
 

موسومة بــ: ةالعربيواللغة  رسالة ُمقّدمة لنيل شهادة الدكتوراه في األدب      

دراسات بالغية معاصرة تخصص:  
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 بالغة الحجاج المنطقي لدى المفسرين المعاصرين

 )آيات العقيدة بين تفسيري الشعراوي والطباطبائي(

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

﴿: قال تعالى                          

                  ﴾  

 

 (66/آل عمران)                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 :إهداء                                              

 :أهدي مثرة جهدي وعملي إىل كل من                              

 .إىل حممد بن عبد اهلل معلمي وشفيعي علية الصالة والسالم                     

 .إىل روح خاليت وأمي األوىل ربيعة اليت اختارت تيه السماء بدل األرض               

 .إىل أمي اليت تعلمت منها معاين التضحية، واليت ضحت بسنني عمرها من أجلي            

 .ارة، سندي يف احلياةسإىل اخويت حممد و                                   

  ، غليد عبد القادر،عمار منورمنتصر بلحاج،  :إىل أصدقائي الذين رافقوين يف مشواري الدرسي 

 يس عمر، سامية عباسةبن ادر                                  

 .حسان، رضا، ربيع، ماحي، خمتار، األستاذ العجال: إىل أصدقائي يف احلياة كل بامسه      

 

        األستاذ دمحاين  :أساتذة قسم األدب العريب إىل كل املتواضع  أهدي هذا العملويف األخري 
      األستاذ  ،مكرومسعيد األستاذ  األستاذ بن عائشة حسني، جعفر يايوش،األستاذ  نور الدين،

، األستاذة فرحيي مليكة، األستاذ معمر عبد اهلل، األستاذة حسني بن مصطفى أبو بكر، األستاذ عالّم
من مل يذكرهم قلمي، ومل ، األستاذة العريب نرميان،األستاذة مكاوي خرية، وإىل كل طانيةحطاب 

 .ينساهم قليب، حتية شكر وامتنان وعرفان

 

 .بن عمارة حممد                                                                                      



 

 

 .وتقدير شكر وعرفان                                  

، وبعد احلمد هلل تبارك هلذا اجملهود العلمي املتواضع أنا أضع اللمسات األخريةو    
 تقديموجب حتمًا  وتعاىل، والشكر له على توفيقه وعونه على إمتام هذا البحث،

 :املستحق من الشكر والتقدير والعرفان ابتداء وانتهاء لألستاذ            

 .الدكتور دمحاني نور الدين                               

 الذي قّدم من سعة صدره، وكفاية علمه فتوحات أتاحت لي تعضيد حبثي،  إْذ 

 .تعهد هذا العمل بالّسقيا والرعايا واجلهد والتصويب والصرب حتى استوى ونضج

 .م األجر واجلزاءفله من اهلل عظي

السفر،  كما أتقدم بالشكر لألساتذة األفاضل أعضاء جلنة املناقشة الذين تكبدوا عناء 
 .باملالحظات والتصويبات همراجعة البحث وتقوميه وتوجيه ومشقة

 

 .جزى اهلل اجلميع عين خري اجلزاء،  ووفقنا مجيعا ملا حيبه ويرضاه                

 

 

 .بن عمارة حممد                                                                                 
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 ّدمةــــــــــمق                                           

مّيز هبا يف تاليت ت لفاعليةانظرًا إىل  بالغة   ، وعناية  متزايد   تمام  باهحظيت نظريات احلجاج يف السنوات األخرية    
كشف مقاصدها ومراميها، و  خبايها العصية، تنطاقواس واخرتاق صمتها،  فك مغالق خمتلف اخلطابات الطبيعية،

مينحها طاقات إقناعية  إذ  ات اخلطابخمتلف احلجاج أمهيتُه وزمخُه من الوظائف اليت يضطلع هبا داخل  سيويكت
األفكار ومتكني مقتضيات القول يف كيانات املتلقني تصديقاً و  املعتقداتو  التصورات من شأهنا ترسيخ وتداولية

شاييم بيرلمان ، ويرجع فضل السبق يف إعادة بعث نظرية احلجاج وصياغتها يف ثوب جديد إىل وإميانًا واعتقاداً 
صاغا اللذان  (م8591 "ة الجديدةالبالغ"مصنف في الحجاج )من خالل كتاهبما املشرتك  وألبرخت تيتكاه

ذلك لنظرية ، لُيأسسا بالضروري املغلق وعن املنطق الصوريتبتعد عن املغالطات السوفسطائية  نظرية حجاجية هفي
 .االحتماليةو  العقالنية قوامهاحجاجية 

سات ا، والدر سات البالغية عامةً امرجعًا مهمًا يف الدر وألبرخت تيتكاه شاييم بيرلمان أصبح ، م8591ومنذ    
 ملستجداتنظرية حجاجية معاصرة تستجيب  قواعد احلجاجية بصفة أخص، نظرًا للجهود اليت قام هبا يف إرساء

 النظرية الحجاجية: فظهرتالدراسات حول نظرية احلجاج، تنوعت البحوث و  وقد تكاثرت، ومتطلباته العصر
 البالغية النظرية الحجاجية :ومنهاجون كلود أنسكومير، أوزفالد دبيكر و ، ومتثلها األعمال اليت قّدمها اللسانية

، ستيفان تولمين، ومنها املقاربة احلجاجية املنطقية اليت قّدمها كل من ميشال ماييراألعمال اليت قّدمها  ومتثلها
، آلرسطوامتداداً  بيرلمانصاغه احلجاجي الذي  جبالنموذ  قد اهتدت هذه التوجهات يف بدايتها، و وبليز غرايس
حيان كما هو متجاوزًة إياه يف بعض األجاجية، الذي غفل عنه بريملان يف نظريته احلالقصور  تدارك لكنها حاولت

 .بيرلماننظرية حجاجية لسانيًة ختتلف عما قّدمه  اصاغ لذانال جون كلود أنسكوميرو  ويكر أوزفالد داحلال مع 

 واإلجرائي على املستوى املعريف واملنهجي يف بعض األحيان والتباين والتجاذب ،والثراء وعلى ضوء هذا التنوع  
، جاجية يف اخلطاب التفسريي املعاصر، يأيت هذا البحث ليفحص أبعاد النظرية احلبني خمتلف املقاربات احلجاجية



 مقّدمة

 ج 

، ومركزه اليت تعّد عصب البحثو  شاييم بيرلمان وألبرخت تيتكاهاليت ّقدمها  من الدراسات مستفدين يف ذلك
الوقوف على طرائق تداول املفسرين املعاصرين للحقيقة القرآنية، واملدافعة عن خواصها العقدية  اولنيحم

 األقضية العقدية يف كيانمتكني اليت يهتدي هبا اخلطاب التفسريي يف سبيل ة احلجاجية اخلطاط ورصدوالتقديسية، 
املمثلني واألعالم  قراءة واالختبار باعتبارهم الرؤوسمتخذين من تفسريي  الشعراوي والطباطبائي منوذجًا للاملتلقني، 

النافقني يف فنون التفسري والتأويل، وهذا االختيار سيقودنا  إىل استبيان األمناط احلجاجية واملناحي الربهانية اليت 
 وخترجياته اليت ينحتها آلي القرآن الكرمي، توجهاته العقدية، وإنتماءاته املذهبية، صحة طوعها كل مفسر يف إثبات

 :بـ وعليه جاء حبثنا موسوماً 

 ينبالغة احلجاج املنطقي لدى املفسرين املعاصر                             

 (الشعراوي والطباطبائي أمنوذجا آيات العقيدة بني تفسريْي)                  

 :ءتني كلتامها ضروريالقارئ من كفاسة أن منكن اوقد كان مهّنها يف هذه الدر   

 البحث  عصب هءة البسط النظري الدقيق الدائر على عرض منوال شاييم يربملان يف احلجاج باعتبار كفا
 سواء ،ملا قّدمه من إضافات مهمة يف ميدان الدراسات احلجاجية نظراً  وذلك األساسية،وأحد أعمدته 

 ، أو على املستوى اإلجرائي،الفلسفية ة واألصول النظريةعلى املستوى النظري من حيث اخللفيات املعرفي
قدر اإلمكان  ، وسنحاول ةتقنيات احلجاجيالو ، نطلقاتاملطر، و األو ، قدماتاملو ، شكالتاإل من حيث

اليت تلتقي مع ما قّدمه شاييم  األخرى القول يف املشاريع احلجاجية يف الشق النظري من حبثنا بسط
 .تلك اليت احتفت باحلجاج املنطقي والسيما ،بريملان

 محمد متولي لاملدونة التفسريية : الدائرة على مقاربة مدونتني  تفسرييتني ممثلًة يف جراء واالختباركفاءة اإل
للسيّد محمد  واملدونة التفسريية، (و خواطر الشعروايتفسير الشعرواي، أ) :واملسماة بـ الشعراوي،

غايتنا من مقاربة  وقد كانت، (الميزان في تفسير القرآن) :ى بـسميف تفسريه املحسين الطباطبائي 
ى لنا ت  أ  قد ت  و التفسريي،  ماخطاهبنظمة احلجاجية اليت يهتدي هبا هاتني املدونتني التفسريينت استخراج األ

 بريملان الذي قدمه شاييم إسقاط اآلليات اإلجرائية لبالغة احلجاج املنطقي ممثلة يف منوذجب ذلك
اكتشاف الطرق هذا اإلجراء أتاح لنا ، و يف شقه العقدي التفسريي ماخطاهبعلى  وأولربخت تيتكاه

رصد ومكننا من  ،عقديةالتوجهاته و  ،الدينية مواقفه ةغياص يف كل مفسر هبا يهتديالظاهرة واخلفية اليت 
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واالنتصار هلا وفق أنساق الِدفاع عنها األقضية العقدية الكربى، وكيفيات على  والتدليل الربهنة طرق
اذج من آيات على من يف ذلك ، مقتصرينومذهبه استداللية وأمناط حجاجية تتوافق مع مقاصد املفسر

والتوافق بني اإلمجاع  ذلك مل تلقاليت تعدُّ ساحة التحاجج بني خمتلف املفسرين باعتبارها آيات  ةالعقيد
 يف شقه العقدي ومساءلة النص التفسريهو الذي دفعنا إىل إختبار  والتباين ختالفاالوهذا  ،املفسرين

اليت يستعني هبا كل والسياسات اخلطابية اإلستداللية  والطرق احلجاجية نوالامل والكشف عن حجاجيًّا،
 توجهات املخالفةالد على ر وال املذهبية، ، واالنتصار لتوجهاتهالعقدية تصوراته يف ترشيح وترسيخ مفسر

 . ملذهبه واملناوئة

، ية املعاصرةنظرية احلجاجال دفعتنا إىل البحث يف اليت هذا، وقد تضافرت مجلة من األسباب املوضوعية والذاتية    
 :، وميكننا أن نوجز هذ األسباب فيما يليفسريية املعاصرةتها وفعاليتها يف مقاربة  املدونة  التواختبار مدى جناع

 األسباب الموضوعية: 
املداوالت العلمية املعمقة اليت حضنها فريق التكوين يف مشروع الدراسات البالغية املعاصرة، واليت كانت  .1

دمحاين نور الدين، والذي كلفنا بتعقب األبعاد احلجاجية للمتون التفسريية : حتت إشراف الدكتور
 .شقه العقدي املعاصرة، واستجالء اخلواص العلمية والنظرية الوامسة للخطاب التفسريي يف

الرغبة اجلاحمة يف استئناف املسار العلمي الذي بدأناه يف املاسرت، والذي خصصناه ملقاربة املنت التفسريي  .2
 .لدى املعتزلة

وتبيِّني مدى قدرهتا  اإلجرائية،آلياهتا و ة، الرغبة يف التعريف بنظريات احلجاج وتبسيط مفاهيمها النظري .3
اخلطاب  يف مقاربة هااستثمار  وجناعتها وفعاليتها يف مقاربة خمتلف اخلطابات الطبيعية، والعمل على

 .التفسريي
 .ندرة الدراسات اليت تناولت املدونة التفسريية مبقاربة بالغية حجاجية .4
 .عية اليت يزخر هبانفض الغبار عن اخلطاب التفسري ورصد األبعاد احلجاجية والطاقات اإلقنا .5
 .يف شقه العقدي اخلطاب الفسريي رّ الذي أط الرغبة يف الكشف عن البناء احلجاجي .6
الشعراوي، ومدونة محمد متولي في مدونة للخطاب التفسريي نظمة احلجاجية البانية األ الكشف عن .7

، وذلك بالوقوف على االسرتاتيجيات احلجاجية، والسياسات اخلطابية، وطرق ائيمحمد حسين الطباطب
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االستدالل على األقضية العقدية يف كل تفسري، واختبار الفاعلية احلجاجية التداولية لكل مفسر، ويأيت 
 .هذا رغبًة مّنا يف معرفة خصوصية كل تفسري من الناحية احلجاجية

باعتبار أّن األول  ،(الشعراوي، الطباطبائي)الرغبة يف الكشف عن التجاذبات املوجودة بني املفسرين  .8
إىل املدرسة اإلمامية، وهذا االختالف هو  (الطباطبائي)دسة السنية، والثاين املينتمي إىل  (الشعراوي)

 .الذي حفزنا على اختبار طرق االستدالل واحملاججة يف املدرستني
 الذاتية األسباب: 

 .بصفة أخصالبالغية عامة والدرسات الحجاجية الدرسات : صميلنا  إىل ختصّ  .1
 .للنص القرآين اً وشارح اً مصاحب اً باره نصتامليل إىل اخلطاب التفسري باع .2
 . جاذبات والتباينات املوجودة بني املفسرينالت الرغبة يف االحتكاك باملدونات التفسريية، ورصد .3
 أمناط احلجة ك بالوقوف علىاألبعاد اإليديولوجية اليت أطرت اخلطاب التفسريي، وذلالرغبة يف معرفة  .4

املدرسة اإلمامية ممثلًة يف الشيخ الشعراوي و يف  ة السنية ممثلةً املدرس، والسيما بني وكيفيات اشتغاهلا داخله
 .والتجاذب والتناظر لتحاججساحة ل اللذان يعدان الشيخ الطباطبائي

ترمجت مشاغلنا، وصاغت تصورتنا محل كل فصل مجلًة من القضايا  ،على مدخل  وأربعة فصول ناحبثأدرنا قد و   
 :كالتايل نروم إدراكها وإصابتها، وميكن تفصيل خطتنااليت 

 مشكلة البحث وقفنا على  مث، وقضاياه حجاجطرقنا فيها للاإليطار العام لألطروحة، فت مثلت :مقّدمة
األسباب الذاتية واملوضوعية اليت دفعت بنا إىل عرجنا على واإلجرائية واملنهجية، و وتساؤالته النظرية 

أهم املصادر واملراجع اليت ذللت لنا الصعوبات وأنارت  إىل يف األخري تطرقناو خوض غمار هذا البحث، 
 .لنا طريق البحث

 ختص  اليت قضاياال ملختلف فيهعرضنا ت توطئًة مبدخل مفامهي ملصطلحات العنوان، مثّ  نتضم  : مدخل
اليت انفتح عليها اخلطاب  واملناهج القرائية من حيث التحوالت واملشاغل التفاسري القرآنية املعاصرة

التفسريي  وبني اخلطاب  احلجاج ظر يف العالقة املوجودة بني بسط الناملعاصر، كما حاولنا  التفسريي
، ية ثرية ومتنوعة تساعد على إصابة اإلقناع والتداولباعتباره خطابًا مأصواًل ومشدودًا مبنوال حجاج

 .الشعراوي والطباطبائي المح املنهج احلجاجي يف تفسريي  وختمناه مب
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 رصد  هوقد حاولنا في ،(اشكاالت ومفاهيم وتقاطعات: بالغة الحجاج) :وجاء معنوناً بـ :الفصل األول
ائية، مروراً طاحلركة السوفس احلجاجي الذي قدمته اث اليوناين، فانطلقنا من املشروعيف الرت  بالغة احلجاج

بسقراط وأفالطون، لنصل إىل النموذج البالغي الذي قّدمه آرسطو، كما عملنا يف هذا الفصل على رصد 
عند المفسرين، وعلماء الكالم، أبعاد النظرية احلجاجية يف الرتاث العريب القدمي، فرصدنا أبعادها 

سات البالغية املعاصرة، امث انتقلنا مباشرة إىل الدر  ،والفالسفة  البالغيين،وعلماء األصول، والفقهاء، و 
خت تيتكاه، وألبر  وشاييم بيرلمان، ستيفن تولمين :املشاريع احلجاجية اليت قّدمها كل منفعرجنا على 

العرب ويف األخري وقفنا على تفاعل النقاد ، وجان بليز غرايز وأوزفالد ديكرو وجون كلود أنسكومبر،
طه عبد : واليت تصدى هلا كل  ة البارزة،ع احلجاجيّ اريمع النظريات احلجاجية املعاصرة، فقّدمنا املش

 .ومحمد العمري، وأبو بكر العزاوي، وحمادي صمود، وصالح فضل وعبد اهلل صولة، الرحمان،
 (التحليل دراسة في وسائل اإلقناع وأسس: الخطاب الحجاجي) :وجاء معنونًا بـ :الفصل الثاني، 

وقوانينه،  قوماته، وأسسه،احلجاجي، مع التطرق مل قد حاولنا يف هذا الفصل عرض مفهوم اخلطابو 
املعاصرة، وقد ركزنا جهودنا  احلجاجية رياتجرائي للنظمث انتقلنا إىل بسط النظر يف الشق اإل وأنواعه،

اكتفينا بتناول الشق املنطقي ، و تيتكاهألبرخت شاييم بيرلمان و على النموذج احلجاجي الذي قّدمه 
 .أوزفالد ديكر وجون كلود أنسكومبرية احلجاج اللغوي اليت قّدمها لنظر 

 هعملنا في ،(البناء الحجاجي آليات العقدية في تفسير الشعراوي) :وجاء معنونًا بـ: الفصل الثالث 
الحجاجية، التقنيات األطر الحجاجية، المنطلقات ): املقوالت احلجاجية األربع على اختبار

، حجاجيا   للشيخ الشعراوي، ومساءلة النصوص التفسريية (الحجاجية، واالستراتيجيات الحجاجية
اليت تناولت  النصوصالنصوص اليت تصدت آليات العقدية، فاقتصرنا على  اختيارنا على وقد وقع

 .(صفة االستواء –صفة اليد  –وحدانية اهلل  –وجود اهلل ): التالية قضاياال
 يف هذا  تابعنا ،(البناء الحجاجي آليات العقدية في تفسير الطباطبائي) :وجاء معنوناً بـ: الفصل الرابع

ها يف تفسري ناومساءلة نفس النصوص التفسريية اليت تناول الفصل اختبار املقوالت احلجاجية األربعة،
التفسريية لكل مفسر، وقد قادنا هذا االختبار الشعراوي، فكان عملنا عبارة عن مقارنة بني التوجهات 

أطر تصورات كل مفسر، حمكومة باخلواص املذهبية اليت تُ  إىل أّن نظام العمل احلجاجي لدى املفسري ن
لذلك وجدنا  كل مفسر ينتصر لتوجهاته املذهبية، وإنتماءاته العقدية وفق رؤية  مدعمة ومدججة جبملة 

 .من احلجج



 مقّدمة

 ز 

 النتائج واحملاصيل اليت توصّل إليها  أهمرصد  هااولنا فيحعبارة عن خالصة  متةجاءت اخلا :الخاتمة
 .النظري والتطبيقي: البحث بشقيه

 مصطلحات البحث، وللتعريف ببعض األعالمو  آيات جاءت املالحق لضبط أهم :المالحق. 
 منها يف حبثنا صن فنا فيها املصادر واملراجع العربية واألجنبية اليت أفدنا :بيلوغرافيا البحث. 
 حات كل منهاعناصر البحث وموضوعاته، وحددنا صفرتبنا فيه  :فهرس الموضوعات. 

يستجب  مركب   االستناد إىل منهج   اقتضت طبيعة املوضوع املتوخى يف هذه الدراسة، فقد المنهجأّما فيما خيص   
 املادة العلمية املتعلقة بالدرس احلجاجي، ا من مجعاالستقرائي الذي مكنن   أوهلا املنهجفكان  لتطلعاتنا البحثية،

الرتاث العريب  من النشأة اليونانية، ومرورًا بتجليات الدرس احلجاجي يف بع تاريخ النظريات احلجاجية بدءً وتت
 ساعدنا هذا املنهج على استقراءبأقطاب النظرية احلجاجية املعاصرة بشقيها العريب والغريب، كما  القدمي، وانتهاءً 

ملختلف النظريات احلجاجية بتفرعاهتا البالغية واملنطقية واللغوية والتداولية  واإلجرائية ل الفلسفية واملعرفيةاألصو 
الشعراوي  يت  مدونيف مقاربة  هاعتمدنا الذي تداويلال جاجياحل التحليل املنهج منهج عضّد هذاوي والفلسفية،

دونتني  املدروستني، وإبراز األبعاد التداولية والطاقات ، وذلك بغرض الكشف عن البناء احلجاجي للموالطباطبائي
 .تفسريية مدونة يف كل اإلقناعية 

متكينها يف كيانات املتلقني هلذا تسعى إىل   اليت وتضع هذه الدراسة لنفسها مجلًة من األهداف واملقاصد   
 :العمل، ومن بني أهم هذه األهداف

 ة، املنطقيّ ) :خمتلف مستوياتهاملعاصرة اليت اهتمت باخلطاب يف و  القدمية التعريف بأهم النظريات احلجاجية
 .(ةاللسانيّ ة،البالغيّ 

 البالغي، التفسريي، األصويل، الفلسفي، )العريب القدمي  يف الرتاث ةحلجاجيّ ا بتجليات النظرية التنويه
  (.الكالميالفقهي، 

  خاصة إىل بالغة على مجيع اخلطاباتاإلجرائية حماولة االنتقال بالبالغة العربية من بالغة تعمم مقوالهتا 
جاج حلقناع و اإلالتخييل واإلمتاع إىل بالغة  بالغة أي من ،املدروس اخلطايبتراعي خصوصية اجلنس 

 .ستداللاالو 
  (الشعراوي، الطباطبائي)اختبار جتليات النظرية احلجاجية املعاصرة على النصوص التفسرييّة املعاصرة 



 مقّدمة

 ح 

  التفسريي  ناء املنتيف ب كمتحتاليت  ، والسياسات اخلطابيةآلليات احلجاجيةالكشف عن احماولة
 .املعاصر

 من خالل تفسريي   املدرسة السنية ونظريهتا اإلمامية بني ات واالختالفات املوجودةالتباين عمل على رصدال 
 . الطباطبائيو الشعراوي 

  التفسريي حجاجية ختتص باخلطاببالغية حماولة صوغ نظرية. 

 ، فقد متثلت يف مجلة  من التساؤالت منها ما هوشكالية التي عليها مدار البحث والدراسةاإل خيصفيما أّما   
 :لتطبيقي ، وميكن إمجاهلا يف التساؤالت التاليةنظري، ومنها ما هو متعلق بالشق اال متعلق بالشق

 ؟.ما طبيعة الحجاج كممارسة وكنظرية 
  ؟.ون القول في نظرية الحجاجر المعاصكيف استأنف النقاد الغربيون 
 ؟.النقاد العرب الدرس الحجاجي المعاصر كيف تلقى 
 ؟.إلى أي مدى يمكننا اإلفادة من الدرس الحجاجي الغربي 
 ؟.كيف يمكننا قراءة التراث العربي بمختلف معارفه باالعتماد على المقاربة الحجاجية المعاصرة 

 : أّما التساؤالت املكزية اليت تشكل عصب البحث وقوامه ميكننا إمجاهلا يف

  ممارسة خطابية لدى المفسرين و  تداولية النظرية الحجاجية باعتبارها كفاءة أبعادما هي
 المعاصرين؟

  كل من الشعراوي والطباطبائي في  هاانتهجالخطابية، التي ما هي اآلليات الحجاجية، والسياسات 
  ؟.اتهم العقدية، وتوجهاتهم المذهبيةعن تصور الدفاع 

 ؟ أو ما يسمى بالبالغة .هل يمكن صياغة نظرية حجاجية عربية تختص بالخطاب التفسري
 ؟.الخاصة

  ؟.ىهل للخطاب التفسيري خصوصية تمّيزه عن باقي الخطابات الحجاجية األخر 

 :أمهها  اهتدينا جبملة من املصادر واملراجع هلذه الدراسة ولتحقيق األهداف املرسومة، واملقاصد املأمولة

 يف بالغة اخلطاب االقناعي حملمد العمري               . 



 مقّدمة

 ط 

 احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم مظاهره األسلوبية لعبد اهلل صولة. 
  لعبد اهلل صولة( دراسات وتطبيقات)يف نظرية احلجاج. 
 إشراف محادي صمود. أرسطو إىل اليوم أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من 
 احلجاج يف البالغة املعاصرة حملمد سامل الطلىب 
  لعلي شعبان( نظرات يف أدب اجلاحظ وتفسريات الطربي)احلجاج بني املنوال واملثال. 
 أصول احلوار وجتديد علم الكالم لطه عبد الرمحان 
 أبو بكر العزاوي. اللغة واحلجاج. 
  خالل الدراسات البالغية واملنطقة واللسانية حملمد الطروسالنظرية احلجاجية من. 

 Chaime perelma et lucie olbrechts tyteca, traité de l 
argumentation. 

 Chaime perelma, l empire de rhètorique. 
 املفسرون حياهتم ومنهجهم للسيد حممد علي ايازي. 
 علي أكرب بابائي. مدارس التفسري اإلسالمي. 
 قواعد التفسري لدى الشيعة والسنة، حممد فاكر امليبدي. 
 ألمساء بنت رجب بن سامل أبو صاحل مباحث العقيدة بني أهل السنة والشيعة. 
 تفسري الشعراوي حملمد متويل الشعراوي. 
 تفسري امليزان يف تفسري القرآن للسّيد حممد حسني الطباطبائي. 

أثناء اليت واجهتنا الصعوبات ، ومن بني الصعوباتمجلة من  أي حبث من -كما هو معلوم-هذا وال خيلو   
 :فيما يلي رحلتنا البحثية

  وهذا ( القضاء البالغة، الفلسفة، املنطق، اللغة، التداولية،)تداخل احلجاج مع مجلة  من احلقول املعرفية
د ث  تشعبًا يف املصطلح واملفهوم كسبه زمخًا معرفّياالتداخل والتقاطع أ  همهمة تفكيك علينا صّعب أ ح 

 .هوتشرحي
 ضاعف من جهودنا للحصول على  إحلاحنا على تأصيل املفاهيم العلمية يف بيئتها األصلية، وهذا اإلحلاح

 .صعوبات الرتمجة واشكاالهتا ا رافقتهاليت ةاألجنبي بالكت



 مقّدمة

 ي 

  حّتمت علينا احلذر املفرط يف التعامل مع حاسسيةإتصال البحث بقضايا العقيدة ممّا خلق لدينا 
  .، والسيما تلك القضايا اليت متس الذات اإلهليةاملوضوع

   والطباطبائي وال سيما الشعراوي قّلة املراجع اليت تعاملت مع تفسريي. 
  تداخل مجلة من املعارف يف اخلطاب التفسريي املعاصر حبيث أصبح خطابا ال يكتفي بالشق الديين، بل

إىل خمتلف املباحث العلمية والفلسفية واملنطقية واإلقتصادية واإلجتماعية، وهذا التداخل والتعدد  تعدى
 .تفكيكه ومقاربته اليت استنزفت منا جهًدا ووقتاً  علينا بوالثراء صع  

غري حمدود من العون الومع ذلك، فقد ُعمل على تدليل هذه العقبات وختطيها إلمتام البحث، وذلك ب   
، وقّدم يل من سعة وّجه وأرشد، وأضاف وأخلص ، الذيتاذ املشرف الدكتور دمحاني نور الديناألس

 .حىت استوت الرسالة على سوقهافتوحات أتاحت يل تعضيد ما أُغفل من حبثي  ية علميهصدره، وكفا

: ])وعماًل بقوله تعاىل         ) لألستاذ  والعرفان الشكرأمسى أتقدم ب  [7/ابراهيم

الذي أشرف على هذا البحث وحتمل قسطا كبريًا من عناء اجنازه، املشرف الدكتور نور الدين دمحاني 

 .  التكوين وجلنة املناقشةللجنة يفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر  ال كماواإلرشاد،   بالتوجيه والتصحيح 

 .2822جانفي  88مستغامن : بن عمارة حممد                                                                   
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 .تمهيد   

ة باعتبارها نصوصًا هلا خصوصيتها اليت متّيزها عن املعاصر القرآنية سري اإىل التف تَنظُر املقاربة احلجاجّية يف حبثنا  
أخرى، فهي تضطلع بوظيفة تفسرييٍّة وتأوياليٍّة وإبالغّيٍة هتدف إىل متكني مقتضى القول يف نفس باقي النصوص 

بصورٍة كبريٍة على ترسيخ  املعاصر  ، ويعمل اخلطاب التفسريي1املتلقي الشاهد والغائب كتمثّلها يف نفس املفسر
آن الكرمي، وحماولة بناء جمتمع حيمل قّيماً عقائديًّة نقّيًة اليت جاء هبا القر  والتشريعية والقيمّية العقيدةو  الدينية بائ امل

خالّيًة من الشوائب والشكوك اليت حلقت بعقائد املسلمني من خرافات وبدع وأساطري اليت ال يستوعبها عقل 
 ؟.املسلم املعاصر فكيف يستوعبها اآلخر الغري مسلم

بالغة انحجرج انمظاق  ندى انمفسيين "ث عليه مدار البح الذي بدو أّن الرهانيومن هذا املنطلق  
يتحّدّئ باألساس يف حماولة رصد  ("آيرت انعقيدة بين تفسيي انشعيااي ااناحرطحري  أنموذرر  ) انمعرصيين

، تنتمي األوىل إىل  انمد سة "إحداثيات احلّجة يف التفاسري املعاصرة، ومقاربة أمناط احلجاج بني بئتنين متباينتنين
على يد أحد أبرز مفسريها  "مد سة أهل انحيت"، والثانّية إىل 2انشيخ محمد متون  انشعيااييف ممثلها  "انسظّية
، ولتحديد أهم املقومات اليت يقوم عليها العقل التفسريي املعاصر يف 3انشيخ محمد حسين اناحرطحري ورموزها 

ت املذهبّية والتوجهات العقديّة، سنعمل على تتبع تفاعله مع اخلطاب القرآين تفسريًا وتأوياًل وانتصارًا لالنتماءا
اخلواص احلجاجّية يف تفسري حممد متويل الشعراوي، وتفسري حممد حسني الطباطبائي، باعتبارها تفاسري حتتوي 
على تشكيالت خطابّية، وتقنيات حجاجّية، وأبعائ تداولّية أملتها االنتماءات املذهبّية، والتوجهات العقديّة لكلى 

 . جلني، متخذين من آيات العقيدة حمور الدراسة  ومنطلقهاالر 

وعليه فاملقاربة احلجاجّية يف هذا البحث ستعمل على استجالء خمتلف الطرائق احلجاجّية، والشبكات اخلطابّية،   
لدينّية، واألساليب الربهانّية، والتقنّيات اللغويّة اليت اعتمدها كل من الشعراوي والطباطبائي يف ترسيخ آراهم ا

واالنتصار لتصوراهتم العقديّة ومشارهبم الفكرية، وتزكّية تأويالهتم وخترجباهتم آليات  معتقداهتم املذهبّية، ومتكني
                                                           

 .812، ص8002، الرياض، 1عيد بلبع، مقّدمة يف نظرية البالغة النبويّة السياق وتوجيه ئاللة النص، بلنسّية للنشر والتوزيع، ط،  1
 ، ص(2)التعريف بشخصية حممد متويل الشعراوي، يُنظر امللحق  2
 ، ص(2)التعريف بشخصية حممد حسني الطباطبائي، ُُيظر، امللحق  3
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العقيدة، وهذا املنحى التفسريي ال يتأتى إىل عن طريق تفعيل ترسانة من احلجج اليت تُعدُّ احلّد الفاصل الذي 
 .ها املفسر من عدمهائد اليت ينحتتقّييم مدى صدق العقحُيتكم إليه يف 

 :تعييف انتفسيي.1

ويرجع ذلك إىل مصاحبة  أثار مصطلح التفسري الكثري من اجلدل واخلالف بني خمتلف املشتغلني على هذا احلقل،
هذا املصطلح للقرآن الكرمي، وهذه املصاحبة وّلدت نوع من التنازع حول مفهوم التفسري وئاللته بني خمتلف 

 .املدارس التفسريية، وخاصة يف تداخله مع بعض املصطلحات كالتأويل وغريه

 .انتفسيي نغة  . أ

 : عاينامل عّدة معاين ملائة فّسر، ومن أشهر هذه  ذكر أهل اللغة  

ُر، »: عرفه ابن فارس بقوله   الفاء والسني والراء كلمة واحدة تدل على بيان الشيء وإيضاحه، ومن ذلك الُفسن
الُفسر البيان، فسر الشيء »: ، ويذهب ابن منظور إىل تعريفه بقوله1«يقال فسرت الشيء  وفسرته، والتفسرة

الُفسر اإلبانة، وكشف املغطى  »: ، وجاء يف القاموس احمليط2«.كسر، ويُفُسره بالضم أبانه ووضحهيُفسره بال
 3«.كالتفسري وحنوه

وعلى ضوء هذه التعاريف اللغوية املقتضبة ُيكن القول أّن التفسري هو اإلظهار والكشف واإلبانة والتوضيح 
 .والتفصيل، وكلها معاٍن تتدفق يف حقٍل ئاليلٍّ واحد

 .انتفسيي اصاالحر  . ب

تعدئت أراء العلماء يف املعىن اإلصطالحي للتفسري، فقد رآه بعضهم علمًا ليس من العلوم اليت هلا حدٌّ مانع   
جامع، ألّن ليس له قوانني أو ملكات حتكمه مثل باقي العلوم العقلية، هلذا اُكتقي يف إيضاحه بأنه بيان كالم اهلل، 

، وهبذا ُيصبح التفسري حماولًة لفهم املرائ من كالم اهلل يف 4ألفاظ القرآن الكرمي ويوضحهاأو هو العلم الذي يُبنّي 

                                                           
 .522ص/8بن فارس، مقاييس اللغة، جأبو احلسني أمحد  1
 .2/46ابن منظور، لسان العرب، ج 2
 .195ص/1الفريوز أبائي، القاموس احمليط، ج 3
 .12ص/1يُنظر، حممد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون، ج 4
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القرآن الكرمي، وليس علمًا قطعيًّا يتسم بالضرورة، فهو علم مرتبط بسياقات حتكم تغريه وجتدئه حبسب متطلبات 
 .العصر واألمة اإلسالمية

هو علم »: ها ما ذهب إليه أبوحيان األندلسي الذي يُعرفه قائالً وقد تعدئت تعاريف العلماء هلذا العلم من بين  
يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن الكرمي ومدلوالهتا، وأحكامها اإلفرائية والرتكيبية،  ومعانيها اليت حُتمل 

وبالغة ، فهو علم يقتضي اإلحاطة الشاملة بعلوم اللغة من حنو وصرف 1«عليها حال الرتكيب وتتمات ذلك
علم يُعرف به كتاب اهلل املنزل على نبيه حممد، وبيان »: ومعجمًا وعلوم القرآن، ويذهب الزركشي إىل تعريفه بـأنه

معانيه واستخراج أحكامه وحكمه، واستمدائ ذلك من علم اللغة والنحو وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، 
األندلسي، ، وهبذا ال خيتلف الزركشي عن أبو حيان 2«.خوحيتاج إىل معرفة أسباب النزول والناسخ واملنسو 

 .ن اإلحاطة بعلوم اللغة وعلوم القرآن يف كل مفسر يروم التصدي لكالم اهللويشرتطا

 استنباطها من األلفاظذي يتبعه املفسر يف بيان املعاين وطرق ومّما سبق نستنج أّن التفسري هو املسلك ال
ابراز رأيه وحتديد موقفه جُتاه خمتلف القضايا وفق خطوات منهجية منظمة  والرتاكيب، وربط بعضها ببعض، مع

 .مرتبطة بعلوم القرآن وعلوم اللغة اليت تساعد املفسر على الوصول إىل فهم صحيح وسليم لكالم اهلل

 .(اانمشرغل اانقضرير نتحوالتاا ف  انتجديدقياءة ) ةانمعرصي  انتفرسيي .2

لقد مّر على علم التفسري  عموما حقٌب وأحواٌل بّدلت مفهومه، وغرّيت وظائفه، ووسعت من  جمال اشتغاله،    
وانفتحت حقوله على مجلة من األسئلة الطارئة اليت مل يكن هلا وجوئ يف الفكر العريب اإلسالمي القدمي، وقد مّر 

لتبديل صار مبقتضاها ُُياوز احلقل الديين، لُيدرك على علم التفسري يف الطورين احلديث واملعاصر ضروب من ا
منها ما هو علمي جترييب رياضي ومنها ماهو فلسفي نقدي أئيب مجايل، فعلم التفسري مل  3حقول معرفّية أخرى

يعد آلة مقصورة على التفسري والتأويل الديين فقط، بل غدا منفدًا مفتوحًا ُيدُّ اإلنسان بأسئلة وقضايا يؤّول هبا 
 . وئه، ويربرُّ بواسطتها حقيقته ومآالتهوج

                                                           
 .84ص/1، ج(ئ،ت)، (ئ،ط)الشيخ عائل عبد املوجوئ، ئار الكتب العلمية، : أبو حيان األندلسي، البحر احمليط يف التفسري، تح 1
 .15ص/1م،  ج8004، 1أيب الفضل الدمياطي، ط،: بدر الدبن الزركشي، الربهان يف علوم القرآن، تح 2
، 8002، تونس، 1، سكيليلين للنشر والتوزيع،ط، (يف أئل اجلاحظ وتفسريات الطربي نظرات)يُنظر، علي شعبان، احلجاج بني املنوال واملثال 3
 .118ص
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وهذا املسلك الذي  تلف عّما ألفناه يف التفاسري القدُية،يف التفسري خيقًا فسرون املعاصرون طريسلك املوقد   
يّتسم بالتجديد له مرباراته الوجوئيّة اليت طرأت على اجملتمعات اإلسالمّية، أبرزها الغزو اإلستعماري الغريب للبالئ 

سالمّية الذي نتج عنه احتكاك بالشعوب املسَتعمرة بثقافة املستعمرر، احتكاك متخض عنه تأثري عميق على اإل
التصورات الدينّية، والعقديّة والفقهّية، والنظرة الشمولّية لإلسالم، فانتشرت العلمانّية، وُرمّي اإلسالم بالتخّلف 

ممّا زائ اهلوة بني الشعوب  1ر كلغة بديلة للغة القرآنوالرجعّية والتطرف، أضف إىل ذلك تغلغل لغة املستعم
اإلسالمّية وقرآهنا الذي هو مصدر عقائدها وتشريعاهتا، وكل هذه العوامل االستعماريّة اخلبيثة ئعت وئفعت إىل 

 .ضرورة التجديد يف علم التفسري

 .انتجديد اضواباه ف  انتفرسيي انمعرصيةمفهوم .1.2

ة مبهمة تتحّدئ يف إحياء وبعث معاين القرآن الكرمي، وبياهنا للناس، ونفي كل ئخيل تنهض التفاسري املعاصر   
عنها، واستلهام آياته يف اهلداية ويف بناء احلضارة، ويف كل ما يعرتض حياة املسلم املعاصر، وما ُيسُّ عقيدته 

ف وفاء القرآن حباجات البشريّة ، وكل هذا يكش2وأخالقه، أو ما يؤثر على بناء اجملتمع وقّيمه وسياسته وإقتصائه
على مّر العصور وبكل التغرّيات اليت قد تطرأ على اإلنسان املسلم، فالتجديد يقوم على تقدمي وتيسري معاين القرآن 

 .للناس على ضوء أحواهلم وظروفهم وما يتناسب مع حياهتم الواقعّية والعملّية

مل يسبق إليه أحد ممّا يرتتب عليه إلغاء التفاسري السابقة، وليس هو والتجديد يف التفسري ال يعين أن نأيتَّ بتفسري   
بل يقصد منه مواكبة التفسري حلاجات العصر، وإصالحها، حبيث ال يغدو التفسري »هدم ما بناُه األقدمون، 

ليصبح بذلك  ،3«حبيس األوراق والكتب، وإمنا يساهم يف إصالح واقع الناس وتلبّية حاجاهتم الدينّية والنفسّية
وسيلة يَُطهُر هبا ئين اهلل من البدع واخلرافات اليت حلقت به، وأئاة تساهم يف هنضة الشعوب اإلسالمّية وحترُّررها، 

 .ومقوِّم ضروري يساعد على بناء احلضارة يف ظل روح القرآن الكرمي وحتديات العصر

العلمّية املنهجّية، واالنفالت والفوضى، والقول  هذا، وال نعين بالتجديد اخلروج عن القواعد والضوابط واألسس  
يف القرآن بدون علم، وحتريف معاين اآليات وئاللتها، لتوافق األهواء واإليديولوجيات، وتتوافق مع مقّررات 

                                                           
 .7، املطبعة العصريّة، ص(نظرة يف املفهوم والضوابط)يُنظر، عثمان أمحد عبد الرحيم، التجديد يف التفسري 1
 .29م، ص1978، عمان، 1رأفت، ط، يُنظر، ابراهيم الشريف، اجتاهات اجلديد يف مصر يف العصر احلديث، مكتبة سعيد  2
، 8002، مصر، (ئ، ط)أمحد عبد الرحيم، التجديد يف التفسري مائًة ومنهجا، حبث مقّدم ملؤمتر التجديد يف العلوم اإلسالمّية، جامعة املنيا،  3
 .16ص



       .تمهيديمدخل 

16 
 

، بل هو جتديد يتسم بضوابط علمّية، وأسس منهجّية، قائمة على معطيات عقلّية، خاضعة يف جوهرها 1الغرب
اكبة يف نفس الوقت للعلوم واملعارف والثقافات املعاصرة، وقائرة على حّل وَ اإلسالمّية، ومُ  ألحكام الشريعة

 .مشكالت األمة على هدي احلقائق القرآنّية

وممّا سبق نستنج أّن التجديد يف التفسري ينحصر يف إصالح حال األمة، والعمل على بعث الدين الصايف من   
من عائات وخرافات وأساطري، مع احلرص على تطبيقه يف مجيع جماالت  منابعه األوىل، ونفي كل ئخيل عنه

 .احلياة

 .بواع  انتجديد ف  انتفرسيي انمعرصية. 2.2

ئفعت إىل ضرورة التجديد يف علم التفسري، اليت  الطارئة مة اإلسالمّية من أبرز البواعتيُعدُّ حتدي النهوض باأل  
ورثة وبني التحديّات اليت يشهدها العامل اإلسالمي املعاصر، وإّن الناظر يف حال وبعثه يف حّلة تـُوَّفرُق بني الثوابت امل

وصلت إليه هذه األمة من إحنباس حضاري، وختلف علمي  وم بني األممم، لََيأخذُه احلزن علىاألمة اإلسالمّية الي
اليت  يشهدها العامل املعاصر من  وفكري، وابتعائها عن ئينها الذي هو مصدر قوهتا وعزهتا، وتبعاً للتغريات اهلائلة

أفكار وفلسفات وتكنولوجيا، َوجب على علماء األمة أن يواكبوا هذه التغرّيات كي ال يكون الدين بعيداً عن واقع 
كما هنض ...حياة املسلمني، وذلك باإلجتهائ يف جممل علومه التفسرييّة واألصولّية والفقهّية والكالمّية وغريها

، وعليه نستنج أّن أهم باعث يدعو إىل التجديد 2العصور وواجهوا مشكالهتم وقضاياهم أسالفهم يف خمتلف
واالجتهائ، هو حتدي النهوض باألمة اإلسالمية إىل مصاف احلضارات املتقّدمة، وال يتحقق هذا اهلدف يف نظرنا 

ي املنفتح على اآلخر واحملتفظ إاّل عن طريق االنتقال هبذه األمة من االسالم النظري إىل اإلسالم التطبيقي العمل
 .خبصوصياته الروحّية والشرعّية واحلضارية

وباإلضافة إىل حتدي النهضة باألمة اإلسالمّية، هناك حتديّات أخرى ئفعت إىل ضرورة التجديد أمهها انتشار   
واألفكار املنحرفة  البدع واخلرافات وإلباس الدين ما ليس منه، وظهور املوجات اإلحلائيّة، والفلسفات املائيّة،

، هلذا كان التجديد مطلًبا وضرورًة ملواجهة مثل هذه الظواهر الفكرية، 3والسقيمة اليت طالت العقيدة الصحيحة
                                                           

 .62م، ص8002، ئمشق، 5يُنظر، صالح الدين اخلالدي،  تعريف الدارسني مبناهج املفسرين، ئار القلم، ط،  1
، 8001، (يونيو 5مايو إىل  51)اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمّية : يُنظر، عبد احملسن الرتكي،  التجديد يف الفكر اإلسالمي، متلقى من تنظيم 2
 .95ص

، السعوئية، 1القرى، طـ،  ، منشورات جامعة أم(مفهومه وضوابطه واجتهاته)يُنظر، ئالل بنت كويران السلمي، التجديد يف التفسري يف العصر احلديث 3
 .49، ص8016
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ولتنقّية العقائد وتصحيحها، والدعوة للعقائد الصحيحة من منابعها األوىل، وحماربة البدع واجلهل، وإعائة االعتبار 
 .رف عنها الناس حيّجة أهنا ال تفيد شيء  يف حتدي احلضارة والتقّدمإىل العلوم الشرعية اليت انص

وعليه، يكمن القول أّن التفسري  املعاصر يواجه مجلة من التحديّات، منها ما هو ئنيوي حضاري تقّدمي ُيس    
ملسلم من  كل جماالت احلياة، ومنها ما هو عقدي إُياين روحي يتحّدئ يف ضرورة تصليح وتنقّية عقيدة اإلنسان ا

 .كل الشوائب واألفكار اليت قد ختلُّ بالعالقة املوجوئة بني العبد وربّه

 .تعييف انعقيدة. 3

أثارت مباحث العقيدة جداًل واسعًا بني املسلمني على اختالف توجهاهتم املذهبية، واتنماءاهتم الطائفية، وقد   
البحث اقتضت طبيعة قد متخض عن هذا االختالف تصورات عقدية ختضع يف جمملها للطائفة أو املذهب، و 

 .فات اليت طالت مباحثهامبقتضياهتا، والتطرق لالختال على مفهوم العقيدة، والتعريف  الوقوف

 .انعقيدة نغة  .أ

على معىن اإلحكام، واإللزام،  والتوكيد، والتوثيق، والربط بشدة وقوة، خالف ترئ العقيدة يف اللغة مبعىن العقند،   
أصل واحد يدّا على شد وشّدة وثوق، وإليه يُرجع فروع الباب  : العني والقاف والدال»: احلّل، يقول ابن فارس

، ومنه عقد احلبل وهو ربطه بشّدة وإحكام، وقد ترئ مبعىن التعاهد والتواثق التزامًا بعمل ما، وعقوئ البيع 1«كّلها
: اعتقد الشيءُ : واألنكحة لتوثيقها وإحكامها وإنفاذها إلتزامًا هبا، وعقد اليمني لتوثيق العمل وتوكيده، ويقال

عليه عليه قلبه وضمريه تصديقًا به،  وإلتزاماً : قد األمرصدق وثبت، واعت: اشتّد وُصلب، واعتقد اإلخياء بينهما
 .2له، فال يُنزع عنه

وهذا املعىن األخري هو الذي غلب على اإلطالق العام للفظ العقيدة، أي هي ذلك الربط املقرون بااللتزام   
يط على هذا والتصديق واإلنصياع الذي يبتعد عن الظن والشك والريب واالمحتال، ويؤكد صاحب معجم الوس

                                                           
 .24ص/6هـ، بريزوت ج1611، 1ئار اجليل، ط،( مائة ع،ق،ئ،)أبو احلسني أمحد بن فارس، مقاييس اللغة، تح، عبد السالم هارون،  1
، ويُنظر، ابن منظور، 405ص/1هـ، بريوت، ج1618، 1، ئار إحياء الثراث العريب، طـ، (مائة، ع،ق،ئ)يُنظر، الفريز أبائي، القاموس احمليط، ، 2

 . 5/894بريوت، ج(  مائة، ع،ق،ئ)لسان العرب، ئار صائر،
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، فهي عقد قليب وتصديقي لوازمه ظاهرة يف 1«هي احلكم الذي ال يُقبل الشك فيه لدى معتقده»: التصور بقوله
 .القلب، والقول، والعمل

  .انعقيدة ف  االصاالح.ب

الذي  املصطلحهلذا  مس مجلة من الفروقات العميقةلإّن املتأمل يف املصنفات اليت تعرضت ملفهوم العقيدة ي  
املذهبية، واالنتماءات الطائفية، فنجد للمدرسة السنّية مفهوم خاص هبا، للتوجهات  صياغته املفهوميةخضع يف 

خيضع لتصوراهتا الدينية، ولنظريهتا اإلمامية اإلثين عشرية أيضا مفهوم يعكس االنتماء العقدي واملذهيب الطائفي، 
أيضا مفاهيم خمتلفة، وكل هذه املدارس قامت باخضاع  جنداألشعرية وللمدرسة االعتزالية أيضًا مفهوم، ولنظريهتا 

 .الدينية، وتوجهاهتا العقدية والفكرية والفلسفية وحىت السياسية مصطلح العقيدة جململ تصوراهتا

ورسله اإلُيان باهلل ومالئكته وكتبه : وَتررئ العقيدة يف أئبيات املدرسة السنية مقرونة بأركان اإلُيان الستة، فهي  
، أي هي اإلُيان اجلازم باهلل تعاىل وما ُيب له من التوحيد والطاعة، 2والبعث بعد املوت وبالقدر خريه وشرّه

ومبالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر، وسائر ما ثبت من أمور الغيب واألخبار القطعيات علمية كانت 
هو ذلك اجلانب املعريف التصديقي من املسمى العام لإلُيان : ، واملقصوئ بالشق العلمي من العقيدة3أو عملية

وهبذا تصبح العقيدة تشمل  4الشريعة: وللدين ولإلسالم، من حيث كونه اعتقائاً وعمال، أّما اجلانب العملي فهو
كأصول الدين، : اإلقرار القليب واإلجناز العملي الذي يتحقق يف الواقع، ويُطلق على العقيدة مصطلحات أخرى

 .5والتوحيد، واإلُيان، والفقه األكرب، والشريعة

وإن كانت املدرسة السنّية قد اكتفت هبذه األصول العقدية الستة، وسيجتها بأئلة نقلية وعقلية، أضافت   
اليت هبا ُُسوا  عقيدة اإلمرمةاملدرسة اإلمامية اإلثين عشرية الشيعّية على هذه األصول مجلة من املعتقدات، أمهها 

منصب إهلي، ورئاسة عامة يف أمور الدين والدنيا خيتارها اهلل لفرئ كامل من »روا، فهم يعتربون أّن اإلمامة واشته
، وهبذا تصبح اإلمامة يف 6«األمة، ويقوم مقام النيب صلى اهلل عليه وسّلم يف ارشائ الناس، وحجة اهلل على خلقه

                                                           
 .614مصر( مائة، ع،ق،ئ)جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط،  1
 .182ص/5هـ، ج1681، السعوئية، 4حممد صاحل العثيمني، ئار ابن اجلوزي، ط، : يُنظر، عبد احلليم بن تيمية، العقيدة الواسطية، تح 2
 .9هـ، ، ص1618، الرياض، 1يُنظر، ناصر عبد الكرمي العقل، مباحث يف عقيدة أهل السنة واجلماعة، ئار الوطن للنشر، ط،  3
 .9هـ، ، ص1618، الرياض، 1يُنظر، ناصر العقل، التالزم بني الشريعة والعقيدة، ئار الوطن، ط،  4
 .10لسنة، صيُنظر، ناصر عبد الكرمي العقل، مباحث يف عقيدة أهل ا 5
 .862ص/6م، ج8002، 4حممد حسني األعملي، ئائرة املعارف الشيعية، ئار التعارف للمطبوعات، ط،  6
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عليها املذهب وتصوراته، فكل التوجهات العقدية، معتقد املدرسة الشيعية من أهم املرتكزات اليت يقوم 
واالستنباطات الفقهية، واملنجزات التفسريية، ومرويات احلديث ستخضع لعقيدة اإلمامة باعتبارها عصب املذهب 

 .1الشيعي، بل أهم من ذلك ألهنا متثل خالفة اإلمام للرسول صلى اهلل عليه وسّلم يف أمور الدين والدنيا

واليت تُعّد صفة مالزمة ألئمتهم، بعقيد انعصمة اإلمامة لدى الشيعة مقرونة ومرتبطة ارتباطًا وثيقًا وتأيت عقيدة   
األمر الذي يفعله اهلل تعاىل بالعبد من االلطاف، فيقربه إىل الطاعات اليت يعلم معها إنّه ال يُقدم »: والعصمة هي
، وعليه 3«.ح البتة، ويُلهم الطاعات ئوماً لطف خفي ُينع من فعل القبائ»لتصبح بذلك  2«.على املعصية

 .فالعصمة تقرتن بالرعاية اإلهلية للمعصوم، أو لإلمام الذي يُنصب برعاية اهلل، ويُعصم بقدرة اهلل وتوفيقه

لتصبح بذلك ( اإلمامة،العصمة)وممّا سبق يتضح أّن املدرسة اإلمامية أضافت عن نظريتها السنية عقيديت   
اإلُيان باهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد املوت، وبالقدر خريه : مثانية أصول هيعقائدهم مبنية على 

 .  وشرّه، وباإلمامة، وبعصمة هذا اإلمام

ومبا أّن منجزنا البحثي يتمحور حول املدرسة السنية ونظريتها اإلمامية الشيعية سنكتفي بتحديد عقائد هاتني   
التطبيقي من البحث التعمق أكثر يف هذه العقائد، ورصد االختالفات  املدرستني، وسنحاول يف اجلانب

والتجاذبات املوجوئة بني املدرستني، مع العمل على حتديد احداثيات احلجة اليت قدمتها كل مدرسة ئفاعًا عن 
 .عقائدها وتصوراهتا

اآليات اليت ُيستدل هبا على أصول أّما املقصوئ بالعقيدة، أو بآيات العقيدة كما هو يف عنوان حبثنا، هو تلك     
اإلُيان والدين يف تقرير عقائد املسلمني، سواء يف أئبيات املدرسة السنية اليت هلا طريقتها، وحججها، 
واسرتاتيجياهتا يف االستدالل على مسائل العقيدة، أو يف أئبيات املدرسة اإلمامية اليت هلا منهجيتها وحججها يف 

ها، متخذين من املدونتني التفسرييتني لكل من حملمد متويل الشعرراوي، والسّيد لة ومسائالتدليل على أصول العقيد
 .حممد حسني الطباطبائي منوذجا للدراسة والبحث

 .من زااية حجررّية انخارب انتفسييي انمعرصي. 4

                                                           
 .882، ص(ئ، ت)، (ئ، ط)يٌنظر، السّيد علي احلسيين الصدر، العقائد احلقة، مركز األحباث العقائدية،  1
 2ص/5ج( ئ، ت)لعقائدية، العصمة حقيقتها وأئلتها، تألف، مركز الرسالة، مركز األحلاث ا 2
 .54ص/1ج( ئت)، اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، 1سليمان املاحوزي، األربعون حديثاً يف إثبات إمامة أمري املؤمنني عليه السالم، مطبعة أمري، ط،  3
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ت حجاجية يندرج اخلطاب التفسريي عامة، واخلطاب التفسريي املعاصر ضمن التفاسري اليت تزخر بإمكانا  
وطاقات إقناعية هتدف إىل متكني مقتضايات القول الديين يف كيانات املتلقني، وتتنوع احلجة يف اخلطاب التفسريي 

ات خطابية وتقنيات حجاجية حبسب املدرسة التفسريية اليت ينتمي إليها املفسر، إذن وجدنا لكل مدرسة سياس
اليت تعتمد بصورة مكثقة على احلجة النقلية، وخبالفها  (نياايةا)األثي أا سناه لدى مدرسة خاصة هبا، وهذا ما مل

على احلجة املنطقية العقلية،  ويتميز اخلطاب التفسريي  أا انظري أا انمد سة انعقبية( اند اية)مد سة تعتمد 
كما سائت يف نظريات احلجاج   ال ينبين على حّجة منطقّية عقلّية خالصة وصارامة»: املعاصر بأنّه خطاب

ولكنه ينبين على متكأ سياقي يتعلق بعناصر سياقّية حتكم عملّية التواصل بني ...، ويف املنطق الصوري املغلقالقدُية
فاحلّجة يف اخلطاب التفسريي تنبين على االحتمال واملمكن، أي أهنّا حّجة قابلة للمناقشة  1«املرسل واملستقبل
من عقائد،  ما يُبسط له من حقائق، وما يُنحتُ رفض، بل تعطي للمتلقي حق االعرتاض على واألخذ والرئ ة وال

أي هو خطاب غري ملزم، مرتبط مبدى جناعة احلّجة اليت يستدعيها املفسر، ومبدى تفاعل املتلقي معها قبواًل أو 
 .رفضاً 

بدئه خاص باملسلمني، إىل أنّه قد اخلطاب التفسريي، فإنه خطاب يف م احلجة يف وباإلضافة إىل احتمالّية   
يتعدى ليصبح خطابًا عامًا يُتوجه به إىل املسلم، والكافر، واجلاحد، وامللحد، واملشكك، والطاعن، أي أنّه 
خطاب موّجه يف مرحلة أوىل توجيهًا ُيصيب مرمى اإلقتناع إن تلقاه املعتقدون، واملؤمنون، ويُدرك يف مرحلة ثانّية 

اه اجلاحدون والطاعنون، ممّا ُيعله خطابًا مزئوجاً، وفعله فعاًل مركباً، يسعى لتعميق ظاهرة اإلعتقائـ اإلقناع إنن تلقَّ 
أو استبداهلا، عن طريق مجلة من الوسائل اللفظية واملقالّية والقرائنّية املقامّية، تتفاعل فيما بينها ئاخل أنسجة 

ح اخلطاب ، وعليه ُيصب2حضًا أو تعدياًل، أو إنشاًء جديداً اخلطاب، لريبلغ هبا املطلوب، وُيصاب هبا املقّدار ئ
التفسريي خطابًا تتصاهر ئاخله مجلة من اخلطابات واملعطيات واحلقائق واألنساق لُتشّكل لنا خطابًا يتعدى 

 . املسلم، إىل غريه من املتلقني، أو ما يسمى باملتلقي الكوين الذي سنفصّل فيه الحقاً 

ت والغايات واألهداف، فاخلطاب التفسريي خطاٌب قصديٌّ موجه يروم التأثري واإلقناع، أّما من حيث املآال  
وحتصيل اليقني، وترسيخ اإلعتقائ يف احلقائق اليت يبسطها املفسر، أي أنّه يقوم على مبدأ استبدال األفكار 

، 3نجاعة ويسعى إىل التحويلوتعديلها، وهذا اجمللى النظري يُعدُّ من األصول البانّية لكل خطاب حجاجي يروم ال
                                                           

 .814عيد بلبع، مقّدمة يف نظرية البالغة النبويّة السياق وتوجيه ئاللة النص، ص 1
 .98/95م، ص8010، 1يُنظر، علي شعبان، احلجاج واحلقيقة أفاق التأويل، ئار الكتاب اجلديدة، ط،  2
 .115يُنظر، املرجع السابق، ص 3



       .تمهيديمدخل 

21 
 

وبناء واقع جديد مناقض للواقع السائد، ولتحصيل هذه املساعي التداولّية واحلجاجّية، استدعى علماء التفسري 
على اختالف توجهاهتم العقديّة، وانتماءاهتم املذهبّية خمتلف احلجج اليت تساعدهم على متكني العقائد ، وترسيخ 

 .ن يف صحتهاحلقائق، وتسييج ما يعتقدو 

استحضار  فإّن سياستنا يف هذا البحث تقوم على وبناًء على العالقة املوجوئ بني حقل احلجاج و حقل التفسري،   
النظريّة احلجاجّية يف شقها املنطقي، والتعريف خبلفياهتا املعرفّية، وآلياهتا اإلجرائّية، مّث العمل على اسقاط هذه 

اسة، وذلك للكشف عن خصائص احلجاج وآليات اشتغاله يف اخلطاب التفسريي اآلليات على املدونتنين قيد الدر 
،  وهذا 1املعاصر باعتباره خطابًا منفتح قاباًل للتفاعل مع النظريّة احلجاجّية املعاصرة مبختلف توجهاهتا وتفرعاهتا

رآين، واستجالء معامل النسق يف الدراسة نروم من خالله النظر يف مناهج املفسرين، وطرق تعاملهم مع النص الق
اجلدل، ومظاهر التنازع بني حممد متويل الشعراوي وحممد حسني الطباطبائي، ليصبح بذلك احلجاج مظهراً ورافداً 
يعكس خصوصّية اإلنتماء، وحُيّدئ منابع االستلهام، ليتسىن لنا يف األخري رسم معامل احلّجة يف اخلطاب التفسريي 

 .أن نغفل املستوى املناهجّي الذي يؤطر العملّية احلجاجّية املعاصر أبنّية، وأنظمًة، ئون

 . انشعيااي ااناحرطحري  ف  تفسييي  معرنم انمظهج انحجرر  .2

حتديد معامل املنهج احلجاجي يف املدونتنين التفسرييتنين قيد الدراسة، ويأيت هذا  البحثاقتضت طبيعة لقد   
من الفرضيات اليت سنحاول اإلجابة عنها والتحّقق من صحتها يف اإلجراء لبناء تصور متهيدي نبسط فيه مجلة 

اجلانب التطبيقي من حبثنا، وهذا األمر يضعنا بدايًة أما حتمّية استجالء أهم املالمح احلجاجّية واملناول اخلطابّية 
اقضة، ويف جماريه املذهبية واالستدالالت املنطقية اليت حتّد العقل التفسريي املعاصر يف مظاهره املتباينة ومدارسه املتن

 .ومشاربه الفكريّة اليت هلا أثر مباشر يف وسم احلجاج وتوجيه حركته وحتديد مآالته

 .معرنم انمظهج انحجرر  ف  تفسيي انشعيااي. 1.1

 هانتماءاتو الفكرية،  همشارب تحّدئ اخلطاب احلجاجي يف تفسري الشعراوي جبملة من املقاييس اليت تعكسي   
يعتقدها ويسعى إىل إقناع متلقيه بصحتها وئفعهم إىل اإلُيان هبا والعمل مبقتضاها، الدينّية اليت  هتصورات، و العقديّةـ

من من يعتريهم أعداء هو الدفاع عن الدين ضّد هجوم  ه واملتأمل يف تفسري الرجل، يُدرك من الوهلة األوىل أن مهُّ 

                                                           
ية احلجاجّية والنظر  رفت النظريّة احلجاجّية املعاصر عّدة توجهات أبرزها، النظرية احلجاجّية املنطقية البالغّية على يد شاييم بريملان امتدائاً آلرسطو،عَ  1

 .اللسانّية على يد أوزفالد ئيكرو، والنظرية احلجاجّية البالغية على يد ميشال مايري
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علمانيني وحداثني ومستشرقني وغربيني وفالسفة ومفكرين، وحىت أولئك الذين ُيلكون فهماً خاطئًا للدين، لذلك 
أنا صاحب قضّية، نذرت هلا العمر كله، ويل مهمة هي الدعوة إىل »: جندُه يصف نفسه بأنه صاحب قضّية فيقول

ولذلك لن يصرفين املتقّولون عن قضييت ومهميت،  اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة، وأعلم ما سينالين من ورائها،
وهبذا حيّدئ  ،1«ومهما ارتفع صياح غري امللتزمني ومحاالهتم، هذا ئليل على أّنين ضرورة وجوئية وأّن يل مهمة

ويضع نفسه يف إيطار الرجل الذي حيمل على عاتقه مهمة الدفاع عن يف التصدي للمناوئني، الشعراوي مهامه 
مقدمات  ضد كل املغرضني الذي يكيدون له، وال تتحق هذه املهّمة يف نظرنا إاّل عن طريق قضّية اإلسالم
تكون مرتكزًا متينًا يبين عليه معامل تصوراته الدينية، وتأويالته  تداوليةسياسات خطابية، واسرتاتيجّية و  حجاجية،

تعضيد احلقائق اليت يبسطها،   ع بوظيفةالعقديّة، وتوجهاته املذهبّية، وعليه فاحلّجة يف تفسري الشعراوي تضطل
وتتحدّئ معامل املنهج احلجاجي  ومتكني القول يف كيانات املتلقني إُيانًا واعتقائاً وفعاًل، ،يت ينحتهاوتزكّية العقائد ال

 :يف تفسري الشعراوي جبملة من املواصفات ُيكن إمجاهلا يف

 .انحّجة انظقبية ف  تفسيي انشعيااي. أ

من أهم احلجج الفاعلة واحلاضرة بقوة يف تفسري الشعراوي،  وهي حّجة هلا من الوجوه ما  ة النقليةتُعّد احلجّ   
تعّدئ ومن األنواع ما تباين، حىت غدت من اآلركان البانَية خلطابه التفسريي كوهنا حّجة مركزيّة وحمورية يأيت هبا 

ى ار وتوجهات، ويقيم هبا الشاهد عللُيدعم ويُعضّد ما أُئمج يف خطابه من عقائد وتشريعات واستنباطات وأفك
 .ه من عقائدصحة ما يبسطه من حقائق وما ينحت

، ويطلق عليها حممد 2طلق على احلّجة النقلية يف حقل الدراسات احلجاجّية املعاصرة حبجة الشاهدهذا ويُ   
واألمثال واحلكم، وهي  تضمني اآليات القرآنّية واألحائيث واألبيات الشعريّة،»: العمري باحلّجج اجلاهزة، وتعين

وعلى ضوء التعريف الذي  3«حجج جاهزة تكتسب قوهتا من مصدرها ومن مصائقة الناس عليها  ومن تواثرها
أورئه حممد العمري للحّجة اجلاهزة، ُيكننا حبكم إطالعنا على تفسري الشعراوي توسيع اجملال التداويل للحّجة 

صحابة، إمجاع العلماء، اآلراء الفقهية، اآلراء الفلسفية، الكتب املقّدسة، النقلّية، لتشمل على سبيل املثال أقوال ال
 بأئوار تضطلعُيكن القول أّن احلّجة النقلية يف تفسري الشعراوي  تأسيسًا عليهإخل، و ...النظريات العلمّية، العقيدة

                                                           
 .4م، ص8006عبد الرحيم متويل الشعراوي، املكتبة التوفيقّية، القاهرة، : حممد متويل الشعراوي، التوبة، أعّده وعّلق عليه وقّدم له 1
يُنظر، فايز ترحيين، اإلسالم والشعر، ئار الفكر اللبناين، ط، ( خص معني يقوم مقام احلّجة بالضرورة والقوةالشاهد هو إيرائ قول لش: )حّجة الشاهد 2
 .62م، ص1990، بريوت، 1
 .90م، ص8008، املغرب، 8، أفريقيا الشرق، ط، (اخلطابة يف القرن األول أمنوذجا)حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي  3
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 عقائده وتوجهاته،وحتسييج  ،وحتديد أهدافه ،ورسم مسالكه ،مهّمة أبرزها، توجيه حركة اخلطاب حجاجية
 .معامل احلّجة النقلية يف تفسري الشعراوي عنالكشف باُياز  يف هذا املقام وسنحاول

 انحّجة انقيآنية ف  تفسيي انشعيااي.  

تعّد احلّجة القرآنية من احلجج الفاعلة يف تفسري الشعراوي، إذن هبا يوّجه حركة خطابه التفسريي ويرسم معاملُه    
سالكُه التأويلية، ويسخرها أيضًا يف شرعنة مواقفه الدينية، وتسييج آرئه العقديّة، وغالبًا ما احلجاجّية ويدعم م

يستدعيها  كحّجة يُرشح هبا تعاليم اعتقائه، أو يدخض هبا اعتقائ خصومه، وقد أفضى النظر والتأمل يف تفسري 
رمزية على شخص املفسر، فكل خترُياته الشعراوي إىل أّن للحّجة القرآنية مكانة خاصة متارس نوع من السلطة ال

وتأويالته تنطلق من النص القرآين وتنتهي إليه بيانًا وتوضيحًا وتثيبتًا وترسيخاً، وحىت جنعل كالمنا موصوال بسياقه 
املخصوص سنحاول تقدمي منوذج توضيحي هلذه اآللية احلجاجّية يف شقها اإلجرائي منطلقني من تفسري الشعراوي 

 ﴿ :لقوله تعاىل أثناء تفسريه                          

   ﴾1  

   يعّبق عبى اآلية محراال  إثحرت احدانية اهلل قريال:  

فمع انصرافكم عن اإلله احلق الذي له ملك السماء واألرض، وله تسبح مجيع املخلوقات، ال يوجد إله آخر، »   

﴿            ﴾2  أي الكالم مرتبط بالسماء واألرض، ولو كان آهلة أخرى

 ﴿: لفسدت السماء واألرض، وهناك آية أخرى تقول                

        ﴾3ويقول ف موضع آخر ، :﴿             

                                                           
 .88ية ، سورة األنبياء، آ 1
 .88سورة األنبياء، آية ،  2
 .68سورة اإلسراء، آية،  3
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  ﴾1»2 

نستنتج من هذا النموذج التفسريي أّن الشيخ الشعروي مل خيرج عن اإليطار القرآين يف التدليل على وحدانّية،    
فحشد مجلة من اآليات اليت ختدم قضية وحدانّية اهلل، وهذا إن ئّل على شيء فإمنا يّدل على السلطة املرجعية 

قائد ويف الدفاع عنها يف آن واحد، وعليه ُيكن القول أّن احلّجة واملركزية اليت يتمتع هبا القرآن الكرمي يف تقرير الع
اليت يقوم عليها اخلطاب التفسريي املعاصر، فبه تُقام احلجة، ويُفض النزاع، وحيصل  الفاعلة القرآنّية من أهم احلجج

 .التصديق واإلقناع

 معرنم انمحررة برنحدي  انظحوي ف  تفسيي انشعيااي.  

ية مكانة حجاجّية رفيعة ومركزيّاً يف تفسري الشعراوي، تتبوأُ السنة النبو افداً مهما عّد ر تُ  اليت لقرآنّيةإىل احلّجة ا إضافةً 
سالمي، وقد نص القرآن الكرمي على ُيستند إليه يف عملية التشريع اإلباعتبارها املصدر الثاين الذي يف تفسريه

﴿: حجاجية السنة يف أكثر من موضع، يقول اهلل تعاىل               

                             

                 ﴾3 هذا إن ئلَّ على شيء، فإنه يدّل مباشرة على مكانة ،

املزكى من و  الذي ال ينطق عن اهلوى، -النيب صل اهلل عليه وسّلم-السنة النبوية باعتبار مصدرها وقائلها الذي 
 اهلل سبحانه وتعاىل،  وقد حرص الشعراوي على تقوية وتعضيد القضايا اليت يُدافع عنها بالسنة النبوية، ومن قبل

  ﴿: أمثلة ذلك ما ذهب إليه أثناء تفسريه لقوله تعاىل           

                  ﴾4 

                                                           
 .91سورة املؤمنون، آية،  1
 .9202ص/12حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، أخبار اليوم، قطاع الثقافة، مراجعة وتح، أمحد عمر هاشم، القاهرة، مج 2
 .29سورة النساء، آية،  3
 .125سورة األنعام، آية،  4
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  قريال   عبى اآلية يُعّبق:  

افتيقت انيهود عبى إحدى اسحعين فيقة، اتفيقت انظصر ى عبى ": وجند النيب صل اهلل عليه وسّلم يقول »
كّبهر ف  انظر  إاّل ااحد اه  " اايٍة ، ويف 1"اثظين اسحعين فيقة، اتفيقت أمت  عبى ثالثة اسحعين فيقة

نالحظ ئقة القول يف عدئ " أصحايبما أنا عليه و : "هم أهل السنة واجلماعة، ويف رواية: واجلماعة "انجمرعة
 .2«...املذاهب والفرق

اجلماعة ونبذ الفرقة والتشتت، أّن احلديث  أمهيةنستنتج من النموذج التفسريي الذي قّدمه الشعراوي لبيان    
ينتصر ، كما سخره بطريقة ضمنّية كحجة ا وتعضيداً لآلية الكرُيةوشرحً  اُ يف ئعم تصوره جاء بيانً  به الذي استعان

،  وهبذا ُيصبح احلديث الصحيح يف تفسري الشعراوي (مدرسة أهل السنة واجلماعة)هبا النتمائه العقدي واملذهيب 
 .بياًن وحّجًة يف نفس الوقت، بيان للقرآن يف تفسريه، وحّجة يزكي هبا تأويالته العقدية، وتوجهاته الدينّية

 يف  تفسيي انشعياا  3معرنم انمحررة بأقوال انصحربة.  

 ريستفالنظر يف  آل بنا وقد ،اجملال التداويل اإلسالمييُعترب الصحابة قيمة حجاجّية، وسلطة خطابية فاعلة يف   
االهتداء بأقواهلم  كقاعدة ومستند : اىل أّن هذا األخري يستعني بأقوال الصحابة لغايتني تتمثل األوىل يف الشعراوي

استعصى عن الفهم والتفسري والتأويل، أّما الغاية الثانية تتمثل يف كون  يف ختريج أيِّ القرآن الكرمي واستنطاق ما
م هبا الشعراوي آرائه الدينية، ويُعّضد بواسطتها تأويالته العقديّة، وقد بدا عر أقوال الصحابة سلطة حجاجّية يُدَّ 

:  ه يف تفسري قوله تعاىلومن أمثلة ذلك ما ذهب إلي ه،االستشهائ بأقوال الصحابة  متجلّيًا يف جل أجزاء تفسري 

                                                           
 .205، ص6294سنن أيب ئاوئ، باب شرح السنة، رقم  1
 .6/6006حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، ج 2
ة من اآلليات املهمة اتفق علماء التقسري على أّن التفسري بأقوال الصحابة  يأيت يف املرتبة الثالثة بعد القرآن والسنة، ويُعّد االستشهائ بأقوال  الصحاب"  3

إذ القرآن تفسري ذلك أهنم شاهدوا التنزيل، وعاينوا أسباب النزول، ٌيضاف إىل هذا سالمة فطرهتم، ونقاوة سريرهتم، ورسوخهم يف الفصاحة والبيان، يف ال
قرآن الكرمي، الكرمي نزل الللغة اليت يتكلمون هبا، وهذا كله يؤهلهم للفهم الصحيح، لذلك ُيب على من أرائ الفهم الصحيح أن يطلع على بياهنم لل

م، اجلزائر، 8002، 1، حممد ئراجي، حماضرات يف علم التفسري، ئار غربيين، ط، "ويعترب بعض املفسرين أن أقواهلم مرفوعة حّجة ملزمة على كل مسلم
 .104ص
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﴿                        

           ﴾1  

   يعّبق انشعيااي عبى اآلية قريال:  

الفحشاء، : العدل، اإلحسان، إيتاء ذي القريب، وثالثة نواهي: هذا اآلية ثالثة أوامرللحق تبارك وتعاىل يف »
أمجع آيات القرآن للخري هذه الآلية، ألهنا مجعت كل : وملّا نزلت هذه اآلية قال ابن مسعوئ: واملنكر، والبغي

 .2«.الفضائل اليت ُيكن أن تكون يف القرآن الكرمي

والرفعة واهلمة واملكانة سلطان االعتقائ  والوثاقة واجلٍّلة  يف تفسري الشعراوي صحابة، نستنتج أن للوعطفًا عليه   
 الصحابة ألقوال ُيكن القول أنّ  هبذاأهلتهم ليكونوا حّجة ُيستند إليها أثناء تفسري القرآن وبيانه، و  العالية

مؤسسة قيمة حجاجّية جمرئة هلا فعاليتها الرمزية على املتلقية املسلم الذي يسّلم بكل ما يصدر عن  وتفسرياهتم 
 .املهتدية هبدي القرآن والنبوة الصحابة

  معرنم انمحررة برنشعي ف  تفسيي انشعيااي. 

ة اليت أفائ منها يف إّن ما ُيعلنا اعتبار الشعر حّجة يف تفسري الشعراوي هو احلضور املكثف للمصائر الشعريّ   
: لى خترُياته، وإثبات احلّجة على تأويالته، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه يف تفسري قوله تعاىلإقامة الدليل ع

﴿                            

    ﴾3  

   يعّبق انشعيااي عبى اآلية قريال: 

                                                           
 .90سورة النحل، آية،  1
 .15/2124حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، ج 2
 .45سورة طه، آية،  3
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 ﴿: توقف العلماء طوياًل حول اآلية، وخاصة يف قوله تعاىل... »    ﴾  فإّن حرف ناسخ

 ﴿ :إنَّ زيدًا جمتهٌد أما يف اآلية هبذه القراءة: ينصب املبتدأ ويرفع اخلرب، تقول    ﴾  جاء اسم

فكيف يتم توجيه إّن املشّدئة الناسخة ( هذين)إنَّ هذان بالرفع باأللف، ألنه مثىن، والقاعدة تقتضي أن نقول 
 ؟.وبعدها االسم مرفوع

وأرائ احلق تبارك ...هذه لغة كنانة احدى قبائل العرب، وكان لكل قبيلة هلجتها اخلاصة، ولغتها املشهورة: قالوا   
خرى نصيب، فجاءت بعض ألفاظ القرآن على هلجات العرب املختلفة للداللة على وتعاىل أن يكون للقبائل األ

أّن الفرآن ليس لقريش وحدها، ومن هلجات القبائل اليت نزل هبا القرآن لغة كنانة، اليت تلزم املثىن اآللف يف كّل 
 :أحواله رفعاً ونصباً وجراً، وشاهدهم يف كتب النحو قول شاعرهم

 َااَهر ِنَسب َمى ثُمَّ َااَهر َااَهر     يَرنَي َ  َعِيَظرَهر نََظر َافَرَهر                          

ُضُع انُخب َخرِل ِمن  َقَدَمرَهر                           ِهَ  انُمَظى َنو  َأن ََّظر نِب َظرَهر        َاَمو 

ِد َغريَ تَ َهر                            ِإنَّ َأبَ َهر َاَأبَر َأبَرَهر          َقد  بَ َبَغر ِف  اَن َمج 

 1إنَّ أهبا ومل يقل إنَّ أبيها، ألنه يُلزم املثىن األلف: فقال

نستج من هذا النموذج التفسريي الذي حاول من خالله الشعراوي الّدفاع عن لغة القرآن وسالمتها، أّن الشاهد   
فيما يعرضه الشعراوي من حقائق، وما يبسطه من   يغدُّ فاصالً  الشعري حُيقق النظر ويُثمن البصر بصورة كبرية، بل

أشعارها، وعليه ُيكن القول أّن للشاهد الشعري مكانة مهمة تستند إىل كالم العرب و  وما ينحته من تأويالت وقائع
يف متكني مقتضيات القول يف نفوس يف املنظومة التفسريية املعاصرة، وذلك نظرًا للوظائف احلجاجّية اليت يضطلع هبا

 .اً إُياناً و تصديقاملتلقني 

 معرنم انمحررة برألمثرل ف  تفسيي انشعيااي. 

ثَال يف تفسريه بأنه مستوحى من  قوة يف تفسري الشعراوي،احلاضرة والفاعلة بتُعدُّ األمثال من احلجج   
َ
ويتمّيز امل

أشكااًل متعّدئة تتعلق بوظائف متباينة جتري   هرف، ويتخذ املثال عندواقع الناس املعاش، فال يُنكره عقل وال عُ 

                                                           
 .9507، ص12ر، حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي،جيُنظ 1
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أو تعديل سلوك أو توضيح فكرة، ومن أمثلة ذلك ما  ،و تدعيم قاعدة، أأو تزكية تأويل ،كّلها يف ئعم ختريج

﴿: ذهب إليه يف تقسري قوله تعاىل                    ﴾1  

   يُعّبق عبى اآلية قريال : 

﴿وتلك هي قضية احلق األساسية، »    ﴾ وقوله احلق أنه سبحانه...بعين أّن املعبوئ إله واحد :﴿  

 ﴾  تعين ليس له ثاٍن، واحد بعين أنّه ليس ( واحد)هو أّن ( أحد)و( واحد)أي ليس له ثاٍن،  والفارث بني

( وكلي)،  (جزء)يقابلها ( كل)، ألّن  (كلي)أو( كل)مركباً وال مكوناً من أجزاء، ولذلك فال ُيكن أن نصفه بأنه 
الوحدانية، وسبحانه املنزه عن كل شيء وله املثل هو أن ُيتمع من أجزاء، واهلل متفرئ ب( كل)، و(جزئي)يقابلها 

مكون من خشب ومسامري وغراء وطالء، فهل ( كل)األعلى، أضرب هذا املثل للتقريب ال للتشبيه، إّن الكرسي 
؟ إذن كل .؟ أو على الطالء.؟ أو على الغراء.؟ او على املسامري.فهل ُيكن أن نطلق على اخلشب أنّه كرسي

ألنه ( كلي) واهلل سبحانه وتعاىل ال هو (...األجزاء)ينشأ من اجتماع ( الكل)بل ( الكل)ال يطلق على ( جزء)
 .2«ألنه واحد( كل)، وال هو (واحد)

م باستحضار األمثلة اليت نستنج من هذا النموذج التفسريي، أّن املسار االستداليل يف تفسري الشعراوي يتقوّ   
وجهاته املذهبية اليت يرى بصحتها ويسعى إىل ئفع متلقيه للتصديق لى متكني أراءه الدينية وترسيخ تتساعده ع

 طاب الشعراوياملسار احلجاجي خلواإلُيان هبا، والعمل مبقتضاها، فاملثال من أهم احلجج اليت يتقوى ويتدعم هبا 
بني املثال ، كما يضمن له حصول التماثل بني اآلالت االستداللية واملآالت احلجاجّية التداولية، أي التفسريي

 .وبني ما يسعى إىل التأسيس له

وباإلضافة إىل هذه املعامل احلجاجية البارزة لدى الشعراوي، واليت تعد منطلق  كل فعل حجاجي يف تفسريه،   
، 2، ومنها ما هو لغوي بالغي1، ومنها ما هو عقلي استداليل3منها ما هو علمي: هناك معامل حجاجية أخرى

                                                           
 .145سورة البقرة، آية،  1
 .494، ص8يُنظر، حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي،ج 2
اججة يستحضر الشيخ الشعراوي يف تفسريه بعض النظريات العلمية احلديثة هبدف الدفاع عن القرآن، أو اثبات وجوئ هذه النظريات يف القرآن، وحم 3

 .متلقيه هبا، وسيتضح هذا املنحى احلجاجي أكثر يف اجلانب التطبيقي من البحث
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كشف عنه يف ،  وهذه املعامل هي ما  سنعمل على ال4لى علوم القرآنومن ما يعتمد ع، 3ومنها ما هو مذهيب
 .ناحبثاجلانب التطبيقي من 

 

 .عرنم انمظهج انحجرر  ف  تفسيي اناحرطحري م. 2.1

وملّا كانت غايتنا البعيدة، لقدسبق وأن انشغلنا يف املبحث املنقضي مبعامل املنهج احلجاجي يف تفسري الشعراوي،   
الوقوف على التحوالت احلاصلة يف الفكر التفسريي العريب اإلسالمي املعاصر، سنستدعي يف هذا  مانا املأمولومر 

املقام مدرسًة تفسرييًّة مغايرًة ملدرسة الشعراوي، أال وهي مدرسة آل البيت، أو ما يسمى باملدرسة اإلمامية 
، (امليزان يف تفسري القرآن)طباطبائي يف تفسريه املسمى بتفسري مُمَثلًة يف أحد أبرز مفسريها حممد حسني ال 5الشيعيَّة

ويأيت هذا االختيار املقصوئ واملدروس حىت يتسىن لنا إئراك القواعد احلجاجية اليت حتكمت يف بناء املنظومة 
ت املذهبية اليت التفسريية  الشيعّيةـ مع العمل على مقاربة واستنطاق املناول النظرية، واألصول االعتقائية، واملضمرا

الدينّية اليت  هتصوراتاملذهبية ، و  هانتماءاتو الفكرية،  همشاربأطرت تفسري الطباطبائي َوَوّجهته حنو أهداف ختدم 
يعتقدها ويسعى إىل إقناع متلقيه بصحتها وئفعهم إىل اإلُيان هبا والعمل مبقتضاها، واملتأمل يف تفسري الطباطبائي، 
يُدرك من الوهلة األوىل أن همُّ الرجل األول هو الدفاع الصارخ عن انتمائه املذهيب اإلمامي، والتصدي لكل من 

، وعلم الكالم، والفلسفة اإلسالمية، والتشريع بصفة عامة، بل خيالفه يف قضايا العقّيدة، والفقه، وأصول الفقه
تعّدى نقده إىل املستشرقني والفالسفة واملفكرين حماواًل الّرئ عليهم وعلى أفكارهم اإلحلائية والوجوئية 

                                                                                                                                                                                     
إليها الشعراوي للتدليل على خمتلف القضايا، والسيما القضايا العقدية مثل قضية وجوئ اهلل، يُعّد االستدالل من أهم اآلليات احلجاجّية اليت يعدل  1

وسنحاول يف اجلانب التطبيقي من البحث استنطاق خمتلف االسرتاتيجيات احلجاجّية اليت تعتمد . ووحدانية اهلل، باإلضافة إىل قضية األُساء والصفات
 .على حّجة االستدالل والقياس

حجاجية  املعطى اللغوي مبستوياته النحوية والصرفية والداللية املعجمية والبالغية من أهم اآلليات احلجاجية اليت يستخدمها الشعراوي كسلطة يُعترب 2
 .فاعلة يُوجه هبا تأويالته، ويزكي بواسطتها خترُياته

لفاعلة اليت أطرت كل توجيهات الشعراوي، وال سيما التوجيهات  العقدية إنّنا نكائ جنزم أّن املذهب واإلنتماء هو أهم اآلليات احلجاجية والسلطات ا 3
 .اليت تعكس إنتماءه، وهذا ما سنطبح عليه يف اجلانب التطبيقي بسلطة العقيدة

إخل ضمن اآلليات احلجاجّية اليت يستحضرها الشعراوي أثناء ...تندرج علوم القرآن من مدين ومكي وناسخ ومنسوخ واحملكم واملتشابه وعلم القرآت  4
 .االحتجاج لتأويالته اليت يعقدها، وذك باعتبار علوم القرآن  قواعد تُثبت صحة ما ينحثه من عقائئد، وما يبسطه من حقائق

ألهّنم شايعوا علّياً رضي اهلل : وإمنا قيل هلم الشيعة: " لشيعة اإلمامّية من أهم الطوائف اإلسالمية وأقدمها، ويُعرفهم أبو احلسن األشعري بقولهيُعّد ا   5
ووصّيًة، واعتقدوا  والشيعة هم بإمامة وخالفة علي نصاً : "ويعرفهم الشهرستاين بقوله" عنه، وقّدموه على سائر أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم
حمي الدين، ئار النهضة : أبو احلسن األشعري، مقاالت اإلسالميني، تح"  أّن اإلمامة ال خترج من أوالئه، وإن خرجة فبظلم يكومن من غريهم

 .164ص/1ج. م1942، (ط.ئ)والشهرستاين، امللل والنحل، تخ، عبد العزيز الوكيل، ئار احلليب، . 42ص/1ج
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ال : )صةإخل اليت تُناقض املبائ  القرآنّية، يقول أحد املتخصصني يف فكر الطباطبائي عامة وتفسريه خا...واليسارية
شّك أّن تفسري امليزان يُعّد أهم مؤلفات اإلمامّية اإلثين عشرية يف التفسري يف القرن الرابع عشر، بل أمهها على 

ويف قراءة هلذا التفسري، تدرك من الوهلة األوىل، أّن هذا الكتاب ...اإلطالق، نظراً للشمولية اليت سلكها مؤلفه فيه
إنّه من : ظرًا ملا فيه أحباث ئقيقة وعميقة، ويقال فيه ما قيل يف تفسري الكشافمل يؤلف للعامة، وإمنا للعلماء، ن

أحسن التفاسري، لوال ما فيه من اإلعتزال، أمّا هذا التفسري فهو من أحسن التفاسري احلديثة، لوال ما فيه من 
عن التصورات العقائدية أن الطباطبائي من أهم املنافحني واملدافعني : وعليه ُيكن القول  1(التشّيع املتطرف

ملذهب اإلمامية اإلثين عشرية يف القرن الرابع عشر، فنذر تفسرياً  كامال ومجلة من األحباث الروائية والفلسفية اليت 
سعى من خالهلا إىل شرعنة التوجهات املذهبيه وتسييجها ومتكينها يف كيانات متلقيه، ويف سبيل حتقيق هذه 

املنذورة، عدل الطباطبائي يف تفسريه إىل اسرتاتيجيات حجاجّية متنوعة، وسياسات الغايات وائراك هذه املآالت 
خطابية ثريّة جعلها مرتكزًا ومنطلقُا يف بناء معامل تصوراته املذهبية، وتأويالته العقديّة، ويتحدّئ منهجه احلجاجي 

 :جبملة من املواصفات أمهها

  انحّجة انظقبية ف  تفسيي اناحرطحري. 

وترسم توجهاته  ،خاصًا فهي تعكس معامل إنتماءاته العقديةحلّجة النقلّية يف تفسري الطباطبائي طابعًا تتكسي ا  
النظر والتأمل يف هذا التفسري إىل أّن الغايات  آل بنااملذهبية، وحتدئ قناعاته املنهجية يف تفسري القرآن الكرمي، وقد 

ة، األهواء حىت تذعن للعقائد املنحوتتطويع العقول و  هي قليةمن خالل تفعيل نظام احلجة الن املأمولة واملندوبة
وُتسلِّم باألفكار واآلراء املبسوطة، ولتمكني هذا اجمللى النظري عدل الطباطبائي إىل مجلة من احلجج أمها احلّجة 

طابه التفسريي كوهنا اليت تعدُّ من اآلركان البانَية خل 3، واحلجة الروائية2القرآنية واليت اعتمدها منهجًا يف التفسري
حّجة مركزيّة تستمّد شرعيتها من آل البيت الذين ُُيثلون منابع االستلهام، ومصائر االستجالب ملا هلم من الرفعة 
واملكانة واملرتبة، وما يعنينا يف هذا املقام هو حتديد سلطان احلجة النقلية وئورها يف توجيه مسارات احلجاج وترشيد 

                                                           
 .670ص. م1924، السعوئية، 1اهات التفسري يف القرن الرابع عشر، إئارة البحوث العلمية، ط، فهد الرومي، اجت 1
ة عند التطرق يعتمد الطباطبائي يف تفسريه على منهج تفسري القرآن بالقرآن، ويعترب أّن القرآن ال حيتاج إىل غري يف بيان مقاصده، وسنوضح هذه النقط 2

 .58ص/5، ج8010كمال السّيد، مركز احلضارة، بريوت، : رب بابائي، مدارس التفسري اإلسالمي، تعريبملنهجه التفسريي، يُنظر، علي أك
ئي من هذه تٌعّد احلّجة الروائية الصائرة عن أئمة أهل البيت من أهم احلجج اليت تعتقد يف صحتها املدرسة اإلمامية اإلثين عشرية، وخيذ الطباطبا 3

يُنظر، ماصر بن عبد اهلل " أقوال األئمة اإلثين عشر يف نظرهم هي كأقوال اهلل والرسول يف احلجّية"الته وخترُياته العقديّة ألّن احلّجة مرتكزاً يبين عليه تأوي
 .826هـ، ص1615، 8القفاري، مسألة التقريب بني أهل السنة والشيعة، ئار طيبة للنشر والتوزيع، ط، 
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ي الطباطبائي، وهذا ما سنحاول الكشف عنه باُياز يف النماذج احلجاجية اليت سنعقدها حركة اخلطاب يف تفسري 
 .لتوضيح معامل احلّجة النقلية يف تفسري الطباطبائي

   انحّجة انقيآنية ف  تفسيي اناحرطحري. 

