
كتجادؿ مكضكعيا عمـ الممكيف لمغيب ،فكظؼ السؤاؿ لػًػ ػ» ِّ
شد ًانتباه الحاضريف كاعبلميـ بأف المناظرة قد
بدأت ،فالسؤاؿ بشكؿ آخر يبحث عف التكاصؿ مع اآلخريف ،كيطمب منيـ تكجيو ًاىتماميـ إلى ما
سيجرم«( .)5فاليدؼ منو تشكيقي لتييئة الجك المناسب لممناظرة.

- Oléron, pierre, Organisation et articulation des échanges de paroles, éditions de l’université de Bruxelles,

1

1986, p 68.

 -2ينظر ،عبد المطيؼ عادؿ ،ببلغة اإلقناع في المناظرة ،ص.209
 -3ينظر ،التكحيدم ،اإلمتاع كالمؤانسة ،ص.109
 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.196

 -5حسيف الصديؽ ،المناظرة في األدب العربي اإلسبلمي ،ص.252
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 .3السؤال في طور المدافعة والمواجية:
يحظى السؤاؿ ًباشتغاؿ مركزم في المناظرة ،يبسط شبكتو عبر كؿ أطكارىا؛ إذ يتجاكز حضكر
األسئمة في المناظرات عمى تمؾ المندرجة في طكر ً
االفتتاح ،إلى الطكر الثاني فيأتي السؤاؿ في طكر
حرؾ السجاؿ كالمناظرة بكصفيا مطارحة معرفية فإف بناء قضاياىا يتكقؼ عمى اإلنتاج المستمر
المدافعة يلي ِّ
لؤلجكبة عف األسئمة المطركحة؛ ك» دكف سؤاؿ نككف خارج النقاش «( )1ليذا تكرر تكظيؼ آلية ً
االستفياـ
لضماف ًانتظاـ السيركرة المنطقية لممناظرات كنمكىا المكضكعي .كقد قسـ ً"ابف كىب" ً
االستفياـ إلى
ٌ
صنفيف :محصكرة ،كأخرل مفكضة .فالسؤاؿ » المحصكر ما حصرت فيو عمى المجيب أف يجيب إال
أكمت أـ خب انز؟ فقد حصرت عميو أف يجيبؾ إال بأحدىما ،أما المفكض فيك
ببعض السؤاؿ؛ كقكلؾ :ألحمان
ى

أكمت؟ فمو أف يقكؿ ما شاء مف المأككالت؛ ألنؾ قد فكضت الجكاب إليو«( )2فالسؤاؿ المحصكر
كقكلؾ :ما
ى
قي ً
صر جكابو عمى ًاحتماليف متضمنيف في السؤاؿ نفسو.
 قاؿ ييكدم لبعض العمماء» :أخبرني أليس مكسى نبيئان؟«(.)3
 قاؿ المأمكف لثنكم » :فالندـ عمى اإلساءة ،إساءة أـ إحساف؟«(.)4
 قاؿ بشر المريسي لعبد العزيز الم ٌكي بيف يدم المأمكف » :أتقكلكف إف القرآف شيء أـ غير شيء؟«(.)5
شيء؟«(.)5

قيد النظر ك ِّ
كيغني عف التطكيؿ ،فإف كاف السؤاؿ
كلعؿ في السؤاؿ المحصكر ما يي ٌ
يحدد البحث ي

غير محصكر فبل يأمف أف » يخرجو[ المسؤكؿ] عف جكابو إلى غيره فإذا لـ ينتبو ك ٌؿ كاحد منيما لذلؾ عف
صاحبو لـ تظير صحة الجكاب كال الفساد فيحصؿ الكبلـ ببل فائدة «

()6

في مسائؿ أخرل فيتشعب النقاش

كيحصؿ المبلؿ كتنتفي مقاصد التناظر ك التحاجج.
1

- Michel Meyer, Pour Une anthropologie rhétorique, éditions l’université de Bruxelles, 1986, p128.

ً -2ابف كىب ،البرىاف في كجكه البياف ،ص.94
 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص .220
 -4المصدر نفسو ،ص .212

 -5المصدر نفسو ،ص .209 -208

 -6الجكيني ،الكافية في الجدؿ ،ص.544
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عمى النقيض ،يمكف أف تككف األسئمة في مقاـ المدافعة مفكضة؛ أم مفتكحة عمى ًاحتماالت كثيرة
كبناء ًاعتراضو .مف أمثمة ذلؾ؛ » قاؿ
ينتقي المسؤكؿ منيا ما يكافؽ مذىبو ،فيبسط الحجج بما ينسجـ
ى
()1
"الجٌبائي"
الجٌبائي :فمً ىـ ًا
متنعت أف تي ِّ
ى
سمي البارلء تعالى عاقبلن؟« فسؤاؿ ي
[الشيخ] أبك الحسف :فقاؿ أم ي
مرتبط بالتبرير بمعنى أنو يطالب األشعرم بالحجة عمى ًاعتراضو عميو ،فيمجأ المانع (األشعرم) إلى إبطاؿ
(الجٌبائي) دعكاه كيكشؼ كجكه فساده » .فقمت [أم األشعرم] لو  :مف أجؿ
الدليؿ الذم أقاـ عميو المعمؿ ي
()2
ً
الجبائي كلـ يرد عمي جك نابا«
أف التكقيؼ لـ يرد بو كانما [أيخ ىذت أسماؤه] تعالى تكقيفنا ...قاؿ :فسكت ي

تحديدا ما فعمو األشعرم
ففي المعارضة يقكـ المانع بػمقابمة الدليؿ بدليؿ آخر مضاد يدحض األكؿ كىذا
ن
ً
الجٌبائي بعد أف بيف عكار حجتو .كما أف ًاستعماؿ المتناظريف ألداة االستفياـ ( لً ىـ) +
عندما ىدـ استدالؿ ي
متنعت) كىذه المعادلة تستند إلى تكظيؼ األفعاؿ في صيغة المخاطب المفرد
عتً /ا
ى
(م ىن ى
الفعؿ الحجاجي ى
المذكر لجعؿ الكبلـ أكثر مباشرةن كلدفع المخاطىب إلى اإلجابة؛ كبالتالي تكليد األفكار كتغذية البحث كاثراء
المناظرة كصكالن إلى الحؽ عف طريؽ التصعيد ك ً
االسترساؿ في إيراد الدليؿ.
مما يعني
إف اإلقرار بالمساءلة كأساس يعني اإلقرار كنيائيان بأف األسئمة كحدىا ىي األصؿٌ ،

ًانفتاحان متعددان عمى األجكبة(.)3

كمعمكـ أف السؤاؿ يعكس كعي الذات المفكرة بالقضايا كالمسائؿ عمى ًاختبلفيا ،كالقدرة عمى

صياغة األسئمة كطرحيا درجة متقدمة جدا مف التفكير اإلنساني بؿ مف فعؿ التفمسؼ .ىذه األسئمة تفتح
األبكاب لمقضايا كي تجد إجاباتيا ،فيككف السؤاؿ مفتاحان لمبحث كمغذيان لو في اآلف ذاتو ،عمى ًاعتبار أف

الكصكؿ إلى جكاب (ج )1مثبلن ال يعني أبدا ًانغبلؽ القضية ،كالكؼ عف التساؤؿ حكليا ،بؿ عمى النقيض
ً
مما يكسع دائرة
مف ذلؾ فالجكاب (ج )1يحيؿ إلى غيره مف األجكبة االحتمالية األخرل (ج،2ج،3جٌ )...3

التأكيؿ ،ككمما تكسع التأكيؿ قكم الحجاج في عممية التخاطب؛ ألف تفسير الجكاب يرتبط بإيراد الحجج
المؤيدة لو.

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص .228
 -2المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.

- Michel Meyer, De la problématologie, Philosophie, Science el Langage, Paris, Le livre de poche, 1994,

3

p305.
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كلذلؾ يعمؿ "مايير" عمى إيجاد كحدة لمجكاب ،كارضاء المتمقي بحاؿ مف األحكاؿ ،كاقناع السامع
و
شاؼ ،خاصةن حيف تتعدد األسئمة ،كتختمؼ كجيات النظر .فينا البد مف ًاختيار مقنع
بجكاب منطقي
يرتضي بو السامع

()1

و
أما
كًاقتناع السامع بجكاب ما ىك بالضركرة نتاج حجة سميمة منطقيان كتداكليانٌ .

سبلمتيا المنطقية فمف حيث تساكقيا مع السؤاؿ كاجابتيا عنو ،كأما سبلمتيا التداكلية ًفانسجاميا كمعطيات
السياؽ التخاطبي بكؿ أبعاده؛ مما يتيح لممخاطىب أك المتمقي ً
االقتناع بفحكل الحجج كالتسميـ بصدقيتيا.
عرؼ "الحجاج" بالجيد اإلقناعي
كىذا يبرر ربط "مايير" الحجاج باإلقناع في كثير مف المكاضع؛ إذ يي ِّ

اإلفحامي ،مع إيبلء مكانة جكىرية لمبعد الحجاجي في المغة؛ ألف كؿ خطاب -في تصكره -يسعى إلى
إقناع مف يتكجو إليو(.)2
 .4السؤال في طور الختام:

في ٍف ًح يـ اآلخر
يمكف أف يككف ًانتياء المناظرة كًانغبلقيا عمى صيغة سؤاؿ؛ يطرحو ي
أحد المتناظرٍيف ي
معمنا بذلؾ ختاـ المناظرة.
لينقطع تماما عف الجداؿ ،ن
كأمثمتو مف مدكنتنا:

 » قاؿ رج هؿ ًالبف عباس :أنت تزعـ أف اهلل أراد أف ييعصى؟ قاؿ ًابف عباس :نعـ .قاؿ رج هؿ :ما أراد اهلل

حجر « (.)3
أف ييعصى .قاؿ ابف عباس :كيحؾ فمف (ذا) الذم حاؿ بيف اهلل كبيف ما أراد؟ فكأنما ألقمو نا
الرد عمى ً"ابف
فسؤاؿ ً"ابف عباس" ًاستنكر بو نفي الرجؿ إرادة اهلل
عصياف عباده فما ًاستطاع الرجؿ ٌ
ى
عباس" فأيفحـ الرجؿ كًانتيت المناظرة.

"حاطبا بف أبي بمتعة" عف الحرب بيف قكمو –قريش-كالنبي صمى اهلل
 كفي مكضع آخر سأؿ المقكقس
ن

صمىب؟ « ( .)4فكاف جكاب "حاطب" عمى
عميو كسمـ فقاؿ » :أنبي اهلل ييغمب؟ قاؿ لو حاطب :ىأكلى يد اهلل يي ٍ
صيغة ًاستفياـ إنكارم ًم ٍف عجب المقكقس ًالنيزاـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ في بعض مكاجياتو مع

كسائر المسيحييف بصمب المسيح بف مريـ –عمييما السبلـ-كمكتو .فالحرب
الكافريف ،مع ًاعتقاده
ى
- Meyer Michel, Qu’est-ce que l’argumentation ? Paris, Vrin, 2005, p15.

1

 -2ينظر ،عمارية حاكـ ،الخطاب اإلقناعي في ضكء التكاصؿ المغكم" دراسة لسانية تداكلية في الخطابة العربية أياـ الحجاج بف يكسؼ الثقفي ،دار
العصماء ،دمشؽ ،ط ،2014 ،1ص.141

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.186
 -4المصدر نفسو ،ص.185
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سجاؿ كًانيزاـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ال يقدح في نبكتو ،غير أف صمب المسيح يقدح فييا ألنو ًابف
ً
قطعا لممقكقس النصراني.
اهلل في اعتقادىـ ...ككاف ىذا السؤاؿ الختامي ن

 كيضارعو قكؿ غيبلف القدرم لربيعة بف عبد الرحمف » :أتيرل اهلل يريد أف ييعصى؟ قاؿ لو ربيعة:
حجر« (.)1
قيرا؟ فكأنما ألقمو نا
أستيرل اهلل يي ى
عصى ن

كاألمثمة في ىذا الصدد كثيرةه...

ثانيا :الحجاج بالتصوير البياني
ً

و
و
مخصكصة ،ال تختص
يعتمد الخطاب الحجاجي عمى تقنيات
بمجاؿ دكف غيره؛ فيي مطاكعةه

حسب ًاستعماؿ المرسؿ ليا؛ إذ يختار حججو كطريقة بنائيا بما يتناسب مع السياؽ كحيثيات ىذا
()2
ً
خطابو »
ب
أف يي ِّ
الخطاب  .ككما يمكف أف تككف ىذه اآلليات لغكيةن أك منطقيةن ،يحدث ٍ
ى
ضم ىف المخاط ي

تضم يف لو التأثير كاإلقناع ،كذلؾ عف طريؽ إثبات المعنى كاقامة دليؿ عميو ،كالمجاز
دالالت غير حرفية،
ى

أف ينتج عف عممية التعكيض ىذه تغيُّر في
ض الحقيقة في تصكير المعنى كتقديمو
ِّ
تقديما ن
حسنا دكف ٍ
يعك ي
ن
المعنى الحقيقي«( )3تسمى آليات ببلغية؛ كىي تمؾ اآلليات التي مدارىا التمثيؿً ،
االستعارة ،كالكناية (.)4
حد الكظيفة الجمالية إلى الكظيفة اإلقناعية ً
االستداللية؛ فتتحكؿ ىذه األساليب الببلغية ألداء
تتجاكز ٌ

أغراض تكاصمية كإلنجاز مقاصد حجاجية(.)5
كيأتي في طميعة ىذه اآلليات الببلغية:
 .1حجاجية التمثيل:

إذا ًانطمقنا مف الجذر المغكم لممصطمح؛ فالتمثيؿ مف ً
"م ٍثؿ" كىي » :كممة تسكية ،يقاؿ ىذا مثمو
كما ييقاؿ :شبيو ...الفرؽ بيف المماثمة كالمساكاة أف المساكاة تككف بيف مختمفيف في الجنس كالمتفقيف؛ ألف

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.205

 -2ينظر ،عبداليادم بف ظافر الشيرم ،استراتيجيات الخطاب "مقاربة لغكية تداكلية" ،ص.476
 -3عبد اهلل صكلة ،الحجاج في القرآف ،ص .459

 -4ينظر ،عبد القاىر الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص.173

 -5ينظر ،صابر الحباشة ،الحجاج "مداخؿ كنصكص" ،ص .50
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التساكم ىك التكافؤ في المقدار ال يزيد كال ينقص ،كأما المماثمة فبل تككف في المتفقيف ...ك ً
الم ٍثؿ :الشيء
يضرب لشيء مثبلن فىييجعؿ ًمثمو ...كيككف تمثيؿ الشيء بالشيء تشبيينا بو«(.)1

ب كىك المفظ المركب المستعمؿ فيما شبو بمعناه
رمنا التدقيؽ؛ فالتمثيؿ في الببلغة »
ه
مجاز مرك ه
كاذا ٍ
األصمي تشبيو التمثيؿ لممبالغة« ( )2أم أنو تشبيوي صكروة بصكروة ،كجو الشبو فييا منتزعه مف متعدد.

أما عند المتكمِّميف فيطمقكف عميو ً
"االستدالؿ بالغائب عمى الشاىد" أك ً"اعتبار الغائب بالشاىد"

كعدكه أسمكبا مف بيف ثبلثة أساليب ًاستداللية بحثكىا في مناظراتيـ كرسائميـ كىي :القياس ،ك ً
ُّ
االستنباط أك
ن
البرىاف ،ك ً
االستقراء( .)3كلذلؾ فإف » التمثيؿ يدكر في نطا و
ؽ مف المقارنة كالمقايسة كالمشابية مف غير
و
و
الم ىمثؿ بو ،مع ذكر أداة التشبيو .)4( «...فيك طريقة
إبداؿ أك إنابة؛ بحيث يؤتى بالطرفيف ن
الم ىمثؿ ،ك ي
معا :ي
أساسيا في عممية اإلبداع؛ حيث ينطمؽ مف التجربة بيدؼ إفياـ
تقكـ عمى عبلقة تشابيية ،كيعتبر عامبلن
ن
و
و
مجاؿ مغاير كمف خصائصو:
مجاؿ إلى
فكرة أك العمؿ عمى أف تككف الفكرة مقبكلة كذلؾ بنقميا مف

ً استدعاء صكر تحكي أحداثنا مف أجؿ نقؿ أفكار مرجعية ذات قيمة رمزية.
 تقكـ العبلقة فيو عمى مماثمة تتحقؽ بيف عناصره أك العبلقة بيف المشبو كالمشبو بو ككجو الشبو.
 يتجو نحك مخيمة اإلبداع كيتجاكز المغة ،كحدكد الكاقع ،كيفيـ عف طريؽ تحريؾ الذىف

()5

إف تكظيؼ التمثيؿ» إنما ييصار إليو لكشؼ المعاني ،كادناء المتكىـ مف المشاىد فإف كاف المتمثؿ

حقير كاف المتمثؿ بو كذلؾ ،فميس العظـ كالحقارة في
نا
عظيما ،كاف المتمثؿ بو مثمو ،كا ٍف كاف
لو
ن
ً
جميا تمثٌؿ لو
اضحا ن
المضركب بو المثؿ ،إال بأمر استدعتو حاؿ الممثؿ لو .أال تعرل الحؽ لما كاف ك ن
بالضياء كالنكر ،كأف الباطؿ لما كاف بضده تمثؿ لو بالظممة ككذلؾ يج ًعؿ بيت العنكبكت مثبلن في الكىف
مصطمح يتقاطع معو؛ كىك "التشبيو"
كالضعؼ«( .)6كبالحديث عف المردكدية الحجاجي لمتمثيؿ نجدنا أماـ
و

 -1ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة (ـ ث ؿ).

 -2القزكيني ،اإليضاح في عمكـ الببلغة ،ص.297

 -3طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.97

 -4شكقي المصطفى ،المجاز كالحجاج في درس الفمسفة بيف الكممة كالصكرة ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط 2005 ،1ص.30
 -5ينظر ،عبد السبلـ عشير ،عندما نتكاصؿ نتغير ،ص.98-97

 -6الزمخشرم ،الكشاؼ عف حقائؽ التنزي ؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم ،دار إحياء التراث ،بيركت ج،1
ص.139
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دالليا فػ ػ»
التمثيؿ لفظاف مترادفاف( .)1ذلؾ أىنيما متفقاف
العرب عمى أنو ك
يكاد يجمع المغكيكف كالببلغيكف
ى
ن
ي
كقديما رافع ً"ابف األثير" (ت637ىػ) محاكالن إثبات
التشبيو لغةن :تشبو الشيء بالشيء أم مثٌمو بو كقرنو«(.)2
ن
مفردا ،كىما شيء
بابا ن
ىذا الرأم قائبلن » :كجدت عمماء البياف قد فرقكا بيف التشبيو كالتمثيؿ كجعمكا ليذا ن
شبيت ىذا الشيء بيذا الشيء ،كما يقاؿ :مثمتو بو كما أعمـ
احد ال فرؽ بينيما في أصؿ الكضع يقاؿ:
ك ه
ي
()3
ؽ بينيما و
بدقة في قكلو» :
كيؼ خفي ىذا عمى أكلئؾ العمماء مع ظيكره ككضكحو«  .لكف "الجرجاني" فر ى

تمثيؿ تشبيوه ،كليس ُّ
و
قتضاء؛ كلذلؾ فقد عده
كؿ تشبيو تمثيبلن« ( .)4فالتمثيؿ يتضمف التشبيو ًا
إف كؿ
ن

خاصا .أما التشبيو فيك عقد مشابية بيف طرفيف ،قد ال يككف فيو تمثي هؿ .كيبتعد ىذا
"الجرجاني" تشبيينا
ن

األخير –التمثيؿ -عف التشبيو الظاىر الصريح ،كىك أقكل منو؛ ألف التمثيؿ» ال يحصؿ لؾ إال مف جممة

محضا ،كانت الحاجة إلى
عقميا
ن
مف الكبلـ ،أك جممتيف أك أكثر ،حتى أف التشبيو كمما أكغؿ في ككنو ن

()5
العينات اآلتية:
الجممة أكثر«  .كيتضح ذلؾ مف خبلؿ ٌ

محمدا صمى اهلل عميو كسمـ
 » قاؿ األستاذ أبك إسحاؽ اإلسفرائيني رحمو اهلل :ثـ إنو عز ًاسمو بعث
ن

رسكالن إلى خمقو كأنزؿ عميو كتابو ،يزيد عمى ستة آالؼ آية؛ منيا خمسمائة آية ألحكاـ الشريعة كباقييا
في التكحيد كالنبكات .كمف سكرة األنعاـ كؿ أصكؿ الكبلـ كاألدلة التي تدؿ عمى العالـ
كصفات الصانع .أكليا قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ

ﱉ ﱠ كآخرىا ﱡﭐ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ
ﱊ
ﳤ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ ﱠ «(.)6
ﳥ
مثؿ " اإلسفرائيني" ألحكاـ العقيدة بخمسمائة آية قرآنية ،كلجممة أصكؿ الكبلـ كقكاعده بسكرة األنعاـ،
كزاد التمثيؿ ًباستحضار اآليتيف األكلى منيا كاألخيرة .كالمقصكد مف ذلؾ إلزاـ
 -1ينظر ،ابف األثير ،المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،ج ،2ص.115

 -2األزىر الزناد ،دركس في الببلغة العربية "نحك رؤية جديدة" ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،بيركت ،ط 1992 ،1ص.15
 -3ابف األثير ،المثؿ السائر في أدب الكاتب ك الشاعر ،ج ،2ص.115

 -4ينظر ،عبد القاىر بف عبد الرحمف الجرجاني ،أسرار الببلغة في عمـ البياف ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية بيركت ،لبناف ،ط،1
ط ،2001 ،1ص  151ك ص.174

 -5السككني ،عيكف المناظرات ،ص.109
 -6المصدر نفسو ،ص.123-122
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المتمقي بأصكؿ العقيدة كقكاعد التكحيد المذككرة في القرآف الكريـ عامةن كفي سكرة األنعاـ خاصةن.
كلتكضيح ىذا نستعيف بالسمٌـ الحجاجي اآلتي:
مذىبا في العقيدة.
ن= خ ْذ ىذه اآليات القرآنية و الزميا ،وِاتَّخذْىا
ً
ح2
ح1

ىذه اآليات القرآنية وسورة األنعام تأصيل لقواعد العقيدة اإلسالمية.
تمثيل "اإلسفرائيني" باآليات القرآنية وسورة األنعام.