يت لُتدعرم ما تعّد احلجة القرآنية من أهم احلجج الفاعلة يف خطاب الطباطبائي التفسريي، وهي حّجة مركزية تأ 
اعليتها اخلطابية والتداولية من ، وتسمّد احلجة القرآنية فأُئمج يف اخلطاب من عقائد ومواقف وتأويالت وخترُيات

ي يكتسي قداسة لدى عموم املسلمني باعتبار مصدره اإلهلي، وقد أئار الطباطبائي تفسريه على القرآن الكرمي الذ
واحلق أّن : )اهلائي يف استجالء معاين القرآين وئاللته، فيقول يف هذا الصدئ احلّجة القرآنية اليت اعتربها الطريق

الطريق اهلائي لفهم القرآن الكرمي غري مسدوئ، وأن البيان اإلهلي والذكر احلكيم هو الطريق اهلائي إىل نفسه، أي 
مي منهجًا يف تفسري بعضه وعليه، فالطباطبائي يتخذ من القرآن الكر  1(أنه ال حيتاج يف تبيني مقاصد إىل غريه

ببعض، ومنطلقًا حّجاجيًّا يف تبني مقاصده وئالالته، وحىت جنعل كالمنا موصوال بسياقه، سنحاول تقدمي منوذج 
توضيحي هلذه اآللية احلجاجّية يف شقها اإلجرائي أثناء نقد الطباطبائي لعقيدة عصمة اإلمام اليت تعتقدها الشيعة 

﴿: سريه لقوله تعاىلاإلمامّية، فيقول أثناء تف                  

  ﴾2  

 ق اناحرطحري  عبى اآلية قريال  يعب : 

ب لتكرار األمر بالطاعة يف قوله" واهلل أعلم"وهذا املعىن ...» وجر
ُ
﴿: هو امل       ﴾ 

كائنني من  -م فإنه يُفيد أّن إطاعة الرسول عني إطاعة اهلل سبحانه، وأّن اإلطاعتني واحدة، وأّما أولوا األمر فه
ال نصيب هلم من الوحي، وإمّنا شأهنم الرأي الذي يستبصرونه، فلهم افرتاض الطاعة، ولذلك ملّا ذُكر  -كانوا

 ﴿: وجوب الّرئ والتسليم عند املشاجرة مل يذكرهم بل خص اهلل والرسول فقال           

                           ﴾3 ومن هنا ،

                                                           
 .99ص/5قرآن، جحممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري ال 1
 .29سورة النساء، آية،  2
 .29سورة النساء، آية،  3
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: يظهر أّن ليس أويل األمر  أن يضعوا حكمًا جديداً، وال أن ينسخوا حكماً ثابتاً، وذلك ما يّدل عليه قوله تعاىل

﴿                                   

             ﴾1  وباجلملة، مل يكن مل يكن ألاويل األمر هؤالء خرية

: يف الشرائع، وال عندهم إاّل ما هلل ورسلوله من احلكم، أعين الكتاب والسنة، ومل يذكر اهلل أويل األمر عند ذكر

﴿                ﴾2  وعليه، فطاعة أويل األمر مفرتضة وإن كانوا غري

معصومني ُيوز عليهم الفسق واملعصية واخلطأ، وأنت باملتامل فيما قدمناه من البيان تعرف سثوط هذه الشبهة من 
 .3« أصله

النموذج التفسريي أّن الطباطبائي عمد إىل القرآن الكرمي إلبطال نظرية العصمة اليت  خالل هذانستنتج من    
يعتقد فيها لشيعة اإلمامّية،  فحشد مجلة من اآليات اليت تبطل هذه النظرية كما هو موضح يف النموذج التفسريي 

ر العقائد ويف حتديدها وضبطها الذي قّدمه، وهذا إن ئّل على شيء فإمنا يّدل على سلطة القرآن الكرمي يف تقري
ه للمذهيب للشيعي اإلثين عشري، إاّل أنّه اختلف معهم يف هذه العقيدة اليت ي، فبالرغم من إنتمائلدى الطباطبائ

يُنائي هبا املذهب وُيعلها من مبائ  التشيع ، وهذا االختالف مرئُّه إىل القرآن الكرمي الذي حّتم عليه نقد عقائد 
بإقامة احلجة القرآنية اليت ال يعلو عليها، وعليه، ُيكن القول أّن احلّجة القرآنّية من أهم احلجج مذهبه وجتاوزها 

 .اليت يقوم عليها خطاب الطباطبائي التفسريي، فبه يُقام الدليل، ويُنتزع التصديق واإلُيان

   معرنم انمحررة برنحدي  انظحوي ف  تفسيي اناحرطحري. 

اليت ينبين عليها خطاب الطباطبائي التفسريي، فهو آلية خطابية روافدًا ال أهماحلديث النبوي من  عدّ يُ   
وأّما : )يستحضرها لتدعيم احلّجة القرآنية وتعضيدها، لذلك جنده يتخذ موقفًا يف عالقة احلديث بالقرآن فيقول

وعليه،  4(القرآن حجّية قول الرسول صلى اهلل عليه وسّلم ُيب أن تُقاس بالقرآن، وأن يُفهم قوله على ضوء
فاحلديث النبوي لدى الطباطبائي ليس حّجة مطلقة يف ذاهتا، بل هو حّجة تابعة للحجة القرآنية وئاعمة هلا، 

                                                           
 .54األحزاب، آية،  1
 .29سورة النساء، آية،  2
 .600ص/6حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 3
 .162م، ص1922، طهران، 1علي األوسي، الطباطبائي ومنهجه يف التفسري، معاونية الرئاسة للعالقات الدولية، ط،  4
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لقول الرسول أن يزكيها ويُقرها، والقضايا اليت مل يُزكيها  يٌزكيها القرآن ويُقرها، ُيكن ة ألركاهنا، فالقضايا اليتتومثب
 أن يُزكيها حىت وإن كانت أحائيث صحيحة سنداً، فاحلديث يُقاس بالقرآن وليس القرآن ال ُيكن لقول النيب

العكس، وُيكننا أن ندّلل على هذا املنحى احلجاجي يف النموذج التايل، يقول الطباطبائي أثناء تفسريه لقول 

﴿: تعاىل                      ﴾1  

   يعّبق اناحرطحري  قريال : 

﴿وتدّل ...» ﴾  على احلصر اإلرائة يف إذهاب الرجس والتطهري، وليس املرائ بأهل البيت نساء النيب خاصة

عنكن، فاخلطاب هلن ولغريهن من أقرباءر النيب وهم آل : ومل يقل ﴾ ﴿: ملكان اخلطاب الذي قي قوله

عن أم سلمة، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال "وأخرج الطرباين ...العباس، وآل عقيل وآل جعفر، وآل علي
غّن  اللهم: ائتيين بزوجك وابنيه، فجاءت هبم، فألقى رسول اهلل عليهم كساًء مث وضع يده عليهم مّث قال: لفاطمة

، وما "هؤالء أهل حممد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل حممد كما جعلتها على آل ابراهيم إّنك محيد جميد
خطبنا رسول : ئخلنا على زيد بن أرقم فقال: يعّضد هذا أيضًا هو قوله يف حديث آخر عن يزيد بن حّيان قال

هلل امن اتحعه كرن عبى هدى ، أحدهمر كترب اأال إن  تيكتم فيكم انثقبين)  :اهلل صلى اهلل عليه وسّلم فقال
 2«.(كه كرن عبى ضالنة، ثّم أهل بيت  ُأذِكيُكم اهلل ف  أهل بيت  ثالثة مياتامن تي 

نستنتج من هذا النموذج التفسريي أّن احلديث النبوي يضطلع بأئوار حجاجّية مساندة وئاعمة ملا أقره القرآن    
الكرمي من حقائق تنزيهّية آلل البيت عليهم الساّلم، وبالرغم من إئعاء الطباطبائي التقّيد باملنهج القرآين يف تفسري 

ان امتدائ للقرآن، إاّل أنّه  يف هذا النموذج التفسريي صخر احلديث  القرآن، وعدم االعتمائ على احلديث إال إذا ك
جدناه يستحضر األحائيث كحجة لُيخرج زوجات النيب من أهل و كحجة خلدمة إيديولوجيا املدرسة الشيعة، ف

 واحلسن واحلسني،  وعليه ُيكن القول،أّن احلديث النبوي يف بيت النبوة يف النيب وفاطمة وعلي البيت، وحيصر
تفسري الطباطبائي ليس بيانًا للقرآن وتكملًة ألحكامه له فقطـ، بل هو حّجة  يعضّد هبا توجهاته املذهبية، ويزكي 

 .بواسطتها تأويالته الدينية اليت يسعى إىل ترسيخها ومتكينها يف كيانات متلقيه

                                                           
 .55سورة األحزاب، آية،  1
 .580/582ص/14حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 2
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  انحيت ف  تفسيي اناحرطحري  1معرنم انمحررة برنيااية عن أيمة أهل. 

واية عن أئمة أهل البيت لدى املدرسة اإلمامية اإلثين عشرية أصاًل من أصول التشريع وركنا من أركان تعُد الر   
، وهذه املرتبة جعلت الطباطبائي يتخذُّ من أئمة أهل البيت مبدًأ أصليًّا يف 2اإلعتقائ شأهنا شأن القرآن والسنة

كُن احلقائق الدينية اليت ات، وتـُرَّسُخ العقائد، ومتَّ التفسري والنظر، فربواياهتم تُعضد التأويالت، وتزكى التخرُي
ها، واحلق أّن احلّجة الروائية تبوأت مكانة خاصة يف تفسري الطباطبائي حىت غدت ثاين حّجة بعد القرآن ينحت

مل انتماءات ع والطائفية للطباطبائي، املذهبية االنتماءات بصورة جلّيةٍ  عكسالكرمي، وهذا املنحى يف التفسري ي
ها ومتكينها وترسيخها يف كيانات متلقيه، وحىت جنعل كالمنا موصاًل بسياقه سنقدم منوذجًا نـُبـَّنيِّ فيه على تكريس

  ﴿: معامل احملاجة مبرويات أهل البيت يف تفسري الطباطبائي، يقول أثناء تفسري لقوله تعاىل  

  ﴾3  

   يعّبق قريال : 

»: )يف معىن قوله انيضر عبيه انساّلمعن »   » )يعين اسٌم نفسي بسمة من ُسات اهلل وهي العبائة،  : قال

هي أقرب إىل  اعن انيضر عبيه انسالم، اعن رعفي انصردق عبيه انساّلم ...قال العالمة: قيل له ما السمة

                                                           
علي، مّث احلسني يعتقد الشبعة اإلمامّية  يف إمامة علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه، ويعتربونه أول إمام من أئمة أهل البيت، مّث  يليه ابنه احلسن بن  1

إلمام علي بن احلسني زين العابدين، مّث حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، مّث جعفر الصائق بن علي بن احلسني بن علي بن علي، مّث ا
ي بن أيب طالب، مّث موسى الكاظم بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، مّث علي الرضا بن موسى بن جعفر بن حممد بن عل

بن علي بن أيب طالب، مّث حممد اجلوائ بن علي بن موسى بن جعفر اهلامشي القريشي، مّث علي اهلائي، مّث احلسن العسكري، وآخرهم حممد  بن احلسني
هـ حني ئخل السرئاب ومل بعد حلّد اآلن، فهؤالء األئمة هم من ُيوز الرواية 840بن حسن بن علي العسكري الذي يؤمنون الشيعة بغيبته منذ سنة 

الشيعة االثين  هكم واألخذ من علمهم ألنه امتدائ لكالم النبوة وال فرق بني ما قاله النيب وما قاله األئمة املعصومون، يُنظر، حممد ابراهيم العسال،عن
 .45/71هـ، ص1682، مصر، 1عشرية ومنهجم يف تفسري القرآن، األزهر الشريف، ط، 

إّن األئمة القائمني مقام األنبياء يف تنفيد األحكام، وإقامة احلدوئ، وحفظ الشرائع، : )هذا األصل بقولهيُبلور الشيخ املفيد أحد أكرب مراجع الشيعة  2
وعلى هذا  وتأئيب األنام معصومون معصمة األنبياء، وإهنم ال ُيوز منهم صغرية وال كبريًة، وإهنم ال ُيوز منهم سهو، والينسون شيئاً من األحكام،

ابراهيم األنصاري الزجناين اخلوئي، سلسلة الكتب : يُنظر، الشيخ املفيد، أوائل املقاالت يف املذاهب واملختارات، تح( ن شّد منهمسائر اإلماّمية، إالّ م
 .42، ص(ئـ ت)إيران، ( ئ،ط)العقائدية، 

 .1سورة الفاحتة، آية،  3
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الفاحتة واّن الرسول صلى اهلل عليه وسّلم كان  إسم اهلل األعظم، وعن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب أهنا من
 1«...يقرؤها ويعّدها آية من الفاحتة

نستنج من هذا النموذج التفسريي أّن أئمة أهل البيت يف تفسري الطباطبائي يشكلون سلطة رمزية هلا وقعها على  
ضور أئمة أهل البيت يف املتلقي الذي يعتقد جازما يف صحة ما يصدر عنهم حبكم انتمائهم لبيت النبوة، وح

تفسري الطباطبائي بدا قانونا أطر كل تصوراته العقدية، وئعم جل تأويالته اليت تسنتُّ وُتسيَُّج مبا أقرته مؤسسة أهل 
 .البيت اليت متثل الرفعة واجلّلة والعصمة يف اعتقائ املدرسة االمامّية

   معرنم انمحررة بأقوال انصحربة ف  تفسيي اناحرطحري. 

بأقوال الصحابة والتابعني واستعان هبا على بيان  يلحظ أّن هذا األخري قد أخذ الطباطبائي إّن املتأمل يف تفسري   
وذلك خالفًا ملا يّدعيه بعض املختصني يف الفكر الشيعي الذين يرونن أّن املدرسة اإلمامّية ال  آيات القرآن الكرمي

ليست إاّل أّن أقوال الصحابة تفسري الوالتفكر والتمعن يف هذا  النظر آل بنا، وقد 2تثق وال تروي إاّل عن أئمتها
، ولكنها يف الوقت نفسه هي والدحض ذاهتا، بل هي حجج نسبية تتسم باالحتمال قابلة للّرئ والنقاشًا لحّجج

َمٌة على أقوال املفسرين حىت وإن كانوا من املدرسة اإلمامية اإلثين عشرية  .حجج ُمَقدَّ

م هذا املوقف انطلق الطباطبائي مفيدًا من أقوال الصحابة والتابعني، ومتعرضا لقسم آخر بالنقد ومن عمو   

﴿: ، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه يف تفسري قوله تعاىل3والتحليل والرئ            

                ﴾4  

                                                           
 .82ص /1حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 1
 .506هـ، ص1576، القاهرة، (ط.ئ)عبد احلليم النجار، : يُنظر، جولد زيهر، املذاهب اإلسالمية يف التفسري، تح 2
بة والتابعني، وقد تنبأ لقّي الطباطبائي نقداً الذعاً من شيوخ املدرسة اإلمامّية ومراجعها وفقهائها الكبار ذلك ألنه أفائ كثرياً يف تفسريه من أقوال الصحا 3

»: )لقد حّتم علينا القرآن الكرمي اإلقرار حبجّية الصحابة إذن قال تعاىل»: ل يهذا النقد الذي سيطاله ويطال تفسريه يف حياته، فقالالرج  

                                     

    » ) وهذا معناه أّن اهلل علم الصدق والنية اليت يف قلوهبم ويف مبايعتهم للنيب عليه الّسالم، والعمل إمنا يكون مرضّياً عند اهلل ال /62الفتح

 .822ص /12، حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج«بصوراته وهيئته، بل بصدق النية واخالصها
 .56/52سورة ق، آية،  4
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   يعّبق  اناحرطحري  عبى اآلية قريال : 

 اُ اي عن مرنك بن أنس  ض  اهلل عظهولدينا مزيد، أي وهلم عند ما يزيد على ذلك، على ما يفيده السياق، »
ايستشهد بأقول بربن عحرس امجرهد اقتردة  ض  قال يتجلى هلم الرب،  "انديظر مزيد"يف الدر املنثور قوله يف 

 ﴿: يف تفسريه لقوله تعاىل اهلل عظهم                     

                                 

 ﴾1 وقيل أّن القرية هي مكة عذهبم اهلل باجلوع سبع سنني ملا كفروا بأنعم اهلل وكذبوا رسوله، : فيقول

 .2«ابن عحرس مجرهد اقتردةفابتلو بالقحط وبسخط من اهلل، وقد نسب هذا القول يف اجملمع لكل من  

أقوال يف نظره فاقدة للحجّية  أّن الطباطبائي مل يرفض أقوال الصحابة، بل هي نستنتج وتأسيسًا على ما سبق،  
يف ذاهتا، وتبقى خاضعة للقرآن الكرمي وللسنة النبوية وملرويات أئمة أهل البيت، فما وافق هذه الضوابط متَّ األخذ 
به، وما خالفها ُرئ وبطل العمل به، كما ال يفوتنا يف هذا املقام التنويه بأّن الطباطبائي يف تفسريه ال يستعني بأقوال 

ة يف القضايا العقدية الكربى، ويكتفي بالرجوع إليهم يف القضايا الفقهية والشرعية اليت ال صلة هلا الصحاب
بالعقيدة، فالنظر العقدي يقتصر على ما أقره القرآن واحلديث وأقوال أئمة أهل البيت وال ُيكن أن يتعدى إىل 

ترتقي إىل مصاف احلجج التقريرية اليت يُعتّد  غريهم، وهبذا ُتصبح أقوال الصحابة يف تفسري الطباطبائي أقوال ال
 .هبا، ويُعمل مبضامينها، بل هي حجج نسبية احتمالية ختضع للقرآن واحلديث وألقوال أئمة أهل البيت

  معرنم انمحررة برندنيل انبغوي ف  تفسيي اناحرطحري. 

 املكثف للمصائر اللغوية اليت أفائ منهاحلضور ي حّجة يف تفسري الطباطبائي هو اإن ما ُيعلنا نعترب الدليل اللغو 
يف تعضيد خترُياته وتزكية تأويالته اليت يسعى إىل متكينها يف كيانات متلقيه، ومن أهم املصائر اللغوية اليت 

 : اعتمدها واستشهد هبا يف تفسريه نذكر ما يلي

 3(ه594)الصحاح الُساعيل بن محائ اجلواهري. 
                                                           

 .118سورة النحل، آية،  1
 .548ص/18ج. 822ص /12حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 2
 
 .895ص/17، 9ص/15، ج20ص/11، ج2/174، ج887ص/2يُنظر، حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 3
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  1(ه752)لسان العرب البن منظور املصري. 
 2(ه217)القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوز أبائي. 

وباإلضافة إىل هذه املصائر، استشهد بالكامل للمربئ، واملزهر يف علوم اللغة للسيوطي، واحلّجة البن علي   
من  الفارسي، وإصالح املنطق البن السكيت وغريه من املصنفات اللغوية، وهذا احلضور املكثف للمصائر اللغوية

اللغوية اليت تتسم بالتقديس ها الطباطبائي واليت تستمّد شرعيتها من العالمة نه إثبات صحة التأويالت اليت ينحتشأ
ملنظومة االعتقائية اإلسالمية، لذلك فإذا احتّج هبا املؤّول كانت حّجة ال تدفع إأّل مبا يَقوَّى عليها من األئلة يف ا

ناع املتلقي مبا يعرض عليه من تثيف االحتجاج بالدليل اللغوي يضمن إق، فتك3األخرى اليت حتّد من نفوذها
ة، وهذا ما سنحاول العمل على بيانه يف اجلانب اللغمد شرعيتها من تله من عقائد تس بسطحقائق، وما ي

 .التطبيقي من البحث

   سباة انمتون انتفسييية ف  تفسيي اناحرطحري. 

 :متوناً تفسريية كثرية أمههالقد استدعى الطباطبائي يف تفسريه 

 4جامع البيان يف تفسري القرآن حملمد بن جرير الطربي. 
 5الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوع التأويل أليب القاسم جار اهلل الزخمشري. 
 6جممع البيان للشيخ أليب علي الفضل بن احلسن الطربسي. 
  7فخر الدين بن عمر بن احلسني بن احلسن بن علي الرازيلالمام ( التفسري الكبري)مفاتيح الغيب. 
 8أنوار التنزيل  وأسرار التأويل ناصر الدين عبد اهلل بن عمر بن حممد البيضاوي. 
 9الدر املنثور يف التفسري باملأثور للجالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السيوطي . 

                                                           
 .15/152، ج191، 11/104، ج2/806يُنظر، نفسه، ج 1
 .65ص/16، ج18/508يُنظر، نفسه، ج 2
 .815م، ص8000، بريوت، 6املركز الثقايف العريب، ط،( إرائة املعرفة وإرائة اهليمنة)يُنظر، نصر حامد أبوزيد، النص والسلطة واحلقيقة  3
 .48ص/4، ج555ص/2، ج896ص/6، ج544ص/2يُنظر، حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 4
 .96ص/80، ج561ص/16،ج75ص/15، ج171ص/6در نفسه، جاملص 5
 .56ص/14، ج80/828، ج52ص/11املصدر نفسه ، ج 6
 .4/194،ج25ص/2، ج898ص/6، ج885ص/2، ج19ص/11املصدر نفسه ، ج 7
 .26ص/2، ج867ص/15، ج129ص /11املصدر نفسه ، ج 8
 .92ص/9، ج92ص/14، ج557ص/8املصدر نفسه ، ج 9
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 1 لشهاب الدين اآللوسيروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين. 
 2تفسري املنار حملمد عبده. 

والبحراين يف تفسريه   4(جوامع اجلامع)والطربسي يف تفسريه  3(تفسري القمي)كما نقل الطباطبائي عن القمي يف    
وغريهم من املفسرين الذين استند إليهم سواء يف بناء تصوارته الدينية وتعضيد توجهاته  5(بالربهان)تفسريه املسمى 

ذهبية الذي يعتقد يف صحتها ويسعى إىل ترشيخها يف كيانات متلقيه تصديقًا وإُيانًا وعمال، أو من توجهاته امل
 .وبيان تناقضاهتا وقصورها واحلّد من قوة فعلها يف اجلمهورث هدم التأويالت املناوئة وإبطاهلا حي

ئي أو املخالفة هلا، يرتمجان مقصداً وهذان الوجهان من وجوه استدعاء املتون التفسريية اخلائمة لعقائد الطباطبا  
ها الطباطبائي، وإقصاء ما ئوهنا من تصورات وتوجهات رسيخ العقائد والتصورات اليت ينحتحجاجّيًا مداره على ت

 .ال تنسجم مع املنظومة االعتقائية اليت يسعى إىل ترسيخ مبائئها ومتكني عقائدها

  ف  تفسيي اناحرطحري  6معرنم انمحررة بعبوم انقيآن. 

 االرتكاز من أهم اآلليات املساعدة على تفسري القرآن وفهمه وبيان مرائه، إذن هي أوىف ما ُيبعلوم القرآن  تعدُّ   
صرف العناية إليه، وذلك للمعرفة تفسري اآلية وقصد سبيلها والوقوف على قصتها وبيان عليه، وأوىل ما ُيب أن تُ 

ي يف غري  موضع بأمهية علوم القرأن كمنطلق يف تفسر القرآن، وكآلة ضرورية ُيب على وينوه الطباطبائ 7نزوهلا
إن األحداث اليت وقعت أيام الدعوة، وكذلك »: املفسر ان يتسلح هبا أثناء تعرضه للقرآن بالتفسري والتأويل فيقول

                                                           
 .62ص/11املصدر نفسه ، ج 1
 .22ص/4، ج6/598، ج865ص/5ج. 59ص/2املصدر نفسه ، ج 2
 .25ص/12، ج92ص/2، 95ص/2املصدر نفسه ، ج 3
 .15ص/7، ج557ص/5، ج82ص/8املصدر نفسه ، ج 4
 .826ص/6، ج577ص/5، ج99ص/8نفسه، ج 5
النزول، واملكي واملدين، واحملكم واملتشابه، والناسخ يُرائ بعلوم القرآن ذلك العلم الذي يبحث يف انواع العلوم اليت تتصل بالقرآن الكرمي، كأسباب  6

ية نزوله وترتيبه واملنسوخ، وعلم القرآت، وغريه من العلوم املتعلقة بالقرآن الكرمي، فهي تلك املباحث الكلية اليت تتصل وتتعلق بالقرآن الكرمي من ناح
م، 1995، ئمشق، 1ظر، نو الدين عرت، علوم القرآن الكرمي، مطبعة الصباح، ط،ومجعه وكتابته وتفسريه وناسخه ومنسوخه وعريه من العلوم األخر، يُن

 .7/2ص
هـ، 1579، القاهرة، 1كمال وغلول بيسوين، ئار الكتب العلمية، ط، : يُنظر، أبو احلسن على بن أمحد النيسابوري الواحدي، أسباب النزول، تح 7
 .6ص
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كثري من السور واآليات، األحكام واحلاجيات والضروريات والقوانني اإلسالمية هي اليت تسييت يف نزول ال
 .1«ومعرفتها يساعدنا إىل حّد كبري يف معرفة اآلية املباركة وما فيها من املعاين واألسرار

وقد استعان الطباطبائي يف تفسريه بعلوم القرآن كآلية حّجاجية يُثبت هبا صحة تأويالته، ويُزكي بوسطتها   
واملدعوم  جتعل املتلقي يذعن للخطاب املشدوئ ورمزية خترجاته، وذلك نظرًا ملا تتسم به من طاقات حجاجية

﴿: بواسطتها، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه الطباطبائي يف تفسريه لقوله تعاىل        

                                  

                            

                            

               ﴾2  

   يعّبق عبى اآلية قريال : 

يشهد سياق اآلية أّن اآليات إمنا نزلت يف بعض من النافقني ئعوا إىل حكم النيب صلى اهلل عليه وسّلم يف »
ويف ذلك نزلت اآلية، ويف رواية أخرى أن رجل من املنافقني  منازعة وقعت بينه وبني غريع فأىب الرجوع إىل النيب 

كان بينه وبني رجل من اليهوئ حكومة، فدعاه اليهوئي إىل الرسول صلى اهلل عليه وسّلم، وئعاه املنافق إىل كعب 
 3«بن األشرف، فنزلت اآلية

اليت تُعني على فهم اآلية، وبيان  4وهبذا يكون الطباطبائي قد  استعان مبا يسمى يف علوم القرآن بأسباب النزول 
مقاصدها الشرعية والتداولية، واستدعاء أسباب النزول يف هذا النموذج من شأنه تعميق ظاهرة اإلقناع واالعتقائ 
  املبنّية على ضمانات أقرها الصحابة وأهل البيت الذين شاهدوا وعاينوا أسباب النزول اليت تُورث العلم وتساعد 

                                                           
 .185م، ص1975، لبنان، 1الزهراء للطباعو والنشر، ط،  حممد حسني الطباطبائي، القرآن يف اإلسالم، ئار 1
 .67/69سورة النور، آية،  2
 .164ص/12حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 3
ظر، نو الدين تعد أسباب النزول من أهم مباحث علوم القرآن، وهو علم يبحث يف ما نزلت اآلية أو اآليات  تتحدث عنه أيام وقوعه، يُنظر، ، يُن 4

 . 64عرت، علوم القرآن الكرمي، ص
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وهبذا تصبح علوم القرآن من  1من معاين وأسرار تنطوي عليهاآلية املباركة وما  حيثيات  معرفةيف -إىل حّد كبري-
أهم الروافد احلجاجّية اليت استهدى هبا الطباطبائي يف تفسريه، فبها ُتكمن اآلراء والعقائد، وبواسطتها حُيّصُل 

 .اإلُيان والتصديق

  ف  تفسيي اناحرطحري  2معرنم انمحررة برنظرييرت انعبمية انحديثة. 

اليت أفائ  و احلضور املكثف للمصائر العلميةه يف تفسري الطباطبائيحّجة  إّن ما ُيعلنا اعتبار النظريات العلمية
لى احلقائق الكونية والعلمية اليت أقرها اهلل يف القرآن الكرمي، وإلثبات هذه احلقائق املبثوثة منها يف إقامة الدليل ع

الكرمي عدل إىل ربطها بالنظريات العلمية احلديثة، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه يف تفسري قوله  يف ثنايا القرآن

 ﴿: تعاىل              ﴾3  

   يعّبق عبى اآلية قريال : 

العلمية تقتضي بأّن للشمس مع سياراهتا حركة انتقالية، وكون إّن جري الشمس يعين حركتها، واألحباث ...»
الشمس ما تزال جتري مائام النظام الدنيوي على حاله حىت تستقر وتسكن بانقضاء أجلها فيبطل هذا النظام، 
وأّما محل جريها على حركتها الوضعية حول مركزها فهو خالف لظاهر اجلري الدال على االنتقال من مكان إىل 

 4«.مكان

النموذج التفسريي الذي حاول من خالله الطباطبائي التوفيق بني ما هو ئيين قرآين وبني  نستج من خالل هذا  
الشاهد العلمي الذي استحضره حُيقق النظر ويُثمن البصر بصورة كبرية يف احلقائق اليت أّن ، عقلي ما هو علمي

ة أن تعارض أو تناقض احلقائق العلمية املبثوثة يف القرآن أقرها اهلل يف كتابه، بل ال ُيكن هلذه األحباث العلمي
الكرمي، وعليه ُيكن القول أّن هذا النوع من احلجج املختص نظريًّا بقوة إقناعية عالية، وبسلطة برهانية قاطعة 
تستمد شرعيتها من العلم وما توصل إليه من حقائق ونتائج، وهذا التوفيق بني ما هو علمي وما هو ئيين من 

 .شأنه متكني األقضية القرآنية وتركيزها يف كيانات املتلقني إُيانا وتصديقاً 
                                                           

 .185حممد حسني الطباطبائي، القرآن يف اإلسالم، ص 1
صلت إليه يُقصد هبا اللون من التفسري هو تلك املنهجية اليت حُتكم االصطالحات االعلمية يف عبارات القرآن الكرمي، ومحلها على وجه يُطابق ما و  2

 .676ص/8م، ج8000، القاهرة، 7علوم العصر، يُنظر، حممد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون، ومكتبة وهبة ط، 
 .52سورة يس، آية،  3
 .29ص/17حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 4
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باإلضافة إىل هذه املعامل احلجاجية اليت تطرقنا هلا يف قراءتنا املوجزة لتفسري الطباطبائي، واليت اختذها  كمنطلقات   
جيات حجاجية وسياسات خطابية حجاجّية وومهدات خطابية بىن عليها خمتلف خطاباته التفسريية، هناك اسرتاتي

استعان هبا أثناء ممارسته لفعل احملاجة، وهذه االسرتاتيجيات تقوم على آليات عقلية وعالقات ذهنية تتمثل يف 
ها احملاجج ريه من اآلليات العقلية اليت ينحتاالستدالل، والقياس بأنواعه، والتفريع، والتمثيل، والتناسب، وغ

 .ناحبثالتطبيقي من يف الشق  بعمق كبري ما سنتطرق له ويتصرف فيها خبربته، وهذا
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 تمهيد

اليت أفرزهتا الدراسات البالغية املعاصرة يف  النقدية  أهم املقاربات من  «argument»جالحجا تُعّد نظرية 
األسلوبية، الشعرية، بالغة )األحباث البالغية عامة على ام فيها انصّب االهتم ، دراسات1ستينات القرن  الماضي

واحلجاجية بصفة خاصة بعد ثورة طالت  (، البالغة اخلاصة، البالغة الرحبة، بالغة السرد،، البالغة العامةةالصور 
وقد ، والعلمية ها الفلسفيةيف مناهج وحتديث خمتلف املناهج النقدية يف ضوء ما عرفته احلداثة الغربية من جتديد

 ،احلديثةوالفكرية ضوء املستجدات الفلسفية يف  اليوناين القدمي إىل إعادة قراءة الرتاث البالغي هذه الثورة أّدت
حبكم  أو جتاوزه ا ال ميكن اختزالهباعتبارها نسقًا معرفيً  3الكالسيكية 2البالغة القديمةقراءة انطلقت من مقاربة 

 ة  رة، مسامهًتا بذلك يف بلورة بالغوجودها التارخيي، فشكلت مركزًا انطلقت منه خمتلف البحوث البالغية املعاص
ًا ومرونة جعلت منها مركَز استقطتاب وفكر  ثراءً  مل يف طياهتاحت، و باملستجدات املنهجية املعاصرة مة  مطع ة  عاصر م

 .يف نظريات حتليل اخلطاب

لكنها  4نزعتها المعيارية التعليمية البيانيةوبالرغم من اجلمود والركود واالحنطاط الذي عرفته البالغة بسبب 
 chaime» شايم بيريلمانسرعان ما عادت إىل الواجهة على يد ثلة من الباحثني يتقدمهم 

perelman»5 وألبرخت تيتكاه «olbrechts tyteca» شرتكامل هايف كتاهبtraité de l 
argumentation-le nouvelle rhétoriques«الخطابة الجديدة في الحجاجف مصن» ،

 .منها التداويل التأثريياإلقناعي احلجاجي  ، و بعث اجلانبالقدمية من خالله قراءة البالغة األرسطية االذي أعاد

                                                           
 .21، صم2122األردن،  ،2ط،  دار الكتب احلديثة، اربد، -بنيته وأساليبه -يُنظر، سامية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب  1
 .واملقصود هبا البالغة اليت ازدهرت يف العصور القدمية عند اإلغريق والالتني «antique rhétorique»البالغة القديمة  2
واملقصود هبا البالغة اخلاصة بسيادة الثقافة الكالسيكية بفرنسا خالل القرن الرابع عشر،  «classique rhétorique»البالغة الكالسيكية  3

 .22يُنظر، روالن بارت، البالغة القدمية، تقدمي وتر، عبد الكبري الشرقاوي، دار، نشر الفنك للغة العربية، د،ت، ص
 .1ص م،2122،املغرب، ريقيا الشرقشورات، أفيُنظر،  مجيل محداوي، من البالغة احلجاج إىل البالغة اجلديدة، من 4
، حيث اشتعل إىل حدود سنة 2121بفارسوفيا، مث هاجر إىل بلجيكا سنة  2122سنة  «chaime perelman» شايم بيريلمان ولد 5

« اخلطابة والفلسفة»و« اجلديدةاخلطابة -مصنف يف احلجاج»و« امرباطورية البالغة»أستاذاً للمنطق واألخالق جبامعة بروكسيل ومن أهم أعماله 2191
 .221، صم2122 ،2ط،  ، يُنظر، حسني بنوهاشم، نظرية احلجاج عند شامي برييلمان، دار الكتاب اجلديدة املتحدة،2112وتوقي سنة 
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املعرفة، حبكم انتقاهلا النقد و مكانتها يف عامل  «rhétorique»1 البالغةوبفضل هذه اجلهود استعادت 
فأضحت  ،2عن النزعة املعيارية اليت تفرض القواعدإنتاج اخلطاب إىل دراسة خصوصياته، وختليها  ة يفرغبالمن 

ذلك  3إمرباطورية منفتحة على خمتلف التخّصصات العلمية، هلا امتدادات واسعة عرب فضاءات معرفية شاسعة
فأصبحت البالغة تضطلع بعدة ، اإن مل نقل السمة املميزة هل الطبيعية،ات طابخل كلمكونا أساسيًا يف   باعتبارها

، وهذا التجديد هلاالداخلية واخلارجية ووصف العالقات  هاتأويلو  هاحتليلإىل  من إنتاج اخلطاباتووظائف  مهام
لتنظريي أو على املستوى البالغي املتسم بالعلمية واملنهجية الدقيقة سواء على املستوى املعريف ا درسامللحوظ يف ال

يف حتليل   rhétorique argumentativeالبالغية احلجاجيةإىل استثمار املقاربة  اً كان دافع اإلجرائي
 . اخلطابات التفسريية اليت قاربت القرآن الكرمي

 .ةالقديم ةاليوناني البالغةالحجاج في مفهوم : المبحث األول

فإليهم يعود الفضل يف  ،مبجمل أصناف املعرفة اً لت اهتماًما كبري احلضارات اليت أو  تعد احلضارة اليونانية من أهم    
والسيما ما يشغلنا يف هذا املقام  ،املعرفية واملنهجية اإلرث احلضاري املتوارث من طرف البشرية مبختلف مظاهره

 ،وسقراط ،أمثال احلركة السوفسطائية ،منذ القدم مع الفالسفة اليوناناملخّصص لإلرث البالغي الذي ُوجد 
 .وصواًل إىل أرسطو الذي كان له الفضل الكبري يف إرساء قواعد هذه الصنعة ،وأفالطون

 ،وبدرجة عالية من الدقة والشمول ،هذا وقد تناول فالسفة اليونان الكثري من الظواهر املرتبطة ببالغة احلجاج   
الختالف نظرًا وآليات اشتغاهلا  ،بل اختلفوا يف مدلوهلا ،فهوم البالغةإال أهنم مل يتفقوا على صيغة مَوحدة مل

احلجاج يف   صطلحللم ناضبط أثناء وهذا ما سنحاول التفصيل فيهلفالسفة اليونان،  إلديولوجيات املتضاربةا
 .اليونانية لبالغةا

 .ةالسوفسطائي مفهوم الحجاج في البالغة .1

 ،من أهم احلركات الفلسفية اليت عرفتها احلضارة اليونانية يف القرن اخلامس للميالد 4تُعد احلركة السوفسطائية       
 ،2ويتضح ذلك من خالل تسمّيتهم بالرجل احلكيم 1وباخلربة اجلدلية ،وقد متّيز روادها بالكفاءة اللغوية والبالغية

                                                           
 .ن وألربخت تيتكاهيف هذا املقام اجلانب احلجاجي التداويل التأثريي الذي أٌعيد بعثه على يد شامي بريملا  «rhétorique» يقصد بالبالغة 1
 .1، صم2111 ،2ط، ، دار الكتب اجلديدة،(حبث يف بالغة النقد املعاصر) ينظر، حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة 2
 .29يُنظر، مجيل محداوي، من البالغة الكالسيكية إىل البالفة اجلديدة، ص 3
 من احلوار)احلجاج واملغالطة  ،الراضي رشيد ،يُنظر ،تُفيد الرجل احلكيم والقديرو  sophia مشتقة منإّن السفسطة يف أصل معناها اللغوي اليوناين  4

 .22ص ،ليبيا ،بنغازي ،م2121 ،2طـ،  ،دار الكتب اجلديدة املتحدة (يف العقل إىل العقل يف احلوار
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 ،3لخطابةل تدريسهمي من خالل وتعترب احلركة السوفسطائية من أهم احلركات اليت مهّدت لظهور الفكر البالغ
ما دفع  هذاو  ،والوصول إىل املناصب العليا يف الدولة ،تهوقياد اجملتمع اليت كان هلا دور كبري يف توجيه

أنا سوفسطائي : قال بروتاغوراس ،وذلك لتهيئهم للسلطة»تلقينها وتعليم مسالك االقتدار فيها بالسوفسطائني إىل 
اليت من شأهنا خدمة  «احلجاجيالتقنيات البالغية خمتلف  4«أوافق على أنين سوفسطائي ووظيفيت تعليم الناس

وحماولة استمالة العامة بشىت الطرق  ،والعمل على الوصول إىل املراتب العليا يف اجملتمع ،االجتماعية خمتلف القضايا
أي أن السوفسطائي ال ميّيز بني احلق والباطل يف الدفاع  ،هلا اً ار تربر الوسيلة شعالغاية  مبدأ نم متخذةً  ،املمكنة

 .بل هو جاهز للدفاع عن الباطل ضّد احلق ،عن القضايا

النفعية املتعلقة باللذة أي اهلوى وليس النفع املتعلق باملثل أو »نبين اخلطابة السوفسطائية على مبدأ هذا وتَ   
طابة السوفسطائية تدافع فاخل ،وال هتتم باألخالق وال املثل العليا ،فهي تتخذ من مبدأ النفعية شعارًا هلا 5«اخلري

 .بل قد تصل يف الكثري من األحيان للدفاع عن الظامل ضد املظلوم ، واملظلوم يف املرافعات القضائيةعن الظامل

سنجدها مبنية  ،لتقنيات احلجاجيةها لوكيفية تسخري  ،البالغة يف اخلطابات السوفسطائية إىلوإذا ما انتقلنا  
وموافق  ،للتوقعات اً وجعل القياس خمالف...هتدف إىل التالعب مبعىن املقدمات ،مغالطات داللية متنوعة»على 

 ،من خالل اهتمامهم جبمالية الكلمة والتضليل وذلك على اإليهام ةمؤسسخطابة  هي أي 6«ملآرب السوفسطائي
فاملعرفة السوفسطائية مبنية على الزيف  ،وقياسات خمالفة للمشهور ،واالعتماد على استدالالت باطلة ،والرتكيب

فالتبكيت السوفسطائي هو القياس الذي يُوهم »يقول ابن رشد يف هذا السياق إذ   ،واالنتهازية والتمويه والتضليل
إل الصحة يف تكوينه سواء من حيث فهو يفتقر  7«من غري أن يكون كذلك يف احلقيقة ،أنه هبذه الصفة

فبالغة السوفسطائي هتدف  ،بالرغم من أنه يوحي بالسالمة والصرامة يف ظاهرهأو النتائج املتوصل إليها  املقدمات
استدالالت  ،كانت تلك الطرق أخالقية أو غري أخالقية  إذا عماإىل اإلقناع مبختلف الطرق املمكنة بغض النظر 

                                                                                                                                                                                     
 .22ص م،2122 األردن ،اربد ،2ط،  ، ،عامل الكتب (دراسة يف نتاج ابن باديس األديب)خطاب احلجاج والتداولية  ،عباس حشاين ،يُنظر 1
 .22ص ،(حبث يف بالغة النقد املعاصر)احلجاج يف البالغة املعاصرة ،حممد سامل حممد األمني الطلبة يُنظر، 2
الفلسفة واللغة نقد املنطق اللغوي  ،الزاوي بغورة ،واألسلوب الصحيح للتفكري ،اخلطابة بأهنا الفن احلقيقي gorgiasيُعرف السوفسطائي جورجياس  3

 .22ص م،2111  ،بريوت، 2ط،  ،الطليعة دار ،يف الفلسفة املعاصرة
منوبة  ،محادي صمود ،إشراف ،أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم ،ضمن كتاب ،احلجاج عند أرسطو ،هشام الريفي 4

 .22ص، (ت.د)، (ط.د)، تونس
 .29ص ،حبث يف بالغة النقد املعاصر -احلجاج يف البالغة املعاصرة ،حممد سامل حممد األمني الطلبة 5
 .22ص (ابن باديس األديبدراسة يف نتاج )عباس حشاين، خطاب احلجاج والتداولية  6
 .291ص/9ج،  ،(ت.د) بريوت، لبنان، (ط.د) الفكر اللبناين، ابن رشد أبو الوليد، تلخيص منطق أرسطو، دار 7
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علينا استغالل احملتمل وتوجيه  1coraxكوراكس  فهم كما يقول السوفسطائي ،مغالطاتجمرد منطقية أو 
بل كانت بالغة جتنح  ،لذلك مل تكن البالغة السوفسطائية بالغة عقل 2احلجاج حبسب النفع الذي يقصد إليه

ولعّل أبرز  يُقدموهنا للعامة،ئفة اليت كانوا نّبه للبالغة الزاتالذي قد ي وتغييب العقل ،للتأثري يف األهواء والعواطف
إن انتدبت للدفاع يف قضية وكان »مثال قّدمه كوراكس لتالميذه يف كيفية معاجلة قضية ما يف احملكمة بقوله 

أّما إذا كان موكلك  ،أن يكون هو البادئ بالظلمنه من غري احملتمل لضعف بنيته إ: موكلك ضعيف البنية فقل
إنه كان من احملتمل جداً أن يُتصور أنه املعتدي إىل حّد أنه من غري : قوُي البنية وكانت القرائن مجيعها ضّده فقل

 :مايلي صمن هذا الن نستخلص 3«احملتمل أن يكون فعال كذلك

 الظامل واملظلوم ،أن كوراكس يدفع بتالميذه للدفاع عن الضعيف والقوي. 
   لكنه قياس باطل خياطب عواطف  ،كوراكس أعطى تقنيات حجاجية تعتمد على القياسأّن

 :، وميكننا أن منثل للقياس السوفسطائي بالصيغة التاليةالقاضي ال عقله
   الرجل بنيته ضعيفة لذلك ال ميكنه ارتكاب جرمية         : املقدمة الكربى. 
  كل من له بنية ضعيفة ال ميكنه ارتكاب اجلرائم         : املقدمة الصغرى . 
  موكلي بريء                 :  النتيجة. 

فالبنية  ،وفاسد يف مضمونه إذ ميكن للضعيف ارتكاب اجلرائم ،شكال وهبذا يكون القياس املقدم صحيح  
 .خنجرسالح مثل سيف أو فقد يرتكب الضعيف جرميته ب ،اجلسمانية ليس معياراً لرباءته

كما سنشري   أفالطون وأرسطو سقراط والسيما من طرف ،وبالرغم من كّل النقد الذي ُوجه للبالغة السوفسطائية  
ومل تكن  ،علم البالغة لالفعلي  ؤسسامل ائي باعتبارهإاّل أننا ال ميكن جتاهل إسهامات التّيار السوفسط ،حقاً إليه ال

بالغة أفالطون وأرسطو سوى بالغة مضادة عملت على ازدراء البالغة السوفسطائية والسيما أفالطون الذي 
ومن جهة أخرى ال خيفى  ،وراته على االنتقاص من قدر البالغة السوفسطائية وحتريض الناس عليهاااشتغل يف حم

أمثال أفالطون  ،4نا مكتوب بأقالم خصومهمالسوفسطائي قد وصل البالغي للتيار على أي باحث أن الرتاث

                                                           
هشام الريفي، احلجاج عند خطيب صقيلي ولد يف القرن السابع قبل امليالد، وأطلق عليه الفالسفة املسلمني لقب الغراب يف مصنفاهتم، يُنظر،  1

 .21، ضمن كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، صأرسطو
 .21، صاملرجع نفسه 2
 .22ص املرجع السابق، 3
ه، دراسة تطبيقية تل ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالمقا ،(هتافت املعىن وهباء احلقيقة  )يُنظر، أمحد يُوسف، البالغة السوفسطائية وفاحتة احلجاج  4

 .2، صم2121 ، األردن،2يف البالغة اجلديدة، عامل الكتب احلديث، اربد، ط،
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قراءة  إعادة لذلك نرى أن ،ميكن قراءة البالغة السوفسطائية وقد وصلت على يد أشّد أعدائهمفكيف  ،وأرسطو
فلسفتهم طالت نظراً للرتاكمات اإلزدرائية اليت ، بعد اإلرث البالغي السوفسطائي من أبرز التحديات اليت مل تنجز

إلنصاف  1ةالسوفسطائي ة االعتبار للفلسفةإعادلذلك أصبح من الضروري  ،غتهم بصفة أخصبصفة عامة وبال
 .هذا التّيار، وإعادة اإلعتبار جملهوداته النقدية والبالغية

 .(غة السيةة لل  البالغة الحقيقيةةمن البال) 2األفالطوني بالغةالحجاج في المفهوم . 2

الظن والتمويه و  3على املداهنة واحملتمل والتوهيم يف نظره هنا تقومألاشتهر أفالطون مبعاداته القوية للبالغة      
  جورجياس 4محاورة وقد أعلن أفالطون يف ،والعلة واحلقيقة يةاملعرفة الربهان الذي ال يعتمد على doxa والرأي

Gorgias موضوع اخلطابة  حاول البحث يف هذه احملاورة عنا كم  ،للبالغة ومعارضته هلا التام عن رفضه
ل الظن موضوع عوج ،ففحص يف اجلزء األول اإلقناع الذي يقع بالعلم واإلقناع الذي يقع بالظن ،ووظيفتها

إىل أّن العلم هو الكفيل  opinionالظن / scienceهذه املقابلة بني العلم  قادتف ،5اخلطابة السوفسطائية
تمل ال يُكسب اإلنسان غري األوهام أّما الظن واحمل ،املعرفة ألنه يقوم على مبادئ صادقة وأزلية وثابتةالعلم و بإنتاج 

للخطباء  الذع   توجيه نقد  ب فقام ،واخلطباء يف اجلزء الثاين من احملاورة إىل حتديد وظيفة اخلطابة مّث انتقل ،واالعتقاد
يبيعون األوهام ألهنم  6«يتمتعون يف حواضرهم إاّل بسلطة تافهةإنين أصرح أن اخلطباء أو الطغاة ال » :بقوله

ال يستحقون التقدير الذي حيظون به و  ،فهم بذلك ال خيتلفون عن الطغاة يف شيء ،وينشرون الرذيلة يف اجملتمع
لذين والسيما أولئك السوفسطائيني ا بل يهتمون بلذاهتم وشهواهتم فقط، ألهنم متملقون ال يهتمون بأحوال الناس

                                                           
وهو مصطلح من أصل التيين  fallacyُعرفت البالغة السوفسطائية مبصطلح الربالوجيسم يف الفكر البالغي املعاصر، يف مقابل املصطلح اإلجنليزي  1

fallacia والذي يعين الغالطة واملكر واخلداع واحليلة، أّما يف الفرنسية فُعرفت بـparalogisme  فهي من اليونانيةparologismos  تتكون من
وتعين حجاجا خاطئا، وُعرفت يف بعض املدارس البالغية املعاصر باحلجاج اخلاطئ مع حسن النّية،  logismosو  وتعين جماين للخطأ، paraجزئني 
ضمن كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم،  مقال( مدخل يف نقد احلجاج)حممد النويري، األساليب املغالطية  يُنظر،

 .212اشراف، محادي صمود،ص 
اته، فكان نط مالزما له حىت وفم من أسرة أرستقراطية يف أثينا، مثّ ما لبث حىت اتصل مبعلمه سقرا.ق 221/221ما بني سنة  platoولد أفالطون  2

القاهرة، ، 2لفلسفة سقراط أثر كبري يف فلسفة أفالطون، يُنظر، أمحد أمني وزكي جنيب خمفوظ، قصة الفلسفة اليونانية، دار الكتب املصرية، ط
 .221ص م،2121

 .22، صم2122سمرب، الكويت، دي/، أكتوبر21، اجمللد، 2يُنظر، حممد الويل، مدخل إىل نظرية احلجاج، عامل الفكر، عدد،  3
نصور ترمجة حملاورة مظلت أعمال أفالطون حول البالغة غري متاحة باللغة العربية حىت أواخر العقد السابع من القرن العشرين، حيث نشر أديب  4

، يُنظر، عماد 2112، مثّ نشرت أمرية حلمي مطر حماورة فيدروس سنة 2191م، مثّ حممد حسني ظاظا نشر احملاورة نفسها سنة 2122جورجياس 
 .92صم، 2121عبد اللطيف، أفالطون يف البالغة العربية، جملة احلوار الثقايف، مستغامن، اجلزائر، 

 .12، صم2122 عمان، ،2ا، بالغة املناظرة، دار كنوز املعرفة للنشر والتوزيع، ط، يُنظر، عبد العايل قاد 5
 .22ص م،2122ديسمرب، الكويت، /، أكتوبر21، اجمللد، 2حممد الويل، مدخل إىل نظرية احلجاج، عامل الفكر، عدد،  6
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 دحضى توضيح املغالطات السوفسائية و األفالطونية عملت عل احملاورةف ،يُقدمون بالغة تتناىف مع القّيم واألخالق
 اً وتقدم منوذج ،تتجاوز بالغة السوفسطائيالتأسيس لبالغة مضادة ب ومناهضة أفكارهم حججهم وهدم فلسفتهم

  .يقوم على املعرفة والفضيلة اً جديد اً بالغي

تقدمي بديل للبالغة  Phèdreفيدر حاول يف حماورة وبعد حماورة جورجياس اليت قّدم فيها نقداً الذعاً للبالغة،  
حلق واخلري با 1«صناعة قيادة النفوس بالقول»بأهنا  إذ  عرفهام والعدل بالغة تقوم على الفضيلة والقيّ  ،السوفسطائية

اختذا من اإلقناع حمور  انذللة عكس السوفسطائي وأرسطو اليللفض كربىأمهية   أَو ىَل يف بالغتهإذ   ،والتعايش
دف األىمى للخطابة يف نظر أفالطون هو اهلإاّل أن  ،اإلقناععلى نضوي يف طّياهتا صحيح أّن القيادة ت ،تهماطابخ

اليت ورثها  2ه تأثر أفالطون بنظرية املثلبكان سبالطرح اجلديد   اهذو  ،بني العامة والعدل والفضيلة نشر األخالق
فاخلطيب احلقيقي يف نظر أفالطون هو  ،اسا اسرتشد به أفالطون يف فلسفتهالذي يُعترب نرب  عن أستاذه سقراط

 .ويكسبها الفضائل وميحو منها الرذائل ،وينتزع منها الظلم ،ذلك الذي يـُوَِّلد يف نفوس أبناء وطنه العدل واخلري

 هي ،ورأى أّن البالغة العلمية ،أفالطون إبعاد العامة عن نقاشات البالغةم حاول ومن منطلق الفضيلة والقيّ   
بالغة أكثر  3آلية السؤال واجلواب ن يعتمدان علىقوم على أساس وجود متخاطبني متحاورين ندي  اليت ت تلك

تقوم على نظام اجلدل الذي يعتمد آلية االستدالل بني  ،اخلاصة املعرفية شاهتااخصوصية ال ُتدخل احلشود يف نق
 :4املتخصصني يف سبيل إنتاج املعرفة لذلك بىن أفالطون تصوره للخطابة على ثالثة أركان هي

 .والذي يعتربه أفالطون أساس إنتاج املعرفة والعلم: اعتماد المنهج الجدلي  -    

بني القول  convenanceأي ضرورة التناسب  :أقاويلمعرفة أنواع النفوس وما يناسبها من  -    
 .والسامع أو ما يسمى بضرورة مالئمة املقال للمقام

  .مع املقام هتأي ضرورة انسجام اخلطاب وتكامل وحدا: رفة ما يناسب المقامات المختلفة من أساليبمع -   

                                                           
 .91هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، ص 1
عن األخالق املوضوعية، فأفالطون تبىن هذه الفلسفة إلمتام نقد سقراط لنسبية السوفسطائيني، يُنظر، غنار إّن نظرية املثل متثل الدفاع األساسي  2

 .221ص م،2122بريوت، ، 2ط، سكريبك، نلز غيلجي،الفكر الغريب من اليونان القدمية إىل القرن العشرين، تر، حيد حاج اىماعيل، بيت النهضة، 
 .211ص م،2111الرباط، املغرب،  ،2ط، ورات دار األمان،شحمطات يونانية وعربية وغربية، منستعارة يف حممد الويل، اال 3
 .11/12هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، صينظر،  4
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والسيما عنصر  ،عليه صناعة اخلطابةقوم ت ديدمنوذج بالغي ج تقدمي أفالطون من خالهلال و مبادئ حا     
لذلك عمل  1«وحجر الزاوية الذي تقوم عليه خمتلف العلوم ...املنهج الفلسفي الوحيد»اجلدل الذي يعتربه 

 أي أن اجلدل هو ،م على الصدق وعدم التناقضيقو باعتبارها خطاباً برهانياً  2الجدلأفالطون على تطوير فلسفة 
 .بل يُعترب من أساسيات إنتاج العلم واملعرفة الوحيد الذي ال يعرف الرأي واالحتمال املنهج

والثاين  ،األول يتعلق ببالغة السفسطة ،أفالطون عاجل البالغة من منظورين متعارضني وممّا سبق نستنتج أن
فنجد أفالطون يف حماورته األوىل يدخل يف  ،متعلق بالبالغة احلقيقيَّة اليت تتخذ من اجلدل والفلسفة موضوعا هلا

القّيم و  ،بأصول بناء احلجاج» صراع  حاد  مع السوفسطائيني نظرًا الختالفه معهم يف جممل التصورات املتعلقة
ليصل إىل  ،ينطلق من البالغةفالصراع جوهري  3«وعالقة القول بالوجود واإلنسان باإلنسان واإلنسان باملدينة

ال ميكن حصر اخلالف يف  لذلك ،احلياة والعالقات االجتماعية اليت تضبط املدينة والقوانني العامةتلف شؤون خم
اليت قام عليها  ملبادئ الفلسفيةاا اخلالف يتجاوز البالغة ليصل ملعظم إمن ،بعض الدارسني لذلك البالغة كما يؤرخ

 .الفكر السوفسطائي

القّيم  قوم علىمنوذجًا بالغيًا جديدًا ي ليقّدم الغة السوفسطائيةالب على جتاوز أفالطونعمل ومن جهة أخرى    
ثل السقراطية منطلقاً  والفضيلة واملعرفة متخذاً 

ُ
  .مزج فيه البالغة بالقّيم والفضيلة من نظرية امل

 إاّل أن هذين املوقفني املتعارضني ،وبالرغم من أن البالغة األفالطونية مل تبلغ ما بلغته البالغة األرسطية    
قبل  أفالطون طريقها ومعاملها صراحةً  اليت رسم 4«لفهم البالغة الغربية صدرًا أساسياً مو ...حيتالن موقعًا مهماً »

البالغة اليت رسم أفاقها ووضع ُيصعِّب من فهم  اً منهجي لذلك يُعد القفز على بالغة أفالطون خلالً  ،أرسطو
 .سهاأُس

                                                           
 .21، صم2122صفاقس، تونس،  ،2ط، عبد اهلل البهلول، احلجاج اجلديل، مطبعة دار النهى، 1
فاألىل ىمّاها البعض جدال صاعدا يقود إىل  divisionوعملية تقسيم ونفريع  sgntheseعملية تأليف : يقوم اجلدل عند أفالطون على عمليتني 2

تدرجيي، يُنظر،  ى حنواملفاهيم العامة والبادئ األوىل للعلم، والثاين جدالً نازال يُقسم به الباحث ما تَوصل إليه يف العملية األوىل إىل أقسام وأجناس عل
 .12هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، ص

 .22، صاملرجع نفسه 3
 .22حممد الويل، مدخل إىل نظرية احلجاج، عامل الفكر، ص 4
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  .1ةاألرسطي بالغة الحجاج في المفهوم .3

نقد التصورات  إىل عمدف ،اجلديدة 2الخطابية اء تصوراتهجنز قبله يف جمال البالغة قصد بنما أُ آرسطو ر استثم  
على  الشديد فيها حتامله التمس اليتجتاوز آراء أستاذه أفالطون كما عمل على   ،من جهة السوفسطائية للبالغة

 .وتشويه صورهتا أمام العامة إقصائها البالغة وحماولته

  فهي يف خطاباهتا لحجاجالبالغة السوفسطائية وطرق انتاجها ل مشروعه البالغي بانتقاد أرسطو وقد استهلّ     
والدفع إىل خمالفة  ،واإليقاع يف اخلطأ ،نوع من الشِّراك لإليقاع خبصومهم عن طريق التبكيت» تضع نظرهيف 

مغالطات استنتجها أرسطو من  3«ودفع اجمليب إىل الكالم الفارغ ،ري مألوفةعواستعمال صيغ لغوية  ،املشهور
 املنهجية التضليلية اليت يعتمدها وتبنيَّ  ،تفكيك اخلطاب السوفسطائيب مركزة قام من خالهلا خالل دراسة نسقيَّة

 تضليلّيةالقدمات امل ستقراء الذي يتخذ منالواليت غالبا ما تتحقق باالعتماد على القياس وا ،يف مترير أفكاره
إغراق اخلطابة يف جمال الرأي واحملتمل  نظر أرسطو على البالغة السوفسطائية يف عملتكما  ،أساسًا له اإليهامية

ومن منطلق نقده هذا قام بصياغة أمناط حجاجية مضادة لكل  ،معّينة وُمثل دون التقيُّد بقّيم ،والشك والظن
وخطراً  ،مع األثييناليت اعتربها هتديدا للمجت 4مغالطاهتم اعتماداً على قراءة معّمقة ألقواهلم والوقوف على أخطائها

قوم على يمنوذج بالغي جديد  ميوتقد ،هتدم البالغة السوفسطائية بصياغة أمناط بالغية مضادة ال ميكن جتاوزه إالّ 
 .كما هو احلال يف البالغة السوفسطائية  الصدق والقّيم والفضيلة واالحتمال ال اإليهام والتضليل

                                                           
وأطلق عليها  أندرونيكسألف أرسطو أعماالً معظمها يف علم املنطق مل لكنها مل تظهر يف حياته للناس، وبعد وفاته قام جبمعها أحد تالميذه يُدعى  1

 : أو ما يسمى باآللة، وقد قسمها ابن خلدون إىل l organonألرغانون اسم ا
 .يف األجناس العالية اليت ليس فوقها جنس: les catègoriesكتاب املقوالت  -
 .يف القضايا التصديقّية وأصنافها:  de l interprètationكتاب العبارة  -
 .القياس وصور إنتاجه عمومايف :  premières analytiqueكتاب القياس  -
 .هو النظر يف القياس املنتج لليقني:  les seconds analytiqueكتاب الربهان  -
 هو القياس املفيد يف إفحام اخلصم، :  les topiques «املواضع«كتاب اجلدل -
 .اظر صاحبهوهو القياس الذي يفيد خالف احلق ويغالط به املن:  les rèfutations sophistiquesكتاب السفسطة  -
 .وهو القياس املفيد، وترغيب اجلمهور ومحلهم على املراد منهم:  la rhétoriqueكتاب اخلطابة  -
 وهو القياس الذي يفيد التمثيل والتشبيه: كتاب الشعر  -

بريوت، ، 2، وينظر، عبدالرمحان ابن خلدون، املقدمة، دار صادر، ط19يُنظر فيما خيص مفهوم االرغانون ، هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، ص
 .11ند أرسطو، ص، أّما الرتمجة باللغة االجنبية فقد اعتمدنا على، هشام الريفي، احلجاج ع299، صم2111

 .م مرادفا لبالغة احلجاج تيمناً بالشعريةيرد مصطلح اخلطابية يف هذا املقا 2
 22، ص(حبث يف بالغة النقد املعاصر) يُنظر، حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة 3
 .21، صاملرجع السابق 4
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احتفظ من جهة  أّما إذا انتقلنا للحديث عن حماورة البالغة األرسطية للبالغة األفالطونية فنجد أن أرسطو   
اجلدل واخلطابة إاّل أنه مل يطابق بينها كما فعل »والسيما بالتقسيم الثنائي هلا  فالطونيةببعض مكونات البالغة األ

هلا إذ  مل يشمل البالغة باملعاين القدحية اليت تعرضت  ،جتاوز بالغة أستاذه جهة أخرى عمل على ومن 1«أستاذه
ألهنا أداة تعمل على تسيري »بل اعتربها من األدوات األساسية اليت ال ميكن االستغناء عنها من قبل أفالطون، 

فالدميقراطية ال تتجسد حسب أرسطو إاّل باحلوار والتواصل عن طريق  ،2«اجملتمع يف املؤسسات الدميقراطية األثينية
 ،عكس أستاذه الذي اعتربها أداة تضليلية متويهية ،وتوجيهه استثمار اآلليات اخلطابية يف عملية تسيري اجملتمع

على أهنما ذات دالالت بالغة يف حياة  ،الرأي واالحتمال واملمكن والتخييل» طو علىوعكس أفالطون ركّز أرس
االحتمال من دائرة البالغة بل  قصِ أرسطو مل يُ ف 3«الناس والتواصل ويف فتح اجملال أمام األخر يف اإلدالء برأيه

 ،م لهيسمح للمتلقي باالعرتاض على اآلراء اليت تُقدَّ  ذلك أن االحتمال ،األساسيات اليت تقوم عليهااعتربه من 
فّعاال  عنصراً  هجتعل منو  حترر املتلقي هو تلك الفجوة اليتفاالحتمال  ،وتقدمي رأيه فيما يُعرض عليه من خيارات

 .ومنتجاً هلا يف العملية اخلطابية التواصلية

ببعض املكونات البنائية للبالغة السوفسطائية  الذي قّدمهي يف النموذج البالغ أرسطو وقد احتفظ    
 ،ةاألفالطونيّ  البالغة جهة منالفضيلة واملعرفة و  ، البالغة السوفسطائيةجهة من  االحتمال فتبىن ،واألفالطونية

مبعىن  ،اإلقناع يف جمال احملتمل واملسائل اخلالفية القابلة للنقاش بين بهيُ  ،ناعة مدارها إنتاج القولص»فالبالغة عنده 
حُياول أحد الطرفني أن يؤثر يف الطرف املقابل جنسا من  ،أهنا عالقة بني طرفني تتأسس على اللغة واخلطاب

 يف التفكري اآلرسطي البالغة فمدار ،4«أو مييله عنه أو يصنعه له صنعا اً يـَُوجِّه به فعله أو يثبت لديه اعتقاد ،التأثري
ط واالخنرا مع العملية اخلطابيةاملتلقي التفاعل  من خالله إنتاج اخلطابات والنصوص يف جمال احملتمل الذي يستطيع

هي بالغة ف ،يف اآلخر وتوجيه سلوكاته والتحكم فيها أّما اهلدف من صناعة البالغة هو التأثري ،يف العملية احلوارية
لى استجابة املتلقي لألهداف يف الواقع الذي يشهد ع ذه الرباغماتيةه تجلىوت ،ذات طبيعة تداولية برغماتية حمضة

تسخري العنصر البالغي يف  كيفيةو  ،مبدأ اللغة بالغة األرسطية يف صميمها تقوم علىفال اليت يرىمها اخلطيب،
 .قق يف الواقعمث الوظيفة التداولية اليت تتح ،اإلقناع باالعتماد على جمال احملتملمصوغات مثّ البحث عن  ،اخلطاب

                                                           
 .22حممد الويل، مدخل إىل نظرية احلجاج، عامل الفكر، ص 1
 .21عبد العايل قادا، بالغة املناظرة، ص 2
 .22، ص(حبث يف بالغة النقد املعاصر)-بة، احلجاج يف البالغة املعاصرةحممد سامل حممد األمني الطل 3
أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، اشراف، محادي  :مقال يف كتاب ،محادي صمود، مقدمة يف اخللقية النظرية للمصطلح،  4

 .22صمود،ص



 مفاهيم وتقاطعات :بالغة الحجاج                                               الفصل األول     

44 
 

–أّن مهمتها  »مقارنة بني فن اخلطابة و فن الطب فيقول أرسطو  لنا وإلعطاء نوع من الشرعية للبالغة يُقدم    
واألمر نفسه ينطبق على  ،ليست اإلقناع بقدر ما هي البحث يف كل حالة عن الوسائل املوجودة لإلقناع -اخلطابة

 ،بل فقط حماولة بلوغ هذه الغاية قدر املستطاع ،فمثال ليست مهمة الطب إعادة الصحة إىل املريض ،سائر الفنون
فإن الطب يف  ،فبقدر احتمالية اخلطابة 1«لئك الذين يستحيل شفاؤهم ميكن أيضا عالجهم كما ينبغيو فحىت أ

ال يتحقق يف  على عالجه الذي قد ال يُعيد للمريض صحته بل يعملألنه  ،نظر أرسطو ليس بتلك اليقينية املطلقة
 .لكنها جتعلهم يرتاحون ملا يُقدم هلم ،فكذلك اخلطابة اليت قد ال تـَُوفق يف إقناع الناس ،الكثري من األحيان

 2خيتزل األوىل قي االستدالل»على دعامتني أساسيتني تقوم العملية احلجاجية عند أرسطو و      
raisonnement  سعى أرسطو إلضفاء ففي الدعامة األوىل  3«البحث اللغوي والوجوديقوم على توالثانية

فالعملية  ،يف إنتاج العلم واملعرفة ةالصبغة العلمية على احلجاج باعتبار أن االستدالل ذو داللة منطقية معتمد
هو تلك املنهجية العقلية اليت يسلكها  بعبارة أخرى ،متركز الوحدات املكونة للخطابيف  االستداللية مهمة

ا عن بعيدً  ،يعتمد على اآلليات اليت يتيحها العقل اا حجاجيً ة دعمً تقضي دعم ويف اخلطيب يف صياغة خطابه
فاالستدالل الذي اعتمده أرسطو يف بناء حجاجه يتخذ من احملتمل  ،نغلقة واملكتفية بذاهتانة الشكلية املالصور  

يف الدعامة فأرسطو  ،غالبا ما يعمل على الربط بني املقدمات والنتائج باعتباره آلية انتقال والذي ،جمال اشتغاله
 .االستداللية حياول بناء حجاج يقوم على تقنيات منطقية استداللية ذات طابع احتمايل

ودورها الكبري يف التواصل والتعايش بني  ،أّما يف الدعامة الثانية فقد حاول أرسطو التأكيد على أمهية اللغة   
أي  4«بل هي ضرورية أيضًا يف بنائه ،إّن اللغة ليست ضرورية للتعبري عن الشيء فحسب» يقول أرسطو ،الناس

بتسمية األشياء  بل هي املخّولة ،ال ينحصر فقط يف التعبري عن األشياء ،أّن اللغة ذات بعد فلسفي وجودي عميق
 .جودوإعطائها شرعية الو 

يتّم من خالهلا إنتاج  ضوابطوضعه  يف منوذجه البالغي عن طريق ومن العموميات ينتقل أرسطو للتفصيل أكثر  
 :واملتمثلة يف القول احلجاجي

                                                           
 .222ص م،2122 ديسمرب، الكويت،/، أكتوبر21لد، ، اجمل2حامت عبيد، منزلة احلجاج يف نظريات احلجاج، عامل الفكر، عدد،  1
قول مؤلف من أقوال إذا ُسلم هبا لزما عنها »أو هو  «هو ذلك النوع من التفكري الذي يتم بواسطته إنتاج العلم» raisonnement االستدالل 2

حبيب يُنظر، و ، 22، ص(حبث يف بالغة النقد املعاصر ) حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرةيُنظر،  «أخرىبالضرورة أقوال 
 .222/229، ص21، اجمللد، 12عامل الفكر، العدد، ،(عناصر استقصاء نظري )عراب، احلجاج واالستدالل احلجاجيأ
 .22، ص (حبث يف بالغة النقد املعاصر) حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة 3
 .21ص املرجع السابق، 4
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 : eurèsis1مصادر األدلة  .أ
ة يتم من خالهلا البحث عن خمتلف احلجج من فهي عملي ،احلجاجي لخطابل ات األساسيةدعامالتعترب أهم   

 :وتنقسم حسب أرسطو إىل ،وتكييفها مع املقام ،ِقبل املتكلم
 

   الحجج الصناعيةles preuves techniques  
 2«ال على معايري عاطفية ،ا على معايري عقلية منطقيةحجج يقوم احملاجج بصناعتها وحنتها اعتمادً »هي       

من  خاصة   طاقاته العقلية إلنتاج نوعية   يقوم اخلطيب من خالهلا بتسخري ،فهي حجج ذات طابع عقلي حمض
تكون باجتهاد  ،والقياس واالستنباط وغريها من العمليات العقلية املمنهجة احلجج غالبا ما تنبين على االستدالل

 .اخلطيب وحبيلة منه
 

   التصديقات الغير صناعيةles preuves extra techniques  
 ،منها يف خطابهوعلى اخلطيب اكتشافها واالستفادة  ،املقام اخلطايبهي حجج تكون متوفرة قبل الدخول يف     

احلجج كان  هذه ومن 3«اإلميان ،العذاب ،العقود ،الشهود ،القوانني» :مخسة حجج وهييف وقد حصرها أرسطو 
ُنون حجاجهم عمون خطباهتم ،اخلطباء والسياسيون والقضاة والربملانيون يف أثينا يـَبـ  باعتبارها عناصر جاهزة  ،ويَد 

فهي حجج موجودة يف السياق  4«دون أن حيوهلا الكاتب أو اخلطيب بطريقة تقنية»متّر مباشرة إىل اخلطاب 
أبناء اجملتمع  لتواضع اً وذلك نظر  ،دون أن يناقشها أو يعرتض عليها ،اخلارجي يعرفها ويسلم هبا السامع مبدئياً 

 .عليها
 

    المواضعtopiques  
أليف بت هذا األخريو قد قام  ،يف نظرية أرسطو احلجاجية ساسيةمن املفاهيم األ topos الموضععد يُ     

لطرق اليت جيب أن يسلكها اخلطيب يف حبثه عّما يكون ل حاول من خالله التنظرييف نظرية املواضع  ضخم مصنف
فاملوضع  ،وترويض ووسيلة تذكرفهو استعداد  ،عنصر تداعي األفكار»وميثل املوضع حسب أرسطو  ،به اإلقناع

                                                           
  .92هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، ص 1
 .22، صاملرجع السابق 2
 .1، صم2191أرسطو طاليس، اخلطابة، تر وتح، عبد الرمحان بدوي، دار القلم، بريوت، لبنان،  3
 .11، صم2112 ، املغرب،2روالن بارت، قراءة جديدة للبالغة القدمية، تقدمي وتر، عمر أوكان، أفريقيا الشرق، ط، 4
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 جاهزة مصّنفةيصبح املوضع حجج  من هذا املفهوم 1«احلجج ليس احلجج ذاهتا بل هي احلجرات اليت حُتفظ فيها
الذي  اخلطايب قاماملمرتبطة ب فقوة املوضع ،قام آخرملبالضرورة  فما ُيستعمل يف مقام ال يصلح ،ّددةقامات حممل

كان األمر يتمثل يف أن جُتمع املواد » ،يقول بريملان يف هذا املقام ،قوة قد يفقدها يف مقام آخر ،ينتمي إليه
املواضع ح وهبذا تصب ،2«ومن هنا كان تعريف املواضع باعتبارها خمازن احلجج ،الضرورية لُتوجد بيسر عند احلاجة

وعلى اخلطيب االستفادة منها أو اإلقتداء هبا يف  ،موجودة قبل الدخول يف املقام اخلطايب جاهزة مناذج حجاجية
أي عدم اإلعتماد على  ،مثل التقيُّد بالطرق االستداللية املعتمدة يف اخلطاب الطبيعي ،عملية صناعة حجج

 ،حرص من خالهلا أرسطو على تقدمي حجج يستفاد منها فاملواضع هي نظرية ،االستدالالت ذات الطابع الربهاين
 قواعد حجاجيةو  3«مقدمات أعم وأمشل»فتصبح بذلك عبارة عن  ،ممكنة ىصناعة حجج أخر  ويُقتدى هبا يف

 .تُعطي املشروعية للحجج املستحدثة منوذجية
 
 .4élocution  ترتيب األجزاء أو األدلة. ب

 وتوزيعها ،عليها وهي مرحلة ال تقل أمهية عن املرحلة األوىل إذ  يتم من خالهلا تنظيم املادة احلجاجية احملصل      
يكون و  ،أي ترتيبها ترتيبا منطقيا ال خُيل بالعملية احلجاجية ،داخل اخلطاب استنادًا إىل معايري عقلية منهجية

 .ترتيب هده احلجج يف مواقعها املناسبة على امتداد اخلطاب
 
  .5الصياغة أو األسلوب .ج

واحملسنات  ،التشكيل اللفظي داخل اجلمل الذي يشملوالرتكيب  ،من خالل اختيار األلفاظ املناسبة تكونو    
يتمّيز  مجايلالغي أي يكون تقدميها يف أسلوب ب ،يف اخلطاب ستعملةجج املعلى احلا ي بعدًا مجاليً فضاليت ت

 .املتلقي اجيايب على نفسية يكون له وقعو  باملرونة

                                                           
 .91، ، صاملرجع نفسه 1
2 Chaime perelman. Et olbrechts tyteca. Traité de l argumentation –la novelle rhétorique. 

Prèface de michel meyer. Bruxelles. Université de Bruxelles. 5*ed. 1990 p112 هشام الريفي، : نقال عن
 .212احلجاج عند أرسطو، ص

 .222، ص(حبث يف بالغة النقد املعاصر)حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة  3
 .56صنفسه، املرجع  4
 .12ص، املرجع السابق 5
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يواصل أرسطو التنظري آلليات  ،-logos اللغوس- املتمثلة يف اخلطاب احلجاجية آلليات بعد التنظريو     
وال تنجح  ال تتمالعملية احلجاجية  أنفهو يرى  ،(املخاِطب واملخاَطب)بطريف اخلطاب متعلقة إضافية حجاجية 

 :بتفاعل طريف اخلطاب، وقد حّدد احلجج املرتبطة بطريف اخلطاب يفإالّ 
 

 .ethos 1 االيتوسحجج  .د

 وحيصر  ،ه أثناء إلقاء خطابهمتلقيام أم يتمّيز بهما جيب أن و  ،اخلطيبأخالق بجج احل هذه النوعية من ترتبط   
ة يهبا أما العامة لتعزيز عمل أن يتحلى فهي ميزات جيب ،2يف الفطنة واالستقامة واللطفحجج اخلطيب أرسطو 

العوامل اليت تدعو  ،الرباهنيهناك عوامل تدفعنا للثقة غري »يقول أرسطو  ،التواصل وبناء ثقة مُتهد لقبول اخلطاب
بل جتعل املتلقي يقبل  ،مع املتلقي العالقةأخالق اخلطيب هلا دور كبري يف توطيد ف ،3«للثقة السداد والفضيلة والرب

م قيَ الفأخالق اخلطيب و  ،وال يُلتفت إىل خطاباهتم ونصائحهم ،فاألشرار ال حيظون بالثقة ،اخلطيب قبل خطابه
 .املتلقي قبلمن والتفاعل معه هي املمهد الرئيس لقبول اخلطاب  اليت يتحلى هبا

 

 pathos 4الباتوس  حجج. ه

وذلك بتوظيف نوعية من احلجج يتفاعل معها بشكل فطري  ،ملتلقيما ينزع إليه افي بحث حجج الباتوست   
فاملتلقي موجود  ،ألن اخلطاب يبدأ من املتلقي وينتهي إليه ،ويُعد هذا العنصر من أخطر العناصر البالغية ،طبيعي

 ،خلطابمع ا و تفاعالً  استجابةً  جيعل املتلقي أكثرومراعاة هذا النوع من احلجج  ،يف جممل مراحل اخلطاب
كل شيء يف هذه » :بقوله على هذه امليزة احلجاجّية ويؤكد أرسطو ،اندماجه يف العملية التواصليةيسهل من و 

الذي  فاملستهدف األول من الصنعة حسب أرسطو هو السامع 5«الصنعة جمعول للتأثري ومرتب حسب السامعني
 .اخلطابية كل األنسجة  يف وعمدةً  اً يُعد جوهر 

 
                                                           

 .229عند أرسطو، ص هشام الريفي، احلجاج 1
 .91روالن بارت، قراءة جديدة للبالغة القدمية، صيُنظر،  2
 .21حممد الويل، مدخل إىل نظرية احلجاج، عامل الفكر، ص 3
 .229هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، ص 4
 .212أرسطو طاليس، اخلطابة، تر وتح، عبد الرمحان بدوي، ص 5
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 .التراثية الداللةلل  ية القرآن الداللة منالحجاج : المبحث الثاني

يف  مفهومه إنّ ف ،اليت اهتمت بآليات اإلقناع والتأثري البالغة نمفهوم احلجاج عند اليونان يف ف  ستقرالئن     
 ،وعلم الكالم ،والفقه ،كعلم التفسري  ،ه معارف عديدةتقاىملت تعدى البالغة العريب ويف الرتاث الكرمي القرآن

 مكانة مرموقة يف فتبوء بذلك، األخرى من احلقول املعرفية وغريها ، والبالغةوالنحو ،والفلسفة ،الفقهوأصول 
ألنه  ،وأعظمها شأناً  ،وهذا العلم من أرفع العلوم قدراً » :يف هذا الصدد 1 أبو الوليد الباجييقول ، الثقافة العربية

وال اتضحت  ،ولوال تصحيح الوضع يف اجلدل ملا قامت حجة ،السبيل إىل معرفة االستدالل ومتييز احلق من احملال
تبوءها  اليت  كانةامل نستنج هذا النص ومن 2«وال املعوج من املستقيم ،وال ُعلم الصحيح من السقيم ،حمجة

فصار  ،والدفاع عن عقائدها ،وتثبيت أفكارها ،به يف تقدمي معارفها ،احلجاج يف الثقافة العربية اليت استعانت
 .وأقدرها مكانتاً  ،بذلك احلجاج من أرفع العلوم شأناً 

أصبح هذا العقل ال  ،لفتوحات اإلسالميةالذي انفتح على خمتلف العلوم بفعل ا العريب ونظرا لتطور بنية العقل    
 ،والكالمية ،اخلالفات املذهبية بعد ظهور سيماوال ،الكرمي والسنة النبويةيرضى باحلجة النقلّية املتمثلة يف القرآن 

يف االستدالل والقياس املبين على إىل جمموعة من القواعد والقوانني املتمثلة  العقل هذا بل بات حيتكم ،والفقهية
فتشكلت  ،القرآن والسنة احلّجة النقلية املتمثلة يف فأصبح بذلك العقل املنطقي يُزاحم ،أصول منطقية يقينية متينة

 .والدفاع عن األفكار واالنتصار للمذاهب ،على العقل يف تقدمي املعرفة تعتمد ،ذهنية عربية جديدةبذلك 
 

 .القرآن الكريممفهوم الحجاج في . 1

من الصيغ  وحتاجون وغريها ،حاج: مثلن لفظة احلجاج وردت بصيغ خمتلفة إّن املتأمل يف القرآن الكرمي جيد أ    
 :تعاىليف قوله  مثال لكذويتضح . لجدل والربهانلمرادفة  ا تأيتغالبا مأهنا  أمجعوا على نياملفسر  أنّ  إالّ  ،الصرفية

﴿              ﴾3.  

                                                           
هـ ويقيم  222هـ يف قرطبة، مث انتفل إىل باجة يف األندلس، مث سافر إىل املشرق سنة  212هو أبو الوليد الباجي الفقيه األصويل األندلسي ولد سنة  1

املنهاج يف ترتيب أبو الوليد الباجي، ه، يُنظر، 292ثالثة عشر سنة يأخذ من علمائها من أشهرهم التنوخي، واخلطيب البغدادي، والشريازي، تويف سنة 
 .21، ص(دت)، (دط)احلجاج، تح، عبد اجمليد تركي، دار العرب اإلسالمي، 

 .1، صاملرجع نفسه 2
 .211 ، آية، البقرةسورة  3
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وال يعرف حلاّج  ،وهو فعل على زِنة املفاعلة ،معىن حاّج خاصم» :العالمة طاهر بن عاشور يف تفسريهايقول     
ومن العجيب أّن احلجة يف كالم  ،وال تعرف املادة اليت اشتق منها ،يف االستعمال فعل جمرد دال على وقوع اخلصام

أّن األغلب أنه يُفيد ...مع أّن حاّج ال ُيستعمل غالباً إاّل يف معىن املخاصمة ،العرب تفيد الربهان املصدق للدعوى
حاّج الذي حيمل داللة  على الصيغة الصرفية للفعلهذا  يف توجيهه طاهر بن عاشورال يعتمد 1«اخلصام بباطل

﴿ :لقا حنيالنمرود  فعل ردعلى وكذلك  ،املشاركة        ﴾2، على دخول  وهذا دليل

 .املفسرحسب توجيه  مع النمرود وحماججة إبراهيم عليه السالم يف جدال
 

مل جُيادل  إبراهيم عليه السالم يف حقيقة األمر هألن لفظة حاج يف هذا املقام مبعىن جادل تأتِ  مليف نظرنا لكّن     

﴿ لهة حني قال ودليله أّن احلجة األوىل كانت كافي ،النمرود بل قّدم له حجج مباشرة      

   ﴾3 معىن حول  ل يف جدال مع النمرودودخ ،ولو أراد إبراهيم عليه السالم الكتفى هبا

بأن النمرود ال حُييي  يدرك إبراهيم عليه السالم باعتبار أن حسم املوقفكان قادرًا على لو  ،املوت واحلياة واخللق

 ﴿:قال عدل إىل احلجة الثانية حني إبراهيم عليه السالم لكن ،وال مُييت         

                       ﴾4  باحلجة  هُبت النمرود وسّلمهنا

  .بنائها احملكم تصوراً ومنطقاً  علىاالعرتاض  أو البالغة اليت أتى هبا إبراهيم عليه السالم ومل يستطع الردّ 
 

وتعجيز  ،واليت متّيزت بالتجريد ،فيه نوعية احلجج املقدمةللمقام و  لذلك كانت لفظة حاّج يف اآلية مناسبة جداً    
طال ألن اللفظة مشلت إبراهيم بَ مع العالمة بن عاشور يف أّن لفظة حاج تُفيد اخلصام بِ  وال نتفق ،إفحامهو اخلصم 

 .عليه السالم والنمرود

                                                           
 .22/22، ص2، مج، م2112 تونس، ،(د،ط)حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر،  1
 .211 ، آية، البقرةسورة  2
   .211 ، آية، البقرةسورة  3
 .211 ، آية،البقرةسورة  4
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  :هذا وقد تعرض للفظة اجلدل يف قوله تعاىل                 

           ﴾1، وهو القدرة على اخلصام  ،واجملادلة مفاعلة من اجلدل»: قائال عّلق عليها

اجملادلة املخاصمة بالقول وإيراد »: ويقول يف موضع آخر ،2«وهي منازعة بالقول إلقناع الغري برأيك ،واحلجة فيه

 ﴿ :فتكون يف اخلري كقوله تعاىل ،احلجة                      

   ﴾3  تعاىلوتكون يف الّشر كقوله ﴿      ﴾4»)5. 

يف  املخاصمة كونلكن غالبا ما ت ،ل حسب الطاهر بن عاشور هو فعل املخاصمةبني احلجاج واجلد فاجلامع    
وبذلك تكون لفظة احلجاج  ،يف حني أّن اجلدل منه ما هو على حق ومنه ما هو على باطل ،احلجاج بالباطل

إبراهيم عليه السالم والنمرود لكن لفظة حاّج يف اآلية الكرمية خصت  ،ذات داللة سلبية ألهنا مقرتنة بالباطل
هي القدرة على مقارعة اخلصم  ينما لفظة جادلب ،يبقى فيه نظر احلجاج بالباطل اقرتان مصطلحك نظن أّن لذل

داللة سلبية  ،وحيتمل اجلدل حسب الطاهر بن عاشور داللتان، والتمّكن من إقناع الغري برأيك ،بإيراد احلجج
 إجيابيةً  وحيمل داللةً  ،وفصل فيها نها القرآنوغالبا ما يكون يف أمور شرعية بيَّ  ،بالباطل اً عندما يكون اجلدل مرتبط

على حسب  اً بل مبني ،اً وهذا التوجيه من طاهر بن عاشور ليس جمرد ،ومناظرة الكّفار ،عندما خيتص بالدعوة
 .سياق اآليات الكرمية

 

   :تعاىلالرتادف أيضا يف تفسري الشعراوي حني يتعرض لقوله  هذامس ونل         

                  ﴾6، واجلدل كما نعرف » :يُعلق عليها قائال

لذلك يُقال ...وجيدهلا ليصنع حبال ،مثاًل أن حُيضر بعض من الشعر أو الصوف ،وحني يفتل اإلنسان شيئاً  ،الفتل
فيحاول جاهدا أن  ،وكذلك يف شأن اخلصمني كل واحد منهما يُريد تقوية حجته ،حىت نُعطيه القوة جندل احلبل

                                                           
 .219 ، آيةـالنساءسورة 1
 .219ص/1بن عاشور، التحرير والتنوير، جحممد الطاهر  2
 .92 ، آية،هودسورة  3
 .219 ، آية،البقرةسورة  4
 .21ص/22ن عاشور، التحرير والتنوير، جحممد الطاهر ب 5
 .219 ، آية،النساء سورة 6
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دل حسب الشعراوي هو تلك العملية احلوارية املصحوبة حبجج متتاز فاجل 1«يُقويها مبا يشاء من أساليب القول
اجلدل باعتباره لكن ما ُيالحظ على هذا التوجيه هو اخللط بني ، يوظفها اجملادل عند دخوله يف جدال ،بالقوة
 .يف استمرار العملية اجلدلية ُيساهم اً واحلجة باعتبارها نسق ،مبنية على السؤال واجلواب يف طابعها التواصلي عملية

 :هو تفسريه لقوله تعاىل بني اجلدال واحلجاج وما يدعم هذا اخللط               

                            

      ﴾2، واحملاجة معناه أن يلتقي فريقان لكل واحد مهما وجهة »: يُعلق عليها قائال

الصيغة الصرفية  على مبينٌ  التوجيه نستنج أّن هذا 3«وتقام بينهما مناظرة يديل فيها كل فريق حبجته ،نظر خمتلفة
وباإلضافة إىل الصيغة الصرفية جند أّن سياق اآلية أيضا   ،حتمل داللة املشاركةواليت  ،هبا لفظة احلجاج تردو  اليت

 الصيغة من منطلق اللفظ يُعاجلونغالبًا ما فاملفسرون  ،بني احلجاج واجلدال املوجود ا يف التداخلكان عامال مهمً 
 .الرتكيب والسياقو 
ملاذا عدل اهلل سبحانه وتعاىل عن استعمال  ،يجادلوكملإذا كانت لفظة حُياّجوكم مرادفة  ،لكن نريد أن نتساءل  

 ؟..واستعمل لفظة احلجاج ،اجلدال
يف اآلية ال  املعاصرة يُدرك أن لفظة احلجاج يف البالغة  احلجاجإّن املتتبع لسياق اآلية واملستثمر ملفاهيم     

ألهنم كانوا حيذرون من الرتويج  4سب املفسرينحأّن اآلية نزلت يف اليهود  ،العتبارات منها لترادف لفظة اجلد
على دالل االست وميكن ،يوم القيامةلصفات النيب صلى اهلل عليه وسلم خمافة من أن يكون الرتويج حجة عليهم 

 :داللة اجلدل عن اآلية كالتايلانتفاء 
 

 ضرورة إخفاء صفات النيب وعدم الرتويج هلا          :مقدمة كبرى. 
 تكون حجة على اليهود يوم القيامةهذه الصفات سمعرفة         :مقدمة صغرى. 

                                                           
 .2221ص/2، جم2112 مصر، ،2متويل الشعراوي، تفسري الشعراوي، أخبار اليوم قطاع الثقافة، القاهرة، ط،حممد  1
 .92 ، آية،البقرة سورة 2
 .211ص/2ج املرجع السابق، 3
 .211ص /2ج املرجع نفسه، 4
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  دون يوم القيامة  عليهم صفات النيب صلى اهلل عليه وسلم ستكون حجةمعرفة             :النتيجة
 .جدال سواء أخفوها أو مل خيفوهنا

 
الربهان  بنياستمر  تداخلهذا الفإن  ،يناملفسر  اتيف توجيهواجلدل لتباس بني احلجاج اال وقعولئن       

  :املفسرين ويتضح ذلك يف قوله تعاىل بعض واحلجاج يف استعماالت القرآن حسب     

     ﴾1، قال هاتوا برهانكم متصل بقوهلم لن يدخل »: قائال على اآلية يُعلق الزخمشري

هلموا حبجتكم على اختصاصكم بدخول اجلنة إن كنتم  ،فُقل هاتوا برهانكم ،اجلنة إاّل من كان هودًا أو نصارى
يف تفسري فاملتأمل  2«أن كل قول ال دليل عليه فهو باطل ،وهذا أهدم شيء ملذهب املقلدين ،صادقني يف دعواكم

 . آن الكرمييف القر  أّن الربهان مرادف للحجة نتهي إىل ري يالزخمش
احلجاج والربهان  الرتادف بني يبطلساملعاصرة مفاهيم النظرية احلجاجية  فيه إذا استثمرناإاّل أن هذا التوجيه    

فاليهود والنصارى مل يُقدموا براهني بل قدموا ، 3يقيين واحلجاج ظين احتمايل أن الربهان قطعي :ألسباب منها
 : وميكن أن نستّدل لذلك بـــــــ  ،لكّن اهلل طالبهم برباهني قطعية وهذا ما مل يقدروا عليه ،حجج احتمالية
  هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني              المقدمة الكبرى. 
 بل أتو حبجج مل يأتوا بأِي برهان: «مضمرة»              المقدمة الصغرى . 
 اليهود والنصارى لن يدخلوا اجلنة          : النتيجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة.  

ملعرفة اهلل بأن اليهود والنصارى لن يأتوا برباهني قطعية  ،فالقرآن عدل عن توظيف حجتكم واستعمل برهانكم  
ومن هنا تصبح داللة  بالقطعية اليت يتمتع هبا الربهان،وإن قدموا حجج فإهنا احتمالية ال تتمتع  ،لبوا بهو وهذا ما طُ 

 .الربهان يف القرآن الكرمي ةلاحلجة غري دال
 
 

                                                           
 .222 ، آية،البقرةسورة  1
د بن أبو القاسم جار اهلل الزخمشري، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجه التأويل، تح، الشريف علي بن حممد بن علي السيد وأمح 2

 .12ص/2، جم2112بريوت، لبنان، ، (د،ط)حممد السكندري، دار الفكر للطباعة والنشر، 
أبو بكر  ، يُنظر،«أّما الربهان فهو جمال املنطق واللغات الصناعية الرمزية....والغري املؤكد املتوقع جمال احلجاج هو احملتمل» : بكر العزاوي ويقول أب  3

    .21، صم2121الدار البيضاء،  ،(2ط،) العزاوي، حوار حول احلجاج، األمحدية للنشر،
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 .مفهوم الحجاج في البالغة العربية. 2
إاّل أّن  ،اعتبارها بالغة شعرية هتدف إىل تزويق الكالم وتنميقههو  املغالطات اليت طالت البالغة العربيةمن     

قام عليها الفكر  وركيزة أساسية  ،العربية ةأعمدة البالغاملتمعن يف الرتاث البالغي يُدرك أّن احلجاج من أهم 
 .العريب البالغي

 اليت قراءاتالروج له بعض على عكس ما تُ  ،ددةمشاريع حم ضمناحلجاجي يف الرتاث البالغي  فكرمركز الويت   
أو أخرى ال تعرتف بوجود أي حماولة من البالغيني القدامى يف التأسيس  ،لبالغة العربيةل مطلقاً  اً عل احلجاج مركز جت

 .لنظرية حجاجية
 

 .بيان الجاحظ واإلشارات الحجاجية. 1.2
النقاد املعاصرين أبانت بكل وضوح  يف منظور «ه222»للجاحظ كتاب البيان والتبيني   يةحتليل إسرتاجتّن إ     

 ،مركزها اخلطاب اللغوي الشفوي» ،بالغة اإلقناعب حجاجية هتتم على أّن هذا املصنف هو حماولة إلرساء نظرية
 .1«مراعاة أحَوال املخاطبنيو اإلقناع اخلطايب  هاوأساس ،وهامشها الوسائل االشارية والرمزية

اليت بىن عليها فكره البالغي بصفة  ،صحيفة بشر بن املعتمرمن  احلجاجي هشروعم وينطلق اجلاحظ يف     
ع بأن ضِ وكذلك ليس يتَّ  ،واملعىن ليس يشرف بأن يكون من معاين اخلاصة...»: يقول بشر بن املعتمر ،عامة

مع موافقة احلال وما جيب لكل مقام من  ،وإمنا مدار الشرف على الصواب وإحراز املنفعة ،يكون من معاين العامة
إىل أن تُفهم  ،واقتدارك على نفسك ،ولطف مدخلك ،فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك وبالغة قلمك ،مقال

فأنت البليغ  ،على األكفاء وال جتفو ،وتكسوها األلفاظ الواسطة اليت ال تُلطف على الدمهاء ،العامة معاين اخلاصة
 الذي اعتربه أساس العمليةو  ،3باملقاميُدرك العناية الفائقة من بشر بن املعتمر  فاملتأمل يف الصحيفة ،2«التام

 : يلي ما يفالصحيفة  تلخيص مقاصد وميكن ،التواصلية اخلطابية
 معرفة أقدار املعاين وموازنتها مع أقدار السامعني . 
 غمايتاأي اخلطاب يف بعده التداويل الرب  ،إحراز املنفعة من وراء اخلطاب التأكيد على ضرورة. 