كمف النماذج التمثيمية أيضا:
 نقؿ "السككني" أف الممؾ " أبا شجاع عضد الدكلة» دفى ىع ًابنو لمقاضي أبي بكر بف الطيب ليعمٌمو مذىب
أىؿ السنة ككمفو كتاب التمييد فتعمؽ بو أىؿ السنة ،ثـ ألؼ سائر كتبو الجميمة كالنقض الكبير عمى
مجمدا كشرح الممع كالتبصرة كالدقائؽ
مجمدا كاليداية في اثنيف كثبلثيف
اليمذاني في نيؼ كعشريف
ن
ن
()1
كً
اىد عمى عيكف
االنتصار ككتاب الكرامات إلى غير ذلؾ مف المصنفات . «...كىذه أمثمة شك ه
المصنفات العقدية األشعرية التي لـ يي ىمثؿ بيا في ىذا المكضع إال إلقناع المتمقي بجدكاىا العممية
السِّنية .كفي السياؽ التمثيمي ذاتو ،ييضارعو:
كحمبلن لو عمى األخذ بما تقرر فييا مف آراء ىذه الفرقة ي

-رحمو اهلل-

 قك يؿ "السككني" » :كاذا تأممت كتب الحديث المتفؽ عمى صحتيا كمكطأ (اإلماـ) مالؾ
كصحيحي البخارم كمسمـ كجدتو ناطقنا عنيما كناقبل منيما لـ يأت برأم ًابتدعو كال مذىب ًاخترعو
كسبيمو في بسط القكؿ في مسائؿ األصكؿ كسبيؿ مالؾ (رحمو اهلل) كغيره مف الفقياء فيما بسطكا القكؿ
فيو مف مسائؿ الفركع .سمعت بعض أشياخي يقكؿ » :مف تصانيفو المختزف في تفسير تكحيد القرآف
في أربع مائة مجمد .كىذا الكتاب ذكره اإلماـ أبك بكر بف فكرؾ -رحمو اهلل تعالى -كالقاضي أبك بكر
بف العربي المعافرم في كتاب قانكف التأكيؿ لو زاد أنو في خمسمائة مجمد .فمكثرة تآليفو نسب أىؿ
السنة إليو مف المالكية كالشافعية كبعض الحنفية ،فيـ بالمشرؽ كالمغرب بمسانو يتكممكف كبحجتو
يحتجكف ككاف يقصد أىؿ ً
االعتزاؿ كفرؽ الضبلؿ بنفسو كيناظرىـ؛ فقيؿ لو :قد أمرت بيجرانيـ .فقاؿ:

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.243
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ىـ أكلك رئاسة منيـ الكالي كالقاضي .)1(« ...كتخريج الشاىد أف عناكيف ىذه المؤلفات ضرب مف
إعبلء
الغراء
ن
ضركب التمثيؿ بأعبلـ األشاعرة األفذاذ ك تعداد كتبيـ الرائدة في المنافحة عف العقيدة ٌ

كجمعا لمناس حكليـ.
لشأنيـ
ن

 لما جادؿ كفد نصار نجراف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في عيسى -عميو السبلـ » -فأنزؿ اهلل سبحانو
ﲜ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ أم إذا تيصكر أمر آدـ
ﲝ
عميو :ﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
قيس عميو جكاز أمر عيسى «( .)2فقاس القدرة عمى خمؽ عيسى عميو السبلـ عمى القدرة عمى خمؽ
آدـ؛ ألف مف قدر عمى الخمؽ مف غير أب كال أـ ،فقدرتو عمى الخمؽ مف غير و
أب مف باب أكلى.
يقكؿ ً"ابف كثير" ﭐفي تفسير ىذا التمثيؿ :ﭐ» ﭐ ﭐﱡﭐ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﭐﱠ ﭐ في قدرة اهلل حيث ىخمىقىو
مف غير و
مف غير أب كال ٍّأـ ،بؿ
أب كمثؿ آدـ ىخمىقىو ٍ

ﱡﭐ ﲞ ﲟ ﲠ ﱠ ثـ قاؿ لو :ﭐﱡﭐ ﲤ

ﲥ ﱠ فالذم خمؽ آدـ مف غير و
أف يخمؽ عيسى بطريؽ األكلى كاألحرل...
أب كال أ ٍّيـ قادر عمى ٍ
ادا«( .)3إف سقكط ىذه الدعكل
أشد
كمعمكـ باالتِّفاؽ أف ذلؾ باط هؿ ،فدعكاه في عيسى ٌ
فس ن
ن
بطبلنا كأظيىير ى
ه
مما يتفؽ عميو أىؿ الحؽ –كال ريب -إال مف آثر المعاندة كالمكابرة؛ كىذا الصنؼ ًاستمر كجكده عمى
مر الزمف كعبر العصكر المختمفة حتى ٌإننا نطالع في مناظروة أخرل:
ٌ
ً
ت
 قكؿ "العتابي" البف فركة النصراني »:ما تقكؿ في عيسى المسيح؟ قاؿ :أقكؿ إنو مف اهلل .قاؿ :صد ٍق ى
كلكف ًم ٍف تقع عمى أربع جيات ال خامس ليا :مف كالبعض مف الكؿ عمى سبيؿ التجزم ،أك كالكلد مف
الكالد عمى سبيؿ التناسؿ ،أك كالخؿ مف الخمر عمى سبيؿ ً
االستحالة ،أك كالصنعة مف الصانع عمى
مف الخالؽ ٍأـ عندؾ شيء
سبيؿ الخمؽ ى

ذلؾ؟ «( .)4فقد ذىب أىؿ التثميث إلى تأكيؿ ً
"م ٍف" ال عمى

سبيؿ الفعؿ مف الفاعؿ أك الخمؽ مف الخالؽ .كفي التمثيبلت السابقة د ٍفعه لممدعي إلى اإلقرار بداللة
ً
دفعا لمشبية.
نا
(م ٍف) في مذىبو
إظيار لبطبلف ىذا المذىب ك ن
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.226-225
 -2المصدر نفسو ،ص.129

 -3أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير ،تفسير القرآف الكريـ ،تحقيؽ :سامي بف محمد السبلمة ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،ط2
الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،1999 ،ج ،2ص.49

 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.213
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 لما أعرض كفار قريش عف سماع دعكة النبي محمد صمى اهلل عميو كسمـ كاجابتيا تبل عمييـ سكرة
فصمت إلى » قكلو تعالى :ﭐﱡﭐ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱠ ﭐفأمسؾ
()1
تحديدا -التي
عتبة عمى فيو كناشده بالرحـ « ً .فاستدالؿ النبي صمى اهلل عميو كسمـ بيذه اآلية  -ن
تكعد فييا الحؽ -سبحانو -كفار قريش بأف ي ٍن ًز ىؿ عمييـ صاعقةن مثؿ صاعقة و
عاد كثمكد؛ كىما مف
ٍ ي

القبائؿ العربية البائدة التي تناقمت الركباف أخبار ىبلكيا لما عصت رسؿ اهلل .كمعمكـ أف ضرب
ستفاد منو أمكر كثيرة التذكير الكعظ ،كالحث ،كالزجر ك ً
االعتبار كالتقرير كترتيب
األمثاؿ في القرآف يي ي

المراد لمعقؿ كتصكيره في صكرة المحسكس بحيث يككف نسبتو لمفعؿ كنسبة المحسكس إلى الحس (.)2

و
و
زجر لمكفار
تشخيص لصكرة العقاب المنتظر نا
مكانيا
بحادثة
كفي ىذا التمثيؿ
سابقة يشيد عمى حدكثيا ي
ه
كدعكةن ليـ إلى ً
االعتبار بحاؿ األقكاـ السابقيف ممف عصكا كًاتبعكا الباطؿ ...عف طريؽ » تبكيت
لمخصـ الشديد الخصكمة كقمع لسكرة الجامح األبي؛ فإنو يؤثر في القمكب ما ال يؤثر في القمكب ما ال

يؤثر في الشيء في نفسو« ( .)3كىذا الذم حصؿ فعبلن؛ إذ سارع "عتبة بف ربيعة" إلى مناشدة الرسكؿ
صمى اهلل عميو كسمـ بالرحـ حتى ي يكؼ خكفنا مف نزكؿ عذاب اهلل بيـ.
 عندماًاعترض الصحابي الجميؿ "أبك عبيدة بف الجراح" عمى قرار "الفاركؽ عمر" –رضي اهلل عنيما-
ألزىمو عمر -رضي اهلل عنو -حجة لـ
بعدـ دخكؿ الشاـ مخافة الطاعكف عمى المسمميف؛ عندىا » ى
اديا لو عدكتاف
يكف لو عنيا جكاب كذلؾ أنو قاؿ لو :أر ى
أيت لك كاف لؾ إبؿ أنت راعييا فيبطت ك ن

عيت الخصبة رعيتيا بقدر اهلل ،كاف
إحداىما خصبة رعييا كاألخرل جدبة أيف تذىب بإبمؾ أليس إف ر ى
اع ليذه األمة كال ينبغي
عيت الجدبة رعيتيا بقدر اهلل فإف
ذىبت بإبمؾ إلى الجدبة أىمكتيا فكذلؾ أنا ر و
ى
ر ى
أف نذىب بيا إلى مكاف تيمؾ فيو«( .)4فالراعي يم ىمزهـ بانتقاء أجكد األراضي لرعيتو كابعادىا عف مناطؽ
الجدب كالحرص عمى ما يحقؽ ىذا المبتغى كبيذا مثؿ "الفاركؽ" حاؿ نفسو مع أمتًو؛ ليتـ » تقريب

()5
جبهر عمى
مف اآلخر كًاعتبار أحدىما باآلخر «  .فيك يم ى
المعقكؿ مف المحسكس أك أحد المحسكسيف ى

 -1المصدر نفسو ،ص.126

 -2الزركشي ،البرىاف في عمكـ القرآف ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار المعرفة ،بيركت ،ط ،1957 ،1ج ،1ص.487
 -3السيكطي ،اإلتقاف في عمكـ القرآف ،ج ،2ص.344

 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.164
ً 5
القيـ الجكزية ،األمثاؿ في القرآف ،تحقيؽ :إبراىيـ محمد ،مكتبة الصحابة ،مصر ،1986 ،ص.46
 -ابف ٌ
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الحفاظ عمى أركاح المسمميف بكصفو المسؤكؿ عنيـ .كىذا ال يتعارض مع اإليماف كالتسميـ بقدر اهلل
كقضائو بؿ ىك مما تقتضيو مقاصد الشريعة ،كمما يندرج تحت باب األخذ باألسباب التي أمر بيا
ار منيـ
الشاـ إقرنا
فمـ يدخؿ الصحابة
الشارع الحكيـ كقد أدل ىذا التشبيو التمثيمي غرضو اإلقناعي؛ ٍ
ى
بيذا الطرح.
العينات السابقة تؤكد أف الحجاج بكاسطة التمثيؿ » يعني تشكيؿ بنية كاقعية تسمح بإيجاد أك
إف ٌ
إثبات حقيقة عف طريؽ تشابو في العبلقات؛ فيك ًاحتجاج ألمر معيف عف طريؽ عبلقة الشبو التي تربطو
()1
أيضا في األمثمة التالية التي نكردىا بإيجاز:
بأمر آخر«  .كىذا متحقؽ ن
الطيب" و
لرجؿ فمسفي »:أفبل تنكر أف يرل في ىذا اإلقميـ ما ال يرل في إقميـ
 قاؿ "القاضي أبك بكر بف ٌ

مكضع دكف غيره .)2(« ...
آخر كالكسكؼ ييرل في مكضع دكف مكضع كككاكب السماء تيرل في
و
ً
قياسا عمى إمكانية
كالغرض مف التمثيؿ دفع الفمسفي إلى اإلقرار بإمكانية حدكث انشقاؽ جزئي لمقمر ن

حصكؿ كسكؼ جزئي.

غيرؾ؟ «(.)3
ت كما عرض
ى
ضى
 كسئؿ "أحمد بف حنبؿ" عف صنيعو في فتنة "خمؽ القرآف" » :ىؿ عر ٍ

 قاؿ "عمي بف أبي طالب" في كصؼ الخكارج كالتحذير مف فتنتيـ » :يخرج مف ضئضئ ىذا قكـ
إثبات لضبلؿ ىؤالء كبطبلف
يمرقكف مف الذيف كما يمرؽ السيـ مف الرمية «( .)4كفي ىذا التمثيؿ
ه

مذىبيـ العقدم.

أف ال يتكقؼ فيو كجمد
 قاؿ "الخكارج" لمكالنا "عمي بف أبي طالب" » :إف الحكـ الظاىر يجب إمضاؤه ك ٍ
الزاني كقطع السارؽ.)5(« ...

و
حادث فبلبد لو مف خالؽ
 قاؿ "عمي بف أبي طالب" تنزيينا لمذات العمية كاثباتنا لخمؽ األعراض » :كؿ
ليس كمثؿ مخمكؽ.)6(« ...

 -1سامية الدريدم ،دراسات في الحجاج قراءة لنصكص مختارة مف األدب العربي القديـ ،عالـ الكتب الحديث ،إربد ،ط 2009 ،1ص.95
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.248
 -3المصدر نفسو ،ص.211
 -4المصدر نفسو ،ص.172

 -5المصدر نفسو ،ص.182

 -6المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
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حجر «( .)1تمثيبلن لحاؿ ًانقطاع الخصـ
نا
 ككرد في أكثر مف مكضع ،قكؿ "السككني" »:فكأنما ألقمو
ً
المناظر األشعرم عمى غيره؛ كمف كرائو التركيج لممذىب كبياف جدكاه
كافحامو؛ كالمقصكد بياف ظيكر
عمى حساب المذاىب األخرل.
ؼ في مدكنتنا – مف طرؼ السككني -ال ألغراض جمالية
كاجماالن ،يمكف القكؿ أف "التمثيؿ" يكظِّ ى

بقدر ما كاف آليةن مف آليات الحجاج؛ بينت مكاقؼ المتناظريف كرسمت الحدكد الفاصمة بينيـ كأذكت الجداؿ
كساىمت في تككثر المناظرات .حتى إنيا تترجـ حكـ "الجرجاني" في التمثيؿ لما قاؿ » :أف التمثيؿ إذا
جاء في أعقاب المعاني أك بزرت ىي ًباختصار في معرضو ،كنقمت عف صكرىا األصمية إلى صكرتو،
كساىا أبيةن ،ككسبيا منقبةن ،كرفع مف أقدارىا ،كشب مف نارىا كضاعؼ قكاىا في تحريؾ النفكس ليا كدعا
كعظنا كاف أشفى
القمكب إلييا ...كاذا كاف
حجاجا كاف برىانو أنكر كسمطانو أقير ،كبيانو أبير ...كا ٍف كاف ٍ
ن
بأف يجمي الغيابة كيبصر الغاية ،كيبرئ
لمصدر ،كأدعى إلى الفكر ،كأبمغ في التنبيو ك الزجر ،كأجدر ٍ

العميؿ ،كيشفي الغميؿ«(.)2
 .2حجاجية التشبيو:

بالعكدة إلى "التشبيو" تعددت تعريفاتو في الببلغة العربية ،عمى أف أدقيا تعريؼ ً"ابف رشيؽ
جية ك و
كصؼ الشيء بما قاربو كشاكمو مف و
احدة أك
القيركاني" (تػ456ق) عندما حده بقكلو » :التشبيو:
ي
ً
و
ناسبو مناسبةن كميةن لكاف إياه «( .)3فالمشابية بيف طرفي التشبيو
جيات كثي ورة ال م ٍف جميع جياتو؛ ألنو ٍلك ى
ال تككف في ِّ
ب العمماء العرب في دراسة ىذه الظاىرة
أسيى ى
كؿ الصفات بؿ في بعضيا ال غير .ىذا كقد ٍ
الببلغية تأصيبلن ك تطبيقنا .كألف التشبيو يي ً
مقدمتيف؛ كبرل كصغرل تربط
ضارعي "القياس" في الجمع بيف
ٍ
و
عبلقة كتنتيي بنتيجة ىي دعكل الحجاج ( .)4عالجو بعض الفبلسفة تحت مسمى "القياس
بينيما تشابو

قياس،
الشعرم" ك ًم ٍف بينيـ "الجرجاني" الذم يي ِّ
صريح بذلؾ في كتابو "أسرار الببلغة" قائبلن » :التشبيو ه

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.205-186-177

 -2عبد القاىر الجرجاني ،أسرار الببلغة في عمـ البياف ،ص.115
ً -3ابف رشيؽ القيركا ني ،العمدة في محاسف الشعر كآدابو ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الجيؿ ،لبناف ،ط ،1981 ،5ج ،1ص.286
 -4ينظر ،سامية الدريدم ،الحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة "بنيتو كأساليبو" ،ص .252
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القمكب كتدركو العقك يؿ كتستفتي األفياـ كاألذىاف ال األسماع كاآلذاف«( .)1إف الحجاج
كالقياس فيما تعيو
ي
اء كانت تشبيينا أك ًاستعارةن يؤثر في المرسؿ إليو؛ فتسميمو بصحة
الذم يعتمد عمى حجة التمثيؿ سك ن
المقدمتيف الكبرل كالصغرل يدفعو إلى التسميـ بصحة النتيجة .كال يتأتى ذلؾ إال عف طريؽ عمميات

ًاستدالؿ كربط منطقية تضفي البعد الحجاجي عمى األشكاؿ الببلغية زيادةن عمى طابعيا الجمالي.

في معرض سرده -أم السككني -قصة سيدنا "سميماف" -عميو السبلـ -قاؿ »:ككاف اليدىد يرل

باطف األرض ظاىرىا كالزجاجة تشؼ لو عما ىخٍمفىيا «( .)2شبو "السككني" باطف األرض بالزجاجة تشؼ

(المشبو = باطف األرض كظاىرىا ،المشبو بو= الزجاجة
عما خمفيا .فذكر كؿ أركاف التشبيو
ٌ
ٌ
و
أطركحة مفادىا
األداة= الكاؼ ،كجو الشبو= الشفافية كاإلبانة عما كراءىا) .إف ىذا التشبيو التاـ حجةه عمى
بصر و
كم ُّف اهلل تعالى عمى سيدنا سميماف-عميو السبلـ-بيدىد ذم و
ثاقب
أف قدر اهلل ناف هذ ال محالة؛
ي
فتسخير ى
و
كرؤية دقيقة ،ال يمنع كقكعو –أم اليدىد في ال ىش ىرؾ بقدر اهلل.
أكرد "السككني" قكؿ » :رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في بعض مجالسو" :ال عدكل كال طيرة"

فقاؿ أعرابي :يا رسكؿ اهلل فما باؿ اإلبؿ (تككف) عندنا كأنيا الضباء في الرمؿ فيدخؿ بينيا الجمؿ األجرب
فيعدييا .)3(« ...فقد ًاستثمر األعرابي التشبيو المجمؿ ليتمكف مف ً
االحتجاج إلقناع الرسكؿ صمى اهلل عميو
ى

كسمـ بكجكد العدكل فعقد تشبيينا بيف اإلبؿ السميمة ك الضباء في الرمؿ لبياف جماؿ التناغـ بينيا ،فيدخؿ
أجرب لتحدث العدكل.
بيف ىذه اإلبؿ السميمة المنس ًج ىمة جم هؿ
ه
ىذه الشكاىد مف التشبييات الكاردة في المناظرات؛ التي عمد المتناظركف إلى تكظيفيا ألغراض

حجاجية تيدؼ باألساس إلى إثبات أطركحاتيـ كزيادة ً
االقتناع بيا .حتى إف ً"ابف األثير" يذكر في تصكير
معنى مف التكضيح كالتقريب .فيقكؿ » :أما فائدة التشبيو مف
أدؽ
ذات المعنى مف التشبيو أف كظيفتو ي
ن
ت الشيء فإنما تقصد بو إثبات الخياؿ في النفس بصك ورة المشبو بو ،أك بمعناه.
الكبلـ فيي أنؾ إذا مثٍم ى
أحسف منيا
ػت صكرةن بصكروة ىي
كذلؾ أككد في طرفي الترغيب فيو ،أك التنفير عنو .أال ترل أن ىؾ إذا شبي ى
ي

حسننا يدعك الترغيب فييا« ( .)4كليذا يرل "عبد اهلل صكلة" أف "التشبيو
كاف ذلؾ يم ىثبتنا في النفس خياالن ى
 -1عبد القاىر الجرجاني ،أسرار الببلغة في عمـ البياف ،ص.25
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.185

 -3المصدر نفسو ،ص.152-151
ً -4ابف األثير ،المثؿ السائر في أدب الكاتب ك الشاعر ،ج ،2ص.115
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المجمؿ" – الذم يخمك ًمف كجو الشبو -م ٍدعاةه إلى أف يع ًم ىؿ الم ً
تمقي كفايتو الثقافية كالمنطقية؛ لتي ٌبيف المسار
ٍ
ى ى
ٍ يٍ
ي
الحجاجي المنتيج في التشبيو( .)1فيك ىي ٍح ًم يؿ المتمقي عمى النظر كالتأمؿ كالفحص كالتفكير حتى يصؿ إلى

و
األكؿ؛ فتتعدل بذلؾ
العبلقات المنطقية التي تكاشج بمقتضاىا المشبو كالمشبو بو
لغرض إقناعي في المقاـ ٌ
كظيفةي التشبيو تكضيح المعنى .كمف أمثمة ذلؾ في مناظراتنا:

فمسفيا قد لبً ىس الشعر حتى صار كالخنزير«( .)2كالمقصكد أنو يد ًع ىي
 قكؿ» أبك عبد اهلل األذرم :فدعا لو
ن
لمقاضي أبك بكر الباقبلني رج هؿ صنعتيو الفمسفة كاف عميو لباس ىش ٍع ور أثناء المناظرة ،شببيو "أبك عبد
ً
حاض نرا؛ كفي التشبيو
اهلل األذرم" بالخنزير ساعةى ظيكر "القاضي" عمى أحد ممكؾ الركـ ككاف

ًاستحضار لرمزية العقاب اإلليي (المسخ قردةن كخنازير) قاؿ سبحانو :ﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ
ﱸﱺﱻﱼ
ﱹ
ﱬﱮﱯﱰﱱ ﱲﱳﱴﱵﱶﱷ
ﱪﱫ ﱭ
ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﱠ( .)3كما لو مف دالالت عمى ً
االنحراؼ العقيدم ألصحابو؛ كبالتالي
الرد عمييا.
التشكيؾ في مصداقية كبلميـ حتى قبؿ سماع حجتيـ ،ك ٌ
 قاؿ "السككني" في نياية مناظرة "عمي بف أبي طالب" رضي اهلل عنو لػ ػ ػ ػ "حرقكص بف زىير" "الخارجي"
ثديا كثدم النساء .)4(« ...فالتشبيو مرسؿ مجمؿ غرضو اإلقرار
كاصفنا إياه بقكلو »:فكجدكا لو ن
لخٍم و
كالتصديؽ ًباستشراؼ النبي صمى اهلل عميو كسمـ ً
ُّ
الحؽ سبحانو في جسد ىذا
قة سيحدثيا

ستيج هف ُّ
يدؿ عمى ىخمى وؿ ًخٍم ًقي جعمو النبي صمى اهلل عميو كسمـ عبلمةن
"الخارجي" .كىك تشبيوه يم ى
ً
السكية.
لبلنحراؼ عف العقيدة ِّ
ىذه النماذج كغيرىا ِّ
حد أف يككف زينةن زخرفيةن أك
تؤكد عمى القيمة الحجاجية لمتشبيو التي تتجاكز ٌ

إقناعا ال سيما "التشبيو
تأثير كأعظـ
حميةن لفظيةن؛ كلذلؾ يعد "التشبيو" مف صكر الحجاج؛ ألف صكرتو أكثر نا
ن
البميغ" حيث ُّ
يعده "عبد اهلل صكلة" أكؿ أشكاؿ الصكرة( )5فعند حديثو -السككني -عف اإلمكانات المغكية

 -1ينظر ،عبد اهلل صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.545
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.248-247
 -3المائدة.60:

 -4السككني ،عيكف المناظرات ،ص.172

 -5ينظر ،عبد اهلل صكلة ،الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،ص.545
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بحر ًم ىف العمكـ...
االستثنائية التي آتاىا اهلل تعالى لنبيِّو محمد صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ »:كممةه مف كبلمو ه
و
البميغ الذم ُّ
ِّ
يعد أكضح
بحر ًم ىف الحقائؽ «( .)1فكظؼ
المصن ي
ى
ؼ التشبيوى
كتحت ك ٌؿ نكتة مما ذكرنا ه
التشبييات صكرةن؛ ألنيا تجعؿ المشبو (كممة -نكتة) ك المشبو بو (بحر ًم ىف العمكـ  -بحر ًم ىف الحقائؽ) في
و
و
احد ال فرؽ بينيما.
أمر ك ه
منزلة كاحدة؛ فكأنما المشبو ك المشبو بو ه
كيمكف تمثيؿ حجاجية التشبيو بيذا الشكؿ:
ِ
كالم النبي صمى اهلل عميو وسمم
ن= إ َلزْم َ
ح2
ح1
مق

بحر ِم َن الحقائق.
نكت ٌة َّ
مما ذكرنا ٌ
بحر ِم َن العموم.
كمم ٌة من كالمو ٌ
ِ
افر
عمما و ًا
النبي صمى اهلل عميو وسمم أوتي ً

ككفؽ ىذا النكع مف التشبيو كرد اآلتي:
السابؽ العبارةى ىك عمدة
فكبلـ " السككني"
 قاؿ السككني » :كما ذكرناه منيا ىك عمدة مقصكدىا« (. )2
ي
ي
المقصكد في مناظرة "الحيدة" التي مكضكعيا "خمؽ القرآف" ،كىك يستيدؼ بػ ػ "التشبيو البميغ" إيقاعى
التأثير في المتمقي فيدفى يعو إلى اإلقرار بصحة ًاستداللو كبالتالي ًاتٌباع رأيو العقدم – رأم األشاعرة -في
ىذه المسألة.

منثور «( .)3فالقاضي يريد بيذا
ًا
ىباء
اك
 قاؿ القاضي أبك بكر بف الطيِّب لؤلحدب »:كصارت دعو َ
ً
ً
تماما.
"التشبيو البميغ" بياف بطبلف دعكل "األحدب" كاسقاط استداللو؛ كبالتالي إفحامو لينقطع ن
شيطان «( )4كفي
الطيب قائبلن »:ماىو إال
ٌ
 في مجمس مع المعتزلة كصؼ أحدىـ القاضي أبا بكر بف ٌ

التشبيو البميغ رٍبطه لصكرة القاضي بالشيطاف بك ٌؿ ما يحممو ىذا األخير مف دالالت الغكاية كالضبلؿ

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.152
 -2المصدر نفسو ،ص.211
 -3المصدر نفسو ،ص.240
 -4المصدر نفسو ،ص.244
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الحؽ؛ في دعكل ضمنية إلى تجنُّبو ك ً
االحتراز منو مخافة الكقكع في فتنتو .غير أف اإلماـ
ك مجانبة
ٌ
"أبا بكر" في ختاـ المناظرة ظير عمى خصمو ف ػ ػ » كان فارس ىذا العمـ «

()1

الفرساف يمقىدمكف في
ك
ي

أقكاميـ ،كممتيـ مسمكعةه يمطاعةه .كىذا ما أراده "السككني" ًم ٍف تكظيؼ "التشبيو البميغ" في ىذا

المكضع.

"الصاحب بف عباد"
 كفي مدح مشايخ "األشاعرة" كبياف عمُّك كعبيـ في العمـ كرسكخيـ فيو ؛ شبو
ي
ً
معت عمى ىب ٍح ور مف العمـ« ( .)2كيمكف تمثيميا
الطيب" بالبحر قائبلن » :كاِّني اط ي
القاضي "أبي بكر بف ٌ
كفؽ النمكذج التالي:

مذىبو في العقيدة.
ن= خ ْذ من ىذا العالِم (القاضي) وا َلزْم أقوالَو ،واتَِّب ْع
َ
ح2
ح1

تشبيو "الصاحب" لـــ "القاضي" بالبحر.
سعة عمم اإلمام "القاضي" واقرار "السكوني" بذلك.

متمظير بتشبيو يد ٌؿ ظاىره عمى تعظيـ أىؿ العمـ كتبجيؿ قدرىـ،
نا
يتأ ٌكد مف ىذا الشاىد أف المدح الذم جاء
يستبطف دعكةن مضمرةن إلى ًاتٌباع النيج األشعرم.

 .3حجاجية ِ
الستعارة:

"االستعارة" في الدرس العربي الببلغي؛ بقكلوً » :
ؼ ً
ُّ
االستعارة تسمية
يعد "الجاحظ" أكؿ ىم ٍف عر ى
غيرًه إذا قاـ مقامو « ( .)3كىذا القكؿ يحيمنا إلى ً
الشيء ًباسـ ً
االستخداـ المجازم إلمكانات المغة ًاالحتمالية
عكض ً
االسـ األصمي في التعبير الحقيقي.
التي يمكف أف تي ِّ
ً
أف يبدأ بجممة مف
كلبلستعارة عبلقة بالتشبيو » كًاعمـ أف الذم يكجبو ظاىر األمر كما يسبؽ إلى الفكرٍ .
القكؿ في الحقيقة كالمجاز كيتبع ذلؾ القكؿ في التشبيو كالتمثيؿ ثـ ينسؽ ذكر ً
االستعارة عمييما كيؤتى بيا
ي
في أثرىما ،كذلؾ أف المجاز أعـ مف ً
االستعارة كالكاجب في قضايا المراتب أف يبدأ بالعاـ قبؿ الخاص،
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.244

 -2السككني ،عيكف المناظرات  ،ص.251

 -3الجاحظ ،البياف كالتبييف ،ج ،1ص.153
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كالتشبيو كاألصؿ في ً
أمكر
االستعارة كىي شبيو بالفرع لو أك صكرة مقتضبة مف صكره ،إال أف ىينا نا
صدر منيا كالتنبيو عمى طريؽ ً
ًاقتضت أف تقع البداية ً
و
االنقساـ فييا .حتى إذا عرؼ
باالستعارة كبياف
الفصميف اآلخريف فى ىكفى
بعض ما يكشؼ عف حاليا ،كيقؼ عمى سعة مجاليا ،عطؼ عناف الشرح إلى
ٍ
()1
ً
حقكقيما«  .كىذا ىك السبب لتفضيؿ "الجرجاني" االستعارة عمى غيرىا مف األلكاف الببلغية ،ثـ ىك ى
ضعى
االستعارة كما أقر ً
الحدكد الداللية كبيف الفرؽ بيف التمثيؿ ك ً
غرضا مف أغراض "التشبيو" عمى
"االستعارة"
ن
ى ى
االختصار( .)2كليذا حظيت ً
كجو المبالغة ك ً
بمكانة مركز و
و
ية في الدراسات المغكية القديمة ،كتربعت
"االستعارة"

كتميز ىذه الد ارسات بيف نكعيف مف
عمى قمة المسانيات التداكلية المعاصرة؛ خاصةن ميداف "تحميؿ الخطاب" ٌ
ؼ» بككنيا تمؾ ً
ً
االستعارة التي تيدؼ إلى إحداث تغيير في المكقؼ الفكرم
االستعارة :األكلى حجاجية تيعر ي

()3
لزكما لمقياس ،كىي قك هؿ إنجازم لو قكةي
أك العاطفي لممتمقي «  .فيي شك هؿ مف أشكاؿ الببلغة ،تخضع ن
دفع المخاطىب إلى ً
االقتناع؛ بكصفيا آلية ليا تأثيرىا في بناء القكؿ الحجاجي ،حتى يعدت أعمى أدكات
السمـ الحجاجي .أما ً
االستعارة التي لـ تتجاكز البعد الجمالي الذم يتمظير في تزييف الكبلـ كتنميقو؛ فيي

ً
ً
يف عف جماليات المغة كطاقاتيا التخييمية ،فتيسمىً :استعارةن
انز ه
ياح ينتيؾ بعض مستكيات المغة الطبيعية ،لييبً ى
غير حجاجية (فنية).

عددا مف ً
االفتراضات لبناء النظرية التعارضية
كىذا يفسِّر
ُّ
تصكير "طو عبد الرحمف" الذم يفترض ن
ً
لبلستعارة في الحجاج ،كىي(:)4
ً
م ،كحكاريتو صفة ذاتية لو.
 أف القكؿ االستعارم قك هؿ حكار ه
 أف القكؿ ً
"التحاج" ألف التسميـ
حجاجي ،كحجاجيتو مف الصنؼ التفاعمي نخصُّو باسـ
االستعارم قك هؿ
ٌ
ه
بيا فيو نظر ،إذ يكفييا المرسؿ كفؽ إرادتو كيختار مف األلفاظ مراده دكف و
قيد.
 أف القكؿ ً
عممي ،كصفتو العممية تبلزـ ظاىره البياني كالتخييمي.
االستعارم قك هؿ
ه

 -1عبد القاىر الجرجاني ،أسرار الببلغة في عمـ البياف ،ص.28
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.221-219

 -3عمر أككاف ،المغة كالخطاب ،أفريقيا الشرؽ ،بيركت ،2001 ،ص.134
 -4طو عبد الرحمف ،المساف كالميزاف أك التككثر العقمي ،ص.313-310
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ً
قتضاء ،كالحكار تفاعؿ الذات مع غيرىا كتكظيؼ المتكمٌـ
ار ًا
البد أف يككف حك نا
فاالستعارة قك هؿ كالقك يؿ ي
ن
ً
لبلستعارة في خطابو يأتي ًاستجابةن لمقتضيات الفعؿ التخاطبي التي تستمزـ ًاستخداـ ىذه الصكر البيانية
طب؛ كىذا ما يحقؽ حجاجية ً
االستعارة فتدخؿ في سياؽ التكاصؿ
إليقاع التأثير المطمكب في سمكؾ المخا ى

الخطابي الذم ييدؼ إلى تغيير في األنساؽ ً
االعتقادية كالقصدية كالتقكيمية لمناطقيف فيعكس الطابع العممي
ً
لبلستعارة في تكجيو أفعالو كتغيير قناعاتو .كاذا أردنا إسقاط ىذا الكبلـ عمى المدكنة؛ نجزـ أف العدد
المحدكد ً
نظر لطبيعة المكضكع نفسو (الحجاج عف العقيدة
لبلستعارات الكاردة في الكتاب حجاجية؛ نا

األشعرية) كىك مكضكع عممي دقيؽ يفرض تكظيؼ لغة خاصة تنأل عف اإلسراؼ البياني الذم كظيفتو

تكشيح الكبلـ ال غير فيعيؽ المسار الحجاجي ً
لبلستدالؿ.
 كفي مقدمة ىذه ً
االستعارات يطالعنا قكؿ "السككني" ...» :حتى أتى عبد الرحمف بف عكؼ فشفاىـ
كرم ىز لو بأحد لكازمو ( الشفاء)
بالنص«( .)1شبو "السككني"
ٌ
ٌ
"النص" بالدكاء ،حذؼ المشبو بو (الدكاء) ى
عمى سبيؿ االستعارة المكنية .فباإلضافة إلى جمالية ً
االنزياح في التركيب بتشبيو تخبط الفاركؽ عمر
كأبي عبيدة كالصحابة الذيف حضركا عمى تخكـ الشاـ ،فمنعيـ "عمر" –رضي اهلل عنو -مف دخكليا
لشيكع الطاعكف فييا .ىذه الحيرة شبييا "السككني" بالمرض ،بينما شبو الدليؿ المجمٌي لحقيقة حكـ

المسألة( دخكليـ الشاـ مف عدمو) شبيو بالدكاء ،فإف ً
شفاء
النص النقمي
االستعارة حجة مفادىا أف
ٌ
ه
ٌ
لمنظار بالدليؿ القطعي فيك إلزاـ بكجكب أخذه ك ً
االستدالؿ بو .يمكف تمثيؿ ىذا كفي السمٌـ الحجاجي
ي

اآلتي:

ص النقمي
إلزم ال َن َّ
ن= َ
ح
م

النص النقمي شفاء
النص النقمي حديث نبوي
ّ

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.164
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كيظير مف ىذا السمٌـ القكة الحجاجية ً
لبلستعارة (النص النقمي شفاء) في دفع المتمقي لؤلخذ بو فتخطت

بذلؾ حجاجية القكؿ الحقيقي (النص النقمي حديث نبكم) .كيتضح أيضا مف خبلؿ التكجو العممي ً
لبلستعارة
ٌ
ً
كغالبا ما يقترف ىذا الطرؼ فييا حالًنيا ك
ىصِّرىح بو أك ٍلـ ييصرح بو،
ن
اء أ ي
ارتكازىا عمى المستعار منو سك ن
ؽ ًمف القيـ العميا؛ إذ ي ٍن ىزيؿ منزلةى الشا ً
ً
ً
األمثؿ ك ً
ً
األفضؿ ( .)1كىذا متحقؽ في مكاضع
الدليؿ
ىد
ي
مقالنيا بنس و ى
ً
ً
و
أطركحة بعينيا.
حجةن عمى
أخرل؛ أيف يككف استحضار "االستعارة" ٌ
تدلى عمى أىؿ نجراف .)2( «...فقد شبو "السككني" اليبلؾ بالشيء
 قاؿ "السككني" »:إف
ى
اليبلؾ قد ى
النازؿ ،فحذؼ المشبو بو كرمز لو بأحد لكازمو (تدلى) عمى سبيؿ ً
االستعارة المكنية .كقد كظؼ المؤلِّؼ
ً
صدكا
عمكا
ُّ
كصمكا ك ٌ
ىذه االستعارة لبياف أف اليمكة كاقعةه عمى أىؿ نجراف المحالة ،ماداـ أنيـ ٌ
الحؽ كًاتٌباعو ،حتى دعاىـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ إلى المباىمة.
كأعرضكا عف سماع
ٌ

كي ً
ضارع ىذا قكؿ عبد العزيز الم ٌكي لبشر المريسي في مسألة خمؽ القرآف » :النفكس التي تذكؽ
 ي

المكت .)3( « ...كىك ًاستعارة مكنية؛ فقد شبو "الم ٌكي" المكت بالطعاـ كأبقى عمى قر و
ينة دال وة عمى
شيئا؛ كاذا ثبت ذلؾ تأكد أف القرآف ليس
المشبو بو كىي (تذكؽ) في سبيؿ إثبات أف القرآف الكريـ ليس ن
()4
حجة
مخمكقنا؛ ألف
ٌ
الحؽ تعالى يقكؿ :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱠ ﭐ ﭐ  .كعندما دحض "عبد العزيز الم ٌكي" ٌ
()5
ؼ ًاستعارة مكنية أخرل عندما شبو "الم ٌكي" قكؿ
"بشر المريسي" قاؿ » :قد
كسرت قكؿ بشر«  .فكظ ى
ي

"بشر" بالشيء القابؿ لمكسر ،فحذؼ المشبو كرمز لو بأحد لكازمو (كسر).

إف في ىذه ً
االستدعاءات ألشياء محسكسة مف كاقع المخاطىب؛ زيادة عمى التكضيح تجسيد

االقتناع باألطركحة المقدمة؛ ليذا عدت ً
المدلكؿ المعنكم كتشخيصو كبالتالي حم يؿ المتمقي عمى ً
االستعارة
ي
ىٍ

 -1طو عبد الرحمف ،المساف كالميزاف أك التككثر العقمي ،ص .312
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.128
 -3المصدر نفسو ،ص.211
 -4األنعاـ.102 :

 -5السككني ،عيكف المناظرات ،ص.211
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»جماليةن قادرةن عمى تحريؾ كجداف المتمقي كالفعؿ فيوً ،انضافت تمؾ الجمالية إلى حجج متنكعة كعبلقات
حجاجية تربط بدقة أجزاء الكبلـ كتصؿ بيف أقسامو أمكف لممتكمـ تحقيؽ غايتو مف الخطاب «(.)1
ن= القرآن الكريم كالم اهلل تعالى.
ح
م

قول " المريسي" مكسور (باطل).
حجة "المريسي".
دحض "الم ّكي" ّ

ً
إف كاف لديو
أيضا تيييج ألجكاء المناظرة ،كشح هذ ليمة المتكمٌـ المعتزلي عمى ٌ
الرد – ٍ
كفي االستعارة السابقة ن
حجة أخرل أظير كأقكل -كالظاىر خبلؼ ذلؾ لذلؾ فقد أي ٍف ًح ىـ "المريسي" كظير ًانقطاعو ك ًاتضح لجميع
ٌ
ىمف حضر المناظرة في مجمس "المأمكف" أف القرآف كبلـ اهلل سبحانو .كفي سيا و
ؽ آخر كصؼ بعض

ذكاء«( .)2كىي
إف ألرل ىذا الشاب حديد الذىف يتكقد
المعتزلة "أبا بكر بف الطيب القاضي" قائبلنٌ » :
ن
ًاستعارة مكنية يشبِّو بمقتضاىا "قكة القاضي الذىنية" بش اررة النار كذلؾ لصفاء ذىنو كسرعة بدييتو ،كقد

يدؿ عميو (يتكقد ذكاء) كًفي نقؿ "السككني" ليذه ً
ؼ المشبو بو ( ش اررة النار) كتيًر ىؾ ما ُّ
االستعارة إشارةه
يحًذ ى
ن ى
الجدؿ كالمناظرةى مع ُّ
تمكنًو في مسائؿ "عمـ
الطيب" في العمـ كاحكامو
ى
إلى عمي ُّك كعب "القاضي أبي بكر بف ٌ
الكبلـ األشعرم" كىذا ما يجعمو حِّريا بالسماع كأىبلن ً
لبلتِّباع في ًاختياراتو العقدية؛ كىنا يبرز البعد
ى ن
الحجاجي ليذه ً
االستعارة التي تي ِّ
رج يح كفٌة المذىب األشعرم عمى غريمو المعتزلي.

 .4حجاجية الكناية:

ُّ
كحد "الكناية" عند أىميا مف أفذاذ الببلغييف » :لفظه أيريد بو ممزكـ معناه الكضعي مف حيث ىك

ممزكما
التصرؼ يصير البلزـ
ممزكما ًاحتاج فيو العقؿ إلى تصرؼ؛ كبذلؾ
فإف لـ يكف البلزـ
ُّ
كذلؾٍ ،
ن
ن
ممزكما لككنو مضيافنا؛ لجكاز أف
فبلف كثير الرماد ،كىك ككنو مضيافنا ،كليس ككنو كثير الرماد،
كقكلنا :ه
ن
يككف ذا صنعة مف الصناعات النارية .فالعقؿ بكاسطة حكمو بأف الحكـ بكثرة الرماد ليس مما يمدح بو

يذـ  ،ينتقؿ إلى ممزكماتيا كمعركضاتيا ،فينفي كاحد حتى يطمِّع عمى ككنو مضيافنا فيسكف عنده
شخص أك ٌ
 -1سامية الدريدم ،الحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة "بنيتو كأساليبو" ،ص .120
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.244
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كيقبمو؛ لككنو مما يمدح بو «( .)1كفي ً
االنتقاؿ مف المعنى األكؿ (القريب) إلى المعنى البعيد المقصكد
ًاستمزاـ تخاطبي محقؽ لػ ػ "داللة المفيكـ المكافؽ" كىي داللة أخرل ً
لبلستمزاـ؛ إذ تتكافؽ قكاعد التخاطب
()2
ذىنيا كفكرنيا مف المتمقي في
تبعا لتكافقيا عمى مستكل المنطكؽ مما يتطمب ن
جيدا ن
عمى مستكل المفيكـ ن
تأكيؿ الصكرة الكنائية؛ ذلؾ أف الكناية تقكـ كسائر الصكر البيانية عمى مبدأ ً
االستبداؿ ،كال تككف الكناية

الطي كالذكر أم لمبدأ التعكيض
الم ىكنى عنو ،فيي بذلؾ تخضع لعممتي
إال بحيث ييطكل ذكر ي
ٌ
ً
ً
أف كاف بيا مزيةه ال تككف لمتصريح أف كؿ
سببيا » ٍ
كاالستبداؿ .أما كظيفة اإلثبات كاالستدالؿ لمكناية فإف ى

و
شاىد في كجكدىا أك يد كأبمغي في
أف إثبات الصفة بإثبات دليميا كايجابو بما ىك
ه
عاقؿ يعمـ إذا رجع إلى نفسو ٌ
ساذجا عقبلن «( .)3فالكناية دلي هؿ يمجأ إلييا المتكمِّـ إلثبات معنى مقصكد
الدعكة مف أف تجيء إلييا ىكذا
ن
حتى يعد مدار الكناية كغاية الغاية منيا» إثبات المعنى بالدعكل كبيِّنتيا «( )4كذلؾ أدعى إلثبات الدعكل

مف الدعاكل المجردة عف البيِّنة /الدليؿ.
كيحسف ً
االستشياد بمايمي:

 حكى أبك إسحاؽ النصيبي إحدل مناظراتو لؤلحدب فقاؿ بعدما طرح لو مذىبو في مسألة الكسب
ً
نائـ ً
الماء «
بلؾ في
كر ٍج ى
كالجبر » :أيُّيا الرجؿ ى
أنت ه

()5

كىي كناية عف صفة الغفمة التي ألصقيا

"النصيبي" بػ ػ "األحدب" لما اتيمو ىذا األخير بالتيرب مف الجكاب فكقع "النصيبي" في الحجاج
تحديدا "مغالطة الحجة الشخصية" كىي الطعف في شخص المتكمٌـ "األحدب" فقد سفو
المغالط*
ن
كنو ً
ً
أف لـ يي ً
كبلمو في ًاستداللو ل أريو في المسألة.
يمو بالغفمة ٍ
درؾ ٍ ى
"النصيبي" حٍم ىمو كًات ى

 -1الجرجاني ،اإلشارات كالتنبييات في عمـ الببلغة ،تحقيؽ :عبد القادر حسيف ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،مصر  ،1997ص.216
 -2ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.105-104
 -3الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص.72

 -4الجرجاني ،اإلشارات كالتنبييات في عمـ الببلغة ،ص.226
 -5السككني  ،عيكف المناظرات ،ص.239

001

الفصل الراتع :آليات الحجاج الثالغية في "عيٌن المناظرات"
ن= ِانتياء المناظرة ،ظيور "النصيبي" عمى "األحدب" ووجوب ِاتٍّباعو لو.
ح2

ح1
مق

حجة لـــ "األحدب"
ل ّ
تكنية "األحدب" بالغافل

حجة "النصيبي"
"األحدب" لم يستوعب ّ

قاؿ ييكدم لمكالنا عمي – كرـ اهلل كجيو » : -ما نفضتم أيديكم من تراب دفن نبيكم حتى قمتـ منا



أساسا عمى الكناية عف صفة التعجؿ في دفف النبي صمى
أمير كمنكـ أمير «(ً .)1فا ٌدعاء الييكدم قائـ
ن
طمبا لمسمطة في ًاتٌياـ صريح لممسمميف سيدحضو مكالنا عمي برمتو...
اهلل عميو كسمـ ن
 قاؿ بعض الصحابة لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يشتككف بعض الكساكس التي يمقييا الشيطاف في
أفئدتيـُّ » :
أف لك خر مف السماء كال يجد ذلؾ« ( .)2كناية عف ًاستعظاـ كساكس الشيطاف
يكد ي
أحدنا ٍ
كانكارىا؛ فالصحابة الكراـ ىىالىييـ ما كجدكا ،لكف كجييـ الرسكؿ الكريـ فشفاىـ بتكجييو الرحيـ إلى أف
ىذا صريح اإليماف؛ كال تثريب عمييـ ،فاهلل تعالى عف أف تيدرىكو األفياـ البشرية القاصرة.
ن= اهلل تعالى َّ
منزهٌ عن الخواطر والظنون البشرية.
ح2

اإلنكار القمبي محض اإليمان.

ح1

تكنية الصحابة لرفضيم وانكارىم ليذه الشبيات.

مق

إلقاء الشيطان الشبيات في قموب الصحابة.

محمدا صمى اهلل عميو كسمـ بدعكتيـ إلى الرجكع
ىمر اهلل نبيو
ن
 زعـ الييكد أنيـ أبناء اهلل كأحباؤه فىأ ى
عف ضبلليـ غير أنيـ أعرضكا ك ىأب ٍكا ،فجاء األمر الرباني ليـ بتمني المكت ،لكنيـ ًامتنعكا .فقاؿ رسكؿ
 -1السككني ،عيكف المناظرات ص.167
 -2المصدر نفسو ،ص.191
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ص بريقو «( .)1كىي كنايةه عف المكت العاجؿ
أحد منكـ إال ُغ َّ
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ» :ال يقكليا ه
السريع المحقؽ لك كقع منيـ التمني؛ ذلؾ ٌأنيـ مكقنكف بصدؽ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كلكف

منعيـ الحسد مف إعبلف تصديقيـ إياه.

كاجماالن ،يمكف القكؿ » أف الكناية أبمغي مف اإلفصاح كالتعريض «( )2لًما تخمقو مف تكسيع لمدارات

حجة في ذاتيا يكظفيا
إنتاج الداللة حسب مقتضى الكبلـ كمقامو التداكلي ،كما أنيا –أم الصكرة الكنائيةٌ -

المتكمٌـ لبمكغ مقاصد بعينيا.

ثالثًا :الحجاج بالبديع
ؼ بو كجكه تحسيف الكبلـ بعد رعاية تطبيقية عمى مقتصر الحاؿ ككضكح
عر ي
"عمـ البديع" » ه
عمـ يي ى

الداللة«

()3

تيصنؼ بعض أشكاؿ المغة ضمف المستكل البديعي ،غير أف دكرىا ال يقؼ عند الكظيفة الشكمية

بؿ يتعداه إلى الدكر الحجاجي » ال عمى سبيؿ زخرفة الخطاب ،كلكف بيدؼ اإلقناع كالبمكغ باألثر مبمغو
األبعد «( . )4كتتعدد ىذه اآلليات البديعية في مدكنتنا بيف اإليجاز كاإلطناب ،الطباؽ ،السجع ،المقابمة...
لتثبت حقنا أف كجكدىا ال تكميفنا عمى سبيؿ الصنعة المفظية بؿ إنيا مف أساليب التبميغ كاإلقناع .عمى أف
قسميف :محسنات لفظية كأخرل معنكية؛ فمف المحسنات المعنكية:
ؼ إلى
ىذه المحسنات البديعية تيصن ي
ٍ

 .1حجاجية الطباق:

()5
قائـ عمى
المتضاديف؛ أم معنييف
ؼ ب ػ » الجمع بيف
ك ييعر ي
ٍ
ٍ
متقابميف في الجممة « ؛ كألف الطباؽ ه

نكعيف :طباؽ إيجاب
التضاد المعنكم بيف لفظيف ،يس ِّم ىي
ن
"تضادا" .ك ينقسـ الطباؽ إلى ٍ

 -1السككني:عيكف المناظرات :ص.129

 -2الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص.56-55

 -3الخطيب القزكيني  ،اإليضاح في الببلغة العربية "المعاني كالبياف كالبديع" ،كضع حكاشيو :إبراىيـ شمس الديف ،دار الكتب العممية بيركت ،لبناف،
ط ،2003 ،1ص.255

 -4عبداليادم بف ظافر الشيرم ،استراتيجيات الخطاب "مقاربة لغكية تداكلية" ،ص .498
 -5الخطيب القزكيني ،اإليضاح في الببلغة العربية "المعاني كالبياف كالبديع" ،ص.255
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مختمفيف مف نكوع ك و
احد ( .)1كىذه أمثمةه عف طباؽ اإليجاب التي أكردىا
كىك الذم يككف بيف لفظيف
ٍ

مف المناظرات:
"السككني" خبلؿ أطكار مختمفة ى
ًً
و
تذم «
يعصوه؟ «(» .)2إف الشعراء تمدح
ىم ىر ياد اهلل مف خٍمقو ٍ
أف ُيطيعوه أـ ُ
بنفس ما بو ّ
»أ ي

()3

كحاجج عمي

أتحضكني عمى الصواب كعمى
كغ ِّمكىـ؛ فقاؿ »:ىكٍي ىح يك ٍـ
بف أبي طالب الخكارىج مستيدفنا ردىـ عف ضبلليـ ي
ي
متكعدا إياىـ باليمكة»:
أف تزعمكا ِّأني أخطأت )4(« ...كقاؿ
ن
ٌ
سنة النبي صمى اهلل عميو كسمـ فإف أبيتـ إال ٍ
محب مفرطه [يذىب] بو الحؽ إلى غير ح و
ؽ كمبغض مفرطه «( )5فيي دعكة منو إلى
كسييمؾ في صفيف
ٌّ

الكسطية ك ً
االعتداؿ كلزكـ كممة الجماعة الجامعة.