                                                           
 .221ص م،2112، املغرب، (د، ط)جون كوهن، نظرية األدب يف القرن العشرين، ، تر، حممد العمري، أفريقيا الشرق،  1
 . 222ص/2م، ج2111 القاهرة، ،9أىب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، البيان والتبيني، تح، عب السالم هارون، مكتبة اخلاجني، ، ط 2
ربية من حيث أقدار السامعني تبط يف البالغة العر هو جمموعة من الشروط اخلارجية احمليطة بعملية إنتاج اخلطاب شفوياً كان أو مكتوبا، وا: املقام 3

 .9، ص2112 املغرب، ،9ومقتضى أحواهلم، يُنظر، حممد العمري، املقام اخلطايب واملقام الشعري يف الدرس البالغي، جملة دراسات أدبية ولسانية،ع،
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  يكون فيه  ات اليت قداملقام خمتلف القدرة على تكييف خطابه مع ميلكالبليغ التام هو من
 .واخلاصة والدمهاء العامة وامللوكو األكفاء 

القائمة على حفظ النصوص  التلقنيفبشر بن املعتمر أراد يف صحيفته أن ينتقل باخلطابة من منهجية    
 ،واملقام هو الذي يُولد خمتلف اخلطابات ،أي أن اخلطابة مرتبطة باملقام قام،املإىل جعل اخلطابة وليدة  ،1وشرحها

 .فاخلطابة ال تكون قبل املقام يف وجودها
نظريته ل راح اجلاحظ يؤسس ،اليت أوردها يف صحيفته والسيما نظرية املقام بشر بن املعتمر ومن منطلق توصيات   
عد من أهم املصنفات اليت أبان فيها اجلاحظ عن فكره والذي يُ  ،البالغة من خالل منجزه البيان والتبينييف 

والتقنيات اخلطابية اليت متكن اخلطيب من التواصل اجليد  ،احلجاجي فحاول من خالله إرساء اآلليات التواصلية
 .مثّ إقناعهمع املتلقي ومن 

 
 .مفهوم البيان عند الجاحظ. أ

 ،البيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع املعىن»: يبدأ اجلاحظ مشروعه بوضع مفهوم حمدد للبيان فيقول   
ألن مدار األمر والغاية اليت جيري إليها القائل ...وهتك احُلُجب دون ضمري حىت يفضَي السامع إىل حقيقته

فذلك هو البيان يف ذلك  ،وأوضحت عن املعىنفبأي شيء بلغت اإلفهام  ،إمنا هو الفهم واإلفهام ،والسامع
 2«املوضع

فالبيان هو ذلك احلبل الرابط  ،3اإلفهامإجرائية تداولية تتمثل يف  اً أبعاد أن البيان حيمل كالم اجلاحظيُفهم من     
مّث يسعى إىل حتقيق عملية اإلفهام اليت هي من  ،بني املتكلم والسامع إذ  يضمن حدوث العملية التواصلية

م الفهم واإلفها الثابت واملركزي يف نص اجلاحظ هوويرى حممد العمري أن الشيء  ،أساسيات العملية التواصلية
  :مهاأّن البيان يضطلع بوظيفتني  أي  ،مركز نص اجلاحظ 4باعتبارهاشارية بالوسائل املختلفة اللغوية واال

  الوظيفة الفهمية= معرفةالبيان. 

                                                           
 222، ص2/اجلاحظ، البيان والتبيني، جأىب عثمان عمرو بن حبر  1
 .29ص/2ج املصدر نفسه، 2
، م2111حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وإمتداداهتا، أفريقيا الشرق، املغرب، ، «إيضاح املعىن القائم يف النفس حىت يُدركه اآلخر هو»اإلفهام،  3

 .292ص
 .212، صاملرجع نفسهيُنظر،  4
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 1الوظيفة اإلقناعية= البيان إقناع. 
مفهوم البيان عند  يتضح أنّ وهبذا  ،الوظيفة التواصلية اليت تعترب من أساسيات بيان اجلاحظ ويكمن إدراج  

مّث اإلقناع   ، يف اإلفهامأو القول الذي يُؤدي وظيفتني حمصورتني ،اجلاحظ يقرتن باحلجاج من خالل زاوية اخلطاب
 .كعملية متوقعة بعد حدوث التواصل والفهم

: ـواليت عرّب عنها ب يف مشروع اجلاحظ راض اإلقناعية اليت حُيققها البيانغمجلة األ 2كما حّدد حممد العمري
فُجل املصطلحات  ،3«حل احلبوة ،االضطرار ،االستمالة ،فهم العقول ،التصديق ،القلوباستمالة  ،ثين األعناق»

تنتمي إىل حقل اإلقناع الذي حاول اجلاحظ  ،وداللة واضحة ،تُصب يف خانة واحدة يف مصنف اجلاحظ املذكورة
 .من خالل نظريته البالغية اليت جتعل من البيان واملقام أساس اإلقناع التأسيس له

مصنفاته وخلصها هذا وقد حاول حممد عابد اجلابري حتديد شروط البيان عند اجلاحظ من خالل استقراء 
 :4يف

 البيان وطالقة اللسان. 
وميكن ربط هذه  ،فسالمة اللسان وطالقته من ضروريات التواصل ،أي ذم العي  والسالطة واهلذر واحلبسة   

فسالمة  ،حبجج اإليتوسمبشروع أرسطو الذي حدد صفات مماثلة جيب توفرها يف اخلطيب أو ما ىمّاه اجلزئية 
 .عملية اإلقناعصول النطق من احلجج املمهدة حل

 
  البيان وحسن اختيار اللفظ. 

واالبتعاد عن التكلف اململ والتعقيد  ،للمقام وحسن اختياره حىت يكون مناسباً  ،يرتبط هذا املبدأ باللفظ وجزالته 
 .األفكارتنتظم فيه احلجج و  ي تُعرضُ اجلزئية مرتبط أكثر باألسلوب الذ فهذه ،الذي يستنزف طاقة السامع

 
  المعن  عن كشفالالبيان و. 

                                                           
 .212ص ،املرجع السابقيُنظر،  1
، «دراسات أدبية ولسانية»بكورة جنوب املعرب، أستاذ البالغة والنقد األديب جبامعة فاس باملغرب، ومدير جملة  2121حممد العمري، من مواليد  2

لتداول، وله عدة مؤلفات قد اعتمدنا عليها يف إحاالت األطروحة، يُنظر، حممد العمري، البالغة اجلديدة بني التخييل وا «دراسات سيميائية»وجملة 
 .240، صم2122، الدار البيضاء، املغرب، 2أفريقيا الشرق،ط، 

 1 211حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وإمتداداهتا، ص 3
  1ط، العربية،دراسة حتليلية نقدية لُنُظم املعرفة يف الثقافة العربية، مركز دراسات الوحدة  –حممد عابد اجلابري، نقد العقل العريب، بنية العقل العريب  4

 .22/22ص/2، جم2111بريوت لبنان، 
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فعلى قدر وضوح الداللة وصواب » ،داللة اللفظ على املعىنبأو ما يعرف  ،هذه اجلزئية على الداللة تركز   
بيان  اجلاحظينتقل بنا  ،اإلضافة إىل البيان اللغويوب. 1«يكون البيان ،ختصار ودقة املدخلوحسن اال اإلشارة

يقدم بيانه على فاجلاحظ  ،الثوب والسيفداللة أو  ،كهز الرأس واحلاجب والعينني  ،اإلشارةجديد متمثل يف لغة 
 .ال يكتفي فيه باللغة بل يتعداها إىل دالالت إشارية مهمة يف العملية التواصليةو  ،أساس أوسع وأمشل

 
 البيان والبالغة.  

 ،إذ  ال يكون الكالم يستحق اسم البالغة يف نظره ،عند اجلاحظ بالتوافق بني اللفظ واملعىن اقرتن تصور البالغة    
 ،فجودة املعىن 2«فال يكون لفظه إىل ىمعك أسبق من معناه إىل قلبك ،ولفظه معناه ،ُيسابق معناه لفظه»حىت 

 البيانية اليت هتدف إىل اإلقناع، العملية يف اً مكونا أساس يُعترب الذيبالنظم يتحقق  تفاعل ضمن ،وجزالة اللفظ
 .ستدالالت، وتتضح األفكاراال ويتحقق اإلقناع، وتنتظم ، فبه حتصل اإلبانة

 
 .المقام في بالغة الجاحظ .ب

 الكبرية ا ألمهيتهانظرً اجلاحظ إىل التفصيل أكثر يف نظرية املقام  بنا ينتقل ،توصيات بشر بن املعتمر يف ضوء     
 ،واملشاكلة ،واملوضع ،وأقدار السامعني ،واحلال ،مبصطلحات متعددة منها املقام تإذ  ورد ،البالغي يف مشروعه

مل يتبلور على الصعيد  -اجلاخظ–فرع من أصل ثابت يف تفكريه »وهي حسب محادي صمود  ،واملطابقة
 ،وظلت تُراوده ،البالغية للجاحظاملشاريع يف حيزًا كبريًا أخذت اليت  3«اإلصطالحي هو فكرة املناسبة واملالءمة

 4«واحلمل عليهم على أقدار منازهلم ،ومدار األمر على إفهام كل قوم مبقدار طاقتهم»: فيؤكد على ذلك بقوله
واملقام النفسي الذي هو  ،الطاقة مرتبطة باملتلقيف ،مرتبط باحلالة النفسية للسامعني أكثر خصوصية هنا قامفامل
يف  لذلك جند اجلاحظ ،نفسية املتلقي خللق التوازن يف العملية التواصلية وجذب انتباه السامعيتوجب مراعاة ف ،فيه

أو ما يسميه حممد عابد  5على ما يكتب موضمان إقباهل ،معظم مصنفاته يُراوح بني اجلد واهلزل جللب السامع إليه

                                                           
 221، ص 2/أىب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، البيان والتبيني، ج 1
 221، ص2/ج، املرجع نفسه 2
، م2112 ، تونس،(ط.د) منشورات اجلامعة التونسية، (أسسه وتطوره إل القرن السادس هجري )محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب  3

 .211ص
 .12، ص2/أىب عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ، البيان والتبيني، ج 4
 .221ص، (أسسه وتطوره إل القرن السادس هجري )يُنظر، محادي صمود، التفكري البالغي عند العرب  5
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فاملقام  ،1«النفسية موضع االعتبار الكاملبيداغوجية تضع السامع وأحواله ...بالبيداغوجية البيانية» اجلابري
 .ابة املتلقي مرهونة بتشكيل خطاب يتواءم مع حالة السامعني لضمان حصول التواصل واإلقناعجواست ،مقامات

جناح العملية و تضمن  نفعية اخلطاب من جهة جمموعة من الضوابط تضمن يف بيانهاجلاحظ  لقد حّددو   
 :ما يلي ميكن تلخيصها يفو  ،من جهة أخرى التواصلية احلجاجية
 أو إشارية لغوية كانتبشىت الطرق  البيان املتمثل يف الصواب واالعتدال وإيضاح املعىن. 
 نواة العملية احلجاجيةو أساس الفهم واإلقناع  اجلاحظ اعتربه والذي ،لمقامالدور احلاسم ل، 

 .للمقام بشكل أكرب فبالغة اجلاحظ ختضع
  والصفات اليت جيب أن يتحلى هبا من سالمة يف النطق وطالقة يف اللساناخلطيب. 

 
 2ابن وهب ي في بيانالحجاجالبعد . 2.2

 ،واملعاصرين له كقدامة بن جعفر ،أمثال اجلاحظ ،من نتائج البيانيني السابقني له انطلق ابن وهب يف بيانه  
كنظرية عامة يف   ليظهرهُ  ،حماواًل مجع شتات البيان وتنظيم مسائله ،األصول من متكلمني وفقهاءاسهامات علماء و 

  .العلم واملعرفة
 
 .مفهوم البيان عند ابن وهب .أ

ويتضح ذلك من خالل حديثه  ،املتأمل يف منجز ابن وهب يلتمس تلك الصبغة العقلية اليت تطبع الكتابإّن           
 ،إعمال النظر العقلي يف األشياء فالبيان ناجم عن»عن العقل والتنويه به لريبطه بعد ذلك مباشرة بالبيان فيقول 

مغاير ملا قّدمه  ابن وهب يؤسس لبيان راح ،وبناء على ضبط العالقة بني البيان والعقل 3«واألشياء دليل العقل

                                                           
 .21ص/ 2، ج(العربيةدراسة حتليلية نقدية لُنُظم املعرفة يف الثقافة )حممد عابد اجلابري، نقد العقل العريب، بنية العقل العريب  1
ة هو أبو احلسني إسحاق بن إبراهيم بن سليمان بن وهب الكاتب، صاحب كتاب الربهان يف وجوه البيان، تح، أمحد مطلوب وخدجية احلديثة، جامع 2

الثاين بعد اجلاحظ ، قرابة  بغداد، وهو الكتاب الذي طُبع من قبل باسم نقد النثر وُنسب خطأ إىل قدامة بن جعفر، أّما مؤلف الكتاب فهو من اجليل
هـ، يُنظر، عابد اجلابري، نقد العقل العريب، بنية العقل العريب 211منتصف القرن الرابع للهجري، ويرى حمققا الكتاب أّن هذا األخري أُلف حوايل سنة 

 .22،ص(دراسة حتليلية نقدية لُنُظم املعرفة يف الثقافة العربية)
أطروحة لنيل الدكتوراه يف األدب بكلية اآلداب  «مقاربة آلليات بالغة اإلقناع»ظرة يف الرتاث العريب اإلسالمي عادل عبد اللطيف، خطاب املنا 3

 .19، ص2112/2112والعلوم اإلنسانية، مراكش، 
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ومنه البيان الذي حيصل  ،وإن مل تتبني بلغتها ،فمنه بيان األشياء بذواهتا ،أربعة أوجه علىالبيان »فيقول  ،اجلاحظ
 .1«ومنه البيان بالكتاب ،ومنه بيان باللسان ،يف القلب عند إعمال الفكر واللب

 
 وتأثريها على إدراك اإلنسان ذلك أّن  ،حال الكائنات واألشياء ،فالبيان األول هو بيان احلال
بل ، فهي ال حتتاج إىل لغة لكي تُبني 2«وتعرب مبعانيها ملن اعترب ،تُبني بذواهتا ملن تبنيَّ  األشياء»

 .ُتدرك باحلس أو العقل .حالتها دالة على معناها ومضموهنا
 وهو على ثالثة أضرب حق ومشتبه  ،الذي حيصل يف القلب أّما البيان الثاين هو بيان االعتقاد

 .يقوم على كيفية فهم وإدراك وتأويل الناظر يف األشياء 3وباطل
 بيان ظاهر ال  ،وينقسم إىل قسمني ،فيكون إّما باللسان أو القول ،أّما البيان الثالث فهو بيان العبارة

 .وبيان باطن يُتوصل إليه بالقياس والنظر واالستدالل ،حيتاج إىل تفسري
  وقد صنفه  ،وتكمن أمهيته يف نفع الشاهد الغائب ،ًا وخلوداوأخريًا بيان الكتاب إذ  اعتربه أبقى أثر

  4وبيان حكم وبيان تدبري -حساب -إىل بيان خط وبيان لفظ وبيان عقد
 

 .مشروع البياني البن وهبالفي  يقناعالبعد اإل .ب
 بني العقل والبيان العالقة املوجودة يف مقدمة كتابهوقد بنّي  ،البيان عند ابن وهب على اإلقناع واالستدالل يقوم   

 ،ناجم عن إعمال اإلنسان النظر العقلي يف األشياء»فالبيان عنده  ،وحاول ضبطها ووضع تصوراته النقدية حوهلا
باعتبار أن  ،حمضة أي أّن البيان يتشكل من منطلقات عقلية 5«وال بيان بدون دليل عقلي ،واألشياء دليل العقل

أّن العقل والبيان عند ابن وهب عنصران متكامالن  لذلك اعترب حممد عابد اجلابري عقل خُياطب العقلال
بل أّن البيان خيضع يف الكثري من األحيان إىل  ،ال مُيكن الفصل بينها يف عملية إنشاء اخلطابات 6ومتداخالن

حصرها ابن وهب  واليت ،توجهات العقل الذي حياول التأسيس لبيان مصحوب بقد كبري من اآلليات احلجاجية
 .العقل إمكانياتبدرجة كبري يف 

                                                           
 .12، صم2121القاهرة،  ،(ط.د) إسحاق ابن وهب، الربهان يف وجوه البيان، تقدمي وحتقيق، حنفي حممد شرف، مكتبة الشباب، 1
 .21ص املصدر نفسه، 2
 .12،ص املصدر نفسه 3
 .212،ص املصدر نفسه 4
 .91، ص2122بريوت، لبنان،  ،2ط، عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، منشورات الضفاف، 5
 .21ص/ 2، ج(دراسة حتليلية نقدية لُنُظم املعرفة يف الثقافة العربية )عابد اجلابري، نقد العقل العريب، بنية العقل العريب حممد يُنظر،  6
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 .د ابن وهباآلليات الحجاجية عن .ج
 كما قارنه مع التشبيه حماوالً ،البيان عملية باعتباره آلية عقلية مهمة يف اهتماما بالغاً اهتم ابن وهب بالقياس    

جيب القياس إاّل عن قول يتقدم فيكون وليس » :قد عرفه قائالو  ،املنطقية اليت يتميز هبا التشبيه اتاآللي إبراز
 .1«إذا كان احلي حساسا متحركا فاإلنسان حي: كقولنا  ،القياس نتيجة

ستثمر يف إنتاج النصوص لتحقيق العقلية اليت تُ  باآلليات أّن ابن وهب كان على دراية تامةمن هذا يتضح    
املقايسة املنطقية يف تسلسلها من مقدمات إىل نتائج عتمد على ي إذ  حاول تقدمي منوذج خطايب ،ية اإلقناععمل

 .املنطقي واالستدالل أساسها العقل عقلية حمضة
فالظاهر »: مث ينتقل يف نص آخر للحديث عن االستدالل باعتباره آلية عقلية مهمة يف إنتاج البيان فيقول  

والباطن هو احملتاج إىل أن ُيستدل عليه  ،واالجتماع عليه ألنه ال خالف له ،مستغن بظهوره عن االستدالل عليه
حركية اخلطاب  ضبطب األوىل تتعلق ،عملية مهمة من جانبني فاالستدالل عند ابن وهب 2«بضروب االستدالل

بفضل  استنطاقه يتم الثانية فتكمن يف قراءة النصوص والسيما باطن اخلطاب الذي أّما أمهيته ،ونظام تسلسله
 . وفق مقاييس عقلية الداللة ضبطو  املعىن إنتاجاليت متكن من و  ستداللاال اليت يُتيحها اآلليات

إقامة احلجة فيما  همايُقصد هب وأما اجلدل واجملادلة فهما قوالن» :يعرف اجلدل قائاللينتقل يف نص آخر و 
هذا ، نستنج من 3«ويستعمل يف املذاهب والديانات ويف احلقوق واخلصومات ،اختلف فيه اعتقاد املتجادلني

أصحاب  وقوعه بني قد حصرو  ،وُوقوعه يف املسائل اخلالفية ،يده على مقصد اجلدلوضع ابن وهب  النص أنّ 
فيصبح اجلدل بذلك آلية إقناعية تعليلية يتوصل  ،عصره للخالفات املذهبية اليت طرأت يف نظرا املذاهب والديانات

 .هبا إلفحام اخلصم وإقناعه
 .ابن وهب مصطلح الحجاج في بالغة  .د

التصديق ال »فكان هدفه بناء منوذج بالغي يقوم على  ،ال الضروري تشتغل بالغة ابن وهب يف جمال احملتمل     
 يبني وعيو  ،فتميزت بالغته بإعطاء احلرية للمتلقي وعدم إلزامه باحلجة الربهانية 4«الربهان و احلجة ال ،اليقني

ة ذات البعد يمبثل هذه املفاهيم البالغ تنفرداالرجل هبذه املصطلحات عن مدى تأثره بالبالغة األرسطية اليت 
والنتائج »: فيقول لصداه عاكساً  حجاجية على منوال أرسطويُقوم بصياغة نظرية  ابن وهب ناجدفو  ،الفلسفي

                                                           
 21إسحاق ابن وهب، الربهان يف وجوه البيان،ص 1
 .21،صاملصدر نفسه 2
 .292،ص املصدر نفسه 3
 .19ص إسحاق ابن وهب، الربهان يف وجوه البيان، 4
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كقولنا إذا كان الزوج ما   ،النتيجة عنه برهانا نثة إحداها صدر عن قول مسلم يف العقل ال خالف فيه فتكو الث
النتيجة  نإال أنه خمتلف فيه فتكو  ،والثاين ما صدر عن قول مشهور ،فاألربعة زوج ،ركب من عددين متساويني

 ،فقد وجب حق الوالد أيضا ،كقولنا إذا كان حق للباري عّز وجّل واجبا علينا ألنه ِعلة لوجودنا...عنه إقناعاً 
ففالن سارق ألنه خرج  ،كقولنا اللصوص خيرجون بالليل للسرقة...صدر عن قول كانت وضع مغالطة والثالث ما

 ثناياه تُلخص لنا مدى وعي ابن وهب واألمثلة املبثوثة يفبن وهب افالنص املقدم من ِقبل  1«بالليل وهذا باطل
حىت الصورية  ،اإلمكانيات احلجاجيةستعابه جلميع او  ،والربهان احلجاج بني مصطلحيتمييز قدرته على الو 

 : حدد ابن وهب النتائج يف ثالثة فقد ،الربهانية منها
 واليت تكون نتائجها يقينية ،النتائج ذات املقدمات الربهانية 
 واليت تكون نتائجها تصديقية إقناعية النتائج ذات املقدمات املشهورة. 
  كاذبةواليت تكون نتائجها   الباطلةالنتائج ذات املقدمات. 

 
 -الربهانية»املناول احلجاجية ختلف مل من خالل تناولهلك ذفالسمة اإلقناعية سيطرت على بيان ابن وهب و    

يف جمال احملتمل  ية اليت تتحركاإلقناعاحلجة على  ركزإاّل أن مشروعه البياين  ،«سطائيةفالسو  -احلجاجية اإلقناعية
 فنجده يف هذا النص 2«فإمنا جيب العمل به ،الرأي ما يُوجبهده من وعضَ  ،والظن إذا ُقويت شواهده»فيقول 

إذا اجتمعت فيه  إال أنه وسيلة إقناعية مهمة لوقوع التصديق ،م من أنه ال يرتقي إىل اليقنيحيتفي بالظن على الرغ
 من وراءه أراد الظين هشقولعل البيان يف  ،عليه واإلمجاع ،االستشهاد بهتداوله و تتمثل يف كثرة  ،جمموعة املقاييس

غلبت املصطلحات األصولية  ما يربر ذلكو  ،باعتباره من أكرب فقهاء عصره ،مكانة البيان الفقهيز يعز تابن وهب 
 . الفقهية على منجزه

 
 .البعد الحجاجي في مشروع السكاكي. 3.2

بالشمولية  نظرًا الِتصاِفها ،غة العربيةمتميزة يف تاريخ البال ،خاصة قراءةالسكاكي للبالغة العربية  قراءةعد تُ    
 ،وتصنيف العلوم ،كما عرٌفت قراءته بدقة التبويب والتقسيم والنضج يف صياغة املفاهيم  ،والتماسك املنهجي املتني

                                                           
 .21/21ص ،املصدر نفسه 1
 .19ص ،املصدر نفسه 2
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ألنه ميثل ذروة  1«مفتاح العلوم هو بالنسبة للدراسات البيانية مبثابة األرغانون»لذلك اعترب حممد عابد اجلابري أّن 
فتمثلت  ،وكذا ميثل مركز الدراسات البالغة يف ربط السابق بالالحق ،البالغة من نضج وتقعيدما وصلت إليه 

إذ  ،أّما عالقته بالالحق هي عالقة املركز باهلامش ،عالقته بالسابق يف بلورة الفكر البالغي والتقنني والتقعيد له
وبالرغم من النقد الذي طال السكاكي  ،ستثناءيف كل الدراسات البالغية الالحقة بدون ا ت  يعترب منجزه مادة أثرَّ 

 ةإال أنه ُوجدت دراسات معاصرة تثمن جمهودات السكاكي وتعترب أّن قراءته االستثنائية للبالغة هي قراء ،ومنجزه
العلوم البيانية العربية قد كشفت عن منطقها الداخلي مع السكاكي وعلى لسانه حينما دفع هبا »ألّن  طبيعية

ومل يتأثر باملنطق األرسطي كم يظن  ،مل خينق البالغة كما يزعم البعض فالسكاكي 2«الذايت إىل ذلك دفعاتطورها 
مثلها مثل النحو  ،دفع هبا إىل اإلبانة عن املنطق الذي حيكم أساليبها واكتماهلا العربية نضج البالغة بل ،آخرين

 .أبانت عن نسقها املنطقي قد والفقه وأصول الفقه وعلوم أخرى كانت
 
 .السكاكي لدىاالستدالل حجاجية  .أ

 ،مفهوم احلجاج عند السكاكي باالستدالل الذي خصص له مبحثا كاماًل يف منجزه مفتاح العلوم ارتبط    
 ليحاول بذلك البيان واملعاين لمي  وسعى من خالله إىل ربط البالعة باالستدالل الذي اعتربه آلية جوهرية يف عِ 

بالغة تقوم على مقاييس منطقية استداللية أساسها  ،حسب قراءة حممد العمري 3معضودة بالمنطقبالغة  بناء
 السكاكي غري أّن االستدالل الذي اعتمد عليه ،القياس واالستنباط واالقتضاء لتوخي السالمة يف تراكيب الكالم

بل هو عملية خطابية ال خترج عن دائرة التشبيه واالستعارة  ،ليس ذلك االستدالل العقلي االستنباطي احملض»
فالتشبيه مثال وإن اختلفت أنواعه إال  ،استداللية أن الصور البيانية ذات طبيعةففي نظر السكاكي  4«واجملاز...
وهذا االستدالل  ،بصفات جوهرية يف املشبه به ،لمشبهلالداخلي الذي حيكمه مبيٌن على االستدالل  املنطقأن 

يف هذا  السكاكييقول  ،ستدالل جوهر العملية البيانيةلذلك جعل اال ،جيري على خمتلف الصور البيانية األخرى
آلية  فاالستدالل 5«مل أر بدًا من التسمح هبما ،وملّا كان متام علم املعاين بتمام علم احلد واالستدالل»: الصدد

 الذي تقوم عليه الصور البيانية يف جوهرهاالنظام االستداليل تفطن هلا السكاكي بفعل  ،متجدرة يف النظام البياين

                                                           
 11ص/2، ج(دراسة حتليلية نقدية لُنُظم املعرفة يف الثقافة العربية)اجلابري، نقد العقل العريب، بنية العقل العريب  1
 .12ص / 2، جاملرجع نفسه 2
 .299حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وإمتداداهتا، صيُنظر،  3
 .222، ص21، اجمللد، 12عامل الفكر، العدد، (يعناصر استقصاء نظر )حبيب أعراب، احلجاج واالستدالل احلجاجي  4
 .2م، ص2119 بريوت، ،2أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، ط،  5
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االستدالل هو بناء بالغة ني علمي املعاين والبيان من جهة واهلدف من إبراز هذا التقاطع ب الرتكييب اإلسنادي،
 .منهجي ظام عقليعلى ن علم قائم البالغة مبوجبه تصبح ،تقوم على نظام علمي استداليل ال بديعي

اخلطاب اإلقناعي »جّر السكاكي البالغة حنو  ،العالقة املوجودة بني علمي املعاين والبيان واالستدالل تحديدوب  
عىن إىل امليتم االنتقال مبوجبها من  ،استداللية خطاب إقناعي يقوم على أُسس   1«املرتبط مبقامات ملموسة حمددة

ناجتة  2«األوىل داللة مطابقة والثانية داللة مستلزمة ،عقلية ىالوضعية إىل داللة أخر أو من الداللة » ،معىن املعىن
 .سواء بالقياس أو االستنباط أو االقتضاء وفق معايري استداللية احتمالية يف نتائجها عن الداللة األوىل

 
 .االستداللي للصور البالغية لدى السكاكي طابعال .ب

والعمليات العقلية اليت يتم االنتقال مبوجبها من داللة أصلية إىل  ،الذي يؤسس للصور البيانيةالطابع الذهين إّن        
 العمليات العتمادمها على 3«االستداللالتسوية بني البالغي و »هو ما دفع بالسكاكي إىل  ،الزمة عنها داللة

أصاًل واحدًا من علم البيان كأصل التشبيه أو من أتقن »ويُبنيِّ السكاكي ذلك بقوله  ،اليت يُتيحها العقل الذهنية
ُيصبح  وهبذا 4«أطلعه ذلك على نظم الدليل ،ووقف على كيفية مساقه لتحصيل املطلوب به ،االستعارة أو الكناية

ويتجلى ذلك من خالل تعليقه على مثال  ،ويُطلب الدليل مه يُنظالبالغية طالبا الستدالل الذي ب ةر منشأ الصو 
سوى أن تلزم اخلد  ،تصنع شيئامل  ،خدها وردة: فوحقك لو شبهت قائالً »أورده يف مصنفه حول التشبيه بقوله 
جعل السكاكي هذا التشبيه مبثابة قياس  فقد 5«فيتوصل بذلك إىل اخلد هبا ،على ما تعرفه يستلزم احلمرة الصافية

مث اشرتاك اخلد يف احلمرة من خالل اإلسناد الواقع يف اجلملة وميكن  ،يستنتجه املتلقي من صفة االمحرار يف الوردة
 :التمثيل لذلك بـ 
    لون الوردة محراء            مقدمة كربى. 
  خدها كالوردة            مقدمة صغرى. 
  خدها أمحر                   النتيجة.  

                                                           
 .211حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وإمتداداهتا، ص 1
 .91عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص 2
 .92ص(عناصر استقصاء نظري)حبيب أعراب، احلجاج واالستدالل احلجاجي  3
 .221أبو يعقوب السكاكي، مفتاح العلوم ، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه نعيم زرزور، ص 4
 .212، صاملصدر نفسه 5
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فالتشبيه يف هذا املثال هو عملية استداللية حمضة مّت من خالهلا االنتقال من معىن إىل معىن آخر باالعتماد     
 .على األقيسة اليت يُتيحها العقل

فمثال يُعلق على الكناية يف املثال املشهور  ،ويعتمد السكاكي يف ُجل األمثلة اليت يُوردها على التحليل العقلي    
فال ُيصار إىل جعل النجاد طويل أو  ،واملراد طول القامة الذي هو ملزوم طول النجاد: يقوله ،فالن طويل النجاد»

 :وميكن التمثيل لذلك بـ  ،أّن طول النجاد مرتبط بطول القامة أي 1«قصري إالّ لكون القامة طويلة أو قصرية
   فالن طويل النجاد                         كربىمقدمة. 
   فالن طويل القامة (         ضمنية)مقدمة صغرى. 
  فالن جناده طويل لطول قامته                             نتيجة. 

 ،ليس ألن السكاكي هو من أراد ذلك ،عملية استداللية بالدرجة األوىل ،وهبذه األمثلة تصبح العملية البيانية   
 .استداليل يف بنيتها الرتكيبّية الداخلّية منطقبل ألن الصور البيانية حيكمها 

 
 .المقام في بالغة السكاكيحجاجية  .ج

بشكل كبري على املقام واملتلقي وجعلته مركز العملية البالغية اليت تنطلق من املتلقي  السكاكي ت بالغةركز     
ومقام  ،فمقام التشكر يباين مقام الشكاية ،ال خيفى عليك أّن مقامات الكالم متفاوتة»: فيقول ،وتصل إليه

إىل سعى  السكاكي النص أننستنج من خالل هذا  2«ومقام املدح يباين مقام الذم ،التهنئة يباين مقام التعزية
فاملقام يف بالغة السكاكي هو املتحكم  ،أساسها مراعاة الكالم ملقتضى احلال ،بناء بالغة مقامية بالدرجة األوىل

 .لمقام، وليس العكسل خاضعة ةلتصبح بذلك البالغ ،اخلطاب ينبين عليهايف اآلليات اليت 
فاملقام  3«قاملكل كلمة مع صاحبتها م» :للخطاب فيقول مث ينتقل السكاكي إىل املقام الداخلي املكون    

كما أّن اختيار موقع   ،بعضه بعضًا استنادا للمقام اخلارجييبين ف أّما الداخلي ،اخلارجي يبين اخلطاب يف كليته
 .صد اخلطابامرتبطة باملتلقي ومق ،خيضع العتبارات مقامية تداولية حمضة الكلمات واجملاورة بينها

يتخذ من االستدالل البالغي  ،من تقدمي منوذج بالغي تواصلي حجاجي نكمت نستنتج أّن السكاكي سبقمما و     
كما كانت رؤيته للمقام أكثر   ،معيارًا لضمان إقامة الدليل وفق معايري عقلية تعصم الكالم والرتاكيب من الزلل

 وهبذا يكون السكاكي واملقام الداخلي املكون للخطاب، ،عمقا إذ  راعى فيها املقام اخلارجي الذي يـُّولد اخلطاب
                                                           

 .222، صاملصدر نفسه 1
 .221، صاملصدر السابق 2
 .221، صاملصدر السابق 3
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فجعل بذلك البالغة الشعرية يف اهلامش من خالل إقصاء  1إقناعيةذات جناعة تواصلية بناء بالغة قد جنح يف 
 . البديع واعتباره جمرد حلية ال تستحق التمعن والتعمق

 
 .2الخطاب اإلقناعي في بالغة حازم القرطاجني .2.2
هذا  مشروع أنّ  ملنهاج جازم القرطاجين إىل اعتبار 3أفضت الدراسة النسقية من ِقبل بعض النقاد املعاصرين    

ويذهب حازم  ،تتخذ من اخلطابة جمال اشتغاهلاإقناعية  يس بالغة شعرية وأخرى نظرية هلا لة لتأسو األخري هو حما
فهما مشرتكان يف مادة  ،على صناعيت الشعر واخلطابةعلم البالغة يشتمل »أّن  القرطاجين يف مشروعه البالغي إىل

، الشعربالغة اخلطابة و بالغة بني  يُفرق حازم يف نصه هذا ، وعليه،4«ومفرتقان يف مادة التخييل واإلقناع ،املعاين
 خيتلفان يف املقاصد واملآالت، فاخلطاب الشعري مرتبط أكثر إال أهنما ىنااملعمادة يف  اكهماشرت ا فالربغم من

ميكن إذ    إاّل أّن هذا التفريق ال مينع من التداخل بينهما ،بالتخييل واإلمتاع، أّما اخلطابة فرتتبط باإلقناع والتصديق
تداخل يقوم على مبدأ املركز واهلامش فتكون بذلك  ،األقاويل الشعرية واألقاويل اخلطابيةكل من وقوع تداخل بني  

وأن تكون  ،تابعة ألقاويل خميلة مؤكدة ملعانيها مناسبة ملا ُقصد هبا من األغراضاألقاويل املقنعة الواقعة يف الشعر »
وكذلك اخلطابة ينبغي أن تكون األقاويل املخيلة فيها الواقعة فيها تابعة ألقاويل مقنعة مناسبة  ،املخيلة هي العمدة
أقّر  ،أو املركز واهلامش ،مدة والتابعومن منطلق الع 5«وأن تكون األقاويل املقنعة هي العمدة ،هلا مؤكدة ملعانيها

 ،للتخييل مؤكدة ملعانيه حازم أّن صناعة الشعر قائمة على التخييل واإلمتاع الذي قد تتخلله عناصر إقناعية تابعة
وما ُوجد  ،احلجاجيةو أّما صناعة اخلطابة فهي تقوم على اإلقناع الذي يشكل حمور إشتغاهلا حبكم أبعادها التداولية 

  .فيها من أقاويل ختييلّية فهو تابع لألقاويل اإلقناعية مؤكد ملعانيه
وإقناعية  ،ختييلية من جهة الشعر بالغيةلنظرية  حازم أسس ،الشعرو اخلطابة  صناعيت ومن منطلق التمييز بني     

ذلك و  ،يف رسم حدوده مع الشعر حازم الذي ُوفقاخلطايب هو الشق  ما يهمنا يف هذا املقامو  ،من جهة اخلطابة
 .والتداول اإلقناعباخلطابة تقوم على خاصة  بطرحه بالغة

                                                           
 .211ص م،2122عمان، األردن،  ،2ط،  كنوز املعرفة،،(حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب)يُنظر، حسن املوذن، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي  1
هـ، يُنظر، عمر ادريس  211هو حازم بن حممد بن حسن بن حممد بن خلف بن حازم األنصاري األوسي القرطاجين ُولد ب قرطاجنة األندلسية عام  2

 1/22، صم2111، (ط.د)دار اجلنادرية للنشر والتوزيع،  عبد املطلب، حازم القرطاجين حياته ومنهاجه البالغي،
، نجزه، وعبد العايل قادا يف م291ص من النقاد املعاصرين الذين خرجوا هبذه النتائج، حممد العمري يف منجزه، البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، 3

 .، وغريهم كثري ال يسع املقام لذكرهم211بالغة اإلقناع، ص
 .111، صم2112، حممد احلبيب ابن خوجة، دار العربية للكتاب، تونس،لغاء وسراج األدباء، تقدمي وتححازم القرطاجين، منهاج البأيب احلسني  4
 .222ص املصدر نفسه، 5
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تقوم صناعة اخلطابة عند حازم القرطاجين على جمموعة من اإلسرتاجتيات احلجاجية اليت تساهم يف حتقيق و      
احلاصلة  الناس بالطبع واحلنكةستدراجات اليت قد توجد يف كثري من التمويهات واال»يف مقدمتها  ،عملية اإلقناع

متعلقة باخلطاب وقدرة اخلطيب  فالتمويهات ،1«باعتياد املخاطبات اليت حتتاج فيها إىل تقوية الظنون يف شيء ما
وترتيب  ،وتقدمي ما حقه التقدمي وتأخري ما حقه التأخري إبراز قدراته من حيث العناية باخلطاب يف متركز مجلهِ  على

أّما االستدراجات فهي متعلقة باملتلقي يف   ،ويتأتى ذلك باحلنكة والدربة واملمارسة ،حججه وفق ما يقتضه املقام
 .ه لقبول األفكار املعروضة عليه والدفع به إىل اعتناقها وقبوهلاتوهتيئ ،كيفية استدراجه لكسب ُوِده

ستغىن عنه يف هذه ومقوم ال يُ  ،آلية مهمة يف إنتاج املعرفة اخلطابيةمّث ينتقل بنا حازم إىل القياس الذي اعتربه     
إذا كانت مسلمة ورُتبت الرتتيب الذي جيب  ،القياس قول مؤلف من مقدمات وقضايا»: ويعرفه بقوله ،الصناعة

 وهبذا ُيصبح القياس من اآلليات 2«لزم عن ذلك القول املرتب لذاته قول آخر ُيسمى نتيجة ،يف القياس الصحيح
 وذلك لقيامه على تقنيات عقلية حمضة يستعني هبا احملاجج يف ،عند حازم اليت يُعتُد هبا يف صناعة اإلقناع املهمة

الصور اليت يبنيها و على املنطق  اشكله يفل ما يُتيحه من مصداقية عقلية تتغدى بناء خطابه وتعزيز أطروحاته بفض
 .لنفسه

رّد املقاييس يف األقاويل الشعرية توليس »: وقد مّيز حازم بني األقيسة املنطقية واألقيسة اخلطابية البالغية بقوله   
مع ما  وإالّ صار ُمسئماً بطوله ،واخلطابية املقصودة هبا البالغة إاّل حمذوفة إحدى املقدمتني أو النتيجة يف احلمليات

 .3«يقع فيه من تكرار األسوار واحلد األوسط وأجزاء والنتيجة
نظراً  ،أول ما يتضح من هذا النص أن حازم جعل من االستدالل خاصية مشركة بني صناعة الشعر واخلطابة     

كما فرق   ،بينما ترد االستدالالت الشعرية على سبيل التخييل عكس اخلطابية ،الشرتاكها يف مادة الكالم واملعاين
وبني أقيسة اللغة الطبيعية  ،بني األقّيسة الصورية املنطقية اليت تطرح بكل أجزائها اليت متنحها صفة الضرورة واليقني

حذف إحدى املقدمات أو النتيجة يف أحيان أو  ،اليت تعتمد على اإلضمار يف النتائج أو إحدى املقدمات
 .غة للخطيبوذلك نظراً لإلمكانات اليت تقدمها الل ،أخرى

 
 لمقام في بالغة حازم القرطاجنيلالحجاجي  البعد .أ

                                                           
 .21ص، املصدر نفسه 1
 .11ص  املصدر نفسه 2
 .221، صاملصدر نفسه 3
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 أنّ  باعتبار هي نتيجة حتمية للتصور البالغي العام الذي قدمه يف مشروعه -عند حازم-إّن العناية باملقام     
اً هام اً بالغي اً مقياس وجعله بهاالعتناء يف مشروعه  حاول حازمف ،املقام تلك األرضية اليت يتنزل فيها اخلطاب

: يف هذا الصدد يقول حازم ،اإلقناعية أهدافهو  التداولية ويُعزز من جناعته ،ومراميه يف حتقيق مقاصد اخلطاب همُيس
فقد حُيسن يف موضع ما يُقبح يف  ،أكثر ما يستحسن ويستقبح يف علم البالغة له اعتبارات شىت وفق املواضع»

فتصبح البالغة مبقتضى هذا التصور خاضعة للمقام الذي  1«ويُقبح يف موضع ما حُيسن يف موضع ،موضع آخر
سواء من حيث نوعية احلجج اليت يتم اختيارها أو من ناحية  ،حُيدد املقاييس البالغية اليت جيب توفرها يف اخلطاب

يف مقام معني قد ال يصلح يف مقام  فما يصلح طاب الذي خيضع العتبارات مقامية،اخلومتركزها داخل متو ضعها 
 .للتحديدات اليت يستدعيها املقامبل  ،ليس لذاته ،آخر
وال يزال ذو املعرفة بتصاريف الكالم والدربة »: املقام الداخلي املكون للخطاب فيقولعلى حازم  ركزّ كما    

وينال من كمال املعىن  ،حىت يتأتى له املراد ،ويبدل صيغة مكان صيغة ،يضع اللفظة موضع اللفظة ،بتأليف النظام
فال  ،مقامية وتداولية فاخلطاب خيضع بالضرورة لعملية االختيار واالنتقاء القائم على أسس بالغية وعقلية 2«بغيته

ناحية اإلختيار  من وذلك ،وتراكيب من ألفاظ وصيغ الداخلية يتأتى اإلقناع والتأثري إاّل مبراعاة مكونات اخلطاب
 يؤدي بالضرورة وااللتزام هبا ،يراعيها املرسل يف خطابه بالغية ومقامية واملفاضلة والرتتيب الذي خيضع العتبارات
 .اإلقناع املتمثل يف إىل جناعة العملية التواصلية وحتقيق املبتغى

 
 ( ه292،ه225ابن رشد)مفهوم الحجاج عند الفالسفة المسلمين .2.2

احلديث عن مفهوم احلجاج عند الفالسفة املسلمني من أمثال الكندي والفارايب و ابن سينا وابن رشد  تطلبي    
إىل مشروع كبري يستطيع من خالله الباحث إنصاف جهود هؤالء الرجال الذين ما تركوا صغرية أو كبرية ...وغريهم
ثل عصارة ما وصل إليه الفكر الفلسفي العريب ووقع اختيارنا على ابن رشد ألنه مي ،روا هلا يف ميدان احلجاجإىل نظّ 

 .من نضج
فإننا سوف نلتمسها من خالل ،  العريب الفلسفي أبعاد النظرية احلجاجية املعاصرة يف الرتاث تتبعولنا اوإذا ما ح  

وقد يقول البعض أّن ابن رشد مل يقم بشيء  ،لنظرية حجاجية متكاملة من خالله الذي أسس ،املشروع الرشدي
هو مراعاته للخصوصية  ،ولكن ما يغذي طرح تأسيسه لنظرية حجاجية عربية ،غري أنه نقل الفكر األرسطي وترمجه

                                                           
 .11، صاملصدر السابق 1
 .291، صاملصدر نفسه 2
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اضع ملو لنظرية ا تطرقه مثال من خالل ويتضح ذلك ،لفكر العريب الذي خيتلف يف تركيبته عن الفكر اليوناينا
ما خيتاره الرجل الفاضل أو الشريعة أو العلماء أو ما خيتاره أكثر الناس أو أكثر أهل صناعة واملوضع هو » :فيقول

عن  مغاير اختذ منحى آخرابن رشد  يف بالغة فاملوضع ،1«فهو أفضل أو ما خيتاره اجلميع ويتشوقه الكل ،ما
واليت جيب على اخلطيب االقتداء هبا  ،األرغانون املصاغة يفاحلجج  واملرتبط مبجموعة أرسطووجدناه لدى الذي 

م هبا واملتمثلة يف بنصوص الشريعة املسلَّ  ةمرتبط هو ذو طبيعة إسالمية يبينما املوضع الرشد ،والسري على منواهلا
مث أخرياً  ،مّث اإلمجاع الذي يُعترب من األصول اليت اتفقت عليها األمة اإلسالمية ،مّث بأقوال العلماء ،القرآن والسنة

 .املشهورات بني الناس من أمثال وحكم وقيم مل خيتلفوا عليها كثرياً 
فمنهم  ،ألن طباع الناس متفاضلة يف التصديق»وطرق التصديق عند ابن رشد متفاوتة وال تقتصر على الشرع    

عه أكثر من إذ  ليس يف طبا ومنهم من يصدق باألقاويل اجلدلية تصديق صاحب الربهان ،من يصدق بالربهان
فالتصديق عند        2«ومنهم من يصدق باألقاويل اخلطبية كتصديق صاحب الربهان باألقاويل الربهانية ،ذلك
باليقني يف مقدماته ونتائجه وال  تصفإاّل بالربهان امل املتلقي ال يصدقفقد  ،ملية متوقفة على املتلقيعرشد ابن 

ومنهم  ،اليت تنبين على مقدمات عامة مشهورة غري يقينيةومنهم من يصدق باألقاويل اجلدلية  ،يرضخ لغري ذلك
عقول نظام فطرائق اإلقناع متفاوتة بتفاوت  ،ظنية احتمالية من يصدق باألقاويل اخلطابية اليت تنطلق من مقدمات

 .املتلقني
ومقدمات القياسات اخلطبية قد تكون »: حدًا فاصال بني كل من احلجاج والربهان بقوله وقد وضع ابن رشد   

ل جاج اخلطايب مييل إىل املمكن واحملتممبعىن أن احل 3«كثروتكون ممكنة وذلك يف األ ،ضرورية وذلك يف األقل
       عمل هذه الصناعة» فإنّ  هبذا الطرح النظري،سلمنا و  جاز وإذا ،الذي ميثل جمال اشتغاله يف الغالب األعم

 4«كما يتبع فعل النجار وجود كرسي ضرورة  ،أعين أنه يتبعها فعل اإلقناع ضرورة ،أن تقنع وال بد  -البالغة-
فنجاعة اخلطابة بالنسبة إىل ابن رشد متوقفة  ،ال باالحتمال صناعة اإلقناع والتداول بالضرورةفاملتوقع من هذه ال

 .ودفعه حنو الفعل والعمل ضرورة ال احتماالعلى مدى إقناع اآلخر 

                                                           
 .11م، ص2121القاهرة،  ،(ط.د) أيب الوليد ابن رشد، تلخيص اخلطابة، تح وشرح، حممد سليم سامل، جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، 1
 .22ص،(ت.د)مصر، القاهرة،  ،2ط، والشريعة من إتصال، تح، حممد عمارة،دار املعارف، أيب الوليد ابن رشد،، فصل املقال فيما بني احلكمة 2
 .22،صاملصدر نفسه  3
 .22املصدر نفسه، ص 4
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  يف خضم تتنظريه لآلليات  اليت تناوهلاالقضايا  تلك ال تقل أمهية عن ،كما تطرق ابن رشد إىل قضية أخرى   
 ،الشعر استعماهلا يف يف اخلطابة خيتلف عن ن وجوه استعمالهرأى بأ اليت 1التغيري قضيةوهي  ،اإلقناعية يف اخلطاب

ويُدخلها يف  املرجو منهاقد خُيل باملبدأ اإلقناعي  يف اخلطابة فاالستعمال املفرط للتشبه واالستعارة واجملاز وغريها
وأّما  ،الصناعة الشعرية تستعمل من ذلك ما هو أكثر ختييالً »لذلك يرى ابن رشد أّن  والغموض دائرة التخييل

وذلك هو القدر الذي يُفيد اإلقناع يف  ،ومبقدار ما يليق هباصناعة اخلطابة فإهنا تستعمل من ذلك ما هو أقل 
الغية اليت قد بعدم اإلكثار من استعمال الصور البمرهون مبعىن آخر أن تداولية اخلطابة  ،2«الشيء املتكلم فيه

 وبذلك يقع يف اإلهبام والغموض الذي يصرف عن حتقيق عملية اإلقناع ،فك شفراهتاو  يـَع سر على املتلقي فهمها
واالبتعاد عن األلفاظ  ب استعمال األلفاظ احلقيقّية واملشهورة بني الناسجي لكلذ ،من اخلطابة ةوالتداول املرجو 

 .املغرّية ألهنا من شأن الشعر
 
 .المقام في بالغة ابن رشد.أ

مصطلح انزاح فيه عن علماء البالغة  ،األخذ بالوجوه: ـبقّدم ابن رشد نظريته يف املقام حتت ما ُيسمى     
إىل اهتمامه الكبري ببالغة اإلقناع اليت مل تبلغ تلك الدرجة من االهتمام عند البالغيني العرب  ذلك جعوير   ،العربية
راعاة املتلقي والتبّصر يف ويرى ابن رشد أّن عملية اإلقناع مرتبطة مب ما بلغته عند الفالسفة املسلمني، بقدر

فمنهم اخلطابيون وهم اجلمهور الغالب الذي ال ُيصدق إاّل باألقاويل » ،املوجود بني عقول املتلقنياالختالف 
ومنهم  ،ولكنهم دون اخلاصة بكثري ،ومنهم اجلدليون وهم علماء الكالم الذين يرتفعون قليال عن العامة ،اخلطابية

فاخلطيب جيب علية مراعاة هذا  3«وهم طبقة اخلاصة ،أخريًا الربهانيون بطبعهم وباحلكمة اليت أخذوا أنفسهم هبا
ومنها العقول  ،منها العادية الفطرية ،العقول يف ثالث ابن رشدحصر و  ،بني الناس التفاوت يف أنواع العقول

فتفاوت العقول ضرورة ال بد من  ،وأخرى برهانية يقينية يصعب إقناعها بغري ذلك ،لمشهوراتخ لاجلدلية اليت ترض
 .حسب ابن رشد 4«فكأنه لنما يسوق لل  اإلقناع قصرا  » والذي ال يُراعيها ،أخذها بعني اإلعتبار

 
                                                           

، خريهو كل موازنة أو موافقة أو ابدال والتشبيه باجلملة بإخراج القول عن غري العادة مثل القلب واحلذف والزيادة والنقصان والتقدمي والتا: التغيري 1
وجبميع االنواع اليت تسمى عندنا جمازا، يُنظر، أيب الوليد ابن رشد، تلخيص اخلطابة، تح وشرح، حممد سليم ...وتغيري القول من اإلجياب إىل السلب

 .222صسامل، 
 .122ص، املصدر السابق 2
 .929، صم2112لبنان، ، 2طـ، ويدات، من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية، دار منشورات عحممد عبد الرمحان مرحبا،  3
 .229صأيب الوليد ابن رشد، تلخيص اخلطابة، تح وشرح، حممد سليم سامل،  4
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 «الفقه -علم األصول -علم الكالم»الحجاج في التراث العربي اإلسالمي . 3
 
 :الحجاج عند المتكلمينمفهوم .1.3 

ة حتديد وذلك بغيَ  ،علم الكالمفهوم التطرق مل أبعاد النظرية احلجاجية عند املتكلمنييستدعي احلديث عن       
علم يتضمن احلجاج عن العقائد اإلميانية باألدلة »ويُعرفه ابن خلدون يف مقدمته بأنه  ،اشتغالهوآليات  هجمال

كما ُعرف بعلم النظر   1«والرد على املبتدعني واملنحرفني عن اعتقادات مذاهب السلف وأهل السنة ،العقلية
فاملتكلم ُيسخر خمتلف اآلليات  ،املنظومة الكالمية وهبذا تصبح درجة حضور احلجاج من أساسيات 2واالستدالل

وُعرف  ،ودفع املتلقي حنو اعتناقها وتثبيتهاعقائد اإلسالمية سواء كانت عقلية أو نقلية للدفاع عن ال ،احلجاجية
لذلك  ،تعلق حججه باألدلة العقلية اليت تقوم على االستدالل والقياس واالستنباطل وذلكبعلم النظر واالستدالل 

 ا أكسبهم امتياز منهجي يقوم على املنطقممّ  3«طرق استداللية متتاز بالتجريد والدقة»املتكلمني يف أحباثهم  سلك
 . يف حماور الغري العقلي
اآلليات احلجاجية اليت احتفوا هبا   إاّل أنّ  ،ة القرآن الكرمي والسنة النبويةولئن اتفق املتكلمون على حجيّ       

وغلبت النزعة العقلية العتبارات مقامية متعلقة  ،تقلص الدليل النقلي» جندلذلك  ،كانت عقلية بالدرجة األوىل
تحيل أّن الذي عرفه الدليل النقلي هو يف احلقيقة راجع لطبيعة املتلقي الذي من املسولعّل الرتاجع  4«باملتلقي

ملناهج استداللية قوامها العقل الذي  التأسيس دفع باملتكلمني إىل لوهذا احلاص ،لنصوص النقليةويرضخ ل يرضى
للدفاع ضد مزاعم املبتدعني وذلك  ،5«إثبات أصول الدين بالرباهني العقلية القاطعة» حيتكم إل املنطق يف

وقد قادنا النظر إىل أّن  ،ممن حاولوا التشكيك يف القرآن الكرمي... وغريهم واملنحرفني من مشبهة ومالحدة
حيث » ،تتقاطع بشكل كبري مع النظريات احلجاجية املعاصرة اآلليات احلجاجية اليت أّسس هلا علماء الكالم

ة البالغية يف  فاملتكلمون ،6«واملنطق والكالم واحلجاج البالغةتشرتك هذه النقاط وتتفاعل يف حقل  تسلحوا بالُعدَّ

                                                           
 .211ص/ 2، جم2112دمشق، ، 2طـ، ابن خلدون، املقدمة، تح، عبد اهلل حممد الدرويش، دار البلخي، عبد الرمحان  1
 .21، صم2112باكستان،  ،2ط،  منشورات إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية،حسن حممد الشافعي، املدخل إىل دراسة علم الكالم،  2
 .92، صم2111الدار البيضاء،  ،2ط،  طه عبد الرمحان، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، املركز الثقايف العريب، 3
 .229حسن حممد الشافعي، املدخل إىل دراسة علم الكالم، ص 4
بريوت، لبنان،  ،2ط،  ن حجة احلموي، خزانة األدب وغاية األرب، شرح، عصام شعيتو، منشورات دار ومكتبة اهلالل،تقي الدين أيب بكر علي اب 5

 .222، صم2119
 .21ص ،م2122األردن،  ،2ط، عامل الكتب احلديث، ،(دراسة يف نتاج ابن باديس األديب)عباس حشاين، خطاب احلجاج والتداولية  6
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تنطلق من مقدمات كربى أو عامة  خمتلف خطباهتم املعرفية اليت تنبين على خطاطات منطقية وأشكال استداللية
 .يف بنائها الداخلي وقوية ّدم على شكل حجج متينةتـُقَ  لتصل إىل نتائج عقلية

 
 .أبعاد النظرية الحجاجية عند األصوليين .2.3
هلم جهودًا ال يستهان هبا يف ارساء  إذ  وجدنا ،ل باحلجاج جانب ال ميكن إغفالهإّن اهتمام علماء األصو      

وينحصر عمل  ،تلف كثريًا عّما جنده يف الدرس البالغي املنطقي اللساين التداويل املعاصرختآليات حجاجية ال 
... ويستلزم هذا احلكم دلياًل عليه للعمل به والتقّيد مبضامينه ،استنباط احلكم الشرعي من النصوصيف »األصويل 

 حكام الشرعيةاأل فاستنباط 1«أي حجة ذلك احلكم ليحمل السامع على املقصود مبا يف ذلك احلكم الشرعي
تكون القضايا األصولية ذات  وهبذا ،املستنبط له ه لدىكيوتُز  االستنباط صحة مصحوبة بأدلة تثبت تكون دائما ما

 .املتسمة بالقطعية باحلجج النقلية وتقيم عليه الدليل العقلية سباملقايي تستنبط احلكم ،حجاجي بامتياز طابع
تنقسم إىل أدلة يقينية متفق عليها متمثلة يف فنجدها  األصوليني لدى دلةطبيعة األالبحث يف وإذا ما حولنا     
ل هبا تدالوأدلة ظنية اختلف فيها العلماء ومل يُتفق على االس 2«والسنة النبوية واإلمجاع والقياسالقرآن الكرمي »

 ،الذرائع ،مذهب الصحايب ،االستصحاب ،أو االستصالح املصاحل املرسلة ،العرف ،االستحسان»وهي 
األربعة األوىل اتفق مجهور املسلمني على االستدالل هبا باعتبارها يقينية عند عامة  فاألدلة 3«وشرع من قبلنا

أّما فيما خيص نوعية األدلة الثانية فهي ظنية  ،املسلم املسلمني مىت أُستشهد هبا كانت حجة ال تناقش عند املتلقي
ألن الدالئل الظنية جتري يف فروع  واكتفوا هبا يف فروعه ،مل يتفق مجهور العلماء االستدالل هبا يف أصول الدين

 .4الشريعة جمرى الدالئل القطعية

                                                           
 .22ص، املرجع نفسه 1
 .229م، ص2112هـ، 2212، دمشق، 2وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، دار الفكر، ط، 2
 العدول عن موجب قياس إىل قياس أقوى منه، أو ختصيص قياس بدليل أقوى هو: االستحسان. 
 هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم وهو مبعىن العادة اجلماعية: العرف. 
 األوصاف اليت تناسب الشارع تالئم تصرفات الشارع ومقاصده، بدون أن يشهد هلا دليل معني من الشرعهي : المصالح المرسلة.  
 وهبة الزحيلي، أصول الفقه ، يُنظر،  هو بقاء حكم األصل الثابت بالنصوص حىت يقوم الدليل منها على التغيري: االستصحاب

 221/121/219/111اإلسالمي،ص
 بريوت  ،(ط.د) هي املسألة اليت ظاهرها اإلباحة ويُتوصل هبا إىل فعل احملظور، يُنظر،حممد الشوكاين، إرشاد الفحول، دار الفكر،: الذرائع

 222ص/2ج
 .229وهبة الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ص 3
 .222-222ص/2ج ،(ت.د)، (ط.د) عفان،الشاطيب، املوافقات، تقدمي، بن حسن آل سلمان، دار بن يُنظر، إسحاق إبراهيم  4
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حجج وهذا التقسيم جنده عند أرسطو حني قسم األدلة إىل  ،ة أو عقليةاألدلة عند األصوليني إّما نقليّ و      
 les preuves extraغير صناعية  حججو les preuves techniquesالصناعية 

techniques 1،  تنحصر عند األصوليني يف القرآن الكرمي والسنة النبوية واإلمجاع فاحلجج الغري صناعية
مد قوهتا احلجاجية من إمجاع الناس عليها فهي أدلة جاهزة تس ،والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحايب

 الصناعية هي ما كانت من اجتهاد األصويل وتصرفه أّما احلجج ،باعتبارها نصوص متوارثة عن طريق الرواية والسند
وتستمد هذه األدلة قوهتا احلجاجية من  ،القياس واملصاحل املرسلة واالستحسان واالستصحاب والذرائع وتتمثل يف
ال من ومن اعتمادها على آليات عقلية تتسم بالصرامة يف االنتق ،إىل القرآن والسنة يف تكوينها املرجعي خضوعها

 .املقدمات إىل النتائج
قابلوا بني القياس التمثيلي يف أصنافه ومبادئه وبني »ومن طريف ما أتوا به حني تطرقوا لألدلة العقلية هو أهنم     

وخلصوا بعد تقليب النظر فيهما إىل وجوب األخذ بقياس التمثيل  ،االستدالل الربهاين الصوري يف ضروبه وقوانينه
وذلك ملا  ،واحلديث الشريف رآنيف أجلى مظاهره املصدران اإلسالميان الق يف حتليل اخلطاب الطبيعي الذي ميثله

طوي عليه هذا اخلطاب من خصوصيات تعبريية ومميزات مضمونية تقصر عن أدائها إمكانات الربهان ين
على حساب القياس الصوري الربهاين راجع ملا حيمله من ثراء يف آلياته  فاألخذ بالقياس التمثيلي 2«الصوري

كما أّن مرونة    ،برهاينال  ب القرآين الذي حيكمه منطق طبيعيللخطا الرتكيبية نّيةبالبُ  لوعيهمكذلك و  ،االستداللية
 به ويعتمدون على آلياتهن القياس التمثيلي يف التعامل مع اخلطابات الطبيعية هي ما جعلت األصوليون حيتفو 

به عند استنباط األحكام  جوب التقّيد، مع و ك جند أبو حامد العزايل ُيشّدد على ضرورتهللذ ،املتسمة بالثراء
غري  ،فاعلم أنه فاسد العيار ،وال يُعاير هذا املعيار ،هبذا امليزان يتزنفكل نظر ال »: قولهويتضح ذلك يف  ،الشرعية

 .3«مأمون العوائل والغيار
خمتلف  ها يف مقاربةمنميكن أن نستفيد  ،وهبذا الطرح تكون القضايا األصولية ذات طبيعية حجاجية استداللية    

قواعد خطابية تفاجئنا مبُضاهاهتا ملا يُعرض اليوم  من»وينهض دليال على ذلك ما أثبتوه  ،أنواع اخلطابات الطبيعية
حجاجية تفوق  ا آلياتسو أهنم أ سّ _ ليس تعصباً  –لن نبالغ إذا قلنا  بل 4«يف سياق نظريات التخاطب املعاصرة

                                                           
 .22، ص(حبث يف بالغة النقد املعاصر)سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة 1
 .211، صم2111، الدار البيضاء، 2طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أوالتكوثر العقلي، املركز الثقايف العريب، ط، 2
 .21، صم2122زايل، معيار العلم، تح، سليمان دنيا، دار املعارف، القاهرة، أبو حامد حممد بن حممد الغ 3
 .212، صاملرجع السابق 4
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مناقشتهم مثاًل لالستدالل املرسل الذي ال جنده  ولعّل أبرز دليل على ذلك ،ما وصل إليه البحث البالغي املعاصر
  .يف النظرية احلجاجية املعاصرة

 
يف جنحت  هذه األخرية أننستنتج  ،ةاألصولي ن خالل هذه القراءة املوجزة لآلليات احملاجة يف املدرسةمو     

 موازيةً و  ،مُتكن الفقهاء من مقاربة أنواع اخلطاب الطبيعي ،خاصة هبا 1topiqusالمواضع التأسيس لنظرية يف 
 .بل متجاوزًة إياه يف بعض اآلليات احلجاجية اليت أتو هبا  ،يف أرغانونه أرسطو ملا أسس له

 
 .مفهوم الحجاج عند الفقهاء.3.3

 فكالمها ال، اخلطابيني اطعتقنقطة االحتمال اليت ُتشكل نقطة  اخلطاب البالغي يف معاخلطاب الفقهي  يلتقي    
أو اهلذر يف أسفل السلم  عتباطبني اال» أو على حّد تعبري بول ريكور مها خطابان ميتّدان ،ةالقطعيّ  يّدعيّ 

فاخلطاب الفقهي خطاب احتمايل غري ملزم يف أحكامه وغري قطعي  2«واالستدالل والربهان يف أعاله ،احلجاجي
وإنكار احتماليته هو  ،ونتائجه أحكامهبل هو خطاب تداويل تفرضه سياقات ومقامات معيّنة توَّجه  ،يف نتائجه

 .بالضرورة إنكار للمذاهب الفقهية اإلسالمية
ال خترج كثرياً عن اإلجراء البالغي يف شِقه  اآلياهت أنّ  سنجد ،وإذا ما تعمقنا يف قواعد اشتغال املنظومة الفقهية   

تقدمي الشيء على حنو  »إىل  الفقيه يسعى من خالهلا على آليات حجاجية اخلطاب الفقهي عتمديإذ   ،احلجاجي
اليت  ،يف أحكامهم الفقهية حتقيقه إىلالفقهاء سعى وهذا ما  3«فال حيتاج إىل برهان آخر ،حيمل فيه براهينه معه

واالستنباط من دالئل النصوص الشرعية العامة ومبادئ أصول الفقه  ،ستمدت شرعيتها من أدلة النقل والعقلاِ 
 .4وعّلل األحكام

                                                           
 Chaime perelman. Et، املوضع حينئذ ليس احلجج ذاهتا بل هي احلجرات اليت حُتفظ فيها احلجج، يُنظر: topiqueالمواضع  1

olbrechts tyteca. Traité de l argumentation –la novelle rhétorique. Prèface de michel meyer. 
Bruxelles. Université de Bruxelles. 5*ed. 1990 p112 212هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، ص: نقال عن 

 
 21.ص ،م2122الدار البيضاء، املغرب،  ،2ط،  أفريقيا الشرق، (يف النظرية والتاريخ والقراءة)حممد العمري، أسئلة البالغة  2
، ضمن كتاب بالغة اخلطاب الديين، إعداد وتنسيق، حممد (أبو إسحاق الشاطيب منوذجا)عبد الرحيم وهايب، بالغة اخلطاب الديين عند األصوليني 3

 .222، صم2121 اجلزائر، ،2مشبال، منشورات اإلختالف، ط، 
 .12ص ،(ت.د) مصر، ،2مجال الدين عطية، التنظري الفقهي، مكتبة اإلسكندرية، ط، يُنظر،  4
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واملتمثلة يف احلجج الغري  ،كما يلتقي اخلطاب الفقهي مع البالغة يف نوعية احلجج املسخرة يف كلى اخلطابني   
واملتمثلة يف القرآن والسنة وأقوال  الفقهي والداعمة له 1اخلارجة عن اخلطاب صناعية أو ما يسمى باحلجج اجلاهزة

  ،واليت غالبا ما تكون باآلليات االستداللية اليت ُيسخرها الفقيه ويبين عليها خطابه ،واحلجج الصناعية...الصحابة
والذي اختلف فيه الفقهاء وأدخلوه إىل دائرة  ،ل الصحابةاونأخذ على سبيل املثال ال حصر االستدالل بـأقو  

يلتزم بقول الصحايب فيما ال جيد فيه نصًا من القرآن » أبو حنيفة مثالً  نجدف ،االحتمال ومل يتفقوا على حجيته
وابن حزم الشافعي أّما  2«الصحابة خترّي من أقواهلم مع التزام عدم اخلروج عنها يف جمموعها فإذا اختلف ،والسنة
جيعل  ختالفوهذا اال ،3«أّن قول الصحايب ليس حبجة مطلقاً » اإذ  اعترب  ،موقفا مغايرًا ملا أقرّه أبو حنيفة افالتزم

 .ال القطعية اليت متيزت أحكامها بالظنية همدارسمّيزة للخطاب الفقهي بني خمتلف من االحتمال الِسمة امل
ه يعتمد على خمتلف اآلليات االستداللية ناجدفو  ،اخلطاب الفقهيأّما يف ما خيص احلجج العقلية املعتمدة يف    

اليت  يُعقد بني املصلحة واملفسدة غالبا ما الذي باالستداليل التقابلي عليه أو ما ميكن االصطالح 4التقابلمنها 
تفرض  ،وجند يف ذلك مثاًل يف املقابلة بني إتالف النفس وإتالف املال ،5ختضع يف أحكامها ملقاصد الشريعة

قتل » تفرض إحياء الدين وإتالف النفس ،واملقابلة بني إحياء النفس وإحياء الدين ،إتالف املال إحياًء للنفس
ال من حيث أهواء  ،وهو جهة املصلحة اليت هي عماد الدين والدنيا ،األعظم إمنا هو األمر»فاملعترب  6«املرتد مثالً 

واليت انبنت على معطيات  ،اآلليات االستداللية املسخرّة فيهوما يهمنا من هذا التقابل هو  ،7«أهواء النفوس
 :ـفالتقابل األول ميكن أن منّثل له ب ،عقلية

 إتالف املال وإتالف النفس               املقدمة الكربى. 
 املال يُعّوض والنفس ال تُعّوض        املقدمة الصغرى ضمنية. 

                                                           
 11ص م،2111املغرب،  ،2ط،  أرسطو، فن اخلطابة، ترمجة، عبد الفتاح قنيين،أفريقيا الشرق،يُنظر،  1
 .211ص، (ت.د)، 2حممد أبو زهرة، أبوحنييفة حياته وآراءه الفقهية، دارالفكر العريب،ط، 2
 .112الزحيلي، أصول الفقه اإلسالمي، ص 3
عبد الرحيم وهايب، بالغة اخلطاب الديين عند هي مجلة من التقابالت تُبني عن حقيقة األشياء من خالل مقارنتها بغريها، يُنظر، : التقابل 4

 .222، ضمن كتاب بالغة اخلطاب الديين، إعداد وتنسيق، حممد مشبال، ص(أبو إسحاق الشاطيب منوذجا)األصوليني
شارع يف حتقيق مقاصد الناس النافعة أو حلفظ مصاحلهم العامة يف تصرفاهتم اخلاصة، كي ال يعود سعيهم يف الكيفيات املقصودة لل: مقاصد الشريعة 5

الطاهر بن عاشور، يُنظر، مصاحلهم اخلاصة بإبطال ما أسس هلم من حتصيل مصاحلهم العامة إبطاال عن غفلة أو استزالل هوى أو باطل شهوة، 
 .221، صم2112، األردن، 2الطاهر امليساوي، دار النفائس، ط،مقاصد الشريعة اإلسالمية، تح، حممد 

، ضمن كتاب بالغة اخلطاب الديين، إعداد وتنسيق، (أبو إسحاق الشاطيب منوذجا)يُنظر، عبد الرحيم وهايب، بالغة اخلطاب الديين عند األصوليني 6
 .222حممد مشبال، ص

 .222ص /2آل سلمان، جالشاطيب، املوافقات، تقدمي، بن حسن إسحاق إبراهيم  7
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 ف املالضرورة احلفاظ على النفس وإتال                    النتيجة. 
وتعليل  ،أحكامه بناء هو خطاب عقالين يتسلح باألدلة العقلية يف ،بأن اخلطاب الفقهي لنا  ومن هنا يتضح   

 .نتائجه
 إذ  جند الرازي يُعرف ،للخطاب الرباغماتية يف رؤيتهم يناملعاصر  ةالتداوليعلماء كما يلتقي الفقهاء مع     

متعلق مبا ينجم عنه  فيغدو بذلك خطاب تداويل 1«هو اخلطاب املتعلق بأفعال املكلفني»: بقوله اخلطاب القرآين
 التداوليني جنده يف أعمالوهذا ما  ،اليت تُعدُّ مطلبًا شرعياً بني األقوال واألعمال  احلتمية لضرورةلنظرًا  يف الواقع

 ومن هنا نلتمس تلك النظرة الرباغماتية ،2«هو فعل شيء ما ،شيء ماقول » بأنه اعتربوا اخلطابلذين ا احملدثني
 .الفقهاء وعلماء التداولية كل  للخطاب عند

 .(وتقاطعات لشكاليات)بالغة الحجاج في الدراسات الغربية المعاصرة  :المبجث الثالث

الغربية مجلة من التغرّيات والتصورات والتوجهات اليت طرأت عليها وجعلتها تتأرجح بني الربوز  عرفت البالغة  
تارًة، والركود تارًة أخرى، وقد مّرت هذه األخري بعّدة أزمات متَّ  فيها تقعيد هذه البالغة مرًة، واختزاهلا مرًة أخرى، 

ثلٌة من الباحثني  عملالغربية، وانطالقاً من هذه األزمات بل أكثر من ذلك حني مّت إقصائها من املناهج التعليمية 
إعادة االعتبار هلذه البالغة، وال سيما يف شقها احلجاجي التداويل اإلقناعي، وهذا ما سنحاول بسط النظر  على

 .هتا العربيةفيه هبدف معرفة املنعرجات اليت طرأت على البالغة الغربية، وتبنيِّ االختالفات املوجودة بينها وبني نظري 

 .األزمة الفلسفية لبالغة الحجاج. 1

يف »مبرحلة فراغ وباألخص بالغة احلجاج اليت عرفت احنطاطًا وركودًا  الغربية ةغمرور البال هو ممّا ال شك فيه    
بداية القرن السادس عشر مع بيري دي الرمي عندما فصل البالغة عن اجلدل، ليحدّد وظيفتها يف دراسة وسائل 

وهذا الفصل أدى إىل إقصاء اجلانب احلجاجي التداويل للبالغة،  3«التعبري اجلميلة بدل أن تكون دراسة احلجاج
نظرا للعالقة التارخيية املتداخلة  القارة هامبادئواُعترب من ، باألساس املميز هلا، والذي قامت عليه شقالذي يُعّد ال

                                                           
 .1ص/2ج ،(ت.د)، (ط.د) فخر الدين الرازي، احملصول يف علم األصول، تح، طه جابر فّياض العلواين، مؤسسة الرسالة، 1
 .21، صم2112 ، املغرب،2ط، د الفتاح قنيين، أفريقيا الشرق،بتر، ع أستني جون، نظرية أفعال الكالم العامة، 2
 .22، صم2122مصر،، 2 ط، والتواصل، تر، حممد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمى، املركز القومي للرتمجة،فيليب بروطون، احلجاج  3
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على مرِّ العصور، كما أعلنت الفلسفة املعاصرة عن موت املعىن  «1dialectique» الجدلبني البالغة و
االحتمالي  العقلحساب  على 2empirique بيالتجري العقلعلى األخالق، وانتصار  وتفوق العلم

«3vraisemblable» الذي ال يتمتع باليقينية واملتعدد يف معانيه اليت تّولد الرأي االختالف و االنقسام. 
 .4الذي يتسم بالوضوح واإلحكام املنطقي على األخذ باملنهج الرياضي التجرييبعقالنية شّجعت 

والمذهب التجريبي  6بالعقالنية الديكارتية» املرتبطة«5évidence»البداهة هذا وقد كان الرتقاء  
الرياضية  rationalisme العقالنية الصوريةدور كبري يف أفول واحنطاط البالغة، وحلول  7«الحسي

واحلرية،  9pluralisme بالتعدديةاملعىن بدل البالغة احلجاحية اليت تؤمن  «8monisme»األحادية 
واألدلة املقبولة هي األدلة اليت حتظى بتقدير العلوم » 10التأسيس المنطقيفأصبحت احلقيقة مرتبطة باليقني و 

احتمال ال يساعد على . 11«بغي االعتداد هباالطبيعية أّما احلجج املبنية على احملتمل فإهنا جتايف احلقيقة وال ين

                                                           
مجيل هو استعراض األفكار املتناقضة حول موضوع ما وتبادل وجهات النظر من أجل الوصول إىل احلقيقة، يُنظر، :  «dialectique»الجدل  1

 .22ة اجلديدة، صغمحداوي، من البالغة احلجاج إىل البال
ارتبطت املنهج التجرييب بفرانسبس بيكون الذي أقام فلسفته على املالحظة اخلارجية والتجربة العلمية اليت ، «empirique»المنهج التجريبي  2

، (ط.د)دار الطليعة،  (حتليلية ونقديةدراسة ي فضل اهلل، فلسفة ديكارت ومهجه حترر العقل من كل الرواسب املغروسة واملعتقدات املتوارثة، يُنظر، مهد
 .21، صم2112بريوت، 

تفرتض دائما وجود ُوجهة نظر أخرى ممكنة أو ُوجهة نظر تتعارض مع أراء أخرى أو ما  هو ُوجهة نظر:  «vraisemblable»االحتمالي  3
 .21حممد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمى، صفيليب بروطون، احلجاج والتواصل، تر، يسمى يف الفلسفة املعاصرة بالتعددية، يُنظر، 

  .22، صم2111، 2جنيب احلصادي، تقريض العلم، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالم، طيُتظر،  4
النهضة، ينظر، مدلول فلسفي إجرائي جترييب عقالين ارتبطت بالتحوالت العلمية الفكرية والفلسفية لعصر  ذات كلمة: «évidence»البداهة  5

 .12تقدمي وتر، عبد الكبري الشرقاوي،ص روالن بارت، البالغة القدمية،
يرى ديكارت أن مجيع النتائج اليت ال تستنبط من مبدأ ليس ببديهي ليست بديهية مهما يكن االستنباط من خيث صورته  :العقالنية الديكارتية 6

دون أن خيامرنا أدىن شك يف صحة هذه الرؤية اليت تؤدي إىل املعرفة اليقينية، ينظر، مهدي فضل اهلل، صحيحا، فالبداهة تتعلق بالرؤية املباشرة لألشياء، 
 .212/211ص ،(دراسة حتليلية ونقدية)فلسفة ديكارت ومهجه 

 .11مي وتر، عبد الكبري الشرقاوي،صروالن بارت، البالغة القدمية، تقد 7
استعمال املنهج الربهاين باعتباره املنهج الرياض الوحيد الذي ينبغي إتباعه لغرض الوصول إىل  تدعو إىل فكرة فلسفية  «monisme»األحادية  8

ت، موقع النقاد احلقيقة يف مجيع احلقول املعرفية، يُنظر، شاييم بريملان، فلسفة احلجاج التعددية وإشكالية البالغة اجلديدة، تر، أنوار طاهر، منشورا
 .21/11/2121العراقي، 

فكرة فلسفية مناهضة للتعددية تقوم على مبدأ احرتام مظاهر التنوع والعقالنية املبنية على االختالف وحق االعرتاض،   «pluralisme«دديةالتع 9
 .21/11/2121يُنظر، شاييم بريملان، فلسفة احلجاج التعددية وإشكالية البالغة اجلديدة، تر، أنوار طاهر، منشورات موقع، النقاد العراقي، 

جوريا رويس، مبادئ املنطق، « علم معياري يتعامل مع املعايري اليت يتم التمييز هبا بني األحكام الصحيحة واألحكام الفاسدة»التأسيس المنطقي  10
 .29، صم2112مصر،  ،2ط،  تر، حممد األنصاري، املشروع القومي للرتمجة،

 .22الواحد التهامي العلمى، صفيليب بروطون، احلجاج والتواصل، تر، حممد مشبال وعبد  11
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به يف العلوم التجريبية الرياضية الصورية، واليت ال خيضع هلا احلجاج املتمرد يف منطقه  دُ عتَّ التقّدم والتطور وال يُ 
وأدت به إىل طريق  ،التوسعيةته احرمت املنطق جزء كبري من قدر  ثة الصارمةاحلدي عقالنيةفالاخلاص، االحتمايل 

ال ميكن إغفال اجلانب السياسي ة، الفلسفي ةالعلمي احلقول مسدود حمصور يف حقول معرفية حمدّدة، وإىل اجلانب
 1«الدميقراطية واحلياة السياسية ا عرفتهيتال ةلالنتكاس»نظرًا الذي له الدور الكبري يف إقصاء البالغة وذلك 

 .احلوار واجلدل والنقاش الذي سيمثل بؤرة اشتغال البالغة احلجاجية دميقراطية تقبل االختالف وتشجع على 

 األزمة المعرفية لبالغة الحجاج .2

يف أزمة معرفية داخلية مل تستطع من خالهلا التجديد يف  إىل األزمة الفلسفية دخلت بالغة احلجاجباإلضافة       
واكتسبت ىمعة سيئة يف أواخر القرن التاسع عشر إىل حّد » خطابتها املعرفية، فأصاهبا نوع من اجلمود والتصلب،

إلغاء تدريسها يف املؤسسات التعليمية األوربية، وأصبحت حمّملة بدالالت إزدرائية، فهي تقرتح اخلداع املاكر 
آللياهتا الذي حلق بسمعة البالغة سببه االستغالل اإلديولوجي  ولعل هذا البعد الالأخالقي 2«واالحتيال والكذب

 :كوهن بقوله  ه جونكدهذا ما أو  املعرفية واإلجرائية، كما ازدادت الدعوة إىل التخلص من هذا البهرج البايل
احلرب على البالغة املتحجرة، وعلى أشكاهلا ا ليس هلا معىن آخر، إهن ،لنحارب البالغة: فإطالق كلمة هيوكو»

عزهلا وإقصائها من املناهج  حني متَّ عن واقع البالغة  كوهنفيها  رؤية عرّب  ،3«اجلاهزة اليت ترهق اللغة بدون طائل
عموما دم اللغة ممّا ينعكس ختعد تهزة معيارية ذات طابع تعليمي مل النقدية اليت رأت يف البالغة أشكال جا

فقداهنا لقاعدهتا »ويرى روالن بارت أن أزمة البالغة املعرفية كانت بسبب ، بالسلب على األدب واإلبداع
قاعدة  -القضائية السياسة-مبعىن آخر فقدت قاعدهتا األصلية، و 4«السياسية والقضائية وجلأت إىل األدب والشعر

أُسسه حني  5أرسطوقاعدة لطاملا كانت تعمل على جتديد خطابات البالغة بسبب التداخل املعريف الذي وضع 

                                                           
 .211ص ،م2111سبتمر،  الكويت، الراضي رشيد، احلجاجيات اللسانية عند أنسكومرب وديكرو، جملة عامل الفكر، 1
، م2122، عمان،أفريل22جملة نزوى، العدد، (دراسة يف مشروع البالغة النقدية)عماد عبد اللطيف، نقد بالغة السلطة وتقويض بالغة السلطة  2

 .11ص
 . 22ص، م2112 املغرب، الدار البيضاء، ،2ط،  جان كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر، حممد الويل وحممد العمري، دار توبقال للنشر، 3
 .21بارت، البالغة القدمية، تقدمي وتر، عبد الكبري الشرقاوي،صروالن  4
والتحق بأثينا يف سن السابع عشر وصار تلميذاً يف األكادميية حوايل عشرون    stageiraق م يف مدينة ستاغريا  221ولد أرسطو يف عام : أرسطو 5

ريب من اليونان إىل القرن العشرين، تر، حيد غبك ونِلز غيلجي، تاريخ الفكر العاما وكان لفلسفة أفالطون وقعا كبريا على أرسطو، يُنظر، ُغنار سكري 
 .211حاج إىماعيل، مركز دراسات الوحدة العربية، ص
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 «1gemejudciaire»املشاجري  حصر عمل البالغة احلجاجية يف األجناس اخلطابية الثالثة والسيما اجلنس
انصهار بني »واحنصرت يف بالغة العبارة اليت مل يُعتد هبا كثرياً يف البالغة األرسطية، فحصل  ،الذي خيتص بالقضاء

، 2«البالغة والشعر اللذين فصل بينهما أرسطو، انصهار حصل على حساب اجلزء اخلاص باحلجاج يف البالغة
، فتقدم فن التخييلّية مل خيدم البالغة احلجاجية بقدر ما خدم البالغة األدبية اإلمتاعية وهذا اإلندماج والتداخل

 القول على فن اإلقناع، بل مّت إقصاء البالغة احلجاجية اليت تقّلصت مثّ انزوت مثّ انسحبت هنائيا، وأصبحت حقالً 
حمصورة يف التعليم فقط، ومل تعد »بحت بذلك ومل يعد هلا وجود كنظرية وال كممارسة، فأص 3ا ومبتذاًل ا تائهً معرفيً 

فرتاجع جانبها اخلطايب احلجاجي، واقتصرت »، بلورته األسلوبية احلديثة 4«تعترب منطقاً، بل لونًا وحمسنًا فقط
 ت مثّليتبالفعالية التداولية احلجاجية ال، وإقصاء شبه تام للشق املتعلق 5«وظيفتها على تعزيز مجاليات اللغة األدبية

بعدها الفلسفي التداويل وتوسع البعد األسلويب  بذلك فتقلص» انبها املهم يف االبستومولوجيا األرسطيةج تمثّل
يف البالغة األرسطية اليت حصرت البالغة يف احلجاج وجعلته  يكن مركزًابُعد مل  ،6«حىت صار املوضوع الوحيد هلا

 :يف جانبني مهمنيمرادفا هلا، بل موضوعها األوحد، و ميكن تلخيص أزمة البالغة 
 متثل يف حلول الربهان العقالين والتجرييب مع ديكارت وبيكون اللذان ال يؤمنان  :جانب خارجي

 . بالتعددية
 متثل يف االهتمام جبماليات التعبري األديب والذي ُعرف فيما بعد باألسلوبية أو ما  :جانب داخلي

 .وتقويض اجلانب التداويل احلجاجي الذي قامت عليه أسس البالغة. يسمى بنظرية الصياغة
 

 .لبالغة الحجاج فلسفيةالنهضة ال. 3
 التجريبية واإلنسانية، ثورةً العلوم الرياضية و كاحلقول املعرفية   ا جذرياً طال خمتلفعرفت الفلسفة الغربية ثورًة وتغيريً   

متظهرت يف انتعاش الُنظم »العميقة اليت طرأت على اجملتمعات الغربية، التحوالت االجتماعية والسياسية  عكست

                                                           
ولتَوسع يدافع /يتهمخيتص هذا اجلنس من اخلطابة مبجال القضاء وقد حصره أرسطو يف تنائية : «gemejudciaire» الخطابة المشاجرية  1

و إىل اليوم، اشراف، محادي ضمن كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسط مقال أكثر ، يُنظر، هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو،
 .222ص ،صمود

 .21، صم2122 ،2ط،  فييلب بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات احلجاج، تر، حممد صاحل ناجي الغامدي، مركز اإلمناء العلمي، 2
 .21، صم2122 لبنان، يٌنظر، بول ريكور، االستعارات احلية، تر، حممد الويل، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، بريوت، 3
 .12القدمية، تقدمي وتر، عبد الكبري الشرقاوي، صبارت، البالغة روالن  4
 .22، صم2111اجلزائر،  ،2طـ،  منشورات االختالف، ،(مقاربة حجاجية للخطاب الفلسفي)ناصر عمارة، الفلسفة والبالغة   5
 .22، صم2122، الدار البيضاء، املغرب، 2ط،  حممد العمري، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، أفريقيا الشرق، 6
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آليات يف جّو مليء باحلوار واجلدل والنقاش، دميقراطية اسرتشدت ب 1«الدميقراطية وتشكيل األحزاب السياسية
البالغة كضرورة ملحة للتواصل بني خمتلف األفكار والشعوب واألحزاب  تللتحاور واإلقناع والتأثري، فعادالبالغة 

 .لعنف واحلروب اليت هدمت اجملتمعات الغربيةل اً تفاديواألديان 
ث عن أرسطو للمفهوم الكالسيكي للمنطق املتوار  ومن جهة أخرى قامت الفلسفة الغربية مبراجعة  شاملة      

جتاوز التصور األحادي القائل بوحدة النسق املنطقي، وقيام أنساق منطقية متعددة »لتنتهي هذه املراجعة إىل 
مراجعة حاولت من خالهلا الفلسفة املعاصرة تطويع األداة املنطقية كي  ،2«هدفها املضمر االستجابة للتحوالت

 مل خَيتفي هبا  خمتلف الظواهر، واالنفتاح على خمتلف اجملاالت املعرفية وباألخص اإلنسانية اليت ملقاربةِ  تصري مالئمةً 
فقامت مفاهيم جديدة للنسق املنطقي عجّلت بإحداث قطيعة مع التصور الديكاريت للعقل  ،كثريًا املناطقة
لعلوم التجريبية والعقلية والرياضية بغية ا»قطيعة خدمت البالغة ممّا أدى إىل دخوهلا يف صراع حادِّ مع  واالستدالل،

شاييم بيريلمان ًا إىل الواجهة، وخاصة مع ئومن هذا املنطلق بدأت البالغة تعود شيئًا فشي، 3«إثبات وجودها
، التجرييب والعقالين الجتاهني الفلسفينيلنقده » ها فعمل أواًل علىالذي سعى إىل إعادة اجملاالت اليت ُسحبت من

يزعمانه من ادعاء العلمية، والتمتع مبجال علمي خالص، دون البالغة اليت تفتقد يف نظرهم إىل هذه  والطعن فيما
عيد هلا االعتبار من خالل نقد كان مبثابة طفرة فلسفية معرفية بالنسبة للبالغة اليت أُ  4«امليزات واخلصائص العلمية

الديكاريت، فوقف يف خط مضاد للعقالنية والتجريبية اليت هذه القطيعة اليت أعلنها بريملان، وخاصة مع التصور 
جعلت من البداهة العقلية واحلسية أساس املعرفة اليقينية وسعى إىل بناء فلسفة جديد مغايرة للنموذج الفلسفي 

ة ، ومن هنا دخلت البالغة يف مرحل5لى طلب احلقائق النهائية الغري قابلة للنقاشعمّيز حبرصه السائد، والذي يت
معرفية جديدة أعلنت من خالهلا القطيعة النهائية مع املنطق الربهاين وفلسفة الوضوح اليت تأىب التفاوض، وفتح 

تستظل » هذا التصور اجلديد  من خالل البالغة احلجاجية أضحتف ،غري رياضيالجاجي احلنطق املاجملال أما 
يف التعامل مع خمتلف اخلطابات، وأعاد هلا مكانتها مترد أكسبها مرونة  ،6«تأىب التقّيد بهلكنها بظل املنطق، 

 .7«وصف العلمية بامتياز» صالح فضلاملعهودة، واسرتدت على حّد تعبري 

                                                           
 .211عامل الفكر، ص  ةلسانية عند أنسكومرب وديكرو، جملرشيد الراضي، احلجاجيات ال 1
 .211، صاملرجع نفسه 2
 .211، ص2122 ،أطروحة دكتوراه ،(دراسة تقابلية مقارنة)نور الدين بورناشة، احلجاج بني الدرس البالغي العريب والدرس اللساين الغريب  3
 .222، صم2111 الرباط، املغرب، ،2، ط، انية وعربية وغربية، دار األماناالستعارة يف حمطات يونحممد الويل،  4
 .212ص جملة عامل الفكر، يُنظر، رشيد الراضي، اللسانية عند أنسكومرب وديكرو، 5
 .1، صم2122لدار البيضاء، املغرب، ا ،2طـ،  أمينة الدهري، احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة، املدارس للنشر والتوزيع، 6
 .222، صم2112، 222صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، سلسلة عامل املعرفة، الكويت، العدد،  7
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 :وميكن يف األخري حصر النهضة الفلسفية للبالعة يف
  بالبالغة يف خمتلف خطاباهتا استعانتانتعاش النظم الدميقراطية يف الدول الغربية، دميقراطية . 
 القطيعة النهائية مع التصور الديكاريت والتجرييب للمعرفة، الذي حيتفي بالبداهة ويقصي البالغة إحداث. 
 املراجعة الشاملة للمنطق وظهور أنساق منطقية متعددة تتعاطى مع خمتلف الظواهر املعرفية. 

  .لبالغة ااحجاج معرفيةالنهضة ال .2

خالل هذا القرن قد حتققت،  1الكربى يف اخلطابةإن الثورة » «michel-meyer» ميشال مايرييقول 
تُقرأ يف القرون املقبلة مثلما الزالت أثار شيشرون  وسوف تبقى أثارهُ ....سواء أردنا أم مل نرد على يد شاييم بريملان

 ثورة غرّيت من خالهلا البالغة جلدها، ومّت من خالهلا مراجعة شاملة للمفهوم الكالسيكي، 2«وكينتيليان تُقرأ
للبالغة القدمية املتوارثة عن أرسطو وجتاوزه، وقيام بالغة جديدة هدفها االستجابة للتحوالت اليت تشهدها خمتلف 

الذي  شاييم بيريلمانر، وقد تصدى هلذا العمل املضين واعوضت احلرب والعنف بالتواصل واحل اجملتمعات اليت
بناء عقالنية تتعلق باألمور اإلنسانية »ستدالل، وسعى إىل الاو  أعلن القطيعة النهائية مع التصور الديكاريت للعقل

عقالنية إنسانية تتسم بالنسبية واالحتمال عكس  3«مي للوضوح الربهاين، الذي ال يتناسب كثريا معهاتاليت ال تن
ة جذريا مع الرتاث الديكاريت من جه فقام ببناء بالغة ختتلف اختالفاً  ،الربهان الذي يتخذ اليقني أساسا له

من العبث أن نأمل يف جتديد البالغة » :يف هذا الصدد يقول بريملان، ادة لبالغة احملسنات من جهة أخرىومض
اليت مل تظهر جناعة كافية يف تعاملها مع خمتلف اخلطابات املعرفية، فاسرتجعت  4«انطالقا من بالغة احملسنات

 .البالغة بفضل جهوده بُعدها الفلسفي املنطقي اللساين التداويل املفقود فيها

                                                           
أُعيد  -بالغة–املقصود باخلطابة يف هذا النص هو البالغة احلجاجية أو اخلطابية كما ترمجها حممد العمري تيمنا بالصيغة الصرفية للشعرية، خطابة  1

حممد العمري، ضاً، وأي، 9احلسني بنوهاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، صبعثها مع بريملان ونظر ألن مايري يف األصل هو تلميذ بريملان، يُنظر، 
 .22البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، ص 

2 Meyer.m .«dir». Histoire de la rhétorique de grecs a mos jour. Le livre de poche. Libairie 
général française. Paris. 1999. P2592، ترمجة، احلسني بنوهاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص.     