فعميف مصدر كاحد مثبت
أما الصنؼ الثاني مف الطباؽ أم » الطباؽ السمب :فيك يجمع » بيف ٍ

كمنفي ،أك أمر كنيي «( )6كمثالو قكؿ السككني" » :كمف عبد مف ال قدرة لو  ...فيذا ما عبد اهلل «( .)7ك
()8
كيجمِّي المعنى؛ لزيادة التكضيح نكرد
نا
معمكـ أف »الضد أقرب
فيبيِّف القصد ي
خطكر بالباؿ مع الضد«  .ي
ه

النماذج التالية:

العرض والتدليل:
أ -في طور ْ

فقمت :ىذا ليس مف
وشر ًّا
خير ًا
أيت ًا
وعز وُذلً كموتًا كحياةً ي
 قاؿ رج هؿ ثنكم عمى مذىب المجكس » :ر ي

اثنين؛ كاحد لمخير كآخر لمشر )9( «...فالمتأمؿ ليذه الطباقات يتأكد أنيا ليست تىىرفنا
واحد بؿ مف ْ
لفظيا ،بؿ جزء أساسي مف عرض "الثنكم" لحجتو ،كلكالىا لما ًاتضح ًاستداللو عمى
بديعيا كمحسنِّنا ن
ن
كجكد إلييف في الككف.

 -1ينظر ،الخطيب القزكيني ،اإليضاح في الببلغة العربية "المعاني كالبياف كالبديع" ،ص.255
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.159
 -3المصدر نفسو ،ص.198
 -4المصدر نفسو ،ص.180

 -5المصدر نفسو ،:ص.181

 -6الخطيب القزكيني ،اإليضاح في الببلغة العربية "المعاني كالبياف كالبديع" ،ص.257
 -7السككني ،عيكف المناظرات ،ص.193
 -8السكاكي ،مفتاح العمكـ ،ص.110

 -9السككني ،عيكف المناظرات ،ص.206
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ن= وجود إليين (إلو الخير  +إلو الشر)
ح3

ح2

ح1

وجود الموت والحياة
العز وال ُذل
وجود ّ
وجود الخير والشر

 كقيؿ لمنقاش » :ل تُدرُك ُو األبصار كىك ِ
األبصارً .)1(« ...استدؿ بعضيـ باآلية الكريمة عمى
يدر ُك
ى
ًامتناع رؤية العباد هلل تعالى في اآلخرة مع رؤية اهلل تعالى لعباده في الدارٍيف .كالطباؽ السمب في
اآلية ىك الذم كض ىح حكـ مسألة الرؤية كفؽ تأكيؿ المعتزلة .كينسحب ىذا اإلقرار بالكظيفة
الحجاجية لمطباؽ في طكر التدليؿ عمى الشاىد اآلتي:

مسمـ لييكدم » :ك َّ
فإف سألتني عنو ِّ
فإني أُقر بو ،كا ٍف سألتني عف مكسى آخر ل ُيقر
 كقاؿ
بشر بو ٍ
ه
بنبكءة محمد عميو السبلـ ك ل َّ
بش َر بو .)2( «...فاأللفاظ المتضادة في المقتطؼ أبانت عف مكقؼ
المسمـ العقدم مف عيسى عميو السبلـ.

ب -في طور ِ
العتراض والتدليل:
ب بشيء كانما حجب خمقو [ ...كال
حتج ُ
 قاؿ مكالنا عمي بف أبي طالب لرجؿ »:إف اهلل سبحانو ل ُي َ
ً
ب اهلل تعالى] البعد كال القرب ...كجب أف ال يخفى عمى اهلل شيء في األرض كال في السماء
يحج ي
أم في العمويات كالسفميات كىك العالـ بأسره ككؿ مكجكود«

(.)3

اب ًاعتراضي
إف ىذا القكؿ جك ه

عمى قكؿ و
رجؿ حمؼ بصيغة "كالذم ًاحتجب بالسبع الطباؽ!" فأنكر عميو "مكالنا عمي" إقرىاره
ؼ بو
ًباحتجاب اهلل تعالى .كلعؿ المتضادات ىي التي ربطت الحجج في مسار ًاستداللي كاحد ك ىش ى

عف الحكـ الصحيح في ىذه المسألة ك ىجمتو.

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.187
 -2المصدر نفسو ،ص.220
 -3المصدر نفسو ،ص.179
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ً
تنكر
 كلنفي ىزٍعًـ أحد الفبلسفة إمكانيةى انشقاؽ القمر جز نئيا قاؿ القاضي أبك بكر بف ٌ
الطيب » :أفبل ي
أف ُيرى في ىذا اإلقميـ ما ل ُيرى ؟«(.)1
ٍ

ج -في طور اإلفحام:

 كقاؿ القاضي –أيضا -لر و
ىط مف رىباف النصارل » :أنتـ ل ٍّ
تنزىون اهلل سبحانو عف األىؿ كاألكالد
ن

ك ٍّ
تنزىونيم؟ « ( .)2إنو ًاستفياـ إنكارم مف "القاضي" ينكر فيو عمى الرىباف تناقض مكقفيـ بيف
تنزيو النصارل لبعضيـ عف الكلد كعدـ تنزيييـ اهلل تعالى عف ذلؾ؛ كليس أدؿ عمى التعارض مف

معنكيا.
األفعاؿ المتضادة
ن
كمف المناظرات التي ًانبنت باألساس عمى آلية التضاد في ك ٌؿ أطكارىا؛ مناظرة المأمكف لثنكم آخر
في مسألة "حقيقة الندـ عمى اإلساءة" ...» :قاؿ لو المأمكف :فالندـ عمى اإلساءة إساءةٌ ٍأـ إحسان؟ ...

أحسن أـ غيره؟ ...قاؿ لو [المأمكف] :فأرل صاحب الخير ىك
قاؿ لو [المأمكف] :فالذم أساء ىك الذم
َ
صاحب الشر .قاؿ لو المأمكفً :
فند ىـ عمى شيء كاف في غيره أك كاف منو؟ فسكت الثنكم كعجز كبطؿ
()3
ً
ً
"الندـ
اضو ك حتى تدليمو إلثبات أف
مذىبو «  .فبي ىنت ىذه األسئمة التقريرية ا ِّدعاء "المأمكف" ك اعتر ى
ى
إحساف".
عمى اإلساءة
ه

لفظيا
تؤكد ىذه النماذج عمى حجاجية الطباؽ إضافةن إلى بعده الجمالي فيك» ليس بالضركرة ترفنا ن

فحسب بؿ تعبير -في أكثر األحياف -عف حركة نفسية متكىجة ،كصراع بيف ما ىك كائف كما يجب أف

ً و ً
و
قائـ  ...كثرة المعارضات
يككف ،بيف الكاقع كالمتكقع ...القصد منو العمؿ عمى بناء عالـ مخالؼ ل ىما ىك ه
غبة ًمف المؤلِّ ً
تشؼ عف غمياف داخمي كرفض لؤلمر الكاقع«( .)4كر و
ُّ
ؼ –السككني -في إظيار اآلراء
ى
ستعدادا إلى تصعيد الحكار بينيا؛ كىذا
المتناقضة كتيييج النقاش بيف الذكات الناظرة في مسائؿ العقيدة ًا
ن

جكىر التعارض أم أف ينقمب المتحاكر بيف العرض ك ً
فة تناظر و
منشنئا لمعر و
االعتراض ً
معينة،
ية كفؽ
ى
مسالؾ ٌ
ٍ

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.248
 -2المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -3المصدر نفسو ،ص.212

 -4محمد أحمد قاسـ ك محي الديف ديب ،عمكـ الببلغة" البديع ك البياف كالمعاني" ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،طرابمس ،لبناف ،ط ،2003 1ص.69

022

الفصل الراتع :آليات الحجاج الثالغية في "عيٌن المناظرات"
ُّ
أحث عمى العمؿ ...كيمزـ عف ىذه القكاعد أف المتحاكر ينشؽ إلى ذات
يعتقد أف خصائصيا التقابمية
عارضة تثبت منطكؽ القكؿ
سبيؿ إلى بعث ىذا التشكيؿ التعارضي في
كالى أخرل معترضة تصؿ المنطكؽ بالمفيكـ المخالؼ كال
ى
الخطاب إال بكجكد أقس اـ في معجـ المغة قائمة عمى مبدأ التعارض كقسـ المشترؾ المفظي كبالخصكص
قسـ األضداد في المغة العربية ( .)1كبيذا يتقرر أف "السككني" كظؼ آلية التضاد عمى سبيؿ ً
االحتجاج
إلثبات صحة المذىب األشعرم دكف سائر الفرؽ اإلسبلمية كغير اإلسبلمية.
 .2حجاجية المقابمة:
جامعا ىك
مصطمحا
ؼ الكعي العربي المغكم كالببلغي "المقابمة" ككذا "التضاد" ككضعكا ليما
عر ى
ن
ن
ى
ً
كيعمِّؿ ذلؾ بأف "المقابمة" قد تككف بيف الشيء
بابا ك ن
احدا ،ي
"التقابؿ"؛ عمى غرار "ابف األثير" الذم جعميما ن
(.)2
ِّ
ؼ "السكاكي" لىما قاؿ » :المقابمة أف تجمع
كضده بيف الشيء أك بيف الشيء كما ليس
ٌ
بضده ك ًم ىم ٍف ىعر ى
()3
ؽ بيف
بيف
افقيف أك أكثر كضدييما ،ثـ إذا شرطت ىنا شر ن
فالفر ى
شيئيف متك ٍ
ٍ
طا ىناؾ ضده«  .كلذلؾ ٍ

كم هي؛ فالمقابمة عبارة عف طباؽ مضاعؼ أك أكثر ...كالضابط في تتبع حجاجية
"المقابمة" ك"الطباؽ" ه
فرؽ ٌ
معتادا في
"المقابمة" كبياف ذلؾ؛ أف يككف » ًاستعمالو -كىك يؤدم دكره في تغيير زاكية النظر -يبدك
ن
عبلقتو بالحالة الجديدة المقترحة؛ كعمى العكس مف ذلؾ ،فإذا لـ ينتج عف الخطاب ًاستمالة المخاطب ،فإذا

سيتـ إدراكو ًباعتباره زخرفة؛ أم ًباعتباره محسف أسمكب ،كيعكد ذلؾ إلى تقصيره عمى أداء دكر
المحسف ٌ
()4
حممًو عمى التسميـ بأطركحات المتكمِّـ؛
اإلقناع«  .فػػحجاجية "المقابمة" متعمقة بمدل تأثيرىا في المتمقي ك ٍ

ذلؾ أنو قائـ عمى إثارة ًانتباه المتمقي فػ ػ » يتكخى المتكمـ ترتيب الكبلـ عمى ما ينبغي ،فإذا أتى بأشياء في

صدر كبلمو أتى بأضدادىا في عجزه عمى الترتيب؛ بحيث يقابؿ األكؿ باألكؿ كالثاني بالثاني«( .)5ك
حس يف أف نمثٌؿ بالنماذج اآلتية:
ي ي
 -1ينظر ،طو عبد الرحمف ،في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،ص.50-49
 -2ينظرً ،ابف األثير ،المثؿ السائر ،ج ،2ص.280

 -3الخطيب القزكيني ،اإليضاح في الببلغة العربية "المعاني كالبياف كالبديع" ،ص.255

 -4صابر الحباشة ،التداكلية كالحجاج ،ص.51
ً -5ابف أبك اإلصبع المصرم  ،تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف ،تحقيؽ :حنفي محمد شرؼ ،المجمس األعمى لمشؤكف
اإلسبلمية ،لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ،مصر ،ط ،1963 ،1ص.179
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ومن لم يعرفو فما عبده .)1( «...فىجزـ
عب َدهْ ،
 في مسألة "القى ىدر" قاؿ "السككني"ْ » :
فمن عرفَو فقد َ
أح ىك ىـ معرفةى اهلل تعالى؛ كمعرفة اهلل تعالى
"السككني"
قاطعا بتحقؽ مقاـ العبكدية لممرء ماداـ أنو ٍ
ن
مرتبطة بالتحقؽ بحقائؽ اإليماف التي تقضي اإليماف بأركاف اإليماف الست جميعيا .إف "المقابمة" في
تجسيدا لمعبكدية ك ً
ً
االمتثاؿ هلل
ركنا مف أركاف اإليماف بكصفو
ن
ىذه االستدالؿ تستيدؼ إثبات القدر ن
إقناعيا
تأثير
الحؽ سبحانو .يمتمؾ التقابؿ نا
تعالى المعبكد الحك تكفير منكر القدر كتجريده مف عبكدية
ٌ
ن
يتجمى بجمعو بيف األضداد؛ ليخمؽ بذلؾ تداعيات ذىنية كنفسية متعاكسة ،يعمؿ المتمقي عمى المكازنة
()2

بينيا مكازنة كجدانية أك داللية

و
و
لتتجمى في ِّ
ممارسة عممية .يمكف إسقاط ىذا الكبلـ
كقناعة أك
تبنيو

عمى ىذه المقتطفات:
صعد بيا
 قاؿ نصراني
ه
متفمسؼ لبعض المسمميف » :ألستي ٍـ تزعمكف أف الركح إذا خرجت مف الجسد ُي َ

نز ُل بيا إلى سجين إن كانت شقي ًة؟ .)3( «...إف ىذا السؤاؿ
إن كانت سعيدةً ،أو ُي َ
إلى عميين ْ
االفتتاحي التقريرم جاء في معرض بناء ً
ً
اال ٌدعاء لدحض أطركحة المسمميف القائمة ب ػ ً"انفصاؿ الركح
يص يؿ بينيما؛ كليس مف ً
عف الجسد" كاثبات المعتقد الفمسفي الذم ً
حالة المكت حالةن ُّ
بيانا عمى
أدؽ ن
ً
ً
الميت
تمظير "انفصاؿ الركح عف الجسد" -كفؽ التصكر اإلسبلمي -مما يقتضي استحضار مآؿ ٌ

مناسبا لمقتضيات السياؽ
حاليف متناقضيف ال ثالث ليما؛ لذلؾ كاف تكظيؼ "المقابمة"
الذم يتراكح بيف ٍ
ن
دفعا بالمتمقي (بعض المسمميف) إلى اإلقرار بمكقفو في المسألة كسحبو لينخرط في الفعؿ
ك التداكؿ ن

التناظرم.

 مف مناظرات "طرائؽ معرفة اهلل تعالى" أف رجبلن سأؿ عمي بف أبي طالب –كرـ اهلل كجيو -كقد فصؿ
الحؽ سبحانو كبسط "السككني"
"السككني" في ًاستدالؿ مكالنا عمي لتعريؼ السائؿ كيفية الكصكؿ إلى
ٌ

أدلة اإلماـ عمي؛ القاضية بكجكب تتبع األحداث ألنيا عبلمات عمى مكجدىا -جؿ كعبل -فقاؿ:
ق ،ول ِاجتمع مجتمعٌ إلَّ ولو جامعٌ ...ك ًم ٍف
ت المعرفة عمى أف ما ِافترق
مفترق إلَّ ولو ُم ٍّ
فر ٌ
ٌ
» فدل ٍ
ذلؾ حركتك بعد السكون وسكونك بعد الحركة ُّ
فكؿ ما في الخمؽ مف تغيير يستحيؿ عمى خالقو.
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.193

النص ،عالـ المعرفة ،سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب،
 -2ينظر ،صبلح فضؿ ،ببلغة الخطاب كعمـ
ٌ
أغسطس  ،1992الككيت.ص.55

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.218
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الحدوث وينقمب دليالً بعد ما كان مدلولً عميو .)1( «...إف األلفاظ المتضادة في
ككيؼ /يماثل األزل
َ
المتغيرات (األعراض) مف األمكر المتفرقة أك المجتمعة في الككف أك حركة
ىذه المقاببلت دالة عمى
ٌ
اإلنساف كسككنو ،كىي ( أم الحكادث) دليؿ عمى اهلل تعالى ك كحدانيتو .كتكضيح ىذا في المخطط

اآلتي:
المفرق
اق
َّ
ِافتر ُ
ِ
المجتمع
ِاجتماع

حركة اإلنسان بعد السكون

سكون اإلنسان بعد حركتو

األزل (اهلل) مغاير لمحدث

الحوادث أدلة عمى وحدانية اهلل

ح1

ح2

ن= دعوة إلى توحيد اهلل.

ح3

ح4

ح5

ح6

 أنكر الخكارج عمى "مكالنا عمي" رضاه بأبي مكسى األشعرم ح ىك نما ًفاستدؿ عمى جكاز فعمو بقكلوٍ »:لك
أرس ُل مؤم ًنا يدعو الكفَّار إلى كتاب اهلل تعالى ِ
أف رسك ىؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ِ
رتد عمى عقبيو
فا ّ
()2

ف ػ "مكالنا عمي" قاس فعمو (إرساؿ أبي مكسى

يضره صمى اهلل عميو كسمـ؟ قالكا :ال «
كافر كاف
ًا
ُّ
األشعرم إلى التحكيـ) بفعؿ ًافتراضي نسبو إلى النبي الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ لك أرسؿ رسكالن.
يضر ً
مرسمىو في
كالمقابمة ىنا حجاجية ًبامتياز فقد جمت االنقبلب الحاصؿ في ديف الرسكؿ الذم ال
ُّ

شيء .كلعؿ السمـ الحجاجي اآلتي ِّ
يكضح ذلؾ أكثر:

 -1السككني ،عيكف المناظرات  ،ص.184
 -2المصدر نفسو ،ص.174
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ن= براءة "مولنا عمي" من نكوص أبي موسى األشعري في التحكيم
ح3

إرسال " مولنا عمي" ألبي موسى وتغير "األشعري".

ح2

ِ
يضر النبي صمى اهلل عميو وسمم
انقالبو عمى الرسول ل ّ
إرسال النبي صمى اهلل عميو وسمم رسولً و ِانقالبو عمى مرسمو

مق

تحكيم عمي أبا موسى األشعري
إنكار الخوارج
َ

ح1

أف قاؿ -كرىـ اهلل كجيو -ردا عمى شرعية المسير في صفيف »:كاهلل
 كمف مناظرات مكالنا عمي لمقدرييف ٍ
و
كقد ور«(.)1
جبالً ول ىبطنا و ِاد ًيا كال خطكنا خطكة إال
بقضاء ى
عمونا َ
ما ْ

مستحضر األعراض المتناقضة الحاصمة مف الجيش في المسير؛ كالتي تقتضييا
نا
حمىؼ "مكالنا عمي"
المتغيرات (األفعاؿ البشرية المتباينة) ال تخرج عف
الطبيعة الجغرافية لممكاف ،كىذه لمحكادث الطبيعية ك ٌ

دائرة التدبير اإلليي التي يؤطرىا الحكمة الربانية البالغة ،بؿ إنيا شكاىد ك أدلة عميو؛
كجكدا ككحدانيةن
ن
ك قدرةن ك حكمةن.

بناء عمى المعطيات اآلتية:
بناء عمى ما سبؽ؛ يمكف أف نسحب الحكـ بحجاجية "الطباؽ" عمى "المقابمة" ن
ن
 لغة الخطاب في المدكنة لغة خاصة.

 يصعب مع دقة مسائؿ المدكنة كالمقاصد اإلقناعية منيا (نشر ك شرعنة العقيدة األشعرية) أف
تككف مجرد صنعة لفظية تنميقية بؿ إنيا مكظفىةه تكظيفنا مكجينا لخدمة تمؾ المقاصد.

 المقابمة عمى غرار الطباؽ كبلىما آلية حجاجية.
 .3حجاجية السجع:

يع ُّد "السجع" في الببلغة العربية مف أىـ الظكاىر األسمكبية النثرية ،كىك يعطي لمكبلـ مكانةن أقرب
ي
)
(
إلى الرجز كالقصيد ،كا ٍف كاف دكنيما  . 2ىذا كقد رفض الببلغيكف العرب » ًاطِّراد السجع كالجناس كغيرىما
 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.177

نمكذجا
 -2محمد العمرم ،في ببلغة الخطاب اإلقناعي –مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية -الخطابة في القرف األكؿ
ن
ص .113
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الفصل الراتع :آليات الحجاج الثالغية في "عيٌن المناظرات"
و
مناؼ
ينـ عف ذلؾ مف تكمٌؼ يعكؽ الكظيفة اإلببلغية لمخطاب ،فظيكر التكمُّؼ
مف المحسنات المفظية؛ لما ٌ
و
بشكؿ تنميقي يحكؿ دكف تأديتيا لغرضيا
لغرض اإلقناع .)1(« ...فيـ يتحفظكف عمى تقفية العبارات
التبميغي .كاذا تتبعنا السجع في المناظرات ألفيناه غير مطٌ و
سك نغا لذلؾ في كبلـ الجرجاني
رد كلعمنا نجد يم ِّ

الذم ىيقكؿ » :تصعب مراعاة السجع كالكزف ،كتصعب كذلؾ التجنيس كالترصيع إذا ر ً
كع ىي معو
ي
المعنى«( .)2كليس المقاـ ىنا –في المدكنة -مقاـ صنعة لفظية كمراعاة المحسنات البديعية بؿ ىك مقاـ
بياف لممعاني كبسط لمحجج كايراد ً
و
لبلستدالالت؛ لذلؾ لـ نجد في الكتاب كمِّو سكل ىذه الشكاىد عمى
السجع:
 في طكر المدافعة؛ سأؿ الخكارج مكالنا عميا –رضي اهلل عنو -فقالكا »:فأخبرنا أ ً
ً
العدؿ تحكيـ
ىم ىف
ن
ٍ
الدماء ،كفي أمر السماء؟ )3(«...كلمسجع في ىذا المكضع بالغ األثر في لفت ًانتباه
الرجاؿ في ٌ
السامع /المتمقي لعظـ خطب التحكيـ كبطبلنو.
 كفي طكر بياف المذىب؛ أكرد "السككني" عمى لساف "الجبائي" ما نصُّو »:أما المؤمف ففي
الدرجات ،كأما الكافر ففي الدركات ،كأما الطف يؿ ً
فم ٍف أىؿ السبلمات «(.)4
حتجاجا عمى مشركعية دفف النبي صمى اهلل عميو كسمـ في المدينة المنكرة » إنو
 كقاؿ أىؿ المدينة ًا
ن
ييدفىف بالمدينة؛ ألنيا مكضعي ىجرتو ،كأىميا أى يؿ نصرتو ...فصدقكه في ركايتو ،كنزلكا عمى قضيتو
كًاتفقكا عمى قكلو.)5(« ...

عميا –رضي اهلل عنو-
 نقؿ "السككني" قكؿ "القاضي" -رحمو اهلل– في نياية مناظرة مكالنا ن
الحؽ مف مثمو تنبيو كتبصرة
لمخكارج » :كفي دكف ىذا الكبلـ كالكعظ كالدعاء إلى
ٌ

لم ٍف نصح نفسو ،ككفؽ لرشده ،كأراد اهلل تعالى بقكلو كبفعمو« ( .)6كفي العبارات األخيرة
كتذكرة ى
المسجكعة إظياهر لمعاقبة الحسنة لك ٌؿ متبع لمحؽ ،م و
كسطيا.
حب لئلماـ عمي حبا
ن
ي

نمكذجا
 -1محمد العمرم ،في ببلغة الخطاب اإلقناعي –مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية -الخطابة في القرف األكؿ
ن
ص .113

 -2الجرجاني ،دالئؿ اإلعجاز ،ص.60

 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.173
 -4المصدر نفسو ،ص.226
 -5المصدر نفسو ،ص.159
 -6المصدر نفسو ،ص.181
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ً
كمما أيد اهلل سبحانو [بو] الدي ىف ك أقاـ بو منار
 قكؿ "السككني" ماد نحا "األشعرم" مظ ًي نار مذىبوٌ » :
كح ٍب ير األمة أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ األشعرم –رضي اهلل عنو -رفع
المسمميف شيخ السنة ى

ارده
أدحض ضبلؿ الممحديف ،فعضد بحجاج العقؿ ما كرد ك ى
بتأييد اهلل تعالى راية المكحديف ك ى

بطريؽ النقؿ كقمع بقاطع برىانو [كساطع بيانو] شبو مف ماؿ أك زاغ ،كدفع بكاضح محجتو ىم ٍف

ىحاد عف الطريقة المثمى أك زاغ فرىبط ما انحؿ مف العقكد ،كأجرل العقائد عمى أكمؿ

مقصكد.)1(«...