 .22فييلب بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات احلجاج، تر، حممد صاحل ناجي الغامدي، ص 3
 .22احلسني بنوهاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 4
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األمهية املتزايدة للسانيات التداولية ونظريات » إىل ويرى هنريش بليث أن هنضة البالغة تعود يف األصل
 أدركت ضرورة االستعانة بالفكر البالغي نظرًا للصرامة العلمية والّدقة املنهجية اليت ميتاز هبا، اليت 1«التواصل

 .تروم اإلقناع والتأثري والتواصلوالتقاطع املوجود بينه وبني التداوليات اللسانية يف منطقة 
 وأصبح لزاماً »تعددت وظائفها البالغة عن مرونة مكنتها من الولوج إىل خمتلف اجملاالت املعرفية، ف بانتوقد أ

يف  ا، اليت باتت تسرتشد بآلياهت2«عليها أن تقوم بدور األفق احملّدد لتداخل االختصاصات يف العلوم اإلنسانية
ذلك أنه ال »خمتلف خطاباهتا املعرفية، فأصبح لكل خطاب بالغة خاصة به تُعرب عن مفاهيمه وجمال اشتغاله، 

من خالل و ، 3«علم يستطيع أن يستغين عن البالغة باعتبارها أداة الفهم واإلفهام وأداة التأثري واالستمالة
ختلف اخلطابات املعرفية، وتصديرها آلليات إجرائية يف مقاربتها مل البالغة الديناميكية اليت أصبحت تتمتع هبا

تُوظف بغرض اإلقناع والتأثري والتواصل يف خمتلف امليادين الفكرية، اليت أضحت تعترب احلجاج بديال عن وسائل 
 .4اإلرغام والقوة املادية

روع جديد داخل أبان عن مرونته وقابليته للتطور واستيعاب اجلديد واستحداث ف»فالنسق البالغي املعاصر 
مكانته اليت ُسلبت منه على مّر  ةمرونة مّكنته من العودة واحتالل املقام األول واستعاد ،5«الفروع البالغية القدمية

قرون، بل أكثر من ذلك أصبحت البالغة تستقطب اهتمام جّل الدارسني الذين التمسوا فيها العلمية ال
كس املقاربات النقدية األخرى اليت كانت حاضرة نظريًا غائبة إجرائياً ، عواملوضوعية واملنهجية معرفيًا وإجرائياً 

 :والسيما يف الدراسات النقدية العربية، وميكن حصر النهضة املعرفية للبالغة يف مسوغني اثنني مها
  ثورة برييلمان ضد العقالنية الديكارتية األحادية اليت ترفض النقاش والتحاور، وعودة فلسفة االحتمال

 . تقوم على التعدد والتواصل وقبول األخراليت
 علماً واسعاً  ذلكفصارت ب ،قول املعرفيةمتتع البالغة مبرونة وديناميكية مّكنتها من التعامل مع خمتلف احل

للمجتمع، عكس بالغة احملسنات اليت اهتمت باجلانب اجلمايل للنصوص على حساب اجلانب 
 .اويلالتد

 

                                                           
 .9، صم2111الدار البيضاء، املغرب،  ،2ط،  هنريش بليث، البالغة واألسلوبية، تر وتقدمي وتعليق، حممد العمري، أفريقيا الشرق، 1
 .211صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، ص 2
 .29ص ،م2122الدار البيضاء، املغرب،  ،2طـ،  أفريقيا الشرق، ،(يف النظرية والتاريخ والقراءة)حممد العمري، أسئلة البالغة  3
 .211، صم2112ليبيا، ، بنغازي، 2طـ،  دار الكتاب اجلديدة، ،(مقاربة لغوية تداولية )عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاجتيات اخلطاب يُنظر،  4
 .22هنريش بليث، البالغة واألسلوبية، ص 5
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 .تمايز البالغة والحجاج تكامل أم .2

يف ظل االختالف بني خمتلف الدارسني اخلالف و  الزالت العالقة املوجودة بني البالغة واحلجاج مضطربة، تثري   
ميكن إجيازها  أسئلةأثارت االلتباس والشكوك حول العالقة اليت تربط بني احلجاج والبالغة،  األسئلة جمموعة من

 : فيما يلي

  هل احلجاج مبحث بالغي؟ 
  البالغة بعينها؟أم هو 
  ؟«املنطق، الفلسفة، اللسانيات، التداوليات»أم هو تابع حلقول معرفية أخرى غري البالغة 

ر مدى التداخل ظهِ حتديد ما نقصده بالبالغة وما نقصده باحلجاج يف النقد املعاصر لنُ  مّنا تقتضي إشكاليات   
من الطبيعي أن كل شيء »: ليفيي ريبول يف هذا الصددو أو التخارج والتمايز املوجود بينهما، يقول أ ،والتكامل

دقيقا لكي نستطيع حّل  ىن؟ جيب أن نعطي الكلمتني مع.فماذا نعين باحلجاج وماذا نعين بالبالغة. رهني بالتعريف
وإن   رسم احلدود بني البالغة واحلجاج،و  سنحاول ضبط العالقة وعلى ضوء هذا النص، 1«مشكلة العالقة بينهما

 .الذي جيمع بينها لتاريخلنظراً  الفصل النهائي يف هذه للعالقة املوجودة بينهما ناميكن لكان ال 

يف الدراسات الغربية املعاصرة سنجده ينحصر حول   rhétoriqueللبالغةوإذا ما حاولنا حتديد مفهوم    
واجملال األديب الذي جيعلها حبث يف صور  ،ثالثة مفاهيم كربى املفهوم األرسطي الذي خيصصها جملال اإلقناع

مفاهيم ثالثة تضع احلجاج  ،2ومفهوم نسقي يسعى جلعل البالغة علم أعلى يشمل التخييل والتداول ،األسلوب
اليت يسرتشد  3فاجملال املفضل للحجاج هو البالغةمبحث من مباحث البالغة باعتبارها علم أمشل وأعم منه، 

اليت ال تظهر وال تتجسد إاّل مبهارات بالغية »، اجيةاحلج اآلليات ملبين على جمموعة منبآلياهتا حلدوث التواصل ا
 .هِ لقبول أطروحة ما، وكسبه إىل صفِّ  همتلقي ةتهيئليستعني هبا احملاجج إلعطاء مرونة حلججه و  4«تأثريية

                                                           
 .222أليفيي ريبول، هل ميكن أن يوجد حجاج غري بالغي؟ تر، حممد العمري، ملحق كتاب البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، ص 1
 .22التخييل والتداول، صيُنظر، حممد العمري، البالغة اجلديدة بني  2
 .211، صم2112املغرب،  ،2ط،  أفريقيا الشرق، ،(مقاربة معرفية آلليات التواصل واحلجاج )عبد السالم عشري، عندما نتواصل نغري يُنظر،  3
 .21ص، م2122، ديسمرب، 22، جملد، 2رضوان الرقيب، االستدالل احلجاجي التداويل وآليات اشتغاله، عامل الفكر، العدد،  4
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مسلماته ، يُعرب عنه بلغة طبيعية»وقد حدّد أليفي ريبول جمموعة من املالمح ميتاز به احلجاج، واليت حصرها يف     
مالمح مّيزت احلجاج عن الربهنة وقرّبته من ، 1«ليست نتائجه ملزِمة ،ال يفتقر تناميه إىل ضرورة منطقية ،احتمالية

املنطقية، وجتعله مرتبطًا أكثر بالبالغة  2الضرورةالبالغة، نظرا ملقدماته ونتائجه االحتمالية اليت تنفلت من 
فاحلجاج ليس علما بقدر ما هو فن، بل هو ترسانة من األساليب  ،االحتمال وتعددية النتائج هما يفالشرتاك

وإذا ما تناولنا مفهوم  ،الفهم واإلقناع يتحتقيق عملي آلياهتا بغرصاألدوات يتم اقرتاضها من البالغة اليت يستعني بو 
تعريف يطابق من خالله أرسطو بني  4«قوة تتكلف اإلقناع 3الريطورية» :عند أرسطو يقول« اخلطابة»البالغة 

مطابقة وجدت صدى عند التيار  ،بل هو البالغة حبد ذاهتا ،البالغة واحلجاج وال يعترب احلجاج مبحث بالغي
إن نظرية » :الذي سار على هنج أرسطو يف رِؤيته للبالغة، يقول برييلمان يف هذا الصددـ احلجاجي املعاصر

حدّدناها جتعلنا نفكر على التو  من حيث موضوعها يف البالغة القدمية، اليت سأعاجلها من خالل  احلجاج كما
ومن هنا حاول برييلمان  ،5«مل املنطق، وهذا ما جيعلين اختزل جوانب من أحباثي وتوسيع أخرىاانشغاالت ع

املطابقة بني البالغة واحلجاج، وذلك مبصادرة اجلانب اإلمتاعي التخييلي للبالغة، وحصرها يف اجلانب التداويل 
احلجاجي الذي وضع أسسه أرسطو، كما انطلق برييلمان يف معاجلته للبالغة من املنطق الذي ستصبح البالغة من 

مصاَدَرة  ،ا التخييلي الذي ال ينتج املعرفة وال يساعد على التواصل والتحاورخالله أكثر علمية، واختزال جانبه
ا لعدم عقالنية خطاباته، فأصبحت البالغة عند برييلمان مقرونة أصبح من خالهلا الشعر خارج هذه البالغة نظرً 

قصائها لبالغات فبقدر اإلقصاء اليت تعرضت له بالغة احلجاج كانت عودهتا قوية من خالل إ 6بنظرية احلجاج
أخرى كانت مهيمنة على النسق البالغي والسيما البالغة الشعرية، وانفرادها باملفهوم احلجاجي الذي أصبح ميثل 

األوحد، بل أصبحت مرادفة له حبيث يصعب التفريق بني اجلهاز املفاهيمي للبالغة واحلجاج، و  الوحيد جماهلا

                                                           
 .221أليفيي ريبول، هل ميكن أن يوجد حجاج غري بالغي؟ تر، حممد العمري، ص 1
هو ما ال ميكنه أن يكون على حنو آخر أي صلة شرط مبشروط ال ميكن بلوغ هذه الغاية إال هبذه الوسيلة، يُنظر،  «nécessaire»الضروري  2

 .121، صم2112بريوت، ، 2طـ، أندريه الالند،  موسوعة الالند الفلسفية، تر، خليل أمحد خليل، منشورات عويدات، 
بفن مباشرة أو بالرطورية العربية لكن الفالسفة املسلمني كانوا أكثر دقة حني ترمجوها  تقابل كلمة بالغة يف الثقافة« rhétorique»الرطورية  3

يف )حممد العمري، أسئلة البالغة يُنظر، بفن الشعر، املرتبطة  لبويتيقاومل يرتمجوها بالبالغة ألهنا كانت يف أصلها اليوناين مرتبطة باإلقناع مقابل ا الخطابة
 .292ص، (النظرية والتاريخ والقراءة

 .1، صم21191، دار القلم، بريوت، لبنان، حتقيق وتعليق، عبد الرمحان بدويأرسطو طاليس، اخلطابة،  4
 .21ص ،(يف النظرية والتاريخ والقراءة )حممد العمري، أسئلة البالغة   5
 .21،  صم2111سوريا، دمشق،  ،2طـ،  صفحات للدراسات والنشر،، (مداخل ونصوص)يٌنظر، صابر حباشة، التداولية واحلجاج  6



 مفاهيم وتقاطعات :بالغة الحجاج                                               الفصل األول     

45 
 

والفرع  1«فتان متكامالن متصلتان اتصال األصل بالفرعفأصبحا مظهران خطابيان غري متعارضني، ومعر »
باألصل، فبالغة برييلمان بالغة حجاجية التعرتف باملستويات األخرى اليت حتكم اخلطاب، بل أكثر من ذلك 

كل املكونات األسلوبية هي عبارة عن مستويات معينة من مستويات احلجاج، فالبالغة مل تعد »حني رأى أن 
أصبح احلجاج مبوجبها يعرب عن البالغة والبالغة تعرب عن  2«حجاج، بل تنتمي إىل بنيته اخلاصةلباسا خارجيا لل

احلجاج يف عالقة متشابكة يستحيل فيها أن يستغين حقل عن آخر، فصل قد يؤدي بالبالغة إىل السفسطة 
نطقي والسفسطة البالغية، واحلجاج إىل الربهنة، لذلك كانت بالغة برييلمان دقيقة عندما قرّبت بني احملتمل امل

رؤية البالغة واحلجاج صعوبة تقريب سعى من خالله برييلمان إىل محاية البالغة من استخداماهتا السيئة، ومن 
 .على حد تعبري روث أموسي 3مبحثني منفصلني

بني البالغة واحلجاج، سواء باعتبار احلجاج مبحث من مباحث  عالقة الرغم من اإلمجاع على وجودعلى و    
البالغة، أو باعتباره هو والبالغة حقالن يصعب الفصل بينهما، إال أنه قد طُرحت نظريات فصلت هنائيا بني 

وفق قوامها االبستمولوجي » البالغة واحلجاج، وذلك الشتغال احلجاج يف حقول معرفية متعددة وخمتلفة، تتناوله
حقول تبنت احلجاج ونظّرت له انطالقا  4«البالغة، التعليم ،الفلسفة ،القضاء ،الرياضيات ،املنطق ،و املنهجيأ

من حقوهلا اليت تشتغل عليها، باعتباره آلية تّوغلت يف خمتلف اجملاالت حبيث ال ميكن االستغناء عنه يف أي 
 . خطاب معريف

 .يةوالعرب يةالغرب المعاصرة في الدراسات مفاهيم النظرية الحجاجية .6

املعاصرة مبجملة من املفاهيم والتصورات والتوجهات اليت جعلتها تتشعب  الغربية اتسمت النظربة احلجاجية  
هلا منطلقاهتا املعرفية ومرتكزاهتا النظرية وآلياهتا اإلجرائية، وقد قادنا النظر إىل أّن  ووتفرع إىل مدارس حجاجية

حلجاج يف الدرس البالغي الغريب خيتلف عن نظريه العريب، يلتقيان يف املنهج واملنبع اآلرسطي، وخيتلفان يف مفهوم ا
غرض رصد التجاذبات لبالغة العربية، وهذا ما سنحاول العمل على تفكيكه باملفهوم واإلجراء واخلصوصية الرتاثية ل
 .واالختالفات املوجودة بني املدرستني

                                                           
 .1أمينة الدهري، احلجاج وبناء اخلطاب يف ضوء البالغة اجلديدة، ص 1
 .22، ص21مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، جملة عامل الفكر، الكويت، العدد، حممد سامل ولد حممد األمني،  2
 .22ص (النظرية والتاريخ والقراءةيف )حممد العمري، أسئلة البالغة مُيظر،  3
 .22ص م،2122مركز مناء للبحوث والدراسات، لبنان، ، (تكوين ملكة احلجاج والتناظر الفكري)الدفاع عن األفكاربن سعد الدكان،  حممد 4
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 .الحجاج في الدرسات الغربية المعاصرةمفهوم  .1.6

ثّلة من الباحثني الغربيني على بعث الشق احلجاجي من البالغة بعد أن  أصاهبا اجلمود  -كما هو معلوم-انربى  
والركود، يتقدمهم الباحث البلجيكي شاييم برييلمان الذي قام بثورة قام يف حقل البالغة تُعّد منطلق كل 

ن الذين اهتموا ي، بل ميكن القول أنَّ جل الدارسون الغربيو اصرة اليت تناولت الدرس احلجاجالدراسات النقدية املع
باحلجاج أّسسوا أحباثهم ومفاهيمهم انطالقًا من التصور البالغي لبريملان، لكن ما يلفت النظر هو االختالف 

هناك من تناوله من زاوية منطقية، يف تناول مفهوم احلجاج، فهناك من تناوله من زاوية بالغية، و  هماملوجود بين
وهناك من تناوله من زاوية لغوية تداولية، وآخرون من زاوية فلسفية،  وهذا ما سنحاول التفصيل فيه يف هذا 

   .املبحث

 .المفهوم اللغوي للحجاج عند الغرب. 1.1.6

 :مها على ثالثة معاين «le robert»روبير يف املعجم الفرنسي  «argumentation»تدل لفظة     

 القيام باستعمال الحجج. 
 مجموعة من الحجج التي تستهدف تحقيق نتيجة. 
 1فن استعمال الحجج أو االعتراض بها في مناقشة معينة 

رّكزت على احلجة يف حّد ذاهتا، ودورها يف إقناع اآلخر واالعرتاض عليه ومناقشته ومقارعته، وكأن  دالالت   
املفهوم اللغوي يرى أن احلجة هي آلية جمردة من اخلطاب، وحضورها يدعم ويعطي أبعاد أخرى للخطاب يستطيع 

أو  دليل»فهي  la rousse الروس معجم يف ، أماوالتداول من خالهلا حتقيق عملية اإلقناع والتواصل
آخر للحجاج من خالل حصره يف الدليل اجملرد الذي غالبا  اً مفهوم أعطى بعد 2«ما لدعم لثباتبأتي استدالل 

معقد يف استدالل عقلي  ، كما ميكن للحجة أن تتجلى يف شكلما يكون جاهز ويقوم املرسل باستحضاره فقط
أن احلجاج »اإلجنليزي  «cambrige»كامبرج وجاء يف معجم ، بنائه يتصرف فيه املرسل ويكون من إنشائه

                                                           
1 Le robert. Dictionnaire de français «èd» martyn back et slke limmermann paris. 2005. P23   
2 La rousse /www.larousse.fr/dictionnaires/francais/argument/p5201 
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مفهوم ارتبط أكثر باملرسل وطرق توظيفه  1«هو احلجة اليت تعلل أو تربر مساندتك أو معارضتك لفكرة ما
 «argue»للحجج اليت يستطيع من خالهلا إثبات صحة فكرة ما أو االعرتاض عليها، وجند مفهوم آخر للفظة 

اليت تكون  اختالف بني طرفني وحماولة كل منهما إقناع اآلخر بوجهة نظره بتقدمي األسباب والعللوجود »مفاده 
مفهوم انتقل بنا إىل دائرة اجلدل احلجاجي، وذلك  2«مع أو ضد فكرة أو رأي أو سلوك ما argumentاحلجة 

رف إظهار احلجة كل ط  من خالل حصر احلجاج يف طرفني يقوم بينهما حوار حول موضوع ما، يسعى من خالله
أخرى، وجاء احلجاج يف موسوعة ل إقناعه بفكرة ما والعدول عن ، وذلك من خالخصه والعمل على إفحام

تعريف ركز فيه الالند على انتظام احلجج يف  3«بأنه مسرد حجج تنزع للخالصة ذاتها»الالند الفلسقية 
  .املرسل ويسعى إىل الوصول إليهاا مستوى واحد خيدم نتيجة واحدة مسبقة يكون قد حدّده

وما ميكن استخالصه من تعريف املعاجم الغربية للحجاج، هو أن احلجاج إجراء عقلي يستعني مبجموعة من    
 أو  آخر أو لالعرتاض على رأي ،ااحلجج واألدلة واالستدالالت العقلية، يوظفها احملاجج بغية االنتصار لرأي م

 .من قبل احملاجج مرسومة سلفاً  لوصول إىل نتيجة حمددةوا دحضه هبدف حتقيق اإلقناع

 .الغربية المعاصرة في الدراسات الحجاجاإلصطالحي لبالغة مفهوم ال .2.2.2

ا بذاته، يتفاعل مع خمتلف اجملاالت اليت ينتمي ا قائمً موضوعً  ألدبيات النقدية الغربية املعاصرةأصبح احلجاج يف ا   
املعرفية كالفلسفة والبالغة واملنطق والقضاء وغريها، جماالت  قولاحل جممل علىإليها، باعتباره آلية بسطت نفوذها 

 ،خيدم منطلقاهتا وتصورهتا يف وضع حّد احلجاج خلفياهتا املعرفية وتوجهاهتا النظرية واجتهدتانطلقت من 
م تصطلح فل فاحلجاج يف حقل البالغة خيتلف عن احلجاج يف حقل الفلسفة، وخيتلف عن مفهومه يف القضاء،

وأصبح من  وتشعبت دالالته للحجاج، بل تعددت مفاهيمه مانع ملصطلح مفهوم جامعوضع على هذه احلقول 
  .وهذا ما سنحاول النظر فيه يف هذا املبحث الصعوبة ضبط مفهوم واحد يّلم شعت احلجاج،

 .ألبرخت تيتكاهو ن عند شاييم بيرلما مفهوم الحجاج.أ

                                                           
1   Cambrige advenced le arners. Dictionary. Cambrdge university press 2nd pub. 2004. P56  
2 Longman. Dictionary of contem proary english. Longman. 1989. P67 
 .12الفلسفية، تر، خليل أمحد خليل، صموسوعة الالند أندريه الالند،  3
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من موضوعه الذي هو  فيها بعّدة مفاهيم، انطالقا argumentation الحجاجعّرف بريملان وتيتكاه       
درس تقنيات اخلطاب اليت من شأهنا أن تؤدي باألذهان إىل التسليم مبا يعرض عليها من أطروحات، أو تزيد يف »

     إقناع واليت تعمل على مفهوم ارتبط مبختلف أنواع احلجج املودعة يف اخلطاب، 1«.درجة ذلك التسليم
persuasion2   واليت سبقة عنده املفكار األ عضيد تلكت، أو أو تصورات عرض عليه من أفكارمبا يُ  املتلقي

،  هي  ركّز بريملان على البعد العقالين حلجاج وعدم اعتباطيته وتالعبه بعواطف املَخاطب، ألن  كماّ حمّل شك 
احلجاج يف نظرمها معقولية وحرية، يستطيع املتلقي من خالهلا االعرتاض على ما يُعرض عليه من أفكار، وذلك 

يف موضع آخر  ويعرفه ،3عكس االستدالل الصارم الذي جيعل املخاطب يف حالة ذهول وخضوع واستالب
غاية كل حجاج أن جيعل العقول تذعن ملا يطرح » :بقوله pragmatique4التداولي انطالقا من بُعده 

عليها أو يزيد يف درجة ذلك اإلذعان، فأجنع حجاج ما ُوّفق يف جعل حّدة اإلذعان تُقِوى درجتها لدى الّسامعني 
أو ما ُوِفق على األقل يف جعل السامعني مهيئني  -نهإجنازه أو اإلمساك ع –بشكل يبعثهم على العمل املطلوب 
تعريف ركّز فيه بريملان على الغائية ال املاهية، إذ  نلمحه يقرن احلجاج  5«.إىل ذلك العمل يف اللحظة املناسبة

على فعل ما أو  من خالله م املتلقيباإلقناع الذي يُعد جوهر العملية احلجاجية وغايتها املنشودة، والذي يُقدِ 
لذلك يُدرك احلجاج بوصفه مفهوما براغماتياً، انتقل به بريملان من دائرة  ،عنه، أو يتهيأ للقيام بعمل مااإلمساك ي

عالقة  هو فاحلجاج واإلجناز، اخلطاب والتلفظ إىل دائرة ما ينتج عن اخلطاب بدفع املَخاطب إىل الفعل والعمل
، ختياروحرية اال واالستقاللية على أسس عقلية طابعها العقالنية ةٌ خاَطب مبنيلية بني املخاِطب واملختاطبية تفاع

ليس احلجاج يف النهاية سوى دراسة لطبيعة العقول، مّث اختيار أحسن السبل »:يف موضع آخر بريملان ويقول
 6«والتحامها مع الطرح l adhésion positiveحملاورهتا، واإلصغاء إليها، مثّ حماولة حيازة انسجامها االجيايب 

على ذهنية املتلقي اليت ال يستطيع احملاجج استمالتها بدون معرفة طبيعة تفكريها ومواطن ضعفها،   مفهوم رّكز فيه
 :ميكن تلخيصها فيما يلي،  و ة من املالمح يتمّيز هبا احلجاجكما وضع بريملان جمموع

                                                           
 .21، صم2119لبنان، بريوت،  ،2ط،  عبد اهلل صولة، احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية، دار الفارايب، 1
هنريش بليث، البالغة واألسلوبية،  يُنظر، هو قصد املتحدَّث إىل إحداث تغيري يف الوقف الفكري أو العاطفي عند املتلقي، persuasionلقناع  2

 .212تر، حممد العمري، ص
 .22، صم2122تونس،  ،2ط،  مسكيلياين للنسر والتوزيع،، (دراسات وتطبيقات )يُنظر، عبد  اهلل صولة، يف نظرية احلجاج  3
هي دراسة املعىن التواصلي، أو معىن املرسل، يف كيفية قدرته على إفهام املرسل إليه بدرجة تتجاوز ما قاله، يُنظر،   pragmatiqueالتداولية  4

 .22، ص(يةمقاربة لغوية تداول )عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاجتيات اخلطاب 
 .22ص (دراسات وتطبيقات)نظرية احلجاج  عبد اهلل صولة، يف 5
 .21ص جملة عامل الفكر، مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة،حممد سامل ولد حممد األمني،  6
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 أنه يتوجه إىل سامع. 
  احتماليةمسلماته ال تعدو أن تكون. 
 ال يفتقر تقدمه إىل تناميه إىل ضرورة منطقية مبعىن الكلمة. 
 1ليست نتائجه ملزمة. 

ذكورة أعاله حماولة بريملان وضع مفهوم أدق وأعمق للحجاج جيعله مستقاًل عن المح املاملُيستنتج ضمنيا من   
املصطلحات اليت هذه بني احلجاج و الربهان واالستدالل واجلدل واخلطابة، لذلك كان من الضروري رسم احلدود 

 .قائما بذاته ترى فيه آلية من آلياهتا وليس علماً 

 الحجاج والبرهان. 

 قبيل املسلمات والبديهيات،من   démonstrations2البرهنة إن وجود االختالف بني احلجاج و      
استنباط يهدف إىل االستدالل على » الربهنة ارتبطت أكثر بالصدق واليقني يف مقدماهتا ونتائجها باعتبارهاف

شكل حسايب أو رمزي كما هتدف إىل بناء  الربهنة تتخذو  3«.صدقية النتيجة أو احتماليتها القابلة لالحتساب
احلقيقة واملعرفة الصحيحة اليقينية عكس احلجاج الذي يطلب اإلقناع والتأثري واالتفاق عن طريق مقدماته 

الصدق الداخلي الذي حيتويه الربهان وقابليته الرمزية حترره من لبس »االحتمالية ونتائجه الغري ملزمة، كما أن 
 عكس احلجاج الذي يرتبط بالتأويل والتنوع الداليل، 4«.وجتعله أنسب لفضاء الرياضيات واملنطقالداللة والتأويل، 

فالربهان حمكوم مبعايري غري معايري احلجاج، معايري حّررّته من التأويل واللبس يف الداللة والرأي، إذ  أن  الداليل،
كما أن الربهان ذايت الغموض،  نتائجه مرتبطة بالصحة أو اخلطأ، عكس احلجاج الذي يرتبط بالقوة والضعف و 

بصدق مقدماته والعالقة القائمة داخل نسقه الصوري فهو ال  عن أي دعم أو تقوية مكتف   داخلي مستغن  
يستهدف متلقي معني وال يهتم بسياق إنشاء اخلطاب، بينما احلجاج مرتبط برتسانة احلجج اليت يوظفها املرسل 

                                                           
 .22ص م،2112، سنة، 211يُنظر، حسن املرزوقي، مدخل إىل نظرية احلجاج، جملة الرتبية، البحرين، ع،  1
أي التحديد  التواطؤقام الفيلسوف واملفكر املغريب طه عبد الرمحان بتحديد خصائص دقيقة للربهان أوجزها يف  démonstrationsالبرهنة  2

أي الربهان يفيد  والقطيعةأي صيغة أو تركيب يستغين عن دالالت أخرى  والصوريةاللفظي الدالة على معىن واحد غري قابل لالشرتاك واللبس الداليل 
وهو استقالل الربهاين عن صنع برهانه بعد التدخل الذايت وللتوسع أكثر، يُنظر، طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر  لواالستقالالقطع واليقني 

 .229/221، ص م2111 ، املغرب،2 العقلي، املركز الثقايف العريب، ط،
 .21ص ،(مداخل ونصوص)صابر حباشة، التداولية واحلجاج  3
 .222، ص21، اجمللد، 12عامل الفكر، العدد، (عناصر استقصاء نظري )حبيب أعراب، احلجاج واالستدالل احلجاجي  4



 مفاهيم وتقاطعات :بالغة الحجاج                                               الفصل األول     

44 
 

تبين سلوكات وأفكار جديدة، إقناع قد ال حيصل لضعف يف املقدمات أو بُغية إقناع املتلقي بتغيري معتقداته و 
كما أن قيمة الربهان ال تقاس باآلخر أو برأيه أو بتقييمه بل قيمته   ،ليت حِيق للمتلقي االعرتاض عليهاالنتائج ا

 .مباطنة ومالزمة له، عكس احلجاج الذي يرتبط باآلخر ومدى تفاعله مع احلجج املقدمة له

شكل من أشكال احلجاج إاّل أهنا ختتلف عنه من حيث أهنا ترتكز »هة أخرى يكمن للربهنة أن تأخذ ومن ج 
على جانب واحد، هو اجلانب الصوري االستنتاجي، فإذا كانت الربهنة ميكن أن تقدم على شكل حساب فإن 

 حبيث ال ميكن اجلمع بينهما نظراً فالربهان مباين للحجاج وخيتلف عنه كليًّا  1«.احلجاج يهدف إىل اإلقناع والتأثري
يف الربهان واحتمالية وتعّددية املعىن يف احلجاج، ومصداقية العناصر  Univoque وأحادية المعن لصرامة 

، عكس احلجاج ضحدرضة للاملكونة للربهان سواء من حيث املقدمات املسلم هبا أو النتائج اليت ال تكون عُ 
مّث إن الربهنة جماهلا اللغات االصطناعية والرمزية »إىل نتائج غري ملزمة  الذي ينطلق من مقدمات مشهورة ليصل

باملعىن الدقيق بل جماله احلجاج  فاخلطاب الطبيعي ليس خطابا برهانياً  2«.بشكل عام، واحلجاج جماله اخلطاب
 .ال احلقيقة الذي يسعى إىل اإلذعان واإلقناع، أو مبعىن آخر ميكن اعتبار احلجاج فعل برهاين على اجملاز

بينها، إذ  جنده يف الربهان واحلجاج، باعتباره حركة انتقال ضروري من مقدمات إىل  اً لكن يبقى االستدالل جامع 
غري أن صفة الضرورة يف الربهان تقع حتمًا بني النتائج واملقدمات، عكس احلجاج الذي قد يكون ضروريا  نتائج،

يتيح قيام حجج مضادة، فاالستدالل الربهاين قول ُكِلي يأخذ طابع الصرامة يف مقدماته وغري حتمي يف نتائجه ممّا 
طابعه االحتمال واملمكن واملعقولية واحلرية وميكن التمثيل . والصورية، واالستدالل احلجاجي يكون كليًّا أو جزئياً 

 :للربهنة واحلجاج باملثالني التاليني

 تقع اجلزائر يف أفريقيا. 
 حممد جزائري. 
 فريقيحممد إ. 

صوري، فاستنتاج أن حممد إفريقي حتمية وضرورة منطقية ال تقبل النطقي املقياس الربهنة أو باليتعلق األمر هنا ب   
 .النقاش والرأي، باستثناء خطأ أو صحيح

                                                           
 .22، صم2121الدار البيضاء،  ،2طــ،  أبو بكر العزاوي، حوار حول احلجاج، األمحدية للنشر، 1
 .21، صاملرجع نفسه 2
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 : أمةا قولنا

 اخنفضت احلرارة 
 إذن سينزل املطر 

يتعلق األمر هنا باحلجاج أو باستدالل طبيعي ال يرقى إىل طابع الربهنة، فمقدماته من املشهورات، ونتائجه    
 .1ليست ملزمة بل احتمالية، إذ  أّن اخنفاض احلرارة ال يؤدي بالضرورة إىل نزول املطر

  الحجاج واالستدالل 

التميّيز بني  raisonnement2تدالل االسيقتضي احلديث عن العالقة املوجودة بني احلجاج و     
االستدالل املبين على احلّد املنطقي الصوري، واالستدالل املبين على أسس بيانية لغوية جماهلا اخلطاب الطبيعي، 
فما ال ميكن االختالف فيه هو حضور االستدالل يف خمتلف احلقول العلمية باعتباره نسق معريف منهجي تتوصل 

علمية، نظرًا للصرامة اليت يتمتع هبا يف مناهجه االستنباطية،  به خمتلف املعارف اليت تسعى لتحقيق نتائج
تعريف رّكز فيه أرسطو  3«.هو تفكري عقلي بواسطته يتم إنتاج العلم»فاالستدالل يف أبسط مفاهيمه عند أرسطو 

غالبا ما يكون جمال على املنهجية العلمية اليت جيب أن يتقيد هبا العقل يف إنتاج العلم واملعرفة اليقينية القطعية واليت 
اشتغاهلا الربهان والعلوم الرياضة والتجريبية اليت تعتمد على أحادية املعىن يف نتائجها، وهذا الصنف من االستدالل 

ُترتجم يف غالب و غري قابلة للتعدد الداليل والتأويل،  4يتمّيز خبصائص صورية قائمة على التجريد والتدقيق والرتتيب
 عضيدلتتاج إىل احت ال يتالو ة بذاهتا ومنطوية على نسقها وحسابات آلية مكتفيَّ  ومعادالت األحيان إىل متواليات

 . اخلارجي

                                                           
 .21ص م،2112 ، الدار البيضاء،2،  الطبع، طعمدة يفيُنظر، أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، ال 1
هو عملية ذهنية متصلة يتم هبا االنتقال من مقدمات إىل نتائج باالستناد إىل عالقة منطقية تربط األول بالتايل،  raisonnementاالستدالل  2

، تر، هشام robert blanchè. Le raisonnement p.u.f. 1973. Chap ler ; raisonnement et inférenceيُنظر، 
 .212ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية، إشراف محادي صمود، كلية اآلداب، منوبة، صمقال  الريفي، احلجاج عند أرسطو، 

 .222ص ،(عناصر استقصاء نظري )حبيب أعراب، احلجاج واالستدالل احلجاجي  3
 .21، صم2111، ، املغرب2ركز الثقايف العريب، ط،الكالم، امل طه عبد الرمحان، يف أصول احلوار وجتديد علم 4
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انتقلنا إىل حتديد العالقة بني احلجاج واالستدالل سنجدها عالقة منفتحة خصبة، ال تضبطها معاّيري  وإذا    
معينة ألهنا ال تطلب اليقني بقدر ما تطلب القوة، فاالستدالل احلجاجي هو تلك العالقات اليت ينتجها املرسل يف 

من الضروري أن تكون صاحلة منطقياً، بقدر ما  يتمُّ من خالهلا الوصول إىل نتائج ليست»خطاباته الطبيعية حبيث 
وهذا ما جيعل االستدالل يف  1«.جتماعييُطلب منها أن تكون ناجحة مستجيبة ألهداف التخاطب والتعامل اال

االختالف والتحاور والتعارض عكس االستدالل الربهاين و اخلطابات الطبيعية ذو طابع حجاجي يقبل املغايرة 
تائجه، فاالستدالل احلجاجي هو عملية معقدة هتدف إىل اإلقناع، مرهونة باملتلقي يف مدى املغلق يف مقدماته ون

واالستدالل هو استنباط نتائج من مقدمات وتكون هذه » :قراءته واستجاباته، يقول برييلمان يف هذا السياق
النتائج منبثقة بالضرورة ومن غري لبس من هذه املقدمات، وبالتايل فهو أساس البحوث املنطقية، ويقضي 
االستدالل أيضا أن تكون عناصره املكونة له غري قائمة على التعّدد واالشرتاك، عكس احلجاج الذي ال تكون 

 ترسيمحاول  أّن برييلمان نستنتج من هذا النص ،2«كدة وال موضوعية بل نسبية ذاتية مرتبطة باملقاماحلقيقة فيه مؤ 
والرياضيات والعلوم  احلدود بني االستدالل الربهاين الذي غالبا ما يكون جمال اشتغاله يف حقول املنطقيات

من  ةبنوعية حمّدد تمّيزةوامل ،تبطة باملقامواالستدالل احلجاجي الذي يشتغل يف اخلطابات الطبيعية املر  التجربية،
باالنفتاح واالشرتاك والتعدد والنسبية اليت يستطيع املتلقي من خالهلا االعرتاض على ما  صفغالبا ما تت عالقاتال
يلماين ميكن أن يكون ري استدالالت غري ملزمة، فاالستدالل باملفهوم البألهنا ، من أفكار وتصورات عرض عليهيُ 

وصلباً بدون خضوعه ملقاييس الربهنة واحلساب، فهو تلك العمليات اليت يسعى من خالهلا العقل إىل تعليل ا مقنعً 
باالعتماد على جمموعة من العمليات ذات طابع ترابطي تعليلي ينتجها العقل، وهتدف بدورها  3عملياته احلاضرة

 . ية برغماتيةإىل اإلقناع والدفع حنو العمل باعتبارها فعالية اجتماعية تداول

فإن االستدالل أوسع من احلجاج ومشتمل  كثربعمق أ وإذا حاولنا ضبط العالقة بني احلجاج واالستدالل    
فاحلجاج ينطوي حتت االستدالل ومُيَثل  4«كل حجاج استدالل وليس كل استدالل حجاج»عليه باعتبار أّن 

كإسرتاتيجية   يهاخلطابات الطبيعية اليت تعتمد علغالبا يف يتجسد و ُجزَءه املتميِّز باملرونة واالنفتاح واالحتمال 

                                                           
  .22ص ،م2112، ليبيا، 2االستدالل البالغي، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط،شكري املبخوت،  1

2
 Chaime perelman. Et olbrechts tyteca. Traité de l argumentation –la novelle rhétorique. 

Prèface de michel meyer. Bruxelles. Université de Bruxelles. 5*ed. 1990 p. 151 
 .22، صم2112تونس،  ،2ط،   معجم املصطلحات والشواهد الفلسفية، دار اجلنوب،يُنظر، جالل الدين سعيد،  3
 .21، صأبو بكر العزاوي، حوار حول احلجاج 4
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 ةوالعمل، بعيدًا عن الصرامة املعروفاإلعتقاد لإلقناع وإحداث تغيِّري يف األفكار والسلوكيات، مع دفع املتلقي حنو 
 .فيهااليت ال ميكن أن حناجج  1القطعيِّةيف احلقول املنطقيِّة اليت تروم اليقني واملعرفة العلمية 

  الحجاج والجدل. 

ما يُبىن  جتعل من احلجاج آلية متجَّدرة يف نسقه التفاعلي الذي غالباً  dialectiqueالجدل إّن ماهيَّة      
، فاجلدل هو ذلك اجلنس احلجاجي الذي يُنشئه طرفان اثنان ويعتمد على السؤال على احلوار بني اخلاصة

 وأطلق عليها أرسطو املناقشة اجلدلية dialogue dialectiqueاجلدلية  ةىمّاها أفالطون باحملاور  2واجلواب
 discussion dialectique3 جيمع بينهما  ني نظريين متقاربني كفاءة ومنزلةواليت غالبا ما تكون ب

استدالل يسري يف اجتاهني متقابلني » هوفاجلدل  ،واالرتقاء عن رأي العامة ضرب من السمو الفكري
opposé»4  واملبارزة الكالمية »يأخذ من املنازعة واملناظرة واملقارعةjoute oraloire 5 »   جمال يف

 .اشتغاله

وقد احتفى أفالطون باحلجاج اجلديل الذي يتخذ من احلقيقة موضوعا له، ممّا يساهم يف بناء املعرفة وإنتاج     
،  la comaissance vraieفاجلدل األفالطوين هو تلك الصناعة اليت تقرتب من املعرفة احلقيقية  6العلم

يَنبين »ألنه  probable، عكس تلميذه أرسطو الذي اعترب أّن اجلدل ضربا من املعرفة املمكنة أو احملتملة 
من دائرة احلجاج الذي يتخذ من ممّا جيعله يقرتب أكثر  7«على مقدمات ظنية هي أقوال عامة مشهورة غري يقينية

فاجلدل  ،جمال اشتغاهلا الطابع املميِّز له، ويبتعد عن الربهنة اليت تأخذ من الضروري probableمن االحتمال 
األرسطي ال يفضي دوما إىل احلقيقة بل جيعلنا نقرتب منها نظرًا إلن ِبنائِه على املشهورات اليت جتعل من مقدماته 

                                                           
ارتفع أو االحتمال عن النتائج اليت يـُتَـَوصل هبا إليها، مبعىن أّن الربهان يُفيد القطع، يُنظر، طه الربهان على التواطؤ والصورية فقد  ملّا انبىن: القطعيِّة 1

 .229اللسان وامليزان أو التكوثر، ص  عبد الرمحان،
 .222هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، صيُنظر،  2
 discussionل أرسطو مصطلح املناقشة اجلدلية واستعم dialogue dialectiqueاستعمل أفالطون مصطلح احملاورة اجلدلية  3

dialectique ، و نرى أّن أفالطون كان دقيقا يف صياغة املصطلح ألن احملاورة غالبا ما تكون بني اخلاصة طابعها السؤال واجلواب، بينما املناقشة
 .جتعل من حرية إبداء الرأي شعارا هلاو تكون مفتوحة 

 .221ص، املرجع السابق 4
 .67صم، 2122تونس،  ،2 لطباعة، ط،عبد اهلل البهلول، احلجاج اجلديل، دار هنى ل يُنظر، 5
 .22روالن بارت، البالغة القدمية، تقدمي وتر، عبد الكبري الشرقاوي، صيُنظر،  6
 .22، صاملرجع السابق 7
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ل يف الكثري من األحيان ال يُتَوصل يف اجلدل إىل نتائج نظرا لطبيعته اخلالفية، وهو هبذا ونتائجه عرضة للنفي، ب
ألّن نسقه  réfutait1تبكيتي فاحلجاج اجلديل  واالعرتاض، املعرفة العلمية الغري قابلة للنفي والنقاش عن يبتعد

مقتنعا بالضرورة  الداخلي يَنبين على حركة السؤال واجلواب بني طرفني، ديناميكية جتعل من متلقي اجلواب ال يكون
فاجملادل ال يسعى إىل  والرد عليه، خصمهمن حبث عن حجج مضادة إلفحام مبا قاله اجمليب بل يكون يف وضع 

 .اإلقناع بقدر ما يسعى إىل تبكيت اخلصم وإفحامه

املدعي واملدَّعي عليه ووجود »كما خيضع اجلدل جملموعة من الثوابت املنهجية اليت متيِّزه عن غريه، مثل وجود    
معايري جتعل من احلجاج اجلديل مقّننًا تقنينا  2«دعوى االعرتاض واالرتكان إىل الدليل والبيِّنة والشاهد واحلجة

احلجج واألدلة املتاحة واملمكنة لتبِكيت اخلصم والتغّلب عليه بتسخري كل ، يقوم اجملادل فيه بتسخري خمتلف دقيقاً 
 .السبل للدفاع عن رأي أو ترسيخ آخر

 ،3«فكل جدل حجاج وليس كل حجاج جدل»وتشري الدراسات إىل أّن احلجاج أو سع يف داللته من اجلدل،    
احلجاج يشمل اخلطابة واجلدل، إاّل أن العالقة بينها تفاعلية متداخلة ال ينفصل فيها احلجاج عن  ألنّ  ،3«جدل

دفاع يتُِّم عن طريق ترسانة من  4يقابله الدفاع عن أطروحات مضادة..ألن يف اجلدل الدفاع عن أطروحاتاجلدل 
احلجج يستعني هبا اجملادل يف جداله املتوقف على نوعية احلجة وتقنيات تفعيلها وتوزيعها داخل النسق اجلديل 

فحركية اجلدل مرهونة باحلجاج الذي يُعد شكل من أشكال الدفاع عن  ،مدى جناعتها بالنسبة للطرف اآلخرو 
 .األفكار وأساس أي عملية جدلية

  الحجاج والخطابة. 

                                                           
 .222هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، صيُنظر،  1
 .21البالغة اجلديدة، صمجيل محداوي، من البالغة احلجاج إىل  2
 .22عبداهلل صولة، احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية، ص 3
 .211، صم2111، املغرب ،2ط،  حممد طروس، النظرية احلجاجية من خالل الدراسات البالغية واملنطقية واللسانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 4
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 argumentationواحلجاج  rhétoriqueعمل النظر البالغي املعاصر على الفصل بني اخلطابة   
 إىل بلورة مفهوم 1لمانييتقدمهم بري  بعد أن كانا حقالن مرتادفان ملدة من الزمن، فعمد جمموعة من الباحثني

، فاخلطابة وملّدة من الزمن كانت تعين ذلك النوع 2«مناورات اخلطابة وصرامة اجلدل»خاص باحلجاج يُبِعده عن 
قوة »باعتبارها على حّد تعبري أرسطو  rhétorique de l argumentationمن احلجاج البالغي 

، متوقفة بالدرجة األوىل على جمموعة من التقنيات احلجاجية املودعة يف اخلطاب، والرّامية إىل 3«تتكلف اإلقناع
، وفن عملي 4عتقاد والتحكم يف السلوك، والذي اعتربها أفالطون صناعة قيادة النفوستوجيه األفعال وبناء اال

 .حمض

 تباجملتمع اليوناين نظرا للدميقراطية اليت سادت أثينا، دميقراطية استعان - البالغة -ولقد ارتبطت اخلطابة     
يكن مفهوم الفعل يف أثينا القرن اخلامس مل »: باخلطابة وفن القول لبسط أفكارها ونفوذها، يقول جان بيري فرنان

عن  5«قبل امليالد يعين صناعة األشياء، بل كان يعين باألحرى التحكم يف الناس وغلبتهم والسيطرة عليهم بالكالم
يف الثقافة اليونانية نظرًا لدورها املهم يف بناء املدينة   technè6ِصناعاتالطريق اخلطابة اليت اُعتربت من أرقى 

« بالغة»واجملتمع واإلنسان كسائر الصناعات األخرى، مّما جعل أفالطون يتنّبه خلطورهتا، ويـُعِّجل بتأسيس خطابة 
هلا، وهي  حقيقيِّة مناهضة للبالغة السوفسطائية، أو ما ىمّاها بالبالغة الفلسفية اليت تتخذ من احلقيقة موضوعاً 

موضوعها احلقيقة سرعان ما  خلطابة فلسفية 8لكن دعوة أفالطون.  7paychagogieالسيخاغوجياخطابة 

                                                           
فهناك من  traité de l argumentation-le nouvelle rhétoriquesة عنوان مصنف بريملان اختلف النقاد العرب يف ترمج 1

بني احلجاج ترمجه باخلطابة اجلديدة مثل عبد اهلل صولة وهناك من ترمجه بالبالغة اجلديد مثل حممد العمري، ترمجة مل تراعي عمل بريملان يف الفصل 
 .اخلطابة واحلجاج يف الفكر البالغي العريب املعاصر بعد أن مّت التخلص منها يف البالغة الغربية املعاصرةواخلطابة، فطرحت مشكلة الرتادف بني 

 .22، صم2122عمان، ، 2ط، عبد العايل قادا، بالغة اإلقناع يف املناظرة، دار كنوز للنشر والتوزيع،  2
 .22أرسطو طاليس، اخلطابة، حتقيق وتعليق، عبد الرمحان بدوي، ص 3
 .91هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، صيُنظر،  4
 .21ص م،2122أكتوبر،  ،21، مج، 2عامل الفكر، ع،  ،(أفالطون وأرسطو وبريملان )حممد الويل، مدخل إىل احلجاج  5
الرتمجة العربية هي صناعة اخلطابة أو صناعة البالغة، وهي تّدل على أن صناعة اخلطابة تدخل ضمن الصناعات العملية، يُنظر،   technèصناعة 6

 .21روالن بارت، البالغة القدمية، تقدمي وتر، عبد الكبري الشرقاوي، ص
للنفوس وصدر من مصادر املعرفة، يُنظر، روالن بارت، احتفى هبا أفالطون ألهنا مؤدبة « بالغة»هي خطابة ، paychagogieالسيخاغوجيا  7

 .22البالغة القدمية، تقدمي وتر، عبد الكبري الشرقاوي، ص
اختفى باخلطابة العلمية يف حني نظر للثانية على أهنا  opinionوظن / scienceعلم فحص أفالطون موضوع اخلطابة يف ضوء املقابلة  8

 .91احلجاج عند أرسطو، صهشام الريفي، يُنظر، سوفسطائية،  
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ما القت النقد من طرف تلميذه أرسطو الذي دعا خلطابة احتمالية بعيدة عن صرامة االستدالل واجلدل اللذان 
 .على اخلطيبجيعالن املتلقي يف حالة خضوع واستالب، حبيث ال يستطيع االعرتاض 

من  جاعالً  - البالغة -على بالغة أفالطون وضع أرسطو بعض احملّددات اليت تقوم عليها صناعة اخلطابة  وبناءً   
وسائل اإلقناع اليت تُعترب عمود و inventio 1 بمصادر األدلةجاج احملّدد األول هلذه الصناعة أو ما ىمّاها احل

وقد  ،يف حبثه عن مصادر احلجاج املتخفية وتكييفها مع املقام اخلطيباخلطابة وأصعب مرحلة تظهر فيها براعة 
أّما األوىل فتتمثل يف  2«التصديقات الصناعية والتصديقات الغري صناعية»حصر أرسطو أنواع احلجج يف 

االستدالالت واألقِيسة اليت ينشئها اخلطيب وتكون بتصرف منه، أّما الثانية فهي حجج جاهزة متوفرة قبل الدخول 
يف املقام اخلطايب متّر مباشرة إىل اخلطاب بدون تصرف من اخلطيب، أّما احملدد الثاين الذي اعتربه أرسطو من 

احلجج لرتتيب هرمي  يتّم ذلك عن طريق اخضاعو   taxis3ترتيب أجزاء القولة العناصر املهمة يف بناء اخلطاب
منطقي ال خيُِل بالعملية احلجاجية يف اخلطاب، باإلضافة للمحدد الثالث املتمثل يف األسلوب أو الصياغة من 

 .4lescisبالبيان حيث اختيار األلفاظ املناسبة واحملسنات، أو ما يسّمى 

وتبقى حجج ، logosاللغوس فالتقنيات السابقة كلها ختتص باخلطاب أو ما َيطِلق عليه أرسطو حبجج    
الباتوس ، وحجج ومكانته يف اجملتمعاملرتبطة بأخالق القائل ومدى قابلية الناس له  5ethosااليتوس 

pathos  يف اخلطابة األرسطية هو املتمثلة يف انفعاالت املتلقي ومدى جتاوبه وتفاعله مع اخلطاب، فاحلجاج
 .«الباتوس-االيتوس-اللغوس»حمصلة ثالثة أركان متمثلة يف اخلطاب واملرسل واملتلقي 

ونستنتج ممّا سبق مدى عمق العالقة املوجودة بني احلجاج واخلطابة، حبيث يصعب التميّيز بينهما نظراً للتداخل    
جاهدا الفصل بينها من خالل بلورة مفهوم خاص باحلجاج مُيّيزه املوجود بينها، لكن الفكر البالغي املعاصر حاول 

وختليصه من ..وإخراجه من دائرة اخلطابة واجلدل الذي ظّل لفرتة من الزمن مرادفًا هلما» عن اخلطابة وما سواها

                                                           
 .292هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، صيُنظر،  1
 .22أرسطو طاليس، اخلطابة، حتقيق وتعليق، عبد الرمحان بدوي، ص 2
 .292هشام الريفي، احلجاج عند أرسطو، صيُنظر،  3
 .73روالن بارت، البالغة القدمية، تقدمي وتر، عبد الكبري الشرقاوي، ص 4
 .229ص السابق،املرجع  5
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بذاته، له  اً ، قائمفاحلجاج يف البالغة املعاصرة بات حقل مستقالً  ،1«التهمة الالّئطة بأصل نسبه الراجع للخطابة
آلياته ومنطلقاته وتقنياته اليت متّيزه عن اخلطابة، فاحلجاج ليس اخلطابة بل هو حمّدد أساسي هلا وبعٌد جوهريٌّ 

 .مالزم لكل خطاب يهدف إىل التواصل واإلقناع واالستمالة

 .«Stephen-toulmin»مفهوم الحجاج عند ستيفان تولمين  .ب 

النظرية احلجاجية بثوب معاصر من خالل مصنفه  املشتغلني على بعثأبزر  من ستيفان تولميند عيُ    
 .مع بريملان تزامناً م 2111الذي أصدره سنه  2«استعماالت الدليل واحلجة»

إثارة بعض حّدد توملني يف بداية مصنفه األهداف اليت سيبين عليها مشروعه احلجاجي واملتمثلة يف وقد      
فمصنفه هو حماولة  3املسائل يف النظرية احلجاجية، وليس القيام بفحص شامل أو مبعاجلة نسقية مرّكزة للحجاج 

 تصوراتهت فكان ،جذب االنتباه إىل حقل البحث يف احلجاج أكثر من حماولة املعاجلة املنهجية النسقية للنظرية
لنظريات احلجاجية ملختلف ا ييم بريملان، فاعترب مبثابة األب الروحيوالسيما مع شا ،إيذانًا ببعث النظرية احلجاجية

 .املعاصرة

إصالح املنطق بشكل يصبح هذا األخري علما أكثر اتساعا من »وانطلق توملني يف التنظيري للحجاج من باب      
ينتقل املنطق مبوجبها من الصرامة إىل الرحابة والدينامكية اليت متكنه من  عملية نقدية 5«4الناحية االبستمولوجية

التعامل مع خمتلف احلقول املعرفية، والسيما مع العلوم اإلنسانية اليت تطّور مبعزل عنها، ويف ضوء نقد، ومعارضة 
احلياة اليومية ويف النقاش  وأكثر قابلية يف مواقف»بعض أساليبه، وحماولة التأسيس ملنطق جديد أكثر رحابة ومرونة 

                                                           
ضمن كتاب أهم نظريات مقال ، (مصنف يف احلجاج اخلطابة اجلديدة وتيتكاه)أُطره ومنطلقاته وتقنّياته من خالل : يُنظر، عبد اهلل صولة، احلجاج 1

 .211احلجاج يف التقاليد الغربية، إشراف محادي صمود، ص
2
 Stephen-toulmin. The uses of argument. «Cambridge. England. Cambridge   université press. 

2eme édition. 1958. 
، 2121/2122يُنظر، مرمي خرمازة، احلجاجية عند فخر الدين الرازي يف تفسريه الكبري مفاتيح الغيب، حبث مقّدم لنيل شهادة دكتوراه، وهران،  3

 .11ص
معجم يُنظر، جالل الدين سعيد، هي دراسة مبادئ العلوم وفرضياهتا ومناهجها ونتائجها دراسة نقدية ،  l épistémologieاالبستمولوجية  4

 .22املصطلحات والشواهد الفلسفية، ص
 .91، صم2112 ،2 مانويل ماريا كاريلو، خطابات احلداثة، تر، إدريس كثري وعز الدين اخلطايب، منشورات دار ما بعد احلداثة، ط، 5
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قد وانتقاله من الصرامة اليت متّيزه إىل علم ممارسة ومناقشة يصبح من خالهلا أكثر احتكاك بالواقع، ف 1«العقالين
-ي اعتربه عملية جتديدية للمنطق، أو ميكن اعتباره ذدفعه باجتاه احلجاج الاملنطق الرياضي و  نقد لىعتوملني ركز 

منطق غري إقصائي وال انطوائي بل منفتح على خمتلف ليصبح أكثر رحابة واستيعاب،  منطق جديد، -احلجاج
 .نقد املنطق وإصالحهبلدى توملني ال ميكن أن حتصل إالّ  يةحجاجية، فاستقاللية وقيام نظرية احلقول املعرف

إصالح املنطق راح توملني يؤسس لنظريته يف احلجاج بصياغة مفهوم جديد للمنطق ميكن  حماولة وعلى ضوء     
نظام تربيري ال يهتم بالقضايا التقنية يف احلجاج من خالله َجر املنطق إىل حقل احلجاج، فاعترب املنطق احلجاجي 

يل أمهية لصرامة العناصر املكونة للحجة فتوملني ال يو  2بل يهتم باحلجج اليت تُقّدم، من أجل شرعنَّة مقبولية النتائج
واليت غالبا ما تستمد قوهتا من سالمة تكوينها التقين، فحجاج توملني ال يهتم بسالمة العناصر، وال بيان الصحة 
املنطقية لالستدالل وال بتسلسله الصارم، ألن املرسل يف اخلطاب الطبيعي ال يهتم بسالمة تكوين احلجة بقدر ما 

قضية تقّدم  » اعتها وتأثريها على املتلقي واإلقناع وفق طرق متعددة، فاحلجة عند لتوملني هي كليهتم مبدى جن
من قضايا أو أسباب  اً مكّون اً ما جيعلها خليط grounds»3كتأكيدات، ومصاغة بشكل أو بآخر كأسباب 

مُتارس وظيفة تربيرية تعليلية ألن الوظيفة األساسية ألي حجة التعليل والتربير والدفاع، وهذا ما جعله يُقّدم متييزا 
 4:ألنواع احلجج وصاغها يف ثنائيات كالتايل

  الحجة التحليليةargument analytiques / الحجة الجوهريةargument 
substantiels 

 لحة قطعا الحجة الصاargument formellement valides / الحجج غير صالحة قطعا
argument non formellement valides 

  الحجج المستخِدمة لضامنarguments utilisant une garantie  / الحجة المؤسسة
 arguments établissant une garantieلضامن 

                                                           
 .22بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات احلجاج، تر، حممد صاحل ناجي الغامدي، صفييلب  1
 .11مرمي خرمازة، احلجاجية عند فخر الدين الرازي يف تفسريه الكبري مفاتيح الغيب، صيُنظر،  2
 .21، صاملرجع السابق 3
لب بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات احلجاج، تر، حممد صاحل فييجمموعة منة املصطلحات عملنا على تبسيطها سابقا، وللتوسع أكثر، يُنظر،  4

 .22/22ناجي الغامدي، ص
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  حجج ذات مصطلحات منطقية arguments comprenant des termes logique 
 arguments ne comprenant pas de حجج ال تحتوي عل  مصطلحات منطقية /

termes logique 
  الحجج الالزمةarguments nécessaires  / حجج محتملةarguments probables 

فرض نوع من الصرامة بوضع منهجية متّيز بني أنواع احلجج املستعملة يف  توملني ثنائيات حاول من خالهلا   
اخلطابات، فتوملني يرى أنه دائما ما توجد حجة أساسية يف اخلطاب تستدعي حجًج أخرى كدعم وسند، بينما 

فأطلق اخلطاب وتكون معظم احلجج األخرى منتمية حلقلها وتدور يف فلكها،  انبين عليهتبقى هنالك حجة نواة يُ 
أي أنه إذا وجدت »الذي ترتبط مبوجبه احلجة مبنطق حمدد ومعني « champ»الحقل عليه توملني مصطلح 

حجتان لذات احلقل كانت قضيتهما وأسباهبما تنتمي لنفس املنطق، وعلى العكس تصبحان من حقلني خمتلفني 
مبعىن آخر أّن نوعية احلجج املقّدمة يف حقل معريف أو مقام معني جيب  1«إذا كان نوع قضيتها وأسباهبما خمتلفني

أن تنتظم ضمن إيطار واحد يتواءم مع ذلك احلقل أو املقام، أي إذا كنَّا يف حقل القضاء جيب أن تكون األدلة 
مستمّدة من واحلجج املقدمة مستمّدة من القانون، وإذا كنَّا يف حقل العلوم التجريبية، جيب أن تكون األدلة 

من املفاهيم األساسية اليت قامت « champ» الحقلالنظرية العلمية اليت يدخل فيها، ومن هنا يُعترب مفهوم 
 .عليها نظرية توملني احلجاجية، مصطلح سعى من خالله توملني تفادي التضليل واخللط يف توظيف احلجج

ج األرسطي يف االستدالل وبناء األقيسة املنطقية على وإذا ما انتقلنا لنموذج توملني نلحظ تأثره الكبري بالنه  
فنموذجه احلجاجي موازي لنموذج أرسطو وإن اختلف معه يف « نتيجة/مقدمة صغرى /مقدمة كربى»طريقة 

 2:صياغة املصطلحات، واليت صاغها بالشكل التايل

والضامن عادة ما يُطلق عليه  garantieالضامن /  conclusionالنتيجة /  donnéeالمعط  
 loi de passageقانون العبور 

                                                           
 .22فييلب بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات احلجاج، تر، حممد صاحل ناجي الغامدي، ص 1
 .22يُنظر، عبد اهلل صولة، احلجاج يف القرآن الكرمي من خالل أهم خصائصه األسلوبية، ص 2
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يف املثال هو الذي حيّدد العالقة بني املعطى  فالضامنهو ليس شيعا، : حممد جزائري، إذن: فمثاًل لو قلنا
أي .impliciteضمنيا  وغالبا ما يكون الضامن  ،«الضامن»والنتيجة، إذ أن أغلبية اجلزائريني ليسو بشيعة 

 . ديره من طرف املتلقييتم تق

نظرية توملني رغم صرامتها، ومنهجيتها املبنية على نقد املنطق من جهة وبناء نظرية حجاجية تضاهي  تبقى لكن   
من جهة أخرى، إاّل أهنا مل تسلم من النقد باعتبار أهنا نظرية َسَعت إلثبات احلق أكثر من  املنطق يف أساليبه

رية احلجاجية املعاصرة، كما كان لغياب اجلمهور واملقام يف منوذجه أثراً يف عدم بروز اإلقناع الذي يُعّد أساس النظ
، فنظريته احلجاجية متّيزت بالتجريد نظرًا لكونه رجل قضاء سعى 1فكره احلجاجي رغم وجوده قبل منوذج بريملان

 .لبناء منوذج قانوين يستمّد شرعيته من حقول املنطق

 «من المنطق الصوري لل  المنطق الطبيعي»G.B.Grize بليز غريزجان مفهوم الحجاج عند . ج

ينطلق غريز يف منوذجه احلجاجي من ضرورة البحث على منطق للخطاب، ولن يتحقق هذا الطرح يف نظره إالّ     
من المنطق »مصنفه  يفالذي عمل على تأسيس مبادئه  logique naturelle2لمنطق طبيعي بالتنظري 

مدلول  من يـَُوِسع وذلك حىتمصنف كان هدفه األول فك  العالقة بني املنطق والرياضيات،  3«لل  الحجاج
يسمح باحلديث عن مناذج أخرى من االستدالالت، وعلى رأسها »املنطق وخُيفِّف من طابعه الصوري وبالتايل 

 5غريزفتوسيع املنطق ضرورة مّلحة يف منوذج  4«االستدالل احلجاجي الذي متّثل اللغة الطبيعية أداته األساسية
 .هبدف حتريره ونقله إىل خمتلف احلقول املعرفية، وعلى رأسها حقل اللغة

أّما فيما خيُص احلجاج وعالقته املعقدة مع املنطق، فإن غريز يرى بوجوب التخلي عن املنطق الرياضي يف    
، فاحلجاج 6وفّعالة تساهم يف إنتاج اخلطاب وتوجيهه معاجلة احلجاج، وتبين منطقا ُيسلم حبضور ذوات نشيطة

                                                           
 .22، صاملرجع السابقيُنظر،  1
أن يُوجد طابع استداليل يف بنية اللغة الطبيعية ووجود عالقات استنباطية بني مكوناهتا دون  logique naturelleبالمنطق طبيعي يُقصد  2

 .1ص (ضرورة انسانيةاحلجاج )اللجوء إىل اصطناع هذه أو صورنتها، يُنظر، معتز حسن أبو حممد أبو قاسم، مدخل إىل املنطق الطبيعي احلجاجي 
3 G.B.Grize. de la logique a l argumentation. Genève.dorz. 1982 

 .221الراضي رشيد، احلجاجيات اللسانية عند أنسكومرب وديكرو، جملة عامل الفكر، سبتمرب،ص 4
 .منطق طبيعي ملا هو واقعي ويومي والعمل علىيشرتك غريز مع توملني يف االعرتاض على زعم املنطق الرياضي يف السيطرة على املعرفة، ويتبنيان تطوير  5
 .19مرمي خرمازة، احلجاجية عند فخر الدين الرازي يف تفسريه الكبري مفاتيح الغيب، صيُنظر،  6
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تستوجب دراسته  تنظيم حي ومتحرر، حتكمه جمموعة من التوازنات اليت يصبح من خالهلا فعال خطابيا ديناميكياً 
بل إعادة تشكيله »ليس إقصاء أو التخلي عن املنطق،  لغريزأوسع من املنطق الرياضي، فاملوضوع بالنسبة  منطق

اليت تسعى لتطوير الواقع،  1«وحتسينه، لذلك يُعرب مصطلح املنطق الطبيعي عن هذه الرغبة اإلصالحية وإكماله
 .وإعطائه بعدا يصبح من خالله أكثر احتكاكاً بالواقع

وبعد معاجلة مشاكل املنطق، ينتقل غريز يف مصنفه إىل حماولة التنظري للحجاج من خالل نظرية املنطق الطبيعي    
الته على يوجد يف سياق ما، من اقرتاح متث متكلما، -نسق من العمليات الذهنية اليت متكن فاعالعنده  الذي ميثل

 :ويتسم هذا املنطق بسمتني أساسيتني مها مستمع ما، بواسطة اخلطاب

  لنه منطق للذوات المتكلمة»logique de sujets » 
 لنه منطق للموضوعات »logique des objets»2 

وبعبارة أخرى، فإن هذا النسق يتمثل يف جمموعة من العمليات املنطقية اخلطابية اليت متكننا من توليد      
 3«منطق خاّلق يسمح بتوليد متواليات وعمليات مبتكرة»اخلطاطات اليت تسمح بانفتاح اخلطاب وتناميه، ألنه 

لى املتلقي من خالل تغيري احلكم الذي لديه عن ال متناهية تُعزز من فعالية اخلطاب وجناعته يف استمالة والتأثري ع
ومن هنا يتضح أن احلجاج بالنسبة لغريز هو جمموعة من  ،4«ومحله على التصرف بصورة ما»وضع حمدد 

قائمة على منطق حمّدد خيضع ملعايري منظمة داخل اخلطاب يسودها العقل واملنطق  ،االسرتاجتيات الواعية ملتكلم ما
الذي  «schèmatisation» الخطاطة الحجاجيةنائها، معتمدًا يف ذلك على مفهوم الطبيعي يف عملية ب

متثيل خطايب متوجه حنو متلق معني، ومتعلق مبا يُدركه أو يتخيله حول واقع »يُعترب عنده أهم من احلجاج باعتبارها 
يعمد فيها اخلطيب لعمليات ذهنية يف بناء خطاطته أمام السامع على شكل متواليات تتسم باالنفتاح  5«ما

وتنظيم وترتيب العبارات داخل ، اختيار املفردات»على  -حسب غريز-والقبول، وذلك من خالل الرتكيز فيها 

                                                           
 .11يخ نظريات احلجاج، تر، حممد صاحل ناجي الغامدي، صفييلب بروتون وجيل جوتييه، تار  1
 .22صم، 2122، 22كر ونقد، ع، فالعزاوي، من املنطق إىل احلجاج، جملة  أبو بكر 2
 .11بروتون وجيل جوتييه، تاريخ نظريات احلجاج، تر، حممد صاحل ناجي الغامدي، ص 3
 .221ص جملة عامل الفكر، الراضي رشيد، احلجاجيات اللسانية عند أنسكومرب وديكرو، 4

5 J.b.griz. logique naturelle et communication. puf. Paris. 1996.  P50  / نقال عن، ابتسام بن خراف، اخلطاب
.221، صم2121احلجاجي السياسي يف كتاب اإلمامة إلبن قتيبة، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة،   
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ن هذه العناصر حسب غريز من كِ متَّ إذ   2«وإحاطتها هبالة خاصة...الوحدات يف اخلطاب 1وإبراز وتبئري ،اخلطاب
عناصر اخلطاب وتوجيهه توجيها حمكماً، وذلك بتبئريه من خالل الرتكيز على مقاطع  éclairages»»تلميع 

تلميعها وجلب االنتباه إليها، سواء من حيث الرتكيب أو الَتَمو قع داخل اخلطاب، عناصر و ه، حمّددة ومعينة داخل
ليتمكن من ...املتلقي إعادة بناء هذه اخلطاطة، منطلقا من اللغة املستعملة يف اخلطابُتسهل حسب غرايز على 

 .3القبولعتبار السامع يتمتع بصفة الرفض و خالهلا إنتاج خطاب مضاد يُفشل خطاب املرسل با

ق الطبيعي أّن مفهوم احلجاج عند غريز يتأسس من خالل اخلطاطة الين تعتمد على املنط عليه، نستنتج ممّا سبقو   
 يف بنائها على هذه اخلطاطةضع خت التحكم يف تسلسله وتناميه، وو  السيطرة على اخلطابواللغة الطبيعية يف 

نوع من احلرية بعيدًا عن االعتباطية اليت تسود بعض  ويوفر له -املتلقي - العقل اآلخر خياطب الذيعقل ال
اخلطابات، لكن ما يُأخذ على منوذج غريز هو عدم حديثه عن االحتمال الذي يٌعد أساس النظرية البالغية 
املنطقية يف شِقها اإلقناعي، وتركيز اهتمامه على كيفية تسخري املنطق يف بناء اخلطابات، لذلك تُعدُّ يف نظرنا 

ل اليت قّدمها هي حماولة منه إلصالح املنطق وتوسيعه أكثر من حماولة املسامهة يف إعادة بعث النظرية األعما
 .البالغية يف شّقها احلجاجي

 .«الحجاج في اللغة»وأنسكومبر  4مفهوم الحجاج عند أوزفالد ديكرو. د

 ل ظهرت توجهات جديدة حاولت مل يقتصر األمر يف مباحث احلجاج عند إحياء اخلطابة األرسطية القدمية، ب  
رسطي الذي قّدمه أبعادًا تتجاوز من خالله الطرح األ هاإعطاءالتوسيع من أفاق النظرية البالغة احلجاجية و 

اليت سعت إىل  5، وخاصة اللسانياتعرفيةاملقطاعات ال مبختلف احلجاج تربط توجهات بذلك ، فظهرتبريلمان
إىل التنظري للحجاج من منظور لساين لغوي، تتجاوز مبوجبه الطرح املنطقي الفلسفي البالغي الذي قّدمه كل من 

 .بريلمان وتوملني وغرايز

                                                           
اجلمعاوي، اسرتاجتيات اخلطاب يف املناظرة  رنعين بالتبئري هو توجيه اخلطاب حنو مشاغل معينة، ومركزة، يسهم يف  توجيه انتباه املتلقي، يُنظر، أنو  1

 .22، صم2122،  لألحباث ودراسة السياسات، مايوالسياسية، املركز العريب
 .222صجملة عامل الفكر، كرو، الراضي رشيد، احلجاجيات اللسانية عند أنسكومرب ودي 2
 .11مرمي خرمازة، احلجاجية عند فخر الدين الرازي يف تفسريه الكبري مفاتيح الغيب، صيُنظر،  3
م، يُعد من أبز املسامهني يف الدراسات التداولية والتلفظية واحلجاجية، 2121ولد عام  لساين فرنسي: «oswald ducrot»أوزفالد ديكرو  4

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/ ديكرويُنظر، أوزفالد 
 .222يُنظر، رشيد الراضي، احلجاجيات اللسانية عند أنسكومرب وديكرو، جملة عامل الفكر، ص 5
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على  «anscomber»و أنسكومبر  «ducrot»ديكرو ويستند الفكر احلجاجي لكّل من    
بالوسائل » والذي اهتما فيه، هاالتصور احلجاجي الذي قّدماإلسهامات التداولية املعاصرة اليت كانت وراء 

وهبذا يبتعد  ،1«واإلمكانات اللغوية اليت متدنا هبا اللغات الطبيعية لتحقيق بعض األهداف والغايات احلجاجية
رها الطرح الذي قدماه عن األسس الفلسفية واملنطقية والبالغية، ويهتما مبا تسخره اللغة من ُبىن حجاجية يف جوه

ومن أهم  وجوهرها، موجود يف صميمها ، بل هور ال ينفصل عنهاوطياهتا، فاحلجاج معطى كامن يف اللغة وعنص
 : وع احلجاج يف اللغة ما يليعليها مشر  قاماليت  والتصورات املفاهيم

 .pragmatique intégréeالتداولية المدمجة . 1

ال ، إذ وجدناه ببعض السمات اليت حتدد قيمتها التداوليةّل األقوال تتصف أّن جُ ديكرو وأنسكومبر  يرى    
يكتفي باحملتوى اخلربي للجمل، بل يُدرج املظهر التداويل يف الداللة وجيعلها من ىماهتا اليت ال تفارقها، فالتداولية 

الستخراج املدجمة عنده تكمن يف البحث عن اجلوانب التداولية املسجلة يف بنية اللغة وداللة اجلملة، وذلك 
األشكال اللغوية ذات القيمة التداولية لضبط شروط استعماهلا، فاللغة من منظور التداولية املدجمة حتقق أعماال 

، وهبذا رأى ديكرو أن الداللة رهن االستعمال، فتحديد السمات 2لغوية، وليست وصفا حلالة األشياء يف الكون
ديركرو وأنسكومبر ويعارض ساعد على ضبط داللة اخلطاب، املقامية املوجودة يف بنية اللغة من شأنه أن ي

التصنيف الرتاتيب الذي اعتمدته اللسانيات التقليدية يف مقاربتها، حبيث تقسمها إىل مستويات متتالية تبدأ 
بالرتكيب وتتبع بالداللة وتنتهي بالتداول، وعلى عكس هذه املقاربة رأى الباحثان أن هذه املستويات التحليلية 

معىن أي ملفوظ، وحىت يف »يؤكد أّن  ديكرواست منفصلة، والسيما املستوى الداليل والتداويل الذي جعل لي
ال ميكن أن يوصف دون استحضار  -أي األكثر حنوية  –احلالة اليت نقدم فيها للكلمة مفهومها األكثر ضيقا 

مستوى فرض وجوده  فهوالتحليلية، فاملعطى التداويل ال ينفصل عن جل املستويات  3«مقصديات معينة لتلفظه
فاحلاجز الذي أقامته اللسانيات . -حنوية، صرفية، داللية، بالغية، معجمية  –على كل املستويات التحليلية 

 .ضالكالسيكية بني هذه املستويات قام ديكرو هبدمه عن طريق دمج هذه املستويات مع بعضها البع

                                                           
 .222، صم2112، وجدة، 21جملة املشكاة، العدد،  ،(سورة األعلى منوذجا)أبو بكر العزاوي، البنية احلجاجية للخطاب القرآين،  1
ضمن كتاب أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من آرسطو إىل اليوم، إشراف، محادي  مقال يُنظر، شكري املبخوت، نظرية احلجاج يف اللغة، 2

 212صمود، ص 
 .11ص م،2122 اجلزائر،، 2طـ، ، االختالف عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، منشورات 3
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ضوء هذا التصور التداويل الذي قّدمه كل من ديكرو وأنسكومرب، تصبح وظيفة اللغة ال تنحصر يف  علىو    
وهذا ما أدى  ،ولكنها ذات قوة إجنازية تداولية املعطى اإلخباري، فهي ليست أداة لوصف األشياء ونقل الواقع،

 .1إىل االنتقال من لسانيات اجلملة إىل لسانيات امللفوظ ماهب

 .(le questionnementنظرية المساءلة )الحجاج لدى ميشال مايير مفهوم . ه

تندرج نظرية املساءلة ضمن املقاربات اليت حاولت معاجلة اخلطاب بصفة عامة، واخلطاب التواصلي بصفة     
عتماد باال« مايري»خاصة، سواء كان تواصاًل عادياً، أم تواصاًل حجاجياً يهدف إىل اإلقناع والتغيري، وقد استطاع 

 :2على منطلقات فلسفية، ومرتكزات معرفية أن يؤسس منهجاً تساؤلياً يف حتليل اخلطاب يقوم على مبدأين مها

 .المبدأ االفتراضي في تحليل األقوال. 1

تقوم كل امللفوظات يف العمليات التخاطبية على مبدأ االفرتاض املؤسس على السؤال واجلواب املفرتضني،    
انطالقا من جمموعة القرائن اليت حتكم العملية التواصلية، كالسياق واملعلومات املوسوعية والقدرات التفكريية 

رتاضا لشيء ما داخل سياق فا «...ب، هني، أمرخرب، إنشاء، تعج»والتأويلية والتخييلية، فيصبح كّل ملفوظ 
ختاطيب معنّي، أي جوابًا عن سؤال سابق، وسؤااًل جديدًا يبحث عن جواب الحق مفرتض، وهبذا يعرّب االفرتاض 

 .عن جمموعة العالقات اإلنسانية املعقدة القائمة على مبدأي السؤال واجلواب الغري متناهي يف امللفوظات

 .اإلشكاليمبدأ االختالف  .2

. يقوم هذا املبدأ على تقييم االختالفات القائمة بني األقوال، ويهدف إىل حتقيق وظيفة القول، تواصال أو إقناعا   
لتنوعات  أّن هذه االختالفات هي امليزة احلقيقية املوّلدة للعمليات احلجاجية يف التخاطب اخلاضع« مايري»ويرى 

سب مايري يتواصل ليحل اإلشكاالت املعّلقة، أو ليطرح أسئلته ومشكالته، فاإلنسان ح ،معرفية وثقافية وسياقية
 .دائمة مساءلة يف لذلك ميكن اعتبار التفكري اإلنساين على أنه

 . مرتكزات نظرية المساءلة.3 
                                                           

يُقصد هبا الوحدة اللسانية اجملردة، فهي منفصلة عن السياق، وتنتقل اجلملة اجملردة لتصبح ملفوظ حني تستعمل يف سياقات يرى ديكرو أن اجلملة  1
 .229عامل الفكر، صجملة حمددة، فنقول حينذا أهنا اكتسبت معىن معّيناً، يٌنظر، رشيد الراضي، احلجاجيات اللسانية عند أنسكومرب وديكرو،  

 .212ص، م2112املغرب،  ،2ط،  سالم عشري، عندما نتواصل نغرّي، أفريقيا الشرق،يُنظر، عبد ال 2
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ينطلق مايري يف بناء مرتكزاته التحليلية اإلجرائية متاشيًا مع طرحه الفلسفي اللغوي، فانفتحت بذلك تصوراته    
 :1البالغية متجسدةًّ يف ثالثة مقوالت أّطر من خالهلا نظريته يف املساءلة، وميكن إمجاهلا يف

 املكونة لهوقد خصصه للبحث يف ظروف إجناز اخلطاب وآلياته : البعد التداولي. 
 حياول يف هذا املبدأ رصد عالقة السؤال باجلواب وما يتطلبه من تأويل ملكونات كّل : البعد التأويلي

 .فده املغذية لهوامنهما، ور 
 ويرتبط هذا املبدأ باحلجاج، وانفتاح هذا األخري على خمتلف وسائل االتصال الكائنة : البعد البالغي

 .اليوم، أو املمكنة مستقبالً 

 .عالقة البالغة بالحجاج في نظرية المساءلة .2

بأعمال حجاجية تكفل حتقيق عملية اإلقناع والتأثري حسب املقاصد اليت ُيسطرها  ماييرتنهض البالغة حسب     
الوظيفة احلجاجية  نطلقمومن املخاطب ومستلزمات املقام الذي يستدعي آليات بالغية ذات وظائف حجاجية، 

 يف اخلطاب  املودعة بالغيةالصور ال لتصبح بذلك ،لةءونظرية املساالربط بني املكون البالغي  ماييرحاول  للبالغة
ّن الصورة البالغية، وحتديداً التشبيه أ: ولعّل ما يؤكد ذلك قوله .جوبةعبارة عن مجلة من األسئلة اليت تبحث عن أ

ستفهامية، وذلك ملا توفره من طاقة إقناعّية اجململ أو البليغ، وخاصة االستعارة متثل الفكر يف جوهر حركته اال
هائلة جتعل املتلقي يستنتج أمراً من خالل اإلجابة عن السؤال املطروح، فيتقّيد باألجوبة اليت وصل إليها حبيث ال 

 . 2يستطيع رّدها ألهنا من استنتاجه

، هبالغة هي حجاج بالضرورة عندهو البالغة، فكل  يف تصور مايري وهكذا يتبنّي أن اجملال املفضل للحجاج   
البالغة هي مفاوضة املسافة القائمة بني األشخاص حول مسألة »: ويتجلى ذلك من خالل تعريفه للبالغة فيقول

على تقييم األسئلة املطروحة يف بنية الصور  قائمةً  فتأخذ بذلك البالغة أبعادًا وظيِفّيًة حجاجيةً  3«أو مشكل
 .وبة تكون عبارة عن حجج ُملزِمة للمتلقي ألهنا من استنتجاتهالبالغية، والبحث هلا عن أج

                                                           
 .221، ص(حبث يف بالغة النقد املعاصر) يُنظر، حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة 1
 222ص، (بنيته وأساليبه) يُنظر، سامية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب 2
 .212عبد السالم عشري، عندما نتواصل نغرّي، ص 3
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فيعكف على حتليل رؤيته لإلمكانات البالغية اليت « مفاوضة املسافة»وجند مايري يف تعريفه للبالغة يركّز على    
 :تضمن حسن سري املفاوضة وجناعتها، وجيملها يف

 .بنية الصورة البالغية .2

ك خياله، والولوج إىل نفسيته، والسيما يأّن للصورة البالغية دورًا مهمًا يتمثل يف جذب السامع وحتر  ماييريرى   
 ة يفطريقال تلك، وهو نظرال اتصدم كّل من ال يشاطر املتكلم وجهز الذي يضطلع مبهمة خلق املعىن و اجملا

                          . 1ثلما يكون اجملاز صورة من األسلوبالتعبري عن األهواء واالنفعاالت واملشاعر اليت هي صورة من اإلنسان م

الصورة البالغية إذا ما طرحت يف اخلطاب فذاك يعين أّن سؤال طُرح فيه، والسؤال بالضرورة يستدعي جواباً، ف   
ما تأتى  ُيستفهم من خالله السامع ويدعوه إىل تقدمي إجابات عن السؤال املطروح يف شكل صورة بالغية، وغالبا

 .2اإلجابة بتجاوز ظاهر اللفظ احلامل للصورة البالغية

تأسيس الفعل احلجاجي للصورة البالغية بسوِقه جمموعة من األمثلة  على مايريوعلى ضوء هذا التصور، عكف   
، يُبنّي من خالهلا تلك األسئلة اليت تّولدها بنية الصورة البالغية اليت متثل الفضاء املناسب لتقارع احلجج واألدلة

 :فيعّلق قائالً « محمد أسد» :ما أتى به قولنا أمثلةومن 

جلملة ال يُفيد احلقيقة، وعندما يتساءل املخاَطب عن مقصد املتكلم وعن ال ريب أن ظاهر اللفظ يف هذه ا  
سبب اقرتان حممد باألسد، إّن االختالف القائم بني املسند واملسند إليه هو أصل كّل التساؤالت وال يكون احلل 

از جتمع بني ثالثة وعليه فإن حركة انتظام اجمل، «األسد» و« محمد»إاّل يف اجلواب املفّسر للتماهي احلاصل بني 
 :مستويات

  محمد»مستوى اإلنسان املراد وصفه». 
  األسد»مستوى احليوان». 

                                                           
 .221، ص(حبث يف بالغة النقد املعاصر)حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة 1
تقاليد الغربية من يُنظر، حممد على القارصي، البالغة واحلجاج من خالل نظرية املساءلة مليشال مايري، مقال ضمن كتاب، أهم نظريات احلجاج يف ال 2

 .212أرسطو إىل اليوم، ص
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  لكّن اإلجناز البياين املكتوب يسكت عن احللقة الوسطى وهي« الشجاعة»املستوى املشرتك 
الشجاعة، ويفضي اجملاز إىل متاهي بالغي بني حممد واألسد، وهنا ينهض السؤال الباحث 

 . 1عن عوامل التماهي واالختالف

 «الحجاجية»العالقات الخطابية . 6

الصفات املتعلقة وهي  اإليتوستقوم العالقات احلجاجية وتتأسس على ثالثة عناصر أساسية متمثلة يف      
اخلطاب أو العمليات االستداللية  هو واللوغوسلتأثري يف املتلقي وهو تلك الطرق املؤدية ل والباتوسباملتكلم 

يلمان كما بّينا ذلك يف ري وهي عناصر ال خترج عن الطرح الذي قّدمه أرسطو وب ،العقالنية املوزعة داخل اخلطاب
أعاد من  اً وظيفي ناً لمان، تصور حنى فيه منحرسطو وبريقّدم تصوراً مغاير ملا قّدمه أمايير املباحث السابقة، إاّل أّن 

 2«عالقة املتكلم باملخاطب حول مسألة ما»: خالله صياغة العناصر اخلطابية خمتزاًل إياها يف عنصرين أساسني مها
، وراح يؤسس جوهر العمليات اخلطابيةألن هذه الثنائية يف رأيه متثل  الباتوس،و االيتوسأي احتفظ بعنصري 

بني خمتلف  الجواب/السؤاللة حمور العملية احلجاجية القائمة على ثنائية اءيف املسلفضاء فلسفي أمثل تكون 
: بناء العناصر اخلطابية يف ثالثة أركان هيمايير أطراف العملية التواصلية، ويف ضوء هذا الطرح أعاد 

وفرّع اللغوس األرسطي « األخالق»املتكلم واملخاطب بـ ليكون هبذا قد اختزل عنصرا  "اجلواب/السؤال/األخالق"
 .لتقريب املسافة القائمة بني املخاِطب واملخاَطب 3اجلواب/السؤال: إىل عنصرين

 في الدراسات العربية المعاصرة  مفهوم الحجاج .2.6 

الدرس  غناءاأدى انفتاح الباحثني العرب املعاصرين على املشاريع والنظريات واملناهج الغربية املعاصرة إىل    
، وما فيه من مجاليات شكلية ومضمونية، معتمدين يف ذلك على  أعادوا االعتبار خلصوصياتهفالبالغي العريب، 

 تبعد أن ظلّ  اً جديد ناً البالغة العربية منح بذلك خمتلف املقاربات اليت أنتجها الدرس اللساين الغريب، فأخذت
 .االختزالية املقاربات الشكلية ذات النظرة املعيارية التجزيئية ةأسري 

                                                           
 .212، صاملرجع السابقيُنظر،  1
 .211، ص املرجع نفسه 2
 .211، صاملرجع نفسهيُنظر،  3
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 .1نمفهوم الحجاج عند طه عبد الرحم . أ

الفقهي، والكالمي، »ن من األىماء الالمعة يف مقاربة وتقومي الرتاث العريب اإلسالمي طه عبد الرمح يُعد    
وآلياهتا  يف ضوء املناهج النقدية الغربية املعاصرة مبختلف خلفياهتا املعرفية،« واألصويل، والفكري، الفلسفي

 . جرائية، والسيما املقاربات الفلسفية واملنطقية واحلجاجية والتداوليةاإل

ن يعاجل نظرية احلجاج يف الرمحوالتداولية واحلجاج، جند طه عبد ونظرًا للتداخل املوجود بني الفلسفة واملنطق     
وحّد احلجاج أنه فعالية تداولية » :ضوء جمموعة من احلقول اليت يتقاطع معها، ويشتغل داخلها، فيعرّفه قائالً 

وهو جديل ...جدلية، فهو تداويل ألن طابعه الفكري مقامي واجتماعي، إذ يأخذ بعني االعتبار مقتضيات احلال
فالعملية  2«على التزام صور استداللية أوسع وأغىن من البنيات الربهانية الضّيقةألن هدفه إقناعي قائم بلوغه 

حيكمها املقام الذي يُنتج فيه اخلطاب من جهة، وذات طابع جديل نظراً  ،احلجاجية ذات طابع تداويل عملي
 .سل يف خطابهلُبعدها الوظيفي الذي يهدف إىل اإلقناع عن طريق العمليات االستداللية اليت ُيسخرها املر 

ن باختالف مراتب السلوك التخاطيب لإلنسان، وجيعله يف مراتب نهج االستداليل عند طه عبد الرمحوخيتلف امل   
« واالعرتاضية« »النظرية العرضية»ما يقابلها على التوايل  وهلا «والتحاور« »واحملاورة« »احلوار»ثالث يف 

 .«والنظرية التعارضية»

 .النظرية العرضية. 1

تنطلق من مقدمات  3ز خبصائص صورية جمردةفإّن العارض ينتهج يف عرضه مناهج االستدالل الربهاين املميّ     
ما يكون هذا النوع من االستدالالت يف العلوم الرياضية والتجريبية، أو ما  ضرورية لتصل إىل نتائج يقينية، وغالباً 
 .ميكن أن نصطلح عليه باحلوار العلمي

                                                           
مبدينة اجلديدة باملغرب، فيلسوف مغريب متخصص يف املنطق وفلسقة اللغة واألخالق، ويُعد أحد أبرز الفالسفة  م2122ولد طه عبد الرمحان سنة  1

فكرين يف جمال التداول اإلسالمي العريب منذ بداية السبعينات من القرن العشرين، يُنظر، املوسوعة احلرة، ويكيبديا، وامل
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 .21طه عبد الرمحان، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، ص 2
 .21، صاملرجع السابقيُنظر،  3
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 .عتراضيةالنظرية اال. 2

تنتمي هذه النماذج إىل اجملال التداويل، مع أهنا و »فإّن احملاور يستند يف عرضه على املنهج االستداليل اخلطايب،     
مبعىن أّن العارض يف هذا النوع من  1«تسلك من سبل االستدالل ما هو أوسع وأعىن من بنيات الربهان الضّيقة

يعتمد على بنيات استداللية احتمالية، تنطلق من مقدمات احتمالية، ليصل إىل نتائج ميكن االعرتاض « احملاورة»
عليها من ِقبل املعروض له، وخيتلف هذا النوع من االستدالالت مع االستدالل الربهاين، فاألول يتمّيز باالنفتاح 

يف بُنياته الرتكيبية واالنفتاح واملرونة، بينما يعرف االستدالل الربهاين بأنه استدالل ضّيق حمدود يف  واملرونة والغىن
 .م يف نتائجهتراكيبه ُملزِ 

 .النظرية التعارضية .3  

ومنها أن يُثبت ...والذي جينح إىل مبدأ التناقض جحا التّ »فإن العارض يعتمد منهجا استدالليا يسمى      
املتحاور قواًل من أقاويله بدليل مُثّ يعود إليه ليثبته بدليل أقوى، وأن يثبت قوله بدليل مثّ ينتقل إلثبات نقيضه بدليل 

وق أدلة ا على سويكون احملاجج يف هذه النظرية قادرً  2«آخر، أو أن يثبت قواًل بدليل ويثبت نقيضه بعني الدليل
 . تُثبت صحة دعواه، ويكون فيها كل دليل أقوى من اآلخر، كما ميكنه إثبات القضية ونقيضها بنفس احلجة

وإمجاال ميكن تفريع االستدالل إىل نوعني فقط ال ثالث هلا، استدالل برهاين، واستدالل حجاجي، وهذا ما     
 حقول الرياضيات والعلوم التجريبية التجريدية، والثاين عملت البالغة اجلديد على إحيائه وإثباته، يشتغل األول يف

 .لذلك نرى بأن التقسيم الثالثي لألستاذ طه عبد الرمحان ال طائل منه يشتغل داخل اخلطاب الطبيعي،

للكثري من القضايا النقدية  «اللسان والميزان أو التكوثر العقلي»ن يف منجزه هذا وقد تعرض طه عبد الرمح   
اليت هلا عالقة بتحليل اخلطاب، مركزًا فيه على احلجاج والتداوليات، ومستثمرًا هذه املقاربات يف قراءة أعمال 

يقول يف هذا  ـ،ومعرفية   تراثية، وذلك هبدف إعادهتا إىل الواجهة من جهة، وإبراز ما مُيّيزها من خصائص علمية  
هذا الكتاب أحباثا منطقية ولسانية تدخل يف باب التأليف االجتهادي، إذ  سعينا إىل أن وقد مجعنا يف »السياق 

جنيء فيها بشكل أو بآخر مبا ال نكون معه مقلدين وال ناقلني، وال شارحني، بني اخرتاع ملفاهيم وتوليد 

                                                           
 .22، ص املرجع نفسه 1
  .12نفسه، ص املرجع  2
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تدليل على مسائل لحات، وبيان لفروق، وإنشاء لدعاوى، وصوغ ملبادئ ووضع لقواعد وترتيب لقوانني، و طملص
فالعمل يف هذا املنجز هو حماولة  1«.إيراد لشبه، وقس على ذلك نظائرهو  واستخالص لنتائج وتصحيح ألراء،

الرتاث يف تأصيلّية على مجيع املستويات، سواء على مستوى التنظري للمفاهيم واملصطلحات والبحث عن خلفياهتا 
مقاربة املنجزات الرتاثية يف ضوء هذه املناهج والسيما احلجاجية و  الفلسفي والفقهي واألصويل والكالمي والبالغي،

 . والتداولية

أراد من خالله التدليل على أن األصل « الخطاب والحجاج»ن يف منجزه باب ىماه عقد طه عبد الرمح كما      
، دعوى 2بناًء على أنه ال خطاب بغري حجاج، وأنه ال حجاج بغري جماز طاب هو صفته احلجاجية واجملازيةيف اخل

ألن اخلطاب . لصاحل املعطى احلجاجي الذي يتحقق باجملازالتواصلي،  حاول من خالهلا التقليل من أمهية اجلانب
الم ال يكون الك فاملقتضى األول مفاده أنّ  3«التوجه إىل الغري، وإفهام هذا الغري»يف نظره بنيين على قصدين، 

 حتصل من الناطق إرادة توجيه الكالم إىل املتلقي، واملقتضى الثاين مرتبط بإرادة الناطق إفهام املتلقي، ىتحقًا ح
بأن حقيقة الكالم ليست هي الدخول يف عالقة بألفاظ معّينة، بقدر ما هي الدخول يف عالقة مع »وهبذا يتضح 

ني يقوم اخلطاب عند باإلضافة إىل القصدين السابقو ، «احلجاجية»اخلطابية وهذا ما حيقق للكالم صفته  ،4«الغري
حىت حيصل »هو أن اخلطاب ال يكون خطاباً  اإلدعاءفمقتضى ، «واالعتراض« »اإلدعاء»ن على طه عبد الرمح

خلطاب أن اأي  5«من الناطق صريح االعتقاد مبا يقول من نفسه، ومتام االستعداد إلقامة الدليل عليه عند الضرورة
تصديق الناطق لنفسه، واعتقاده فيما يقول، وقدرته على إقامة احلجة والدليل على أقواله، مرتبط بالدرجة األوىل ب

فهو مرتبط  «االعتراض»لقصد الثاين أّما ا مقتضيات جتعل من املرسل متحكمًا يف قوله، ومتمكنا من خطابه،
يكون للمنطوق له حق مطالبة الناطق بالدليل »ابا حقًا حىت طخالذي مقتضاه بأن الكالم ال يكون باملتلقي، و 

وذلك لتفادي التسليم املطلق للمتلقي، وإعطاءه حق االعرتاض والرفض واملناقشة واملطالبة  6«على ما يدعيه
 . باألدلة الكافية

                                                           
 .21طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أوالتكوثر العقلي، ص 1
 .222ص املرجع نفسه،يُنظر،  2
 .222، صاملرجع السابق 3
 .221املرجع نفسه، ص 4
 .221املرجع نفسه، ص 5
 .221، صالسابقاملرجع  6
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جمموعة غري فارغة  فها بقوله هي عبارة عن، واليت عرّ الساللم الحجاجيةنظرية إىل ن طه عبد الرمحما تطرق ك    
من األقوال، مزودة بعالقة ترتيبية متوقفة على شرطني أساسيني مفادمها أن كل قول يقع يف مرتبة من السلم يلزم 

ث تلزم عن القول املوجود يف الطرف األعلى مجيع األقوال اليت دونه، والشرط الثاين هو أن  يعنه مل يقع حتته، حب
أي أن نظرية السالمل  1ول معنّي، وكل ما يعلوه مرتبة دلياًل أقوى عليهكل قول يف السلم هو دليل على مدل

وتكون مجيع األقوال الواقعة أدناه تابعة ، احلجاجية يكون فيها القول املوجود يف أعلى السلم احلجاجي أقوى حجة
األقوال، يكون فيها  وهبذا يكون السلم احلجاجي هو تلك العالقة الرتاتبيَّة بني جمموعة من ،مة لدعوتهله، مدعِّ 

 .القول الواقع يف أعلى السلم احلجاجي أقوى حجة يف دعم نتيجة معّينة

النتائج ن يف النظرية احلجاجية، ميكن اخلروج مبجموعة طه عبد الرمحهذا االستعراض السريع جلهود  على ضوءو    
 :فكره احلجاجي وهي تمّيز 

   والثانية جدلية، تداولية ألن طابعه مقامي، وهذا ما نتفق عليه يتمّيز احلجاج خباصيتني األوىل تداولية
 .مع األستاذ، لكن ال نوافقه الرأي يف كونه جديل، ألنه للجدل مقتضياته، وللحجاج آلياته اخلاصة به

 ن يف طرحه على احلجاج املنطقي الفلسفي، والذي يقوم على جمموعة من يركز طه عبد الرمح
ذهبت إليه  خلطاب، استدالالت ذات طابع احتمايل ال برهاين، وهذا مااالستدالالت املودعة يف ا
 . النظرية احلجاجبية املعاصرة

  وحصول ، التوجه به لل  الغيرللخطاب مجلة من املمّيزات، ميتلك مبوجبها صفة اخلطابية، وتتمثل يف
واالعتراض املرسل  الذي يكون جبملة من احلجج تدعم طرحخاصية الفهم اإلفهام، و االدعاء 

الذي يكون فيه للمتلقي حق يف رفض ما يعرض عليه، خصائص خطابية يستطيع املرسل مبوجبها 
الدخول يف عملية حجاجية مع املتلقي، أساسها حق اإلدعاء من ِقبل املرسل و حق االعرتاض من 

 .طرف املتلقي

 .مفهوم الحجاج في مشروع محمد العمري. ب

                                                           
 .299، صاملرجع نفسهيُنظر،  1
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البالغة إىل وضعها الطبيعي كنظرية يف الكتابة،  واأعاد الذين عربال بالغنيالأبرز  من يُعد حممد العمري    
وسلطة إبداعية وحجاجية، ونظرية يف حتليل اخلطاب، مستثمرًا يف ذلك املكتسبات املنهجية الغربية اجلديدة يف 

 .يف ضوء البالغة الغربية املعاصرة ومناقشته وبنائه استنطاق الرتاث، وحماورته

اليت حصرها يف ثالثة مفاهيم وهي و  ،لق حممد العمري يف حتديده ملفهوم احلجاج من ضبط ماهية البالغةينطو     
ومفهوم ...علها حبثاً يف صور األسلوبواملفهوم األديب الذي جيَ ...املفهوم األرسطي الذي خيصصها لإلقناع وآلياته»

فالبالغة هبذا املنظور تتوزع إّما على صور  ،1«نسقي يسعى جلعل البالغة علم أعلى يشمل التخييل واحلجاج معاً 
اإلمتاع والتخييل أو اإلقناع واحملاجة والتداول، أو مها معًا التخييل والتداول، إذ  ميكن للنصوص أن حتوي كلى 

 .البعدين

ألرسطي أما فيما خيص إسهامات حممد العمري يف حقل النظرية احلجاجية فإننا جنده يف بداياته يتبىن املفهوم ا   
الشعر، و ففصل بني اخلطابة   ،لقد تنبه أرسطو لذلك»: للبالغة من خالل الفصل بني الشعرية واخلطابية فيقول

وألف يف كل منهما كتابا مستقاًل، وتبعه يف ذلك الفالسفة املسلمون، فحرصوا على التفريق بني طبيعة الشعر 
أي أّن البالغة  2«التصديق حسب أحوال االحتمال الذي يهدف إىل التخييل، وطبيعة اخلطابة اليت هتدف إىل

هبذا املنظور ختضع لنظرية األجناس األدبية احلديثة، فلكل جنس أديب بالغته اخلاصة اليت حتكمه، فالشعر أساسه 
 .التخييل واإلمتاع، واخلطابة أساسها اإلقناع بتسخري خمتلف آليات احلجاج

يعمل على رصد البعد اإلقناعي يف  هجند، «1992في بالغة الخطاب اإلقناعي، »ويف منجزه املوسوم بـ     
وحنن نستشهد »: اخلطابة العربية، مستثمرًا يف ذلك املقاربة األرسطية يف قراءة اخلطابة العربية، إذ  يقول يف ذلك

لنصوص العربية مبا فيها باهليكل العام لبالغة اخلطاب عند أرسطو لشموليتها، وحنتفظ ألنفسنا حبق التعامل مع ا
اليت اآلليات احلجاجية  من خالهلا األرسطية نقطة انطالق، استقصى بذلك البالغةفجعل  3«.من خصوصيات

 .عليها اخلطابة العربية يف القرن األول تقوم

                                                           
 .22، صم2122املغرب، ، 2ط، حممد العمري، البالغة اجلديدة بني التخييل والتداول، أفريقيا الشرق،  1
 .9، صم2112، املغرب، 2حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي، أفريقيا الشرق، ط، 2
 22، صاملرجع السابق 3
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العمري للتنقيب عن أبعاد النظرية احلجاجية يف الرتاث البالغي العريب من خالله منجزه الضخم  نتقلمّث ي   
حيث  شاملة للبالغة العربية من قراءةالقيام ب من خاللهِ  اوالً حم« م1999البالغة العربية أصولها وامتداداتها »

 .لتداولية ومباحث البالغة املعاصرة، مستثمراً يف ذلك املعطيات البنيوية واأصوهلا وامتداداهتا ورافدها

املناظرات الكالمية، واخلالفات العقدية  من خاللبرز  يف الثقافة العربية ويرى العمري أّن االهتمام باحلجاج     
بالوسائل احلجاجية البالغية اللغوية أمرًا ضروريا للدفاع ضّد مزاعم املشبهني واملتناولني »الفقهية، فأصبح التسلح 

فاملتكلمني والفقهاء واألصوليني  1«.وملقارعة الفرضيات املضادة اليت يقّدمها اخلصوم...به من القرآن الكرميللمتشا
استثمروا يف خطاباهتم املعرفية خمتلف املعطيات املتاحة سواء كانت حجاجية منطقية قياسية برهانية، أو بالغية 

كل من يطعن يف القرآن أو يف الدين بصفة عامة، فاحلجاج لغوية من أجل مقارعة خمتلف امللل والِنحل والرّد ضّد  
 .هنا أخذ صفة املمارسة امليدانية، بعيداً عن التنظري والتقعيد

أمّا من ناحية التنظري الفعلي لبالغة احلجاج فريى العمري أّن االنطالقة الرىمية كانت مع اجلاحظ من خالل    
فالبيان يف مشروع  2ه تقدمي نظرية يف البيان قوامها اإلفهام واإلقناعالذي حاول من خالل« البيان والتبيين»منجزه 

حسب قراءة حممد العمري  هية للخطاب، ولذلك جند البيان عنداإلقناعو اجلاحظ مرتبط بتحقيق األبعاد التداولية 
قتضيات احلال، مو األول مرتبط بالفهم واإلفهام عن طريق سالمة اللغة، واعتداهلا، ومراعاة املقام : يأخذ معنيان 

 . 3والتواصل، و املعىن الثاين مرتبط بإظهار احلجة لتحقيق عملية اإلقناع والتداول

، والسيما يف منجزه (ه292)البعد التداويل يف قراءته لبالغة عبد القاهر اجلرجاين  على العمري ركز كما    
فالتصور »الذي حنى فيه منحى تداويل مقامي، يضع احلجاج واإلفهام يف مقّدمة أولوياته، « دالئل اإلعجاز»

 4«وتابعة له ،املقصدي يف الدالئل قد حاول استيعاب املادة االنزياحية وهتذيبها جبعلها مشروطة بالنظم التداويل
، واليت كانت نواهتا التخييل (أسرار البالغة)عديل مسار بالغته يف منجزه تصور أعاد من خالله اجلرجاين إعادة ت

كان كفيل   (دالئل اإلعجاز)الذي يُعّد نظرية مسعفة الحتواء املادة الشعرية والتطبيق، أّما التصور الذي قّدمه يف 
له تدارك جانب من حاول من خال»والعدول عنه إىل تصور آخر،  (أسرار البالغة)بتغيري موقفه الذي تبناه يف 

                                                           
 .222ص، (ث يف بالغة النقد املعاصرحب)، حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة 1
 .212، صم2111املغرب،  ،2ط،  يُنظر، حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، أفريقيا الشرق، 2
 .21، ص(يف النظرية والتاريخ والقراءة)يُنظر، حممد العمري، أسئلة البالغة  3
 .212/212ص حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، 4
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، واكتفى فيه بالتنظري للبالغة (منجزه أسرار البالغة)اليت كان قد أقصاها يف  1«املوضوع، جانب املناسبة التداولية
الشعرية القائمة على االنزياحات الرتكيبية، لذلك جنده يف الدالئل يُعيد االعتبار للجانب التداويل املقامي 

 .املقاصدي من البالغة

مفادها أّن  ئجانتفنجده خرج مبجموعة من ال ا فيما خيص قراءته النسقية للرتاث البالغي العريب بشكل عام،أمّ     
النظرية البالغية العربية أخذت ثالثة مفاهيم مل خترج عنها، املفهوم األول ميثله التّيار البديعي الذي يغذيه الشعر، 
واملفهوم الثاين ميثله التّيار البياين التداويل والذي تغذيه اخلطابة، وتّيار ثالث مُيثل التداخل بني الشعر واخلطابة، 

فالعسكري  3«أبو هالل العسكري يف منجزه الصناعتني» لدىوالذي نلتمسه باألخص  2والتخييل والتداول
حسب قراءة العمري حاول التنظر لبالغة عامة يتقاطع فيها التتخييل والتداول، إاّل أنه مل يفلح يف ذلك، وسقط 

 .اعياختزل من خالله املكون اإلقناعي احلجاجي، لصاحل املكون التخييلي االمتف يف خلط منهجي 

  .4مفهوم الحجاج عند أبو بكر العزاوي. ج

يقدم أبو بكر العزاوي يف مشروعه احلجاجي مقاربة مغايرة، ختتلف جذريا عن تلك اليت قّدمها كل من طه     
عبد الرمحان و حممد العمري، مقاربة ينطلق فيها من اللغة اليت رأي أهنا حتمل يف بُنيتها الرتكيبية وظيفة حجاجية 

التأثري الذي يتحقق بواسطة  5«عامة بقصد التأثير أننا نتكلم»إقناعية، وقد انطلق يف نظريته من فكرة مفادها 
اللغة اليت حتمل بصفة ذاتية وجوهرية أبعاد حجاجية من خالل املنطق الذي ختضع له سواء يف بنيتها أو يف 

 .تراكيبها

 .اللغة والحجاجمنجز . 1

                                                           
 .21حممد العمري، البالعة اجلديدة بني التخييل والتداول، ص 1
 .21، صاملرجع نفسهيُنظر،  2
 .22نفسه، صاملرجع  3
ألستاذ أجمد أبو بكر العزاوي أستاذ التعليم العايل جبامعة القاضي عياض، نال درجة اإلجازة يف اللغة العربية يف األدب العريب القدمي حتت إشراف ا 4

 (جاج واإلختالفالحوار والح)، (اللغة والحجاج)الطرابلسي، مث درجة الدكتوراه الفرنسية حتت إشراف اللغوي الفرنسي أوزفالد ديكرو، من مؤلفاته، 
علوم يف  نظر، ابتسام خراف، اخلطاب احلجاجي السياسي يف كتاب اإلمامة والسياسة إلبن قتيبة، حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه، يُ (احلجاج يف اللغة)

 .212ص ،2111/2121اللغة، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
 .9، صأبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج 5
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ره احلجاجي، والذي حّدد من املؤلفات اليت أبان فيها أبو بكر العزاوي عن فك اللغة والحجاجيُعد منجز        
اكتشاف  سعى إىلكما  1«دراسة ووصف بعض اجلوانب احلجاجية للغة العربية»يف مقدمته عن أهدافه املتمثلة يف 

منطق اللغة أو ما يسمى بالقواعد الداخلية للخطاب، مّث قّدم لنا تعريفًا ضمنيا للحجاج، إذ  يعتربه اجناز املتكلم 
فاخلطاب خيضع بالضرورة يف  2تسلسلية استنتاجيه ترتيبية هتدف إىل التأثري واإلقناعخلطاب يعتمد فيه على آليات 

 .بنيته على جمموعة من العمليات الذهنية املنطقية، اليت يقوم العقل بتشكيلها ِوفق أهدافه اإلقناعية التأثريية

من النظريات والتصورات ويرى أبوكر العزاوي أّن نظرية احلجاج يف اللغة تتعارض وختتلف مع الكثري     
بريلمان، وتيتكاه، »أو البالغة احلديثة « أرسطو»احلجاج منتميا إىل البالغة الكالسيكية  رى أنّ الكالسيكية اليت ت

، ألهنا نظرية لسانية هتتم بالوسائل اللغوية وإمكانات اللغات الطبيعية اليت يتوفر عليها املتكلم فقط، وذلك «ومايري
، فلئن اهتمت النظريات احلجاجية اليت 3كنه من حتقيق بعض األهداف احلجاجيةِوجهة ما متُ بقصد توجيه خطابه 

تنتمي إىل حقل البالغة باآلليات الشبه منطقية واالستدالالت واألقيسة اليت حيتوي عليها اخلطاب، فإن احلجاج 
 .اهتا ومن خالل بنيتها الرتكيبيةاحلجاجية اليت توفرها اللغة يف ذ والطاقات املنتمي إىل اللغة يهتم بالوظائف

بشرح مفاهيمها وآليات اشتغاهلا، فتوقف  «الحجاج واللغة»وبعد التمهيد لرؤيته احلجاجية، يشرع يف منجزه      
فيها املرسل من احلجة األضعف واليت  ينطلق 4«عالقة ترتيبية للحج»أوال عند السلم احلجاجي، والذي اعتربه 

احلجاجي، إىل احلجة األقوى يف أعاله، وصوال إىل النتيجة، ويتسم السلم احلجاجي تكون يف أسفل السلم 
 5:بسمتني رئيسيتني مها

    كل قول يرد يف درجة ما من السلم، يكون القول الذي يعلوه دليال أقوى منه بالنسبة إىل النتيجة. 
  يؤدي إليها، « د» أو« ج« »ب»فالقول الذي يعلو « ن»يؤدي إىل النتيجة « ب»إذا كان القول

ويعلوه درجة يف القوة، والعكس غري صحيح، وليتضح األمر سنحاول تقدمي جمموعة من األمثلة 
 .توضح الفكرة

                                                           
 .9نفسه، صاملرجع  1
 .1صنفسه، املرجع  2
 .22نفسه، صاملرجع يُنظر،  3
 .21نفسه، صاملرجع  4
 .22،صاملرجع السابق يُنظر، 5
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 حصل زيد على شهادة االبتدائي 
 حصل زيد على شهادة املتوسطة 
 حصل زيد على شهادة البكالوريا 

ها تؤدي إىل نتيجة مضمرة من قبيل فهذه اجلمل تتضمن حججا تنتمي إىل نفس الفئة احلجاجية، فكل    
وحصوله على البكالوريا هو أقوى حجة على مقدرة زيد العلمية، لذلك يبدأ السلم ، «كفاءة زيد العلمية»

 مث ،مث شهادة املتوسط يف وسط السلم احلجاجي يف التشكل من حصوله على الشهادة االبتدائية كأضعف حجة،
 :كأقوى حجة، ويكمن التمثيل لذلك بـ    البكالوريا

       .كفاءة زيد العلمية        «النتيجة مضمرة»             

   .شهادة البكالوريا             (3)الحجةة               

    .شهادة المتوسطة            (2)الحجةة                

     .االبتدائيةشهادة (          1)الحجةة                

 lesالعوامل الحجاجية وبعد احلديث عن السلم احلجاجي وقوانينه، ينتقل الباحث لدراسة بعض       
opèrateurs   الروابط الحجاجيةوles connecteurs  ًا االستعمال احلجاجي هلا، ودورها ، مبيّـن

ما يربط بني قولني، أو حجتني على  هي كل»، وعّرف الروابط احلجاجية بقوله ّيةتسلسالت اخلطاباليف بناء 
بل، حىت،  –ُتسند لكل قول دورًا حمددًا داخل اإلسرتاتيجية احلجاجية العامة، ومن بينها « أو أكثر»األصح، 

وهبذا تنهض الروابط احلجاجية مبهمة تشكيل بىن استداللية داخل اخلطاب، يتّم االنتقال  1«...السيما، ألن
منطقياً،  ومجله مسامهة يف ذلك خبلق تسلسل منطقي للخطاب، عرب ضبط قضاياهمبوجبها من حجة إىل أخرى، 

 .وتوزيعها داخله بطريقة متماسكة ومّوجهة إىل نتيجة معّينة

                                                           
 .29،صاملرجع السابق 1
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هي كل عامل يقوم حبصر وتقيد اإلمكانات احلجاجية اليت تكون »: أّما العوامل احلجاجية فقد عرّفها بقوله    
الروابط  الدور الذي تضطلع به فبعكس 1«...با، كاد، قليال، كثرياً، إالّ،رمبا، تقري –لقول ما، من بينها 

احلجاجية، تقوم العوامل احلجاجية بتوجيه احلجج واألقوال حنو نتيجة معّينة، وذلك من خالل تقييد الداللة 
 :ميكننا أن منثل لذلك بـو  وحصرها يف نتيجة يُريد املرسل الوصول إليها،

  حضر عمر إىل احلفل. 
  مل حيضر إالّ عمر إىل احلفل. 

نالحظ أّن القول األول حمتواه اإلخباري خيدم نتيجة تتمثل يف حضور عمر باإلضافة إىل إمكانية حضور      
فإن إمكاناته احلجاجية تقلصت حبيث « إالّ .مل»ا أدخلنا عليه العامل احلجاجي آخرين، أمّا القول الثاين عندم

 .«حضور عمر لوحده»ة وَوجهتا حنو نتيجة واحد، مفادها حصرت هذه العوامل داللة اجلمل

كما عاجل يف فصل آخر من كتابه قضية مهمة، عقد من خالهلا مقارنة بني الكالم اإلخباري والكالم االجنازي    
احلوار،  –احلجاجي، مبّينًا سلطة الكالم وجوانبه احلجاجية، وقدرته على تغيري العامل، وتوجيه مسار عّدة أمور 

 2:ويكن أّن منثل لذلك باجلمل اآلتية -التفاوض، اجلدال

 أنت مطرود من عملك 
  أهنئك على جناحك 
 أنِت طالق 
 أفتتح اجللسة 

 ،والطالق ،إذا تأملنا هذه اجلمل سنالحظ اجلانب الفعلي الواقعي منها، فقد أجنز املتكلم فعل الطرد، والتهنئة   
بان، جانب لغوي، وجانب فعلي، امتزج من خالهلا ما هو قويل بالفعلي وافتتاح اجللسة، فاألمثلة كما نرى هلا جان

 .املتحقق يف الواقع

                                                           
 .21نفسه، صاملرجع  1
 .221،صاملرجع نفسهيُنظر،  2
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ومن هنا نستنتج أّن اخلاصية األوىل لألفعال تتمثل يف كوهنا حتقق أفعاال وأنشطة هتدف إىل االنتقال من وضع   
ازية اليت تسخرها وتتيحها اللغة معنّي إىل وضع آخر ُيسطره املتكلم ويهدف إىل الوصول إليه بفضل القوة اإلجن

 . ملستعمليها

 .«الخطاب والحجاج»قراءة في منجز . 2

وإذا كان قد تناول يف منجزه األول األبعاد ، «اللغة والحجاج»يُعّد هذا املنجز امتدادا وتَِتمًة ملشروعه األول    
منطلقا من مسلمة مفادها أّن   احلجاجية للغة، فإنه يف منجزه هذا حاول دراسة احلجاج على مستوى اخلطاب،

 .كل النصوص واخلطابات اليت تُنجز بواسطة اللغة الطبيعية حجاجية بدرجات متفاوتة ختتلف من خطاب آلخر

لسورة األعل  من القرآن »يضطلع الباحث يف هذا املنجز مبهمة تقدمي منوذج تطبيقي حتليلي حجاجي     
بتحديد املفاهيم الدقيقة املوجهة »فبدأ  هلا،ة االستداللية التداولية ساعّيا إىل إبراز اجلوانب احلجاجي «الكريم

للتحليل، مّث عرّج على تناول مستويات اخلطاب واحلجاج يف إطار العالقات الفضائية والزمانية واملنطقية، وحّدد 
إطار حاول من خالله حتديد أبعاد الدراسة  1«املؤشرات املنطقية والنحوية البانية للحجاج، والباعثة على اإلقناع

احلجاجية و الروابط احلجاجية، والربنامج احلجاجي، »وأهدافها، واآلليات اإلجرائية املسخرة هلا واليت حصرها يف 
 2«األيقونية، املبادئ احلجاجية، االسرتاجتيات اخلطابية، االنسجام التداويل واحلجاجي، منطق النص واخلطاب

 :ن خالهلا إبراز ما يليمظاهر حاول م

 طرق متركز اآلليات احلجاجية داخل اخلطاب. 
 إبراز الدو ر الذي تضطلع به يف توجيه وحصر دالالت اخلطاب. 
 التأكيد على وجود منطق طبيعي احتمايل بتحكم يف بناء خمتلف النصوص واخلطابات . 
  مناذج تطبيقية متمثلة يف إبراز القوة احلجاجية اليت يكتسبها اخلطاب، وذلك من خالل تناول

 .«سورة األعلى، واخلطاب الشعري، واخلطاب اإلشهاري، وخطاب األمثال»

                                                           
 :احلجاج اللغوي، قراءات يف أعمال أبو بكر العزاوي، إشراف :، مقال ضمن كتاب(قراءة يف املفاهيم واإلجراءات) اخلطاب واحلجاجحممد أديوان،  1

 .222، صم2129األردن، ،2ط،  حسن مسكني، عامل الكتب احلديث،
 .22، صم2121لبنان،  ،2ط،  أبو بكر العزاوي، اخلطاب واحلجاج، مؤسسة الرحاب احلديثة، 2
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إّن االختيار النظري الذي أرسى عليه أبو بكر العزاوي تصوره وموقفه النقدي للحجاج، يستمد قوته املعرفية      
ج خاصية أساسية موجود بالضرورة يف ليصل إليها، فاحلجا  يف مشروعه احلجاجي ينطلق منهافوجدناه من اللغة 

جوهر وبنَية اللغة اليت حتمل طاقات إقناعية يستغلها املرسل يف توجيه خطابه حنو دالالت معّينة وأهداف حمدّدة 
 .يريد املرسل حتقيقها حتقيقها

 .مفهوم الحجاج عند حمادي صمود .د 

الباحثني الذين اهتموا بإعادة قراءة الدرس البالعي العريب القدمي بصفة عامة،  همود من أيُعترب محادي صم     
بالغة واحلجاج بصفة خاصة، ويُنوِّه الكثري من الباحثني جبهود وريادة محادي صمود يف جتديد مباحث وقضايا ال

ه أّول من قّدم مقاربة ربية، على رأسهم البالغي حممد العمري الذي أشاد به واعترب غالعربية يف ضوء نظريهتا ال
فكانت قراءته مبثابة اإلعالن عن دخول البالغة العربية يف  1جديدة للدرس البالغي من منظور حداثي لساين واعِ 

 .مرحلة جديدة من تارخيها

م مع الفريق البحثي الذي شكّله لتقصي بالغة احلجاج يف التقاليد 2111وقد بدأ اهتمامه باحلجاج سنة    
ابتداء من أصوهلا اليونانية مع حركة السوفسطائيني وسقراط، وأفالطون وأرسطو، إىل آخر البحوث الغربية الغربية 

، ويرى يف هذه املرحلة أّن 2اليت أجنزت يف بالغة احلجاج مع شامي برييلمان وأزفالد ديكرو وميشال مايري وغريهم
ألهنا تستغل مجيع املعطيات  3«أمهية بالنسبة إلينا أدق مواضيع الدرس البالغي اليوم وأكثرها»بالغة احلجاج هي 

توليد الداللة  علىل أي معطى من شأنه أن ُيساعد املشكلة للخطاب يف التحليل والتفسري والتأويل، دون إمها
 .والكشف عن مضمرات اخلطاب

تتأسس على اللغة واخلطاب، حُياول  –أو عّدة أطراف  –عالقة بني طرفني »واحلجاج عنده هو عبارة عن      
أحد الطرفني فيها أن يؤثر يف الطرف املقابل جنسا من التأثري يوجه به فعله، أو يثبت لديه اعتقاداً أو مُيِيله عنه أو 

                                                           
 .1يُنظر، حممد العمري، البالغة العربية أصوهلا وامتداداهتا، ص 1
ن جمموعة من املقاالت حتت إشراف محادي صمود، يتشارك فيه جمموعة من األكادمييني عملوا على استقصاء أهم نظريات عاملنجز هو عبارة  2

 لتقاليداحلجاج يف الغرب ابتداء من أصوهلا اليونانية وصوال إىل ثوهبا اجلديد الذي ظهرت به، وجاء الكتاب حتت عنوان، أهم نظريات احلجاج يف ا
 .كلية األدب منوبةالغربية من أرسطو إىل اليوم، إشراف محادي صمود، الناشر،  

 .1، صم2111، تونس، 2محادي صمود، من جتليات اخلطاب البالغي، دار قرطاج للنشر والتوزيع، ط، 3
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دث بني شخصني أو أكثر، هو تلك العملية التواصلية املتسمة بالتفاعل، حت يف نظرهفاحلجاج  1«يصنعه له صنعا
إاّل أّن استعمال ، همتلقيلتأثري على ل احملاجج يستثمرهااليت عمادها اللغة اليت تتيح للمتكلم جمموعة من اآلليات 

، من شأنه أن خُيل باملفاهيم املعرفية اليت قّدمتها النظرية الذي قّدمه محادي صمود يف املفهومالتأثير مصطلح 
 .املرتبط بالعقل ال التأثري املرتبط بالوجدان والعواطف 2إىل حتقيق مبدأ اإلقناع احلجاجية، فاحلجاج يسعى

  :3و ينبين اخلطاب احلجاجي لدى محادي صمود على مجلة من اآلليات حصرها يف ثالثة مبادئ   

 : 4البصر بالحجة. 1

بني احلجة وسياق االحتجاج، فلكل سياق حججه اخلاصة اليت  تقاط املناسبااللسن االختيار و حب ويكون    
 .اً لفسا املرسومةيستطيع املتكلم مبوجبها السيطرة على السامع وتوجيهه حنو أهداف 

 : ترتيب األقسام. 2

 ويتعلق هذا اجلزء بطرق ترتيب احلجج داخل اخلطاب، فلكّل حجة مكاهنا املناسب الذي مبنحها فعالية أكثر،   
، وللعرض أيضا مقوماته احلجاجية اليت حتكم تسلسله، وكذلك اخلامتة اليت تلخص ما سبق وتدفع مة بناءهافللمقد

 .السامع حنو الفعل واالجناز

 : العبارة. 3

بعد أن يهتدي املتكلم إىل احلجج املناسبة للمقام، واألقسام اليت يكون قد رتبها يف ذهنه، تأيت العبارة واليت     
عن األسلوب األمثل القادر على محل مضامني اخلطاب وتصويبها حنو أهدافها املنشودة من طرف تكون بالبحث 

 .املتكلم، فالعبارة تأيت كمرحلة أخرية يتم من خالهلا صياغة اخلطاب ِوفق ما تقتضيه الضرورة املقامّية

                                                           
 .29نفسه، صاملرجع  1
 .22ص يُنظر، حممد الوايل، مدخل إىل احلجاج، أفالطون وأرسطو وبريملان، عامل الفكر، 2
ادي يُنظر، محادي صمود، أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، مقال بعنوان، مقدمة يف اخللفية النظرية للمصطلح، مح 3

 .22/22كلية األدب منوبة، ص صمود، الناشر،  
وقد استمّد محادي صمود هذا املصطلح من الرتاث البالغي العريب وبالتحديد من عند اجلاحظ « مصادر األدلة»أطلق عليه أرسطو  لبصر با،لحجةا 4

 .92، ص2/احظ، البيان والتبيني، ج، يُنظر، أبو عثمان اجل«البصر باحلجة، واملعرفة مبواضع الفرصة»يف تعريفه للبالغة حني قال 
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 البالغة العربية ونظريهتا وبعد أن قّدم محادي صمود تصوره حول النظرية احلجاجية، راح يلتمس الفرق بني     
ال يطابق يف األعم احلقل الذي تبنيه كلمة بالغة يف  rhétoriqueإّن احلقل املعنوي لكلمة »: الغربية بقوله

مجة االسنن العربية، وإن كنا نضطر دائما عن خطأ أو عن غري صواب إىل املطابقة يف الرتمجة بني الكلمتني، والرت 
أرسطو أدركوا هذه النكتة، ففضلوا، على ما عرفنا عنهم يف الرتمجة اإلبقاء على املصطلح يف الذين اهتموا مبؤلفات 

فالريطوريا أو البالغة  1«فقالوا ريطوريقا، مّث ملّا تناول الفالسفة الكتاب بالرتمجة والشرح ىمو ه اخلطابة. لغته األصلية
اإلقناع والتداول، يف حني احنصرت نظريتها العربية يف قسم الغربية ترتبط ارتباطا وثيقا باحلجاج وأساليبه اليت حتقق 

واحد من أقسام البالغة وهو األسلوب أو ما ىمّاه بالعبارة، املتمثلة يف صور اجملاز والبيان والبديع، لذلك اُعتربت 
لتباهي، مشتملة البالغة العربية بالغة ختييلية نظرًا لنشأهتا يف فلك الشعر، فأصبحت بذلك صنعة للزينة واحللية وا

 .متّيزه عن غريه وانزياحات على خلطاب يف مظهره اللغوي اخلارجي وما قد يشتمل عليه من حمسنات

ويستغرب محادي صمود من موقف البالغني العرب القدامى عندما درسوا مأيت إعجاز النص القرآين أرجعوه     
 إعجاز القول أيضًا من احلجج اليت يبنيها، الشكل واهليئة وتصاريف الكالم، ومل يدر خبلدهم أن يأيت»إىل 

ولعّل عدم االهتمام  2«والسياسة اليت ينتهجها يف ترتيبها، لتتضافر مع الشكل واهليئة فيبلغ النص من سامعه قصد
بالشق احلجاجي للنص القرآين من ِقبل البالغيني عامة واإلعجازيني خاصة راجع إىل اخللل املنهجي الذي وقع يف 

لعرب، إذ  مل يستطيعوا تـَبَـنيُّ ما لألسلوب القرآين من خصوصية نوعية متّيزه عن األسلوب الشعري وما النقاد ا
وهذا ما أدى إىل عدم فالحهم يف صياغة  القرآين هلا ما يناظرها يف الشعراستقر يف كتاباهتم من أساليب التعبري 

ويف ضوء تكريس مقوالت الشعر وإسقاطها على القرآن مّت إىل  3ىمات أسلوبية نابعة من صميم النص القرآين
إمهال اجلوانب االستداللية والقياسية واملنطقية واحلجاجية اليت يب ِنيها القرآن العتبارات مقامّية سياقية هتدف إىل 

ة البشر دعوة قائمة الفعل واإلجناز، وهبذا تصبح دعوة القرآن الكرمي يف خماطباالعتقاد و اإلقناع ودفع املتلقي حنو 
 .  على أسس عقلية منطقيه هتدف إىل إقناع املتلقي هبذا الدين اجلديد و دفعه حنو اعتناقه والعمل بتشريعاته

                                                           
اخللفية النظرية للمصطلح، مقال ضمن كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، إشراف محادي محادي صمود، مقدمة يف  1

 .22صمود، ص
 .221محادي صمود، من جتليات اخلطاب البالغي، ص 2
 .21ص م،2119، الغرب، 2 ط، ، دار افريقبا الشرق،(دراسة يف أسس التفكري البالغي العريب)حممد مشبال، البالغة واألصول 3
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 .1مفهوم الحجاج عند صالح فضل. ه 

للدكتور صالح فضل من بواكري املصنفات اليت اهتمت  «1992بالغة الخطاب وعلم النص »يُعّد كتاب    
عترب من أوائل الدراسات النقدية اليت تعرضت ألهم اآلراء البالغية يُ كما   ببالغة احلجاج ومؤسسها شاييم بريلمان،

 املقامويستدعي ... املعاصرة كالسيميولوجيا والتداولية وبالغة التلقي والتأويل واألسلوبية ومجاليات اخلطاب وغريها
الوقوف على بعض اجلوانب املتعلقة بالنظرية احلجاجية، ب وذلك البحث االهتمام بالشق الذي خيدم موضوعنا،

 .لدى صالح فضل وإبراز أبعادها املعرفية واإلجرائية

 .عند صالح فضل 2بالغة البرهان. 1

اخلطاب اليت تسمح بإثارة تأييد دراسة تقنيات »تتمثل يف  -احلجاج -يرى صالح فضل أّن نظرية الربهان   
فالبالغة الربهانية تسعى إىل رصد الظواهر احلجاجية يف  3«األشخاص للفروض اليت تقّدم هلم، أو تعزيز هذا التأييد

اخلطاب واألبنية العقلية املشكلة له، والتقنيات اإلقناعية املودعة فيه ألغراض تداولية تسعى إىل كسب اآلراء 
والتغيري، وتتمّيز هذه البالغة اجلديد جبملة من اخلصائص املنطقية اليت متّيزها عن البحث والدفع حنو العمل 

التجرييب الربهاين الذي يتمّيز بالصرامة واالنغالق يف مناهجه، عكس احلجاج القائم على االحتمال والرتجيح 
 .4رضة للضحد واالستئنافوإمكانية الطعن يف األدلة واحلجج اليت يُقدمها ملتلقيه، أي أن حججه تكون ع

بعمل حتليلي تفسريي خيتلف جوهريا عن البالغة القدمية،  صالح فضلويضطلع التحليل البالغي اجلديد لدى    
حبيث تبدأ البالغة اجلديدة من النص لتقوم بتحليله ورصد مكوناته، ورسم درجات كثافته وأمناط توظيفه ملختلف »

                                                           
م، دّرس بعّدة 2192م مبصر، حصل على شهادة الدكتوراه الدولة من جامعة مدريد بإسبانيا سنة 2121ناقد مصري من مواليد صالح فضل،  1

ملثال ال جامعات مصرية واألزهر الشريف، عمل أستاذا زائرا جبامعات إسبانيا واملكسيك والبحرين واليمن، له عّد مؤلفات وترمجات منها على سبيل ا
، يُنظر، صالح فضل، بالغة (بالغة اخلطاب وعلم النص) (تأثري الثقافة اإلسالمية يف الكوميديا اإلهلية لدانيت) (البنائية يف النقد األديب نظرية)احلصر، 

 .229، صم2112، أغسطس، 222اخلطاب وعلم النص، علم املعرفة، الكويت، العدد، 
 le nouvelle rhétoriques»traité de l argumentation»عنوان كتاب شاييم بريلمان    ترجم الدكتور صالح فضل 2

هو استعمال  مبقال يف الربهان، أو ما ىمّاه ببالغة الربهان على عكس املدرسة املغاربية اليت ترمجت العنوان ب  مصنف يف احلجاج، وما يُلفت النظر،
مجة هذا املصطلح نظراً ألن الربهان يتمّيز بالضرورة واليقني عكس مصطلح الربهان من طرف الدكتور صالح فضل، والذي رمّبا مل يُوفق كثرياً يف تر 

 .احلجاج الذي يُعّد اإلحتمال جمال اشتغاله كما ذكرنا يف مباحث سابقة
 .29، ص2112، أغسطس، 222صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، علم املعرفة، الكويت، العدد،  3
 .221حبث يف بالغة النقد املعاصر، ص -جاج يف البالغة املعاصرةينظر، حممد سامل حممد األمني الطلبة، احل 4
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البالغة على االضطالع هبذا الدور الفّعال، هو البنية املنفتحة واملرنة آللياهتا وما ساعد  1«األشكال الفعلية
اإلجرائية واليت جعلتها تـَُوِسُع من اهتماماهتا من خالل االنتقال من نظام اجلملة إىل نظام النص، والكشف عن 

اع املتلقي ودفعه حنو اإلجناز اآلليات احلجاجية املكونة لنظامه، ورصد جل التقنيات اخلطابية اليت من شأهنا إقن
 .والتغيري

 لفتت النظر إىل مجلة من املقاييس ،شاييم بريلمان ةويشري صالح فضل إىل أّن توجه املدرسة البلجيكية بقياد    
تشكيل اليت خيضع هلا اخلطاب يف نطقية واملعقلية البعاد األ إذ  أبان عن تساعد على نفاذ اخلطاب وجناعته، اليت

راء ال خيضعون إىل اإلحياءات والضغوط واملصاحل واألهواء، وبذلك قُ »اخلطاب احلجاجي يتوجه إىل ف، وحداته
تبدو على كّل املستويات، سواء أكان األمر يتعلق بنقاش  -احلجاجية –يتضح لنا أّن هذه التقنيات الربهانية 

تايل يتبنّي لنا بأن األبنية احلجاجية وبال 2«عائلي، أم حبوار جديل يف وسط مهين متخصص، أم مبحاجة أيديولوجية
اخلطابات الطبيعية اليت ختضع حملددات عقلية، سواء  خمتلف املنطقية االستداللية خاصية جوهرية متجذرة يف بناء

 .من ناحية تشكيل اخلطاب، أو يف كيفية توزيع وحداته

كان نتيجة التزاوج الذي وقع بني   هايف قراءته للبالغة اجلديدة، إذ  يرى أن قيام صالح فضلهذا ويتعمق    
التجريد الفلسفي وبني النزعة العلمية املنطقية الصورية، تزاوج أدى إىل استخالص قوانني أو مبادئ تفيد يف تعمق 

ك اليت دخلت يف احلجاج من جهة، و دارسته دراسة توظف غالبية العناصر البالغية سواء منها القدمية، أو تل
اليت مّهدت لظهور وبروز آليات بالغية جديدة يف شقها املعريف  3تطور وسائل التواصل بسبباحلقل البالغي 

كتقنيات العرض والتقدمي اليت لقيت جناحا واضحا »واإلجرائي ختتلف كلّيا عن تلك املوجودة يف البالغة القدمية 
احلجاجية بآليات تكنولوجية تقنيات سامهت يف تزويد البالغة  4«أدى هبا إىل أن تنحصر يف اجملاالت البالغية

تساعد على التأثري واإلقناع، بل لن نبالغ إذا قلنا أن هذه التقنيات أصبحت جزأ ال يتجزأ من العتاد البالغي 
 .اجلديد الذي جتاوز البالغة القدمية هبذه التقنيات التكنولوجية

                                                           
 .221ص املرج السابق، 1
 .92/99نفسه، صاملرجع  2
 .221، ص(حبث يف بالغة النقد املعاصر) حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة يُنظر، 3
 .91الكويت، صصالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، علم املعرفة،  4
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اإلعالمية اجلديدة املنجزة حتت مظلة على أّن كل املباحث النقدية واحلداثية والتواصلية و صالح فضل ويؤكد    
الفلسفة وعلم النفس واالجتماع، منحت بالغة احلجاج أفاقا معرفية ونظرية واسعة وثـَّقت  من اتصاهلا مبختلف 
اجملاالت املعرفية، إذ  أصبح حضور احلجاج ضرورة يف خمتلف ميادين املعرفة اإلنسانية اليت استعانت به يف فرض 

يف دراساته حول املنطق واللغة واحلجاج، ميشال مايير  بعمق عند املعرفية، وهذا ما جندهأفكارها وتوجهاهتا 
واليت حاول من خالهلا رصد امتداد بالغة احلجاج على مجيع  1واإلشكاالت البالغية املعاصرة بصفة عامة

 .األصعدة

 
 

                                                           
 .22ص املرجع السابق، 1
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 .إلى الخطاب الحجاجي (discours) الخطاب نم :المبحث األول
يل إىل تعريف واحد جامع  إنّنا ال نكاد نعثر وحنن نبحث عن حدّ    ملفهوم اخلطاب على تصورات نظرية دقيقة ُتح

يف املمارسة واإلجراء، فضاًل عن كوهنا  -اخلطاب-مانع، والسبب يف ذلك رمبا يعود إىل عدم استقرار هذه املقولة 
طالق يف ُتديد نقطة ان حسب ختصصاهتم اليت جعلوا منهامن الباحثني  استفاد منه مجلة اً شاسع اً تغطي غىن معرفي

 وجهات نظر خاصة لذلك نلتمس ذلك الزخم اهلائل من التعاريف تستند يف معظمها إىلمفهوم اخلطاب، 
 .ومنطلقات ومرجعيات خمتلفة

وباإلضافة إىل مرجعية النقاد اليت تتحكم يف بناء مفهوم اخلطاب، يتحّدد اخلطاب يف الكثري من األحيان مقارنة 
املوازي، مثل اخلطاب السردي أو التارخيي أو الديين ، أو السياسي وبذلك تتشكل لنا بغريه، أي باخلطاب اآلخر 

 .، مرجعية الناقد، ومرجعية اجلنس اخلطايبمرجعيتان يف ُتديد مفهوم اخلطاب
جات من التباين يف الدراسات الغربية، مع وجود در وقد ورد مصطلح اخلطاب يف الدراسات العربية، كما ورد  

 .الداللة، وهذا ما سنحاول رصده يف سبيل ُتديد املرجعيات اليت أسست للمفهوم يف البيئتني والتفاوت يف

  .في الدراسات العربية المعاصرة مفهوم الخطاب. 1

ورد لفظ اخلطاب يف الثقافة العربية املعاصرة مبفاهيم متعّددة ومتشعبة جيعل من الصعب القبض عليها والتوفيق  
  .ختلفة اليت ينطلق منها كل باحثامل بينها نظراً للمرجعيات

وبالرغم من ِقدم جذور مصطلح اخلطاب يف الثقافة العربية من حيث أصوهلا، إاّل أّن مصطلح اخلطاب انزاح عن   
فأصبح يشري »  داللته األصلية اليت وحجدت يف القرآن واملعاجم وعند النقاد القدامى باألخص، ودخل دائرة الرتمجة

هو نوع ( خطاب)معاٍن وافدة، ليست من قبيل االنبثاق الذايت يف الثقافة العربية، فما نقصد بالكلمة املصطلح  إىل
وهبذا تشكلت  1«...يف الفرنسية discoureيف اإلجنليزية ونظريه  discourseمن الرتمجة أو التعريب ملصطلح 

اخلطاب يف  صبح بذلكلي، الخطابمصطلح  مرجعيات غربية لدى النقاد العرب، استعانوا هبا يف ضبط داللة
النظرية اليت قّدموها  مفاهيعن طريق الرجوع إىل املعن الغرب بني النسخ  اً الدراسات العربية املعاصرة متأرجح

 .صياغة مفاهيم جديدة تتساوق مع النص العريب والعمل على ملصطلح اخلطاب،

                                                           
 .71م، ص1991، دمشق، سوريا، 1جابر عصفور، أفاق العصر، دار اهلدى للثقافة والنشر، ط،   1
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فنجد عبد السالم املسدي  ،والفلسفية اللسانيةو  األدبية باختالف املنطلقات اخلطاب فاهيمم ت  وقد اختلف 
وال ، نقطاع وظيفته املرجعية ألنه ال يحرجعنا إىل أي شيءاّيز اخلطاب هو إّن ما يح » :يتعرض ملفهوم اخلطاب بقوله

املسدي هو ِوحدة فاخلطاب عند  1«واملنقول يف نفس الوقت، إمنا هو يحبلغ ذاته وذاته هي املرجع بلغنا أمراً خارجياً ي
منغلقة على ذاهتا مكتفّية بالعالقات اإلحالّية اليت يحتيحها اخلطاب بني ذاوته املشكلة له، ويبدو تأثر املسدي 
بالنظرية البنيوية باديًا يف صياغة تعريفه، إذ  ال جنده خيتلف كثراً مع الطرح البنيوي الذي يدعو إىل عزل النص عن 

 .لداخلية املكونة لهاء مبعطياته اسياقه واالكتف

ملفوظ طويل أو هو متتالية من اجلمل تكون جمموعة منغلقة » :ويذهب نور الدين السد إىل أّن اخلطاب هو 
يكن من خالهلا معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة منهجية التوزيع وبشكل جيعلنا نظل يف جمال لساين 

عبد السالم مسدي، إذ  يبدو تأثره  مل خيتلف كثريًا معويتضح من هذا النص أّن نور الدين السد  2«.حمض
 ته عزل النص عن سياقه ومؤلفه، ومعاجلته معاجلة داخليةوذلك من خالل حماول. باملدرسة البنيوية بادياً على تعريفه

 .هتكتفي بالبحنَيات املشكلة ل

اخلطاب رسالة موجهة »لقي باعتبار ويشرتط سعد مصلوح يف اخلطاب الشفرة اللغوية املشرتكة بني البات واملت   
واملتلقي، ويقتضي ذلك أن يكون كل  رسللشفرة اللغوية املشرتكة بني املمن املنشئ للمتلقي، تحستخدم فيها نفس ا

ن نظام اللغة أي منهما على علم مبجموع األمناط والعالقات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية اليت تكو  
مع األمناط  التواصل يف فتحقيق الوظيفة التواصلية من منظور سعد مصلوح متوقف على قدرة الطرفني 3«.الشفرة

املكونة للخطاب يف معظم مستوياته الصرفية والنحوية والداللية، لكن ما يالحظ على مصلوح أنه مل يتجاوز 
 .شعرية اخلطابكالسياق و  للخطاب املكونات األخرى جتاهلاللساين البنيوي اللغوي، و الطرح 

األدائية، واليت تنتظم يف سلسلة معينة لتحنتج  مجلة من املنطوقات أو التشكالت»أّن اخلطاب هو  وليد منريويرى   
وينتقل بنا هذا التعريف من النظرة البنيوية اليت تبناها بعض الباحثني  4«.على حنو تأرخيي داللة ما وُتقق أثراً معيناً 

 اً نوع يصبح بذلك، لناجم عنهيف عموميته األدائية والعالئقية والداللية واألثر التداويل الالعرب، إىل فعل اخلطاب 

                                                           
 .111، ص2، عبد السالم املسدي، األسلوب واألسلوبية، الدار العربية للكتاب، ط  1
 .21م، ص1991ط، ، اجلزائر، .هومة، دنور الدين السد، األسلوبية وُتليل اخلطاب، دار   2
 .16املرجع نفسه، ص   3
 .11م، ص1991ط، القاهرة، .وليد منري، النص القرآين من اجلملة إىل العامل، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، د  4
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ا، أو أثراً مقصودً  نتج بذلك دالله معّينة ُتققيح منطق معنّي يرمسه صاحب اخلطاب، لاللغوي، ينتظم ِوفق  من اخللق 
 .فعالً تداولياً خارج اخلطاب

إىل أّن اخلطاب ال يقف على حدود البنية العضوية الداخلية كما يحروِج له بعض  حممود عكاشة يف حني يذهب  
( . أنتّ .أنتم.أنتما.أنت)إىل املتلقي املَخاطب ( حنن.أنا)مقصود من املتكلم،  موجههو قول » الباحثني بل 

هبذا ينحى و  1«.يإلفهامه قصده من اخلطاب صرحيا مباشراً، أو كناية، أو تعريضًا يف سياق التخاطب التواصل
ليدخل بذلك عناصر العملية  ،وال يكتفي ببنيته اللغويةأكثر انفتاحًا على العوامل املشكلة له،  ااخلطاب منح

 ية والصرفيةحو البالغية والن ستوياتهلي واملعطى اللغوي مبختلف مالتواصلية كاملرسل واملرسل إليه والسياق التواص
 .من ِقيل بعض النقاد املتأثرين بالطرح البنيوي -كما بّينا سلفاً -كانت قد أحقصيت عوامل  ... والداللية والتداولية

أّن مفهوم اخلطاب يف النقد العريب املعاصر ليس امتدادًا وتطويرًا للمفهوم العريب القدمي، بل  يتضحوممّا سبق  
وإذا أردنا أن حنوصل مفهوم اخلطاب عند النقاد املعاصرين،  ،احستبدل باملفهوم الغريب ومّت شحنه بدالالت غربية

م مغلق على جمموعة من القواعد النحوية والصرفية والداللية اأخذ اجتاهني، األول يرى أن اخلطاب نظ هفإننا جند
من رزته البنيوية املتشبتني هبذا الطرح يتبنون ما أف ولعلّ  مستغٍن عن غريه، مكتِف بذاته يف توليد معانيه،تية، اوالعالم
 مرِن ثورة على املناهج السياقية، يف حني ذهب آخرون إىل التعامل مع اخلطاب بشكل كانت مبثابة أفكار

 .للبات واملتلقي والسياق واألثر التداويل الناتج عن اخلطاب إعادة االعتبارب وذلكمنفتح، و 

 .مفهوم الخطاب في الدراسات الغربية المعاصرة. 2

 ة، اكتسح من خالهلا الساحة النقدية والفلسفية واللسانيةياإلنسان اخلطاب ثورة يف العلومأحدث مفهوم  
 .طاله التنوع والتعدد هائالً  اً معرفي اً ركام عليه اوين الكتب والدراسات اليت أدخلت، وراح يتصدر عنوالفكرية

شكل ليح  ،2اخلطاب الفلسفيللداللة على ديكارت ومع مطلع عصر النهضة برز مصطلح اخلطاب يف كتاب  
، مّث انتقل إىل حقل اللسانيات عن طريق ثلة من الباحثني والنقاد بذلك موضوعا يف الفكر الفلسفي الغريب

 .1ند بعض الباحثنيع أول من أسس للخطاب على املستوى اللساين د  الذي يحع 3(هايمز)يتقّدمهم 

                                                           
 .11م، ص2002، القاهرة، 1حممود عكاشة، ُتليل اخلطاب يف ضوء نظرية أحداث اللغة، دار النشر للجامعات، ط،   1
، الدار 1املركز الثقايف العريب، ط،  -تداخل األنساق واملفاهيم ورهانات العوملة-يحنظر، عبد اهلل إبراهيم، الثقافة العربية واملرجعيات املستعارة،   2

 .102م،  ص1999البيضاء، 
 .11م، ص2007، ليبيا، 1تاب اجلديدة املتحدة، ط، دار الك  -مقاربة لغوية تداولية  -عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاتيجيات اخلطاب   3
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، ويف والكالم، دور يف ُتديد األبعاد االبستيمولوجية للمصطلحبني اللغة ( فرديناد دو سوسري)وقد كان لتفريق 
ضوء ثنائية اللغة والكالم، عمل جمموعة من الباحثني على صياغة مفهوم خاص باخلطاب يتجاوز الطرح البنيوي، 

الذي صاغ مفهومًا ركّز من (  Harris هاريس ) وهذا ما جنده عند. طلق عليه مابعد البنيويةويؤسس لطرح أح 
: خالله على العناصر املكونة له، والرتابط املوجود بني وحداته اليت تَنتظم ِوفق منطق معنّي فيقول يف هذا السياق

ا مادة مشكَّلة من عناصر متمّيزة ومرتابطة يف ام» تداد طويل، سواء أكانت لغة أم إّن اخلطاب منهج يف البحث أي 
أو ...، ومشتملة على أكثر من مجلة أولية، أو لنقل أهنا بنية شاملة تشخص اخلطاب يف مجلتهلغةبال اً شبيه يئاً ش

باجملال اللساين، ألّن املعترب يف هذه احلالة هو تلك القواعد  اخلطاب هاريسوهبذا املعىن أحلق  2«.أجزاء كبرية منه
 .اللغوي أو العالمايت املؤسس للداللةوذلك الرتابط ، املتسلسلة واجلمل املتتالية املكونة لنظام اخلطاب

على املتلقي وتأثريات اخلطاب  من خاللهمفهوم ركّز  ةاغيص إىلا (Benvenist بنفنست) يف حني يذهب 
وهبذا  3«.وعند األول نية التأثري على اآلخر بأية حال، اخلطاب كل ملفوظ يفرتض متكلمًا ومستمعاً » : فيقول

التلفظ، ليخرج بذلك اخلطاب من بواألداء، أو يحعرف عنده  أرجع االعتبار للمتكلم واملستمع بنفنستيكون 
ات الشفوية املتنوعة ذات الطبيعة اخلطابنظامه اللساين الكتايب املفرغ إىل فعل املمارسة واإللقاء، وذلك من خالل 

 .والسيما تلك اليت هلا عالقة مبؤسسة األدب وأجناسه املختلفة التفاعلية

هو جسم له ذاته وحركته وزمنه، »:فيعرفه قائالً ، سرديمنظور  من اخلطاب( Todourvتودورف ) ويتناول 
ن عوهو خمتلف عن كل ما عاداه، خيضع لنظام داخلي، لكنه يتحرك حبرية مستقلة، ومن مّث فهو لون خيتلف 

إىل مفهوم أكثر رحابة  ،املعيارياخلطاب من املفهوم اللساين  قد نقل تودورف نيكو  وهبذا املعىن 4«.النص
أي اخلطاب يف أبعاده السردية  ،لتشمل ما هو لغوي وما هو غري لغوي املشكلة للخطابيستوعب كل الوحدات 

صورة يف احمللقواعد أكثرًا ُترراً، ال يكتفي بااخلطاب  ليصبح بذلك ،اليت تعمل على نقل جمموعة من األحداث
يلنا هذا النص إىل حماولة   .شمل كل ما من شأنه أن يساهم يف إنتاج الداللةه لي، بل يتجاوز النسق اللغوي كما حيح

                                                                                                                                                                                     
أو من استعمل مفهوم اخلطاب يف الدراسات اللسانية احلديثة، إذ  وّسع التحليل اللساين إىل ما هو أكرب من ( هاريس)بينما يذهب أخرون إىل أّن   1

، ويؤكد منذر عياشي على ذلك بقوله، 11م، ص1991البيضاء،  ، الدار2اجلملة، يحنظر، سعيد يقطني، ُتليل اخلطاب الروائي، املركز الثقايف، ط،
حيث ركز على ( ُتليل اخلطاب)ولعلنا نستطيع أن نزعم أّن أول من مارس هذا التحول يف العصر احلديث، وتابعه آخرون، هو هاريس يف كتابه »

 .27م،ص1992، نوفمرب، 211االديب، ع، منذر عياشي، علم الداللة من منظور عريب، جملة املوقف « .اخلطاب ودور الكالم فيه
 .20، القاهرة، ص1ديان مكدونيل، مقدمة يف نظريات اخلطاب، تر، عز الدين امساعيل، املكتبة األكاديية، ط،   2

3 Emile benveniste, Problèmes de linguistique générale, edt ;Galimsrd. 1996.p246 
 .69م، ص2001ب، منشورات جامعة باجي خمتار، اجلزائر، رابح حبوش، األسلوبيات وُتليل اخلطا  4
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بني النص واخلطاب، إذ  يرى أّن اخلطاب مرتبط بالتلفظ السياق التواصلي، يف حني يكتفي النص  يزيالتمتودورف 
 . 1بكونه جمرداً عن السياق والفعل التلفظي

عقلية منظمة تنظيماً هو عملية »:بالفلسفة واملنطق والفكر، فيعرفه قائالً ميشال فوكو ارتبط اخلطاب عند و    
منطقياً، أو عملية مركبة من سلسلة من العمليات العقلية اجلزئية، أو تعبري عن الفكر بواسطة سلسلة من األلفاظ 

قبل كل شيء، خيضع  حمض هو انتظام عقلي فوكوفاخلطاب حسب  2«.والقضايا اليت يرتبط بعضها ببعض
ض يف البناء اخلطايب، فاخلطاب  عن قضايا تدعم بعضها البعويعرب ،يف تسلسله وتناميه واملنطق لقوانني العقل

 .فوكو يدافع عن قضيته ِوفق تسلسل يرتبط منطقيا ببعضه البعض بحس

ففي اخلطاب بالذات، حيدث أن »:يف هذا الصدد بدور سلطوي سياسي، يقول فوكواخلطاب عند ضطلع ويهذا  
ويحنتجها ويحقويها، ولكنه أيضا يحلغمها ويفجرها، وجيعلها هزيلة فاخلطاب ينقل السلطة ...تتمفصل السلطة واملعرفة

نتاجها وتقويتها وممارستها، باعتباره أحد إليصبح بذلك اخلطاب أداة منتجة للسلطة، تسمح ب 3«.ويسمح بإلغائها
من خالل ِاضعافها وتشوهيها عن طريق  عناصر السلطة، كما يكن للخطاب يف نفس الوقت أن يلغي السلطة

 .ملنافذ والفراغات اليت يحغفلها اخلطاب السلطوي، أو عن طريق اخلطاب املعاكسا

فاملعىن »اخلطاب يشتمل على عّدة معاٍن حسب السياقات اليت يرد فيها،  أنّ  إىل في روبوليألالفرنسي  ذهبوي 
أّن اخلطاب عبارة عن الشائع أّن اخلطاب جمموعة منسجمة من اجلمل املنطوقة، أّما املعىن اللساين املختزل يرى 

متوالية من اجلمل املشكلة لرسالة، أّما املعىن اللساين املوسع فاخلطاب فيه عبارة عن جمموعة من الرسائل بني 
يتضح أّن ألفي روبول عند  ويف ضوء هذا التعدد املفاهيمي للخطاب 4«.أطراف تعرض طبائع لسانية مشرتكة

إىل سياقات حمّددة منها ما هو لساين تركييب، ومنها ما هو لفظي للخطاب عّدة دالالت ، ختضع يف صياغتها 
 .أدائي، ومنها ما هو تواصلي، ليصبح مفهوم اخلطاب مرتبط مبنطلقات وتوجهات النقاد اليت ترسم داللة اخلطاب

بل  أّن مصطلح اخلطاب ال يكن حصره يف داللة واحدة، نستنتج ،املتعددة واملتنوعة هذه التعاريف ضوء علىو   
وهذا ما زاد سعة  وتصورات معرفية متنوعة، خاضعة يف صياغتها ملرجعيات فكرية حمّدّدة،، عّدة معاٍن متباينة له

                                                           
 .12م، ص2012، 1يحنظر، مجيل محداوي، حماضرات يف لسانيات النص، مكتبة املثقف، ط،   1
 . 207م، ص1916، بريوت، 1مجيل صليبا، املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلجنليزية والالتينية، دار الكتاب اللبناين، ط،  2
 .106/109م، ص1990، بريوت، 1ميشل فوكو، إرادة املعرفة، تر، جورج أيب صاحل، مركز اإلمناء القومي، ط،  3
 .71/72م، ص2002أفريقيا الشرق، املغرب،  ،1ط،  تر، عمر أوكان، -ُتليل اخلطاب البيداغوجي -أليفي ربول، لغة الرتبية   4
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حني  ميشال فوكوه لولعّل هذا ما نّوَه ، حدودوها بداًل من تقليصها ورسم تهلغموض اليت ُتيط بداللدائرة ا
تقد وما هلا من اضطراب وتقلب، أع عىن كلمة خطاب،بدل أن أقِلص تدرجييا من م»:تعرض ملفهوم اخلطاب فقال

ليصبح بذلك مفهوم اخلطاب أكثر تعقيدًا وانفتاحاً، مما يحصع ب  1«.ين يف حقيقة األمر أضفت هلا معاٍن أخرىأنّ 
على الباحث رصد كل املفاهيم، إاّل أنه من جهة أخرى مسح هذا التعدد خبلق نوع من التكامل، حقّق للخطاب 

 .واسعاً يتضمن جل التخصصات اللسانية واملنطقية والسردية والفكرية والتواصلية والبالغيةمفهوماً 

 .اجيـــــــــــــــــــــــــالحج ابــــــــــــــــالخط :المبحث الثاني

عامة، سنحاول يف هذا املبحث التطرق ملفهوم اخلطاب احلجاجي يف بعد أن تطرقنا ملفهوم اخلطاب بصفة  
 .الدراسات البالغية املعاصرة، مع حماولة رصد ما يّيز هذا اخلطاب عن باقي اخلطابات األخرى

 .مفهوم الخطاب الحجاجي .1

، والتوجهات خصصاتيف خمتلف الت املبحث السابق إىل التحديدات الكربى للخطاب يف ناشار أ وأن لقد سبق 
آخر سردي، كما التمسنا البعد الفكري عند ميشال و التلفظي،  األدائي واليت احنصرت بني البعد اللساين والبعد

لكل العناصر  ت فيه االعتبارعادَ مفهومًا جديدًا للخطاب، أَ  تالنظرية احلجاجية املعاصرة بلور  فوكو، إاّل أنّ 
يط بالعم ى بأنه خطاب قائم عل»لية اخلطابية، ومن املفاهيم اليت قحدمت للخطاب احلجاجي، األساسية اليت ُتح

كما هو احلال   Perceptualبني أجزائه املكونة له، ويبتعد عن العالقات التصورية  Lgicalعالقات منطقية 
، يعتمد على ومن هنا يتضح أّن اخلطاب احلجاجي هو خطاب منطقي يف بنائه 2«.غري حجاجياليف النص 

ويستبعد ذلك النوع من العالقات ، خطابه  أثناء صياغةيحسخرها اخلطيب  اليت والتعالقيةقات االستداللية العال
  .التصورية املقّيدة بالزمن واحلدث يف بناء التصور

طاب احلجاجي هو إنشاء رابطة مقنعة بني عبارتني، ومن اخلجوهر إىل أّن ( w.brandوليم برانت )ويذهب  
على بنية القياس املنطقي، ويف اخلطاب احلجاجي يكون احلكم على ...اعتمادا كبرياً  ص احلجاجيمّث يعتمد الن

نتيجة القياس هو حكم على احلجج املقدمة من حيث هي عالقة بني منطوقات تعرب عن قضايا حمّددة بأهنا 
اخلطاب  سل يفاملر  نستنتج أنّ  لتعريفضوء هذا ا علىو  .3صاحلة أو فاسدة، ال حكمًا عليها بالصواب أو اخلطأ

                                                           
 .02م، ص2007، اجلزائر، (ط.د)منشورات خمرب الرتمجة يف األدب واللسانيات، جامعة منتوري، سارة ميلز، اخلطاب،  تر، يوسف غول،   1
 .176م، ص2017، القاهرة، (ط. د)حممد العبد، النص واخلطاب واإلتصال، األكاديية احلديثة للكتاب اجلامعي،   2
 .176يحنظر، املرجع نفسه، ص  3
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 وذلك من خالل الروابط اليت تضمن طابه،احلجاجي يعمل بدرجة كبرية على تقوية العالقة بني األجزاء املكونة خل
 ، لتصبح بذلك خاصية العقل واملنطق والقضاياما يقتضيه املقامو تضافر القضايا املعروضة، والعمل على توجيهها 

 .غريه من اخلطاباتلخطاب احلجاجي عن ة لّيز املم واحلدود هي

على  العالقات الداخلية اليت يحبىن عليها اخلطاب احلجاجيشبكة من خالل التعريفات السابقة حاولنا مناقشة  
هو ذلك اخلطاب »، فحّد اخلطاب احلجاجي اخلارجة عن إطار اخلطاب ، أّما من الناحية التداوليةاملستوى التقين

ة ق، ومهما كانت الطريواإلقناع معاً، مهما كان متلقي هذا اخلطاب الصريح أو الضمين، الذي يستهدف اإلفحام
ودفعه حنو تغيري مواقفه وتعديل  ،فالغاية اليت يَنشدها اخلطاب احلجاجي هي إقناع اآلخر 1«.املتبعة يف ذلك

من أفعال  ، وغالبًا ما يحرتجم ذلك يف الواقع، أي خارج اخلطاب، فنجاعة اخلطاب متوقفة على ما حيدثسلوكاته
للتأثري على أراء وسلوكات املخاَطب أو املستِمع، وذلك جبعل أي قول مّدعم   اً مّوجه» كلليصبح بذ، بعد إلقائه

هتدف إىل إثبات أو نقض تعريف احلجة على سبيل و ...-النتيجة  -مبختلف الوسائل، بالنظر لقول آخر 
يقتضي احتواءه على ملفوظني اثنني على األقل، يقوم احدمها بتعليل  اخلطاب احلجاجي احلكم علىف 2«.قضية

قائم على ثنائية عروض، فهو بذلك اآلخر، فيسمى األول حجة أي الرأي املعروض، والثاين نتيجة حلجة الرأي امل
أي ما ، تلقني ومقاماهتمكما يفرض السياق التخاطيب نوعية خاصة من احلجج ختضع لذهنية امل احلجة والنتيجة،

من  فاخلطاب احلجاجي هو خطاب ذو غاية، يسعى. يصلح يف مقام كحجة، ال يصلح بالضرورة يف مقام آخر
األفكار اه يري اجتمعّينة، وتغ تااستمالة الرأي العام حنو أطروح تتمثل يفإىل ُتقيق جمموعة من األهداف  خالهلا

 .ة اخلطيببناء اجتاهات جديد ختضع لسلطالعمل على تعديلها، و  حماولةو 

 مكونات الخطاب الحجاجي.2

 :أسس هييف شكله الرئيسي على مجلة من املعايري ضبطها النقاد يف ستة  ينبين اخلطاب احلجاجي 

صراحة أو  ىذكرى الدعو هي مقولة تستهدف استمالة اآلخرين، و : claim( نتيجة الحجاج) ىالدعو . 1.2
 .ضمنياً 

                                                           
 .22م، ص2000مارس،/، يناير2وم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة،عامل الفكر،ع، حممد سامل ولد حممد األمني الطلبة، مفه  1
 .21م، ص2011، جوان، 1هاجر مدقن، مصطلحات حجاجية، جملة مقاليد، العدد،   2
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ه اجملادل عن هي عبارة عن تقرير يصنع:  assertion of data المقدمات أو تقرير المعطيات.2.2
 .حداث، وينبغي للمقدمات أن ترتبط بالدعوى ارتباطا منطقياً، حىت تصلح لتدعيمهاأأشخاص أو أحوال أو 

عىن أنه ي تها باملقدمات،قن على صالحية الدعوى ِوفقاً لعالهو املبدأ العام الذي يربه: warrantالتبرير .2.2
وغالبا ما يكون موجود قبل اخلطاب كقوالب جاهزة ، الرابط الذي يحربر العالقة املوجودة بني احلجة والنتيجةذلك 

 .املعتمدة يف احلجاجلشاهد وغريه من القوالب اجلاهزة يستثمرها اخلطيب، كالقياس واالستدالل وا

وذلك حىت جيعل ...وقّيم هي كل ما يحقدمه اخلطيب من شواهد وإحصاءات وأدلة: supportالدعامة .2.2
 .للقضايا وآراء وسلوكات جديدةاملقدمات والتربيرات أقوى مصداقية يف التأسيس 

هو كل ما يقّدم ن تعبريات تحظهر مدى قابلية بعض الدعاوى للتطبيق، حنو : qualifierمؤشر الحال .2.2
بتحقيق رّدة فعل تقع خارج إخل، فمثل هذه الصياغات تسمح ...من املمكن، أو من احملتمل، على األرجح
 .اخلطاب يف شقه التداويل، ودفع حنو اإلجناز

 ةوهي األساس الذي ينهض عليه احلكم بعدم مقبوليّ  :réservationsالتحفظات أو االحتياطات .2.2
 .1، أي هي حق اآلخر يف االعرتاض على الدعاوى املقّدمةالدعوى

الذي يقتضي مجلة بارها األساس الذي يقوم عليه فعل احملاجة تتحّدد هذه املعطيات يف اخلطاب احلجاجي باعت  
من والقوانني اليت جيب على طريف احلجاج اخلضوع هلا، وااللتزام بضوابطها، وهبذا يصبح للخطاب يف النظرية 

 .احلجاجية املعاصرة مؤشرات ُتّدد حجاجيته من عدمها

 .lois du Discoursقوانين الخطاب في العملية الحجاجية . 2

وتؤدي هذه القوانني دوراً ، (Maximes Conversationnelleالحديث أحكام ) ويطلق عليها 
وباألخص قوانني اإلفادة والشمولية واإلخبارية، ومبا أّن األمر متعلق بالتأثري يف  عملية احملاجة،اًل وأساسيًا يف اعف

، وما يوجهه حول تقنيات احلجاج هاملتلقي، فإّن احملاجج يسعى قدر اإلمكان إىل أن يوفر يف خطابه كل ما يفقه
ئدة اليت يرجوها من اخلطاب،  املستمع، مع مراعاة قدرات املتلقي يف الفهم واإلستنتاج، والفاىلمن حجج وأدلة إ

                                                           
 .126يحنظر، حممد العبد، النص واخلطاب واإلتصال، ص  1
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فنجاح اخلطاب متعلق بالقوانني التواصلية واحلوارية بني املتكلمني الذين يدخلون يف حوار حول قضية ما، ومن 
 :هذه القوانني نذكر ما يلي

 : loi de Coopération1قانون مبدأ التعاون . 1.2

العملية احلجاجية وجناحها، حيث يتم التعبري بطريقة جتعل طريف الكالم يف تنمية وينبين هذا القانون على رغبة  
املتحاورين كّل يفهم اآلخر، فيستعمل عبارات مناسبة ملقام التخاطب، لتجعل املخطَاب يلتزم مبوضوع احلوار، 

بول غرايس  ويحعرف ن لغة الفرض واإلجبار واإللزامية،ويتجسد مبدأ التعاون أيضا من خالل االبتعاد ع
P.Grice2  يتعنّي على مسامهتكم يف احملادثة أن تتطابق يف املرحلة اليت بلغتها مع ما »مبدأ التعاون بقوله

أن يكون اخلطيب جيب مبعىن  3«.يقتضيه الغرض والوحجهة اليت ارتضيتموها يف عملية التخاطب اليت شرعتم فيها
املتلقي متعاونًا يف إنتاج داللة اخلطاب  متعاونًا يف إنتاج خطاب يراعي فيه القدرات الذهنية للمتلقي، وأن يكون

 .العملية التخاطبية بشكل كبري اجناح نالتعايل، وهذا التعاون من شأنه أبعيداً عن التعنت و 

 .loi de Pertinenceقانون المالءمة . 2.2

م املتخاطبني، ئنون هو التحدث والتواصل مبا يحالواملقصود من وراء هذا القا، 4ويطلق عليه أيضًا قانون العالقة 
 حشر استعمال عبارات خارجة عن موضوع التخاطب، فاالحنراف قد يؤدي إىل االبتعاد عنذلك بيتحقق و 

للمقام وتشتيت أفكاره وبالتايل اخلروج من البؤرة األساسية للخطاب، لذلك يكن  مالءمةاملتلقي يف مواضيع غري 
 .املستهدفة تلخيص هذا القانون يف ضرورة مناسبة اخلطاب لألعراض

 .loi d Information والشمول ستيفاء واإلخبارقانون اال.2.2

أن  يكون الكالم الذي يدور بني املتحاورين ذا داللة تصبو إىل ُتقيق نتيجة ما، ضرورة ينص هذا القانون على  
 وإاّل كان حوالاد عنها بأي حبال من األفيه أن يعمل اخلطيب على نقل أخبار حمّددة ال جيب احلي فرتضويح 

                                                           
 .121م، ص2006، اجلزائر، 1دومينيك مونقانو، تر، حممد حيياتني، منشورات اإلختالف، ط،يحنظر، املصطلحات املفاتيح لتحليل اخلطاب،   1
، وقد                                  «دراسات يف طريق الكالم»م ، يحعّد من أكرب فالسفة اللغة يف العصر احلديث، من أهم كتبه، 1912هربرت بول غرايس، ولد بربيطانياً سنة  2

 http://3rabpedia.com -غرايس-بول-نجز بصفة كبرية على املنحى العام للدرس التداويل املعاصر، يحنظر، موسوعة العرب،هربرتأثر هذا امل
 1آن ربول، جاك موشالر، تر، سيف الدين دغفوس، املنظمة العربية للرمجة، دار الطليعة للنشر والتوزيع، ط -علم جديد يف التواصل-التداولية اليوم   3

 212م، ص2002ت، لبنان، بريو 
 210يحنظر، املرجع نفسه، ص  4
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على املخاِطب تقدمي املعلومات الالزمة »: بقوله هذا القانون (Ducrotديكرو )جمرد تضليل، ويبلور  اخلطاب
فاملخاِطب ضمن هذا القانون يعمل على مترير  1«.اليت يلكها عن موضوع اخلطاب، وغرضها إفادة املخاطب

لتوجهات افة للمتلقي، ممّا جيعله خيضع لتكون إضمجلة من املعلومات واألخبار، تتسم بالشمولية واجلّدة اليت قد 
 .طرح عليه يف اخلطابتح  اليت

م، وعلى اهتماماته فهي متوقفة بشكل أساس على قدرة املتكل -االستيفاء واإلخبار  -ذين الغرضني أّما جناعة ه 
لى طبيعة املوضوع املتكلم عنه، فمثاًل لو جّسدنا عنصر االستيفاء يف اخلطاب، سيتجّسد عومعارفه السابقة، وكذا 

إعادة : فاإلطناب يحعّد سلوكاً يف الكتابة تنتج عنه ظاهرتان»مثالً عن طريق اإلطناب وذلك الستيفاء أغراض معّينة 
ضع املتلقي إىل الدخول شيئًا فشيئًا يف  الكلمات يعين التخفيض من عدد املعلومات، كما أّن تضاعفه خيح

كما تتحدد جناعة العملية التواصلية اخلطابية يف هذا القانون على قدرات املتلقي على التحليلية  2«.املوضوع
  compètenceبالكفاءة أو القدرة التداولية واالستنتاجية والتأويلية للملفوظات، وهو ما يسمى 

3pragmatiqueأطروحات يف ضوء ما أورده اخلطيب يف خطابه أي قدرة املتلقي على بناء موقف وصياغة. 

 . loi de Sérieuxقانون الجديّة .2.2

، وذلك ضمانًا لنجاح العملية اخلطابية  يحعّد من البادئ املهمة، واليت جيب توفرها يف كال املتخاطبني 
، أي جيب 4

ب باجلدية والتأدب يف تناول املوضوع من كّل جوانبه، ويف حال تسرب الشك واملخاطَ أن يلتزم كل من املخاِطب 
وفقد فاعليته املرجّوة، فقانون اجلديّة يضطلع بدور مهم اخلطاب  شلَ فَ  املخاَطب أو املخاِطبوانعدام الثقة من ِقبل 

 .ة التواصلية بينهمايف تعزيز العالقة واملصداقية بني طريف اخلطاب، ممّا يسهل ويضمن سري العملي

 .loi d Sxhaustivitéقانون الشمولية .2.2

 ى املخاِطب أن يلتزميجب علواملقصود به اإلحاطة الشاملة والكاملة باملوضوع ضمانًا لنجاح العملية اخلطابية، ف 
 الضمنيةوغالبًا ما يّتم خرق هذا القانون عن طريق  ،5احملاججةو كل االشكاليات قيد املناقشة  بطرح

                                                           
1  O.ducrot. dire et ne pas dire. 3ème édition. Hermann éditeur. Parais. P204.   
 .192، تيزي وزو، ص2حاج محو ذهيبة، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، األمل للطباعة والتوزيع والنشر، ط، 2
 .192صيحنظر، املرجع نفسه،  3
 .16م، ص2011يحنظر، أبو بكر زروقي، اخلطاب احلجاجي يف صحيح البخاري، منشورات جامعة حممد خضري، بسكرة،  4
 .19يحنظر، املرجع نفسه، ص 5
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Implicite   واالستنباط، أو  ج عنه قصور يف الفهمتح أي عدم التصريح الكامل واالكتفاء بالتلميح الذي قد ين
تناسب أهداف  إخفاء مجلة من املعلومات لغاية تضليل املخاَطب ووضعه أمام خيارات حمدودة عن طريق

 .املخاِطب فقط

ع سياق وتالؤمها ممبا فيها معارفه واهتماماته  للمتكلم الكفاءة التبليغيةإىل استنادًا الشمولية  يتحقق قانونو  
فاملتكلم جيب أن يحعطي املعلومات الالزمة اليت حبوزته عن موضوع اخلطاب، وايل من شأهنا »، وموضوعه اخلطاب

ممّا وتساعده على االندماج ضمن العملية التواصلية، وبالتايل قبول املعلومات املعروضة عليه  1«.أن تفيد املخاَطب
 .يولد ثقة بني الطرفني وسهولة يف التحاور

 .loi d éloquenceقانون الوجاهة والفصاحة  .2.2

وتكييف السياق حبسب فكر املتلقي واهتماماته، وأن يكون اخلطاب  ينص هذا القانون على ضرورة مراعاة املقام 
اليت جيب أن يتوخها املخاِطب يف خطابه  ، فالدقة من الضروريات2واصفاً وخمتصراً يف تقدمي املعلومة بشكل مباشر

وذلك باحلرص على اختيار املفردات والرتاكيب واملعلومات والتشكيالت اليت من شأهنا تسهيل العملية اخلطابية 
 .وضمان جناعتها وجناحها

 . loi de Quantitéقانون الكم . 3.2

، وجيب عليه أن يكون أكثراً 3ليتحقق فعل اخلطابويتحقق بتزويد املخاِطب للمتلقي القدر الالزم من املعلومات  
 .بنقل خمتلف املعارف وتزويد املتلقي هبا، وذلك يف سبيل ُتقيق مبدأ التفاعل بني الطرفنيإخباراً 

  .loi de Pertinenceقانون اإلفادة . 3.2

األحكام األخرى تنتظم يف حكم »أّن كل رايس غوقد أكّد ، قوانني اخلطابهذا القانون حمور التقاء بقّية يحعترب  
باعتباره القاعدة األساسية  4«.اإلفادة الذي يعتربه الوحدة األكثر إيضاحًا ودقًة من جمموع األحكام األخرى

                                                           
م، 2006محدي منصور جودي، خصائص اخلطاب احلجاجي وبنياته اإلقناعية يف أعمال البشري اإلبرامهي، منشورات جامعة خيضر، بسكرة،  1

 .72ص
 .16يحنظر، أبو بكر زروقي، اخلطاب احلجاجي يف صحيح البخاري، ص 2
 .190يحنظر، حاج محو ذهيبة، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، ص  3
 .29محدي منصور جودي، خصائص اخلطاب احلجاجي وبنياته اإلقناعية يف أعمال البشري اإلبرامهي، ص 4
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لتبادل أدوار الكالم بني املتخاطبني، ويدفع باملتلقي إىل مراجعة ما عحرض عليه يف اخلطاب عن طريق مدركاته 
 . ومعلوماته

الخطاب المفيد هو ذلك الذي تنجّر عنه نتائج علمية يستفيد منها » من هذا القانون أنّ ج وما يحستن 
بتزويد املتلقى جبملة من األخبار مدعومة مبجموعة من احلجج  فنجاح العملية اخلطابية مشروط   1«.المتلقي

 .والشواهد اليت جتيب عن أسئلته وُتقق تطلعاته من العملية اخلطابية

 .loi de Sincéritéق قانون الصد. 3.2

مقرًا بكل املعلومات اليت يتلفظ »جيب على املخاِطب يف هذا القانون االلتزام مبعيار الصدق، وجتنب الكذب،  
الصدق شرط ف، 3Veri-Conditionalityشرطية الصدق ويطلق عليه أيضًا  أمام املتلقي 2«.هبا

البشري قدرة اإلنسان على التالعب بتوظيف الغموض من خصائص الكالم ألّن أساس يف العملية التخاطبية، 
 .4«اء يف الكون أو عدم مطابقه إياهارهناً مبطابقة القول حلالة األشي»واملغالطة والكذب، ويكون الصدق 

يف نقل احلقيقة كما هي يف الواقع بدون زيف وال كذب، وكما يعتقدها املتكلم يف ذاته  قانون الصدق يتمثلو    
من األسهل أن نقول احلقيقة من » :غرايسريه، وتحعّد هذه الصفة جوهراً وأصاًل لكل خطاب، يقول قبل نقلها لغ

، أضف إىل أن النسق العام عملية معقّدة ألهنا ُتتاج إىل جهود متويهيةغرايس  فالكذب يف نظر 5«.أن نكذب
 . اهنيار العملية اخلطابيةيرتك ثغرات من شأهنا أن تؤدي إىل للخطاب قد

بالكشف عن ميزة الصدق، وتبيان ذلك عن طريق مجلة من األفعال   ويبقى يف األخري عنصر السياق كفيالً  
 .كالتوكيد والقسم واإلثبات واإلقرار، وغريها من األفعال الدالة على صدق املتكلم

 .loi de Participationقانون المشاركة . 2..1

                                                           
 .191اخلطاب، صحاج محو ذهيبة، لسانيات التلفظ وتداولية  1
 .190املرجع نفسه، ص 2
 .211آن ربول، جاك موشالر، تر، سيف الدين دغفوس، ص -علم جديد يف التواصل-يحنظر، التداولية اليوم  3
 .211املرجع نفسه، ص 4
 .192حاج محو ذهيبة، لسانيات التلفظ وتداولية اخلطاب، ص 5
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واملخاَطب،يف تعاوهنما على ُتقيق الغاية اليت من أجلها دخال يف يلتزم املتكلم » وينص هذا املبدأ على أن  
واالكتفاء تبادل اآلراء واحلجج واالبتعاد عن فرض األفكار واألطروحات وغالبًا ما يكون عن طريق  1«.الكالم

ألنه الضامن ويحعّد هذا املبدأ ضروري يف النشاط اخلطايب  بالنقاش املصحوب باحلجج والشواهد املّدعمة للمواقف،
الِعناد الذي ال بني الطرفني وجتنب ى االعرتاف املتبادل ، ويرتكز هذا علالوحيد لعدم انقطاع العملية التواصلية

 .يحفضي إىل نتائج

إّن هذه األحكام أو القوانني جمتمعة ومتضافرة ُتقق الغاية من اخلطاب، وخاصة اخلطاب احلجاجي، إذ  تساعده   
تتحقق فيه النجاعة والفعالية  ب احلجج وعلى ارتباطها بعضها ببعض وفق املنوال الذيهذه العناصر على ترتي

ل اخلطاب وتناميه كنشاط كالمي وجناحه باعتباره عملية فتّشكح  إقناع املتلقي والتأثري فيه، احلجاجية املتمثلة يف
بالضرورة إىل فشل القصد من العملية ذه القوانني، ألن خرقها يؤدي يف بنائه على ه هعلى خضوع تواصلية متوقف

 .اخلطابية

 .ضوابط الخطاب الحجاجي. 2

ة من الضوابط اليت جيب على املخاِطب االلتزام هبا أثناء العملية احلجاجية، هبدف ليتمّيز اخلطاب احلجاجي جبم 
 :2ُتقيق األهداف التداولية واملتمثلة يف اإلقناع والتأثري، ومن هذه الضوابط ما يلي

أن يكون احلجاج ضمن إطار الثوابت القابلة للحجاج، فليس كل شيء بالضرورة قابل للحجاج، ألنه يوجد  -
 .الكثري من املسلمات اليت ينبغي احرتامها وعدم اخلوض فيها

يل عليه اخلطاب حمددًا لئال ينشأ من عدم التحديد  - الدقيق  أن تكون داللة األلفاظ حمّددة، واملرجع الذي حيح
 .يف ـتأويل معطيات اخلطاب مشكلة

 . أال يقع املرسل يف التناقض بقوله أو فعله  -

 .هججحل، وإالّ بدا زيف اخلطاب ووهن موافقة احلجاج ملا يقبله العق  -

                                                           
 .270م، 1996الدار البيضاء، ، 1، ي، املركز الثقايف العريب، ططه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أو التكوثر العقل 1
م، 2007، بنغازي، ليبيا، (د ط)دار الكتاب اجلديدة املتحدة،  -مقاربة لغوية تداويل -يحنظر، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اسرتاجتيات اخلطاب  2

 .712ص
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رف املشرتكة بني طريف اخلطاب، مما يسوغ للمخاَطب قبول حجج املخاِطب أو إمكانية مناقشتها أو اتوفر املع  -
 .ب أرضية مشرتكة بني طريف اخلطاب تؤدي بالضرورة إىل انقطاع العملية احلجاجية بينهماتنفيذها، ألهنا غيا

إذ  ينتج عن جتاهله هلذا األمر تكوين تصور قاصر ممّا ، أن يعمل املخاِطب على تكوين صورة عن املخاَطب -
ف على تلك املعرفة املسبقة ة، ألّن اختيار احلجج وترتيبها يف اخلطاب تتوقيفضي بالضرورة إىل نتائج غري مرغوب

 باملخاَطب، 

للسياق العام، ألنه هو الكفيل بتسويغ احلجج الواردة يف اخلطاب من عدمها، فقد  يمناسبة اخلطاب احلجاج  -
 .تكون احلجج صحيحة من الناحية النظرية، ولكنها غري مناسبة من الناحية السياقية

العلم أن أي خطاب حجاجي ال خيلو من التمويهات  واملغالطة، معضرورة خلو اخلطاب احلجاجي من اإلهبام  -
يف بعض جوانبه، ألن اللغة توفر العديد من فرص التالعب واملناورة، إالّ أّن احلجاج املقصود هنا هو ما يتكئ على 

 .الكفاءة التداولية إليضاح احلجج، وإبعاد اللبس

الذي يدور حوله احلجاج، ألن بدون امتالك ذلك الرصيد ضرورة امتالك املخاِطب ثقافة واسعة يف اجملال  -
 .مناسباً صواباً  لن يتمكن من إجياد دعوى أو تبين اعرتاض معنّي، فتعوزه بذلك احليلة عن الدفاع عّما يراه املعريفّ 

 ها ما خيصنم ،الضوابط والقوانني والسماتوهبذا يكن القول أّن اخلطاب احلجاجي هو حمصلة مجلة من    
، ومن من ما خيض اخلطاب، فكل هذه املعطيات تتضافر فيما بينها لتنتج لنا املرسل، ومنها ما خيص املتلقي

 .على ُتقيق التأثري واإلقناع والتداول اً خطاباً حجاجّياً قادر 

 .ِسمات الخطاب الحجاجي .2

األخرى، وقد حاول بعض متّيزه عن غريه من اخلطابات احلجاجي مبجموعة من الِسمات اليت  يتصف اخلطاب  
 le النص الحجاجي)يف كتابه  (Benoit Renaud بنوا رونو) وقد مجع ،الدارسني ُتديد ورصد مساته

text argumen) مِسات اخلطاب احلجاجي يف النقاط التالية: 

 .القصد المعلن. 1.2

علن مِسة أ يحعدّ   
ح
ّيز اخلطاب احلجاجي عن القصد امل اخلطابية األخرى، وتتجلى هذه ريه من األجناس غساسية متح

وهو ما يعرب عنه اللسانّيون  السمة عن طريق حماولة إحداث أثر ما يف املتلقي، أي حماولة إقناعه بفكرة معّينة،
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وقد أدرك رجال اإلشهار أمهّية هذا األمر فنجحوا يف استغالل هذا ( (conativeبالوظيفة اإلحيائية للكالم »
دد مسار اخلطاب ويتحكم يف توجهاته اليت  1«.التواصلالشكل الناجح من أشكال  فالقصد املعلن هو الذي حيح

 .تساعد املتلقي على االندماج يف العملية اخلطابية

( س)ُتديد العالقة احلجاجية حني نعترب العبارة » وتكمن السمة القصدية يف اخلطاب احلجاجي عن طريق  
دثه اخلطيب خدمًة لقضايا معّينة هو  2«.تتحقق السمة احلجاجية (ج)موجهة خلدمة  فالنظام اإلسنادي الذي حيح

 .الذي يحسهل على املتلقي اكتشاف مقاصد اخلطاب

 .التناغم. 2.2

يحعترب التناغم من أهم اخلصائص اليت متّيز اخلطاب احلجاجي عن اخلطابات األخرى باعتباره خطابًا استداللياً  
دثه الكالم من تأثريات، ، يقوم على منطق ما يف كّل مراحله» ويحوظف على حنٍو دقيق التسلسل الذي حيكم ما حيح

أو احداث جترد تقّدم  l émotionأو االنفعال  L envoutementسواء تعلق األمر بالفتنة 
Pogression  ّبنفسّية املتلقي وقدراته وآفاق من هذا الوجه عن ذكاء صاحبه، ويشي مبعرفته الدقيقة  وهو يـَنحم

ُتكمة استدالالت منطقية وبدقة،  فاخلطاب احلجاجي هو خطاب مرتابط ومتناغم مدروس بعانية 3«.انتظاره
مؤسس ، يبتعد عن االعتباطية والعشوائية اً ، ممّا جيعله خطابله أهدافه اخلاصة تقوم بتوزِيع وحداته ِوفق نظام معنّي 

رتاجتيات تعتمد مبدأ التقدمي والـتأخري املقصود يف توزيع وحدات اخلطاب، والتناغم يف هذا السياق ال على اس
جمال  التناغم البالغي الذي يتخذ من السجع والطباق واجلناس وغريه من الفنون البالغيةالنوع من نقصد به ذلك 

 .طاب ِوفق مقتضياته واحتياجاته التداوليةقوامه العقل الذي يحشكل اخل اخلطاب احلجاجي ، بل تناغماشتغاله

 .االستدالل .2.2

قائم على الربهنة، لذا يتوجب أن  أي تطوره املنطقي، ذلك أّن اخلطاب احلجاجي، وهو البناء العقلي للخطاب 
 وهتدف مجيع العناصر املكونة له إىل غاية، يكون بناءهح على نظام معنّي ترتابط فيه العناصر ِوفق نسق تفاعلي

ترتيباً عقلياً  هومفتاح هذا النظام لساين باألساس، فإذا أعدنا اخلطاب احلجاجي إىل أبسط صورة وجدنا»، مشرتكة

                                                           
، إربد، األردن، 2عامل الكنب احلديث، ط،  -القرن الثاين للهجرة بنيته وأساليبهمن اجلاهلية إىل -سامية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب  1

 .21م، ص2011
 .110م، ص2002، الدار البيضاء، 1حممد طروس، النظرية احلجاجية من خالل الدراسات البالغية واملنطقية والليانية، النجاح اجلديدة، ط،  2
 21املرجع السابق، ص 3
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مبعىن أن اخلطاب احلجاجي هو خطاب استداليل يف جوهره، يقوم  1«.للعناصر اللغوية ترتيباً يستجيب لنية اإلقناع
وتحكتشف ، ا حبجج تستند إىل نظام العقل مبختلف آلياته االستنباطية والقياسية والرتكيبيةهعلى بناء القضايا ودعم

يقوم بتأويل اخلطاب ِوفق معارفه املنطقية املكتسبة، ولعل غياب من طرف املتلقي الذي  -االستدالل-هذه الِسمة 
 .يةهذه اآلليات البنائية والتحليلية لدى املتلقي يحفقد اخلطاب قيمته احلجاج

 .البرهنة. 2.2

تقنيات اإلقناع واحلجج و األمثلة  كل  وإليها تحردّ »وهي الطريقة اليت تحوظف فيها احلجج حلمل املتلقي على اإلذعان، 
يف ذهنّية ونفسّية املتلقي، وبالربهنة يسعى احملاجج إىل  2«.بأبلغ استدالل وصواًل إألى ألطف فكرة وأنفذها مروراً 

ألهنا غالباً ما تكون حمّل إمجاع بني الناس نظراً للشكل . تبليغ أفكاره وحججه ومعارفه بأقل جهد ويف أقصر وقت
 .الصارم يف بناءها

 الباحثني أثار العديد من، (Benoit Renaud بنوا رونو)وباإلضافة إىل هذه الِسمات اليت رصدها  
  :للخطاب احلجاجي من بينها مِسات أخرى