ىذا كيصدؽ أف نقكؿ عمى الشكاىد السابقة كمِّيا؛ أف تكظيؼ العبارات المسجكعة يؤدم إلى نكع مف
مما يساعد في األخير عمى ًاستقرار الفكرة في نفس
الجرس المكسيقي نتج عنو نكع مف التنغيـ المؤثر؛ ٌ
ذىنو حتى يقتنع
السامع( .)2فاإليقاع المكسيقي يستثير أ يذ ىف المتمقي فيسطك عمى نفسو
كيجذب كجدانو يلي ٍع ًمؿ ى
ي
افدا مف ركافد الحجاج مف جية ًاستيبلء ما كقع
باألطركحة المقدمة المسجكعة؛ لذلؾ يعدت » المكسيقى ر ن
عمى النفكس كًامتبلؾ األنغاـ لؤلسماع كما كاف أممؾ لمسمع كاف أفعؿ بالمب كبالنفس«

()3

إذ » لمجانب

الصكتي دكره في إحداث نكع مف اإلقناع في نفس السامع ،كًاستعماؿ نغمات الصكت في الخطاب عند
التكاصؿ عف بعد مف أجؿ إقناع المرسؿ إليو .يمكف تصنيفيا في عبلمات الخطاب ،عندما تصاحب التمفظ
بو ،إلى العبلمات المغكية؛ فيتكاكب ماىك خطابي مع ماىك حجاجي«(.)4
كربما كاف السجع في و
جمؿ قصيروة؛ فيجتمع في القكؿ الكاحد السجع مع المكازنة بيف العبارات.
كىذا ما ييسمى "الترصيع" الذم ىك » :إيراد جممتيف بحيث تككف المفظة في الجممة األكلى متفقة مع
نظيرتيا في الجممة الثانية كزننا ً
كركنيا «( )5نمثِّؿ لذلؾ بالشكاىد اآلتية:

شيخ فإف ىذا قك يؿ أكلياء الشيطاف كخصماء
 قاؿ "عمي بف أبي طالب" في الرد عمى شيخ قدرم » :يا ي
الرحماف «(.)6

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.223

 -2ينظر ،عبد الكاحد حسف الشيخ ،البديع كالتكازم ،مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية ،المنتزه ،مصر ،ط ،1999 ،1ص .34
 -3سامية الدريدم ،الحجاج في الشعر العربي -بنيتو كأساليبو -ص.127

 -4عبداليادم بف ظافر الشيرم ،إستراتيجيات الخطاب "مقاربة لغكية تداكلية" ،ص.456

 -5راجي األسمر ،عمكـ الببلغة "المكسكعة الثقافية العامة" ،إشراؼ :إيميؿ يعقكب ،دار الجيؿ ،بيركت ،2000 ،ص .189
 -6السككني ،عيكف المناظرات ،ص.177
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عمي البصر! «
 إلثبات القدر قاؿ ً"ابف عباس" رضي اهلل عنو » :إذا أنفذ القدر
ى
دمت في ضبللؾ
إف أريتي ىؾ ذلؾ في نفسؾ
 سأؿ األستاذ "اإلسفرائيني"
ن
رجعت عف سؤالؾ ،أك ى
ى
ممحدا ٍ » :
()1

«( .)2كىك بذلؾ يريد إقناعو بدكاـ العذاب في المعاد.

زيادةن عمى اإليقاع المكسيقي فإف » تكقيع الكبلـ كتكازنو يكاد يككف حجة عمى صدقو«( .)3لذلؾ درج
ستعدادا إلقناعو بأطركحاتيـ
جيابذة الخطباء كالبمغاء عمى تكشيح كبلميـ بالسجع لفتنا ًالنتباه المتمقيً ،ا
ن

المختمفة.

كفي باب المعاني ينضكم مبحث "اإليجاز و اإلطناب" التي نزعـ أنيا آلية حجاجية
ك فيمايمي بياف ذلؾ:
 .4حجاجية "اإليجاز و اإلطناب":
ً
معتبهر مف
قسـ
نا
ى
كثير ما اقترف مفيكـ "الببلغة" العربية بآليتي "اإليجاز ك اإلطناب" فقد جنح ه

الببلغييف إلى تعريؼ "الببلغة" بقكليـ » :ىي إصابة المعنى كحسف اإليجاز«( .)4بمعنى أف جكىر الببلغة
الببلغة ىك ًاستيفاء المعنى المقصكد ًباختصار يمج وؿ لمفكرة ،كىذا ال يتعارض مع اإلطناب أك تطكيؿ
الكبلـ كتكشيحو بالشرح كالتفصيؿ المبيف لغكامضو؛ كلكنيـ ًاشترطكا أال يخرج – الكبلـ -إلى ِّ
حد الخطؿ
()5
حصمة المقاؿ أف
كم ِّ
كالسأـ .فالببلغة مشركطة ب ػ ػ» اإليجاز مف غير عجز ،كاإلطناب مف غير خطؿ«  .ي

اإليجاز ىك الكبلـ القميؿ المؤدم لممعنى ،أما اإلطناب فيك الكثير الذم ال ييضجر المتمقي .كمف أمثمة ىذا

المحسف البديعي:

 جكاب اإلماـ عمي –رضي اهلل عنو -و
لرجؿ عف كيفية معرفة اهلل تعالى ،فأجاب رضي اهلل عنو » :إف
نفي ما يستحيؿ عميو مف الصفات كاثبات
أكؿ عبادة اهلل معرفتو كأصؿ معرفتو تكحيده؛ كنظاـ تكحيده ي
-1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.186
 -2المصدر نفسو ،ص.257

نمكذجا
 -3محمد العمرم ،في ببلغة الخطاب اإلقناعي –مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية -الخطابة في القرف األكؿ
ن
إفريقيا الشرؽ ،ط ،2بيركت ،2002 ،ص .116

 -4ابف رشيؽ القيركاني ،العمدة في محاسف الشعر كآدابو ،ص.242
 -5المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.

022

الفصل الراتع :آليات الحجاج الثالغية في "عيٌن المناظرات"
و
حادث فبلبد لو مف خال و
ؽ ليس كمثؿ المخمكؽ« ()1ىذا إجماؿ في
ما يجب لو لشيادة العقكؿ بأف ك ٌؿ
كيفية معرفة اهلل تعالى بتكحيده تعالى ،كتكحيده يككف بكصفو عز كجؿ بما ثبت في حقو مف الصفات
كيضفي عميو
كم ىؿ نسيج
حؽ ذاتو العمية .فيأتي "اإلطناب" يلي ِّ
كنفي ما نفاه –اهلل تعالى -في ٌ
النص ،ي
ٌ
نمطنا فنيا يدركو المتمقي كي ً
ذع يف لتفصيبلتو في باب الحجاج ليس مف باب » ما ييز ياد الكبلـ فيو لشرح
ي
ن ي
يد في ىذا الصدد يبقاؿ في ِّ
كؿ
ماىك معركؼ،
فيظف السامع أنو زيادة ال حاجة إليو ...بؿ ألف ما ز ى
ي
()2

كيعز الكصكؿ إليو ،فيؤكد األمر فيو عمى ىذا الكجو«
شيء يعظـ مناليو ٌ

ك فيمايمي تفصيؿ "كيفية

إطناب دقيؽ كشؼ عف ِّ
و
كؿ جكانب ىذا التكحيد ،قاؿ السككني » :فدؿ ذلؾ عمى
معرفة اهلل تعالى" في

أف الخالؽ ال مثؿ لو كأف سمات الحدكث تناقض األزلية .فما عرؼ اهلل ىمف حده كال شبيو ،كال أصاب
مف قد ىره ،كال إياه
الحؽ مف مثمو ،كال لو ه
ٌ
عبد مف كيفو ،كال لو شيد بالربكبية م ٍف صكىره ،كال إياه عز ٍ
مف تكىمو ،إذ ك ٌؿ ما سكاه مصنكع معمكؿ بعمة .فثبتت الحجة عمى ذكم العقكؿ أف جميع
قصد ٍ

حجابا بينو كبينيـ ففارؽ
المخمكقات مفتقرة بمساف الحاؿ ،كىك أنطؽ مف لساف المقاؿ ،كخمؽ اهلل لخمقو
ن
الحادث القديـ في ذاتو كصفاتو كأفعالوً .فابتداؤه لمخمؽ دلي هؿ عمى أف ال ًابتداء لو كذلؾ لعجز كؿ
مخمكؽ عف ًابتداع مثمو كأسماؤه جؿ كعز تعبير ،كأفعالو تفييـ ،كذكات المخمكقات إذا نظرىا العاقؿ

مف ِّ
مف كيفو ألف ىمف قاؿ:
تفر ه
قد ىره كقد أخطأ ٍ
يؽ بينو كبيف خمقو .تاهلل لقد جيؿ اهلل مف حدده كقد ألحد ٍ
ً
مف قاؿ :حتى؟ فقد غاياه ،كمف
فيـ؟ فقد
ٍ
جسمو .ك ٍ
كيؼ؟ فقد شبيو كمف قاؿ :ل ىـ؟ فقد أعمو ٍ
ى
كمف قاؿ :ى
بتغير الخمؽ كما ال يتجدد
كمف بعضو فقد ألحد فيو .فبل يتغير ٌ
كمف جزأه فقد بعضوٍ .
غاياه فقد جزأهٍ ،
و
متجؿ ،ال
باطف ،ال بتأكيؿ مخالطة ظاىر .ظاىر ال بتأكيؿ ،مباشرة
صمد ال بتأكيؿ عدد
بتجددىـ.
ه
ه
و
بمداناة ،مكجكد ال بضد ،فاعؿ ال ًباضطرار ،مدبهِّر ال بحركة مقدر
بتخييؿ .مبايف ال بمسافة .قريب ال
الف فك ورة مريد ال ًباىتماـ ،ال إلو إال ىك ،سميع ال و
ال بجك ً
بآلة ،يصير ال بأداة ،ال تصحبو األكقات ،كال
السنات ،كال ُّ
تحده الصفات
تتضمنو األماكف كالجيات ،كال يأخذه النكـ ك ٌ

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.183-182
ً -2ابف األثير ،المثؿ السائر في أدب الكاتب ك الشاعر ،ج ،2ص.346
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سبؽ األكقات؛ ألنو مؤقتيا فسبؽ قدمو المكجكدات ،فبل ًابتداء ألزليتوً ،
كبانتفائو األضداد يعمً ىـ أنو ال
و
إطناب ،ىدفو زرع
ضد لو .)1( « ...كال يزاؿ "السككني" ييردؼ مكاصبلن إي ارد تفاصيؿ "التكحيد" في

اليقيف بضركرة معرفة الحؽ سبحانو؛ ألف معرفتو طريؽ عبادتو عمى الكجو الصحيح ،كالتي ىي غاية
الغايات .كاألمثمة متعددة في ىذا الصدد...

ابعا :الحجاج بالتدليل
ر ً

إف ِّ
جمعيا تتناقمو األجياؿ عبر التاريخ ،كتيصنؼ ىذه النقكؿ عمى أنيا
مأثكر
نا
لكؿ أمة مف األمـ
ن

»حجج جاىزة تكتسب قكتيا مف مصدرىا كمف مصادقة الناس عمييا كتكاترىا«

()2

تندرج في إطار "الحجاج

بالسمطة  "Argument D’autoritéكىك حجاج تأييد؛ ألنو يدعـ نتيجة قضية ما

()3

ك» تتمثؿ في

ً
ً
المخاطب مف خبلؿ تكظيفيا إلى
عتمادا عمى قيمة صاحبيا «( .)4يسعى
االحتجاج لفكرة أك رأم أك مكقؼ ًا ن
ًاعتبلء درجة عميا مف التجانس؛ إذ يختفي المتكمِّـ أم المستش ًيد بيذا الحجاج كراء سمطة المتكمـ المستشيىد
بو؛ كتمثِّؿ ىذه الكضعية كضعية ً
االنطبلؽ في حجاج السمطة.
كقبؿ تجمية ىذه األنماط الحجاجية كجب التفريؽ بيف سمطتيف في الحجاج؛ أكليما ًاتبعيا "السككني"
ً
اء أكانكا أشاعرةن أك
في بناء الكتاب ،كثانييما تكسميا المتكممكف لبلحتجاج آلرائيـ العقدية في مناظراتيـ سك ن

نسم ىي األكلى سمطةن مرجعيةن ،كالثانية سمطة إجماع.
غير ذلؾ .يمكف أف ٌ
 .1السمطة المرجعية:

بالعكدة إلى مقاصد "السككني" مف تأليؼ "عيكف المناظرات"؛ التي قكاميا التعريؼ بعمـ الكبلـ
الذب عف أصكؿ االعتقاد الصحيح ،كلذلؾ تكخى إستراتيجية مف إستراتيجيات
األشعرم كبياف طرائقو في ٌ
الخطاب كىي إستراتيجية قصد اإلخبار؛ إذ الكبلـ حسب جاكبسكف  » jackobsonيجب أف ييدرس مف

المقكمة لكؿ أداء لساني أك
خبلؿ كظائفو كلمعرفة ىذه الكظائؼ كجب أف نمقي نظرةن كجيزةن عمى العكامؿ ِّ
خطابا إل يمخاطىب كلكي يككف ىذا الخطاب فعاالن البد أف يككف
عممية تبميغ لفظية ،ىناؾ مرسؿ يرسؿ
ن

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.183

 -2محمد العمرم ،في ببلغة الخطاب اإلقناعي ،ص.65

 -3محمد دكيدرم ،شرح التمخيص في عمكـ الببلغة لمخطيب القزكيني ،دار الجيؿ ،لبناف ،ط ،1982 ،2ص.175

 -4سامية الدريدم ،الح جاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القراف الثاني لميجرة "بنيتو كأساليبو" ،ص.232
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محاالن عمى سياؽ ،كىذا السياؽ يجب أف يدرؾ مف المخاطب ،كيككف إما ً
لفظنيا أك قاببلن لمصياغة
يى
ي
()1
كي ِّ
شكؿ اإلخبار القصد كالغرض مف التخاطب بصفة عامة كالذم ىك أحد تجميات الفكر
المفظية«...
ي
حيث يمتقي مفيكما اإلخبار كالتكاصؿ في العبلقة الداخمية بيف المتكمـ كالمخاطب .كقد ًاعتمد "السككني"

ستدالليا تككف البداية فيو باإلخبار ،كالقصد منو نقؿ حيثيات
حجاجيا ًا
مسار
نا
مف أجؿ عممية اإلخبار
ن
ن
المناظرة ك ً
االنتصار لمرجعيتو العقدية (األشعرية) كبياف سبقيا كحجِّيتيا عمى غيرىا .كإلضفاء الشرعية عمى
ىذه العقيدة ًاعتمد "السككني" ً
االحتجاج بعيكف المؤلفات األشعرية؛ فبل تكاد تطالع مناظرةن إال كقد صدرىا
الحرميف في الشامؿ«...
"السككني" بذكر عنكاف الكتاب كصاحبو؛ مثؿ قكلو » :ذكر إماـ
ٍ

()2

ك» ذكر

األستاذ أبك إسحاؽ اإلسفرائيني رحمو اهلل تعالى في الجامع الخفي » )3( «...كقاؿ [الفخر] صاحب نياية

العقكؿ في تفسيره الكبير  »)4( «...قاؿ اإلماـ تقي الديف أبك العز مظفر صاحب األسرار العقمية« ...

()5

»

قاؿ األستاذ أبك الحجاج يكسؼ بف مكسى الضرير صاحب رسالة التنبيو ك اإلرشاد » )6( «...قاؿ الزجاج
في معاني القرآف« ...:

()7

مسمـ في صحيحو .)8( «...
» كمما خرج ه

ك في المرات المكالية يذكر الكممة األكلى مف العنكاف تخففنا كقكلو » :ذكر القاضي أبي بكر بف

الطيب رضي اهلل عنو في اليداية )9( «...ك المقصكد كتابو" ىداية المسترشديف في عمـ الكبلـ" أك قكلو» :
ٌ
كرد في الصحاح أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ )10(« ...كىك يقصد كتب الحديث الصحيحة المشيكرة

أم صحيح البخارم ،صحيح مسمـ ،سنف الترمذم ،سنف النسائي ،سنف أبك داكد ،سنف ًابف ماجو.

 -1محمد الصغير بناني ،النظريات المسانية ك الببلغية كاألدبية عند الجاحظ ،ديكاف المطبكعات الجزائرية الجزائر ،1983 ،ص.200
 -2السككني ،عيكف المناظرات ،ص.231
 -3المصدر نفسو ،ص.234
 -4المصدر نفسو ،ص.158
 -5المصدر نفسو ،ص.287
 -6المصدر نفسو ،ص.290
 -7المصدر نفسو ،ص.132
 -8المصدر نفسو ،ص.137
 -9المصدر نفسو ،ص157

 -10المصدر نفسو ،ص.150
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أحيانا يتخفؼ مف ذكر ًاسـ العالًـ ،كيكتفي بذكر كتابو؛ مثؿ » :قاؿ صاحب نياية اإلقداـ في
ك ن

الممؿ كالنحؿ )1( «...كالمؤلؼ ألبي الحسف األشعرم » .قاؿ صاحب التبصرة في الديف« ... :

()2

كالكتاب

كالكتاب لمقاضي أبك بكر ب
كفي بعض المكاضع يذكر المؤلِّؼ دكف كتابو؛ كمف أمثمة ذلؾ »:قاؿ الشيخ أبك الحسف األشعرم
« ...

()3

» خرج مسمـ «...

()4

» خرج البخارم  »)5( «...قاؿ األستاذ أبك إسحاؽ اإلسفراييني رحمو اهلل

()6
الطيب.
اهلل «  » .قاؿ ف ٌ

( )
عكؿ عمى شيرتو
الطيب رضي اهلل عنو 7 «...كىك في إغفالو ًالسـ الكاتب يي ِّ
القاضي أبك بكر بف ٌ
شيرتو تارةن ،كسبؽ اإلشارة إليو تارةن أخرل .ككاف في مكاضع -ليست بالقميمة -ال يعزك الكبلـ إلى و
جية

بعينيا؛ كأف يقكؿ » :يذكر في التفسير«...

()8

ك» جاء في التفسير  )9( «...ك» ذكر بعض العمماء...

«( » )10قيؿ في التفسير «( )11كرغـ ذلؾ فإف كممتي "العمماء" ك"التفسير" ليا حمكلة حجاجية تكفي إليقاع
الػتأثير المطمكب كحمؿ المتمقي عمى اإلذعاف لمرأم العقدم األشعرم.
نسب؛ عمد "السككني" إلى ترجيح
كألف "أبا الحسف األشعرم" ىك مؤسس مذىب األشعرية كاليو يي ى
()12

ىذا المذىب مف طريؽ تزكية إمامو ،فعقد لذلؾ شبو مناظرة

ىبيف فييا انتياء نسب "أبي الحسف" إلى

ً
ِّ
المحدثيف
كم ٍد ًح أئمة
الصحابي الجميؿ "أبي مكسى األشعرم" ،فىص ىؿ في كثرة تآليفو ،كتعداد تصانيفو .ى
ِّ
(محدث الشاـ أبك القاسـ بف عساكر ،شيخ السنة أبك بكر البييقي أبك الحسف القابسي)...
كالحفاظ لو

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.158
 -2المصدر نفسو ،ص.233

 -3المصدر نفسو ،ص.228
 -4المصدر نفسو ،ص.153

 -5المصدر نفسو ،ص .154
 -6المصدر نفسو ،ص.122
 -7المصدر نفسو ،ص.070

 -8المصدر نفسو ،ص.125
 -9المصدر نفسو ،ص.138

 -10المصدر نفسو ،ص.140

 -11المصدر نفسو ،ص .142

 -12المصدر نفسو ،ص .227-223
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دفاعا عف حكزة
مناظرتو لسائر الفرؽ اإلسبلمية األخرلً ،احتجاجو بالثابت مف القرآف كالسنة كمتابعتو؛
ن

الشريعة.

باإلضافة إلى "السمطة المرجعية" التي ًاتخذىا "السككني" مطيةن لتمرير أصكؿ مذىبو العقدم

و
ً
خبلؼ؛
أمر النصكص التي أجمعت األمة عمى ثبكتيا كحتى تمؾ التي ىي محؿ
كالتركيج لو .لـ ييغفؿ ى

بناء عمى نقؿ أدلتيـ النقمية ...
فحرص عمى تأسيس مكاقؼ المتناظريف ن
 .2سمطة اإلجماع:

و
شعر أك ىمثى وؿ أك و
حديث أك و
ىك ًاستشياد عمى شيء ما بقر و
خبر مركم بيدؼ ثباتو أك إنكاره
آف أك
أك ً
االحتجاج لو أك بطبلنو أك نحك ذلؾ ( .)1ففي الثقافة العربية اإلسبلمية اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية
النبكية الشريفة كاألبيات الشعرية كاألمثاؿ كالحكـ؛ ىذه األقكاؿ كمُّيا ِّ
تشكؿ سمطةن معترفنا بيا في الكعي
الجمعي العربي.
.1.2

ِ
الحتجاج بالقرآن الكريم:
النص" ك ي ُّ
عد» أكثؽ مصادر معرفة الدقائؽ كالمعارؼ المتعمقة
ينضكم القرآف الكريـ تحت "سمطة
ٌ

الحجية في السمٌـ
بشتى أحكاؿ المخمكقات في مختمؼ مجاالت الحياة «( )2لذا يندرج في أعمى مراتب
ٌ
الحجاجي؛ كيتمظير في نصكص نقمية (آيات قرآنية) يعمد إلييا المتكمِّـ لتعضيد عرضو أك ًاعتراضو بيا؛
ك فيمايمي بياف ذلؾ بمقاطع مف مناظرات مدكنتنا:
» ذكر بعض العمماء أف الشيخ أبا الحسف األشعرم ناظر الجبائي بمحضر الخميفة في مسألة الرؤية ،فقاؿ
ً
الجبائي :قكلو تعالى:ﭐﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ
لمجبائي" :ما
ى
دليمؾ عمى امتناع الرؤية؟" قاؿ ٌ
أبك الحسف ٌ
ﱚ ﱠ قاؿ أبك الحسفً :
االحتماؿ (باط هؿ) مف خمسة أكجو...
ﱛ
ﱙ
ً
االحتماؿ األكؿ :أف يككف تعالى أراد عدـ اإلدراؾ بالمكاف كالجية كما ﱡﭐ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ
ؾ...
در ي
ﱈ ﱠ كلذلؾ قيؿ :الرب تعالى يعمـ كال ييحاط بو ي
كيرل كال يي ى
 -1الجاحظ ،البياف كالتبييف ،ج ،1ص.86

 -2نذير محمد مكتبي ،خصا ئص الخطبة ك الخطيب ،دار البشائر اإلسبلمية ،بيركت ،لبناف ،ط ،2005 ،4ص.106

022

الفصل الراتع :آليات الحجاج الثالغية في "عيٌن المناظرات"
كالخامس :أف يككف معنى اآلية ﱡ ﭐﱕ ﱖ ﱗ ﱠ في الدنيا كلكف في اآلخرة لقكلو :ﭐﱡﭐ ﱉ ﱊ
ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱠ فسقط ًاستدالؿ الجبائي مف يده كظير ًانقطاعو كًانفض الجمع .)1( «...إف
ما يقكلو المتكمِّـ المستشيد بو لككنو معصكما يعتبر صادقنا؛ إذ ً
االستشياد الدقيؽ بقكؿ أكلئؾ معناه اإلدالء
ى
ن
بالقكؿ الصادؽ( )2بمعنى أف ىذه النقكؿ المستشيىد بيا تعضد صدقية القكؿ؛ ًاستحضرىا "الجبائي" لتعزيز
قكة ًا ِّدعائو كًاتخذىا "األشعرم" آلية لمنقض بدكره؛ لً ىما ليا مف مقبكلية لدل المخاطىب ،مما يضمف إفحامو
(الخصـ) كالظيكر عميو.
ِ .2.2
الحتجاج بالحديث النبوي:
ُّ
الحؽ
يأتي الحديث النبكم في المرتبة الثانية بعد القرآف الكريـ يح ًجيةن؛ فيك » الحجة التي تبمج فييا

ناصعا يم ً
شرقنا ،كًاستبانت فييا الحقائؽ«( )3ألف اهلل تعالى أيد نب ىيو الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ بالكحي ،كأتاه
ن

الحكمة كجكامع الكمـ ،كنزىىو عف ك ٌؿ ما ال يميؽ بو .فقاؿ سبحانو :ﭐﱡﭐ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ
() 4
كجؿ عف
ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ  .فكبلمو صمى اهلل عميو كسمـ » الذم قؿ عدد حركفو ك ىكثير عدد معانيو ،ى