 .الحوارية أو التحاورية . 2.2

تنشأ ، حوار يقوم على عالقة ما متلق  قائم بني خطيب و حوار  مبين على اخلطاب احلجاجي يف جوهره خطاب  
باعتباره يحراهن ديدة يكشفها اخلطاب ذاته وهي عالقة تتخذ دون شك أشكااًل ع» بني مؤسس النص ومتلقيه،

أي اخلطاب يف ، 3«.علي إقناع أكرب عدد ممكن من املتلقني، بل يطمح أحيانا إىل إقناع ما يسمى باملتلقي الكوين
مهمة وأساسية يف تأكيد حجاجية النص إذ  جتعله  التحاوريةامتداده الزماين واملكاين، وعمومًا تبقى اخلاصية 

للتحاور يف االختالفات السائدة، فينتج عن  اً متناقضة تستدعي أطرافموضوع رؤى متباينة  بشكل ضمين أو صريح
 .ذلك فعل احلجاج مبختلف أشكاله وآلياته

 .Schématisationالتخطيط . 2.2

                                                           
 .21، صاملرجع السابق 1
 .21املرجع نفسه، ص 2
 .26املرجع نفسه، ص 3
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يتجسد عنصر التخطيط عن طريق االعداد املسبق لتقنيات بناء اخلطاب احلجاجي ِوفق معايري معّينة يضبطها  
حنتج  ملوضوع ما أو أطروحة معينة يعين أنّنا نرسم عن طريق اخلطاب كوناً مصغراً يثل فحينما »التخطيط احملكم، 

 1«.االمنوذج األمثل لوضعيٍة ما، لكن دون أن يعكس مقتضيات البناء العلمي مع االعتماد على بعد حواري
ضايا املطروحة والعناصر ة معّينة يف عرض القيَّ لمِ على ضرورة التزام سح  –التخطيط  –وبذلك تؤكد هذه اخلاصية 

على توزيع الوحدات احلجاجية  ختطيط يعمل على اً مؤسس اً ك اخلطاب احلجاجي خطابلاملكونة هلا، ليصيح بذ
 .ِوفق نظام سياقي تداويل غائي داخل اخلطاب

 .االنتقائية االنتقاء أو .3.2

يتم من  باعتبارها آلية والتداولية، وذلك اإلقناعيةفعالية ق الُتق  أهم االسرتاتيجيات اليتمن االنتقائية  د  عتح   
ويعمل مبدأ االنتقائية على ، يتقّيد هبا احملاجج يف بناء خطابه أن جيب واليت خالهلا انتقاء مكونات اخلطاب،

اختيار العناصر احلجاجية وُتديد مواقعها يف اخلطاب بشكل دقيق ومّوجه، مع العمل على مسايرة وضع املتلقي 
تكون مدروسة سلفاً قبل وجود اخلطاب، أي على املتلقي أن  ن، وخاصة أفاق انتظاره اليت جيب أه التأويليةوقدرات

 .2يكون دقيقاً يف اختياره للمؤشرات اليت متكن املتلقي من التأويل السليم للطرح املعروض

وعليه يكن القول أّن للخطاب احلجاجي مسات حمّددة متّيزه عن غريه من اخلطابات األخرى الغري حجاجّية،   
جبملة من الضوابط منها هو علقي كالربهنة واالستدالل أو ما يسمى ينطق اخلطاب، هذه السمات  وتتحّدد

ومنها ما هو لغوي يتخص بلغة اخلطاب  ومنها ما هو تداويل تأثريي بتحقق باملقاصد املعلنة واملضمرة للمرسل،
ومدى ُتقيقها خلاصييت التواصل واإلفهام، وهذه السمات ال تؤدي وظائفها احلجاجية منفردة ومنعزلة عن بعضها 

 .البعض، بل تتحقق هذه الوظائف أثناء تظافر هذه السمات اليت تشكل عصب اخلطاب احلجاجي

   .عاصرةالخطاب في الدراسات الحجاجية الم أنواع. 2

، تحقسم الدراسات النقدية احلديثة اخلطاب احلجاجي إىل ثالثة أصناف يكن أن يتلّون هبا احلطاب احلجاجي  
وبالرغم من أّن هذه األنواع الثالثة تنضوي ُتت مظلة ، احلجاجي البالغي والفلسفي والتداويلوتتمثل يف اخلطاب 

                                                           
 20املرجع نفسه، ص 1
 20املرجع نفسه، ص 2
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لكن ذلك ال ينع من تداخلها ، مرجعياهتا الفكرية وآلياهتا التطبيقيةإاّل أهنا ختتلف باختالف ، اخلطاب احلجاجي
 .وهذا ما سنحاول رصده الحقاً ، يف بعض األحيان وذلك من خالل تواجدها يف خطاب واحد جمتمعة

 .الخطاب الحجاجي البالغي .1.2

نوع من القول والتخاطب، أّما اخلطابة »باعتبار أّن  الدراسات البالغية القدية بنب البالغة واخلطابة فرقت  
ومن هذا    1«.البالغة فهي بعد أسلويب يف هذا القول، لذلك جاز احلديث عن بالغة اخلطاب واستحال العكس

اخلطابة لنجده متجلي يف كل أشكال الكتابة ك، يتجاوز جنس اخلطابة، اً ضروري اً أسلوبي اً املنطلق تصبح البالغة بعد
 البالغة فعل ضروري يف خمتلف اخلطابات ى، لتصبحاألخر  وغريها من األجناسوالقصة الشعر والفلسفة والرواية و 

، رسلاف املسطرة من ِقبل املة خمتلفة يف اخلطاب حبسب األهدالفعل البالغي أشكال وظيفيّ  ، ويتخذالطبيعية
من  البالغة لتصبح بذلك 2«النفع ،التأثريو  ،االرجتال ،الوضوح»:يف األغراض التاليةاملعاصرون  أهداف أمجلها

، تتجلى فيه باعتبارها أداة تحسخر إلقناع بكل أشكاله التواصلية لغوي كان أو غري لغوي ضروريات الفعل اخلطايب
أو ، واالستعارة اجلمهور والتأثري فيه عن طريق خمتلف الصور البالغية سواء يف شكلها املنطقي االحتمايل كالتشبيه

الذي  (بالحجاج البالغي)د على اإلبانة والوضوح واالستمالة، وهبذا يتجلى ما يحسمى الصور األسلوبية اليت تساع
 .على متلقيه يحعد عتاد بنائي وتبليغي يتوسله اخلطيب لفرض موضوعه أو رأيه أو قناعته

يذهب إذ  ، الدور احلجاجي للبالغةهناك من يحشكك يف  ملعطى البالغي يف اخلطاب، إال أنّ وبالرغم من أمهية ا  
ولكنها ال تفحم وال تقنع إاّل إذا تالمحت مع احلجج ومع ، بعض الباحثني إىل أّن البالغة قد تؤثر وتستميل

فاحلجاج يسعى إىل أن يكون إجراءاً عقلياً عكس  خمتلف األدوات العقلية اليت تساعد على ترجيح الرأي وتسويغه،
ا وهذا م ...نها ما هو إمتاعي ومنها ما هو تداويل وغريهاالبالغة اليت تتلون بعّدة ألوان منها ما هو حجاجي وم

فالصورة البالغية  3«.البالغة هي عملية أسلوبية تنشط اخلطاب، وهلا وظيفة إقناعية»: بقوله دونيسيؤكد عليه أ
إاّل أهنا ال تستطيع أن تصمد أمام السلطة التحليلية للعقل الذي يتاز خباصية الشك، ، على الرغم من أمهيتها
الصادق والكاذب، أما البالغة فتعمل على عرض احلجاج وموضوعاته يف  ويسوغ الرأي مبعىن أّن احلجاج يبين

 .تلقيقوالب وتقنيات تقتضيها مجاليات اإليصال وال

                                                           
 .101ص، م2001، الكويت، سبتمرب، 20، مج، 1، ع، جملة عامل الفكر، حبيب أعراب، احلجاج واالستدالل احلجاجي 1
 .122صم، 1919، بريوت، 2دار العودة، ط،  –صدمة احلداثة  -أدونيس، الثابت والنتحول  2
 .110ص، املرجع السابق 3
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 هذا إاّل أنّ  يف خمتلف اخلطابات املعرفية،اتان راسخاتان مس ة احلجاجية والبالغية مهاممّا سبق نستنتج أن السم 
كثرية يف منتوج لفظي واحد، كاألبعاد التداولية واللسانية والبالغية   وظيفية قد ينجم عن وجود أبعاد التداخل

 السمة جيعل من الصعب رصد األبعاد الوظيفية لكل من معقد وبية وما ينتج عنه من تشابكواحلجاجية واألسل
 .والتجاوزاحلجاجية والبالغية مما خيلق فرضيات احتمالية يف القراءة والتحليل قابلة لالستدراك 

 .الخطاب الحجاجي الفلسفي. 2.2

، إذ  من احملال تصور خطاباهتاملكون احلجاجي يف خمتلف ة اليت تستعني باياحلقول املعرف أهم من ةعّد الفلسفتح    
مذهب فلسفي أو ُتليل فلسفي معدم من احلجج واحلجاج، بصرف النظر عن أساليب هذا احلجاج من حيث 

احلجاجي يف اخلطاب ر املعطى جتذ   ويف ضوء، تفكري حجاجي بامتيازالشكل والقيمة، فالتفكري الفلسفي هو 
 وميشال مايري، وستيفن توملني، وغريهم من البالغيني املعاصرين شاييم بريملان، وألربخت تيتكاه، الفلسفي، عمل

بكل متفصالته  اخلطاب قارًا يف هذاُتت سلطة التفكري احلجاجي الذي يحعترب  الفلسفي على إدراج اخلطاب
 .النظرية وتوجهاته الفكرية

اعتماده يف الفلسفة؟  أي حجاج يتم ولكن، ّن التفكري الفلسفي هو تفكري حجاجي بامتيازأ :فرتض إذنلن   
وهل جيوز احلديث عن احلجاج يف الفلسفة أم عن الربهان والدليل القاطع؟ وهل توجد طريقة خاصة بالفلسفة يف 

 1؟.استعماهلا للحجج؟ وما الذي يضطر الفيلسوف إىل االستدالل حجاجياً 

فالفلسفة ، بني الفلسفة واحلجاججيب التماس الرابط الذي جيمع هذه األطروحات  نوقبل اخلوض يف اإلجابة ع  
هذا  ومن، ا هلذا اخلطاب العاقل واملعقولوبالتايل يحصبح احلجاج شرطًا حامسً ، إمجاال هي خطاب العقل واملعقولية

فالفلسفة تعتمد يف ، 2املنطلق يحصبح خطاب الفلسفة هو خطاب احلجاج والربهان بكل أشكاله الضرورية واملمكنة
وذلك حسب املعطيات املوضوعية ، هانية الصارمة كما تعتمد على األدلة احلجاجية احملتملةخطاهبا على األدلة الرب 

 .واملقامية وأيضاً ذهنية املتلقني للخطاب

، 3نرحمطه عبد الكما ذهب   يف مقابل تقرير بعض النقاد أّن اخلطاب الفلسفي هو خطاب برهاين وحجاجي  
أّن  ،ن وذلك لعّدة اعتبارات منهاهتدي باحلجة ال بالرباهاعلى أّن اخلطاب الفلسفي هو خطاب ي 1أكّد آخرون

                                                           
 .111ص، املرجع السابق، يحنظر 1
 .111ص، يحنظر، املرجع نفسه 2
 .121للتوسع اكثر قضايا احلجاج الفلسقي إذ اكان احتمايل أو ضروري، يحنظر، طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص 3
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هو أّن الربهان حمكوم مبعايري  وما يدعم هذا الطرح، بالرباهانالفلسفة بوصفها نصوصًا ومتونًا تستدّل باحلجة ال 
رره وذلك من خالل ُت...يحًا أو خاطئاً صحفالربهان إّما أن يكون  ،باحلجة واحلجاجهي غري معايري االستدالل 

لذلك تقاس معايريه بالقوة ، من لبس الداللة، أّما االستدالل احلجاجي فهو ال يلك صرامة وإلزامية الربهان
وهبذا يتعذر ، واإلقناع، بل التأثري والتقبل 2كما يف الربهان  فغاية احلجاج ليست الصواب والصحة، والضعف

تفكري يعتمد  بذلك التفكري الفلسفي يصبحل، ية الربهانية األحادية الداللةلألبنية املنطق إخضاع اخلطاب الفلسفي
 .نظراً للثراء الداليل واملعقولية واحلوارية اليت يضمنها النظر احلجاجي عل احلجاجي أو االستدالل احلجاجيعلى الف

خطاب يعتمد على خمتلف اآلليات احلجاجية يف حني  يف جوهره وممّا سبق نستنتج أّن التفكري الفلسفي هو  
ملواجهة بني األفكار واألطروحات هي واملناقشة وا ملتسمة باجلدلا اخلطاب طبيعة هذاف، يبتعد عن ما هو برهاين

يف حني يوفر الفعل احلجاجي ، فالربهان يحلغي هذه اخلصائص، اليت أَهّلت الفعل احلجاجي ليكون جمال اشتغاله
 .العرتاض وبناء الرأي والرأي املضاداب يسمح ملناسب لبناء مشهد حواريالفضاء ا

 .الخطاب الحجاجي التداولي. 2.2

إاّل أّن ، إىل أن القول أو النص احلجاجي ينتمي إىل حقل التداوليات حبيب أعراب يذهب الباحث املغريب   
وبالتايل جيوز القول بوجود تداولية البالغيني، ، ومتشعب من جهة ثانية، جمال التداوليات هو جمال واسع من جهة

 ية يف شِقها اللساينوقد ارتبطت نظرية احلجاج بالتداول، 3إخل...وتداولية اللسانيني، وتداولية املناطقة والفالسفة
ألّن اخلطاب التداويل يتوفر على خاصيات بنائية وبراغماتّية جتعله يساهم يف صياغة اخلطاب احلجاجي والعمل 

 .اإلقناعاالستمالة و على ُتقيق أبعاده الوظيفية املتمثلة يف 

االستدالالت  مجلة من اخلطابات الطبيعية، والقائم على خمتلف يف ل املتجلياوح إطار التدّ  يفويندرج احلجاج    
حلجاج يف جوهره تداويل جلملة أّن ان يرى طه عبد الرحموعلى هذا األساس ، على الربهان الصناعي احلجاجية ال

طابعه فكري مقامي واجتماعي، إذ  يأخذ بعني االعتبار مقتضيات احلال من معارف »العتبارات منها أّن 

                                                                                                                                                                                     
عن الدراسات البالغية املعاصرة، جند كل الدراسات تفرق بني احلجاج والربهان، فتضع األول يف حقل إذا انتقلنا إىل الدراسات احلجاجية املنبثفة  1

من بريملان، وتوملني،  اخلطابات الطبيعية والفلسفة، أما الربهان يف جنده يف العلوم املغلقة كالرياضيات والعلوم التجريبية، ويكن مراجعة يف هذا اجملال كل
 .ا بالنسبة للعرب يكن الرجوع إىل عبد اهلل صولة، وحممد سامل الطلىب واحلسني بنوهاشم وحممد العمريأمّ ...وأليفي ريبول

 .16ص، (ت.د)، اجلزائر (ط.د) ،ديوان املطبوعات اجلامعية، خليل أمحد خليل، تر، املنطق وتارخيه من أرسطو حىت راسل، روبري بالنشي، نظريح  2
 .102ص، واالستدالل احلجاجييحنظر، حبيب أعراب، احلجاج  3
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ولعّل هذا  1«.الب إخبارية، وتوجيهات ظرفية، ويهدف إىل االشرتاك مجاعيًّا يف إنشاء معرفة علمية، ومطمشرتكة
، للخطاب احلجاجي البىن االستداللية التفاعل بني البحث التداويل والبحث احلجاجي مّردحهح إىل املرونة املوجود يف

والسياق التداويل، وهذا ما  احلال املتعلقة باملخاَطبقتضايات املقامّية اليت يتم خالهلا مراعاة كل م واخللفّيات
ألنه ممارسة اتصالية بني املتكلمني تسمح حبل ، أن احلجاج تداويل يف جوهره» :ذهب إليه ميشال مايري حني قال

وهبذا تشرتك التداولية مع احلجاج من حيث أهنا تسعى إىل  2«.مشكالت املعىن من خالل وسائل تأثريية إقناعّية
 املقام باخلطاب من جهة ثانية،وعالقة ، ملتكلم واملخاطب من جهةامتمثلة يف ثنائية جابة عن أسئلة حمورية اإل

 :ويتمظهر البعد التداويل يف اخلطاب احلجاجي عموماً على صعيد مجلة من املستويات منها

  مستوى أفعال الكالم. 

نظريّة أفعال الكالم من إدراج احلجاج ضمن اهتماماهتا بعدما كانت تشتغل مع  مّكن التوسع الذي عرفته   
أي برد وظائف اجلملة إىل الفعل ، 3على األفعال اللغوية البسيطة، وليس املركبة (غرايس وسيرل وأستين)

مستوى آخر اتسم ية أفعال الكالم إىل نظر ها، وقد انتقلت يف توجيهالكالمي الذي يحعترب عندهم خمتص باجلملة 
الّلذين وسعا من النظريّة لتشمل األفعال اللغوية املركبة  (فان إيمرن وخروتندورست)بالتوسع على يد كل من 

هو عبارة عن فعل تكلمّي  »:فضال عن البسيطة، ويتجلى ذلك من خالل التعريف الذي أورداه للحجاج بقوهلما
لغوي مركب، ومعىن أّن احلجة فعل تكلمّي لغوّي مؤلف من أفعال تكلمّية فرعية، ومّوجهة إىل إثبا أو إبطال دعوة 

وجعله ملتبساً بألبسة مجلة األفعال اللغوية  ضمناحلجاج  وهبذا متكنت نظرية األفعال الكالمية من إدراج 4«.معّينة
 .تداولية لسانية

 يكن هذا التطور الوحيد الذي عرفته النظرية، فنظريّة احلجاج يف اللغة انبثقت أساسًا داخل نظريّة أفعال ومل   
فعل االقتضاء : وآرائه، واقرتح إضافة فعلني لغويني مهاأوستين  بتطوير أفكارأوزفالد ديكرو الكالم، حيث قام 

إىل مستوى آخر مع  أوستين وسيرل،وهبذا انتقل احلجاج من مستوى نظرية أفعال الكالم مع  5وفعل احلجاج

                                                           
 .12طه عبد الرمحن، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، ص 1
 .72ص، 2/ميشال مايري، اللغة واملنطق واحلجاج، تر، حممد أسيداه، ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته، ج 2
 .107ص، 2001يحنظر، عبد السالم عشري، عندما نتواصل نغري، أفريقيا الشرق، املغرب،  3
 .212طه عبد الرمحن، اللسان وامليزان أو التكوثر العقلي، ص 4
 .12يحنظر، أبوبكر العزاوي، اللغة واحلجاج، ص 5
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بعبارة أخرى يتمثل احلجاج عنده يف ، يتمثل يف إجناز نوع من التسلسالت االستنتاجية داخل اخلطاب ديكرو
 .1تائجج اليت تحستنتج منهاإجناز متواليات من األقوال، بعضها مبثابة احلجج اللغوية، وبعضها اآلخر مبثابة الن

، األفعال اللغوية داخل اخلطابمن ف تبع دور كل صنبت( فان إيمرن وخروتندورست)قام كل من  هذا وقد   
تحستعمل  فاألفعال االلتزامّيةوالبعض اآلخر ليس له ذلك الدو ر احلجاجي، ، طبيعة حجاجية عضهالبفوجدا أّن 

قبول وجهة الّنظر، أو الرغبة يف احلجاج من عدمه، ويف تدعيم موقف املخاِطب، والتعبري عن املوافقة واملناصرة، ل
فمنها ما ال يتضمن حجاجًا مثل  –حبسب الباحثني  -فليست كلها مناسبة للحجاج  عال التوجيهّيةفاألأّما 

، 2لّنقاش مثل التحدي والدفاع عن وجهة النظراألوامر وأفعال التحرمي، ومنها ما يستجيب لطبيعة احلجاج وا
، واليت هلا طابع األفعال االلتزامّيةاألفعال اللغوية حسب هذا التصنيف تنقسم إىل قسمني القسم يتمثل يف و 

الذي تضطلع به داخل اخلطاب، فطبيعتها الداللّية تقتضي  اإلقناعي االجنازي الدورحجاجي حمض من خالل 
أّما القسم الثاين فيتمثل يف األفعال التوجيهّية واليت بدورها تنقسم إىل قسمني قسم ذو ، بالضرورة فعل احلجاج

طبيعة حجاجية أفعال التحدي والنقاش، وقسم آخر ال يحث للحجاج بصلة مثل األوامر املباشر اليت ال تستدعي 
 .الدخول يف عملية حجاجية

، فاحلجاج قد يتجلى يف (االستفهام)ومن األفعال اللغوية اليت تستجيب لطبيعة احلجاج على سبيل املثال     
األسئلة اليت تنتمي إىل االستفهام التقريري حسب ما يقتضيه االستلزام احلواري، فاألسئلة »اخلطاب من خالل 

وبصفة عامة  3«.وذلك عندما يكون قصد املخاِطب غري مباشر، عليهأشد إقناعًا للمخاَطب، وألقوى حجة 
املتلقي حنو دفع يكن القول أّن الكثري من األفعال الكالمية تضطلع بوظائف حجاجّية، والسيما عندما هتدف إىل 

خارج  نجزحبصول فعل م ، فتداولية الفعل الكالمي داخل اخلطاب احلجاجي تتحّقق4نتيجٍة معّينة أو صرفه عنها
 .عن الفعل الكالمي أو ما يسمى بالفعل التأثريي اً الزم وغالباً ما يكون فعالً الذي و  اخلطاب،

 مستوى السياق. 

                                                           
 .11يحنظر، املرجع نفسه، ص 1
الكنب  حافظ امساعيلي علوي، عامل: احلجاج مفهومه وجماالته، إعداد: يحنظر، عبد اهلادي الشهري، آليات احلجاج وأدواته، مقال ضمن كتاب 2

 .67ص/1م، ج2010،إربد، األردن، 1احلديث، ط، 
 .62ص/1ج، املرجع نفسه 3
 .29ص، يحنظر، حبيب أعراب، احلجاج واالستدالل احلجاجي 4
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يذهب البحث التداويل املعاصر إىل أن جناح العملية اخلطابية ال يتوقف على الكفايات اللغوية للمتكلم فقط،    
ُتتها قدرة املتكلم على إجناز خطاب مالئم  اليت تندرجولكنه يعتمد بشكل كبري على الكفايات التداولية 

للسياق، فال يكفي مثال حشد اخلطاب جبملة من األفعال الكالمية احلجاجية دون خضوعها ملبدأ التداول 
وأن تحصاغ ، يف موقف معنّي  -األفعال الكالمية-جيب أن تنزل »:بقوله( فان ديك)السياقي، وهذا ما يؤكد عليه 

فنحن حنتاج إىل ( ...السياق)والّلفظ التقين الذي نستعمله يف مثل هذا املوقف هو مصطلح ...ّينةيف ممواقف مع
وفيما خيص النجاح التداويل فإّن ...لفظ خمصوص حىت ندّل على صفة اطّراد النجاح التداويّل للعبارة املتلفظ هبا

مة اخطاب ءمبدى مال التداويل مرتبط حلجاجية يف الدرسفنجاح العملية ا 1«.لفظ املناسبة يكن أن يحستعمل
كل األبعاد  راعيفاملخاِطب جيب عليه أن يح ، ةاألدبيات التداوليّ  بعض أو ما يسمى باملناسبة يف، للسياق التداويل

ولعّل هذا ما ذهب إلية ، من أجل صياغة ملفوظ يحليب أهدافه احلجاجية السياقية احملاطة بالعملية اخلطابية وذلك
شرط احملتوى القضوي، والشرط التمهيدي، وشرط اإلخالص، »حني صاغ شروط املناسبة التداولية يف سيرل 

عن االشتغال التداويل لألفعال وال  ،ال يكن احلديث عن اخلطاب، هذه الشروط يف ضوءو  2«.والشرط األساسي
 .د واملسري  للعملية احلجاجيةالسياق الذي يحعّد احملدّ  عن الكالمية وال عن ضروب إجناز األفعال التأثريية مبعزل 

يضم أيضًا التوقعات والرتقبات »والسياق يف الطرح التداويل ال يكتفي مبراعاة احمليط املباشر للخطاب بل   
وسيع والفرضّيات والعقائد والذكريات واملسابقات الثقافّية، وافرتاضات خول احلالة الذهنّية للمتكلم، كما يكن ت

ضافة بعض الفرضّيات املستعملة أو املشتقة من عمليات االستقراء السابقة، فكل السياق بالرجوع إىل اخللف بإ
ة على جمموعة من فالسياق إذن هو عملية مفتوحة ومبنيّ  3«.سياق يضم سياقًا عاًما وسياقات صغرية جداً 

غالبًا ما تكوم  اقات املباشرةمن اخلطاب، فالسيّ االختيارات اليت تحساعد على ُتقيق املغزى احلجاجي التداويل 
السياقات الغري مباشرة واليت جيب على املتكلم البحث عنها وتسخريها يف اخلطاب لتحقيق أهدافه  عكس متاحة،

                                                           
 .221م، ص2000تر، عبد الفتاح قنيين، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،، (استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل التداويل)فان ديك، النص والسياق  1
 :جعل سريل أربعة شروط للمالءمة خلصها يف  2

يتحقق هذا الشرط إذا كان إذا كان للكالم معىن قضوي، ويتحقق يف الفعل إذا كان دااًل على حدث يف املستقبل يلزم به : شرط احملتوى القضوي -
 .املتكلم نفسه

 .يتحقق إذا كان املتكلم قادراً على إجناز الفعل: الشرط التمهيدي -
 .يتحقق إذا كان املتكلم خملصاً يف أداء الفعل، فال يقول غري ما يعتقد، وال يزعم أنه قادر على فعل ما ال يستطيع: الصاشرط اإلخ -
يحنظر، حممود أمحد حنلة، أفاق جديدة يف البحث اللغوي املعاصر، ، يتحقق حني حياول املتكلم التأثري يف السامع ليحتجز الفعل: الشرط األساسي -

 .76/17/12م، ص2002جلامعية، مصر، دار املعرفة ا
 29عبد السالم عشري، عندما نتواصل نغري، ص 3
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 اخلطابات احلجاجية يف جندبل  ،وهبذا يكن القول أن السياق يف اخلطاب احلجاجي التداويل متعدد، احلجاجية
 .به اخلاص اقهسيكل ملفوظ ل

هو ما جعل الدرس اللغوي  1بالغينيعند ال باملقام بثنائية السياق عند التداوليني وولعل هذا االهتمام الكبري   
 خاصةحظّي باهتمام كبري يف النظريات احلجاجية املعاصرة، و  أّن املقامالتداويل يلتقي مع الطرح احلجاجي، إذ  جند 

ة وحقائق ات برهانيّ مدهو البؤرة اليت تلتقي فيها مجيع العناصر احلجاجية من مق قامالذي رأى أّن املبيريلمان مع 
ة وقرائن بالغية وقّيم، وذلك بوصفها أسًسا حجاجّية البّد من طرحها بصيغ خمتلفة يف املقام، وعلى املتكلم فعليّ 

بيه، من ذلك اختيار املقدمات لبناء جسور التواصل األوىل مع خماطأن يراعي عناصر املقام عند بناء مقدماته 
كبري يف توجيه مسارات القول   ، فللمقام أثر  2ون يف ثبوتيتها املرجعّيةاملسلم هبا عند املعنيني واليت ال يشككّ 

 . احلجاجي وتلوين اسرتاتيجياته اخلطابية، وذلك من أجل ضمان حجاج ناجح وناجع بني املتحاججني

املناسبة مؤط رًا تداولّيًا ألي  خطاب حجاجي، إذ  ال يكن الدخول يف عملية /املقام/السياقوهبذا يحصبح    
لمتكلم أو بالنسبة  ل، سواءًا من حيث اإلجناز احلجاجيةالتواصلية اد املقامّية للعملية حجاجية دون مراعاة األبع

 . لمتلقيبالنسبة ل التأويل و  التفسري من حيث

   التحاوريالمستوى الحواري أو. 

 جوهريًا يف خطاب حجاجيب تداويل، وتذهب بعض اإلجتاهات التداولية  مكونًا اخلطابية احلوارية الظاهرة تحعدّ   
تقنًيا بتنوع وتباين أمناط  أساس احلجاج هو احلوارية وما تتطلبه من عملّيات حجاجّية تتنوع وتتبايّن»أّن  إىل

الذي   ظاهرة ختاطبّية راسخة يف كل خطاب، والسيما اخلطاب احلجاجي  فاحلوار 3«.التحاور ومراتب احلوارية
تتعدد فيه الذوات وتتباين فيه األصوات سواء كانت مضمرة أو حاضرة يف املسرح اخلطايب، ولعّل هذا ما أكد عليه 

نه يؤسس االستعمال التداويل للغة هو استعمال حوارّي من حيث املبدأ، أل»حني اعتربوا أّن  بالغينيبعض ال
لذا فخاصية االستعمال التداويّل احلوارّي هي اخلاصية  اتصااًل ظاهريًا مع اآلخر يف سياق ومقام تواصليني  حمددي ن،

                                                           
رح التداويل من القضايا اليت جيب الوقوف عليها هو الفرق بني املقام والسياق، فهناك من يرادف بينهما يف خمتلف النظريات اللسانية، بينما ذهب الط 1

املقام هو اإلطار العام للقول الذي يشتمل زمان القول ومقامه وهويّة الباث وهويّة املتقبل وعالقتهما واحلجاجي إىل التفريق بينهما حني اعترب أّّن 
طاب، ببعضهما البعض، وكل ما يعرفه أحدمها عن اآلخر، يف اعتربت السياق هو كل ما حييط بالقول املقصود من أقول تسبقه وأقول تلحقه داخل اخل

 .90، ص2010، ليبيا، 1يحنظر، علي شعبان، احلجاج واحلقيقة وآفاق التأويل، دار لكتاب اجلديدة، ط،  تساهم مفسراهتا يف ُتديد معناه،
: احلجاج مفهومه وجماالته، إعداد: يحنظر، حممد سامل ولد حممد األمني، مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، مقال ضمن كتاب 2

 .210-2/209م، ج2010،إربد، األردن، 1نب احلديث، ط، حافظ امساعيلي علوي، عامل الك
 .102ص، حبيب أعراب، احلجاج واالستدالل احلجاجي 3
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على حلظتني توجدان يف عالقة بذلك اخلطاب  ليتوزع 1«.األوىل للحجاج والتفاعل التواصلي املتعلق باملتحاورين
يستحضر اإلنسان اآلخر داخل اللغة بكل  -احلواري -املستوى  حالّية واحدة، فاخلطاب التداويل ضمن هذا

ليصري بذلك االستعمال التداويل استعمااًل حجاجًيا واستدالليًا من حيث  معطياته التفاعلية والتواصلية واملقامّية ،
 .االعرتاض والرأي اآلخرو  احلجة ضبطه للعملية احلواريّة القائمة على أساس

 لمانيبير اليت أو ردها  اتريفجاجية املعاصرة من خالل بعض التعاحلواري يف النظريات احل عدبكما يكن رصد ال   
للحجاج، إذ  اعتربه دراسة لطبيعة العقول، مّث اختيار أحسن السبل حملاورهتا، مث حماولة حيازة انسجامها اإلجيايب، 

وهذا احلوار قد يكون صرحياً من خالل إعالن مواقف علنّية معّينة، وقد يكون ضمنيًّا  والتحامها مع الطرح املقدَّم،
عن  مباشرة ، تتجلىيف اخلطاب احلجاجي مِسة قارّة هيفخاصية احلوار  2باملخاَطب املتخّيلبيريلمان أو ما يسميه 

اضي، لينتج عن ذلك ما يسمى باستحضار خماَطب افرت قد تكون ضمنّية  وأطريق املناظرة واملسائلة واملناقشة، 
احلوار  ليصبح بذلك 3حول مسافة موجودة بني الذواتحوار ميشال مايير باحلوار احلجاجي والذي اعتربه 

املسافات اليت قد تولد االختالف  لتقريب بني الذوات وبني وجهات النظر، وطيّ  احلجاجي التداويل وسيلة ل
 .بينهم

بني التداولية والبالغة احلجاجية يندرج يف سياق تأكيد إمكانية ُتول البالغة إىل وممّا سبق نستنتج أّن الربط    
خمتلف اخلطابات الطبيعية ورصد أبعادها احلجاجية  نظرية نصية تداولية ُتمل على عاتقها مسؤولية ُتليل

عّدة نواحي سواء من حيث  يتجلى مناحلجاجي  ملوجود بني الدرس التداويل والدرسالتفاعل اوالتداولية، ف
طاب ختلقي و متكلم و من مهتم بالعناصر ذاهتا ي ، أو من حيث االهتمامات، فكل منهماواآلليات املفاهيم

املستوى احلواري أو  وتتضح السمة التداولية للحجاج أكثر يف، ، وكالمها ينشدان اإلقناع والتأثري يف اآلخرمقامو 
لكونه يحقّدم يف سياق تواصلي يات احلجاجية اليت توظف اآلليات التداولّية، التحاورّي الذي يحعّد من أهم املستو 

 .مقاصد احلوار يضمن فّعال مثايل ُتقيق تواصل حمّدد حياول فيه املتحاورون حل خالفاهتم  والعمل على

 .(بين المتكلم والمتلقي والمقام اإلنتاج واإلنجاز كفايات  دراسة في)الخطاب الحجاجي : المبحث الثالث

                                                           
 .26/29م، ص2010أفريقيا الشرق، املغرب،  –دراسة تطبيقية يف اللسانيات التداولية  -احلوار وخصائص التفاعل التواصلي ، حممد نظيف 1
 .190-169ص/ 2مفهوم احلجاج عند بريملان وتطوره يف البالغة املعاصرة، جيحنظر، حممد سامل ولد حممد األمني،  2
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الكفاية هي مجلة  وذهبوا إىل أنّ ، ركّز النقاد املعاصرون على أمهية الكفاية يف بلورة اخلطاب احلجاجي وتوجيهه   
معارف ومهارات وقدرات  منالقدرات املكتسبة اليت تسمح بالعمل يف سياق معنّي، ويتكون حمتواها  من

يقوم الفرد الذي اكتسبها باثارهتا وبتجنيدها وتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما  واجتاهات مندجمة بشكل مركب،
فالكفاية هي القدرة على العمل، وحسن تصريفه يف خمتلف السياقات اليت يكون فيها ، 1دّدةحموحلها يف وضعية 

املتكلم، وكفايات املتلقي، وتنقسم الكفاية يف الدراسات احلجاجية املعاصرة إىل ثالثة أقسام، كفايات هذا  .الفرد
 .وكفايات املقام

 .كفايات المتكلم.1

، فاملتكلم اخلطاب تلك اإلمكانات اللغوية وجمموع ما يسمح للمتلفظ من إنتاج يإّن املقصود بكفايات املتكلم ه
يل يحصبح ولية، وبالتاتلزمه إىل جانب الكفايات اللغوية، كفايات أخرى، عقلية واستداللية ونفسية وثقافية وتدا

نتج هو عبارة عن ُتويل نوعي للغة إىل خطاب ُتكمه عناصر أخرى غري لغوية، تفرض علينا أن ننظر الكالم امل
شيء جمّرد وذو وضع نظر إىل املتكلم على أنه أن ال ن إىل اللغة باعتبارها فعاًل تواصليًا اجتماعياً، كما تفرض

 اجتماعّيًا ينطلق يف تشكيل مواده اخلطابية داخل مقامات اعتباري نظري، بل جيب النظر إليه باعتباره فاعالً 
 .2ووضعيات اجتماعّية ملموسة وحمّددة

كما أن هناك جانبًا مهمًا يف الكفايات املتعلقة باملتكلم، إذ  جيب التمّييز بني نوعني من الكفاية، تتعلق األوىل   
فمن أجل أن يحنتج املتكلم خطابًا فال بحّد له من كفايات لغوية جاز، اإلن بكفاياتوالثانية  تاجاإلن اتبكفاي

وعقلية وأدبية وثقافية، أّما إذا أراد أن يحلقي هذا اخلطاب أمام الناس تلزمه كفايات أخرى تتعلق مبستوى اإلجناز 
من حركة »خرين واملتمثلة يف بالكفايات احلركية واإليائية واجلسدية وكل ما يصدر من ذات املتكلم يف اجتاه اآل

 3«غري من األدوات اإلجنازية األخرىصامتة أو نظرى ذات مغزى، أو إشارة مرفوقة مبلفوظ أو لباس خاص و 

 .المتكلم اإلنتاج لدى اتكفاي.2

                                                           
 .11م، ص2002( ط.د)يحنظر، حممد الدريج، الكفايات يف التعليم، منشورات سلسلة املعرفة للجميع دار الوحيدي،  1
 .70م، ص2017، األردن، 1كنوز املعرفة، ط،    -قي لبالغة اخلطابحنو تصور نس -ينظر، حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي  2
 .71املرجع نفسه، ص 3
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وهي عبارة عن مجلة من املعطيات تساعد املتكلم على إنتاج خطاب معني أي يف جنس حمّدد ويف سياق معنّي، 
من الضروريات اليت تربهن على قدرة املتكلم يف إنتاج خطاب خيضع ألدبيات التواصل،  وتعّد  كفايات اإلنتاج

 :وتنقسم هذه الكفاية بدورها إىل مستويني

  مستوى عام. 

الضرورية واملتنوعة اليت تسمح بإنتاج خطاب كيفما كان نوعه وجنسه،  هذا املستوى مبختلف الكفاياتيهتم 
ألهنا تتعلق بكفايات لغوية وأدبية ومعرفية وثقافية عديدة، وهي اليت تؤهل الكفايات الموسوعية، طلق عليها ويح 

فاخلطاب يف ثباته ووجوده  1«ثقافية-السوسيو بية ومكانتهاألدو إلنتاج خطاب تكون له قيمته اللغوية »املتكلم 
اليت من شأهنا تقوية اخلطاب وتدعيمه على مستوى الزمن واالمتداد متوقف على نوعية الكفايات املسخرة فيه، و 

 .ليححقق أبعاده التداولية السطة ن طرف املتكلم

  مستوى خاص. 

يهتم هذا املستوى بكفايات نوعية فقط، تتعلق بالقدرة على اإلنتاج يف جنس معنّي من أجناس اخلطاب،   
إنتاج اخلطاب سواًء كان شعراً أو خطابة فالبالغيون غالبًا ما يقفون عند الكفايات املوسوعية لعلمهم بأمهيتها يف 

أو كتابة، إاّل أهنم يدكون أن هناك خصائص نوعية متّيز بني خمتلف األجناس الكتابية، كضرورة علم الشاعر 
والروائي بطبائع السرد واخلطيب بطرق اإلقناع  2بالبحور واألوزان والقوايف، والكاتب بفنون املكاتبات والتوقيعات

هنا يلجأ املتكلم إىل كفايات إنتاجية خاصة تساعده على ، ألجناس األدبية متباينة فيما بعضهاواالستمالة، فا
 .ُتقيق فعل الكتابة داخل جنس معنّي ومقام حمّدد

 .(المتكلم لدى نتاجاإلات أدو دراسة في ) لخطاب الحجاجيا كفايات. 2

، واليت رأينا أهنا ذات صلة مباشرة مبوضوع دراستنا، ام أن نقف على بعض الكفايات املوسوعيةنقرتح يف هذا املق  
ومن بني ، وهي كفايات احيتاجها املفسر إلنتاج خطاب مبين على أسس علمية ويتسم بالفعالّية يف شقه التداويل

 :هذا الكفايات ما يلي

 الكفايات اللغوية واألدبية. 
                                                           

 .72املرجع نفسه، ص 1
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 تعريف هذه الكفاية بأهنا القدرة على إنتاجل ما حيتاجه مؤلف اخلطاب هو معرفة اللغة، و يكن إّن أوّ      
، والكفايات اللغوية اليت داخل علوم تلك اللغة ِوفق األصول والقواعد املتعارف عليهاو داخل اللغة،  خطاب ما

فاللغة اليت يحنتجها املتكلم »اخلطيب أو الشاعر أو الكاتب غري تلك اليت حيتاجها املتكلم العادي،  حيتاجها
ظر إىل شكلها ولفظها وحنِوها وسالمتها بل نكتفي مبضموهنا ومقصودها، يف حني حيتاج مؤلف العادي ال يحن

يط بكل علوم اللغة الضروية، وأن يكتلم القدرة على التصرف السليم من  املتمرس يف هذه الكفاية إىل أن حيح
 .فاملعرفة الواسعة والدقيقة باللغة من الشروط اجلوهرية واألساسية لكل من يؤلف خطابا 1«.اخلطأ

يف لغته عن لغة  املتكلم على إنتاج خطاب يتمّيزفالكفايات اللغوية املطلوبة يف هذا املستوى تتعلق بقدرة    
تضمن  آليات لغوية الل تسخريالتواصل والتأثري يف اآلخر، وذلك من خلغة قادرة على ُتقيق التخاطب اليومي، 

ولعّل هذا النوع  2«.من دون أن يفقد هذا التواصل اللغوي أدبّيته وشاعريّته»التواصل مع كل طبقات اجملتمع  فعل
الذي يضمن حدوث علمية اإلقناع والتداول، ألن سهولتها ومرونتها تحكسبها القدرة على التواصل من اللغة هو 

مث ُتقيق األبعاد التداولية احلجاجية للخطاب من خالل عملية االختيار املعجمي  مع اآلخر كفعل أويل متهيدي،
 .يستعني هبا مؤلف اخلطاب اليت والصويت  والرتكييب والصريفيلوالدال

وبالرغم من األمهية اليت يحوليها البالغيون املعاصرون للكفايات اللغوية يف اخلطاب احلجاجي، مبختلف     
ثقافية تداولية من »واملعجمية والرتكيبية والداللية، إاّل أهنم اهتموا بكفايات أخرى ذات طبيعة مستوياهتا الصوتية 

مبعىن أّن الكفايات اللغوية  3«.ثقايف بنجاعة وفعالّية-دوهنا يصعب على اخلطاب أن يتدخل يف حميطه السوسيو
وعليها يحعّولح يف اخلطاب ، اويلدمن جممل الكفايات األخرى اليت تضطلع بدور حجاجي ت امتثل جزءًا بسيطً 

 .تحقيق أهدافه الوظيفيةل

  الكفايات الثقافية والتداولية. 

اإلحاطة بالعامل اخلارجي الذي يحريد أن »إّن املقصود بالكفايات الثقافية يف هذا املقام، هو قدرة املتكلم على 
فالثقافة هي ذلك  4«.التداولية خلطابهيتدخل فيه، وأن يعرف كيف يـحَوظف عناصر هذه الثقافة لصاحل الغايات 

                                                           
 .79، صالسابق املرجع 1
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 قدراتالعلى  حضور عنصر الثقافة يف اخلطاب نيح كما يحبِ ة،  طاب لألهداف حجاجية تداوليّ الفعل املتجلي يف اخل
يط ببعض العلوم أو لمتكلماملعرفّية ل ، والثقافة هنا مأخوذة يف معناها العام، فال يكن تصور خطيب أو كاتب ال حيح

التاريخ والعادات والتقاليد والقّيم واألخالق والطبائع، ويكن القول أّن احلاجة إىل الكفايات الثقافّية جزء من 
ألن ، فما تتطلبه الكتابة من معارف دقيقة وواسعة غري اليت يتطلبها الشعر»،تتفاوت تبعًا لطبيعة جنس اخلطاب

فالثقافة هي خاصية متجّذرة   1«.املبالغة واحملال واجملازهذا األخري ال تفرض طبيعته معرفة يقينّية، فهو يغتمد على 
يف جنس الكتابة النثرية، عكس الكتابة الشعرية اليت يحستبعد حضور املستوى الثقايف فيها، ألّن طابعها التخييلي ال 

ّند خمتلف املعارف الثقافّية والفكرية  بدأها خدمتًا مليسمح حبضور مثل هذا املستوى، عكس الكتابة النثرية اليت جتح
 .التداويل

ونقصد بالكفايات الثقافية أيضاً، هي ذلك النوع الذي يسمح بإنتاج خطاب يعرف كيف خياطب طبقة معّينة    
قق أهدافه التداولية دون أن يكو   ن معرفة أو صورة من الناس يف حدود لغتها ومعرفتها، فال يكن للخطاب أن حيح

ولعّل هذا ما نلتمسه يف الرتاث البالغي القدمي، وبالتحديد عند أيب هالل العسكري ، مسبقة عن من يحريد خماطبته
وإذا كان موضوع الكالم على اإلفهام، فالواجب أن تحقسم طبقات الكالم على طبقات » حني يقول( ه292)

ال يعرفه،  الناس، فيخاطب السوقي بكالم السوقة، والبدوي بكالم البدو، وال يتجاوز به عما يعرفه، إىل ما
من خالل هذا النص نستنتج أّن ُتقيق الفعالية التداولية  2«.فتذهب فائدة الكالم، وتحعدم منفعة اخلطاب
وحماورهتم يف ضوء ثقافتهم املتداولة يف بيئتهم، وهذا من شأنه أن للخطاب مرتبط مبراعاة مقامات املخاطبني، 

 .صل فّعال، وتداول وظيفيايضمن تو 

ومهما تعددت معاين الكفايات الثقافّية، فإن أمهيتها ال ختفى عندما ننظر للخطاب من منظرو تداويل، فال   
يكن أن يكون للخطاب أثر ما يف املقام الذي يستهدف التواصل معه والتأثري فيه، ما مل يحأخذ بعني االعتبار 

، يف ما تفرضه خمتلف املقامات واملناسبات التصرفدراً على وما مل يكن قاثقافية هلذا املقام، -اخلصائص السوسيو
علهم يعدلون أن خاطبني جب يف املريتأثي تلك الكفايات اليت تستطيع الوهنا يتعلق األمر بكفايات ثقافية تداولية، أ

تسخري أحداث تارخيية قدية يف خطاب ما، من شأنه أن يحغرّي ما يعتقده املتلقي يف بعض معتقداهتم، فمثاًل 
 .ضر، ومن هنا نستطيع القول أّن الكفايات الثقافية ضرورية ألي خطاب يروم اإلقناع والتداولاحلا
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 الكفايات النفسّية االنفعالية. 

تحعّد الكفايات النفسّية من املستويات اليت يحراهن عليها البالغيون املعاصرون يف اخلطاب احلجاجي باعتبارها    
وقد إختالف النقاد يف ُتديد مفهوم هذا النوع من الكفايات، ، واإلقناع ستمالةحقق هبا االإحدى الطرق اليت تت

حبسن »أّما بالنسبة لالعتبار األول فهي تتعلق فمنهم من عرّفها باعتبار املتكلم، ومنهم من عرّفها باعتبار املتلقي، 
يط مع مراعاة الظروف ال...اختيار اللحظات النفسية األكثر مالءمة لوالدة اإلبداع داخلية واخلارجّية اليت ُتح

أو ما يحسمى اليوم عند  ، اإلبداع دةالظروف املصاحبة لوالمبختلف  فالكفايات النفسّية هنا هتتم 1«.باإلبداع
مبا قبل النص، أي املرحلة الزمنية اليت يحولد خالهلا النص »وهو علم يهتم ، الغربيني  بالنقد التكويين لإلبداع

وعن  فيها، كّونت اليت تأثرياتالفالعمل األديب اإلبداعي يف شكله النهائي ال يكن أن يتجرد عن  2«.ويتكّون
، لينتج عن ذلك ألفاظ ومجل مشحونة بانفعاالت أثناء إنتاج اخلطاب املتكلم صاحبت النفسّية اليت  السياقات

 .املتكلم

غيني القدامى، وذلك من خالل مجلة الوصايا كما جند هذا النوع من االهتمام بالكفايات النفسّية لدى البال  
قّدموها للكتاب أثناء ممارستهم للعملية اإلبداعية،مركزين على الشروط النفسّية اليت جيب أن والتوجيهات اليت 

اإلبداع خاضعا لوالدة قهرية، أو عسرية، »تتوفر يف العمل اإلبداعي قبل والدته، ومن أهم هذه الشروط أال يكون 
ارس املبدع حلظة اإلبداع ننوع من اإلكراه النفسي، أو سلسلة متوالية من احملاوالت الفاشلةفال يحستح  3«.سن أن يح

وصفاء  رتبط بامليول والرغبةتاجلهد العسري، بل   تستدعيفاإلبداع يف نظر النقاد القدامى هو عملية تلقائية حرة ال
انتظار حلظة يحستحب و ، يف حلظات عدم االجابة واإلبداع ال يحستوجب اكراه النفس على اإلنتاج، فالذاكرة والفكر

: بقوله على هذا ابن رشيق القريواين    يؤكّد و  ،مع اإلبداع من خالل متاهي الذات النفس وجتاوهبا تلقائياً مطاوعة 
فأرح نفسك، وال تعمل إاّل وأنت فارغ القلب، واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إىل  فإذا عارضك الضجر»
ويف ضوء هذا النص يتضح أّن عملية اإلبداع ال تتأتى ُتت اإلكراه  4«.سن نظمه، فإن الشهوة نعم املعنيح

ختيار الفرتات الزمنية اليت تكون فيها النفس يف مع حسن ا والضجر، وإمنا تتحقق باالعتدال والتوازن النفسّي،

                                                           
 .21ص -حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب -حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي  1
 .11صم، 1997، (ط.د)بيري مارك دوبيازي، النقد التكويين،  تر، وائل بركات وغسان السّيد، مطبعة زيد بن ثابت،  2
 .29املرجع السابق، ص 3
م، 1961، بريوت، لبنان، 2ابن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، تح، حنند حني الدين عبد احلميد، دار اجليل، ط،  4
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بل هو وليد ، اباالنشغال والقلق والتوثر أو االضطر صفاء، فاإلبداع ال يكون وليد حلظات و  حالة ارتياح وطمأنينة
 .حلظات الرغبة وامليول واالنتشاء الذي يحولد عمل إبداعي متوازن

ينبغي للشاعر أو اخلطيب  منقصة كراه واإلجهاداعتبار اإل وممّا سبق نستنتج أّن البالغيني والنقاد ييلون إىل   
ا يحسمى عند القدامى قط املبدع فيميب يف مثل هذه احلاالت يحس، ألن اإلصرار على ممارسة الفعل األداجتّنبه

وهبذا يكن ، الذي ال يحستحب يف العمل األديب، والذي غالبًا ما يكون ممقوتًا لدى النقاد 1عبالتكّلف والتصنّ 
القول أّن اخلطاب اإلبداعي عموماً واخلطاب احلجاجي خصوصاً خيضع ملا يحسمى بالكفايات النفسّية، أو السياق 

وعندما نتحدث هنا عن ، بداع والتوليدالنفسي الذي حيكم العملية اخلطابية أثناء إنتاجها، واليت تسمح للذات باإل
العمل اإلبداعي ال نقصد به جنس معنّي من اإلبداع، بل اخلطاب كيفما كان نوعه وجنسه يستدعي نوعًا معيناً 

 .من الكفايات النفسّية واالنفعالّية اليت جيب أن تحأخذ بعني االعتبار أثناء اإلنتاج

 .كفايات اإلنجاز لدى المتكلم. 2

تتجاوز ، ويندرج عملها يف أهنا تسمح للخطاب بتوظيف عناصر إضافّية 2وتسمى أيضًا بالكفايات املسرحية  
ويتمثل ذلك يف املعطيات الصوتّية واحلركّية واجلسديّة اليت يوظفها املتكلم أثناء إلقاء ، البناء الداخلي للخطاب

اء آخر تتعدد فيه اللغات وختتلف وتتحّد لتشكل خطابه، لينتقل بذلك اخلطاب من وضعه اللفظي اللغوي إىل فض
 من كل النواحي الداخلية واخلارجية، والغاية املرجّوة من هذا املبحث هو الكشف لنا خطاب متجانسًا ومتكاماًل 

 .عن األمهية اليت أو اَلَها النقاد خلاصية اإلجناز يف اخلطاب عموًما وللخطاب احلجاجي خصوًصا

حلجاجي من اآلليات اليت أحخذت بعني االعتبار يف الدراسات البالغية املعاصرة، وألن مسرحة اخلطاب ا  
سنحاول ابراز دور الكفايات املسرحية االجنازية املتعلقة بالعناصر األدائية اخلارجية اليت تتضافر مع املعطيات اللغوية 

تكامل يف البناء والتّوجه الذي خيضع اللفظية يف بناءها الداخلي الرتكييب، لتشكل لنا خطابًا حجاجًيا يتسم بال
بناءه على جّل املستويات، إاّل أّن هذه الكفايات اإلجنازية ال تكون ضرورية إاّل عندما يكون ملنطق واحد يف 

 . يتحول من خالله إىل فعل إجرائي يحلقى أمام متلقي أو جمموعة من املتلقني اخلطاب شفوياً 
                                                           

 .209ص -حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب -حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي  1
وتعّرف ، هي عملية ينتقل فيها اخلطاب من طور الكتابة إىل طور العمل الذي تتحد فيه عناصر اللغة والصوت واملعطيات املرئية: الكفايات املسرحية 2

لعوامل أيضا  بأهنا احلضور الفيزيقي املتزامن للمتكلم والسامع من خالل جسد يعمل من أجل أجناز فعل مسرحي بالصوت واحلركة واللباس وبكل ا
،  -حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب -حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي يحنظر، ، احلواسّية االنفعالية والعقلية اليت يوفرها إجناز هذا العمل

 .12/12ص
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 .الكفايات المسرحية ودورها في عملية اإلقناع .1.2

إّن اإلجناز الفعلي للخطاب يف الكفايات املسرحية يعين ُتوله إىل مادة حّية تستعني يف غالب األحيان    
ويضطلع عنصر التشخيص يف البالغة املعاصر بأدوار حجاجية، حبيث يدعم  بالتشخيص الشفوي املباشر،

ف إىل الدالالت اللغوية والعقلية املتمركزة داخل اخلطاب، ويتشكل الفضاء اخلطاب بدالالت جديدة تحضا
أّن اجلسد قد دينامية، إىل حد يسمح بأن نفرتض جسد املتكلم بطريقة باخنراط »املسرحي للخطاب احلجاجي 

العقلية يتماهى مع جسد  طاب يف خمتلف أشكاله اللغوية واستدالالتهمبعىن أّن اخل 1«.ُتّول هو نفسه إىل خطاب
لتتشكل بذلك نوع من الفرجة املسرحّية، ولكي يتحقق اإلجناز ، ن طريق خمتلف احلركات اجلسمانيةعاملتكلم 

، الثوتر والطاقة، فمن دوهنا الفعلي للخطاب احلجاجي يف أبعاده اإلقناعّية، البد من الرتكيز على عنصرين مهمنّي 
ليست العالقة »املخاطَبني، ففي مسرحة اخلطاب احلجاجي /وية باملخاَطبال يكن للمتكلم أن يكسب عالقة ق

يكن  وال...بني مجلة وأخرى عالقة عادية كما يف احلياة اليومّية، فاألمر يتعلق بعالقة معمارية بني ثوتر وآخر
 -وهبذان العنصران  2«.الفصل بيم ضغوطات الزمن والفضاء وبني ما يقتضه األمر من تكثيف للطاقة

يعمل فيه  -لثوترا-يضمن اخلطاب احلاجي أثناء مسرحته فعاليته اإلقناعية، فالعنصر األول  –الطاقة .الثوتر
املخاطَبني وذلك بالتمهيد عن طريق عناصر ختلق نوع من التعجب واالختالف /احملاجج على هتيئة املخاَطب

فيتعلق  -الطاقة-لة، أما العنصر الثاين املخاطبني أمام نوع من الدهشة واملساء/والتعدد الذي يضع املخاطب
بقدرات املتكلم أثناء اداءه ومتثله للخطاب احلجاجي، أي تلك الطاقة اليت تضمن متاهي مثايل بني الذات 

 .من جهة ويف بعده الوظيفي التداويل من جهة أخرى واخلطاب يف شكله املسرحي

بالغة الصوت، وبالغة احلركة، »واإلجناز هو ما جعل البالغيني املعاصرين يلتفتون إىل بالغات متعّددة منها،  
وعًيا منهم بأن اخلطاب الشفوي البليغ لن ينجح يف بناء عالقته مع خماطبيه إاّل ...وبالغة اللباس، وبالغة الفضاء

فالكفايات  3«.ساعده على ممارسة نوع آخر من اإلقناعإذا عرف كيف يستثمر هذه العناصر املسرحية اليت قد ت
ّند معطيات ألهنا جت، من اخلطاب نفسهوأهم أكرب  ةتأثريي طاقات دها املسرحي تحكسب اخلطاباإلجنازية يف بحع

 .تساعده على ُتقيق مقاصده التداولّية واحلجاجية فعاليةإضافّية ختدم اخلطاب، ومتنحه داللية 

                                                           

102، ص -حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب -حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي    1 
 .102املرجع نفسه، ص 2
 .107ه، صاملرجع نفس 3
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، يف هذا املبحث الرتكيز على املتكلم من خالل إبراز أمهيته ودروه يف إنتاج اخلطاب احلجاجيوإمجااًل حاولنا   
، كما أشرنا إىل مبختلف مستوياهتا من خالل التطرق إىل األصول اليت جيب أن يتبعها يف عملّية اإلنتاج وذلك

اجي، وذلك من خالله الدعم اخلطاب احلجيف  -مبسرحة اخلطاب-الكفايات اإلجنازية الذي تضطلع به ر دو  ال
البالغي الصويت واحلركي  والسميائي الذي متنحه للخطاب على املستوى اإلجنازي، لتحكسبه بذلك فعالّية إضافّية 

 .تساعده على ُتقيق املقاصد املرجّوة من اخلطاب

 .في إنتاج الخطاب الحجاجي (المتلقي) دور المخاَطب .2

و ر وتناولوا الدَ يحعّد املخاَطب من القضايا املركزية اليت اهتم به الدرس البالغي املعاصر أثناء إنتاج اخلطاب، 
لقى هو قاملخاطَبني يف اخلطاب /للمخاَطب احلضوري

ح
بل اإلجناز وأثناءه وبعده، وذهبوا إىل أّن النص املكتوب أو امل

، ألّن إجناز خطاب ما، يقتضي بالضرورة أن يحأخذ بعني االعتبار إنتاج يرتبط مصريه التأويلي باآلخر وتوقعاته
يل إىل قـح  سامهوا يف رتض وجودهم وال ف  اء أو مستمعني مل يكن يَـ رّ توقعات حركة اآلخر، ومن مّث فإن اخلطاب إذ  حيح

عليه، لذلك حيب تلفًا عما يحستوجب أن يكون إنتاجه، يصري اخلطاب عصيًّا على القراءة أو يصري نصًا آخرًا خم
 املخاطَبني، وذلك لتسهيل فعل القراءة والتلقي،/على اخلطاب أن يفرتض أثناء إنتاجه فئة معّينة من املخاَطب

رك الذات اليت املتكلم يف معرفة ما يحكن أن حي قدرة»فاخلطاب الناجح حسب ميشال مايري هو الذي يحرتجم 
ركهانتوجه إلي كما ذكرنا يف مبحث -وميوالت، ولذلك جند  من نوازع وعواطف 1«ها باخلطاب، أي معرفة ما حيح

 .أن شاييم بريملان يحعرف احلجاج بأنه دراسة لطبيعة العقول املَخاطَبة -سابق

ضوء هذه املعطيات اليت تؤكد على أمهّية املخاَطب أثناء إنتاج اخلطاب، ينبغي للمتكلم قبل أن يحنتج  علىو   
إىل من أتوجه باخلطاب الذي أنا بصدد إجنازه؟ وكيف : خطابه أن يطرح نوع من األسئلة متعلقة باملتلقي، أمّهها

ذه األسئلة املطروحة ظهرت أصناف عّدة من أحقق أهدايف املسطرة يف بعدها التداويل واحلجاجي؟ ومن طبيعة ه
 .خاطب الواقعي واملتخّيل واملخاطب العم واخلاص، وهذا ما سنحاول مناقشته يف هذا املبحثملاملخاطَبني، كا

 .المخاطب المتخّيل/المخاَطب الواقعي. 1.2

، رأت يف      يحنظر إىل املخاَطب يف الدراسات البالغّية املعاصرة نظرة مركّبة مّت تناولت املخاَطب من منظورين إثنني 
ليه املتكلم باخلطاب يف زمان ومكان ئن اإلنساين الواقعي الذي يتوجه إالكا»املنظور األول أّن املخاطب هو 

                                                           
 .20م، ص2011، سبتمرب، 70، مج، 2جملة عامل الفكر، ع،   -بريملان ، أفالطون، أرسطو -حممد الويل، مدخل إىل احلجاج  1
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اإلنساين الذي انتقل إىل خمّيلة ذلك الكائن  »املخاَطب هو  أّما يف املنظور الثاين فقد اعتربت أنّ  1«.حمددي ن
فاملخاَطب يف املستوى األول بعدّي، أي يتوجه إليه املتكلم بعد  2«.املتكلم ايكون من العناصر املؤسسة للخطاب

تضي أن إنتاج اخلطاب، والثاين قبلّي، أي يستحضره املتكلم قبل إنتاج اخلطاب، فاخلطاب يف عالقته باملخاَطب يق
، ييحَكوَّن املتكلم فكرة مسّبقة ومفرتضًة عن خماطَبه قبل أن يواجهه خبطابه مباشرة على املستوى الفعلي الواقع

متلقي اخلطاب من الضروريات اليت جيب أن يأخذها املتكلم بعني اإلعتبار واليت جيب أن قة حول فالفرضيات املسبّ 
 .يلتزام هبا أثناء إنتاج خطابه

جناح العملية اخلطابية من عدمها على املسافة الفاصلة بني املخاَطب الواقعي، واملخاَطب املتخّيل، أي ويتوقف    
دد فعالّية اخلطاب، فإذا كانت املسافة كبرية فإن حياملتخّيلة وبني الواقع هي اليت  املسافة الفاصلة بني الصورة»أّن 

تخّيلة أقرب من الواقع إالّ وكانت عنصراً حامساً يف التواصل مشروع اإلقناع هو الفشل، وكلّما كانت الصورة املمآل 
إذ  يحعّد  فالصورة اليت يكّوهنا املتكلم حول خماطَبه هي اليت تضمن جناح وفعالّية العملية احلجاجية، 3«.واإلقناع

والثقافية مبختلف أنوعها االجتماعّية  ب واالعتبارات السياقّية احمليطة بهن عن املخاطَ املكوَّ  مثل الذهينالتّ 
 .بطامن األساسيات اليت جيب أن تحأخذ بعني االعتبار أثناء إنتاج اخل ...واالنتمائّية 

 .الخاصة/العامة. المخاطب .2.2

هويّته » إّن أّول ما ينبغي للمتكلم أن حيّدده ويأخذه بعني االعتبار قبل بناء خطابه هو نوعّية خماطبه، أي  
البالغي يتحدث عن نوعني  أساسيني من املخاطَبني، يسمى األول العاّمة ثقافّية، وهبذا اخلصوص جند  -السوسيو

على قدر املستمعني، ومن حيضره من العوام »ذلك ألن اخلطاب يكون  4«.أو العوام، والثاين اخلاّصة أو اخلواص
املخاطَبني أثناء إنتاج /خاَطبنوع وشكل وطبقة املكلم أن يحراعي ملتا على هذا املنطلق ينبغي ومن 5«.واخلواص

 .خطابه

                                                           
 .262ص -حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب -حسن املودن، بالغة اخلطاب اإلقناعي  1
 .262املرجع نفسه، ص 2
 .261املرجع نفسه، ص 3
 .261املرجع السابق، ص 4
 .102ص/1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج 5
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 الناسسواء القدية أو املعاصرة عّدة معاٍن، أبرزها هو  جمموعة من  ات البالغيةيف الدراس العامةويأخذ مصطلح   
 ، 1مةمرادف للعاليصبح  لجمهورمصطلح ا عليه أّما البالغة املعاصرة فقد أطلقت... يف أدبيات البالغة القدية

وهبذا املعىن مل ختتلف الدراسات البالغّية كثريًا يف ُتديد مفهوم هذا مصطلح، ويكن تعريف العاّمة أيضًا بأهنا 
ن الناس، وهذا التنوع واالختالف يف طبقات املخاطبني يفرض م فيما بينها تنافرةاملتنّوعة و من املكونات املجموعة 

وأخذ بعني االعتبار التعدد الثقايف واملعريف املوجود بني العاّمة، ولعّل هذا ما على املتكلم احلذر أثناء إنتاج خطابه 
إمنا الناس أحاديث، فإذا » :أثناء حديثه عن االختالف املوجود بني املخاطبني فقال( ه222الجاحظ ) نّوه به

ومعناه أّن الناس حبّد ذاهتم هم خطابات متنوعة، وال ينفع معهم  2«.علفاف استطعت أن تكون أحسنهم حديثًا
 .مستوى واحد يف اخلطاب ألهنم درجات وجيب أن تَأخذ كل درجة مكاهنا يف هذا اخلطاب

 نياملخاطَب جمموعة من، فإن اخلاصة هي أما إذا انتقلنا إىل ُتديد مصطلح اخلاصة يف الدراسات البالغية املعاصرة 
 3«.ة العليا يف اجملتمع، وتتألف غالباً من األسياد وامللوك واخللفاء والوزراء والكّتاب والقضاة والعلماءكل الطبقتحش»

وكل من له مكانة مرموقة يف اجملتمع متّيزه عن العاّمة، ومن خالل هذا التصنيف الذي أقرّه البالغيون، راحوا 
ب طبقة مقّومة اجتماعيًّا وثقافيًّا، فاملخاطَ باعتبارها  لخطابات املتّوجه هبا إىل اخلاصةيضعون شروطًا حمّددة ل

ألن  يتلقى اخلطاب   ها عند كل إنسان، وهي كفايات  تؤهلهاخلاص هو كل من يلك كفايات خاصة ال جند
ّيزه عن املخاطب  ، فاملخاطب اخلاص هو من يلك أعلى كفايات التلقي وأرقاها،4كيفما كان مستواه وهذا ما يح

ي قد تنعدم فيه مثل هذه الكفايات، فاملخاَطب اخلاص يتلك مستوى فكري وذهين وأديب يحّسهل عليه العامة الذ
لذلك جيب على املتكلم أن يأخذ بعني االعتبار خمتلف الكفايات اليت يتمّيز ، عملية التواصل واالندماج والتحليل

ليت ال تساعد على التحاجج والتواصل بني هبا املتلقي اخلاص أثناء إنتاج خطابه، والسيما أساليب املغالطة ا
 .درات جتعله يتفّطن ملثل هذه األساليبقكلم واملخاَطب اخلاص الذي يتلك املت

املخاطَبني، فراح يحصنف املخاطَبني إىل  التنوع املوجود بني ذلك مشروعه البالغي يف شاييم بيرلمانوقد التمس   
د نوعّية من حيدّ ...مؤكدًا أهنما universel   واملتلقي الكوين particulierاملتلقي اخلاص »منها  ،أنواع

يف اخلطابات اليت ترمي إىل اإلقناع، جتعل هذه  le cibleاخلطاب احلجاجي، فاملتلقي اخلاص باعتباره اهلدف 
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كرياً في الكوين أي خطاب حجاجي إقناعاً يف حني جيعل املتلق...راء واحلمل على اإلذعانع إىل اإلغاخلطابات تنز 
، األول  بيرلمانضوء هذا التقسيم الذي أقرّه  علىو  1«.خالصاً  ينقسم اخلطاب باعتبار املخاَطب إىل قسمني 

أّما القسم الثاين املخاطَبني، /م بنوع من اخلصوصّية إذ  يسعى إىل إقناع جمموعة مستهدفة مباشرة من املخاَطبيتسّ 
يسعى إىل إقناع عامة الناس وينطبق ذلك خاصة على اخلطاب فاملخاطبني فيه ليسوا حمّددين بل هو خطاب كوين 

ّدد املتّوجه إليهم باخلطاب هم من املخاطَبني/يحصبح املخاَطب، وهبذا مثال الفلسفي الشكل العام للخطاب من  واحيح
ال  يصلح كحجة ودليل مع خماَطب ما، ومن حيث احلجج واألدلة املسخرة فيه، فما والنوعّية واجلنس، حيث البناء

 .  وتغرّي املخاطَبني يقتضي بالضرورة تغرّي آليات اخلطاببالضرورة مع خماَطب آخر، يصلح 

هو تنبيه املتكلم إىل العناصر اليت جيب ، املخاطبني إىل عامة وخاصة تصنيفالبالغيني من  وإمجااًل فإن ما يهمّ   
وبالتايل فاخلطاب أيضًا طبقات ختضع ، اتأن يأخذها بعني االعتبار قبل إنتاج خطابه، أمهها أّن املخاطب طبق

لتعدد املخاطَبني، ومعىن هذا أّن شرف اخلطاب ال يعود إىل انتمائه إىل هذه الطبقة أو تلك، بل يعود إىل قدرة 
 . املتكلم على التصرف يف كّل الطبقات وُتقيق الغاية املرجوة من كل خطاب

 .مراعاة حال المخاَطب .2.2

كائن إنساين حّي، حيمل على ظهره خلفيات وقّيًما »عحرف املخاَطب يف الدراسات البالغية املعاصرة على أنه   
ة  ومكانية  وشروط  هي اليت تشّكل هويته اإلنسانية واإلجتماعّية والثقافية، وهو كائن إنساين ُتكمه ظروف زمانيّ 

هلا  ، بل هو ذات مركّبةمعزولة يف تلقيها للخطاب جامدةة دوبتايل فهو ليس أداة جمرّ   2«.عات ذاتيةموضوعّية ونز 
ّيزها عن اآلخر، ومن هنا يكن أن نفرتض أن مراعاة حال املخاَطب تكون باستحضار  ميوالهتا واهتماماهتا اليت متح

اإلعتبار  أخذ بعني  لذلك جيب على املرسل جمموعة من القّيم واخللفّيات اليت ختّص املخاَطب أثناء إنتاج اخلطاب،
ظروف النفيّسة والذاتية من شأنه أن يحكسب فمعرفة هذه ال، والدينية كل من اهلوية اللغوية واالجتماعّية والثقافية

 .تضمن حسن التواصل كفعل أويل واإلقناع كفعل تداويل اخلطاب جناعةً 

قق خاصّية اإلقناع ما مل يك وممّا سبق يكن القول أّن اخلطاب ال   مكيّـًفا حبسب و ن موجًها يكن له أن حيح
لذلك جيب على  3احلاجات اليت تقتضيها فئات املخاطَبني، فالوضعيات ختتلف واملراتب تتباين واألفهام تتفاوت
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غرّية تاملخاطَبني، وهي عناصر م/املتكلم أن يستحضر داخل خطابه خمتلف اخلصائص والعناصر املعتقلة باخلطَاب
 :1املخاَطب، ويكن تصنيفها إىل ثالثة أحوال رئيسيةتسمى حال و ب آلخر من خماطَ 

 .مراعاة الحال السوسيو لغوي .2.2

ب أمثاله أو أشباهه من الطبقة أنّه ال خياط ينبغي للمتكلم أن يحدركه وهو بصدد إنتاج خطاب مّوجه، هوما     
 ألن اللغة هي طبقات الناسولذلك جيب عليه أن يراعي االختالف اللغوي املوجود بني السوسيو لغوية نفسها، 

خماطَبة خماَطب من طبقة اجتماعّية  فال جيوز للمكتلم»الضامن الوحيد حلدوث عملية التواصل والفهم واإلقناع، 
على جنس ونوعّية اللغة  ومعىن ذلك أنه من الضروري أن يتعرف املخاِطبح  2«.حمّددة بلغة طبقة اجتماعّية أخرى
دث العريب اليت جيب أن يحسخرها يف خطابه ّدث اإلجنليزي باللغة العربية، وال يكن له أن حيح ، فال يكن له أن حيح

العامي باللغة اإلجنليزية هذا من ناحية اجلنس، أّما من النوع فاألمر هنا يتعلق بنوعّية األلفاظ والرتاكيب املستعملة 
وجّل قريش وُتّداهم فيما برعوا فيه أال  يف اخلطاب، ولعّل هذا ما ينطبق على القرآم الكرمي، فقد خاطب اهلل عزّ 

وهو الشعر، لذلك جاء القرآن مراعًيا للحال السوسيو لغوي، فما كان إاّل أن آمن أكثرهم، باعتبار أن القرآن 
من و خاطبهم من خالل اللغة اليت تّدل على انتمائهم االجتماعي والثقايف، لذلك جند بعض الشعراء آمنوا مباشرة 

وذلك القتناعهم بفحوى الرسالة، ومن هنا يكن القول أّن املتكلم الناجح هو من يلك القدرة  دون أي اعرتاض،
لكّل طائفة من الناس »اخلاصة، ذلك ألن  الطبقات، فيخاطب كل طبقة بلغتها ةعلى التصرف يف لغات خمتلف

 3«.سهابة إىل نفمعجمها اللغوي اخلاص هبا، وألفاظها احملبّ 

 .مراعاة الحال الذهني والثقافي للمخاَطب .2.2

ينص هذا املبدأ يف الدراسات البالغية املعاصرة على ضرورة مراعاة الكفايات الذهنّية والثقافّية اليت يتمتع هبا   
املوجود بني والفكري على املتكلم أثناء بناء خطابه أن يأخذ بعني التعّدد الثقايف والذهين  تعنّي ي،  فاملخاَطب

، حييلنا هذا املبدأ إىل نظرية املواضع األرسطيةالذين خيتلفون من حيث املعتقدات واألفكار واالنتماءات، و  خماطبيه
أو ما يسمى باملواضع احلجاجية كما ُتدثنا عن ذلك يف الفصل األول، واليت يرى أرسطو من خالهلا أّن لكل 
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له واضع خاصة، ورجل الدين له، فالفيلسوف له مخماَطب مواضع معّينة جيب أن تحسخر يف اخلطاب املّوجه 
 .مي الغري متعلم له مواضع خاصةمواضع خاصة، وعلماء الفلك والرياضيات هلم مواضع خاصة، واإلنسان العا

حمّدد ثقافيًّا، وكفاياته »وبعبارة أخرى يفرتض البالغيون املعاصرون أّن هناك أنواعاً خاصة من اخلطاب، فاملخاَطب 
عقلية تستند إىل مرجعيات ثقافّية ال بّد من استحضارها وتوظيفها، فمرعاة احلال الثقايف تعين أن يوّظف الذهنية ال

ى بالنفوذ واملصداقية يف احلقل الثقايف الذي ينتمي إليه ابه املرجعيات الثقافّية اليت ُتظاملتكلم داخل خط
داّل  رجّية عن طريق ببناء شكل سيميائياألوىل خاوغالبًا ما تحرتجم هذه املراعاة بطريقتني، تكون  1«.املخاَطب

ومطابق لثقافة املخاَطب كاللباس مثاًل الذي من شأنه أن يقرب املسافة بني املتكلم واملخاَطب، ويزيل كثري من 
احلواجز التواصلية، أّما على املستوى الداخلي فتتحقق هذه املراعاة بأن يوظف املتكلم يف خطابه حجًج وأقوااًل 

ة من دون أن يحناقشها، أي تلك األقوال اليت ُتظى بالنفوذ يسلم هلا املخاَطب مباشر  مرجعّيةً  تشكل سلطةً 
 السوسيو ثقايف لديه، كاستعمال آيات قرآنية وأحاديث نبو 

ح
ألّن مثل هذا ، ملِ س  ية وأبيات شعرية عند املخاَطب امل

حجج جاهزة تكتسب »فهي  2«.قادرة على جتاوز معارضة اخلصم واتتزاع تسليمه» الشواهد هلا وظيفة حجاجية
هتا من مصدرها ومن مصادقة الناس عليها وتواثرها، وتدخ ل اخلطيب ينحصر يف اختيارها وتوجيهها إىل الغرص قو 

الثقافية والذهنّية للمخاَطب من الضروريات اليت  الكفايات مراعاة وهبذا نستنتج أنّ  3«.املرصود لالستدالل عليه
جيب أن يأخذها املتكلم بعني االعتبار، وذلك نظرًا للوظائف احلجاجية واإلقناعية اليت تضطلع هبا داخل 

 .اخلطاب، واليت غالياً ما تكون حامسة يف العملية اخلطابية

 .مراعاة الحال النفسي االنفعالي .2.2

دراسات البالغية إىل أّن املخاَطب ذهن وعقل، نفس وانفعال، وأّن املخاطب كائن إنساين يذهب النقاد يف ال    
ما ححّبب إىل النفوس، واتصل باالذهان، »أساسيني  العقل والنفس، واخلطاب البليغ هو يتكون من عنصرين 

خل الكفايات ال 4«.والتحم بالعقول، وهّشت إليه األمساع، وارتاحت له القلوب نفسّية للمخاطب ضمن وهبذا تد 
وجتنب كل ما يؤدي  للمخاَطب،طاقة النفسّية ال» مراعاةأولويات اخلطاب احلجاجي الذي يسعى إىل اإلقناع، ف
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يضمن بدرجة كبرية جناح العملية التواصلّية، وبالتايل جناح العملية احلجاجية، ومن هنا  1«.إىل االستثقال وامللل
يف مركز اهتماماته وعنايته بشكل جيعله يتدخل بنسبة كبرية يف ُتديد البّد على املتكلم أن يضع العنصر النفسي 

تعلقة بالتخييل والتصوير، أي خلق كما جيب عليه أن يأخذ بعني االعتبار اآلثار النفسّية امل  بناء النص وشكله،
عبد القاهر الجرجاني كما يقول  2«.للرغبات إليها انصباب، وللنفوس هبا إعجاب»تصويرات وختييالت 

 .(ه231)

ا وثقافياً لغويًّ  اجتماعيًّا وإمجااًل فإّن مراعاة احلال تعين أن يأخذ املتكلم بعني االعتبار كل ما يتعلق باملخاَطب  
 .ألنه من دون مراعاة هذا اآلليات ال يكنه استمالة املخاَطب وإقناعه ا،ونفسيًّ وذهنيًّا 

 .دور المقام في إنتاج الخطاب الحجاجي. 2

يف الدراسات البالغية املعاصرة، والسيما احلجاجية منها، وهو  اليت طحرحت يحعّد املقام من القضايا اجلوهرية   
 3«.إجياد روابط قويّة ووثيقة ومتينة بني اخلطاب ومقامه»يسعى من خالهلا املتكلم إىل  اليت اتعمليإحدى ال

خارج اخلطاب وينفصل عنه، لذلك  فاخلطاب ليس مادة لغوية منفصلة عن مقامها، واملقام ليس عنصرًا يقع 
الؤم بني الغرض وصورة ار التألن املتكلم حمكوم باعتبار خماطَبه، وباعتب»اخلطاب ومقامه،  الفصل بني يلستحي

املقامات، ال يكون املتكلم بليغًا إاًل كان على دراية مبختلف ف  4«.وباعتبار السياق الذي يرد فيه اخلطابقوله، 
أخرى يكن القول أّن املتكلم احلاذق هو من يلك القدرة  ةٍ وبعبار  كالم،تصاريف ال من  مقاميف كّل  وما يصلح

، أي تلك القدرة على املوازنة بني ما هو لغوي خطايب، الكالم على إنتاج خطاب يصلح للمقام الذي يقتضيه
 .وبني متطلبات املقام ومقتضايته

م الفعل يف اآلخر أو أراد إقناعه أو مىت را م عنهامقتضيات احلال من األمور اليت ال غىن للمتكل  و  امفمراعاة املق  
من خالل  على أمهية الكفايات املقامية يف اخلطاب احلجاجي لمانير باستمالته وتعديل سلوكه ومواقفه، ويؤكّد 

تكلَّم فيه»، أمّهها أن يتقّيد هبا املتكلمعلى  مجلة من التوصيات اليت جيب
ح
تشكيل انطباع و  5«.ضرورة فهم املقام امل

                                                           
 .201ص-حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب -بالغة اخلطاب اإلقناعي  1
 .22م، ص1962، بريوت، لبنان، 2ريرت، دار املسرية، ط، .علد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، تح، هـ 2
 .217صاملرجع السابق،  3
 .27، ص(مقاربة آلليات بالغة اإلقناع)خطاب املناظر يف الرتاث العريب اإلسالميعبد اللطيف عادل،  4
 .162سامّية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب، ص 5
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من الكفايات  -ملقاما -ليصبح بذلك ، على ضوئها يتّم إنتاج اخلطاب احلجاجي اليت وضبط متطلباته حول املقام
 .وجنسه ال تنفصل عن اخلطاب مهما كان نوعهاليت املهّمة 

 مراعاة املقام من القضايا املركزية اليت أثارها البالغيون، وقد اختلفوا يف كيفّية تسخري وعمومًا نستطيع القول أنّ   
تحقق ت اليت الكفايات اجلوهرية من املقام أنّ  على، لكنهم أمجعوا الكفايات املقامّية داخل اخلطاب واستثمار

ألن األلفاظ والرتاكيب من  1«.مبراعاة الرتاكيب لألغراض واملقاصد لفاظ لألغراض واملقاصد، وثانيهمااأل»مبراعاة 
ويكشفان عن الرؤية التداولية اليت يضطلع هبا املقام يف بناء اآلليات اليت ُتّدد العالقة بني اخلطاب واملقام، 

 . وُتديد جناعته وفعالّيته اخلطاب

 .(منطلقات والتقنياتلاو  األسس في قراءة)بالغة الحجاج المنطقي  :المبحث الرابع

مبقتضى عقد تواصلي   يتأسس الفعل احلجاجي اإلنساين على عالقة ختاطبية ينخرط فيها طرفان أو أكثر    
حمكوم مبجموعة من القواعد واملبادئ املنظمة هلذه العالقة التخاطبية، وقد أخذ موضوع احلجاج يشغل الباحثني 
من خمتلف األفاق العلمية، مناطقة ولسانيني وبالغيني وعلماء التداولّية، وما يهّمنا يف هذا املقام هو البحث يف 

 شاييم بيرلمان وقام بتحديثه هالذي أرسى قواعد البالغي احلديثة أو ما يحسمى مبنطق احلجاج احلجاجية اتاملنطقيّ 
والفرضيات  على عدد من القضايا والتصوراتنظرية حجاجية تقوم بتقديهما  رسطوأل امتدادً   وألبرخت تيتكاه

املودعة يف اخلطاب واليت من شأهنا أن  ، أي تلك العالقات والتقنياتاليت ينسج منها احملاجج خطته احلجاجية
 شاييمويف ضوء بالغة  ،تؤذي باألذهان إىل التسليم مبا يحعرض عليها من أطروحات أو تزيد يف درجة التسليم

املنطلقات والتقنيات و  املقدمات هذا املبحث الكشف عن خمتلف يف حاولنس وألبرخت تيتكاه بيرلمان
املنطقي الذي يتاز بالنزعة العقلية اليت  احلجاج ، والسيماالتداويل عل احلجاجياليت من شأهنا ُتقيق الف احلجاجية

 بيرلمان، ولعّل هذا الطابع املنطقي هو ما مّيز بالغة اليت يحتيحها العقل عتمد على خمتلف العمليات االستدالليةت
 .ألشكال احلجج من خالل منظومة التقنيات اليت وضعها

 :(démarches)منطلقات الحجاج . 1

                                                           
 .212، ص -حنو تصور نسقي لبالغة اخلطاب -بالغة اخلطاب اإلقناعي  1
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، أو ما يكن أن نصطلح عليه مبرحلة اإلعداد 1املنطلقات احلجاجية يف مقدمات احلجاجبيرلمان وتيتكاه  حّدد  
للحجاج، ويعمل اخلطيب يف هذه املرحلة على جتنيد مجلة من املقد مات واملسلَّمات اليت ُتظى بتسليم اجلمهور 

املخاطَبني، يتقامسها اخلطيب مع /طرف اخلطيب واملخاَطب باعتبارها رصيد مجاعي مشرتك ومتفق عليه من
اهن على تسليم الّسامعني هبا، ويحسخرها منطلقًا حلجاجه، كما يقوم اخلطيب يف هذه املرحلة بانتقاء  خماِطبيه، فريح

 عل،هذه املقدمات وصياغتها بطرق وجيهة ختدم أهدافه احلجاجية، وترتيبها ترتيبًا يضمن هلا الّنجاعة والتفا
جيب على اخلطيب أن يستعمل املقّدمات اليت تتمتع بقبول كاٍف، أي و وتفاديًّا للفشل يف أداء القصد واإلقناع، 

 :ويكن حصر املنطلقات احلجاجية يف تلك اليت تكون مقبولة عند كل املخاطَبني حبيث ال جند اعرتاضاً عليها،

 :  points de départ de l argumentationمقّدمات الحجاج . 1.1

ثلى يرى بريملان أّن للحجاج مقّدمات  
ح
، و يحعّرف املقّدمات بأهنا لالنطالق يف أي عملية حجاجية تحعّد الوسيلة امل

، فهي مجلة من التصورات propositions de départ2تلك القضايا اليت منها يكون االنطالق 
ف التسليم هبذه املقدمات يضمن بدرجة كبرية تكي  اخلطاب احلجاجي بأكمله، ألّن  والفرضيات اليت يحبىن عليها

واخلطيب الذي ال يأخذ بعني االعتبار يف حجاجه مدى قَبول مسَتَمعه »املخاطبني مع اخلطاب، /املخاَطب
فاخلطاب احلجاجي الناجح هو كّل  3«.ق منها، يرتكب ما يعتربه بريملان أفظع خطأ للحجاجاليت ينطل للمقدمات

سخرّة يف صلب اخلطاب، 
ح
خطاب أحس س على مقّدمات مقبولة من شأهنا التمهيد ملختلف األشكال احلجاجية امل

 :ومن ضمن مواد االتفاق اليت يستمّد منها اخلطيب مقدماته ما يلي

  الوقائعles faits : 

أي هي البديهيات واملسلمات اليت ال تكون  4«.الناس ومتثل ما هو مشرتك بني عّدة أشخاص أو بني مجيع»   
أو منطقي، إىل برهان عقلي  يف إثبات صحتها  تاجال حيح  املخاطَبني، كما أنه/خاَطبعحرضًة للدحض من طرف امل

ى به من ِقبل الناس، كاألمور املتوارثة بني الناس على مرور من اإلمجاع الذي ُتظ بل تكتسب قوهتا ومصداقيتها

                                                           
 .111يحنظر، عبد العايل قادة، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص 1
 .22، ص(دراسات وتطبيقات)اهلل صولة، يف نظرية احلجاج يحنظر، عبد 2
 .71احلسني بنوهاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 3
 .27، ص(دراسات وتطبيقات)عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج 4

 .chaime perlman et lucie olbrechts-tyteca. Traité de l argumentation. La novelle rhétorique:وأيضاً 
Op cit. p89   -
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 faitsوقائع عي نّية مشاهدة ومعاشة، ووقائع افرتاضّية  من عادات وتقاليد، وتنقسم هذه الوقائع إىل الزمن
supposé1 لبًا ما يكونان متطابقان مع بىن الواقع اأي الوقائع املمكنة واحملتملة، وهذان النوعان غ 

َتِهل  هبا اخلطيب خطابه كاملخاطبني، لذل/املخاَطب  .اعتربها بريملان من أهّم املنطلقات احلجاجية اليت َيس 

  الحقائقvérités  : 

          تحعّد احلقائق من األنساق اخلطابية األكثر تعقيداً، ويندرج عملها اخلطايب يف الربط بني خمتلف الوقائع   
les faits مبدأ الربط السيب بني الوقائع »على  املوجودة يف اخلطاب وغالبًا ما تقومfaits وهو ما جنده يف ،

( أ)مبعىن احلقائق تعمل على الربط بني الواقعة   2«.إخل...النظريات العلمّية واملفاهيم املنطقية والفلسقّية والدينّبة
بالضرورة إىل التسليم بالواقعة يحؤذي ( ب)والواقعة ( أ)فالتسليم بالواقعة ( ج)إلنشاء التسليم بالواقعة ( ب)والواقعة 

ثل هلا بريملان مبثال استقاه من أرسطو حياول فيه تقريب عمل احلقائقاملنشأة من ِقبل اخلطيب( ج)  .، ويح

   جزئية، وهي أن بايسرتاتوس وقـَب له ثياجنيس املغياري كانا قد طلبا حرصًا خاًصا، وحني  (أ)الواقعة
 .حصال على ذلك ُتّوال إىل طاغيتني

 كل رائد للطغيان يطلب حرصاً شخصًيا  (ب)لواقعة ا. 
  وهو الرأي الذي يحريد اخلطيب محل السامعني على التصديق به، هو أّن ديونوسيوس طاغية  (ج)الواقعة

( ج)على تأييد الواقعة املنشأة  (ب)والواقعة  (أ)ألنه يطلب حرًصا خاصا، فقد تضافرت كل من الواقعة 
 .3مجع بني هذه الوقائع وذلك عن طريق الرابط الذي

   االفتراضاتles présomptions : 

موضع موافقة العاّمة، إاّل أّن »إذ  تكون يف الغالب األعم  الوقائع واحلقائق، ُتت نطويي عّد االفرتاضات فرعتح   
يكون  فالتسليم هبا واإلذعان هلا ال 4«.التجاوب معها ال يصل حدوده القصوى إاّل إذا قّواها املسار احلجاجي

د بأدلة وأنساق حجاجية تدعمها وتقويها عملّياً، ويذهب بريلمان إىل االفرتاضات ليست ثابتة ألهنا قويًّا حىّت يؤيَّ 
دَّ  ان يتغري عادي واحملتمل يتغري ، وال le vraisemblable واحملتمل le normal قياسًا مع العادي دح ُتح

                                                           
 .27يحنظر، املرجع السابق، ص 1
 .27املرجع نفسه، ص 2
 .22يحنظر، املرجع السابق، ص 3
 .61عادل عبد اللطيف، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص 4
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ات احلجاجية اجلاهزة، إاّل أهّنا ال ُتظى بذلك التوافق  والدعم وهبذا تحصبح االفرتاضات نوع من األدو   ،1احلاالت
 .الغري متفق عليها املطلق من طرف املخاطَبني، فهي تبقى دائماً حمّل شّك تدخل يف إطار املظنونات

    القّيمles valeurs : 

وهي اليت يحعّول ...بكّل ضروبهفعليها مدار احلجاج »ُتتّل القّيم يف احلجاج مرتبة عالية، وتتنزل منزلًة سامّية،   
فهي مبثابة القواعد احلجاجية اجلاهزة سلفاً، يلجأ إليها  2«.عليها يف جعل السامع يذعن ملا يحطرح عليه من أراء

املخاطَبني حنو القيام بأفعال معّينة والتنازل عن أخرى، كما يستدعيها خصوصا من /اخلطيب بغرض دفع املخاَطب
وغالبًا ما تتعّلق القّيم باهلوية واألخالق  ،3 جعلها مؤيّدة من طرف اآلخرينهبا ويسعى إىلأجل تربير أفعال قام 

والقّيم ...ذهب بريملان إىل التمييز بني القّيم اجملرّدة كاجلمال والعدل»والدين واالنتماءات والضمري والوطن، لذلك 
كمنطلقات ومقدمات سيات اليت يحعتمد عليها  وهبذا يحصبح نظام القّيم من األسا 4«.امللموسة كفرنسا والكنيسة

لعّل التمييز الذي وضعه بريملان بني القّيم اجملّردة والقّيم احملسوسة غرضه ُتديد أيهما أكثر قّوة وتوفقاً، حجاجية، و 
من الثورة اجلزائرية، جند أن قيمة العدل اجملردة الكونّية غلبت  جون بول سارترفمثاًل لو ذهبنا إىل مقاربة موقف 

ضوء هذا  علىرة على حساب االنتماء لبالده، و قيمة االنتماء لفرنسا ويف قيمة حمسوسة، فسارتر قّرر مساندة الثو 
 .املثال يتضح أّن القيم اجملرّدةأكثر فعالّية وقوًة وتوافقاً يف اخلطاب احلجاجي

   التراتبّياتالهرمّيات أوles hiérarchies  : 

درجات ومراتب ختضع للهرمّية  ، بل هوكما يظن البعض  مطلقا كما هو معلوم ليس نظاماً   القّيمنظام إّن     
هرمّية القّيم يف البنية احلجاجّية أهم من القّيم نفسها، »ويذهب بريملان إىل أّن  والتصنيف واألفضلّية والرتاتب،

تحسلم هبا اجلماهري، فإن درجة التسليم تكون متفاوتة من مجهور إىل آخر، ما يعين أّن القّيم فالقّيم وإن كانت 
فما يّيز اخلطيب الناجح ليس تسخريه خمتلف القّيم املتواضع عليها من  5«.درجات، وليست كلها يف مرتبة واحدة

 طاب،اخل يف تصنيف القّيم داخل ملخاطَبنيألحوال ا اتباع هرمّية حمّدد ختضعطرف املخاطبني، بل جيب عليه 
وتنقسم طالقة جّيدة للعملية اخلطابّية، ببناء الثقة بني املتحاورين ممّا يضمن  ُتقيق ان  مّيةوتسمح اهلرمية الِقي

                                                           
 .22، ص(دراسات وتطبيقات) يحنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج 1
 .21املرجع نفسه، ص 2
 .112قادة، بالغة اإلقناع يف املناظرة، صيحنظر، عبد العايل  3
 .72احلسني بنوهاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 4
 .21، ص(دراسات وتطبيقات) عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج 5
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اهلرمّيات حسب بريملان إىل هرمّية جمردة مثل اعتبار أّن العدل أفضل من الشجاعة، وهرمّية مادية حمسوسة كاعتبار 
إاّل أّن هذا التمييز والتفاضل بني نظام الّقيم ال يعين إقصاء واحلط من  القّيمة  1اإلنسان أمسى من احليوانأّن 

 .كانتها وفعاليتها احلجاجيةاألقل، بل أقل قيمة تبقى قيمة هلا م

   المعاني أو المواضعles lieux/ topos/ topiques : 

 magasins deفهي خمازن للحجج »املعاين مقدمات حجاجية كربى أعم من القّيم وهرميتها، /املواضعتحعّد    
arguments عبارة ، فاملواضع هي 2، وعلى كل من يروم احلجاج أن يقتبس منها عماد برهنته تودعات لهومس

من الشرعّية خلطابه وكنوع بني الناس يعمد إليها اخلطيب لتحقيق نوع  جمموعة من املبادئ العاّمة املتفق عليهاعن 
يكن تطبيقها  les lieux communsمواضع مشرتكة »إىل  ، وتنقسم املواضعمن الدعم لقضاياه املطروحة

تكون وقفاً  les lieux spécifiques ومواضع خاصة...على علوم خمتلفة مثل القانون والفيزياء والسياسة
يتأسس ويأخذ فعالّيته احلجاجية من هوية  فاملوضع 3«.على علم بعينه، او نوع خطايب بعيته ال يتعداه إىل غريه

يعرب عن الوجود واالستمرارية فهو موجود قبل االنسان فاملوضع ...األمم واجلماعات واملذاهب والتّيارات الفكرية
 .ورين واخلطابواخلطاب وتستمر فعاليته بعد زوال املتحا

ويذهب بريملان إىل أّن املواضع من أهم املقدمات احلجاجية اليت يستخدمها اخلطيب  طلباً للتصديق، وهي أنواع   
 :منها

   مواضع الكّمlieux de quantité : 

وهي عبارة عن مواضع تحثبت أّن شيًئا ما أفضل من شيء آخر ألسباب كمّية، مثل أّن املال األوفر أفضل من »
فاملواضع ذات   4«.لذلك جاء تفضيل الديقراطية ألهنا رأي األغلبية...والكل أفضل من اجلزء...املال األقل

يؤمن هبا أغلبية الناس وال تكون موضع  الطابع الكمي ُتظى بتأييد األغلبية ألهنا من املسلمات والبديهيات اليت

                                                           
 .21، صاملرجع السابق 1
 .112، ص(قدد املعاصرحبث يف بالغة الن)يحنظر، حممد سامل حممد األمني الطلىب، احلجاج يف البالغة املعاصرة  2
 .21املرجع السابق، ص 3
 .21املرجع السابق، ص 4
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ه املواضع تتالءم مع قّيم الدوام واملوضوعية والكونية نقاش حني تحطرح يف اخلطاب، لذلك يرى بريملان أّن مثل هذ
 .واالستمرارية أي تستمد مشروعيتها من قيمتها الوجودية 1والنجاعة

   مواضع الكيفlieux de qualité : 

فهي  2«.واألصلّية...تؤكّد على مَسَّو األمور الفريدة والناذرة واالستثنائّية »وهي مواضع تحضاد  املواضع الكمّية، إذ    
عبارة عن أشكال حجاجية تستمّد طاقتها اإلقناعية من وحدهتا الشكلية اليت تتغلب على مجيع اآلراء، مثل 

ضع الكيف من لذلك يكن القول أن موا 3«.احلقيقة اليت يضمنها اهلل، فهي واحدة مقابل آراء البشر املختلفة»
احلوارات والنقاشات املتنازع عليها، والسيما عند املسلمني، فقد جند ة اليت ُتسم خمتلف يأهم املقدمات احلجاج

آراء متعّددة حول موضوع ما قي د النقاش، لكن وجود آية قرآنية أو حديث نبوي أو رأي صحايب من شأنه أن 
 .يحصادر كل تلك اآلراء والنقاشات

   مواضع الترتيبlieux de l ordre : 

، كاعتبار السابق من 4على اقرار قاعدة مفادها أّن السابق أفضل من الالحقيعمل هذا النوع من املواضع   
 (لي فايتك بليلة فايتك بحيلة)القوانني يف التفكري الغري جترييب أفضل من الالحق، ولعّل املثل اجلزائري القائل 

سد مثل هذه األنواع من املواضع وبالتايل ، وحنكتاً  سيكون أكثر منك جتربتاً  ، فاإلنسان األكرب منك سًناجيح
سقسي المجرب وما تسقسيش )وهذا ما ينطوي أيضًا على املثل اجلزائري ، ستكون مواضعه أكثرًا قبواًل وإقناعاً 

 (.الطبيب

   مواضع الموجودlieux de l existant : 

                                                           
 .76يحنظر، احلسني بنوهاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 1
 .76املرجع نفسه، ص 2
 .26، ص(دراسات وتطبيقات)عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج 3

4  chaime perlman et lucie olbrechts-tyteca. Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. 
P125. 
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غري املمكن، وعلى املوجود والرّاهن والواقع والكائن أفضل ممّا هو حمتمل واملمكن أو » :أّن  قتضى هذا املوضعوم  
أي أن كّل ما هو متاح َوَوارد حدوثه  1«.هذا رمّبا بحيّن املثل الشعيب عصفور يف الّيد خري من عشرة على الشجرة

 .أفضل ممّا هو متوقع أو مشكوك يف أمره

   مواضع الشخصlieux de la personne : 

حرفة )الشخص واستقالله، ويتجلى ذلك يف قوهلم تحعطي األولويّة ملا هو مرتبط بكرامة »هي نوعّية من املواضع   
مبعىن أّن هذا النوع من املواضع ينتصر لإلنسان، ويسعى إىل ُتقيق طموحاته ورغباته اليت تسمو  2«(بوك ال يغلبوك

 .به، لذلك يتمّيز هذا النوع من املواضع بالربغماتّية والنفعّية، فأين وحجدت منفعة اإلنسان فذلك هو املبتغى

األساسية لبناء املسار احلجاجي،  الركيزةشكل تح وممّا سبق نستنج أّن املقدمات باختالف أنواعها وتوجهاهتا،    
باستعماالت متعّددة وخمتلفة، لكن يبقى اختيار اخلطيب وانتقاؤه  عبارة عن معطيات غزيرة ومتنوعة تسمحفهي 

هو الذي يحكسبها فعاليتها احلجاجية  خاطَبني واملقامامل/املخاَطب وتكييفها مع لعناصر احملاجة وتنظيمها وتوجيهها
 .والتداولّية

 .االختيارالمقدمات الحجاجّية وطرق  .2.1

إىل أّن اخلطيب ال يكفيه امتالك مقدمات ومنطلقات حجاجية من قبيل ما ذكرناه يف األعلى،  بيرلمانيذهب   
 والتوظيف، ألّن الكيفيَّات اليت تحوجه هبا املقدمات،3بل ال بّد عليه أن خيتار ويفاضل بينها أثناء االستعمال

ومن هنا تحصبح كل ضروب املقدمات  ،حجاجيةً  اليت تتمركز هبا داخل اخلطاب هو الذي يحكسبها فاعلّيةً  ةقوالطري
يكنه االعتماد عليها يف حجاجه، إاّل أهنا  Des donnéesمعطيات احلجاجية املتاحة للخطيب عبارة عن 

،  واملقام الذي حيكم العملية التواصليةبالضرورة إىل االنتقاء واالختيار على أساس نوعّية اجلمهور املتلقي  عختض
من أهم اآلليات اليت تضمن بناء مسار مضمون وفّعال يف  la Présence الحضورأّن  بيرلمانكما اعترب 

لمحاجة وجعلها ماثلًة بني أعني املخاطَبني ويف استحضار العناصر املنتَـَقاة  ل»العملية احلجاجية، ويقتضي احلضور 
وهكذا يحصبح ما هو  4«.ا تأثريًا مباشراً وجداننَ  كوهنا تؤثر يف...الوسيلة عامل جوهري يف احلجاجأذهاهنم، وهذه 

                                                           
 .26، ص(دراسات وتطبيقات)عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج 1
 .76/79احلسني بنوهاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 2
 .20، صالسابقاملرجع يحنظر،  3
 .21املرجع نفسه، ص 4
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املقدمات فلعملية احلجاجية، فعالة لضمن انطالقة وصريورة ت ة اليتساسيمن العوامل األحاضر يف ذهن املخاطبني 
، وعلى اخلطيب التفتيش /واملنطلقات غالباً ما تكون حاضرة يف ذهن املخاَطب املَخاطبني يف وعّيهم أو يف الالوعي 

 :عنها وإحضارها، ويكن تلخيص طرائق عرض املقدمات حجاجيًّا يف

  (:االنتقاء)االختيار  

املخاطَبني واملقام، وعرضها /املخاَطب ويتعلق بالكيفية اليت خيتار هبا اخلطيب مقدماته، واليت جيب أن تتالءم مع 
املنطلقات  ، فعملية اختيار1بالطريقة اليت ختدم أهدافه احلجاجية، مع العمل على ابراز ما يعتربه أكثر أمهّية

يف اآلخر، فكل حجاج ينطوي على انتقاًء  ة لكّل حماجة هدفها الـتأثري واإلقناعضروريالشرط واملقدمات من ال
قّيم واملواضع، ومجلة العناصر اليت ينبغي االحلاح والرتكيز عليها داخل اخلطاب، كما يكن ادخال سابق للوقائع وال

املعطيات اللغوية يف العناصر اليت ينبغى انتقاءها حبذر كبري، فاختيار األلفاظ ذو قيمة حجاجية ثابتة كما يرى 
 .2بريملان

   (:التشخيص)اإلحضار 

 من  املسائل املركزية بيرلمانة، إذ  عّدها اآلليات اليت يحعوَّل عليها أثناء العملية احلجاجيّ يحعد  االستحضار من      
ضر اخلطيب العناصر املختارة  la présenceالحضور ، فمسألة ّيةاحلجاج واجلوهرية يف العملّية تقتضي أن حيح

فاع أبنا: أمام أعني متلقيه حنو (احلجج)للمحاّجة  ضر حمامي الد  ء املتهم أمام القاضي، أو كما فعل احلّجاج أن حيح
على أسلوب بالغّي يحصّور الغائب، وجيعله  اخلطيب و أن يعتمدخل، أإ..بن يوسف حني لّوح بالسيف أمام الرعّية

، ويتحقق عنصر 3املخاطبني قصد ُترك عواطفهم وُتفيز إرادهتم ودفعهم حنو العمل/مشهداً متحرًكا أمام املخاطب
 .لعن طريق السرد أو ما يسمي ببالغة السرد اليت هتتم بالتفاصاالحضار أيضا 

  (التوجيه التأويلي) الّتأويل. 

أن الّتأويل  هذا األخري، إذ  يرى  شاييم بيرلمانوال سيما مع التبس الّتأويل مبفاهيم  جديدة يف نظريات احلجاج   
أثناء تلقيه للخطاب، بل هو عملية متوقفة على اخلطيب أثناء  فقط املخاطَبني/ليس عملّية متوقفة على املمَخاَطب

                                                           
 .79يحنظر، احلسني بنوهاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 1
 .21يحنظر، املرجع السابق، ص 2
 .21يحنظر، احلسني بنوهاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 3
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وتوجيهها حنو التأويل الذي ...ويتحقق عن طريق اختيار اخلطيب للمعطيات احلجاجية»اختياره للمقدمات، 
الدالالت اليت  حنو توجيه املمقدمات واملنطلقات فاخلطيب يعمل على 1«.يرتضيه، ويحعطّي هلا الداللة اليت يحريد

الكثري  تقوميسعى للوصول إليها، لينتج عن ذلك حصار داليل لدي املتلقي ال خيرج عّما رمسه اخلطيب، لذلك 
قدمات  م اخلطيب محلزم باختياروهبذا يحصبح ، 2من اخلطابات احلجاجية على فرض تأويالت معّينة وإقصاء أخرى

 .وتوجيهها حنو تأويل معنّي ينسجم ومقصديته

  يار النعوت والصفات اختle choix des qualifications : 

الّصفة إذ  خنتارها جتلو وجهة »كون إىل أّن الصفات والنعوت تضطلع بدور حجاجي يتمثّل يف   بيرلمانيذهب  
فقولنا عن شخص إنّه سارق يتجاوز جمرد اإلدانة إىل ُتديد نوع العقاب الذي ...من املوضوعموقفنا نظرنا و 

اه جتح  اخلاصة يكشف عن موقفنا َووحجهة نظرنامن شأنه أن  ، فاختيار صفة معّينة وإسنادها ملوضوع ما 3«.يلقاه
 .يف كلمة واحدة الداللة حصرتقوم الصفة أيضاً بتضيي ق الفهم والتأويل و ، و هذا املوضوع

 .وشكل الخطابالمقدمات طريقة عرض . 2.1

كمرحلة ثانية بعد االختيار واالنتقاء املناسب    la présentationتأيت مرحلة عرض املقدمات احلجاجية    
ص لح له عمله، إذ  أّن إجادة طرحها يؤسس عَله  وُتح هلذه املقدمات، وهي مرحلة حامسة وضرورية تضمن للخطاب فِ 

يندجمون لقبول خطابه جبعلهم  املخاطبني/املتخاطبني، ويحسهل على اخلطيب هتيئة املخاَطبالثقة بني عنصر لبناء 
 :بسالسة وسهولة، ومن طرائق العرض الفّعالة نذكر فيه

، ويتجلى ذلك يف اخلطاب احلجاجي عن طريق ُتقيق تكامل بني (فن اإلنشاء)إجادة الكالم والكتابة  - 
 .4الشكل واملضمون احلجاجيَّني، أي الربط بني البحىت األسلوبية ومقاصدها احلجاجية

حب َتذلة واملعلومة واملشهورة بني الناس، ألن ذلك قد يبدو ثقياًل وغري حمفز ضرورة االبتعاد عن   -
النتباه  اً املقدمات امل

السامع مباشرة ملا يحعرض عليه،  ، لذلك جيب على اخلطيب البدء باملقدمات اليت تحثري الدهشة وتّشد5املخاطَبني

                                                           
 .22، صالسابقاملرجع  1
 .161سامّية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب، صيحنظر،  2
 .22، ص(دراسات وتطبيقات)احلجاجعبد اهلل صولة، يف نظرية  3
 .27يحنظر، املرجع السابق، ص 4
 .90عبد اللطيف، بالغة اإلقناع يف املناظرة، صيحنظر، عماد  5
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وتضييع الوقت بإيراد مقدمات يعرفها املتلقي ممّا غري ضروريّة، التوخي احلذر من ذكر معلومات على العمل  مع
 .يحسبب نوع امللل  لديه

حبيث ال تكفي اإلشارة أو  1ضرورة االعتماد على العرض البطيء الذي يقوم على تقنّية اإلحلاح والرتكيز  -
يل توخيًّا للتأثري التضمني أو التناول السريع، بل البّد من التكرار والّتشديد على حضور الفكرة واستحضار التفاص

 .عليه

َخاَطب يستّدل على أمهية القضية   -
ح
تضمني احلجاج حبكايات وقصص تدور حول املوضوع قيد التحاجج، فامل

املعروضة عليه من خالل احلكايات اليت تنسجها الذاكرة اجلماعّية حوهلا، وهذا ما يبعث يف املتلقي الرغبة يف معرفة 
للنقاش وتفاصيلها، ويتجلى ذلك مثاًل من خالل ذكر الزمان واملكان واحلدث بألفاظ أسرار القضّية املطروحة 

حسّية تصويرية، أو العمل على انتقاء األلفاظ ذات الطابع الوصفي أو احملايد، ألن مثل هذه النوعية من األلفاظ 
" فتاة تزّوجت قاوريّاً " وقلنا " فتاة تزوجت فرنسيًّا: "تضطلع بدور حجاجي حمض كما يرى بريملان، فمثال لو قحلنا

يف العبارة األوىل وصف عام حياحج به املتكلم قصد تربئة الفتاة من أن يتهمها أحد أو يسخر " فرنسي"فكلمة 
يف العبارة الثّانية وصف تقويي وتصنيفي، حياجج به املتكلم قصد ادانة الفتاة " قاوري"منها أو يحدينها، أّما كلمة 

 .2تمعبسلوك ال يقبله اجمل

       النفي"ومنها " les modalités d expressionالموجهات التعبيرية"ضرورة االعتماد على   -
l négation " ّفأسلوب النفي هو أسلوب محع رَتض على َعر ض الغري 3اً محنَتظر  اً أو الحق اً سابق اً إثبات الذي يحعد ،

مبثابة رد على  فهو " ال يكن حملمد أن يكون سارق"وإبطال حجة اخلصم، فمثاًل لو قال خطيب  يف دعواهم
مل املوجه التعبريي يف هذا املثال على إبطال هذا اإلدعاء،  ومن علذلك إدعاء آخر حياول نسبة السرقة حملمد، 

أمام داللة  ضع املتلقيوت من املوجهات التعبرييّة الفّعالة اليت تحبني عن مقاصد املتكلم النفي هنا يكن استنتاج أنّ 
 .واحدة ال ُتتمل التأويل

حع َتَمدَّة يف خلق االنسجام بني أجزاء اخلطاب وتيس تحعدّ  واليت  أدوات الربطاالستعانة ب -
  حمتواهريمن اآلليات امل

طلقاته نواسعة للربط بني معطيات اخلطاب وخلق تسلسل منطقي بني م، إذ  تحتيح للمحاجج إمكانات الداخلي

                                                           
 .90، صاملرجع السابق 1
 .70/72، ص(دراسات وتطبيقات)يحنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج 2
 .91املناظرة، صعبد اللطيف، بالغة اإلقناع يف يحنظر، عماد  3
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، "إخل...الواو، لكّن، أو، إذن، رغم، فـــــ "ق ذلك عن طريق مجلة من األدوات منها ومقاصده التداولية، ويتحق
جتاه الذي فتسخري مثل هذه األدوات يف اخلطاب يساعد على انقياد الّسامعني وقيادهتم بطريقة أكثر فعالية يف اال

أّن درجة املعقولية والس مة املنطقّية تتحقق بفضل هذه األدوات اليت " بيرلمان"يحريد اخلطيب الوصول إليه، ويرى 
" بيرلمان وتيتكاه"ينحصر عملها بدرجة كبري يف الربط بني الّسبب والّنتيجة واحلّجة والّنتيجة، وقد حصر 

 :يف املوجهات الّلسانّية

وهو مالزم لكل خطاب حجاجي ألنه بالضرور يسعى   :modalité assertiveثباتي هه االالموجّ   - 
 .إلثبات وتثبيت أطروحات معّينة

ويتمظهر لغويًّا يف صيغة األمر اليت حياول من خالهلا : modalité injonctiveلزامي ه االالموجّ   -
 .صيغ األمر املتاحةاخلطيب ممارسة اهلامش السلطوي الذي يتلكه، ويتجلى ذلك عن خمتلف 

وهو ذو امهّية خطابية كربى، يعمل فيه : modalité interrogativeه االستفهامي الموجّ   -
اليت تسمح له ببناء حجاج يف ضوء املوقف  ملعرفة توجهاهتم وآرائهماملخاطَبني /اخلطيب على استدراج املخاَطب

 .املضادالذي يتخذه املتلقي من السؤال، أو ما يسمى باحلجاج 

وهو موّجه يناسب بشكٍل أفضل املعايري العاّمة، ويحعرّب عن :  modalité optativeالموّجه بالتمني   -
آراء اجملموعة وتطلعاهتا وأفكارها املستقبلّية، وغالبا ما يحستعمل هذا املوّجه حني يكون اخلطيب يف حالة توافق مع 

 1.متلقيه

ونقصد هبا تلك القوالب املكّررة اليت يحنتجها جمتمع معنّي يف صريورته :  les clichésالّصيغ الّنمطّية   -
، وكّل ما له صلة بالوسط 2، مثل الشعائر الدينّية، الس نن، العادات، التقاليد، األشكال التعبرييّة املتداولةالزمنّية

تسهيل اُتاد »خلطاب من شأنه أّن تسخري مثل هذه الصّيغ الّنمطية يف ا" بريملان وتيتكاه"الثقايف، لذلك اعترب 
 تمثل األولين، وهبذا تصبح الصيغ الّنمطّية تضلع بدوري   3«.وتسهيل السري اجليد للنقاش)...( طَبنيااخلطيب باملخ

يف الوظيفة التأثريية واإلقناعّية من جهة، أّما الثانية فهي وظيفة اُتاديّة، ويتحقق ذلك عن طريق احِلكم واألمثال 
 .اليت تحشكل منطلًقا استداللّيا قويًّا حبكم انتشارها وكثرة تداوهِلا

                                                           
 .91يحنظر، املرجع السابق، ص 1
 .111، ص"حبث يف بالغة النقد املعاصر"ينظر، حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة  2
 .91عبد اللطيف، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص عماد  3
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الصور البالغّية من " بريملان وتيتكاه" مل يستثن:  les figuresالّصيغ البالغّية أو الّصور البالغّية   -
بل تتجاوز القيمة الّتحسينّية  خارف أو تنميقات تحزي ن اخلطاب،فهي يف نظره ليست جمرد ز »الفعالّية احلجاجية، 
على ما أنتجته البالغة الكالسيكّية من كناية  "بريملان وتيتكاه"حسب  وال تقف الصور 1«.إىل القيمة احلجاجية

خل بل أخذت الّصيع البالغية منًحى آخر يف البالغة اجلديدة، فأصبح كّل إ...األزمنةوالتفات يف وجماز وإطناب 
 . تعبري يكسر املألوف ويحلفت انتباه السامع يدخل يف العتاد البالغي

 : les technique argumentativesالّتقنّيات الحجاجيَّة . 2

، ذلك أّن املنطق طقة إىل التمييز بني البالغة واملنقبل حديثهما عن التقنّيات احلجاجيّ  "بريملان وتيتكاه"يذهب  
احلجاجي  يف شكله ، عكس املنطق البالغيأي ضرورية مقبولة غري قابلة للطعن ماتمسليف شكله الصوري يتبىن 

، فإن املتلقي يحّسلم 2=1/2، فمثاًل لو قلنا أّن 2االستداليل الذي يتبىن منهج الّشك واالحتمال يف معطياته وبنائه
بذلك وال يدعوك إىل نقاش، عكس احلجاج الذي قد يّشك يف بعض مبادئه الثابتة، فمثاًل لو قلنا بضرورة احرتام 

شيًّا أو فاسداً على سبيل املثال، ة إذا كان األب مرتتبقى ثابت، إالّ أن هذه القيمة ال فهي قيمة ثابتة وضروريّة األباء
 .مةممّا يستدعي الدخول يف حماّجة حول هذه القي

ويف الوقت الذي »على ضرورة الوعي باالختالف احلاصل بني البالغة واملنطق بقوهلما " بريملان وتيتكاه"ويؤكّد   
جند التحاجج أو احلجاج يف املنطق ملزماً، ال جند يف البالغة أي إلزام على االقتناع بقضّية أو بالتخلي عنها بسبب 

الف  ،وهبذا بحصبح للحجاج البالغي منهجّية خاصة به 3«.ات يقع فيها اخلطيبتناقض الذي  ياملنطقالتصور ختح
 .يف مقدماته ونتائجه والضرورة يتّسم بالصرامة

والذي احعترب  ومنطق العلم البالغةبني منطق "  بريملان وتيتكاه"من  ه كلفصل املنهجي الّذي أقامضوء ال علىو   
نف في صم"بدأ املؤلفان حديثها يف  كتاهبا ، من األساسيات اليت أعادت احلياة للبالغة يف شقها احلجاجي

 املوظفة يف اخلطاب احلجاجي،ل استقصاء واسع ألهم الطرائق من خال لتقنّيات احلجاجّيةاعن خمتلف  "الحجاج
  .تساعد على احداث التغي ري، ودفع املتلقي حنو اإلذعان والعملة وأفعال توجيهية طاقات تأثرييّ  وخاصة اليت ُتمل

                                                           
1 chaime perlman et lucie olbrechts-tyteca. Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. 
P222. 
2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P87. 
3 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P87. 
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 les schèmesبالِخطاطات الحجاجية  "ىي مسما يح  ات احلجاجية، أوالتقنيّ " بريملان وتيتكاه" قّسموقد  
argumentatives"  1 إىل جنسني كبريي ن: 

  : procédés de liaisonطريقة الوصل أو االّتصال  .1.2

ويف األصل، وتتيح إقامة ضرب  عناصر املتبايِنة بدءً اليت تحقر ب بني ال الطرائق تلك» بالطّرائق االتصالّية واملقصود   
من التضامن بينها لغاية هيكلتها أي إبرازها يف هيكل أو بنّية واضحة، أو لغاية تقومي أحد هذه العناصر بواسطة 

أي هي عبارة عن آليات تربط بني عناصر غري مرتابطة يف أصل وجودها، فتعمل  2«.اآلخر تقويًا إجيابّيا أو سلبيًّا
على دمج هذه املعطيات ِوفق بنّية حجاجّية متماسكة ومّوحدة تسري يف اجتاه واحد خيدم نفس النتائج، ويتخذ 

 : ثالثة مظاهر وهي" بريملان وتيتكاه"االتصال احلجاجي حسب 

 : les arguments quasi-logiquesلحجج ِشْبه المنطقّية ا .1.1.2

فهي تضمن  ،يف عملية احملاجة اليت يستند إليها اخلطيب من اآلليات املّهمة 3"شبه المنطقّية"تعّد التقنّيات    
الفكر الصوري ذي الطبيعة »، وتستمّد هذه النوعّية من احلجج قوهتا اإلقناعية من ةيالتداولره اثآو  ةاجاحملفعل 

أي أهنا  4«.الرياضّية، لكنها ختتلف عنه يف كوهنا تفرتض دوماً القبول بدَعاوي ذات طبيعة غري صوريّةاملنطقّية أو 
قريبة من التدليالت الصورية، لكنها ختتلف عنها من حيث أهنا غري محلزمة، وأهنا تفتح إمكانّية النقاش بني 

إّن هذه »: موضحًا هذا األمر بيرلمان يقول ،إذ  يحكن للمخاَطب تقويضها واالعرتاض عليها اجلماعات املتحاورة
احلجج تّدعي قدرًا حمّددًا من اليقني، فقد تب دحو من بعض جوانبها أهّنا شبيهة باالستدالالت الشكلّية املنطقية 

ضعها إىل التحليل ينتبه يف وقت قصري إىل االختالف بني هذه احلجج وبني الربهنة  الصوريّة، مع ذلك فإّن من خيح
ستعمل اخلطيب هذه النوعّية من احلجج يف خطابه لإلبانة عن ويَ  5«.يّة، وهلذا ننعتها بأهنا شبه منطقّيةالصور 

                                                           
 .71، ص(دراسات وتطبيقات)يحنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج 1
 .122م،ص2010، طرابلس، 1التأويل، دار الكتاب اجلديد املتحّدة، ط، علي شعبان، احلقيقة واحلجاج وأفاق  2
شبه "الفت لالنتباه، فاحلجة إما أن تكون منطقّية، أو ال منطقّية فمصطلح " شبه املنطقية"إّن املصطلح املعتمد يف هذا التصنيف : شبه المنطقية 3

بّررا هذا االستعمال بأّن احلجاج يف جوهره ينبذ قانون الكل أو قانون الالشيء، أي يرفض الّصرامة " بريملان وتيتكاه"يحثري اشكاال حمرّياً، إالّ أّن " منطقّية
ل حجة يف ضبط احلدود والفروق، ويرفض اللالمعقولّية اليت تؤدي إىل املغالطة، لذلك هو يوجد يف املنطقة الوسطي، أي حقيقّية هذه احلجج أّن ك

ها يكن أن تـحّرد بدعوى أهنا ليست منطقّية ألهنا ال تتمتع بالصرامة الكافّية أي أهنا تقبل الصياغة املنطقّية لكنها تستند إىل مبدأ منطقي تكوينها، لكن
 .191سامّية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب، ص، يحنظر. غري محلزِمة

 .21احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 4
5 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P229. 
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، وإمجااًل تنقسم واإلقناعية يحساعده على ُتقيق أهدافه احلجاجية اً اليت تكتسي طابعاً شبه منطقي االستداللية قدراته
، " شبه املنطقّية"احلجج  حجج شبه منطقية تستند إلى "و" تعتمد البُنى المنطقّية حجج شبه منطقية"إىل فرعني 

 ".العالقات الرياضّية

 .ه منطقية تعتمد البُنى المنطقّيةحجج شب. أ

 :ومن أشكال هذه النوعية من احلجج ما يلي

 تفاقالتناقض وعدم اال contradiction et incompatilité. 

يف نطاق مشكلتني  propositionsأن تكون هناك قضيتان » باألنظمة الصورية، ويحقصد به يتعلق التناقض  
التعارض عدم االتفاق و كأن يحقال املطر ينزل وال ينزل، أّما : مثل قولنا 1«.إحدامها نفي لألخرى ونقض هلا

ّتمح اختيار احدى األطروحتني وطرح و  الواقع على حمك لفوظنيضع مو يتمثل يف »فمجاله حجاجي  املقام، ممّا حيح
ونستنج من خالل التعريف األول أّن التناقض أقرب إىل املنطق الصوري ألنه أحادي الداللة ال ، 2«.األخرى

يسمح بفعل التأويل، فالتناقض فعل منطقي ال يكن تربيره والدفاع عنه نظرًا لتعايل املعاين اليت يحقّدمها ويستّدل 
هدح  هبا، عكس التعارض الذي حيدث يف مستوى عالقة امللفوظات ( العارض)للمحَحاِجج  باملقام اخلارجي الذي يح

انتقاء احدى األطروحتني  وإلغاء األخرى ألهنا واقعة يف الّتعارض بني املقال املقام، ويوّضح ( املعتَـَرض)واحمَلاَجج  
ملاذا يكون السقوط من على ظهر »: طرحه على أصدقائه فقالعبد صولة مبدأ التعارض بني األطروحات مبثال 

؟ فأجاب أحد األساتذة .احلمار أكثر إيالًما للمرء من سقوطه من على ظهر اجلمل، رغم أّن اجلمل أعلى ظهراً 
رمبا لكو ن الّساقط من على ظهر اجلمل وهو ساقط جيد الفرصة ليتهيأ للسقوط، أما الّساقط من ظهر : معّلاًل 

فقياسًا على كالمك يكون الّساقط : هذا األستاذاحلمار ال جيد تلك الفرصة، فقال آخر أطروحة معارضة ملا قاله 
عبد "ولعّل هذا املثال الذي قّدمه  3«.من أعلى بناية يف تونس أكثر أماًل يف النجاة من الواثب يف حوض سباحة

ّسد لنا مبدأ التعارض " اهلل صولة شبه املنطقي بني القضايا املطروحة للناقش، فلو كان السقوط من على ظهر جيح
السقوط من أعلى بِنايّة أقّل منطقّيًا أن يقتضي  هذا من السقوط من على ظهر اجلمل، فإناحلمار أكثر إيالًما 

 :ذا املثال باملخطط التايلض املسبح ويكن أن منثل هلو ضرراً من الوثب يف ح

                                                           
1 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P210. 
2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P270. 

 .72، ص(دراسات وتطبيقات)عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج  3
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 اجلمل أقل ضرراً من السقوط من على ظهر احلمار السقوط من على ظهر :مقدمة كبرى. 
 السقوط من على أعلى بنايّة يف تونس أقل ضرراً من الوثب يف املسبح :مقدمة صغرى. 
 السقوط من أعايل األشياء أقل ضرراً من السقوط على أقرهبا من األرض :النتيجة. 

ات املتعارضة حاولت التأسيس لنتيجة عامة مفادها أّن السقوط من وهبذا االستدالل يتضح لنا أّن هذه األطروح  
ا كانت ملَّ  أعايل األشياء يكون أقل ضررًا من السقوط تلك اليت تكون أقرب من األرض، إاّل أّن هذا االستدالل

 الذي يعتمد على  خاطئة أَدَّت  إىل فساد العملّية االستداللية ألهنا قريبة من االستدالل "مقدمته الكبرى"
 .وط من األسفل، إذ  ال يستقيم منطقيًّا أن يكون السقوط من األعلى أقل ضررًا من السقةاملغالط

   ّفي الحجاج التَّماثل والحد l identité dans l argumentation. 

األحداث ال يقوم على االعتباط والبداهة، بل هو قائم على التربير احلجاجي، و إّن ُتديد املفاهيم واملوجودات   
رك العملّية االستداللّية ويقّدم اختيارات دون أخرى، كما يحشكل حكًما على األشياء أو » ذلك ألن التعريف حيح

يحستعمل يف التصنيف  فهو ،يةاحلجاج العملية يف همةمن التقنيات امل واحلدّ  التعريف وعليه نستنج أن 1«.تقويًا هلا
والتمّييز بني املفاهيم املطروحة على املتلقي، كما تكون مصحوبة بتربير حجاجي يستطيع من خالله  االستقراءو 

تعريفات متنوعة اَجه وَ زاء ما يحعرض عليه، ويتضح الطابع احلجاجي للتعريف عندما نـح إد موقفه املَخاطب ُتدي
احلجاجي بدور يدعم فيه مفهوم على حساب آخر، ويكن التمّييز بني أربعة  لنفس الكلمة، هنا يضطلع التربير

 :2شامل، ومنها ما هو جزئي وأنواع من التعريفات منها ما ه

 .تعريف معياري ُتكمه القاعدة وعمومها -
 .تعريف وصفي يرتبط بسياق خاص -
 .تعريف مكّثف أو تكثيف، يؤشر على العناصر األساسّية يف املعّرف -
 .كب جيمع بني هذه العناصر الثالتةتعريف مر  -

 
  ّبادلّية الحجج القائمة على العالقة التarguments de réciprocité أو قاعدة العدل. 

                                                           
 . 92عبد اللطيف، بالغة اإلقناع يف املناظرة، صعماد  1
 .92املرجع نفسه، ص 2
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تعاجل احلجج القائمة على العالقة الّتبادلّية وضعّيتني  أو قضّيتني أو ملفوظني  معاجلة واحدة بسبب عالقة    
 la règle de"الّتماثل أو التشابه املضمرة بينهما، وهذه العالقة تؤّدي إىل تطبيق قاعدة العدل بينهما 

justice "  فمبدأ العدل يف احلجج القائمة على العالقة ، 1معاجلة امللفوظات املندرجة ضمن مقولة واحدةيف
الّتبادلّية ينحص  على ضرورة التسويّة يف معاملة الكائنات وامللفوظات اليت تنتمي لنفس الفئة، ألّن التعامل مع 

ري عادل إلحدى القضايا، ومن األمثلة اليت توّضح عالقة غبطريقتني خمتلفتني  يحعّد سلوك  وضعّيتني  متشاهبتني  
 :بادل وقاعدة العدلالتّ 

ّب لنفسه»:رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلمقول  - ّب ألخيه ما حيح  .«ال يؤمن أحدكم حىت حيح
 .أحالل عليكم حرام علي نا -
 2.ضع نفسك مكاين: قول القائل -
 .عار عليك إذا فعلت عظيم...تأيّت مثلهو أتنهى عن خلق  -

َحاج ج إذا خالف قوله حاَلهح، يحطالبه املتلقي بضرورة تطبيق قاعدة العدل  علىو  
ح
ضوء هذه األمثلة يّتضح لنا أّن امل

 .املخاطَبني/يب واملخاَطببسبب العالقة الّتبادلّية الناشئة عن التماثل والّتشابه املوجود بني اخَلطِ 

 . الحجج شبه المنطقّية التي تعتمد العالفات الرياضية .ب

جيعلها تكتسي صالبة يف  ، األمر الذيتعتمد هذه احلجج يف واقع األمر على القواعد الرياضّية يف بنائها الداخلي 
ي زها عن غريها، ومن بني هذه احلجج عالية إقناعّية اتطاقب  وتكوينها الداخلي، وتتمتع هاتشكيل  :متح

  الّتعديّة  جةحargument de transitivité.  

أساس هذه النوعّية من احلجج وجوهرها املعادلة الرياضّية الصوريّة شبه املنطقّية، اليت تسمح لنا باملرور من العالقة   
، وهذا اجراء استداليل مبين 3"ج"و  "أ"إىل استنتاج وجود عالقة ضروريّة بني   "ج"و  "ب"وبني " ب"و  "أ"بني 

 :يكن التمثل له بــــعلى مبدأ الّتعديّة 

 ب=أ: القضية األولى -
                                                           

1 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P297. 
 .710، ص(دراسات وتطبيقات)يحنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج  2
 .71يحنظر، املرجع السابق، ص 3
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 ج=ب: القضية الثانّية -
 ج=أ: النتيجة -

والّتعديّة  supérioritéوالّتفوق  égala بالّتساوي» ـــب ةوتنقسم الّتعديّة إىل أمناط عديدة منها الّتعديّ 
  «inclusion.1بالّتضمن 

عّدو عّدوي »الّتعديّة وهو وتقّدم معظم الدراسات املّتصلة باحلجاج نفس املثال لتوضيح ما يحسمى حبّجة  
كفعل إنساين غالبًا ما تحبين فتأسيس عالقة الصداقة هنا  مبينٌّ على مبدأ عالقة التعديّة، فالصداقة    2«.صديقي

آخر بفعل الّتعديّة، حيث تصبح الصداقة  اً على التفاهم والوحد احملبة بني طرفني، إاّل أهنا قد تأخذ طابع اسرتاتيجي
 .مبنّية على املصلحة واملنفعة الرباغماتّية

" la relation d implicationعالقة التّضمن "ومن أهم العالقات اليت تقم عليها حجج الّتعديّة   
، فالنتيجة "ألنه إنسان مات سحقراط: "حنو قولناوهي العالقة املنطقّية اليت تحبنّي أّن قضّية ما تتضمن قضّية أخرى 

 :، وهذه العبارة األخري مضمرة ومتضّمنة يف القول األول ويكن التمثيل هلا بــــ3فانٍ  املضمرة هنا أّن كل إنسانٍ 

 مات سحقراط ألنه إنسان              :المقدمة الكبرى. 
 سقراط فان             :المقّدمة الصغرى. 
 كل إنسان فانٍ              :النتيجة المضمرة. 

فالعالقة بني املقدمة الكرب والنتيجة يف هذا االستدالل هي عالقة تعديّة بالتضمن إذ  أّن النتيجة متََّضَمَنة يف   
 . املقدمة الكربى

   إدماج الجزء في الكلّ حجة l argumentation par inclusion. 

ما ينطبق على الكّل ينطبق »تقوم هذه احلّجة يف جوهرها العام على مبدأ ريّاضي ينطلق من قاعّدة مفادها   
فما ينطبق على الكل من مِسات وأحكام وقضايا وأوصاف يكن أن ينطبق على أجزائه  4«.بالضرورة على اجلزء

                                                           
 .71املرجع نفسه، ص 1
 .71املرجع نفسه، ص 2
 .71املرجع نفسه، ص 3

4 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P211. 
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ّثل هلا عبد اهلل صولة بالقاعدة الفقهّية يف املكّونة له،  فهذا النوع من  «.فقليله حرام ما أسكر كثريهح »ُترمي اخلمر ويح
فعّلة التحرمي " الخمر الكثير"يف الكّل  "قليل من الخمر"القواعد الفقهّية خاضع حلّجة شبه منطقّية تحدمج اجلزء 

ب هل تناوحلح القليل من اخلمر يحسكر؟ ومن هذا البا: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو "اإلسكار"هنا هي 
 .احملاّجة واالعرتاض موفتح الباب أما "probableاالحتمال "يدخل عنصر 

 .تقسيم الكّل إلى أجزاءه حجة argument de division . 

وبيان أّن االحكام اليت تنطبق على اجلزء »ينّص هذا الصنف من احلجج على تقسيم الكّل إىل أجزائه املكّونة له   
كّل من خالل تسعى إىل تعميم قاعّدة تقّوي حضور ال فهذه النوعّية من احلجج  1«.تنطبق تبًعا لذلك على الكلّ 

حَاّجج مقّدمة مفادها أنّ احلديث عن أقسامه أل
ح
اجلزائر مجيلة، عليه بالضرورة أن : جزائه املكّونة له، فحني يّتخذ امل

األجزاء هبذه الطريقة يأل اخلطاب  فَبسط أر جاءها،يحعد دَّ شوارعها وحدائقها ومنط احلياة والتدريس واملعيشة يف 
 .ويكّثف من فعالّيته التداولّية

   les argument basés sur la structure الحجج المؤّسسة على بُنّية الواقع. 2.1.2

 du réel. 

ال جمال للّشّك  باعتبارها واقًعا مسّلًما بهتسعى احلجج املتأس سة على بنّية الواقع إىل الربط بني األحكام املسّلم   
الثانية اليت يسعى اخلطاب  إدماج طريق فيّتم ذلك عنخرى يسعى اخلطاب أو النص للتأسيس هلا، وأحكام أ، فيه

، يقول يستلزم التسليم به لتصبح بذلك كّل متكامل، اليت ُتظى باملوافقة العاّمة األصلّية يف البنّية األوىل إىل متكينها
مبجرد ما يّتم اجلمع بني عناصر من الواقع يف عالقة معرّتف، ليصبح من املمكن أن »: بريملان يف هذا السياق

 مبعىن أّن هذه النوعّية من احلجج 2«.نؤسس حجاجًا يسمح باملرور ممّا هو مقبول، إىل ما نسعى جلعله مقبوالً 
 للتأسيس له طيبيسعى اخل حمتمل بني ما هو واقع وبني ما هو ممكن أوالقائمة  تعتمد على التجربة وعلى العالقة

تستخدم »عن طريق دمج الواقع والكائن باحملتمل واملمكن، وجتدر اإلشارة إىل أّن احلجج املؤسَّسة على بحني ة الواقع 
أي ...وتحسخر احلجج الشبه منطقّية للربط بني أحكام مسلم هبا، وأحكام يسعى اخلطباء إىل تأسيسها وتثبيتها

                                                           
 .201سامّية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب، ص 1

2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P351. 
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ومن هنا جاء وصفها بكوهنا ...جيمع بينها كّل واحدعناصر تنتمي إىل   الغري مسلم هباو جعل األحكام املسّلم هبا 
  1«.حجًجا اتصالّية أو قائمة على االتصال

احد و ، يف األوىل نربط بني مظاهر من مستوى "بريملان تيتكاه"وهناك طريقتان للربط بني عناصر الواقع حسب   
ويف الثانّية "  liaisons de successionبعالقات التتابع "تنتمي إىل نفس الفئة احلجاجية، وتسمى

 .liaisons de coexistence"2بعالقات التعايش "نربط بني أطراف متفاوتة املستوى، وتسمى 

 .عالقات الّتتابع أو وجوه االّتصال الّتتابعي. أ

 :ومن أشكالها

 حجج الوصل الّسببي: 

عن طريق  اجتاهني  من السبب إىل النتيجة ومن النتيجة إىل السبب يرمي هذا النوع من احلجاج  إىل املرور يف  
 وتعليل املوضوعات تقومي رابط سبيب يصل الظواهر واألحداث بأسباهبا أو نتائجها، وغاية هذا النوع من احلجاج

هذه النوعّية من احلجج يف ثالثة " بريملان وتيتكاه"األشياء واملعطيات اليت يحقّدمها اخلطيب ملَخاطَبيه، وقد حصر 
 :أضرب

 اجتهد فنجح: حجاج يرمي إىل الرّبط بني حدثني متتابعني  بواسطة رابط سبيب، مثل. 
  جنح ألنه اجتهد: ة ما، مثلقعاو أو من حدث  استخالص سببحجاج يرمي إىل. 
 3جيتهد فسينجح: حجاج يرمي إىل الّتنبؤ أو الّتكه ن بالنتائج اليت ترتّتب عن واقعة ما، مثل. 

النتائج و وهبذا يكننا أن نبينَّ احلجاج على تتابع ثابت لألحداث بواسطة الروابط السببّية اليت تصل بني األسباب   
، ويف ضوء الو  النتائج واألسباببني و  يف هذا  "بريملان"اه مسّ يكننا احلديث عّما صل الّسبيب يف اجّتاهني متعاكسني 

أّن يف  -بهحس - وتتجلى براغماتّيتها l argument pragmatique"4بالحجة البراغماتّية "اإلطار 

                                                           
 .129/120، ص"حبث يف بالغة النقد املعاصر"حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة  1
 .21، احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، صيحنظر 2
 .20، ص(دراسات وتطبيقات)يحنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج  3
 .12يحنظر، احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 4
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تبين ُتث  على ما، كما أهّنا  اً أو رأي اً أو سلوك اأو حدثً  ما هذه النوعّية من احلجج تحعطينا تقّييًما وتقويًا لعمل
 .سواء كانت اجيابّية أو سلبّية املرتتبة عن ذلك لنتائجا عن ض النظروذلك بغخلطيب، ملواقف ا مواقف مساندة

  حّجة الّتبذبر l argument de gaspillage . 

  ،وهي حّجة تقوم على االّتصال والّتتابع واالستمراريّة بني األقوال واألفعال ، 1بديدالتّ وتسمى أيضًا حبّجة   
على القول مبا أنّنا بدأنا عماًل وجتّشمنا عناًء ألجل اجنازه، جيب علينا مواصلة هذه التضحّيات باالستّمرار ترتكز و 

وجند كثرياً هذه النوعّية من ، 2مضّيعة للجهد واملال وتصبح بال قيمة وتكون يف العمل وإالّ ستذهب كل تضحّياتنا
ال يهّم إن  :كأن يقول رئيس احلزب ملناضليه  ه اخلطاباتاحلجج لدى األحزاب السياسية اليت تعتمد على مثل هذ

 تذهب كلّ خسرنا االنتخابات يف هذه املرَّة، بل املهم أن نواصل النضال السياسي حىت االنتصار، فلو ننسحب 
 .أدراج الرياح جمهوداتنا الّسابقة

   حّجة االّتجاهl argument de direction. 

، وجب التحذير من عاقبة اتّباع طريق املراحل الّتنازلّية، كقولنا إذا تنازلت هذه املرَّةتقوم هذه احلّجة على فكرة  
إن هذا : مثل قول قائل 3ذا بدأت فلن تنتهيإيك أن تتنازل أكثر يف املرّة القادمة، ألن سلسلت التنازالت عل

ا األخالقّية، ألن الّتنازل فيها أمر اإلمهال سينتهي بنا إىل اإلفالس، لذلك يكثر هذا النوع من احلجاج يف القضاي
 .خطري قد يؤدي بنا إىل التنازل على كّل املنظومة األخالقيةّ 

 .عالقات الّتعايش أو االّتصال الّتواجدي .ب

بني عناصر من نفس الطبيعة ومن نفس الفئة احلجاجّية بواسطة رابط سبيب،  تربط عالقات الّتعاقب إذا كانت
هلذه الروابط بالصلة القائمة " بريملان وتيتكاه"واقعتني متفاوتيت يف املستوى، ويثل  بني تربط عالقات الّتعايشفإّن 

بني الشخص وأفعاله، واليت تحعّد النموذج األصلي لعدد معترب من عالقات الّتعايش نظرًا ملا ترتكه من تأثري على 
، وهذا ما نلتمسه عند بعض الناس حني ترتبط أفعاهلم بِنَـَوايَاهحم ، فيّتمّيزون عن 4السامع يزيد من درجة اقتناعه

                                                           
 .17املرجع نفسه، ص 1
 .17، ويحنظر، احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص20، ص(قاتدراسات وتطبي)يحنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج  2
عبد اهلل صولة، يف نظرية ، وي نظر، 120، ص"حبث يف بالغة النقد املعاصر"حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة يحنظر،  3

 .21، ص(دراسات وتطبيقات)احلجاج 
 .11بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، صيحنظر، احلسني  4
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العرب قدياً لعّل هذا ما جنده عند الكثري من ، و 1غريهم من الناس لتصبح بذلك أفعاهلم حّجة متّيزهم عن غريهم
مسي لمة  ر الصديق،أبوجهل، وأبوبك: أصبحت مالزمة هلم مثل اً خالقأو  الذين التصقت بشخوصهم أعماالً 

، وهنا جتدر اإلشارة إىل مسألة مهمة وأفعاله اليت نكّوهنا عن الشخص مرتبطة بأعماله ةلتصبح الفكر  الكذاب
تتعلق مبعرفة أفعال الشخص الّسابقة اليت تحسهم يف تكوين مسعته الطّيبة أو السّيئة، مسعة  "بريملان وتيتكاه"ها دَ أَو رَ 

عنه، ليصبح اإلنسان اخلطيب سياقًا ومعًطى مهًما يف العملية العملّية  مسّبقةً  تندمج مع شخصّيته لتشكّل فكرةً 
، ويكون املنجزةأفعاله وأعماله اليت و خصيته كّونة حول شل خطابه بناًء على األفكار املّسبقة املنؤوَّ ف، 2احلجاجية

يسري ِوفق مسار أفقي " بريملان وتيتكاه"حسب  التواجدي اإلتصالات اليت تعتمد مثل هذه العالقاحلجاج يف 
 :  يتداخل فيه الشخص اجلوهر مع أعماله املتجلّية يف الواقع  ويكن أن منثل لذلك بـ

  3والّتداخل بني الشخص والعملالّتفاعل         العمل       الشخص ، 

 :يكن رصد مايلي عالقات التعايشومن بني 

   الّشخص وأعمالهحجة: 

مبدأ أّن أعمال اإلنسان اليت يحنجزها تكشف لنا عن جوهره ومعدنه، أعمال  منينطلق هذا الّنوع من احلجاج    
جتعله عرضة للّتقومي من طرف اآلخرين، وحيدث هذا التقومي يف ضوء صفاته وآراءه وأفعاله وتوجهاته وأعماله 

عطيات اليت وأقواله، فهذه املعطّيات جمتمعة من شأهنا أن تحساعد على فهم الّشخص واحلكم عليه من خالل امل
وهكذا فإّن الشخص وأعماله  ،4هطابواملضمرة يف خ اخلفّية تتوفر لدينا عن شخص ِه، ألهنا تحّشكل نواياه ومقاصده

يثالن مناط العملّية احلجاجية، ألنّه يحسهل علينا فهم وتقومي خطابه يف خمتلف مستوياته املعلنة واملضمرة، ويتحرك 
ومن أعماله إىل ، من الشخص إىل أعماله: املسار احلجاجي يف هذا النوع من احلجج يف اجتاهني  متعاكسني  

 :ل بني الشخص وأعماله، ويكن أن منّثل لذلك بــالشخص، وهلذا يّتم الّتداخ

 يحصلي يف املسجد ال يكن له أّن يكون إالّ مسلًماّن من إ        شخص        عمل.       
 .ص من خالل أعماله اليت يقوم هباخهذا امللفوظ جعلنا حنكم على الشّ 

                                                           
 .266يحنظر، حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية عربّية، ص 1
 .16يحنظر، املرجع السابق، ص 2

3 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P227. 
 .21، ص(وتطبيقاتدراسات )عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج يحنظر،  4
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  1امللفوظ يصل شخص املتكلم بأعمالههذا    ال يستقيم الّظل  والعود أعوج     عمل       شخص  

 .أي ال يحكن أن تتحسن األوضاع وأنت يف أعمالك وأفعالك وتصرفاتك غري مستقيم         

   حّجة الّسلطةl argument d autorité.   

هذا  تحعّد حّجة السلطة، من احلجج الفاعلة واملعتمّدة يف معظم اخلطابات اليت تتلون بصبغة حجاجّية، ويسّتمدّ    
اليت تستخدم أعمال »ومن هنا تربز أمهّية حجة السلطة  النوع من احلجج فعاليته وقوته من هيبة املتكلم ونفوذه،

 2«.أو جمموعة من األشخاص أو أحكامهم أو أقواهلم أو توجهاهتم حّجة يدافعون هبا على أطروحة ما ما شخص
" إمجاع العلماء"مظاهر السلطة وتتعّدد يف هذه النوعّية من احلجاج فقد تكون مرتبطة بالشخوص مثل  وختتلف 

 impersonnelleأو تكون الّسلطة غري شخصّية " األنبياء"أو " الكهنوت"أو " الفالسفة"أو " الرأي العام"أو 
ويكننا إضافة سلطة نصّية مثل  3"الكتاب املقّدس "أو "ينالدّ "أو  "العقيدة"أو  "زيائيةالفيقوانني الكون "مثل 

أو تلك التأويالت   "كالم مأثور من أمثال وحكم"أو " ألقوال الصحابة"أو " السنة النّبويّة"أو " القرآن الكرمي"
وقد يرتكز احلجاج بالّسلطة يف بعض احلاالت على ذكر أشخاص معّينني اليت تستند على سلطة اللغة أو الشعر، 

 .ئهم، ألهّنا تحّشكل سحلطة معرتف هبا من ِقبل اجلمهور املتلقيبأمسا

 االّتصال الرمزّي  حجةla liaison symbolique . 

التالزم املبين على »احلّجة فعاليتها من  تقوم هذه احلّجة على االنتقال من الّرمز إىل املرموز إليه، وتكسب هذه    
بني الرمز واملرموز إليه، rapports de participation et motivation   املشاركة والتربير عالقيت  

م لَ كرمز امليزان الّذي يرمز إىل العدالة واحملكمة، ورمز العَ  4«مثلما هو احلال مع العالمة وليس على االعتباطية
 وأحاسيس عواطف وأفكارالذي يرمز إىل الوطن والصليب إىل املسيحّية، وهذه الرموز املاّديّة من شأهنا استحضار 

، وهلذا يكون للوصل الرمزي دور كبري يف عملييت  التأثري واإلقناع 5و دينّيةأعواطف املتلقي سواء كانت وطنّية تحثري 

                                                           
 .22املرجع السابق، ص 1

2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P712. 
 .22/22، ص(دراسات وتطبيقات)عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج يحنظر،  3
 .121، ص"حبث يف بالغة النقد املعاصر"حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة يحنظر،  4
 .22املرجع السابق، صيحنظر،  5
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والّتداول، ولذا من الضروري بالنسبة للمحاّجج إدراك األبعاد الرمزيّة لألشياء ومعرفة وقعها على نفسّية خماطَبيه، 
 .ج مبثل هذه العالقات الرمزية من شأنه أّن يحفقد الرمز حجّيتهألّن جهل احملاجّ 

 les argument qui fondent la structure du الحجج المؤّسسة لبنية الواقع. 2.1.2
réel.  

بناء »هنتم يف هذا العنصر بصنف ثالث من احلجج تربطها صلة وثيقة بالواقع، إذ  يسعى احملاّجج من خالهلا إىل  
أي أّن هذه النوعّية من احلجج  1«.يحقنع به مجهوره ويرسم من خالله معامله الرؤيويّة وهيئاته التّصوريّةواقع جديد 

لنسج نوعّية جديدة من احلجج  تتمّيز بطابع االبتكارية ألّن احملاّجج يوظف فيها فكره ومكتسباته وقدراته العقلية
: ُتقيقه، وتقوم هذه النوعّية من احلجج على مستويني يستطيع مبوجبها التأسيس لواقع جديد يحريدهح ويسعى إىل

الذي يحؤتى به لتأكيد الفكرة  l exempleتأسيس الواقع بواسطة احلاالت اخلاّصة، كاملثل » :أّوهلما
وي لحق باملثل االستشهاد بالنصوص ذات القيمة السلطويّة على املخاَطب كاملقوالت الدينّية أو كلمات ...املطروحة

استخداما  analogie أّما ثانيهما فيقوم على استخدام التمثيل...القّواد اخلالدين يف نظر اجلماعة املقصودة
 :احلديث عن صنفني  من احلجاج وهنا يكن  2«.حجاجيًّا

 .تأسيس الواقع بواسطة الحاالت الخاّصة .أ

إّن املقصود باحلاالت اخلاّصة يف هذا السّياق هو تلك احلاالت املنفردة واملنعزلة اليّت تتحول يف احلجاج إىل   
ة ال جمرد حالة حالًة عامّ فيتأسس الواقع على ظاهرة مفردة يّتم توسيعها حىت تحصبح »قاعدة عامة قابلة لالستدالل 

 :من هذه احلاالت اخلاّصة يكن ذكر ما يليو   3«.خاصة، مثّ اإلنطالق منها وبناء الواقع عليها

  الشاهد أو المَثل l exemple . 

أي  4«به يف احلاالت اليت ال توجد فيها مقّدمات يؤتى»بالقبول العام بني الناس، لذلك  المثلعادًة ما حيظى   
يف احلاالت اليت يفتقد فيها احملاّجج للمقدمات، يستعني بالشاهد ويستثمر قبوله بني الناس ليكون نقطة انطالق 

واسقاطه على احلاالت اخلاّصة اليت  "شاهد أو مَثل"يبين هبا الواقع الذي يسعى لتحقيقه، وذلك عن طريق ذكر 
                                                           

 .112علي شعبان، احلقيقة واحلجاج وأفاق التأويل، صيحنظر،  1
 .121/122، ص"حبث يف بالغة النقد املعاصر"حممد سامل حممد األمني الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة  2
 .272سامّية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب، ص 3
 .27، ص(دراسات وتطبيقات)صولة، يف نظرية احلجاج عبد اهلل  4
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وجود بعض اخلالفات يف شأن القاعّدة اخلاّصة، لذلك يحؤتى  بالشاهدوتقتضي احملاّجة أن يؤّسّس هلا،  احملاّجج يحريد
ملَّا ُتّصل رئيس : ويكن أن نضرب لذلك مثااًل من عندنا، فلو قلنا مثالً  ،1لدعمها وتكريسها والّشاهد باملثل
ارس نوع من االستبداد بالّسلطة،  أصبحولة، على كّل الصالحّيات يف تسري شؤون الدّ  (أ) البالد وهي قاعدة يح

 ملّا ُتصل (ب)الّسابق أّن الرئيس مفاده سابق بشاهد حجاجّية خاصة بالرئيس احلايل، لكن قد يؤتى لدعمها 
ارس نوع من االستبداد  .أيضاً على كّل الصالحّيات صار يح

 ه بـ، وما يحّسمي(ب)إىل حالة أخرى خاصة الرئيس ( أ)يف هذه احلالة قمنا باملرور من حالة خاصة الرئيس   
 argument de particulier auمن الخاص إلى الخاص باحلجاج " يرلمان وتيتكاه"

particulier2 ، يكن أن نستنتج أّن الغاية من الشاهد أو املثل هو التأسيس وصياغة قاعدة عامةعليه و ،
 . مفادها أّن كل من حياول الّتفرد بالرأي يف تسري شؤن الّدولة هو مسّتبد

   المثالl illustration. 

لتوضح قاعدة معروفة ومسلَّم هبا، أي » خدمإذا كان الشاهد يحستعمل لتأسيس قاعّدة ما، فإّن املثال يحست   
مبعىن أّن املثال يعمل على تقويّة درجة التصديق واإلقناع، وعادًة   3«.ليحعطيها نوًعا من احلضور يف وعي املسَتمع

وتدعيمها  لالستشهاد على صحة هذه القاعد دة املتجاّدل حوهلا، أي يحؤتى بهبعد ذكر القاع هان بما يت مح اإلتيّ 
 .عل القاعّد احلسّية ملموسةوتأكيدها وتقويّتها وج

   (عكس الّنموذج)الّنموذج والّنموذج المّضاد le modèle et l anti modèle 

تذى هبا، حيث تستند إىل سلطة يتأثر مثل الشاهد أو املثال، وتح  تحعترب القدوة حالة خاصة   قّدم بوصفها قدوة حيح
إخل فكل هذه النماذج من شأهنا التأسيس لقواعد ...مثل األنبياء والعلماء والقادة والزعماء واملشاهري 4هبا املخاَطب

يوسف  سلوكّية عامة تحصبح حمّل اقتداء واهتداء من ِقبل الناس، ومن أمثلة احلجاج بالقدوة قول احلّجاج بن
فاحلّجاج يف  5«.وأمي  اهلل إين ألََّحبح إيّل أن أححشر مع أيب بكر وعمر مغلواًل، من أن أححشر معكم...»:الثقفي

                                                           
 .27يحنظر، املرجع نفسه، ص 1

2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P712. 
 
 .67احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 3
 .710حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانية وعربية عربّية، ص  4
 .292ص/2م، ج1992، بريوت، 1أمحد زكي صفوت، مجهرة خطب العرب، املكتبة العلمّية، ط،  5
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شر يف " رضي اهلل عنهما"هذا املثال يّتخذ من أبو بكر الصديق وعمر بن اخلطاب  قدّوة له لدرجة أنه يتمىن أن حيح
 .زمرهتم

نفصال عنه، ويحقّدم لنا تدعو إىل كسر النموذج واال "عكس النموذج"حّجة ف "النموذج"ّجة حل يف خٍط موازٍ و    
كان نابليون يف مثل ِسّنك رأس فصله، فأجابه : قال األب ألبنه الكسول»: عبد اهلل صولة مثاال عن ذلك بقوله

أصبح بفضل ذكاء ابنه قدوة فبعدما كان نابليون قدوة بالنسبة لألب،  1«.ويف مثل سّنك كان امربطوراً : االبن
 .مضادة أفحمت األب

: من خالل وظائفها احلجاجّية بقوله( الشاهد، املثال، القدوة)بني احلجج الثالثة  "بيرلمان وتبتكاه"ويحفرق    
 2«.أّما الشاهد فيسمح بالتعميم، واملثال يسمح بدعم قاعدة قائمة سلفاً، والقدوة ستدعو إىل االقتداء مستقبالً »

مهّمة يف كل اسرتاتيجّية حجاجّية هتدف إىل ُتقيق " بريملان وتيتكاه"احلجج حسب من هذه النوعّية  وتظل
 .مضى واقع إحياءلواقع جديد أو  التأسيسأهداف تداولية تسعى لتغري ما هو كائن أو 

  (التناسب) مثيلالتّ  االستدالل بواسطة l analogie. 

منطًا استداللًيا خاصًا وضروريًّا يف العملية احلجاجية، إذ   شكلالتناسب يح  وأأن التمثيل "" بريملان وتتيكاه"يرى   
كنن  يصلح يف إثبات املشاهبات   تحساعد وإجياد فرضّياتا من صياغة بني املوجودات رغم تباعدها يف احلقيقة كما يح

املطلوبة، فهو يحشكل أحد ، لكنه غالبًا ما يقصى من البحث العلمي الفتقاده الصرامة على التحليل واالستنتاج
على إبراز تشابه العالقات ممّا  يف النظرية البالغّية  ويقوم التمثيل، 3ممّيزات التواصل واالستداليل الغري الصوري

امة مواجهة بني بحىن متشاهبة وإن  جيعله أداة حجاجّية مهّمة يتوسل هبا احملاّجج يف بناء عالقاته اخلطابية، أي إق
و يحبدع عالقات جديدة من أمستفادة سابقاً على جمال جمهول، فهو يحسقط عالقات »تلفة، كانت من جماالت خم

لواقع التأسيس  هبدف ،فهو عملية يّتم من خالهلا اسقاط ما هو معلوم على ما هو جمهول 4«.تشابه ما منطلق
يلعب التمثيل دوراً مهماً يف االبتكار »: جديدة يتشابه مع ما هو كائن ومسّلم به، وهذا ما يؤكّد عليه بريملان بقوله

لكن من أجل احلفاظ على قيمته هناك حدود ...والتدليل واحلجاج، عرب عمليات التطوير والتمديد اليت يسمح هبا
                                                           

 .21، ص(دراسات وتطبيقات)عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج  1
2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P711. 

 .66يحنظر، احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 3
محو النقاري، منشورات كلّية اآلداب : التحاجج طبيعتهوجماالته ووظائفه، تنسيق: بناصر البعزايت، الصلة بني التمثيل واالستنباط، مقال ضمن كتاب 4

 .29، ص2001والعلوم االنسانية،  الرباط، 
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، أي تلك احلدود اليت هلا عالقة باملنطق الصوري الضروري واليت ال يكن اللّتمثيل أن يتجاوزها 1«.ال يكن جتاوزها

ث ل   ﴿:تعاىل يف قولهمن القرآن الكرمي  للعالقات التمثيلّية عبد صولةويح       

                               

    ﴾2  عليه قائالً يعّلق: 

 :يف اآلية الكرية املعطيات التالّية

 .املشركون= أ                         

 (.األصنام)أولياؤهم= ب                       

 . العنكبوت= ج                       

 .بيتها= د                        

أي ( ب)و( أ)القة بني عالفجند يف هذه اآلية أربعة عناصر ال جتمع بينها عالقة تشابه، بل تشابه يف العالقة،   
يه وتعتصم به بنِ أي عالقة العنكبوت ببيتها تَ ( د)و( ج)املشركني بأوليائهم يعبدوهنم ويعتصمون هبم، تشبه عالقة 

أي ( د)و ( ج)، ويصبح " thémeالموضوع"نام أي املشركون واألص( ب)و( أ)من املتعدي، فيصبح بذلك 
الذي حيمل ويرفع املوضوع، وغالبًا ما يكون احلامل أشهر من "  phoreالرافع أو الحامل"العنكبوت والبيت 

، باعتبار هو األصل وبه يّتم التأسيس لبنّية جديد هبدف اخلطيب إلقناع املتلقي هبا، ويكن التمثيل 3املوضوع
 :لذلك بــــ

  يحعّد بيت العنكبوت من أوهن البيوت        املقدمة الكربى. 
 بدل اهلل الكفار اختذو األصنام أولياء يعبدوهنم ويعتصمون هبم         املقدمة الصغرى. 
  تتصف بالوهن مثل عالقة العنكبوت ببيتها كل من يتخذ من غري اهلل ويلّ ، فإّن عالقته         النتيجة. 

                                                           
1Chaime perelman. Logique et argumentation. Presses universitaires debruxelles. 1968  P135. 

 .71سورة العنكبوت، آية،  2
 .26، ص(دراسات وتطبيقات)يحنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج 3 
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ففي حني ال شيء »إىل أّن التمثيل يف احلجاج خيتلف متامًا عن التمثيل يف اإلبداع،  "بيرلمان وتيتكاه"ويحنّبه    
ينع من أن يطول الّتمثيل ويّتد يف اإلبداع، يحطلب من  الّتمثيل أن يلتزم حبّد معنّي يف احلجاج وإاّل فقد طافته 

ريح لتجأن تحثبت صحته، لكن تلك اإلطالة قد جتعله عرضة اإلقاعنّية، وإّن إطالة الّتمثيل تكون أحيانًا لغاية 
دث نوع من التناسب،  1«.املخاطَبني  بني فعلى املخاِطب يف الّتمثيل أن يلتزم حبّد معنّي من الطول لكي حيح

مع حماولة  مثيلخمتلف األطراف املشّكلة للتّ  التمثيل مرتبطة بادراك الّتفاعل بني حجاجّيةألّن  املوضوع واحلامل،
دماج عناصر املوضوع يف العمل على إضرورة و تقديه يف صورة مقتضبة لكي ال تنفلت العملّية االستداللّية، 

 .ث نوع من التفاعل الذي يحسهل على قبول الصورة والتسليم هبا من طرف املخاطَبنيصر احلامل لكي حيدح عنا

   االستدالل بواسطة االستعارةla métaphore. 

إن أي تصور لالستعارة ال يلقي » :الستعارة ل أثناء حديثهما عن البعد احلجاجيّ  "بيرلمان وتيتكاه"قول ي   
إال أننا نعتقد أن دور االستعارة سيتضح أكثر إذا ربطنها ، احلجاج ال يكن أن حيظى بقبولنا الضوء على أمهيتها يف

ا، ا مكثفً تناسبً وصف االستعارة إال باعتبارها  ظةإننا ال نستطيع يف هذه اللح.]...[ بنظرية التناسب احلجاجي
أي أّن التفاعل يف االستعارة بني املوضوع واحلامل يكون  2«.ا عن ذوبان عنصر املستعار منه يف املستعار لهناجتً 

 وذلك نظراً للحذف الذي حيدث يف أحد العناصر األربعة املكونة للعملية الّتمثيلية، ن الّتمثيلم أقوى وأكثر تكثيفا
حدف يحساعد ذوبان املوضوع يف احلامل بطريقة متنح الصورة نوع من التطابق االستداليل ممّا جيعل االستعارة 

الشيخوخة بالنسبة إىل "» : قولهلذلك بـ  "بيرلمان وتيتكاه" ّثلأقوى منها يف الّتمثيل، وي تكتسب طاقات إقناعّية
ثاحلياة  " مساء احلياة" "شيخوخة النهار"يكن أن نشتق االستعارات اآلتية " ّله املساء بالنسبة إىل النهارهي ما يح

  3«"الشيخوخة مساء"

رياضيًّا من خالل  االستعارات أّن منثل هلذهلنا تسمح يف هذا املثال " بريملان وتيتكاه"اليت أوردها  البنيةإن    
  :املوجود بينها هبذه الطريقة التناسب

فإذا كان  ،(د)بسمة هي   (ج)يتسم و . (ب)بصفة هي  (أ)ويتسم . (ج)  و (أ)ن كان هناك شيئا إذا   
، وكان كل من  (د)، والغروب هو  (ب)، وكانت الشيخوخة هي (ج)، وكان النهار هو (أ)هو  (حمذوف)العمر

                                                           
1 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P216. 
2 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P222. 
3 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P296. 
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كما " مساء العمر"و  "شيخوخة النهار:" اهبة، أمكن القولعالقة مش-العمر والنهار-باحلاملتربطه   (د)و  (ب)
ففي احلالتني السابقتني نكون بصدد استعارة مبعناه احملصور حيث ننتقل من نوع ". الشيخوخة مساء:" يكن القول

                                        .إىل نوع

أكثر إقناًعا من القياس التمثيلي الذي يعتمد على آلية التشبيه، وذلك  االستعارة ىل اعتبارفّي ريبول إيأل ذهبوي  
دثحه بني املستعار  واملستعار له جاعلة بذلك توّحد العناصر املنتمّية إىل أنظمة خمتلفة أمراً  بفضل املزج الذي ُتح

 .لقول العادي أو القول الّتمثيلىمن اكثر حجاجية أالقول االستعاري  ومدجماً، وهبذا بتأكد أنّ  1مدركاً 

جنحا يف إبطال مفعول بالغة احملسنات، وإدراج االستعارة  "بيرلمان وتيتكاه"أّن ويف األخري يكن القول   
والتشبيه ضمن بالغة احلجاج، واعتبارمها من اآلليات املهمة اليت تسمح بإنتاج األفكار وُتقيق اإلقناع، كما أبطل 

 .أبضا تلك اهلوية امللتبسة بني كل من التشبيه واالستعارة بوضع حدود تناسبّية شبه رياضية بينهما

 .la dissociation des motions الطرائق االنفصالّية في الحجاج .2.2

ضّمن احلجج شبه يتإذا كانت احلجج اليت أتي نا على ذكرها آنفاً يف سياق حديثنا عن اإلّتصال احلجاجي الذي   
ؤس سة لبىن الواقع، وهي كما ذكرنا 

ح
َؤسََّسة على بىن الواقع، واحلجج امل

ح
طرائق ثالث تربط يف املنطقّية، واحلجج امل

إذ  تسعى إىل   احلجاج بني عناصر غري مرتابطة يف أصل وجودها، فإّن الطرائق اإلنفصالّية تنحى منحى معاكس
التقنّيات »تلك  ياالنفصال يف النظريّة احلجاجية هكسر الوحدة بالفصل بني العناصر املتضامنة، ويقصد بطرائق 

دة بني عناصر تحشّكل كاًل ال يتجزأ، وغالبًا ما تستعمل هذه التقنّيات اليت تحستخدم هبدف تفكيك اللحمة املوجو 
احملاّجج يف مثل هذه التقنّيات  أنَّ أي  2«.يف تفكيك األبنّية احلجاجية اليت خيشى املتكلم على جناح حجاجه منها

بني املفاهيم عن طريق  ليّتم الفص، وعادة ماعلى الفصل بني املفاهيم املسّلم هبا ألسباب دعا إليها احلجاجيعمل 
 apparance  اهرالظّ ويّثل  ،réalit»3الواقع / apparance اهرالظّ »اللجوء إىل استعمال ثنائية 

أي أّن  4«ظر بالذهن ويدركه الفكر من الوهلة األوىل، فهو املعطى الراهن املباشركل ما خي»، وهو لاحلّد األوّ 
الظاهر هو ذلك املعطى املباشر، أو املعرفة األولّية اليت ُتظر يف الذهن ويتمكن الفكر من ادركها يف الوهلة األوىل 

                                                           
 . 219م، ص 2011، املغرب، 1رضوان عصبة وحسن الباهي، أفريقيا الشرق، طـ،: يحنظر، أليفي ريبول، مدخل إىل اخلطابة، تر 1
 .112يف املناظرة، ص عبد العايل قادة، بالغة احلج 2
 .92يحنظر، احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 3
 .12، ص(دراسات وتطبيقات)اهلل صولة، يف نظرية احلجاج عبد  4
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احلّد الثاين فال يكن فهمه  réalit الواقعبدو أي لبس يف الداللة، ألنه من العطيات املباشرة واحلاضرة، أّما 
من خالل مقارنتهما ببعضهما، أي الفصل بني الواقع  apparance ظّاهربالومتّييزه إاّل بوعي وادراك عالقته 

القاعدة األصل اليت تحتيح لنا إبراز  -الواقع-، ويثل احلّد الثّاين أو الباطن احلقيقي الغائب والظاهر املزّيف
فهو عملّية تفسريية تأويلّية تعمل على تقّييم  1-الظاهر-التناقضات واملغالطات واملناورات املوجودة يف احلّد األّول 

 ، خديعتهالظاهر أو  معّيار لصدقّية( الباطن)الواقعالظاهر وتقويه، وهبذا يحصبح 

ُتقق   مبجموعة من التعابري اللغوية اليت الطرائق االنفصالّيةويتوّسل املتكّلم أو احملاّجج يف احلجاج القائم على   
 (apparement)، ظاهريًّا  (réellement) قعّياً ايف احلقيقة، يف الواقع، و »: فصل بني املفاهيم منهامبدأ ال

ري غري صحيح، غ، ال أخاليف، ال علمي، pseudo scientifqueشبه علمي ، pseudo يحشبه كذا
، وبع األفعال الغري يقينّية من  -إّن صح أنّه بطل-إّن هذا البطل : إخل، أو عن طريق اجلمل االعرتاضّية حنو..هذا

كما يحكن أن حيقق الفصل عن طريق وضع بعض األقوال بني قبيل، يزعم، يّتوهم، كقولك فالن يزعم أنّه شجاع،  
 .2إخل(...بطالً )لقد كنت يومها: قسوسني  حنو

دثه داخل املفهوم الواحد بني ظاهٍر َيِسمحه فمثل هذه الّتعابري تكتسب قوهّتا احلّجاجّية من خالل الفصل الذي ُتح   
ظاهرى،  حد  ن ومتناقضني  ومنقسمًا إىل حّدين متنافري   وله، فيصبح بذلك املفهوم الواحد ذالزّيف وحقيقة ليست 

 : باطين، كأن يقال مثالً  حد  و 

  ًإّن الرئيس الذي يحسيّـرح البالد مبثل هذه الذهنّيات ليس رئيسا. 

وإستبعاد تعريف ( رئيس)يتبنّي لنا من خالل هذا املثال أّن احملاّجج يسعى إىل إعادة بناء مفهوم جديد للفظة   
عن الظّاهر الزّائف املتجلي ، (ليس رئيسا  )آخر سائد يراه احملاّجج زائفاً، متوسالً يف ذلك بفصل احلقيقة اليت يراها 

 .(الرئيس)للفظة  حقيقي فهوم جديد، فجاء هذا التعريف يؤّسس مل(الرئيس)للناس 

إلي ه، أّن للفصل دورًا حجاجّيًا بارزًا يّكن السامع من متّثل مظهرين للشيء الواحد، أحدمها زائف،  وما خنلص 
 .والثاين حقيقي، وهذا الفصل ي كنه من التمّييز بني جممل احلقائق واملعطيات املقّدمة له

                                                           
 .10/11يحنظر، املرجع السابق، ص 1
 .12، ص(دراسات وتطبيقات)، وينظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج 96يحنظر،  احلسني بنو هاشم، نظرية احلجاج عند شاييم بريملان، ص 2
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 .syllogisme 1لقياسل الّدور الحجاجي .2.2

يحعّد القّياس املنطقي بحنية أساسّية يف كّل خطاب حجاجي يسعى إىل ُتقيق أهداف إقناعّية وغايات تداولّية،    
مقدمات  هي واألشياء اليت وحضعت 2«.ء آخرفيلزم عنه شيقول يوضع فيه شيء »وق د عرّفه أرسطو بأنه 

، أّما القياس يف النظرية و احتماالً أالقياس، وتكون حتمًا  هذا القّياس، والشيء الالزم عنها هي النتائج املرتتبة عن
 صبحي، ل"statementsالتعالق بين األقوال "احلجاجّية املعاصرة فهو وسيلة منطقية يتحّقق مبوجبها مبدأ 

ثل طبقة من املوضوعات أو املفاهيم أعلى من القولني  ني مرتبطاً باآلخر عن طريق تعليقهما بقول ثالث لأحد القو  يح
وهبذا يحكن  ،argumentative equivalent "3المعادل الحجاجي "اآلخرين، ممّا ينتج عن ذلك 

بالربط بني شي ئني  فيكون احملظة،  يت تعتمد على املعطيات املعطيات العقليةال اعتبار القياس من اآلليات الذهنية
 .على أساس مجلة من اخلصائص املشرتكة بينهما، وذلك هبدف الوصول إىل استنتاج ما

املقّدمة -، أيالقياس يف اخلطاب احلجاجي بوظيفة اإلنتقال ممّا هو مسّلم به عند املمخاَطب ويضطلع   
: إىل ما يكن اعتباره مشكل قائم بني املتحاّججني، أي إىل النتيجة، يقول أحد املناطقة يف هذا الصّدد-الكربى

فنجاعة القّياس وحجاجيته  التداولّية  4«سدى -إذ ذاك-إذا مل يقبل املخاَطب املقدمة الكربى، كان احلجاج »
 .خاطَبني، والسيما املقّدمة الكربى اليت تحعّد واجهة القياسمتوقفة على كيفّية صياغة مقدمات تنال قبول امل

ونتيجة القياس، والنتيجة ( الكربى والصغرى)مقّدمات القياس : ويتألف القياس يف غالب األحيان من جزأين   
التسليم ، لزم (صادقة أو كاذبة)هي القضّية اليت تلزم بالضرورة عت تلك املقّدمات، فمىت مّت التسليم باملقّدمات 

فيسمى قياًسا منطقيًّا  ( املقّدمتني الكربى والصغرى والنتيجة)، وقد يذكر احملاّجج مجيع أركان القياس 5بالنتيجة

                                                           
املقام هو أّن بنّية القياس اليت يستعملها متكّلم اللغة ليست متاما هي بحنية القياس الصوري، ذلك من القضايا اليت تستدعي نوع من التوضيخ يف هذا  1

وتوع من أّن مستعملي اللغة ال يستّدلون باملعىن الشكلي، بل يستّدلون مبقّدمات خاضعة ملقتضيات القول أي تلك املقّدمات اليت تتصف باالحتمال 
 .92/92ص( مقاربة معرفية تداولّية آلليات التواصل واحلجاج)الم عشري، عندما نتواصل نغرّي القبول والوضوح، يحنظر، عبد الس

 .272م، ص2006محادي صمود وعبد القادار املهريي، دار النشر سيناترا، تونس، : باتريك شارودو ودومنيك منغو، معجم ُتليل اخلطاب، تر 2
حافظ امساعيل علوي، : احلجاج مقهومه وجماالته، إشراق: ، مقال ضمن كتاب( وسائل اإلقناعدراسة يف)يحنظر، حممد العبد، النص احلجاجي العريب 3

 .21، ص2/، ج2010األردن،  ،1طـ،  عامل الكتب احلديث،
 .21املرجع نفسه، ص 4
 .202م، ص1997يحنظر، حممد مهران، مدخل إىل املنطق الصوري، دار الثقافة للنشر، القاهرة،  5
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ذف أحد العناصر الثالث إّما املقّدمة الكربى أو املقّدمة الصغرى أو النتيجة، فيسّمى القياس  كاماًل، وقد ختح
 :من شواهد القياس الّتام، و 1مضمراً 

 كّل الناس فانون                  :املقّدمة الكربى. 
 سقراط إنسان               :املقّدمة الصغرى. 
 سقراط فان                       : النتيجة. 

مقّدمة "و  "major premiseالمقّدمة المنطقّية الكبرى "هلذه البنّية القياسّية ثالثة أقوال متكّونة من    
فاحلجة يف هذا املثال عقليلة حمضة، مبنّية   conclusion"2النتيجة "و  "minor premiseمنطقّية 

أي أّن املقّدمة الصغرى منضوية ُتت املقّدمة الكربى،  على الّتعالق املنطقي والداليل املوجود بيم األقوال الثالثة،
وتكمن الوظيفة  ،وجود بني املقّدمتنيأو ُتت املفهوم الذي تحقّدمه، وبالتايل تكون النتيجة ُتصيل حاص للتعالق امل

كل )االنتقال من احلال العامة املسلَّم هبا املؤسّسة واملوجودة يف الواقع  يفلّية احلجاجّية ملثل هذه األقيسة التّداو 
، وباإلضافة إىل (سقراط فان ألنه إنسان)وهي أّن  ، إىل حالة أخرى يسعى اخلطيب إىل التأسيس هلا(الناس فانون

 :القياس التام، يوجد أنواع أخرى من األقيسة أمهها

 .Entbymemeمضمر القياس ال. أ

يحعّد القياس املضمر أحد أنواع القياس املنطقي، وقد مسّاه أرسطو بالضمري  
يَّ ضمرياً ألنه قياس حمذوف يف  ،3 ومسِح

املنطقي على االستنتاج العلمي ، ويف حني يقوم القياس 4احلذف املقّدمة الكربى شملما ي أحد أجزائه، وعادةً 
خيضع يف بناءه  هو قياس، أي 5، يقوم القياس املضمر أو اخلطايب على الرأي واالحتمالاملنتج للعلم الصارم

ّثل لذلك بقولنا الوطن جدير »: الداخلي لعناصر سياقّية ومقامّية عكس الصوري املكتفي بذاته، ويحكن أن منح
ضوء هذا القول الطبيعي يحكن أن نستلزم قياًسا منطقًيا مضمًرا على  على 6«.املرء بالوالء ألنه يحساعد على تربية

 :الشكل الّتايل

                                                           
 .21، ص(دراسة يف وسائل اإلقناع)نص احلجاجي العريبحممد العبد، ال  1
 .21ص حممد مهران، مدخل إىل املنطق الصوري، يحنظر،  2
 .127، ص2006عبد القادر قنيين، أفريقيا الشرق، املغرب، : يحنظر، أرسطو، اخلطابة، تر 3
 .26، ص(دراسة يف وسائل اإلقناع)يحنظر، حممد العبد، النص احلجاجي العريب 4
 .11، ص(مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربية)يحنظر، حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي 5
 .26ص املرجع السابق،يحنظر،  6
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  كل شيء يحساعد على تربية املرء جدير بالوالء              (:مضمرة)املقّدمة الكربى. 
  الوطن يحساعد على تربية النرء          (: مذكورة)املقّدمة الصغرى. 
  وطن املرء جدير بالوالءال                   ــ(: مذكورة)النتيجة. 

 (.قياس العكس)أو  قياس الخلف .ب

أي هو قياس يقوم على مبدأ اإلقصاء  1«إثبات المطلوب بابطال نقيضه» يقوم هذا النوع من القياس على  
وعكسها فتّتم احملاججة عن طريق والتعويض، فاخليارت يف مثل هذا النوع من األقيسة تنحصر يف ثنائية القضية 

الشيء ونقيضه،  عن -يصدر-احلق ال خيرج  ألنّ  اثبات القضية املطروحة بالعمل على إبطال نقيضتها املقابلة هلا،
يَّ هذا القي...فإذا بطل النقيض تعنّي األصل وهو املطلوب ، 2بطال نقيضه ونفّيهاس خلًفا ألنّه يحثبتح املطلوب بإومسح

  ﴿ :ل لذلك يف قوله تعاىلويكن أن منثّ               ﴾3. 

أنّه لو كان يف السموات واألرض إله غري اهلل لتنازعت اإلردتان وساد  -عّز وجلّ -ففي اآلية الكرية يحبنّي املوىل   
، ومبا أّن األرض والسماء صاحلتان بطل ما يؤدي إىل الفساد، 4التناقض ممّا ينتج عنه فساد يف األرض والسماء

 : وقام الدليل واحلجة على وحدانية اهلل سبحانه وتعاىل، ويكن أّن منثل هلذا القياس بــــــ

 لو كان يف الوجود إهلني لفسد الوجود           : المقّدمة الكبرى. 
 الوجود مل يفسد           : المقّدمة الصغرى. 
 يوجد إله واحد متفرد                    :النتيجة. 

النقيض الثبات املطلوب، يتمّيز بنوع من الصرامة ألنه ابطال ا أّن القياس الذي يستعمل آلية ومن هنا يّتضح لن  
ويتجلى ذلك يف اآلية ال يحتيح خيارات عديدة أمام املتلقي إذ يكتفي بعرض خيارين وعلى املتلقي املفاضلة بينها، 

                                                           
 .216، بربوت، لبنان، ص(ط.د)طه السبعاوي، أساليب اإلقناع يف املنظور اإلسالمي، دار الكتب العلمّية،  1
 .222م، ص2011، الدار املتوسطية للنشر، تونس، (دراسة تداولية)يف احلديث النبوي يحنظر، أمال يوسف املغامسي، احلجاج  2
 .22سورة األنبياء، آية،  3
 .216يحنظر، طه السبعاوي، أساليب اإلقناع يف املنظور اإلسالمي، ص 4
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الكرية اليت قامت على نظام اإلثبات بابطال النقيض، أو ما يحسميه علماء الكالم بدليل التمانع، أي امتنعت 
 .1الوثنية المتناع الفساد فكانت الوحدانّية املطلقة

 .قياس الّتعارض أو الّتضاد .ج

ونقيضتها ينتميان إىل جنس وفئة واحدة مثل احلركة والسكون  ىقياس اخللف يشرتط أن تكون الدعو  إذا كان 
اليت ال تنتمي إىل  يقوم على مبدأ الّتعارض بني القضايا  ألنهوالعدم والوجود، فإن قياس الّتعارض ال يشرتط ذلك 

يف جنس واحد، ويحستّدل بالّتعارض إلثبات مطلوب ما، أو للوصول إىل نتيجة مقنعة، ذلك ألن اخلطيب يتقلب 
ومن  2«.العرض واالعرتاض اليت هي منشأ للمعرفة، وألن خصائصها الّتقابلية أحث  على العمل»خطابه بني ثنائية 

مجيع املستويات الداللية للخطاب من منطوقات كانت أو اقتضاءات أو »مثحّ يغدو مبدأ الّتعارض مشتماًل على 
 ىلإ احملاجج سعىيما ما هو كائن وبني فاخلطاب احلجاجي يف أصله هو خطاب تعارضي بني  3«.مفهومات

التأسيس له، لذلك يكن اعتبار العالقة  إىل جعله كائن، أي بني ما يؤمن به املخاَطب، وبني ما يسعى املخاَطب
بن يوسف  اججَّ ذلك خبطاب احلَ املوجودة بني املخاَطب واملخاِطب هي عالقة تعارضية يف أصلها، ويكن أن منثل ل

 .4«.وقد أفلحت( وال يفلح الساحر:)زعمتم أين ساحر، وقد قال اهلل تعاىل»: يف أهل الكوفة حني قال الثقفي

اليفلح )وبني قول اهلل تعاىل ( زعم أهل العراق أّن احلجاج ساحر)فنجد الّتعارض يف هذا املثال قائًما بني   
 :، ويكن أن منثل لذلك باالستداليل التايل(الساحر

 احلجاج ساحر         :املقّدمة الكربى. 
 اليفلح الساحر        : املقّدمة الصغرى. 
 أفلح احلجاج                 : النتيجة. 

ة وبني زعمهم، فاألو ىل منطقيًّا لّتعارض املوجود بني اآلية الكريإذن فاحلجاج ليس بساحر ألنه أفلح، ويف ا
تصديف اهلل وتكذيب أهل العراق، ألن احلقيقة اليت يضمنها اهلل مطلقة وحقيقّية، ومن هنا بتبنّي لنا أّن لقياس 

 .حجاجّية تضع املتلقي بني احتمالني  إما األخذ باألول وإقصاء الثاين أو العكسالّتضاد أبعاداً 

                                                           
 .62م، ص1967، الرياض، 2يحنظر، زاهر عوض األملعي، مناهج اجلدل، مطابع الفرزدق التجارية، ط،  1
 .79طه عبد الرمحان، يف أصول احلوار وجتديد علم الكالم، ص 2
 .79املرجع نفسه، ص 3
 .12حممد العمري، يف بالغة اخلطاب اإلقناعي،  4
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إمجاال يكن القول أّن القياس من اآلليات احلجاجّية اليت ينتقل هبا اخلطيب املستّدل من حكم عام مقبول    
ا العقل، لذلك يحعّد إىل حكم آخر خاص يسعى إىل التأسيس له عن طريق خمتلف املعطيات اليت يحتيحه متفق عليه

وجد خطاب إاّل ويستعني هبذا يالقياس اخلطايب ركيزة أساسية يف كّل اخلطابات الطبيعّية مبجمل أجناسها، وال 
 .1ل إليه تصوراته وختيالتهالوسيلة ليحقنع املتلقي ويؤثر فيه، أو ينقح 

 .المنحى المنطقي في نظرية الحجاج اللغوي :المبحث الخامس

نظرية احلجاج اللغوي يحدرك من الوهلة األوىل أّن هذه النظرية تنحى منحى منطقي يف بعض جوانبها  إّن املتأمل يف
ومفاهيها اإلجرائية، إذ  ُتاول الكشف عن املنطق االستداليل الذي حيكم البناء الللغوي من حيث التشكيل ومن 

 .حيث العالقات الداخلية اليت تحقيمها البحىت اللغوية مع بعضها البعض

 .الجهاز المفاهيمي لنظرية الحجاج في اللغة .1

تنهض نظرية احلجاج يف اللغة على مجلة من املفاهيم تفسر آليات اشتغاهلا داخل النصوص ، وسنحاول تبسيط    
: جرائي التطبيقي، ومن أبرزهاوأنسكومرب، والسيما املفاهيم ذات البعد اإل املفاهيم اليت نظّر هلا كل ديكروبعض 

 .العالقات احلجاجية، املواضع احلجاجية، القوة احلجاجية، اإلجتاه احلجاجي، ونظرية السالمل احلجاجية

 :العالقات الحجاجية. أ

يرى ديكرو وأنسكومرب أّن للحجاج اللغوي عالقات داللية تن تظم عن طريق اإلمكانات اليت تسخرها اللغة    
، يستهدف من خالله «حجة»ن طريق تقدمي قول معنّي يحعترب حبيث يكون االشتغال احلجاجي ع»ملستعمليها، 

ضمنية أو مصرح هبا وال  –النتيجة  –محل املخاطب على القبول بقول آخر، يحعدح نتيجة سواء كان هذا القول 
، اً حمض اً إجرائي اً وهبذا يأخذ احلجاج اللغوي طابع 2«نّي عبيعتها احلجاجية إاّل ضمن سياق متكتسي هذه األقوال ط

أو جمموعة من األقوال متماسكة لغوياً، منضبطة دالليا، تكون عبارة عن حجج  اً معّين يحقدم مبوجبِه املتكلم قوالً 
 –يسعى من خالهلا إىل إقناع املتلقي بقضية معينة ودفعه حنو اإلجناز عن طريق النتائج اليت تحستلزم من األقوال 

مباشرة مصرح هبا يف اخلطاب ، وتستمد هذه األقوال قوهتا  مأ كانت ضمنيةأ تكلم سواءً اليت قّدمها امل –احلجج 
                                                           

 .12م، ص2010، دار الفارس للنشر والتوزيع، األردن، (رسائله أمنوذجاً )علي حممد علي سلمان، كتابة اجلاحظ يف ضوء النظريات احلجاجية 1
 .96طيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، صعبد الل 2
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ومِستها احلجاجية من السياق الذي ختضع له يف بناء خطاهبا، فالسياق هو الذي يحكِسب القول الِسمة احلجاجية، 
 .فالذي يصلح يف مقام معنّي كحجة، ال يصلح بالضرورة يف مقام آخر

االستنتاجية داخل اخلطاب أو متواليات من األقوال يكون بعضها  فالعالقات احلجاجية هي تلك التسلسالت 
 . 1مبثابة احلجج اللغوية، وبعضها اآلخر هو مبثابة نتائج تحستنتج من احلجج

 المواضع الحجاجية .ب

يحعد املوضع احلجاجي من املبادئ اهلامة اليت ركز عليها ديكرو وأنسكومرب، وتكمن أمهية املوضع يف الدور الذي    
هو قواعد عامة مقبولة »: يضطلع به يف صياغة النتائج وتوجيه األقوال جنو وحجهة معينة، ويعرفه ديكرو بقوله

أي كل ما هو مشرتك بني أفراد اجملتمع الواحد يحكن اعتباره موضعًا يصلح كقيمة حجاجية، ويكن  2«مجاعياً 
 :3التمثيل للموضع احلجاجي مثال بقولنا

  منخفض، فهي إذن تستحق الشراءهذه السيارة مثنها. 