كنِّزهى عف التكمُّؼ ...كايستعمؿ المبسكط في مكضع البسط ،كالمقصكد في مكضع القصر ،كىجر
الصنعة ،ي
و
حكمة .)5(« ...كلقد كظؼ
ب عف اليجيف السكقي؛ فمـ ينطؽ إال عف ميراث
كرًغ ى
الغريب الكح ٌشي ،ى
و
أحاديث نبكية شريفةن لزيادة ًاقتناع المخاطىب بدعكاه أك ًاعتراضو .كمف أمثمة
عديدة
المتكمِّمكف في مناظرات
ى
ذلؾ:
ً
ً
بأف » قاؿ الييكدم :ىأنا أ ًيق ُّر [بصحة نبكءتو يقصد
 ما كقع بيف عالوـ مسمـ كييكدم مف مناظ ورة انتيت ٍ
سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ] كرسالتو لً ىمػا كقع مف ىذه الدالئؿ لكف أخصصيا بالعرب فبل [تمزمنا]
نحف .قاؿ لو المسمـ :فاآلف كجب عميؾ الدخكؿ في اإلسبلـ ألنؾ أقررت بنبكءتو .كالنبي ال يككف إال

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.230-229
 -2ينظر ،كريستياف ببلنتاف ،الحجاج ،ص.155

 -3نذير محمد مكتبي ،خصائص الخطبة ك الخطيب ،ص.112
 -4سكرة النجـ ،اآليتاف .4-3

 -5الجاحظ ،البياف كالتبييف ،ج ،2ص.17
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ت إلى األحمر كاألسكد) .)1( «...فمما أقىر الييكدم بصحة رسالة
صادقنا كقد /قاؿ عميو السبلـ ( :يبعثٍ ي
سيدنا محمد صمى اهلل عميو كسمـ ًاستمزـ أف ييسمً ىـ؛ كًاحتج المسمـ عمى كجكب ذلؾ بالحديث الشريؼ.
 كلما ًاختمؼ الصحابة في أمر خبلفة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،كقاؿ الحباب بف المنذر مف
أمير" ًاحتج الصديؽ "أبك بكر" عمى حؽ المياجريف في الخبلفة دكف
أمير كمنكـ ه
األنصار" :منا ه
نص الحديث الشريؼ القائؿ ( :األئمة مف قريش) فصدقكه في ركايتو ،كًاتفقكا عمى قكلو
األنصار بإيراد ِّ

( .)2كعمى صكابية ق ارره-أم الصديؽ أبي بكر -في قتاؿ أىؿ الردة ًاحتج بقكلو صمى اهلل عميو كسمـ:
ت إلى الناس كافةن حتى يقكلكا ال إلو إال اهلل)
( يب ًعثٍ ي

()3

ِّ
الصديؽ.
فزاؿ ىذا الخبلؼ ببركة

نصكصا مقدسة حتى كاف كاف
تعدىا الذاكرة الجمعية
كىذا يدؿ عمى القيمة الحجاجية لمنقكؿ المتكارثة التي ٌ
ن

أدنى مف ذلؾ ،فكيؼ لك كانت مقدسةن فعبل كالقرآف الكريـ كالسنة المطيرة.
.3.2

ِ
الحتجاج بالشعر:

شعرا ،فيك حجاج ما تكافرت فيو
ي
يحدث ٍ
أف يقترف النثر بالشعر في الحجاج؛ ي
فيحتىج لمقكؿ المنثكر ن

سمات الحجة( .)4كليذا حظي الشعر بسمطة حجاجية في الثقافة العربية اإلسبلمية كخاصةن الشاىد الشعرم

الذم تعاظـ نفكذه كمصداقيتو عمى غيره؛ بكصفو ديكاف العرب كلككنو يكظِّؼ لتفسير القرآف الكريـ .ك» ًاعمـ
أف فف الشعر مف بيف الكبلـ كاف شريفنا عند العرب؛ كلذلؾ جعمكه ديكاف عمكميـ ك أخبارىـ كشاىد صكابيـ

كخطئيـ كأصبلن يرجعكف إليو في و
كثير مف عمكميـ كحكميـ«( )5كفي المناظرة العقدية يعد الشاىد الشعرم
الجبائي؛ إذ ًاستند األشعرم في
يحجة في ردع الخصـ ك إفحامو كىذا
ن
تحديدا ما حدث في مناظرة األشعرم ك ي
نقضو لدعكل الجبائي عمى تكظيؼ بيتيف شعرييف تكخيا ً
لبلحتجاج المغكم ».قاؿ أبك الحسف فقمت
ٍ
ٍ
ن
ي
[ح ىك نما] ألف الحكمة في أصؿ المغة مشتقة مف حكمة المجاـ
لو :إف كانت العمة ىذه فبل ييسمى البارم تعالى ى
حاكما  /لمنعو مف الظمـ ،قاؿ جرير[
كىي الحديدة التي في فـ الدابة ،تمنعيا مف السير؛ كمنو يس ِّم ىي الحاكـ
ن

الكامؿ]:

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.299
 -2المصدر نفسو ،ص.159-158
 -3المصدر نفسو ،ص.161-160

 -4ينظر ،عبداليادم بف ظافر الشيرم ،إستراتيجيات الخطاب "مقاربة لغكية تداكلية" ،ص.506
 -5ابف خمدكف ،المقدمة ،ج ،2ص.396
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ِّإني أخاؼ عميػكـ أف أغضبا

أبي حنيفة أحكموا سفياءكـ
أم ًامنعكا .كقاؿ حساف بف ثابت [الكافر]:

كنضرب حيف تختمط الدماء

فنحكم القكافي مف ىجانا

أم [ فى ػ ىػن ٍمنع] «( )1ىذا التكظيؼ لبيتي "جرير" ك"حساف بف ثابت" لو خمفيات معرفية ككجدانية كمعمكـ قدر
ىذيف الشاعريف في الكعي الجمعي العربي؛ مما يجعؿ لشعرىما مقبكليةن عند المتمقي كبالتالي ً
فاالستشياد
ببيتييما حجة مضادة ترفع درجة النقض كتقكم القيمة الحجاجية لمكقؼ "األشعرم" .ذلؾ أف » قيمة القكؿ
ٍ
آخر مف "عيكف
ىنا إنما يستمدىا كيكتسبيا ًم ٍف سمطة قائمو كمكانتو كقيمتو االجتماعية «( .)2كفي
و
مكضع ى
المناظرات" » ًاستشيد أبك عمرك بف العبلء مستدالن لطريقة أىؿ الحؽ في جكاز العفك في حؽ اهلل تعالى
بعد كعيده كأنو صفة مدح كقكؿ الشاعر [الطكيؿ]:
ً
كم ٍنج ػ ػ ػ ػ ػ ػػًهز مكعػ ػػدم
لى يمخمً ػ ه
ػؼ ى
إيع ػػادم ي

كاِّن ػػي كا ٍف أىكعػػدت ػ ػػو أك كعػ ػ ػ ػ ػػدت ػ ػ ػ ػػو

تذـ ،كقد مدحت العرب بإيجاب الكعيد فقاؿ الشاعر
 ...قاؿ لو عمرك :إف الشعراء تمدح بنفس ما ُّ
[ المنسرح]:
ػاره عمى ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ً
ػت عف نػ ػ ػ ػ ػ ً
ػكت.
ال يخمؼ الكعد كالكعيد كال
يػ ػػبي ػ ػ ػ ي
قالكا :فأ ً
عترض عمى ًانقطاع "أبك عمرك بف
يفح ىـ ً"ابف العبلء"«( .)3عمى أف "القاضي أبكبكر الباقبلني" ًا
ى
العبلء"؛ كقد أكرد "السككني" رأيو في المسألة قائبلن »:فزيؼ القاضي ركايتيـ ىذه .كقاؿ :إف أبا عمرك كاف
أج ىؿ ٍ ً
العفك كأف
قد نار م ٍف ٍ
أف يي ى
فح ىـ في (مثؿ) ىذا القدر كذكر أف جميع أىؿ المساف كأىؿ العقكؿ يستحسنكف ى
"كعب بف زىير" مدح رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بالعفك يعني في قكلو [البسيط]:
كالعف ػػك عند رس ػػكؿ اهلل مب ػ ػ ػ ػػذك يؿ«(.)4

ػت أف رسكؿ اهلل ٍأكعػ ػ ػػدني
ينِّبئ ػ ػ ػ ػ ػ ي
يكتؼ "الباقبلني" ً
ً
باالحتجاج عمى عدـ إفحاـ "عمرك بف عبيد القدرم" ل ػ "أبي عمرك بف العبلء" بإيراد
كلـ
و
بيت شعرم لػػكعب بف زىير يثبت أف العفك بعد الكعيد مف شيـ الكراـ .كىك الشاعر ًابف الشاعر؛ كال

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.228

 -2محمد سالـ محمد األميف الطمبة ،الحجاج في الببلغة المعاصرة ،ص.131
 -3السككني ،عيكف المناظرات ،ص.198-196
 -4المصدر نفسو ،ص.199-198
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يختمؼ ًاثناف في ىمنزلتو بيف الشعراء بؿ راح ينقض دليؿ الخصـ؛ عف طريؽ الطعف في سند البيت الذم
متأخرا.
ًاحتج بو "عمرك القدرم"؛ ألنو غير منسكب ألم شاعر حتى كاف كاف
ن
ِ .4.2
الحتجاج بالقدوة (النموذج):Modèle
و
بمظير يستكجب تقميده «( .)1كنتيجة
عرفييا " "Olivier Reboulبقكلو » :المثاؿ الذم يظير
يي ِّ
لحيازتو مجمكعة مؤىبلت أك صفات ًاستثنائية أك أفعاؿ فريدة ،أك سمطة أك حظكة ًاجتماعية أك كفاءتو
مثاؿ ً
الكظيفية ...كلعؿ أعظـ القدكات األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ .كأحسف و
لبلحتجاج بالقدكة؛ ىك حجاج
ً
و
شيئا
آخر فقالكا :قد نقمنا منؾ ن
مكالنا عمي –رضي اهلل عنو -في مناظرتو لمخكارج » :فانتقمكا إلى سؤاؿ ى
سمؾ في كتاب الصمح" :إف أمير المؤمنيف عمي بف أبي طالب كمعاكية
يكـ التحكيـ
كتبت ًا ى
ى
ى
آخر ىك أنؾ ى
ً
فإف كانت
عؾ معاكية ،كقاؿ لك كنا نعمـ أنؾ أمير المؤمنيف ما خالفناؾ
فبلنا فناز ى
ى
حكما ن
فمحكت اسمؾٍ ،
رضيت بو؟ ًفاعتذر أمير المؤمنيف عمي رضي اهلل عنو فقاؿ ":إنما فعمت كما فعؿ النبي
إمارتؾ حقنا فمً ىـ
ى
صمى اهلل عميو كسمـ حيف صالح سييؿ بف عمرك ككتب في كتاب الصمح :ىذا ما صالح (عميو) رسكؿ اهلل
كتب
خالفناؾ
صمى اهلل عميو كسمـ سييؿ بف عمرك .فقاؿ لو سييؿ :لك عممنا أنؾ رسكؿ اهلل ما
ى
كلكف اي ٍ
ٍ
أبيؾ .فأمر النبي صمى اهلل عميو كسمـ الكاتب فكتب :ىذا ما صالح (عميو) محمد بف عبد اهلل
ًاسمؾ كًاسـ ى
يكما كالذم فعمتو إنما
سييؿ بف عمرك.
كقاؿ لي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ :إنؾ ستيبتمى بمثمو ن
ً
شككت في
فقركني ،كلً ىـ
كنت أىبلن لمخبلفة ُّ
ى
إف ى
قتداء بو .فمـ يجدكا جك نابا .فقالكا لً ىـ ى
قمت لمحكميفٍ :
فعمتو ا ن

ً
عيت الخبلفة؟ فقاؿ عمي رضي
خبلفتؾ حتى
ى
كنت شا نكا في خبلفتؾ فمً ىـ اد ى
تكممت بمثؿ ىذا الكبلـ؟ كاف ى
ى
يرض بذلؾ معاكية
أنصؼ الخصـ كأسكف الناس كلك قمت
أف
اهلل عنو :إنما
ى
ٍ
ي
أردت ٍ
حكما لي لى ٍـ ى
لمحكميف اي ى
كىكذا فعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ مع نصارل نجراف حيف دعاىـ إلى المباىمة .فقاؿ :ﭐﭐﱡﭐ ﲸ

ﲹﲺ ﲻﲼﲽﲾ ﱠ

()2

إنما قالو عمى سبيؿ اإلنصاؼ ال عمى سبيؿ

[الشؾ]  ...كليذا حكـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ سعد بف معاذ في بني قريضة ،ك ُّ
الحؽ في الحقيقة كاف
دع فكاف
لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ثـ إف حكـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ حكـ بالحؽ كحكمي يخ ى

 -1سامية الدريدم ،الحجاج في الشعر العربي القديـ مف الجاىمية إلى القرف الثاني لميجرة "بنيتو كأساليبو" ،ص .245
 -2آؿ عمراف :مف اآلية .61
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مف األمر ما كاف «(ً .)1احتج "عمي بف أبي طالب" لصنيعو يكـ التحكيـ مع معاكية ًباقتدائو بالنبي صمى
اهلل عميو كسمـ الذم مر بالمكقؼ نفسو في صمح الحديبية ،كفي طمبو مكافقةى الخكارج عمى خبلفتو استدؿ
كفد نصارل نجراف الذم ىأبكا دخكؿ اإلسبلـ،
عمى صحة ىذا القرار بدعكة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ى
ؾ اهلل بقكتو كجبركتو الفئة الظالمة) .فسيدنا عمي –
يجد يبدا مف المباىمة (أم دعكتيـ لممبلعنة ،فييمً ى
فمـ ٍ
ٍ
رضي اهلل عنو -اقتدل بالنبي الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ في ىذيف المكقفيف كحذا حذكه؛ ًفامتثؿ -بح و
ؽ-
ﳍﳏ
ﳎ
األمر اإلليي لما قاؿ سبحانو :ﭐﱡﭐ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ

ﳜ ﳞ ﳟ ﳠ
ﳝ
ﳙ ﳚ ﳛ

ﳡ ﳢ ﱠ(.)2

 -1السككني ،عيكف المناظرات ،ص.171-170
 -2النساء.59:
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خاتمة
عدة نتائج ،يمكف إقرارىا كمخرجات لمبحث.
نستطيع بعد ىذا التطكاؼ في "عيكف المناظرات" تجميع ٌ
يخص عمـ الكبلـ اإلسبلمي ،كالثاني يحاكؿ التأصيؿ لمنمكذج
ىذه الخبلصات تنحك منحييف؛ األكؿ
ُّ
الحجاجي العربي األصكلي؛ كىي:
" أبك عمي عمر السككني" المتكفى عاـ (ت717ىػ1317/ـ) شخصية أندلسية عممية
جاء التمكيف لو في ببلد المسمميف ،كال أدؿ عمى
سامقة؛ ليا إسياماتيا في التأصيؿ لممذىب األشعرم ر ى

أفرده لمحجاج عف العقيدة األشعرية عمى طرائؽ "الكبلـ
ذلؾ مف كتابو "عيكف المناظرات" الذم ى
اإلسبلمي"؛ فيك كتاب تعميمي بالدرجة األكلى يستيدؼ تزكيد متعممي المناظرة العقدية بآليات النظر

كالتناظر كفؽ نمكذج المتكمٌميف الحجاجي.
حجاجيا
جنسا
ن
" عمـ الكبلـ اإلسبلمي" ىك اإلطار العممي الذم تستند عميو "المناظرة العقدية" بكصفيا ن
ِّ
المتميزة.
خاصا ،لو مشركطياتو كضكابطو ،كلو بنيتو
ن

 الحجاج األصكلي يتكئ عمى مرجعية نقمية باألساس عند معظـ فرؽ الكبلـ اإلسبلمية ،غير أف
المعتزلة تعمي شأف العقؿ كقد تعطيو الصدارة في بحث مسائؿ العقيدة.
ً
بأسا مف تعضيده بمقكالت
بتداء ،كال يرل ن
 يتضح أف "الحجاج األصكلي األشعرم" يتكئ عمى "النقؿ" ا ن
أىؿ الفمسفة كالحكمة إف ًاقتضى األمر ذلؾ ،غير أنو ال يحفؿ بإق اررات العقؿ ما لـ يؤيِّدىا تصديؽ
الكحي المبيف.
 أسيمت "المناظرة العقدية" في صياغة نسقية لمعتقدات المتكمِّميف –عمى ًاختبلفيـ كتعددىا-تتجمى ىذه
و
و
و
الصياغة في تأكيميـ الخطاب القرآني كالنبكم بطر و
منفتحة عمى
تفاعمية بيف العقؿ كالنقؿ؛
حجاجية
يقة
و
إقصائية -في أغمب أحيانيا-لو ،بؿ تسعى في إطار التدافع اإلنساني المشركع إلى إقناع
اآلخر؛ غير
ىذا اآلخر بصكابية أطركحات العقيدة اإلسبلمية التكحيدية بالحجة الدامغة.
و
كعمـ و
 يتضح مف مقدمة الكتاب إيماف "السككني" بأىمية "الكبلـ" و
حجاجية لنشر المعتقد اإلسبلمي
كآلية
األشعرم خاصةن في عصره في ظؿ ذلؾ ً
االجتياح المسيحي الذم عايشو في ببلد األندلس بطرد

األندلسييف أثناء حركب ً
االسترداد المسيحية كبعد تداعيات ىزيمة المكحديف في معركة العقاب
(عاـ609ىػ 1212/ـ).
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خاتمة
و
ستثمار منو لمميؿ الفطرم
نا
كنمط لتحييف المناظرات؛ ًا
 يعتمد "السككني" في نقؿ المناظرات عمى "السرد"
منيجوي في المحاجة فيتمخص في ًاستمالة المخاطى ًب
اإلنساني إلى سماع األخبار كالمركيات .أما
ي
كجدانيا كاقناعو ذىنيا ،بناء عمى ثنائية (التسميـ ك ً
االعتراض)؛ أما التسميـ فيككف لنصكص الكحي
ن
ي
ن
ن
قطعية الثبكت ،كأما ً
االعتراض فعمى التأكيبلت الفاسدة التي ىي محض شطحات عقمية منفمتة غير
مؤطٌرة بسياج "النقؿ الشريؼ".
م كفعالية إنسانية تداكلية؛ قائمة عمى الحجاج كتداكؿ الخطاب
 إف المناظرةى العقدية نشاطه فكر ه
ككفقا لذلؾ تتغير كظائؼ المدعي كالمعترض كتتداخؿ في تناكب بيف العرض ك ً
االعتراض ،كالسؤاؿ
البد مف الكصكؿ إلى نتيجة معينة (إقناع الخصـ ،إذعانو كتسميمو أك
كالجكاب (التدليؿ) ...كمع ذلؾ ٌ

نظر لمحدكدية الطاقة البشرية.
إرجاؤىا) نا

 يتضح مف خبلؿ كتاب "عيكف المناظرات" أف لممتكمميف نزعةه كبلميةه جدليةه تتجمى في جنكحيـ إلى

تكظيؼ أسمكب حجاجي ًاستداللي في المغة الطبيعية العربية كالذم يعكد إلى صناعة الكبلـ
نفسيا ،التي تتكسؿ الحجاج بيدؼ اإلقناع كفؽ أسس كطرائؽ مختمفة؛ مما يجعؿ العبلقات الحجاجية
تخضع لشركط داللية كتداكلية عمى كجو التحديد مبدأ "الحكارية" بكصفيا آلية مف آليات ً
االحتجاج

الكبلمي في الخطاب األصكلي ،كعمييا يقكـ منطؽ الحجاج في نمكذج المتكمٌميف.

 جمع النمط الحجاجي األصكلي بيف ً
االستدالؿ بنكعيو؛ المباشر كغير المباشر ،كيتمظير ىذا
االستدالؿ غير المباشر-في ثبلثة صكر كىي :القياسً ،
األخير؛ أم ً -
االستقراء ،التمثيؿ .كالتي تندرج
ضمف ً
منطقيا.
االستدالؿ الصحيح بكصفو سميـ المقدمات يفضي إلى نتائج مقبكلة
ن

منطقيا؛ إذ كانكا يخرقكف بعض مشركطيات
 لـ يكف المتكمٌمكف يعمدكف إلى طرائؽ الحجاج السميمة
ن
المناظرة كحتى أخبلقياتيا؛ فترل في بعض المناظرات -كسائر الخطابات -أضرنبا مف "الحجاج

اعد المنطقية الناظمة لو لغاية تمكيو اآلخريف كبغية
ب فييا
المغالط" كىي
الحجاج القك ى
صكر ى
ي
جان ى
ه
لبلنتصار عمييـ؛ مف تمؾ الصكر البرىاف ذم الحديفً ،
لمحؽ بؿ ً
ِّ
االستدراج
طمبا
إقناعيـ ال ن
المحاصرة كمجاراة الخصـ.

 تزخر المدكنة بالمغة الحجاجية التي حاكؿ مف خبلليا المتناظركف إيقاع اإلذعاف في خصكميـ
كيمكف تممس تراتبية حججيـ في خضكعيا لمسمٌـ الحجاجي.
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م
 في "المدكنة" نمطه
ه
خاص مف الممفكظات التخاطبية يندرج في أطكار المناظرة العقدية؛ سيما طكر ٍ
ً
ً
لغكيا بسيطنا؛ بؿ يتجاكزه إلى مصاؼ
اال ِّدعاء كالعرض كاالعتراض في المناظرة ،يتعدل ككنو فعبلن ن
و
بشكؿ خاص في التقريريات كاإلعبلنيات التي تتبلءـ ك طبيعة
الفعؿ الحجاجي المركب الذم يتمظير
و
بحكـ يتكافؽ كرىأيو العقدم في المسألة
يصرح فييا المتكمِّـ
بأف
ِّ
المناظرة العقدية التي تقضي ٍ
ً
قطعا
مما يؤ ٌكد ن
المخصكصة ،فينبرم لبلستدالؿ لو بما يستدعيو سياؽ المناظرة كمبلبساتيا .كىذا ٌ
طبيعتيا الجدلية الحجاجية.

أيضا إلى "الركابط كالعكامؿ الحجاجية" تمؾ المؤشرات
 تيعزل حجاجية المدكنة -عيكف المناظرات -ن
دكر في
المغكية التي تقكـ بعمميات حجاجية تي ٍح ًك يـ الربط عند المحاجة بيف الحجة كنتيجتيا ككنيا تؤدم نا
النص كربط أجزائو دالليان كزيادة قكتيا الحجاجية ،أك تكجيو حججو إلى نتيجة بعينيا.
ًاتِّساؽ
ٌ
 مف الناحية الببلغية؛ تأسست أغمب مناظرات مدكنتنا -مف بدايتيا إلى نيايتيا -عمى السؤاؿ كفي

أطك وار مختمفة؛ ً
غرض
االفتتاح ،كالمدافعة ،كحتى في الختاـ كعمى ًاختبلؼ مكاقعيا فالذم يجمع بينيا
ه
طب إلى اإلجابة؛ كبالتالي تكليد األفكار كتغذية البحث كاثراء المناظرة كصكالن إلى الحؽ
احد دفعي المخا ى
ك ه
عف طريؽ التصعيد ك ً
االسترساؿ في إيراد األدلة.

ً استثمر "السككني" بعض أشكاؿ التصكير البياني ممثبلن في التشبيو ،التمثيؿً ،
االستعارة ،كالكناية التي

حد الكظيفة الجمالية إلى الكظيفة اإلقناعية ً
االستداللية؛ فتحكلت ىذه األساليب الببلغية
تجاكز بيا ٌ

المدكنة؛ ذلؾ أنيا تتدخؿ في سياؽ التكاصؿ
ألداء أغراض تكاصمية كإلنجاز مقاصد حجاجية في
ٌ
الخطابي الذم ييدؼ إلى تغيير في األنساؽ ً
االعتقادية كالقصدية كالتقكيمية لمناطقيف فيعكس طابعيا
طبيف كتغيير قناعاتيـ (إقناعيـ بجدكل العقيدة األشعرية).
العممي في تكجيو أفعاؿ المخا ى

ت المحسنات البديعية؛ المعنكية منيا كالمفظية (الطباؽ ،المقابمة ،السجع) كحتى "اإليجاز
 يكظِّفى ٍ
كاإلطناب" كظِّفىت لخدمة مقاصد المناظرة العقدية بدءا ببسط الحجج كايراد ً
االستدالالت ،كاظيار
ن
ي
المعارضات في المكاقؼ العقدية إلذكاء جذكة النقاش بيف األطراؼ المتناظرة كىذا ينطبؽ خاصةن عمى

ؼ ًاستقصاء "السجع" في المدكنة عدـ ًاطِّراده بما يفضي إلى تجاكزه بذلؾ
الطباؽ كالمقابمة ،فيما ك ىش ى
ستخدـ لو ىذا المحسف غالبا إلى إيقاع اإلقناع في النفس عف طريؽ ً
االستحكاذ
ن
ٌ
الجانب التنميقي الذم يي ى ي
تحضير لو لتقبُّؿ األطركحة العقدية المقد ىمة كاإلذعاف ليا .كلـ يكف "اإليجاز
نا
طب
المخا ى
عمى كجداف ى
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كاإلطناب" إال أداةن حجاجية لرسـ المكاقؼ العقدية تارةن كبياف الحجج كتفصيؿ جكانبيا تارةن أخرل ،بما
ضطمعت بو ىذه الظكاىر البديعية.
ت الدكر الحجاجي الذم ًا
ييثبً ي
ى
ستدالليا تككف البداية فيو باإلخبار ،كالقصد
حجاجيا ًا
مسار
نا
ً اعتمد "السككني" مف أجؿ عممية اإلخبار
ن
ن
منو نقؿ حيثيات المناظرة ك ً
االنتصار لمرجعيتو العقدية (األشعرية) كبياف سبقيا ِّ
كحجيتيا عمى غيرىا.
كإلضفاء الشرعية عمى ىذه العقيدة ًاعتمد "السككني" -في إطار الحجاج بالسمطةً -
حتجاج بنصكص
اال
ى

كنثرا) التي تمثٌؿ
"النقؿ الشريؼ" (القرآف الكريـ كالحديث النبكم) كحتى نصكص النقكؿ المتك ىارثىة ( نا
شعر ن
مجتمعةن سمطة اإلجماع .كما ًاستدؿ بعيكف المؤلفات األشعرية التي تمثؿ سمطة مرجعية لو تقكم القيمة
ى

الحجاجية لمكاقفو ،كتعضد صدقيتيا.

كبيذا نككف قد أ ٌكدنا فرضيات البحث كأجبنا عف إشكاليتو ،كاذ نعترؼ بالتقصير في اإلحاطة بك ٌؿ
أف يككف بحثنا حمقةن تيضاؼ إلى جيكد
اآلليات أك منحيا حقيا مف المعالجة الكافية ،يحذكنا األمؿ في ٍ
ً
االجتياد.
درجة
بو
نناؿ
كأف
األكليف،
السابقيف
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مكتبة البحث

 القرآن الكريم ،برواية ورش عن نافع.
 أبو عمي عمر السكوني ،عيون المناظرات ،تحقيق :سعد غراب ،منشورات الجامعة التونسية
تونس .1976

أول :قائمة المصادر والمراجع العربية:

إبراىيم بن عمي بن يوسف الشيرازي

 .1الممع في أصكؿ الفقو ،دار الكتب العممية ،بيركت ،ط.1985 ،1
أبو بكر العزاوي
 .2المغة كالحجاج ،العمدة في الطبع ،الدار البيضاء ،المغرب.2006 ،
أبير نصري نادر
 .3أىـ الفرؽ اإلسبلمية السياسية كالكبلمية ،المكتبة الكاثكليكية ،ط 2بيركت.
إحسان عباس
 .4تاريخ النقد عند العرب ،دار الثقافة ،ط ،4بيركت.1983 ،
 .5تاريخ األدب األندلسي "عصر الطكائؼ كالمرابطيف" ،دار الشركؽ ،ط 1عماف.1997 ،
أحمد المتوكل

 .6المسانيات الكظيفية "مدخؿ نظرم" ،منشكرات عكاظ ،الرباط.1988 ،
 .7الكظيفة كالبنية "مقاربات كظيفية لبعض قضايا التركيب في المغة العربية" مطابع منشكرات عكاظ،
الرباط.1993 ،

أحمد أمين
 .8ضحى اإلسبلـ ،مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة ،مصر.2012 ،
أحمد بابا التنبكتي
 .9نيؿ االبتياج بتطريز الديباج ،تقديـ :عبد الحميد عبد اهلل اليرامة منشكرات دار الكاتب طرابمس،
ط ،2000 ،2ج.1
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أحمد بن عمي (البغدادي)
 .10الفقيو كالمتفقو ،تحقيؽ :إسماعيؿ األنصارم ،دار الكتب العممية ط ،2بيركت ،لبناف 1400ىػ،ج.1
أحمد بن عمي الرازي الجصاص (أبو بكر)
 .11أحكاـ القرآف ،تحقيؽ :محمد الصادؽ قمحاكم دار إحياء التراث العربي ،بيركت1405 ،ق ج.2
أحمد بن عمي بن َح َجر العسقالني
 .12فتح البارم بشرح صحيح البخارم ،تحقيؽ :عبد القادر شيبة الحمد ،ط ،الرياض ،2001 ،ج.7
أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين
 .13مقاييس المغة ،تح :عبد السبلـ ىاركف ،دار الفكر ط ،1979 ، ،1ج.4
أحمد بن محمد بن يعقوب الوللي المكناسي
 .14أشرؼ المقاصد في شرح المقاصد ،المطبعة الخيرية ،ط1325 ،1ق.
أحمد كروم
 .15االستدالؿ في معاني الحركؼ دراسة في المغة ك األصكؿ ،المطبعة ك الكراقة الكطنية ،ط1
.2000
أحمد محمود صبحي
 .16في عمـ الكبلـ ػ األشاعرة ػ دار النيضة العربية ،لبناف ،1985 ،ج .2
 .17في عمـ الكبلـ ػ المعتزلة ػ دار النيضة العربية ،لبناف ،1985 ،ج.1
أحمد مختار العبادي
 .18في التاريخ العباسي كاألندلسي ،دار النيضة العربية ،بيركت ،لبناف.
أحمد مكي الطاىر

 .19دراسات عف ابف حزـ ككتابو طكؽ الحمامة ،مكتبة كىبو ،ط ،2القاىرة .1977
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األزىر الزناد
 .20دركس في الببلغة العربية "نحك رؤية جديدة" ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط 1بيركت،
.1992
إسماعيل باشا البغدادي
 .21ىدية العارفيف "أسماء المؤلفيف كالمصنفيف" ،ككالة المعارؼ الجميمة ،اسطنبكؿ 1951 ،دار إحياء
التراث العربي ،بيركت ،لبناف  ،ج.1
إسماعيل بن عمر بن كثير(أبو الفداء)
 .22تفسير القرآف الكريـ ،تحقيؽ :سامي بف محمد السبلمة ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،ط 2الرياض،
المممكة العربية السعكدية ،1999 ،ج.2
بدر الدين بن محمد بن عبد اهلل (الزركشي)
 .23البحر المحيط في أصكؿ الفقو ،تحرير :عبد القادر عبد اهلل العاني ،مراجعة :عمر سميماف األشقر،
ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،ط 2الككيت ،1992 ،ج.1
 .24البرىاف في عمكـ القرآف ،تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،دار المعرفة ،ط ،1بيركت ،1957
ج ،1ج.3
بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد اهلل بن عمي (أبو محمد المرادي)
 .25الجنى الداني في حركؼ المعاني ،تحقيؽ :فخر الديف قباكة ،محمد نديـ فاضؿ ،دار الكتب
العممية ،ط ،1بيركت ،لبناف.1992 ،
الحراني
تقي الدين أحمد بن تيمية َّ

 .26مجمكعة الفتاكل ،دار الكفاء ،ط ،3المنصكرة ،مصر  ،2005ج.12
 .27الرد عمى المنطقييف ،دار ترجماف السنة ،باكستاف  ،1976مجمد.1
جار اهلل بن محمود بن عمر بن محمد الزمخشري (أبو القاسم)
 .28الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ ،تحقيؽ :عبد الرزاؽ الميدم دار
إحياء التراث ،بيركت ج.1
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 .29المفصؿ في صنعة اإلعراب تحقيؽ :عمي بكممحـ ،مكتبة اليبلؿ ،ط ،1بيركت 1993 ،ج.1
جالل الدين السيوطي(أبو الفضل)
 .30اإلتقاف في عمكـ القرآف ،تحقيؽ مركز الدراسات القرآنية مجمع األمير فيد لطباعة المصحؼ
الشريؼ المممكة العربية السعكدية ،ج ،2ج.4
جالل الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد (الخطيب القزويني)
 .31اإليضاح في الببلغة العربية "المعاني كالبياف كالبديع" ،كضع حكاشيو :إبراىيـ شمس الديف دار
الكتب العممية ،ط ،1بيركت ،لبناف.2003 ،
 .32اإليضاح في عمكـ الببلغة ،المكتبة العصرية ،بيركت.2008 ،
جمال الدين بن ىشام األنصاري
 .33مغني المبيب عف كتب األعاريب ،دار الفكر ،ط ،5بيركت ،1979 ،ج.1
جمال صقر
 .34التبياف في الرد عمى ذـ الكبلـ ،دار المشاريع ،ط ،2لبناف.2005 ،
جميل صميبا
.35

المعجـ الفمسفي باأللفاظ العربية كالفرنسية كاالنجميزية كالبلتينية ،بيركت ط.1971

 .36المعجـ الفمسفي ،دار الكتاب المبناني ،مكتبة المدرسة ،بيركت ،لبناف 1982 ،ج.1
الحسن بن رشيق ( أبو عمي القيرواني األزدي)
 .37العمدة في محاسف الشعر كآدابو ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،دار الجيؿ ،ط ،5لبناف،
 ،1981ج.1
الحسن بن عبد اهلل ( أبو ىالل العسكري)
 .38الفركؽ المغكية ،تح :محمد إبراىيـ سالـ ،دار العمـ كالثقافة.
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حسين الصديق
 .39المناظرة في األدب العربي اإلسبلمي ،مكتبة لبناف ناشركف ،الشركة المصرية العالمية لمنشر
لكنجماف القاىرة ،ط.2000 ،1
حمو النقاري
 .40منطؽ الكبلـ "مف المنطؽ الجدلي الفمسفي إلى المنطؽ الحجاجي األصكلي" منشكرات االختبلؼ،
الجزائر ،دار األماف ،المغرب ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،ط ،1لبناف .2010
خالد الصمدي
 .41مدرسة فقو الحديث بالغرب اإلسبلمي ،منشكرات ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية ،المغرب
 ،2006ج.1
خالد كبير عالل
.42

التعصب المذىبي في تاريخ اإلسبلـ ،دار كنكز الحكمة ،الجزائر.2009،

خير الدين ِ
الز ِركمي
 .43األعبلـ ،دار العمـ لممبلييف ،لبناف ،ط ،2002 ،15ج ،4ج  ،5ج.6
راجي األسمر
 .44عمكـ الببلغة "المكسكعة الثقافية العامة" ،إشراؼ :إيميؿ يعقكب ،دار الجيؿ ،بيركت .2000
زكريا األنصاري
 .45الحدكد األنيقة كالتعريفات الدقيقة ،تحقيؽ :مازف المبارؾ ،دار الفكر المعاصر ،بيركت
لبناف.1991،
زكي مبارك
 .46النثر الفني في القرف الرابع ،مصر الجديدة ،1934 ،ج.1
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سامية الدريدي
 .47الحجاج في الشعر العربي "بنيتو كأساليبو" ،عالـ الكتب الحديث ،ط2

األردف.

 .48دراسات في الحجاج قراءة لنصكص مختارة مف األدب العربي القديـ ،عالـ الكتب الحديث إربد،
ط.2009 ،1
سعد الدين بن عمر الشافعي (التفتازاني)
 .49تيذيب المنطؽ كالكبلـ  ،مطبعة السعادة بجكار محافظ مصر ،ط ،1مصر.
 .50حاشية عمى شرح عضد الممة كالديف لمختصر المنتيى البف حاجب ،مراجعة كتصحيح :شعباف
محمد إسماعيؿ ،مكتبة الكميات األزىرية ،ط 1مصر ،1973 ،ج.2
 .51شرح التمكيح لمتف التنقيح في أصكؿ الفقو ،تحقيؽ :زكريا عميرات ،دار الكتب العممية ،لبناف
.1996
 .52شرح العقائد النسفية ،تحقيؽ :مصطفى المرزكقي دار اليدل ،الجزائر.2000 ،
سفر الحوالي
 .53منيج األشاعرة في العقيدة ،مكتبة العمـ ،القاىرة ،مصر.
سميمان بن أحمد (أبو القاسم الطبراني)
 .54المعجـ الكبير ،تحقيؽ :حمدم عبد المجيد السمفي مكتبة ابف تيمية ،القاىرة ،ج.9
سميمان بن خمف الباجي (أبو الوليد)
 .55إحكاـ الفصكؿ في أحكاـ األصكؿ ،تحقيؽ :تركي عبد المجيد ،دار الغرب اإلسبلمي ،ط2
بيركت ،1995 ،مجمد.1
 .56المنياج في ترتيب الحجاج ،تحقيؽ :عبد المجيد التركي ،دار الغرب اإلسبلمي ،ط ،2مصر
.1987
سميح دغيم
 .57مكسكعة مصطمحات عمـ الكبلـ اإلسبلمي ،مكتبة لبناف ،ناشركف لبناف ،1998،ج.1

020

سيف الدين أبو الحسن عمي بن محمد بن سالم التغمبي (اآلمدي)
 .58أبكار األفكار في أصكؿ الديف ،تحقيؽ :أحمد محمد الميدم ،مطبعة دار الكتب كالكثائؽ القكمية
بالقاىرة ،ط 2004 ،2ج.2
 .59اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،تحقيؽ :سيد الجميمي ،دار الكتاب العربي ،ط ،1بيركت 1404ق،
ج.4
الشريف الجرجاني
.60

التعريفات ،تحقيؽ :محمد صادؽ المنشاكم ،دار الفضيمة ،مصر.

شكري المبخوت
 .61إنشاء النفي كشركطو النحكية كالداللية ،مركز النشر الجامعي ،كمية اآلداب كالفنكف كاإلنسانيات،
جامعة منكبة ،تكنس.2006 ،
 .62أىـ نظريات الحجاج في التقاليد الغربية مف أرسطك إلى اليكـ ،إشراؼ :حمادم صمكد جامعة
اآلداب كالفنكف كالعمكـ اإلنسانية ،تكنس ،1كمية اآلداب منكبة ،فريؽ البحث في الببلغة كالحجاج،
سمسمة آداب ،مجمد.1998 ،39
شكيب أرسالن األمير
 .63خبلصة تاريخ األندلس ،منشكرات دار مكتبة الحياة ،بيركت ،لبناف .1983
شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خمكان (أبو العبَّاس)
 .64كفيات األعياف كأنباء أبناء أىؿ الزماف ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد مكتبة النيضة
ط ،1948 ،1مصر ، ،ج.3
شمس الدين السمرقندي
.65

الصحائؼ اإلليية ،تحقيؽ :عبد الرحماف الشريؼ ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية.

شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (الذىبي)
 .66سير أعبلـ النببلء" سير الخمفاء الراشدكف" ،تحقيؽ :بشار عكاد معركؼ ،مؤسسة الرسالةط،1
بيركت ،1996 ،ج ،3ج ،4ج.17
022

شياب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي البغدادي الحموي
 .67معجـ البمداف ،دار صادر ،بيركت ،1977 ،ج.3
شوقي أبو خميل
 .68الحكار دائما كحكار مع مستشرؽ ،دار الفكر المعاصر ،ط ،4بيركت ،دار الفكر ،دمشؽ .1997
شوقي المصطفى
 .69المجاز كالحجاج في درس الفمسفة بيف الكممة كالصكرة ،دار الثقافة ،ط 1الدار البيضاء المغرب،
.2005
شوقي ضيف
 .70تاريخ األدب العربي "عصر الدكؿ ك اإلمارات األندلس" ،دار المعارؼ ط ،2مصر.
 .71تاريخ األدب العربي" العصر العباسي الثاني"  ،دار المعارؼ ،ط ،2مصر.
صابر الحباشة
.72

التداكلية كالحجاج؛ مداخؿ كنصكص ،صفحات لمدارسة كالنشر ط ،0دمشؽ ،سكريا.2008 ،

صديق حسن خان
 .73أبجد العمكـ ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،ج.2
صالح فضل
.74

النص ،عالـ المعرفة ،سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس الكطني
ببلغة الخطاب كعمـ
ٌ

لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،أغسطس  ،1992الككيت.
الضبي)
ضبة بن أد بن طابخة بن إياس بن مضر ( ّ

 .75بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ األندلس ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم ،دار الكتاب المصرم
القاىرة ،دار الكتاب المبناني ،بيركت ط ،1989 ،1مج 14ص.294

022

ضياء الدين نصر اهلل بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الموصمي ِ
(ابن األثير)
 .76المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ،تحقيؽ :أحمد الحكفي ،بدكم طبانة ،دار النيضة
القاىرة ،ج.2
طاىر بن محمد اإلسفراييني(أبو المظفر)
.77

التبصير في التعميـ كتمييز الفرقة الناجية عف الفرؽ اليالكيف ،تحقيؽ :كماؿ يكسؼ الحكت دار

الكتب ،ط.1985 ،1
طو عبد الرحمان
 .78المساف كالميزاف أك التككثر العقمي ،المركز الثقافي ،ط ،1الدار البيضاء المغرب.1998 ،
 .79في أصكؿ الحكار كتجديد عمـ الكبلـ ،المركز الثقافي العرب ،ط ،2الدار البيضاء.2000 ،
عبد الجبار بن أحمد القاضي
 .80شرح األصكؿ الخمسة ،تحقيؽ :عبد الكريـ عثماف ،مكتبة كىبة ،ط ،3القاىرة.2009 ،
عبد الحكيم أجير
 .81التشكبلت المبكرة لمفكر اإلسبلمي( دراسة في األسس األنطكلكجية لعمـ الكبلـ اإلسبلمي) المركز
الثقافي العربي ،ط ،1الدار البيضاء.2005 ،
عبد الرحمن الزنيدي
 .82مناىج البحث في العقيدة اإلسبلمية في العصر الحاضر ،دار اشبيميا ط ،1الرياض 1418ىػ.
عبد الرحمن بن خمدون
 .83تاريخ ابف خمدكف المسمى ديكاف المبتدأ كالخبر في تاريخ العرب كالبربر كمف عاصرىـ مف ذكم
الشأف األكبر ،كضع حكاشيو :خميؿ شحادة ،مراجعة :سييؿ زكار ،دار الفكر ،لبناف  ،2000ج.4
 .84مقدمة ابف خمدكف ،تحقيؽ عبد اهلل محمد الدكيش ،دار البمخي مكتبة اليداية ،ط ، 1دمشؽ
 ،2004ج.2

022

عبد الرحمن حبنكة الميداني
 .85ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة (صياغة لممنطؽ كأصكؿ البحث متمشية مع الفكر
اإلسبلمي) دار القمـ ،ط ،4دمشؽ.1993 ،
عبد السالم عشير
نغير "مقاربة تداكلية آلليات التكاصؿ كالحجاج" ،إفريقيا الشرؽ ،المغرب .2006
 .86عندما نتكاصؿ ٌ
عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز
 .87تعميؽ سماحة الشيخ عبد العزيز بف باز عمى كتاب التبصير في معالـ الديف لئلماـ الطبرم مدار
الكطف لمنشر ،ط ،1الرياض ،المممكة العربية السعكدية.2014 ،
عبد العظيم بن الواحد بن ظافر بن أبو اإلصبع المصري
 .88تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف تحقيؽ :حنفي محمد شرؼ المجمس
األعمى لمشؤكف اإلسبلمية ،لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ط ،1مصر.1963 ،
عبد القاىر الجرجاني
 .89أسرار الببلغة في عمـ البياف ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،دار الكتب العممية ،ط 1بيركت ،لبناف،
.2001
 .90دالئؿ اإلعجاز ،تحقيؽ :محمكد محمد شاكر ،مكتبة الخانجي ،مطبعة المدني ،مصر.
عبد الكريم (أبو القاسم القشيري)
 .91الرسالة القشيرية ،تعميؽ  :زكريا بف محمد األنصارم ،دار جكامع الكمـ القاىرة.
عبد المطيف عادل
 .92ببلغة اإلقناع في المناظرة ،منشكرات ضفاؼ ،بيركت ،لبناف ،منشكرات االختبلؼ الجزائر ،دار
األماف ،الرباط ،ط.2013 ،1

022

عبد اهلل العشي
 .93زحاـ الخطابات(مدخؿ تطبيقي ألشكاؿ الخطابات ) ،دار األمؿ لمطباعة كالنشر كالتكزيع تيزم
كزك.2005 ،
عبد اهلل صولة
 .94الحجاج في القرآف مف خبلؿ أىـ خصائصو األسمكبية ،كمية اآلداب كالفنكف منكبة ،دار المعرفة،
ط ،2تكنس.2007 ،
عبد المتعال الصعيدي
 .95بغية اإليضاح لتمخيص المفتاح في عمكـ الببلغة ،مكتبة ك مطبعة محمد عمي صبيح كأكالده
مصر ،ج.2
عبد الممك بن عبد اهلل بن يوسف بن محمد بن عبد اهلل بن َحيويَّة (أبو المعالي الجويني)
 .96الكافية في الجدؿ ،تحقيؽ  :حسيف محمكد ،مطبعة عيسى البابي الحمبي ،القاىرة.1979 ،
 .97اإلرشاد إلى قكاطع األدلة في أصكؿ االعتقاد ،تحقيؽ كمراجعة :عمي عبد المنعـ عبد الحميد ك
محمد يكسؼ مكسى ،مكتبة الخانجي ،مصر.1950 ،
عبد النبي بن عبد الرسول (األحمد نكري)
 .98جامع العمكـ الممقب بدستكر العمماء ،تصحيح :قطب الديف محمكد الحيدر أبادم ،مطبعة المعارؼ
النظامية ،حيدر أباد اليند1329،ىػػ ،ج1
عبد اليادي الفضمي
 .99خبلصة عمـ الكبلـ ،دار المؤرخ العربي ،ط ،2بيركت ،لبناف.1993،
عبد اليادي بن ظافر الشيري
 .100إستراتيجيات الخطاب "مقاربة لغكية كتداكلية" ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،ط ،1بيركت ،لبناف،
.2004

021

عبد الواحد حسن الشيخ
 .101البديع كالتكازم ،مكتبة كمطبعة اإلشعاع الفنية ،ط ،1مصر.1999 ،
عز الدين الناجح
 .102العكامؿ الحجاجية في المغة العربية ،مكتبة عبلء الديف لمنشر كالتكزيع صفاقس ،تكنس.2011 ،
عصام الدين أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خميل (طاش كبرى زاده)
 .103رسالة اآلداب في عمـ آداب البحث كالمناظرة ،تحقيؽ :حايؼ النبياف ،دار الظاىرية لمنشر
كالتكزيع ،الككيت ط.2012 ،1
 .104مفتاح السعادة كمصباح السيادة ،دار الكتب العممية ،ط  ،1985 ،1مج 2
عضد الدين اإليجي
 .105المكاقؼ في عمـ الكبلـ ،مكتبة المتنبي ،القاىرة.
عمي بن أحمد بن حزم األندلسي
 .106اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ ،تحقيؽ :أحمد محمد شاكر تقديـ :إحساف عباس ،منشكرات دار
اآلفاؽ الجديدة ،ط ،2بيركت.1982 ،
عمي بن أحمد بن حزم األندلسي
 .107رسائؿ ابف حزـ

األندلسي "رسالة في فضؿ األندلس كذكر رجاليا" تحقيؽ :إحساف عباس

المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،ط ،2بيركت 1987 ،ج.2
عمي بن إسماعيل (أبو الحسن األشعري)
 .108مجرد مقاالت الشيخ أبي الحسف األشعرم مف إمبلء الشيخ اإلماـ أبي بكر محمد بف الحسف بف
فكرؾ ،تحقيؽ دانياؿ جيماريو ،دار المشرؽ بيركت.1987 ،
 .109مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف ،تحقيؽ :محمد محي الديف عبد الحميد ،المكتبة العصرية،
صيدا ،بيركت ،1990 ،ج.1

021

عمي بن بسام
 .110الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة ،تحقيؽ :إحساف عباس ،الدار العربية ،ط 2ليبيا 1981 ،ج.1
عمي بن محمد بن العباس (أبو حيان التوحيدي)
 .111اإلمتاع كالمؤانسة ،مراجعة :ىيثـ خميفة الطعيمي ،المكتبة العصرية صيدا ،لبناف 2011 ،ج.1
شار
عمي سامي الن ّ

 .112نشأة الفكر الفمسفي في اإلسبلـ ،دار المعارؼ ،ط ،9القاىرة ،ج.1

عمر السكوني (أبو عمي)
 .113المختار مف كتاب لحف العامة كالخاصة في المعتقدات ،شركة دار المشاريع ،ط.2005 ،1
عمر أوكان
 .114المغة كالخطاب ،أفريقيا الشرؽ ،بيركت.2001 ،
عمر رضا كحالة
 .115معجـ المؤلفيف "تراجـ مصنفي الكتب العربية" ،مؤسسة الرسالة ،ط ،1994 1ج.4
عمر فروخ
 .116تاريخ الفكر العربي إلى أياـ ابف خمدكف ،دار العمـ لممبلييف ،ط ،4بيركت ،لبناف .1983
عمرو بن بحر (أبو عثمان الجاحظ)
 .117البياف كالتبيف ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاركف ،مكتبة الخانجي ،بيركت ،1969 ،ج.1
 .118التربيع كالتدكير ،تحقيؽ :شارؿ ببلٌت ،المعيد الفرنسي لمدراسات العربية ،دمشؽ1955 ،
عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويو (أبو بشر)
 .119كتاب سيبكيو ،تحقيؽ كشرح :عبد السبلـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي ،ط ،4القاىرة ،ج.4
فخر الدين أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن الحسين (الفخر الرازي)
 .120التفسير الكبير كمفاتيح الغيب ،دار الفكر لمطباعة كالنشر ،ط ،1بيركت ،لبناف.1981 ،
 .121المناظرات ،تحقيؽ :عارؼ ثامر ،مؤسسة عز الديف لطباعة كالنشر ،ط ،1بيركت .1992

021

فضل اهلل ميدي
 .122مدخؿ إلى عمـ المنطؽ ،دار الطميعة ،ط ،3بيركت ،لبناف.1985 ،
قطب الدين محمد بن محمد (الرازي التحتاني)
 .123لكامع األسرار في شرح مطالع األنكار ،مطبعة الحاج محرـ أفندم البسنكم1303 ،ق.
المجنة العممية في مؤسسة اإلمام الصادق عميو السالم
 .124معجـ طبقات المتكمميف ،تقديـ جعفر السجاني ،مؤسسة اإلماـ الصادؽ عميو السبلـ ،ط 1العراؽ،
1424ق ،ج.1
مجموعة باحثين متخصصين
 .125المعجـ الفمسفي ،الييئة العامة لشؤكف المطابع األميرية ،مجمع المغة العربية ،القاىرة .1983
محب الدين عبد اهلل بن الحسين بن عبد اهلل (أبو البقاء العكبري)
 .126المباب في عمؿ البناء كاإلعراب ،دار الفكر ،ط ،1دمشؽ ،1995 ،ج.1
محمد أبو عبداهلل بن إسماعيل البخاري
 .127صحيح البخارم  ،دار ابف كثير ،لبناف.1993 ،
محمد أحمد قاسم و محي الدين ديب
 .128عمكـ الببلغة" البديع ك البياف كالمعاني" ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،ط ،1طرابمس ،لبناف .2003
محمد األمين الشنقيطي
 .129آداب البحث كالمناظرة  ،مكتبة ابف تيمية  ،القاىرة  ،القسـ الثاني.
محمد الدسوقي
 .130حاشية الدسكقي عمى ٌأـ البراىيف لمشيخ محمد السنكسي ،دار إحياء الكتب العربية ألصحابيا
عيسى البابي الحمبي كشركاه.
محمد الصغير بناني
 .131النظريات المسانية ك الببلغية كاألدبية عند الجاحظ ،ديكاف المطبكعات الجزائرية الجزائر .1983

012

محمد الطاىر بن عاشور
 .132التحرير كالتنكير ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنس ،1984 ،ج.15
محمد العمري
 .133الببلغة بيف التخييؿ كالتداكؿ ،دار إفريقيا الشرؽ ،المغرب.2012 ،
 .134في ببلغة الخطاب اإلقناعي –مدخؿ نظرم كتطبيقي لدراسة الخطابة العربية -الخطابة في القرف
نمكذجا ،إفريقيا الشرؽ ،ط ،2بيركت.2002 ،
األكؿ
ن
محمد َّ
الغزالي الطوسي النيسابوري (أبو حامد)
 .135معيار العمـ في فف المنطؽ ،المطبعة العربية بمصر ،ط1927 ،2
 .136االقتصاد في االعتقاد ،دار األمانة بيركت.1969 ،
 .137المنقذ مف الضبلؿ ،دار األندلس ،بيركت.1967 ،
ِ
القيم الجوزية)
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ابن ّ
 .138األمثاؿ في القرآف ،تحقيؽ :إبراىيـ محمد ،مكتبة الصحابة ،مصر.1986 ،

 .139مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمةً ،اختصار :محمد بف المكصمي ،إخراج
كتعميؽ :الحسف العمكم دار أضكاء السمؼ ،ط ،1الرياض،2004 ،ج.2
محمد بن أحمد (أبو عبد اهلل المعروف بالبشاري المقدسي)
 .140أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ مكتبة مدبكلي بالقاىرة ،مصر ،ط.1991 ،3
محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي (أبو عبد اهلل)
 .141مفاتيح العمكـ ،دراسة عبد األمير األعسـ ،دار المناىؿ ،ط ،1لبناف.2008 ،
محمد بن إسحاق بن النديم
 .142الفيرست ،تعميؽ :أيمف فؤاد سيد ،مؤسسة الفرقاف ،لبناف 2009 ،ج.3
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محمد بن جرير (أبو جعفر الطبري)
 .143تفسير الطبرم "جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف" تحقيؽ :محمكد محمد شاكر ،دار المعارؼ
مصر ،ج.22
محمد بن سعد بن منيع الزىري
 .144الطبقات الكبير ،تحقيؽ :عمي محمد عمر ،مكتبة الخانجي بالقاىرة ،الشركة الدكلية لمطباعة
ط ،2001 ،1ج،3ج.4
محمد بن عبد المنعم الحميري
 .145الركض المعطار في خبر األقطار  ،تحقيؽ :إحساف عباس مكتبة لبناف ،ط ،2بيركت .1984
محمد بن عبدالكريم الشيرستاني (أبو الفتح)
 .146الممؿ كالنحؿ ،تحقيؽ :محمد الفاضمي ،المكتبة العصرية ،لبناف.2003 ،
 .147نياية اإلقداـ ،تحرير :ألفريد غيكـ ،دار الثقافة الدينية ،ط ،1القاىرة .2009 ،
محمد بن عبود
 .148التاريخ السياسي كاالجتماعي إلشبيمية في عيد دكؿ الطكائؼ ،مطبعة الشكبخ "ديسبريس"
تطكاف.1983 ،
محمد بن عمي (الشوكاني)
 .149إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿ ،دار المعرفة لمطباعة كالنشر ،بيركت ،1979
ج.2
محمد بن عمي بن محمد الجرجاني
 .150اإلشارات كالتنبييات في عمـ الببلغة ،تحقيؽ :عبد القادر حسيف ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،مصر
.1997
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محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراىيم بن عيسى بن مزاحم بن القوطية (أبو بكر)
 .151تاريخ افتتاح األندلس ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم ،دار الكتاب المصرم ،القاىرة ،دار الكتاب
المبناني ط ،1بيركت ،1989 ،ج.2
محمد بن فتوح بن عبد اهلل الحميدي(أبو عبد اهلل)
 .152جذكة المقتبس في تاريخ األندلس ،تحقيؽ :بشار معركؼ ،محمد عكاد ،دار الغرب اإلسبلمي
ط ،1تكنس.2008 ،
 .153جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس ،الدار المصرية لمنشر ،ط ،1القاىرة  ،1996 ،ج.1
محمد بن محمد بن الحسن (أبو جعفر الطوسي الممقّب نصير الدين)

 .154الفيرست ،تحقيؽ :محمد صادؽ آؿ العمكـ ،المكتبة المرتضكية النجؼ ،بغداد.

 .155تمخيص المحصؿ المعركؼ بػ ػ "نقد المحصؿ" ،دار األضكاء ،ط ،2بيركت ،لبناف.1985 ،
محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان (أبو نصر الفارابي)
 .156إحصاء العمكـ ،شرح :عمي بك ممحـ ،دار كمكتبة اليبلؿ ،ط 1بيركت ،لبناف.1996 ،
محمد بن محمد بن عبد اهلل بن إدريس الحموي الحسيني الشريف اإلدريسي (أبو عبد اهلل)
 .157نزىة المشتاؽ في اختراؽ اآلفاؽ ،مكتبة الثقافة الدينية ،2002 ،المجمد األكؿ.
محمد بن محمد بن محمود (أبو منصور الماتريدي السمرقندي)
 .158التكحيد ،تحقيؽ :بكر أكغمي ك محمد آركيش ،دار صادر ،بيركت ،مكتبة اإلرشاد ،ط 2إسطنبكؿ،
.2001
محمد بن يوسف العامري (أبو الحسن)
 .159اإلعبلـ بمناقب اإلسبلـ ،تحقيؽ كدراسة :أحمد عبد الحميد غراب دار الكتاب العربي القاىرة.
محمد دويدري
 .160شرح التمخيص في عمكـ الببلغة لمخطيب القزكيني ،دار الجيؿ ،لبناف ،ط.1982 2
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محمد رضوان الداية
 .161تاريخ النقد األدبي في األندلس "دراسات أندلسية" ،مؤسسة الرسالة ،ط 2بيركت.1993 ،
محمد زكريا عناني
 .162تاريخ األدب األندلسي ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية.1999 ،
محمد طروس
 .163النظرية الحجاجية مف خبلؿ الدراسات الببلغية كالمنطقية كالمسانية ،دار الثقافة ،ط ،1الدار
البيضاء ،المغرب.2005 ،
محمد عابد الجابري
 .164نقد العقؿ العربي ( )1تككيف العقؿ العربي ،المركز الثقافي العربي لمطباعة كالنشر كالتكزيع
بيركت ،البيضاء ،ط.1991 ،4
محمد عمي التيانوي
 .165مكسكعة اصطبلحات الفنكف كالعمكـ ،تقديـ كاشراؼ :رفيؽ العجـ ،مكتبة لبناف ناشركف ج.1
محمد متولي الشعراوي
 .166تفسير الشعراكم (خكاطرم حكؿ القرآف الكريـ) ،أخبار اليكـ ،قطاع الثقافة ،مصر،1991 ،
المجمد.15:
محمد مرتضى (الزبيدي)

 .167تاج العركس في جكاىر القامكس ،تح :مصطفى حجازم ،مطبعة حككمة الككيت 1969 ،ج.14
محمد نظيف
 .168الحكار كخصائص التفاعؿ التكاصمي "دراسة تطبيقية في المسانيات التداكلية" ،دار إفريقيا الشرؽ،
المغرب.2010 ،
محمود إسماعيل
 .169الحركات السرية في اإلسبلـ رؤية عصرية ،دار القمـ ،بيركت ،ط.1973 1
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مختار الفجاري
 .170الفكر العربي اإلسبلمي ( مف تأكيمية المعنى إلى تأكيمية الفيـ) ،عالـ الكتب الحديث

تكنس،

ط.2009 ،1
مراد وىبة
 .171المعجـ الفمسفي ،دار قباء الحديثة ،القاىرة ،مصر.2007 ،
مسعود صحراوي
 .172التداكلية عند العمماء العرب "دراسة تداكلية لظاىرة األفعاؿ الكبلمية في التراث المساني العربي"،
دار الطميعة ،بيركت ،لبناف ،ط.2005 ،1
الحجاج القشيري النيسابوري)
الحجاج (أبو الحسين بن ّ
مسمم بن ّ
 .173صحيح مسمـ ،اعتنى بو :أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي ،دار طيبة لمنشر كالتكزيع ،ط1
الرياض ،2006 ،مجمد.1
الجبار بن أحمد المروزي السمعاني (أبو المظفر)
منصور بن محمد بن عبد ّ
 .174قكاطع األدلة في األصكؿ ،تحقيؽ :محمد حسف محمد ،دار الكتب العممية ،بيركت 1997 ،ج.1
ميدي جار اهلل
 .175المعتزلة ،األىمية لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف.1974 ،
موفق الدين أبو البقاء يعيش بن عمي بن يعيش الموصمي

 .176شرح المفصؿ ،تصحيح كتعميؽ :جماعة مف العمماء ،إدارة الطباعة المنيرية ،مصر ،ج.8
نذير محمد مكتبي
 .177خصائص الخطبة ك الخطيب ،دار البشائر اإلسبلمية ،بيركت ،لبناف ط.2005 ،4
ىبة اهلل (أبو القاسم الاللكائي)
 .178شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ،تعميؽ :نشأت بف كماؿ المصرم ،دار البصيرة،
اإلسكندرية ،دار اآلثار ،صنعاء ،2001 ،ج.3
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يحي بن حمزة العموي
 .179الطراز ألسرار الببلغة كعمكـ حقائؽ اإلعجاز ،تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم ،المكتبة العصرية
صيدا ،لبناف ،ج.2
يحي زمزمي
 .180الحكار آدابو كضكابطو في ضكء الكتاب كالسنة ،دار التربية لمنشر ،مكة المكرمة ،دار رمادم،
ط ،1الدماـ.1994 ،
يوسف الشيرازي (أبو إسحاق إبراىيم بن عمي)
 .181الممع في أصكؿ الفقو ،دار الكتب العممية بيركت ،ط.1985 ،1
يوسف بن أبي بكر محمد بن عمي السبكي( أبو يعقوب)
 .182طبقات الشافعية الكبرل ،ضبط كتعميؽ :نعيـ زرزكر ،دار الكتب العممية ،ط ،1بيركت لبناف،
.1983
يوسف بن محمد بن طمموس (أبو الحجاج)
 .183المدخؿ لصناعة المنطؽ "كتاب المقكالت ككتاب العبارة" ،المطبعة األبيرقة ،مدريد المسيحية،
 ،1916ج.1
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ثانيا :الكتب المترجمة:
ً
 .1أجناس جكلدتسيير ،العقيدة كالشريعة في اإلسبلـ ،نقمو كعمؽ عميو :محمد يكسؼ مكسى ،عمي حسف
عبد القادر ،عبد العزيز عبد الحؽ ،دار الكتب الحديثة ،ط ،2مصر.
جديد في التكاصؿ" ،ترجمة :سيؼ الديف دغفكس ك
"عمـ
ه
 .2آف ركبكؿ ك جاؾ مكشبلر ،التداكلية اليكـ ه
محمد الشيباني ،مراجعة لطيؼ زيتكني ،المنظمة العربية لمترجمة ،ط ،1بيركت ،لبناف .2003

 .3آنجؿ جنثالث بالنثيا ،تاريخ الفكر األندلسي ، ،ترجمة :حسيف مؤنس ،مكتبة الثقافة الدينية القاىرة،
ط.1928 ،1
 .4جكف أكستف ،نظرية أفعاؿ الكبلـ العامة :كيؼ ننجز األشياء بالكبلـ ،ترجمة :عبد القادر قنيني دار
إفريقيا الشرؽ البيضاء.1981 ،
 .5حسف ناعمة ك كمكد بكزكرث ،تراث اإلسبلـ ،ترجمة  :حسف مؤنس ك إحساف العمد ،عالـ المعرفة،
الككيت ،ج.2
 .6دكمينيؾ مانغكنك ،المصطمحات المفاتيح في تحميؿ الخطاب ،ترجمة :محمد يحياتف ،منشكرات
االختبلؼ ،الجزائر ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،لبناف ،ط.2008 ،1
 .7فاف دايؾ ،النص كالسياؽ "استقصاء البحث في الخطاب الداللي كالتداكلي" ،ترجمة :عبد القادر قنيني،
أفريقيا الشرؽ المغرب ،لبناف.2000 ،
 .8فرانز فاف إيمراف ك ركب غركتندكرست ،نظرية نسقية في الحجاج "المقاربة الذريعية-الجدلية" ترجمة:
عبد المجيد جحفة ،ط ،1دار الكتاب الجديدة المتحدة ،بيركت.2016 ،
 .9ليفي بركفنساؿ ،حضارة العرب في األندلس ،ترجمة :ذكقاف قرقكط ،منشكرات مكتبة دار الحياة بيركت،
لبناف.
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ثالثًا :المجالت و الدوريات:

نص قصصي" العصفكر عمى الشجرة كال شيء في اليد" ألحمد
 .1إبراىيـ أمغار ،المظاىر الحجاجية في ٌ

بكزفكر ،ضمف بحكث محكمة "التحميؿ الحجاجي لمخطاب" ،إشراؼ كتقديـ :أحمد قادـ كسعيد العكادم،

كنكز المعرفة ،عماف ،األردف ،ط.1
 .2أبك بكر العزاكم ،الحجاج كالشعر نحك تحميؿ حجاجي لنص شعرم ،مجمة دراسات سيميائية أدبية
لسانية ،العدد.1992 ،7
 .3أبك بكر العزاكم ،مقاؿ الحجاج كالمعنى الحجاجي ضمف كتاب التحاجج طبيعتو كمجاالتو ككظائفو،
تنسيؽ :حمك النقارم

منشكرات كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية بالرباط ،سمسمة ندكات كمناظرات

رقـ ،134:المغرب ،ط.2006 ،1
 .4إسماعيؿ الكمنبكم ،رسالة في آداب البحث كالمناظرة ،مجمة المناظرة ،السنة الثالثة ،العدد الخامس،
يكنيك .1992
 .5رضكاف الرقبي ،االستدالؿ الحجاجي التداكلي كآليات اشتغالو ،عالـ الفكر ،مجمة دكرية محكمة تصدر
عف المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت ،العدد ،2المجمد ،40أكتكبر -ديسمبر .2011
 .6رفيؽ الحجـ ،خطاب العقؿ كالبرىاف في الفكر العربي كنمكذج الفارابي ،مجمة الفكر العربي المعاصر،
العدد ،65/64مركز اإلنماء القكمي.1989 ،
 .7سعد غراب ،لحف العكاـ فيما يتعمؽ بعمـ الكبلـ أبي عمي عمر السككني ،حكليات الجامعة التكنسية،
العدد.12
 .8عبد اليادم بف ظافر الشيرم ،مقاؿ آليات الحجاج كأدكاتو ضمف كتاب الحجاج مفيكمو كمجاالتو،
دراسات نظرية كتطبيقية محكمة في الخطابة الجديدة ،إشراؼ :حافظ إسماعيؿ عمكم دار الركافد
المبنانية ،لبناف ،منشكرات ابف النديـ ،الجزائر ،ط ،2003 ،1ج.1

011

 .9عمارية حاكـ ،الخطاب اإلقناعي في ضكء التكاصؿ المغكم" دراسة لسانية تداكلية في الخطابة العربية
أياـ الحجاج بف يكسؼ الثقفي ،دار العصماء ،دمشؽ ،ط.2014 ،1
.10

النص ،منشكرات مخبر الممارسات المغكية ،تيزم كزك الجزائر،
عمر بمخير ،مقدمات في الحجاج ك ٌ

.11

محمد بنشريفة ،الجذكر التاريخية لبلستعراب اإلسباني ،مقالة منشكرة في ندكة "المغرب في

.2011

الدراسات االستشراقية" ،أكاديمية المممكة المغربية.1993 ،
.12

محمد سالـ كلد محمد األميف ،مفيكـ الحجاج عند بيرلماف كتطكره في الببلغة المعاصرة ،عالـ

الفكر الككيت ،المجمد  ،28العدد 3يناير /مارس .2000
.13

محمكد طمحة ،القيمة الحجاجية ألسمكب القصر في المغة العربية ،مجمة الخطاب ،جامعة مكلكد

معمرم ،تيزم كزك ،الجزائر العدد.3
.14

نكر الديف أفاية ،اآلخر في التصكر العربي اإلسبلمي ( في المناظرة كآلية الحكـ ) ،مجمة الصكرة،

السنة الثانية ،العدد الثاني ،خريؼ .1999

ابعا :الرسائل الجامعية:
ر ً

عبد القادر شطيبة ،الحجاج في كتاب "عيكف المناظرات" ألبي عمي السككني ،رسالة ماجستير تخصص:

أدب قديـ ،إشراؼ :أحمد قيطكف ،جامعة قاصدم مرباح ،العاـ الجامعي.2016/2015 :
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: الكتب األجنبية:خامسا
ً

Carrilho Manuel Maria:
1. Conséquences

de

la

problématologie,

Dans

Argumentation

et

questionnement sous la direction de corinne Hoogaert, paris, presses
universitaires de France ,1996.
Ducrot Oswald,
2. Les échelles argumentatives, éd de Minuit, 1980, Paris.
Jacques Moeschler,
3. Argumentation et Conversation : Eléments pour une analyse pragmatique
du discours, Hatier-Credif, Paris, Août, 1985
Michel Meyer,
4. De la problématologie, Philosophie, Science el Langage, Paris, Le livre de
poche, 1994
5. Pour Une anthropologie rhétorique, éditions l’université de Bruxelles, 1986
6. Qu’est-ce que l’argumentation ? Paris, Vrin, 2005.
Oléron, pierre,
7. Organisation et articulation des

échanges de paroles, éditions de

l’université de Bruxelles, 1986.
Reboul(A) et Moeschler(J)
8. Dictionnaire Encyclopédique de pragmatique éd du seuil, 1994.
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سادسا :المواقع اإللكترونية:
ً

 .1سناء المصرم ،ىكامش الفتح اإلسبلمي لمصر "حكايات الدخكؿ ك رحمة االنصيار ،المنيؿ دالية
الكرمؿ" .www.wahbem@yahoo.com
 .2يكسؼ زيداف ،فتح مصر "بشاعة المقكقس" www.almasryalyoum.com
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:الممخص

عتمادا عمى
الكشف عن آليات الحجاج المتبعة من "السكوني" إلثبات صحة العقيدة األشعرية ِا
تستيدف ىذه الدراسة
َ
ً
 ىذا العمم.ًعموما وفي عمم الكالم خاصة
أن الحجاج آلي ٌة واسعة الحضور في الخطاب اإلسالمي
َّ النموذج الحجاجي األصولي؛ ذلك
ً
َّ ستمد من النصوص المقدسة (قرآ ًنا وسنةً) ِا
َّ الذي ِا
أمر
الحجاج ًا
 َو-أي عمم الكالم
َ
ْ –  ف َغ َدا،ستمد شرعيتو في الوجود وحتى بعض مادتو
ِ واح ًدا غايتُو تغيير معتقدات المخالفين من
.من الممل والنحل األخرى
َ الف َرق والمذاىب اإلسالمية أو
ٍّ
لمصن ِفو "أبي عمي عمر السكوني"؛ الذي يمثّل مدون ًة حجاجي ًة وفق منطق
"تم ِانتقاء كتاب "عيون المناظرات
َّ وقد

ِ  ُي،المتكمّمين المسممين
 وينبري لمدفاع عنيا،برُز فييا "السكوني" من خالل مائ ًة وستين مناظرةً ِاختيارات السادة األشاعرة في العقيدة
ٍ
ٍ
ستميتة م ْنو لمترويج
محاولة ُم
 في، واسقاط ك ّل اآلراء المعارضة ليا من داخل النسق المعرفي اإلسالمي ومن خارجو،وبيان وجاىتيا
ً فَسعت الدراسة إلى مقاربة ىذه المناظرات بالمراوحة بين المنيج الوصفي تارةً والمنيج التداولي تارة...لمعقيدة األشعرية ونشرىا

 مع تمقف بعض الدللت واإلحالت الثقافية والحفر في.المدونة
 بغي َة إماطة المثام عن اآلليات المنطقية والمغوية والبالغية في،أخرى
ّ
"خمفياتيا الدينية والتاريخية والسياسية والسوسيولوجية عمى نحو ُيسمم إلى فيم آليات الحجاج األصولي األشعري عند "السكوني
ٍ
ٍ
.تمحل في تأويميا
المدونة أو
تعسف في فرض اآلليات عمى مناظرات
النصية والثقافية والحضارية دون
ّ
ّ والوعي بسياقاتو
. أبو عمي عمر السكوني، عيون المناظرات، آليات، مقاربة، المناظرة، الحجاج، التداولية:الكممات المفاتيح

Abstract:

This study targeted detection of mechanisms of argumentation followed by “Elsakoni”

to prove veracity of “Elach’aria” creed depending on the fundamentalist argumentation model

because that mechanism is so pervasive in Islamic discourse generally and specially in
theology this science derived sacred texts(Quran and sunnah ) derived it’s legitimacy in

existence and also subjects theology and argumentation becomes the same thing it’s aim a
change of opposites groups and Islamic doctrines or other sects and creeds the book selected
is “eyes of debates” classified by “ABI ALI OMER ELSAKONI” which represents

the

argumentation record according to Islamic theologians he emerged “Elsakoni” through one
hundred and sixty debates choosed by masters of

“Elach’aria” creed he defended it and

integrity omission all opposites opinions inside Islamic

cognitive patterns and outside in

desperate attempt to promote and spread “Elach’aria” creed the study sought to approach

these debates between descriptive method sometime and pragmatism approach other times

with a view to detection logical, linguistic and rhetorical mechanisms in report also grab some
cultural significances and referrals searching it’s religious, Historical, political, sociological

backgrounds leading to Understanding mechanisms of argumentation the fundamentalist
“Elach’aria” by “Elsakoni” aware textual, cultural, civilized contexts without abuse to
mechanisms into report debates or dissolve in interpretation.

keywords: pragmatism, argumentation, debate, approach, mechanisms, eyes of debates,
ABI ALI OMER ELSAKONI.