 «ما كان مثنه منخفض اشرتِ »، يتمثل يف الرأي العام القائل« موضع»فهذه العملية احلجاجية تستند إىل 

وهبذا يصبح املوضع احلجاجي مبثابة بحنية ُتتية ضمنية تسمح باجناز عمليات حجاجية، يكون فيها املوضع 
وصول إليه من نتائج، ويف ضوء هذا جند ديركرو وأنسكومرب يؤكدان على أن  احلجاجي مبثابة تربير ملا يّود البات ال

  4«مسار مربراً يحعتمد يف االنتقال احلجاجي»كل عالقة بني حجة ونتيجة تستوجب وجود موضع حجاجي، أي 

 االتجاه الحجاجي  .ج

يرى ديكرو وأنسكومرب أّن التوجيه احلجاجي هو عبارة عن إسناد اجتاه معنّي لقول ما بغاية الوصول إىل نتائج    
 1حمدّدة سلفا من طرف املتكلم، ويضطلع التوجيه احلجاجي مبهمة توسيع أو تضييق االحتماالت احلجاجية

                                                           
 .11، ص2001، 1أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، العمدة يف الطبع، الدار البيضاء، ط، يحنظر،  1
 .99عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص  2
 .221، صي نظر، رشيد الراضي، احلجاجيات اللسانية عند أنسكومرب وديكرو،  علم الفكر 3
 .92م، ص2011، تونس،1الدار املتوسطية للنشر، ط،  –دراسة تداولية  –أمال يوسف املغامسي، احلجاج يف احلديث النبوي  4
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الوسائل اللغوية اليت يوظفها املتكلم لتوجيه خمتلف »ليقودها حنو إجتاه معنّي، وتتحقق هذا التوجيه عن طريق 
فالتوجيه مرهون بالتقنيات اللغوية والقرائن احلجاجية اليت يحسخرها املتكلم،  2«خطابه وتنظيم عالقاته يف حجاجه

واليت تحبني بدورها عن الوحجهة احلجاجية اليت يقصدها، واحلجة قد تَوجَّه لتعزيز نتيجة معينة أو دحضها، وإذا كان 
امللفوظ يتكّون من عّدة حجج، فإن هذه احلجج إّما أن تشرتك يف توجيه امللفوظ حنو وجهة معينة أو تتباين يف 
التوجيه نظرا لعدم انتماء احلجج لنفس الفئة احلجاجية، فيكون بعضها معززًا، والبعض اآلخر داحضا، فتسمى 

 3ثانية متعاندة نظرا لتباينها يف الفئة احلجاجيةاألول حججا متساند نظرا النتمائها لنفس الفئة احلجاجية، وال

 échelle argumentativeنظرية الساللم الحجاجية . د

فاحلجج  4«أي حقل حجاجي ينطوي على عالقة ترتيبية حلجج نسميه سلما حجاجيا»يرى ديكرو أّن    
وتنتظم احلجج داخل السّلم بطبيعتها تكون متفاوتة يف قّوهتا داخل اخلطاب، لذلك ختضع هلرمية يف التصنيف، 

احلجاجي إذا كانت تنتمي إىل نفس الفئة احلجاجية، وتكون احلجج متساندة يف توجيه القول حنو داللة معّينة ال 
 :تَعارحض فيها، وقد مّثل ديكرو هلذا السلم باخلطاطة التالية

 Rالنتيجة                        

 *pالحجة األقوى                

                                                   pالحجة األقل تأثير              

وما يالحظ عن قوانني السّلم احلجاجي هو أّن كل قول يقع يف مرتبة ما، يكون أقوى من القول الذي يقع ُتته    
، وأضعف بالنسبة للذي فوقه، فاحلجة األقوى هي اليت تعلو السّلم احلجاجي وفقاً لعالقته (ن)بالنسبة إىل لنتيجة 

                                                                                                                                                                                     
ادي يحنظر، شكري املبخوت، نظرية احلجاج يف اللغة، مقال ضمن كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، اشراف، مح 1

 .772صصمود، 
 .99عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص  2
 .226رشيد الراضي، احلجاجيات اللسانية عند أنسكومرب وديكرو،  عامل الفكر، صيحنظر،  3
4 Oswald ducrot. Les échelle argumentative. Paris. Les éditions de minuit. 1980. P. 18.  ،4 نقال عن  

 .101عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص
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ليست مطلقة يف قوهتا، كما أهنا ال تتساوى يف قّوهتا، بل الرتاتبية، ومن خالل السّلم احلجاجي يتضح أن احلجج 
 .تتفاوت يف درجات القوة والضعف

رج القول احلجاجي من حّيز احملتوى اخلربي للقول، فتكون     وتكمن أمهية نظرية السالمل احلجاجية يف أهنا ختح
كم عليها بالصدق أو ال ، وهذا يعين أّن القيمة 1كذببذلك قيمة القول حجاجية يف مضموهنا وليست خربية حيح

احلجاجية ال يكن احلكم عليها بالصدق والكذب ألهنا ال ختضع لشروطه، بل تستمد قوهتا من األبعاد احلجاجية 
 .املسجلة يف بحنية الللغة، و بالتغيري الذي ُتدثحه يف املتلقي

 :هذا وُتكم الّسلم احلجاجي جمموعة من القوانني حصرها ديكرو يف ثالثة وهي

  قانون النفي : 

 -«أ»من ِقبل املتكلم، فإن نفي « ن»خلدمة نتيجة « أ»وينص هذا القانون على أنه إذا احستعملت حجة    
، مبعىن أن نفي احلجج املستعملة يف سلم حجاجي ما، يؤدي بالضرورة إىل 2سيكون حجة لنتيجة مضادة« أ-ال»

 :التمثيل لذلك باملثال التايلعكس النتيجة املتوصل إليها يف ذلك السّلم، ويكن 

 .النتيجة      زيد راسب.                                     النتيجة      زيد ناجح      

 .زيد ليس األول يف دفعته(   2)احلّجة(     أما يف حالة النفي.   )زيد األول يف دفعته(    2)احلجة    

 .زيد غري جمتهد(    2)احلّجة                         .             زيد جمتهد(    2)احلجة    

 .زيد ال يراجع دروسه(    1)احلجة.                               زيد يراجع دروسه(    1)احلجة   

  قانون القلب : 

                                                           
 .99ص –دراسة تداولية  –أمال يوسف املغامسي، احلجاج يف احلديث النبوي  1
 .22أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج،صيحنظر،  2
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، فإن دخول «ن»بالنسبة للنتيجة « ب»أقوى « أ»ويرتبط بقانون النفي، ويحعّد مكماًل له، ومفاده أنه إذا كان     
 :ويكن التمثيل لذلك بـ  1«ن»بالنسبة إىل النتيجة « أ»أقوى من « ب»النفي جيعل 
 ُتصل الطالب على شهادة البكالوريا، بل حىت شهادة ليسانس. 
 هادة البكالوريا، بل مل حيصل على الليسانسمل حيصل الطالب على ش. 

فحصول الطالب يف املثال األول على الليسانس أقوى دليل على كفاءته العلمية من البكالوريا، ألن شهادة     
الليسانس أقوى حجة من البكالوريا، بينما يف املثال الثاين عندما دخل النفي أصبح عدم حصوله على البكالوريا 

عدم كفاءته العلمية، فعدم حصوله على البكالوريا بالضرورة يؤدي إىل عدم حصوله على  أقوى حجة على
 .الليسانس

  قانون الخفض :«loi d abaissement»  
إذا صدق القول يف مراتب معّينة من السلم، فإن نقيضه يصدق يف املراتب اليت تقع »مقتضى هذا القانون أنه     

مبعىن أّن املرسل يكنه تغيري تراتبية احلجج يف السلم اعتمادًا على معطيات تؤثر يف العملية احلجاجية،  2«ُتتها
مثل استعمال حجج جديدة مقابل احلجج السابقة، تبعًا لقوهتا أو ضعفها يف إيصال النتيجة املرجوة، ويكن لنا 

  :أن منثل هلذا املنحى احلجاجي قي شقه التقين باملثال التايل

 .                                     النتيجة      زيد ناجح      

 .   زيد األول يف دفعته(    2)احلجة    

 .زيد يراجع دروسه(    1)احلجة    

بصبح عندها احلجاج أقوى والنتيجة أبلغ، ( زيد ُتصل على العالمة الكاملة)ممفادها أّن ( 2)فإذا أضفنا حجة
 :    ويكن أن منثل لذلك بـ

 
                                                           

 .22املرجع نفسه، ص يحنظر، 1
 .211م، ص1996، 1ايف العريب، الدار البضاء، املغرب،ط،طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان أوالتكوثر العقلي، املركز الثق 2
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 . النتيجة      زيد ناجح     

                                     .زيد تحصّل على العالمة الكاملة(    2)الحّجة    

 .   زيد األول يف دفعته   ( 2)احلجة    

 .                                                                          زيد يراجع دروسه(    1)احلجة    

  les opérateurs argumentatifsالعوامل الحجاجية  .ه

وهي العناصر اللغوية اليت تقوم بتوجيه امللفوظ حنو وجهة حجاجية معينة، وحصر اإلمكانات احلجاجية      
potentialités  فالعامل احلجاجي ال يربط بني احلجج والنتائج، ولكنه يضطلع مبهمة  1حملتوى امللفوظات

هبذا تصبح العوامل احلجاجية عنصرًا مهما تقي يد القول وتوجيه الداللة حنو أهداف حمدّدة من ِقبل املتكلم، و 
 .يساعد على رصد الوجهة احلجاجية للملفوظات

امللفوظات  l orientationوتكمن أمهية العامل احلجاجي يف أنه يرسم املسار احلجاجي من خالل توجيه    
ويقّيدها  ة،نتيجة معّين ل طاقات امللفوظ حنو، فالعامل احلجاجي يحقلص من تعدد الداللة، ويقوم بتحوي2حنو نتيجة

مبسارات تربط بني احلجة والنتيجة، فتصبح بذلك العوامل احلجاجية عبارة عن مواضع ضرورية يف عملية احملاجة 
 ولتوضيح، 3يستوجب املرور هبا واالستعانة بطاقاهتا اليت متنح للمتكلم فرصة يف توجيه ملفوظاته حنو دالالت معّينة

 : ال التايلثد املمفهوم العامل احلجاجلي نور 

 الساعة تحشري إىل الثامنة. 
                                                           

 .100يحنظر، عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص  1
 .61م، ص2011، 1يحنظر، عزالدين الناجح، العوامل احلجاجية يف اللغة العربية، مكتبة عالء الدين، صفاقس، ط، 2
 .262كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، ص  يحنظر، شكري املبخوت، نظرية احلجاج يف اللغة، مقال ضمن 3
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 للثامنة إالّ تشري الساعة  ال. 

مل ينتج أي اختالف بني املثالني فيما خيص القيمة اإلخباريّة أو احملتوى ( إالّ ..ال)عند إدخال العامل احلجاجي    
 .احلجاجّية اليت يحتحيهااإلعالمي، ولكن الذي تأثر هبذا التعديل القيمة احلجاجّية للقول، أي اإلمكانات 

أسرع، ال تسرع، تأخر إن )فالقول األول سليم ومقبول، له إمكانات حجاجّية كثرية، فقد خيدم نتائج من قبيل    
 (.شئت، أبطئ ال يزال الوقت مبكراً 

ّيان فالعامالن احلجاج)أمّا القول الثاين فيبدو غريب ويتطلب سياقًا أكثر تعقيدًا حىت نتمكن من تأويله،    
  .1(ال داعي لإلسراع/تريث: )قّلصا من إمكاناته احلجاجّية حبيث أصبح االستنتاج العادي( إالّ ..ال

  les connecteurs argumentatifsالروابط الحجاجية  .و

الربط بين قولين، أو بين حجتين أو أكثر، وَتسِند لكل قول دورا  محددا  »تضطلع الروابط احلجاجية مبهمة   
فالروابط احلجاجية هي عبارة عن وحدات مرفولوجّية تصل بني ملفوظني  2«اإلستراتيجية الحجاجية العاّمةداخل 

أو قولني  أو أكثر جرى سوقهما يف إطار اسرتاتيجّية واحدة، كما تحسه ل الروابط احلجاجّية من عملّية فرز احلجج 
 .املكونة للملفوظ، وتساعد على تقييم كل حّجة على ِحَدةٍ 

 نماط الروابط الحجاجّيةأ. 

 :3صّنف ديكرو وانسكومرب الروابط احلجاجية ِوفق جمموعة من املعايري تتمثل يف

 الروابط المدرجة للحجج. 

...( حىت، لكن، بل، مع ذلك)تتمثل وظيفة هذه الروابط يف إيراد احلّجة عن طريق مجلة من املورفيمات، مثل   
 : فمثالً لو قلنا

  ،شواطئها رائعة حتىقضاء العطلة يف اجلزائر شيء جّيد، فاجلو فيها مجيل . 

                                                           
 .29أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، ص 1
 .21أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، ص 2
 .221امل الفكر، صرشيد الراضي، احلجاجيات اللسانية عند أنسكومرب وديكرو، ع، ويحنظر، 26ينظر، أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، ص 3
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 .يف هذا املقام يربط بني احلّجة األوىل واحلّجة الثانّية "حتى"نالحظ أّن الرابط 

 الراوبط المدرجة للنتائج. 

 :فمثالً لو قلنا...( بالتايلإذن، هلذا، )متثل هذه الروابط يف إيراد النتائج عن طريق مجلة من املورفيمات، مثل 

  ،سأهني رسالة الدكتوراه مع ذلكأنا متأخر. 

، فاحلجة اليت تيجة، لذلك جاء مقرتنًا بالنتيجةيف هذا املقام يربط بني احلّجة والن( مع ذلك)نالحظ أّن الرابط 
 . إمتام رسالتهقّدمها الطالب هو أنه متأخر يف رسالته، إالّ أنه مع ذلك سيعمل على جتاوز هذا التأخر و 

  الروابط المدرجة للتعارض الحجاجي. 

فمثاًل ...( بل، لكن، مع ذلك)هي جمموعة من الروابط تربط بني احلجج املتعارضة واملتعاندة، ومتثلها املورفيمات، 
 :لو قلنا

  مهمللكّنه زيد ذكي. 

 (.زيد مهمل( )زيد ذكي)احلجاجّية، ربط بني حّجتني متنافرتني ال تنتميان إىل نفس الفئة ( لكن)نستنتج أن 

  الروابط المدرجة للتساوق والتساند الحجاجي. 

 :فمثاًل لو قلنا...( حىت، السيما)هي الروابط اليت تربط بني احلجج املتساندة، ومتثلها املورفيمات، 

  ،ركوب اخليلوالسيما زيد حيسن السباحة. 

س الفئة احلجاجّية اليت ختدم نتيجة واحدة، فحّجتني متساندتني تنتميان إىل ن ربط بني( السيما)نستنتج أّن    
 .، أي أّن زيد متفوق ولديه كفاءة(حيسن ركوب اخليل( )حيسن السباحة)

وأنسكومرب مّيزا بني أربعة أنواع من الروابط، منها ما يِصل احلجة باحلجة،  ممّا سبق يكن القول أّن ديكرو    
 .حلجة بالنتيجة، ومنها ما يصل بني احلجج املتساندة ومنها ما يصل بني احلجج املتعارضةومنها ما يصل ا
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 :تمهيد    

ما ال خيفى  والتشويق الشّك أّن احلديث عن الشيخ حممد متويل الشعراوي وعن تفسريه هو حديث فيه من املتعة   
اًل، ، جناح اإلقناع عقفعل يف الناس فعل املغناطيس، ذلك ألنه حّلق جباحنْي  -معلومكما هو -على أحد، فالرجل 

 كونه  مبمّيزات جعلته ينفرد عن باقي التفاسري املعاصرة له الذي اتّسم تفسريه وجناح اإلمتاع وجداناً، وال سيما يف
شفاهًة ال كتابًة،  يُلقيه صاحبهُ  1أوّل تفسري صويت الشفهي للقرآن الكرمي، فهو  ّد جتربة رائدة يف جمال التفسرييُع

أحد رواد احلركة التجديديّة  ئح اجملتمع اإلسالمي باعتبارهاهتمامًا كبريًا من شىت شرا -رمحه اهلل-ولقد لقّي تفسريه 
اللون الرتبوي تفسري الشعراوي بأنه تفسري شامل جلميع آيات القرآن الكرمي ب فُ ر  يف علم التفسري، ويُ عْ  2اإلصالحّية
 :يقول يف هذا السّياقذ خواطر الشعراوي، إ: ب  ه صاحبهرف  ع  ، وال يسمى كتابه بالتفسري، بل يُ النهضوي اإلصالحي

وإمنا هي هبات صفائية ختطر على قلب املؤمن، ولو أّن القرآن ...خواطري حول القرآن ال تعين تفسريًا للقرآن»
الرسول صلى اهلل عليه وسّلم أوىل بالتفسري، ألنه عليه نزل وله بُ لِّغ وبه عمل وعّلم، الكرمي من املمكن أن يُفسَّر كان 

ومن هنا نستنتج أّن الشعراوي أطلق كلمة خواطر على تفسريه زهداً وتورعاً وخوفاً من أن  ،3«.وله ظهرت املعجزات
وأنا أدور خبواطري حول هذه املعاين »: اهلدف من وراء هذا التفسري بقوله  الشيخمّث يُبيِّ يتجرأ على كالم اهلل، 

حكم، أو استمالًة جلمال أداء، أو اكتشافًا للمعطيات القرآنية من األسرار الكونّية، وأم لي يف ذلك أن  ة  لَّ ع  إيناسًا ل  
 :حول تفسري الشعراوي على الشكل التايل فنّية بطاقة تقدمي ناوميكن، 4«.يعشق املسلمون إسالمهم أوالا 

 (.خواطر الشعراوي حول القرآن الكرمي)أو ( تفسري الشعراوي): العنوان 
 حممد متويل الشعراوي: املؤلف. 
 العربية: اللغة. 
 92: عدد اجمللدات.   

                                                           
م، وقد مّت مجعه 3291سنة " نور على نور"يُعّد تفسري الشعراوي من أهم التفاسري القرآنية  املعاصرة اليت ألقيت صوتاً عرب حلقات يف برنامج  1

ري م، أي قبل وفاة الشيخ بسبع سنوات، يُنظر، مجال البنا، تفس3223وحتقيقه وتأصيله ومراجعة آياته وأحاديثه عن طريق أمحد عمر هاشم سنة 
 .329القرآن بي القدامى واحملدثي، دار الشروق، ص

 .13ص( ت.د)القاهرة، ( د، ط)يُنظر، خالد بن خروصي، الشيخ حممد متويل الشعراوي، بيت احلكمة،  2
 .2ص/3أمحد عمر هاشم، القاهرة، ج: حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، أخبار اليوم، قطاع الثقافة، مراجعة وتح 3
 .2ص/3املرجع نفسه، ج 4
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 م، وجملة اللواء اإلسالمي سنة 3222.ه3133أخبار اليوم ادارة الكتاب واملكتبات،: طبعات الكتاب
 .م3291

نظام على  دةاملعتم    اعتمدت جهًجا مغايرًا للتفاسري التقليديةتفسري الشعراوي ضمن التفاسري اليت فوُيصنَّ   
لسنوات  القرآن الكرمي من خالهلافّسر  تليفزيونّيةحلقات  متَّ مجعه من خالل تفسري بل هو، التدوين والكتابة

 شخصية اإلنسان املسلم وربطه بكتاب ربّه ، لذلك اُعترب من املفسرين القالئل الذين سامهوا يف بلورة1عديدة
التفسري ف»، ألّن نظام املشافهة الذي اعتمده يف تفسريه مّكنه من حتقيق تفاعل واسع بينه وبي متلقيه، وتعريفه به

م على املشكالت ويُقد اً ر أحكامصدوحتلياًل، وتفسرياً ونقداً، مثّ يُ الشفهي يعيش الواقع، ويتصدى ملشكالته كشًفا 
عاه حاول قدر اإلمكان االأي أّن الرجل يف تفسري  2«.نصائح للعالج

ُ
ومعاينته وحتليله مّث  شنطالق من الواقع امل

ارتباطًا وثيًقا بواقع الناس،  الشعراوي ارتبط وقد يف ضوء ما يسمح به القرآن الكرمي، له جياد حلولإالعمل على 
حة االفص: املستعملة يف تفسريه واليت ترتاوح بي ثالثة مستويات، ويتضح ذلك من خالل اللغة وحياهتم اليومّية

 الناس ، ألّن ذلك ُيساعد على إفهام كل الطبقات احلاضرة من عامة(الصعيديّة)والدارجة واللهجة احمللّية 
 .يف هذا املضمار واجملتهدين اجملددين القالئل من أبرز املفسرين ق  حب الشعراوي دَّ عُ  وهبذا ،3تهموخاص

فريد  من نوعه، إْذ جندُه يتمّيز بالصدق والتلقائية، واالنتقال من قلب  يف الطرح بأسلوب   منهجهاقرتن  قدو     
عريقة متتد   وأزهريّة   ،عفويته املصرية األصيلةيُعرب عن عند الشيخ  مطبوع  أسلوب ب املتحدث إىل قلب السامع

مستان فعلتا ...ديار اإلسالم أيضاً يف مصر ويف الوطن العريب و ، ولكل  من هاتْي السمتْي مكانتهما لقرونجذورها 
، كما كان لتحريك أعضاء جسمه وهو جيلس يف الكرسي أثراً يف جذب وطريقته يف التعبري عراويها يف لغة الشفعليْ 

 قيمة إميانّية وتفاعلّية وانتباهّية تمحلأبرز التفاسري اليت من  لذلك مُيكن اعتبار تفسريه 4اجلمهور املستمعي
بسهولة يف عباراته، وعمق  يف كالمه، » الشعراويالشيخ  وقد ُعرف ،مهّمة يف تاريخ املسلمي املعاصر وصفائية

وتنعم به ...ذان، واهتّز له الوجدانة، وأُرهفت لنرباته اآلة، وشغف حبديثه اخلاصّ أخذ مبسامع العامّ 

                                                           
م، على قناة 3291الذي قّدمه االستاذ أمحد فراج سنة ( نور على نور)بدأت حلقات تفسري القرآن الكرمي  مع الشيخ الشعراوي يف برنامج  1

 .مجهورية مصر العربية
م، 9133مارس/ ه 3199دد الرابع، حمرمأمحد رمحاين، دور التفسري الشفهي يف االصالح، مقال يف جمّل الصراط، كلّية أصول الدين، الع 2

 .11ص
 .33املرجع نفسه، ص 3
 .31م، ص3222جوان 32أمحد صدقي الدجاين، الداعّية الفذ، حماولة لفهم ظاهرة، جريدة األهرام،  4
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من املفسرين القالئل وهلذا يُعّد  1«.ماء، فجمع بي العقل والقلب بأسلوب واقعيوالتف حوله العل...األلباب
خاصة  العلم الشرعي إىل ل  وص  الذين حظوا بإمجاع األمة، بل ميكن القول بأنه العامل الوحيد الذي استطاع أن يُ 

 .التواصل مع متلقيهوالسلس يف  البسيطسلوبه أل نظراً  منهم األميِّيهم و يوعاّمتهم، ومثقف الناس

نجده يتماشي مع الرتتيب املصحفي للسور واآليات، مثّ فوإذا ما نظرنا إىل تفسري الشيخ الشعراوي بدقة،     
وعالقتها مبا قبلها ومبا بعدها، مّث جنده يف بعض األحيان يسرد الرأي الفقهي لآلية دون  ،يذكر أسباب نزول اآلية

هائل من التفاسري السابقة،  كما نالحظ من خالل تفسريه أنّه مطلع على كمِّ أن يدخل يف املناقشات الفقهّية،  
 إىل ، مّث ينتقليقوم بنوع من البناء على ما مضى واالنطالق من احلاضر والواقع يف عملية تكاملّية توفيقّيةلذلك 

بديّاً رأيه فيها يقوم ببسطها مُ خري ويف األ ا،آلية، ويذكر السياقات املتعّددة لالستعمال اللغوي فيهاجلانب اللغوي ل
 :وخترجيه هلا يف أسلوب مبسط يستوعبه املتعّلم وغري املتعّلم، وميكن حصر مسات تفسري الشعراوي يف النقاط التالّية

 املعىن املراد يف سياق اآلية مع الرتكيز علىمشتقاهتا ومعانيها،  ناليل اللغوي للكلمة، وتأصيلها وبيالتح. 
 عامل املتخصص، اللكّل من  وتيسريها وتبسيطها، واستنباط املعىن العميق والدقيق شرح معاين اآليات

 .2لة تبسيطه للعاّمة الغري متخصصيوحماو 
 ضرب األمثال من واقع الناس واملألوف من حياهتم وعاداهتم وأعرافهم، ومقتضيات فطرهتم املسّلم هبا. 
 ،إىل جانب حتليله للمعاين واآليات واحلروف  فكان» اجلمع بي التفسري بالرأي والتفسري باملأثور

حاديث نبوية ات أخرى يف املوضوع، وما ورد من أوالكلمات، وإعمال العقل والرأي، يُورد ما جاء من آي
، ويعضد بعض تفسرياته بأبيات من الشعرلف األمة، باإلضافة إىل أقوال الصحابة والتابعي وسأو قدسية 

 .3«الرأي واملأثور بي العقل والنقل، و بي امعاً فكان قوّي احلجة يف إقناعه، ج
 كادميية شرح اآليات بالطريقة العلمية األ ديب، فرتاه يتعمق يفبي األسلوب العلمي واألسلوب األ اجلمع

األزهرية، ولكنه ُيسهل املعىن ويعرضه يف عبارة أدبية، وقد ينزل يف التبسيط إىل لغة التخاطب العامّية، كل 
 4.صيل املعىن إىل العقولذلك ألجل تو 

                                                           
 .13، ص(ت.د)، القاهرة، (ط.د)حممد صديق املنشاوي، الشعراوي وحديث الذكريات، دار الفضيلة، 1
 .33/19ص /3لشعراوي، تفسري الشعراوي، مجيُنظر، حممد متويل ا 2
 .19م، ص9119القاهرة، ( د،ط)، (قطاع الثقافة)أمحد عمر هاشم، اإلمام الشعراوي مفسراً وداعّية، دار اخبار اليوم 3
 .1139ص/39يُنظر، حممد متويل الشعراوي، تفسري الشعراوي، مج 4



يآليات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

216 
 

  ربط واقع احلياة باملعىن القرآين، ومزج الدين بالدنيا، وضرب الشواهد من واقع احلياة على ما تدعو إليه
 .وجِّه إليه الناساآليات القرآنية، وما تُ 

 إليه  الغوص يف املعاين، واستخراج أقواها وأصح اآلراء يف مغزاها، والوصول إىل اجلديد فيها الذي مل يسبق
  .1أحد

  تعاىل لم الرباين الذي يهبه اهلل لعباده املتقي واملخلصي مصداقًا لقولهتفسريه بالعمتّيز: ﴿     

            ﴾2 ،   ،فكان تفسريه يشتمل على جانب روحي

 .3الحتوائه على العطاء اإلهلي الذي مينحه اهلل تعاىل للعلماء العارفي وأسلوب جّذاب
 اهتمامه ببيان أسباب نزول اآليات الكرمية، واختياره ألصح املرو يات وأقوى األسانيد.  
 االبتعاد عن املوضوعات النحويّة والفقهّية، والقضايا اجلدلّية الكالمّية. 
 نقاذ اجملتمع والبشرى إوالنظام اإلسالمي وقدرته علنّية، تبّيي عظمة املبادئ القرآ. 
 باجملتمع واألسرة من شأنه الضر االهتمام ببناء الشخصّية اإلسالمّية عقيدًة وخلًقا وسلوكاً، وهدم كل ما. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .12وداعّية، صيُنظر، أمحد عمر هاشم، اإلمام الشعراوي مفسراً  1 1
 . 999البقرة، آية،  2
 .13املرجع السابق، ص 3
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 .منهج الشعراوي في تفسير القرآن:المبحث األول

 املوجودة الفروق املنهجية تلك من الوهلة األوىليلمس  الكرمي  للقرآناملعاصرة  التفسريع على مناهج املطلّ  إنَّ   
األمة  التحّول الذي طرأ علىإىل  هذا االختالفيرجع و  ،القدامى املمفسرين سريية لدىاملناهج التفبينها وبي 

املفسرون  عملوالتفسري وال تأويل، لذلك  اقتضت ضرورة التجديد يف مناهج القراءة من عّدة نواحي اإلسالمية
والفلسفّية واحلضارية، قراءة القرآن الكرمي يف ضوء التحوالت الفكرية  علىاملعاصرون ومن بينهم الشعراوي 

 البشريةالتفسري قادراً على إسعاف  بذلك ، ليكونت األمة اإلسالميةاليت مسّ  واملعطيات الواقعّية واألحوال املعيشية
 .االذي أصاهب بعد الركود اتوينهض باجملتمع ،ُيصلح حاهلا وُُيسِّن ظروفهامبا 

مل يتقّيد مبنهج حمّدد أثناء تفسريه للقرآن الكرمي،  لمس أّن هذا األخريي، هتفسري الشعراوي يف  نهجيةاملتتبع ملو   
 فنجده يفّسر القرآن بالقرآن، والقرآن باحلديث، والقرآن بأقوال التابعي والصحابة، والرجوع يف بعض األحيان إىل

ويندرج  ،من مفسري الرعيل األول وغريهم ،والقرطيب ،والبيضاوي ،الطربيو  ،ابن كثريتفاسري السابقي كتفسري 
أخرى على التفسري  يعتمد يف مواضع   هيف حي جند ،(ي، املأثورر األثبالتفسري ب):هذا املنهج التفسريي فيما ُيسمى

 1.العقليأو  البياين، أو اإلعجازي ،أو العلمي ،املوضوعي

وعلومها البالغية والنحوية والصرفّية واملعجمّية، واليت شكّلت  باللغة العربية يف تفسريه الشعراوي اهتمّ  وقد   
ةً باعتبارها عُ  حضوراً بارزاً وحموريّاً  ، أماّ التفسري أو التأويل ناء ممارسة عمليةأثعنها  ر االستغناءمفسِّ أْي  ال يستطيع دَّ

يستعملها يف  وقياسّية كانات استدالليةمعلى دليل العقل، وما يُتيحه من ا يعتمد الشعراوي من ناحية أخرى فنجد
  ،والوجدان منهج القلبغالب األحيان إلثبات أمور العقائد والتوحيد وخماطبة اآلخر الغري مسلم،كما اعتمد على 

 :وميكن تلخيص منهج الشيخ الشعراوي يف النقاط التالية

 (.القرآن، السنة، أقوال الصحابة) الشعراوي التفسيرفي  المنهج األثري. 1

                                                           
سريية املتاحة، لقد أفضى النظر يف التفسري الشعراوي إىل أّن هذا األخري مل يلتزم مبنهج حمّدد يف تفسري القرآن الكرمي، بل أفاد من كل املناهج التف 1

 .و جتربة فريدة من نوعها ال تتقّيد مبنهج حمّدد يف التفسريسواء كانت قدمية، او حديثة،ة لذلك مبكن أن تفسري الشعراوي ه
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بيان والتفصيل لبعض يف القرآن نفسه من ال» كّل ما جاء  على ملتتفسري يش ف هذا النوع من التفسري بأنهر  يُع   
 تفسري» بأنه إىل تعريفه ذهب آخر وي 1«صحابته وتّابعيه ل عن الرسول صلى اهلل عليه وسّلم وعنآياته، وما نُق

القرآن بالسنة، وتفسري  سري القرآن بالقرآن، وتفسريمل على تفتقل والرواية واألخبار، ويشنالقرآن باالعتماد على ال
، نستنتج هذه التعاريف على  وبناءً  2«.عن التابعي تنُقل املرويات اليت ون ري أضاف كثو  الصحابة، القرآن بأقوال

ما قرآن أو السنة أو يعتمد على صحيح املنقول من تفسري القرآن بالالذي ذلك التفسري أّن التفسري األثري هو 
واملتتبع لتفسري الشعراوي، جيد أّن الرجل قد اعتمد بشكل  ُروّي عن الصحابة والتابعي من آثار وأقوال وإشارات، 

التفسري، ومن  اليقي يف كبري على هذا النوع من التفسري، فنجده تارًة يُفسِّر القرآن بالقرآن الذي يُعد  أعلى مراتب

﴿ :ما اعتمده يف تفسري قوله تعاىلالقرآن بالقرآن  هأمثلة تفسري          ﴾3
فيقول  

، وهي املكان إىل خلق األرضلفتنا سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية يُ » :بالقرآنالقرآن تفسري  منهج معتمدًا على
خلق األرض أو أوجدها، إذن فهي آية ال حتتاج إىل جهد  هيستطيع أحد أن يّدعي بأن الذي يعيش فيه الناس، وال

توحي بأنه أعّد األرض إعداداً مرُياً للبشر، كما ت فرش على األرض شيئاً جتلس أو تنام عليه  "فراشا  "عقلي، وقوله 

 ﴿ :ونالحظ أّن اهلل سبحانه وتعاىل يف آية  أخرى يقول...فراشًا يُرُيك هفكون    

﴾4 ،"مكان نومه، حىت ينام ولذلك مُتهِّد األم لطفلها ...اً والبّد أن يكون مرُي هو فراش الطفل" والمهد

   ﴿ :نوماً مرُيا، ولكن الذي مُيهِّد األرض لكّل خلقه هو سبحانه وتعاىل، وإذا قرأت قوله تعاىل

           ﴾5 جعل االرض مطيعة  انه وتعاىلحفمعىن ذلك أّن احلّق سب

 .6«لإلنسان، تُعطيه كّل ما ُيتاجه

                                                           
م، 3229، الرياض، السعودية،1فهد بن عبد الرمحان بن سليمان الرومي، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، مؤسسة الرسالة، ط، 1
 .3/332ج
 .33ص( ت.د)، اجلزائر، (ط.د)حممد الزحيلي، تعريف عام بالعلوم الشرعّية، دار الكوثر للنشر والتوزيع،  2
 .99آية،/البقرة 3
 .31آية،/الزخرف 4
 .33آية،/امللك 5
 391.399ص /3يُنظر، حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، ج 6
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 إىل تبّيان العالقة املوجودة بي كّل من الفراش واملهاد يسعى الشعراوي ذه اآلياتمن خالل استحضاره ه    
أجل إظهار فضل اهلل على  مل املوجود بي آياته، وذلك منانطالقًا من القرآن الكرمي والتناسق الداليل املتكا

أوجّد اإلنسان وهّيأ له ُسبل الراحة، فاجلمع بي اآليات الثالثة غرضه إيراد النعم اليت  يذهب إىل أّن اهللف ،عباده
 . اهلل على عبادهأنعمها 

لقوله  أثناء تطرقه مثالً  نجد ذلكف، وي يف تفسريهاها الشعر ة من أهم املصادر اليت اعتمدويّ السنة النب وتُعد   

   ﴿: تعاىل               ﴾1  قائالً يعّلق على اآلية :

وإذا ما جعلنا القلب كثري الذكر هلل فإنه ميتلئ رمحة ...هو موضع الرقة والرمحة والعطفالقلب إّن »
فكّل جرُية ...فإذا كان القلب يعُمر باليقي واإلميان...والقلب هو العضو الذي ُيسم مشاكل احلياة...وعطفاً 

إذا صلحت صلح  مضغة يف اجلسدأال وإّن ): ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم يقول...تكون فيها مخرية اإلميان
، ففي هذا النموذج التفسريي يرجع الشعراوي إىل احلديث النبوي 2«.(اجلسد كّله، وإذا فسدت فسد اجلسد كّله

لتقريب معاين اآلية وداللتها، فبصالح القلب يصلح اجلسد، وبفساده وقسوته يفسد اجلسد كّله، فالتكامل 
ا وحيي متكاملي هو الذي  جعل الشعراوي يعتمد على السنة النبوية كحجة املوجود بي القرآن والسنة باعتبارمه

 .يستقيم هبا التخريج ويُعضد بواسطتها التأويل

نجده يستعي لى اهلل عليه وسّلم، فصوقد اعتمد الشيخ الشعرواي يف تفسريه على أقوال صحابة رسول هلل    

﴿:قوله تعاىلرضي اهلل عليه وأرضاه يف  بن أيب طالبعلّي  بتفسري          

    ﴾3  ُياسب اهلل اخلالئق مجيعاً كيف   :بن أيب طالب سئ ل اإلمام عليّ » :على اآلية قائالً يُعّلق

 4«.نه الذي يرزقهم، وكما يرزقهم ُُياسبهمفهو سبحا( ا يرزقهم يف ساعة واحدةكم: )يف حلظة واحدة ؟ فقال

 يبدأبالتسلسل املنطقي، فف صعتمد على منهج يتأثناء تفسريه للقرآن يأّن الشعراوي وبناء على كا تقدم، نستنتج  
 الكرمي الذي يُفسر بعضه، مّث يعضدها بأحاديث نبوية تأيت مكملة للبيان القرآين، ويعدل يف األخري إىل بالقرآن

                                                           
 .91البقرة، آية، 1
 .113/119ص/3حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، ج 2
 .919البقرة، آية، 3
 .919ص/9املصدر السابق، ج 4
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ونقلوا عنه، وهذه املنهجية يف التفسري هي ما  لى اهلل عليه وسّلمصأقوال الصحابة باعتبارهم ثقات عايشوا الرسول 
 . ُاصطلح عليه بالتفسري األثري، أو النقلي يف عرف املفسرين

 .في تفسير الشعراوي الموضوعي المنهج.2

وهو منهج يقوم  لقرآن الكرمي،يف تفسريه ل الشعراوي  عليهااعتمد اليت املناهج  أهم يُعد  التفسري املوضوعي من   
فاملفسر يقوم جبمع اآليات القرآنية اليت تتحدث عن »ت ُصب  يف موضوع واحد معّي،  اليت ياتاآل على مجع

وقيل أنه علم  ،منها مقاصد القرآنُيّدد ليستنبط منها احلكم املشرتك و  1«.موضوع واحد، مّث يقوم بتفسريها
، فالتفسري املوضوعي هو ذلك العلم الذي 2يتناول القضايا حسب املقاصد القرآنية من خالل سورة أو أكثر

أو اجتماعية أو فقهية، أو اقتصادية أو غريها من القضايا من منطلق مجع كل  عقدية   يبحث يف قضية دينية
وإذا ما انتقلنا إىل احلديث عن  حبسب املقاصد القرآنية، مّث خترجيها ،اآليات اليت تصب يف املوضوع املبحوث فيه

يه يف تفسري ما ذهب إل، ومن أمثلة ذلك يسري التف يعتمد كثرياً على هذا املنهجتفسري الشعرواي، فإنّ ّنا جند الرجل 

﴿ :قوله تعاىليف ( لسأ)مادة                      

 ﴾3،  ًستجد  أّن مادة السؤال بالنسبة للقرآن وردت  (سأل)وعندما تقرأ يف كتاب اهلل كلمة » :يعّلق قائال

 ﴿مثل ( قل)ويف جواهبا                      ﴾4  وقوله

﴿: أيضاً                    ﴾5 ويقول يف موضع آخر: 

﴿            ﴾6    على  وا حياهتمنُ ب ْ إذن فكّل سؤال معناه أجّهم أرادوا أن ي

أرادوا أن يعرفوه ويضعوه على أنه حكم اإلسالم ال حكم حىت الشيء الذي مل يُغرّيه اإلسالم  نظام إسالمي

                                                           
 .93ه ، ص3132، الرياض، 1فهد بن عبد الرمحان، حبوث يف أصول التفسري ومناهجه، مكتبة التوبة، ط،  1
 .31م، ص9111، دمشق، 1يُنظر، مصطفى مسلم، مباحث يف التفسري املوضوعي، دار القلم، ط،  2
 .391البقرة، آية،  3
 .932البقرة، آية،  4
 .933البقرة، آية،  5
 .999البقرة، آية،  6
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 اليت وردت فيها لفظة األخرى فظة السؤال ال تتأتى يف نظر الشعرواي إاّل يف ضوء اآلياتلفداللة   1«.العادة
 .أثناء ممارسة عملية التفسري لتجنب التناقض واللبس هذا املنهج  على يعتمد، و (سؤال)

 .سير الشعروايتفشايي الصوفي في المنهج اإل. 3

 املفسر هفي هو ذلك التفسري الذي يعمل»:يذهب حممد حسي الذهيب إىل تعريف هذا النوع من التفسري بقوله  
الكرمي على خالف ما يظهر منها مبقتضر إشارات خفية تظهر ألرباب السلوك، وميكن  على تأويل آيات القرآن

هو تفسري آيات القرآن الكرمي بغري ظاهرها مبقتضى » :ومن تعاريفه أيضاً  2«التطبيق بينها وبي الظواهر املرادة
إلشاري ال يرتكز على أي فالتفسري ا 3«.إشارات تظهر ألرباب السلوك، وميكن اجلمع بينها وبي الظاهر املراد

والتأمالت القلبية اليت يأخذ هبا  روحيةالرياضة عتمد على التفسري ي هو مقدمات علمية، أو قرائن عقلية، بل
يرى أّن املنحى  املطلع بإمعان على تفسري الشعراويو  الصويف نفسه حىت تنجليَّ له دالالت اآليات ومعانيها،

ينبغي اإلشارة إىل حكم أطلقه أحد املهتمي بالرتاث  ه، وقبل اخلوض يف هذايف خواطر بقوة  اإلشاري كان حاضراً 
قد يلجأ يف بعض احلاالت إىل تفسري القرآن »: املعريف للشعراوي فيما خيص حضور التصوف يف تفسريه، يقول

م،وإمنا مستخدمًا التفسري اإلشاري، إاّل أنه ليس ذلك النوع املذموم الذي يرفضه مجهور املسلمي وعلماؤه
ومن ذلك استعماله ألفاظ صوفية حنو  4«.يستعمل التفسري اإلشاري برقة خالية من تشويشات التفسري املذموم

 .إخل....الفيض والعرفان والصفاء

اليت توحي مبيوالته الصوفية،  يُورد الشيخ الشعراوي يف مستهل تفسريه لسورة الفاحتة بعض املصطلحات الصوفية   
ووقف أيضا عند قوله  5«...وتطامنت الستقبال فيض اهلل...»: يقول وخاصة عند تفسريه لفاحتة الكتاب إذْ 

 ﴿ :تعاىل            ﴾6
حي يستحضر احلق سبحانه وتعاىل » :يُعّلق قائالً   

اليت فيها فضائل األلوهّية، ونعم الربوبية، والرمحة اليت متحو الذنوب والرهبة من لقائه يوم ...ذاته بكل هذه الصفات
                                                           

 .991/993وأيضاً  991/993ص/9حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، ج 1
 .23ص 9حممد حسي الذهيب، التقسري واملفسرون، ج 2
 .192ص/ 3فهد الرومي، إجتاهات التفسرب يف القرن الرابع، ج 3
 .33م،ص9111القاهرة، ( د  ط)منهجه يف تفسري القرآن، مكتبة الرتاث اإلسالمي، حممد أمي إبراهيم التندي، أضواء على خواطر الشعراوي و  4

 تقدمي الكتاب، 3حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، ج 5
 .1/1الفاحتة، آية،  6
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واستحضرت جالل األلوهية هلل وفيوضات ...القيامية، تكون قد انتقلت من صفات الغيب إىل حمضر الشهود
 لآلية الكرمية يستعي ببعضيف تفسريه كما نرى  فالشعراوي ،1«.د وقيومّيته يوم القيامةونعمه اليت ال حتُ ...رمحته

كان متأثراً   لذلك ذهب البعض إىل أّن الشعرواي 2(الشهودمحضر الفيض، و ) على سبيلصوفية الصطلحات امل
اإلشاري يف تفسري نحى الصويف أو ه، وامليف تفسري  واستعان بلغتهم سلك جهجهمفبيعض شيوخ املتصوفة، 

 .خواطر الشعراوي  يتتبع فيها الباحث إشارات أهل العرفان يف الشعرواي ُيتاج إىل دراسة مستقلة يف رأينا

 .المنهج اإلعجازي في تفسير الشعراوي. 4

يف اإلعجاز البالغي  القرآن الكرميأنه ال ميكن لنا حصر إىل  ،أثناء حديثه عن اإلعجاز القرآين الشعرواي ُيشري  
، ولكنه ُيوي على إعجازاً يف كّل ما ميكن للعقل البشري أن ُيوم حوله، فكل مفكر متدبر يف كالم اهلل جيد فقط

إعجازًا يف القرآن الكرمي، فالذي درس البالغة رأى اإلعجاز البالغي، والذي تعّلم الطب وجد إعجازًا طبّيًا يف 
، فالشيخ يُقّر من خالله كالمه 3رأى إعجازاً آيات القرآن الكرمي وكذلك عامل الفلكالقرآن الكرمي، وعامل النباتات 

البشري يتصورها العقل  قاعدة عامة مفادها أّن مصطلح اإلعجاز هو شامل يف القرآن الكرمي لكل النواحي اليت
قصور عن عجز و  قة األمريف حقي يُعربواليت يعجز عنها يف الكثري من األحيان، وعدم التوصل إىل حقائق معّينة 

 .اإلنسان املتناهي واحملدود

تشريع التوبة، كاإلعجاز التشريعي،   ، جند مثالً -بغض النظر عن اإلعجاز البالغيو -أمثلة اإلعجاز القرآين ومن   
فكأن اهلل ...أوجد احلق شريعة التوبة إلصالح الكونوهكذا » :فيقول لكون،ل اً الشعرواي إصالح الذي يرى فيه

قد ضمن لصاحب اإلسراف عن نفسه يف ذنب أن يعود إىل اهلل، كما يرحم اجملتمع من شرور  التوبة بتشريع
وهبذا يتضح أّن املصلحة العامة هي  4«.اإلنسان الفاسد، لذلك جاء تشريع التوبة لصاحل الكون ولصاحل اإلنسان

                                                           
 .92ص/3حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، ج 1
يف الفكر الصويف هو رؤية احلق باحلق، وهو ما كان الغالب عليه ذكر اهلل حىت يراه ويُبصره، فكل ما يستويل على قلب  بمحضر الشهوديُقصد  2

فهو ما حرك القلب بعلم يدعوك إىل العمل به من غري استدالل بآية وال الفيض صاحيه فهو شاهد، وغالبا ما تكون برفع احلجاب مطلقاً، أّما 
م، 3221، القاهرة، (د،ط)عبد الرزاق الكاثاين، معجم اصطالحات الصوفّية، تح، عبد العايل شهي، دار املناد، نظر يف حجة ، يُنظر، 

 .119/ 919ص
 .311ص /3يُنظر، حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، ج 3
 .3139ص/1املرجع السابق، ج 4
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وذلك يف رمحة احلق سبحانه وتعاىل  اليت اقتضت تشريع وقبول التوبة من اإلنسان، وهنا يكمن سر اإلعجاز
 .بعباده

أّما اإلعجاز البالغي يف القرآن، فقد كان حاضرًا بقوة يف تفسري الشعرواي، وبكل جوانبه الصوتية والرتكيبية    
ن النماذج اليت تطرق والصرفية والداللية واجلمالّية والتداولية واحلجاجّية وغريها من استعماالت القرآن الكرمي، وم

﴿ :الشعراوي تفسريه لقوله تعاىلإليها          ﴾1
: الشعراوي على اآلية قائال يعلق  

فقالو ...وذلك من خالل مكرهم يف كيفية مواجهة األب...وهنا تتجلى لنا قدرة أداء القرآن أداًء دقيقًا معرباً »
العشاء حمّل الظلمة، وهو سرت لإلنفعاالت اليت توجد على الوجوه من اإلضطراب، ومصن نؤخر اللقاء ألبينا إىل 

فقالو الليل أخفى للوجه من النهار، وأسرت للفضائح، وحي ندخل على أبينا عشاًء، ...مناقضة كذهبم أللسنتهم
أّما من جهة لُتبي عن مكر إخوة يوسف عليه السالم،  (عشاء  )وهبذا جاءت لفظة  2«.لن تكشفنا انفعاالتنا

أخرى فالقرآن الكرمي كان حريصاً على نقل املشهد كما جتلى يف الواقع، لذلك نلمس دقة متناهية وأمانة يف نقل 
، وألّن مقام حبثنا هذا ليس مقام اخلوض يف اإلعجاز، إاّل أنه ميكن القول أّن القرآن الكرمي حوى من ما وقع

 .جاز بكل جوانبه اللغوية والعلمية والغيبة والطبية والقصصية والتارخيية ما مل ُيويه كتاب وال كالم آخراإلع

 .المنهج العقلي في تفسير الشعرواي.5

جهم فسري بالرأي هم أصحاب القياس، ألالنظر واالجتهاد والدراية، وأصحاب الت عتمد التفسري بالرأي علىي  
واحلاصل من هذا أّن التفسري بالرأي هو االجتهاد يف تفسري القرآن ، 3جيدوا فيه حديثاً أو أثراً يقولون برأيهم فيما مل 

 باالعتماد على اآلليات االستداللّية واالستنباطّية والقّياسّية اليت يُتيحها العقل، ويكون ذلك بعد معرفة املفسر
لفاظ العربية ووجوه داللتها، مع االستعانة بالشعر كالم العرب ومناحيهم يف القول، ومعرفة األب» ودرايته الكاملة

اجلاهلي، والوقوف على أسباب النزول ومعرفة الناسخ واملنسوخ من آيات القرآن، وغري ذلك من األدوات اليت 
وتعتمد مدرسة التفسري بالرأي على منحي َّْي يف التعامل مع القرآن الكرمي، املنحى األول  ،4«.ُيتاج إليها املفسر

، وهذا ما اللغوية يف سياقات متعّددة  لغوي ينطلق فيه املفسر من اإلمكانات الداللّية اليت تُتيحها االستعماالت
                                                           

 .31يوسف، اآلية،  1
 .1999ص/33لشعراوي، جحممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ ا 2
 .33ص( د، ت)القاهرة، ( د، ط)، الوعي اإلسالمي، (نظرة يف املفهوم والضوابط)يُنظر، عثمان أمحد عبد الرمحان، التجديدي يف التفسري  3
 913ص/3م، ج9111الرياض، ( د، ط)حممد حسي الذهيب، التفسري واملفسرون، مكتبة مصعب بن عمرْي اإلسالمية،  4
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ُ مشتقاهتا ومعانيها، وبيان املعىن املراد منها يف  سناه عند الشعراويمل إْذ ألفيناه ُيّلل  املفردة لغويًّا مّث يّؤصلها ويُبيِّ
كانت له دراية واسعة باللغة العربية وخمتلف   -معلوم كما هو- ّن الشعراويأل، 1سياق اآليات القرآنية

  ﴿ :استعماالهتا، ومن أمثلة ذلك ما ذهب إليه يف قوله تعاىل         

                              ﴾2
فيعّلق    

ثُر اخلالف حوهل( ُمق يتاً )على لفظة  وأخذت كلمة ُمقيتا من العلماء أحباثًا مستفيضة، فعامل ...»: فيقول ابعدما ك 
إنّه مقيتاً، معناها مانح القوت، ورابع : إّن احلق حسيب، وقال آخر: إّن احلق شهيد وقال آخر: قال يف معناها

ك فرق بي إنّه رقيب، ونقول هلم مجيعًا ال داعي للخالف يف هذه املسألة، فهنا: إنّه حفيظ، وخامس قال: قال
تفسري اللفظ بالزم من لوازمه وقد تتعدد اللوازم، فكل معىن من هذه املعاين قد يكون صحيحاً، ولكن املعىن 

أي أعطاه القوت، وملاذا يُعطيهم القوت؟ ليحافظ على حياهتم، ...اجلامع هو الذي يكون من مادة الكلمة ذاهتا
كل هذه املعاين متداخلة ومتالزمة، لذلك ال نقول اختلف إذن  ...فهو مقيت مبعىن أنه يعطيهم ما ُيفظ حياهتم

فالشعراوي يف هذا التوجيه عمل أواًل على بسط  3«.ولكن لنقل إّن كل عامل الحظ ملحظًا يف الكلمة...العلماء
 لفظة يفي يف األخري عن رأيه وتوجيهه للُيب  ( ُمقيتاً )أراء العلماء السابقي، مث انتقل إىل التحقيق يف داللة لفظة 

يف تفسري هذه اآلية، بل عدل إىل  كتفي الشعراوي مبا أورده العلماء األوائلاالستعمال الذي وردت فيه، فلم ي
 .هذه القضية ه العقلي، مع إبداء رأيه يفإجتهاد

تاج من آليات قياسّية واستداللية يف تفسريه لبعض اآليات اليت حت املنهج العقليما يُتيحه  وقد يستعمل الشعراوي  
ومن وال يعدل إىل املنهج العقلي إاّل بعد انعدام األدلة النقلّية من قرآن وأحاديث وأقوال الصحابة،  ،إىل اجتهاد

  ﴿: ما ذلك إليه يف تفسريه لقوله تعاىلأمثلة ذلك      ﴾4  ًوقد جاء اهلل ...» يعّلق عليها قائال

  ﴿بالقضية األساسّية وهي قوله      ﴾ (ال إله)ثبات، النفي يف د النفي وجند اإلوهنا جن 

والنفي ختلّية واإلثبات حتلّية، خّل سبحانه وتعاىل نفسه من وجود الشريك مّث أثبت لنا  (إاّل هو)يف  واإلثبات

                                                           
 .33د عمر هاشم، اإلمام الشعراوي مفسراً وداعّيًة، صيُنظر، أمح 1
 .93النساء، آية،  2
 9123ص/3حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، ج 3
 .933البقرة، آية،  4
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 ؟.ة حبق أم بباطلوبعض البشر يف فرتات الغفلة قد عبدوا األصنام والكواكب، ولكن هل كانت آهل...وحدانيته

وإن  ...﴾    ﴿ حد من تلك اآلهلة اعرتض على صدق قضّيةألّن ال أ...لقد كانت آهلة بباطل

 ؟ .ريه يأخذ مكانهغفأين هذا األحد الذي ترك  ري ذلكادعى أحد غ

هو أنّه لو كان هناك : واألمر الثاينفالقضية منتهية،  ول أنّه ليس هناك إله غري اهلل،أمر من اثنْي، األإذن إنه   
فهم ال يصلحون أن  مل يعلموا هبا اكانو إن  ؟ .؟ أمل تعلم هبذه احلكاية.ن هذه اآلهلة األخرىفأي...ة أخرىآهل

 1«وهذا الكالم الكذب، ال، حنن اآلهلة: يكونوا آهلة، وإذا كانوا قد علموا فلماذا مل يقولوا

دلة العقلّية اليت تُثبت وحدانّية مجلة من األ ساقوي اأوردناه، أّن الشعر  يتضح لنا من خالل هذا النص الذي   
 يف هذه اآلية ، فالشعراوي2من هذه األدلة ما يسمى يف اصطالح املناطقة بالسرب والتقسيمو احلق سبحانه وتعاىل، 

 عرتاضها على قضيةتعدد اآلهلة، مث بدأ مبناقشة هذه اآلهلة يف سبب عدم ا إمكانية أْورد كل االحتماالت عن

﴿      ﴾،  ألوهيتها، أّما عدم علمها هبذه القضية خيرجها  دليل على عدم هوفعدم اعرتاضها

، إذن فالقضّية منتهّية ال اعرتاض عليها، هذا من جهة، لوهية ألن اإلله احلق ُييط بكّل شيءاألمباشرة من دائرة 
 :هذا النص يوظف جمموعة من االستدالالت لدعم قضيته منهاومن جهة أخرى جند الشعراوي يف 

 المقدمة الكبرى         ﴿       ﴾  . 

  عدم وجود قضّية مماثلة أو مناقضة لآلية        (مضمرة)المقّدمة الصغرى. 
 وجود إله واحد            النتيجة. 

 : ضوء نص الشعراوي على خرىيقة أبطر  صياغة هذا االستداللأو ميكننا 

 إعالن إله واحد عن ألوهّيته           المقّدمة الكبرى. 
 األول اإلله دعاهادعى ما ا عدم وجود معرتض          المقدمة الصغرى. 
 هباأللوهيّ وجود إله واحد منفرد                    النتيجة. 

                                                           
 3199ص/9املرجع السابق، ج 1
وحصر األمر يف السبب األخري، يُنظر، عبد الرمحان تقوم على حصر مجيع األسباب احملتملة، واسقاط الواحد بعد اآلخر بالدليل : السرب والتقسيم 2

 .913م، ص3293، دمشق، (د، ط)حسن حبنكة امليداين، ضوابط املعرفة وأصول االستدالل واملناظرة، دار القلم، 
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على خمتلف اآلليات االستداللية اليت  يف ذلك معتمداً اهلل  ت وحدانّيةاثبى إعمل عل هذا النص فالشعراوي يف  
 ناحتليلكثر أثناء أ وسنحاول مناقشة هذا املنحى العقدي، عقال ونقالً  تعاىل هلل وحدانية، مثبتاً بذلك العقل يُتيحها

 .والتأويل العقيدة بالتفسري آيات لنصوص الشعراوي اليت تناولتاحلجاجي 
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 .في تفسير الشعراوي آليات العقيدة يالحجاج البناء: الثانيالمبحث  

، يف تفسري الشعرواي املوجودةاحلجاجّية واالسرتاجتيات اخلطابّية  خمتلف اآلليات نُعىن يف هذا املقام بدراسة  
آملي  آيات العقدية منوذجًا للمقاربة والقراءة، من متخذين ،التقنّياتو األطر واملنطلقات املقّدمات و مركزين على 

العقيدة  وآيات، عموماً  تفسري الشعراويل النسق العام ت يفاألنظمة احلجاجية اليت حتكم الكشف عنيف 
 مفاهيم معرفّية من املعاصرة تطبيق ما أمّدتنا به النظرية احلجاجية على عمل يف هذا الفصلسنكما ،  خصوصاً 

، حماولي الكشف عن اخلطاطة لشعراويل التفسريية دونةاملعلى  سقاطهاإالعمل على و  تطبيقّية آليات إجرائيةو 
الذي قّدمه   احلجاجي بدرجة كبرية على النموذجمعتمدين ، يف شقه العقدي ه التفسريياحلجاجّية املؤسّسة خلطاب

 .(هتيتكاألبرخت بيرلمان و شاييم )كل من 

 .عند الشعراوي في وجود اهلل قولحجاجية ال :المطلب األول

 وجود اهلل سبحانه وتعاىل، على للّ القرآنية اليت تد يلحظ ذلك الّكم اهلائل من اآليات إّن املتأمل يف القرآن الكرمي 
 يُقربُ  للناس بأسلوب سهل مبسط الشعراوي أشد االعتناء باستخراج هذه اآليات وتفسريها وتوضيحها قد اعتىنو 

وإثباهتا  اهلل جودلدى املسلمي، وللتدليل على قضية و  به مفاهيم هذه القضية اليت تُعد من أهم القضايا العقدية
تعضيد العقدية و  اهؤ رُ  دعموذلك يف سبيل  منها ما هو نقلي ومنها ما هو عقلي، مجلة من احلججالشعراوي ساق 

ت احلجاجية، واالسرتاتيجيات استخراج أهم اآلليا يف هذا املطلب سنحاولو ، اإلميانية من هذه قضّيةمواقفه 
 .وجود اهلل عقيدةيت اعتمدها الشعراوي يف تقرير بية الاخلطا

 .الشعراوي لدىحجاجّية القول في المعرفة الفطريّة هلل  .1

يقينّيًا بوجود اهلل دليل مقتضاه أّن النفس البشرية حتس احساسًا هو »: بقولهيُعّرف الشعرواي دليل الفطرة   
 سبحانه وتعاىل، فهناك شعور داخلي يف النفس البشرية يقول أّن هناك قوة عظيمة خلقت هذا الكون، وهذا

 لدليلاويُعّد ، قبل أن تكون عقلية ةيفطر  هي قضيةفقضّية وجود اهلل  1«الشعور موجود يف كّل نفس بشرية
  .2النفس البشرية ، ألنه يولد منلدى علماء العقيدة واملفسرين وجود اهلل أقوى األدلة على من الفطري

                                                           
 .1/2م، ص3291، بريوت، لبنان، (د، ط)حممد متويل الشعراوي، القرآن الكرمي معجزة ومنهاج، دار الندوة اجلديدة،  1
 .31ص/1يُنظر، املرجع نفسه،ج 2
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﴿ :تفسريه لقوله تعاىل أثناء وجود اهللالذي يعكس  دليل الفطرةيتناول الشيخ الشعراوي و      

                               

            ﴾1
    

   الشيخ الشعراوي على اآلية قائل   عّلقي:  
ألمراض، كذلك احلق فنحن نرى البشر يتخذون الطعوم واألمصال للتحصني من ا»  

نفس بشرّية، حتى يف جعل هذا املصل التطعيمي يف كّل  -وله املثل األعلى -سبحانه 

﴿ :التكوين املادي، أال ترى يف قوله تعاىل يف تكوين اإلنسان             

                            

  ﴾2  ري املخلقة هي الرصيد املختزن يف اجلسم، غقة هي اليت تكون يف األعضاء، وفاملخّل

فهي اليت متّده مبا ُيصلحه، كذلك يف القّيم جاء دين  وبه ُيعّوض أي خلل يف األعضاء املخّلقة،
اهلل فطرت اليت فطر الناس عليها، فإذا تدخلت األهواء وحدثت الغفلة جاءت املناعة، إّما من 
ذات النفس، وإّما من اجملتمع، وإما برسول أو منهج جديد، وقد كّرم اهلل أّمة حممد بأن يكون 

بأّن اخلري باٍق فينا، وال يزال إىل يوم القيامة، ولن يفسد  رسوهلا خامت الرسل، فهذه بشرى لنا
 :خرى تقّوُمه، وهذا واضخ يف قول النيّبمني أبدًا، فإذا فسد جاءت طائفة أجمتمع املسل

ميت ظاهرين على احلق، ال يضرهم من خذهلم، حتى يأتّي أمر اهلل وهم أال تزال طائفة من ») 
 («.اخلري يّف ويف أميت إىل يوم القيامة») :عليه وسّلم صلى اهللوقال  («.كذلك

منصوبة ومل يتقّدم عليها ما ينصبها، فلماذا ...( فطرَت)وحني نقرأ اآلية جند أّن كلمة   
؟ األسلوب هنا ُيريد أن يلفتك لسبب النصب، وللفعل احملذوف هنا لتبحث عنه .ُنصبت

اهلل اليت فطر الناس عليها، للدين حنيفًا والزم فطرت   فأقم وجهك: بنفسك، فكأنه قال
                                                           

 .11سورة، الروم، آية،  1
 .3آية، ، سورة، احلج 2
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، وفطرت اخِللَقة: والفطرة تعين...لذلك ُيسمي علماء النحو هذا األسلوب أسلوب اإلغراء
الطبيعة اليت أودعها اهلل يف تكوينك منذ خلق اهلل آدم، وخلق منه ذريته، وأشهدهم : اهلل تعين

 ﴿ على أنفسهم      ...﴾1   

وسبق أّن بّينا كيف أّن يف كّل منا ذرة حّية من أبينا آدم باقّية يف كّل واحد مّنا، فاإلنسان ال    
ينشأ إاّل من املكروب الذكري احلّي الذي ُيخصِّب البويضة، وحني َتَسْلُسل هذه العملّية ال بّد 

هد األول الذي ، وهذه الّذرة الباقّية هي اليت شهدت العأن تصل بها إىل آدم عليه السالم
أخذه اهلل علينا، وإاّل فالكفار يف اجلاهلية الذي جاَء رسول اهلل هلدايتهم كيف اعرتفوا هلل 

 ﴿ :تعاىل باخللق                   ﴾2  من أين

هذا العهد مل جيرؤ أحد من خلق أن ؟ ُنقلت إليهم من العهد األول، فمنذ .احلقيقةعرفوا هذه 
وما دام اهلل قد فطرنا على هذه ...ضية سليمة يف األذهان سه، فظلت هذه القيّدعي اخللق لنف

 ﴿ الفطرة، فال تبديل ملا أراده سبحانه      ... ﴾3
يعين ما استطاع أحٌد أن  

 4«.خلقتكم أو خلقت نفسيأنا خلقت السموات واألرض، وال أن يقول : يقول

 الشعراوي لنص التحليل الحجاجي.  

أصل من أصول االعتقاد  إثباتجياا إىل حجا الذي حنن بصدد مقاربتهالنموذج التفسريي الشعراوي يف  يسعى 
 اكي ي قي هبشرية   نفسكل  اهلل يف اأْودعه اليت الفطرةن خالل دليل متعاىل قضية وجود اهلل  وهو لدى املسلمي،

 اعنه جبملة من احلجج سنحاول إماطة اللثام استعان والتدليل على صحة أركاجها ثبات هذه الدعوىوإل، رمن الكف
 ،تحليلعملية ال، لكن قبل اخلوض يف القضّية للنموذج التفسريي الذي قّدمه هلذه احلجاجي أثناء عملية التحليل

حجج غري صناعية أي تلك احلجج اجلاهزة : الشعراوي ينتظم و فق مستويي لدىأّن نظام احلجج  إىله يجيب التنب

                                                           
 .399األعراف، آية،  1
 .19الزمر، آية،  2
 .11الروم، آية،  3
 33132/ 33131ص/39حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي،ج 4
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، وحجج صناعّية تنتظم يف اإلقناعية ليتهاعف  هبا لتدعيم مساره احلجاجي وتكثيفيستعيالواقعة خارج اخلطاب، 
 .إخل...كاالستدالل والقياس واإلستنباطالقوالب الذهنية اليت مينحها العقل  مجلة من 

 .المديجة الثبات وجود اهلل بالفطرة لدى الشعراويّية مقّدمات الحجاجال .أ

للدخول يف العملّية  املخ اط ب يمشغولة بتهيئة  احلجاج يف تفسري الشعراوي غالبًا ما تكون إّن مقّدمات   
األثر  احلجاجّية، وتكون هذه املقّدمات عبارة عن ضرب من التعاقد بي املخاط ب واملخاط ب لضمان نوع من

ومن بي أشكال املقّدمات اليت  1والّنجاعة الالزمة حلصول التصديق الذي هو مناط احلجاج ونقطة االرتكاز فيه
 :إلثبات دليل الفطرة ما يليسخرها 

 بالفطرة على وجود اهلل المديجة للتدليل الحجاجّية الوقائع.  

 غري قابلة للضحد أو الشك، كونّية يقّدمها كبديهّيات، (الوقائع) شعراوي حلجاجه بافرتاض جمموعة منمُيّهد ال   
 : نظام الوقائع يف النماذج التالّية تجلىالوجود، ويخيتص هبا كّل إنسان يف 

  وم واألمصال للتحصي من فنحن نرى البشر يتخذون الطع :يقول الشعراوي        الواقعة األولى
 .األمراض

، وإذا وأمصاالً  ن طعوماً و ذّية الناس يتخألن أغلب خيتلف عليها الناس ال اليتمن املقّدمات  الواقعةتُعّد هذه     
 صالً أيضا مجعل  -وله املثل األعلى -علينا الّتسليم بأّن احلق سبحانه وتعاىل  وجب، جاز وسّلمنا هبذه الواقعة

للوقاية من األمراض، كذلك جعل اهلل  أمصاالً مثلما يّتخذ الناس ف ،يف التكوين املادي يف كّل نفس بشريّة اتطعيميا 
الشعرواي انطلق من مقّدمة عامة مسّلم هبا، هبدف ف، يقيها من الكفر سبحانه وتعاىل مصاًل يف كّل نفس

مصل تطعيمي وضعه اهلل يف كل نفس  ليَّقيها  ، وهي وجوديريد متكينها يف كيانات متلقيه التأسيس لقضّية أخرى
 .اهلل من الكفر

  فمنذ هذا العهد مل جيرؤ أحد من اخللق أن يّدعي اخللق : يقول الشعراوي               لثانيةالواقعة ا
   .لنفسه، فظلت هذه القضية سليمة يف األذهان

                                                           
أهم : مقال يف كتاب( مصنف يف احلجاج اخلطابة اجلديدة لربملان وتيتكاه) يُنظر،عبد اهلل صولة، احلجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خالل 1

 .199محادي صمود، ص: نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية، إشراف
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ليس  وجود مصل تطعيمي يف نفس كّل إنسان، فهذا املصل قضية الشعراوي من خالل هذه الواقعة ُيسم   
لك ومنذ لذ، نفسهمأل يمنع البشر من إدعاء األلوهّية والربوبّية واخللقل أيضاود بل هو موج ود ملعرفة اهلل فقط،موج

  :ويتضح ذلك يف قوله تعاىل سواء من املؤمني أو من الكفار على معارضة قضّية اخللق بدأ اخلليقة مل جيرأ أحد

﴿                 ﴾1 ، الشعراوي استطاع (قائعالو )وهبذه  

 . لقضّية معرفة اهلل بالفطرة وبدرجة كبرية التمهيد

  (هللالمعرفة الفطرية ) لصون المعتقدالمديجة  الحجاجية القّيم. 

مد تعا وقدتندرج القيم احلجاجية ضن السياسيات اخلطابية اليت ترسم حركة اخلطاب ومسالكه ومآالته،   
عتقاد لة من القّيم أساسها وجوهرها االعلى مج قدمه للتدليل علو وجود اهللالذي  وذجه التفسريييف منالشعراوي 

وضعه احلق سبحانه  تطعيمي مصلوجود حول  قّدمه لنا القرآن الكرمي من حقائقالصارخ واجلازم يف وثاقة ما ي
واالعتقاد يف م هبا يعلى املرء التسلو  ،ثابتة القيمةمن حيث  وجود اهلل قضّيةيف اإلنسان ليقيه الكفر، فوتعاىل 

، فالتسليم والرضوخ املطلق للحقائق اليت يبسطها اهلل يف حمكم تنزيله من اهللألجها من عند  مطلقاً  صحتها اعتقاداً 
 اليت ساسّيةاألقاعدة احلقائق القرآنية هي اللعملّية احلجاجّية وجناحها، ألّن أهم املقّدمات اليت تضمن استمرار ا

 :ينطلق منها طرفا احلجاج، وميكننا أن منثل للقّيم احلجاجية املعتمدة يف نص الشعراوي بالنموذج التايل

 .وهي مجلة القّيم اليت أقرها اهلل يف حمكم تنزيله        قّيم قرآنية          

 .وتتمثل يف مجلة احلقائق العلمية أقرها العلم وهلا ما مياثلها يف القرآن الكرمي       قيم علمية   
 وله املثل ) قوله ات اليت تعكس عظمة اخلالق منهاوتتحقق عن مجلة من امللفوظ      قّيم تعظيمية  

 .، وغريها من امللفوظات اليت تعكس عظمة اخلالق وقدرته املطلقة(كذلك احلق)، (األعلى
 يد دعواهوتتمثل يف األمثال اليت حتمل قّيماً تصديقيًة، واليت أوردها الشعراوي لتعض      قّيم استشهادية  

 .ومتكينها يف كيانات متلقيه

                                                           
 .19سورة، الزمر، آية،  1
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ن ملتلقي مع ما يعرضه الشعراوي مفتفاعل هذه القّيم فيما بينها من شأنه حتقيق إنطالفة تضمن تفاعل ا  
 .جتذب املتلقي، وتدفعه إىل االخنراط يف املسار العام للعملية احلجاجيةحقائق، وما يبسطه من قّيم 

 بالفطرة وجود اهلل المديجة للتدليل على الحجاجّية الهرميات. 

فإذا تدخلت ): لمّية معّينة، ويتجلى ذلك يف قولهحمّددة، واتسمت بسُ  خضعت القّيم يف نص الشعرواي هلرمّية    
ولن يفسد جمتمع املسلمي أبداً، فإذا فسد جاءت طائفة ): ويف قوله أيضاً  (ناعةاألهواء وحدثت الغفلة جاءت امل

إذا كان هناك مصل تطعيمي وضعه اهلل يف كّل نفس : وكأن الشعرواي يرّد على سؤال ضمين مفاده (خرى تقّوُمهأ
؟ وهنا يقّدم ...حلاد وغريهاونسبة اإلبشريّة فلماذا هذا الفساد الذي يشهده العامل اإلسالمي من حيث االحنالل 

 اليت يكتسبها من أهواء تؤدي بالضرورة السلبية فطرة اإلنسان، وهي تلك القّيم لنا الشعراوي احلجج اليت تُنكس
عليها، إاّل أن هذه االنتكاسة ليست قيمة  ّية تُنكس فطرة االنسان اليت ُجب ل، فهذه القّيم السلبإىل الغفلة عن اهلل

 :ب    حلجج اهلرمّية بالنموذج التايل وميكن أن منثل، ات اإلسالمّية، ألن الفساد ليس من صفاتهثابتة يف اجملتمع

 

    النتيجة.               تقومي الفطرة    فساد الفطر      النتيجة                                               

 ( ب).        وجود املصل التطعيمي    .غري أن اجملتمع اإلسالمي لن يفسد      (ب)الغفلة                 

 (    أ).     وجود طائفة أخرى تقومه .  هرميات صاحلة تقومه باعتبار وجود       (أ) األهواء                

 

، وهذه (ألهواء، والغفلةا)يقّدم لنا الشعراوي يف هذا النموذج احلجج اليت تُنكس فطرة اإلنسان وتفسدها، وهي 
إىل الغفلة عن اهلل، ويف املقابل يقّدم لنا حججاً أخرى تقوُِّم هذه الفطرة  ّيم السلبية اليت يكتسبها تؤدي بالضرورةالق
يها من الضياع وهي وجود مصل تطعيمي أودعه اهلل يف نفس كل نفس بشرية، ووجود طائفة مسلمة قائمة ق  وت  

 على الدعوة ومانعة من هذه االنتكاسة اليت ليست قيمة ثابتة يف اجملتمعات اإلسالمّية، 

  بالفطرة وجود اهلل على المديجة للتدليلحجاجّية ال المواضع. 
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املسلمي،  مجهور ق عليها بيالعامة املتف (املواضع)  جمموعة من املبادئإىل تسخريعمد الشعراوي يف نصه هذا   
يف سريورة العملّية احلجاجية وقد استخدم هذا النوع من احلجج إلضفاء نوع من الشرعّية على تفسريه، وضمان 

 اليت تؤطر تصوره العقدي مجلة من املواضع املتباينة إىل عدل احلجاجي لتحقيق هذا املسعىالطريق الصحيح، و 
 : من قضية وجود اهلل بالفطرة ومن بي املواضع املسخرة ميكن رصد ما يلي حتصن موقفه اإلمياينو 

  :على وجود اهلل بالفطرة مديجة للتدليلال المواضع الخاصة 

 قال تعالى    املوضع الذي يدعم الدعوى     (    وجود اهلل بالفطرة)الدعوى: ﴿    

      ...﴾       حقيقة إهلّية ألنّه 1كيفيو باملسلمي  خاص      خاص كيفي نوع املوضع. 

 قال تعالى     املوضع الذي يدعم الدعوى(       وجود اهلل بالفطرة)الدعوى: ﴿         

                              

        ﴾   حقيقة إهلّية ألنه وكيفي باملسلمي    خاصخاص كيفي نوع املوضع. 

  املوضع الذي يدعم الدعوىوجود اهلل بالفطرة          )الدعوى       ﴿         

         ﴾           ألنه حقيقة  كيفيو  باملسلمي خاصنوع املوضع

 .إهلية

 : مواضع الشخص   

فاهلل سبحانه ( وقد كّرم اهلل أّمة محمد بأن يكون يسولها خاتم الرسل) :يف قوله هذه النوعية من املواضع تضحت 
للمسلمي أو  تفضيل هو من ناحيةفوتعاىل كّرم املسلمي بأن يكون حممد صلى اهلل عليه وسّلم خامت الرسل، 

 .حجة عليهم يوم القيامةأخرى هو ومن ناحية لشخصهم، 

                                                           
 ذهبنا يف الفصل الثاين عند حديثنا عن نظرية املواضع إىل أّن املوضع احلجاجي ينقسم إىل خاص ومشرتك، فاخلاص هو الذي ُيدث به التصديق 1

ية إلهليف مقامات حمّددة فقط، ويف نوعية خمصوصة من الناس كتأثر املسلمي بالقرآن الكرمي، أّما الكيفي فهو مرتبط مبصدر املوضع، فاحلقائق ا
 .تكتسي عند الناس أمهية بالغة مقارنة باحلقائق بالبشرية
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 منلتكثيف ل اجلاهزة موعة من اآليات القرآنّيةجم اعتمد الشيخ الشعراوي نّ على ضوء هذه املواضع ميكن القول أ  
 من احلقيقة اليت يضمنها البشر، ونوعاً  اً احلقيقة اليت يضمنها اهلل أفضل كْيفف، احلجاجية خلطابه التفسريي الطاقات

العقدية  وتسّيج مواقفه تشرعن اخلطاب بأدوار حجاجية تداوليةاآليات القرآنّية بد استشهوتضطلع عملية اال
 .الكرمي لقرآنواملطلقة ل ثابتةال القيمة مناملستمدة والدينّية 

 .بالفطرة على وجود اهلل المديجة للتدليل الحجج الشبه المنطقّية.ب

التقنّيات احلجاجية اليت تنتقل باخلطاب إىل مستوى أعمق من املمارسة  ضمن الشبه منطقّيةاحلجج  تندرج  
احلجاجية، وقد أفضى النظر يف تفسري الشعراوي عامة، ويف النموذج الذي حنته للتدليل على وجود اهلل بالفطرة 

ة من تستّمد طاقتها اإلقناعيّ اليت مجلة من احلجج على ه وذلك من خالل اعتماد، بقوة حضور هذه التقنية 
 :مشاهبتها للطرائق الشكلّية الرياضية ، ومن بي النماذج اليت ميكن الوقوف عليها يف هذا النص ما يلي

   وجود اهلل بالفطرة المديجة للتدليل على الحّد والتماثلحجة.  

على  التقنية اخلطابية يف هذه يرتكز فعل احلجاجو املطروحة، ُيستعمل هذا النوع من احلجج للتمّييز بي املفاهيم   
قد و  ويسعى إىل متكينه يف كيانات متلقيه، ،يُقرّه احملاجج والتأسيس ملفهوم جديد، ثنائية إقصاء مفهوم سائد

منها المخّلقة هي و ): للمضغة فيقول ًا جديداً ومغايراً تعريف استعان الشعراوي هبذه التقنية احلجاجية أثناء صياغته
 :وميكن أن منثل لذلك ب    (ر المخّلقة هي الرصيد المختزن في الجسمالتي تكون في األعضاء، وغي

 .صل املوجود يف أعضاء اإلنسانامل هي ذلك :للمضغة المفهوم السائد                          

 المضغة 

 تطعيمي مصل+  صل املوجود يف أعضاء اإلنسانامل هي ذلك :للمضغة المفهوم الجديد                       
 .يقي اإلنسان من الكفر لكي موجود

، مفاده أّن اهلل أْودع مضغتان يف د للمضغةأّن الشعراوي يؤسس ملفهوم جدي من خالل هذا املخطط نجنست   
من  اإلنسان، األوىل موجود يف األعضاء، أّما األخرى فهي ذلك املصل املوجودة يف النفس البشريّة الذي يستطيع
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خالله اإلنسان معرفة اخلالق، وهذا املصل األخري هو احلّجة اليت تقود اإلنسان بالضرورة إىل معرفة اخلالق سبحانه 
 .وتعاىل

الطبيعة التي أودعها : الِخلَقة، وفطرت اهلل تعني: والفطرة تعني): الشعراوي ويف تعريف  آخر للفطرة يقول   
  (لق منه ذييتهاهلل في تكوينك منذ خلق اهلل آدم، وخ

 

 .لقة الفيزيولوجّيةالفطر هي اخل   :للفطرة المفهوم السائد                         

 الفطرة   

 .سلم بوجود اهللت س البشريةيف النف هي شعور داخلي :للفطرة المفهوم الجديد                        

وعليه ميكن القول أن الشعراوي يستبدل مفاهيم سائدة مبفاهيم جديدة يؤسس هلا من منطلقاته العقدية، وقناعاته 
الفكرية، وهذا املنحى احلجاجي االستبدايل من شأنه حتصيل اإلقناع يف قضية وجود اهلل بالفطرة، ودفع املتلقي إىل 

 . بسط هلم من عقائدالتصديق واإلميان مبا يعرض عليهم من حقائق، وما يُ 

   بالفطرة على وجود اهلل المديجة للتدليل تقسيم الكّل إلى أجزائهحجة. 

تندرج حجة تقسيم الكل إىل أجزائه ضمن السياسات اخلطابية اليت تسعى إىل إضفاء نوع من الصرامة املنطقية   
على اخلطاب، واإلرتقاء به من مستوى التمهيد إىل مستوى ممارسة الفعل احلجاجي يف أجنع مستوياته، وقد آل بنا 

: هقوليف  تقنية احلجاجيةجتلى هذا الهلل بالفطرة النظر يف النموذج الذي حنته الطباطبائي للتدليل على وجود ا
بّد َتَسْلس ل هذه العملّية ال فاإلنسان ال ينشأ إاّل من المكروب الذكري الحّي الذي ي خصِّب البويضة، وحين)

، (أن تصل بها إلى آدم عليه السلم، وهذه الّذية الباقّية هي التي شهدت العهد األول الذي أخذه اهلل علينا
 :لنا  أن منثل هلذا املنحى احلجاجي باخلطط التايل وميكن
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 اإلنسان                                                                               

                                                 

 امليكروب الذكري               البويض                              ة             ال                           ذرة            

عن العمق املعريف الذي يتميز به هو اإلبانة  ،التفصيل يف تركيبة اإلنسان إّن املسعى احلجاجي من وراء هذا  
وجود اهلل بالفطرة من خالل الربهنة على العالقة العلمية املوجودة بي آدم عليه  وللتدليل على، من جهة لشعراويا

السالم، وبي مجيع البشر، فآدم عليه السالم كان موحداً يؤمن بوجود اهلل من خالل املصل الذي أودعه اهلل فيه، 
، وعليه ميكن القول أن وهذه املصل من شأنه االنتقال بي بنيه وراثًة كما أثبت العلم ذلك حسب الشعراوي

خلق نوع من الثقة يف نفسّية  الشعراوي يسعى من وراء هذا التفصيل والتحليل والعمق الذي  أبان عنه يف خطابه
 .املرسومة التداولية واإلقناعية مسار احلجاجّي حنو أهدافهامل ورةاملتلقى، وضمان سري 

  بالفطرة هللوجود ا المديجة للتدليل على إدماج الجزء في الكلّ  حجة . 

، أي ما ينطبق على اجلزء ينطبق 1ذا النوع من احلجج طاقته اإلقناعّية من مشاهبته للطرائق الرياضيةه يستمد  
أثناء  على الكل، فتصبح داللة األجزاء حمكومة بذلك الكّل، وقد عمد الشعرواي إىل هذا النوع من احلجج 

نطبق األصل، ي دم باعتبارهوأبنائه، أي كل ما ينطبق على آ عليه السالم امدع من التماثل بي آحماولته إقامة نو 
ملا أن  ، وميكن أبنائه اإلقرار هبا ضرورةً  فرع، فإذا أقر آدم بقضية الوجود، فعلىالبالضرورة على أبنائه باعتبارهم 

 :املنحى احلجاجي بالنموذج التايل منثل هلذا

 (فرع)اإلنسان      (فرع)اإلنسان     (فرع)اإلنسان    (عفر )اإلنسان                       

                                              يؤمن بوجود اهلل آدم عليه الّسلم:األصل                                  
، وهذا ما اتفقت وهو أصل الوجود البشري أول ما خلق اهللإذا كان آدم هو : مقتضى هذا املخطط أنّه          

                                                           
اجلزء، تطرقنا يف الفصل الثاين إىل تعريف هذه احلّجة، وقلنا أجها حجة تعتمد على مبدأ رياضي مفاده ما ينطبق على الكل، ينطبق بالضرورة على  1

 .399، ص9يُنظر، فصل
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، فهذا يقتضي أن تكون األجزاء اليت تفرعت عنه اليت فطره اهلل عليها فطرةالعليه البشرية مجعاء، وكان موحداً على 
ّدةً  أن يكون أيضا، مودعة فيها فطرت التوحيد، مبعىن آخر، إذا كان األصل على مّلة التوحيد، فال بّد للفرع  موح 
 .لى مّلة التوحيد ض ضرورةً أيضا ع

 .بالفطرة ثبات وجود اهللإل المديجة الحجج المؤّسسة على ب نّية الواقع. ج

ه النوعّية من احلجج إىل الربط بي األحكام املسّلم هبا، واألحكام اجلديدة اليت يسعى إىل د الشعراوي يف هذيعم  
غري مسّلم األحكام املسّلم هبا وال بذلك التداولّية، لتصبحالتأسيس هلا من خالل بناء واقع جديد يتوافق مع أهدافه 

ال ميكن التسليم فيه حبّجة دون أخرى، ومن هنا جاء وصفها بكوجها حججاً اتصالّية ف»، هبا تنتمي إىل كّل واحد
إىل تأسيس  من خالله يسعىعلى احملاججة واإلقناع  مبنيا   خطاب الشعراوي وملّا كان 1«.أو القائمة على االتصال

اعتمدها ميكن رصد ما  ومن بي التقنيات اليت ،واقع جديد يراه هو مناسباً، اعتمد على هذه النوعّية من احلجج
 :يلي

 (اغتصاب اإلذعان في قضية وجود اهلل) حّجة السلطة   . 

وهي حّجة مركزيّة حمورية  فسريي،الشعراوي الت يف خطاب واحلاضرة بكثافة تعّد حجة السلطة من احلجج الفاعلة  
قبولة السلطة بتجميع كل احلجج امل بالتسليم املطلق، فتقوم ا أُدمج يف اخلطاب من حجج ال حتضىتأيت لدعم م

ن حصول اضموذلك ل كّل ينتمي إىل بعضه البعض،  املتلقي باعتبارها على اواملرفوضة داخل مدار واحد وطرحه
 إىل مجلة للتدليل على قضية وجود اهلل، عدوله الشعراوي النموذج الذي حنته قد أفضى النظر يف اإلقناع  واليقي، و 

 طابه، وتوّجيه خطابهخ أركان دعواه تقويّةواليت من شأجها أيضا ، يف كيانات متلقيهمن احلجج اليت هلا سلطة قويّة 
الشعراوي  خطابجة يف للسلطات احلجاجية املدر  حنو أهدافه التداولّية، ومراميه احلجاجّية، وميكن أن منثل

  :باملخطط التايل

 يت تدعم القضيةالسلطة ال (         اهلل بالفطرة وجود)القضية         (اهلل)سلطة القرآن باعتباي المرسل              

﴿ : تعالى قال اهلل                            

                                                           
 .339علي شعبان، احلجاج واحلقيقة وأفاق التأوبل، ص  1
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                ﴾       وقوله أيضًا: ﴿    

              ﴾ . 

 املكروب الذكري احلّي الذي خُيصِّب فاإلنسان ال ينشأ إاّل من »: يقول الشعراوي        سلطة العلم
البويضة، وحي ت س ْلُسل هذه العملّية ال بّد أن تصل هبا إىل آدم عليه السالم، وهذه الّذرة الباقّية هي اليت 

 .«شهدت العهد األول الذي أخذُه اهلل علينا
 منصوبة ومل يتقّدم ..( .فطرت  )وحي نقرأ اآلية جند أّن كلمة »: يقول الشعراوي        سلطة النحاة

؟ األسلوب هنا يُريد أن يلفتك لسبب النصب، وللفعل احملذوف هنا .عليها ما ينصبها، فلماذا ُنصبت
 .«فأقم وجهك  للدين حنيفاً والزم فطرت اهلل اليت فطر الناس عليها: لتبحث عنه بنفسك، فكأنه قال

 تكتسي سلطة خطابيه، اليت ة من احلججأّن الشعرواي سخر مجل اتاملخطط خالل هذه يّتضح لنا من      
أّن اهلل و ضع ذلك  :لتخدم نتيجة معّينة وهي فيما بينها هذه احلجج تدنسات ، وقدوطاقة رمزية لدى املتلقي

، مّث اهعو دأركان للتدليل على الشعور الداخلي الذي يهتدي به اإلنسان إىل اخلالق، فعمد إىل سلطة القرآن الكرمي 
كما استعان بسلطة التوجيه النحوي الذي ُيضفي نوعاً من   اليت تتخذ أبعاداً حجاجية كونية، العلمعدل إىل سلطة 

غري املتلقي يف احلّجة ( التوجيه النحو - القرآن)ملتلقي يف احلجج األوىل فا الشرعية على عملّية التأويل اليت قام هبا،
 .لغري املسلملمسلم، و للم، أّم احلّجة األخرية فهي فاحلجج األوىل مّوجه لإلنسان املس( سلطة العلم)اآلخرية 

 دعوى المعرفة الفطرية للخالق تدليل علىال المديجة حّجة الوصل السببي. 

الشعراوي إىل  ، ويعدل1اوالنتائج املرتتب عنهيف هذه التقنية احلجاجية إىل الربط بي األحداث  يعمد احملاجج   
اسطة رابط والنتيجة بو  احلجةبي  واقفه العقدية وتصوراته اإلميانية، في صلُ ملأثناء تربيره النوعّية  من احلجج هذه 

ولن يفسد مجتمع المسلمين أبدا ، ): يف قولهمثل هذع االسرتاتيجيات اخلطابية  تجلىسبيب مضمر أو مباشر، وت
 ....(ائفة من أمتي ظاهرينال تزال ط»: )فإذا فسد جاءت طائفة أخرى تقّوم ه، وهذا واضخ في قول النبيّ 

اليت متنع وقوع الفساد  احلجةمّث  يُقّدم  "عدم فساد األمة اإلسلمّية: "مفادها نتيجةبي  الشعراوي هنا يربط

                                                           
 .31، ص(دراسة وتطبيقات)يُنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج  1
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وبقاء طائفة ظاهرة على احلق تقوِّم اليت فسدت، فكانت هذه احلجج " النيب صلى اهلل عليه وسّلم"حديث : وهي
 : كن أن منثل لذلك ب      يف عدم وقوع الفساد، ومي اً سبب

 .لن تفسد األمة اإلسالمية النتيجة    

 .بقاء أمة ظاهرة على احلق هو الذي منع من فساد األمة اإلسالمّية+ألّن              حديث النيب         

 .بالفطرة ثبات وجود اهللإل المديجة الحجج المؤسسة لبنّية الواقع.د

 ،سعى إىل التأسس لهياجلديد الذي  العقدي لواقعل أثناء صياغته الشعراوي إىل هذه النوعّية من احلجج لديع  
ة احلسم النهائي للتصو ر النوعية من وحتمل هذه وتثبيته يف كيانات متلقيه إمياناً اعتقاداً، العام الذي يراه  احلجج مس 

 :التالية باملستوباتاالسرتاتيجيات اخلطابية  هميكن لنا أن منثل هلذ، و للجمهوره مناسباً احملاجج 

  بالفطرةوجود اهلل  على المديجة للتدليل االستدالل بواسطة التمثيلحجة. 

، ويتم ذلك عن طريق اسقاط ما هو معلوم لدى  االستدالالت اليت يُنشئها من بُ ىن  الواقعينطلق الشعرواي يف   
مع القضايا  ة املتفق حوهلاويتم هذا االسقاط بُغية دمج القضايا املعلوم عامة الناس، على ما هو جمهول عندهم،

نحى ويتضح هذا امل كّل واحد ينتمي إىل بعضه البعض،  امها على أساس أجه، فيقداملختلف حوهلاالتنازع و 
فنحن نرى البشر يتخذون الطعوم واألمصال للتحصين من األمراض، كذلك الحق ): قوله يف احلجاجي
 هلذا االستدالل ميكن أن منثل (جعل هذا المصل التطعيمي في كّل نفس بشريّة -وله المثل األعلى -سبحانه 

 :  ب  

 البشر .أ                    الحامل               

 .يتخذون األمصال للتحصي من األمراض .ب                                           

 . اهلل سبحانه وتعاىل .ج                 الموضوع                

 .و ض ع  املصل التطعيمي يف كل نفس لكي تتمكن من معرفته .د                                          
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وهو املصل الذي يقي اإلنسان  بإسقاط ما معلوم عند املتلقي، أّن الشعراوي قام يتضح من خالل هذا املخطط  
عه اهلل لوقاية اإلنسان من الكفر، وهو املصل الذي وض ،هو جمهول ويسعى إىل التأسيس له من األمراض، على ما

 همتلقيفع وخيدم هذا التداخل الذي خلقه الشعراوي بي القضيتي الدعوى العامة اليت يسعى إىل التأسيس هلا ود
 :التمثيل عن طريق القياس بالشكل التايلختريج هذا لنا وميكن ثبات وجودة اخلالق بالفطرة، وهي إإىل اإلميان هبا، 

 البشر يتخذون األمصال للتحصي من األمراض              المقدمة الكبرى. 
 اهلل وضع مصل تطعيمي يف النفس البشرية ملعرفته            المقدمة الصغرى. 
  يهم من الكفريق تطعيميكما يوجد مصل تطعيمي يقي البشر من األمراض يوجد مصل        النتيجة. 

 
  (الشاهد اللغوي) بالفطرة ثبات وجود اهللإل الحجة الـتأويلّية المديجة. 

التأويالت العقدية لضمان جناح  ، إْذ يعمد إليه1قيمة حجاجّية كبرية يف تفسري الشعراوي اللغوي يتخّذ الشاهد   
من الشاهد اللغوي  اهلل، اختذ الشعراوي التأويالت اليت عقدها لدعوى وجودتدعيم يف سبيل ، و اليت ينحتها ملتلقيه

وحين نقرأ اآلية ): ويتجلى ذلك يف قوله  ،لعقيدة وجود اهلل اليت يقدمهامنطلقًا لتأويالته، وحجة على خترجياهت
 »)نجد أّن كلمة    ...» )؟ األسلوب هنا ي ريد أن .منصوبة ولم يتقّدم عليها ما ينصبها، فلماذا ن صبت

فأقم وجهك  للدين حنيفا  والزم فطرت اهلل التي : فكأنه قال...يلفتك لسبب النصب، وللفعل المحذوف 
 .(فطر الناس عليها، لذلك ي سمي علماء النحو هذا األسلوب أسلوب اإلغراء

 ، وهذا التوجيهكبرية يف داللة اآليةدرجة  ألنه يفصل ب ،النحوي توجيهبال يف هذا النموذج استعان الشعراوي   
 وترسيخهاعنها ويسعى إىل  اليت يدافع الدعوىثبِّت أركان الذي أقره النحاة، يُعد دعامة ُتشرعن وتسّيج وتُ 

خطابه  ديزو ت ساعد الشعراوي على  لتوجيه النحوياف، والعمل مبقتضاها إىل التصديق هبا همتلقيوتثبيتها، ودفع 
وعليه ميكن القول املسطرة من ق بله،  ومراميه احلجاجية والتداولّية هأهدافيق قبطاقات إقناعّية مضاعفة متكنه من حت

 .بي القضايا املتحاجج حوهلا يضطلع بأدوار حجاجية من شأجها الفصل النحوي الشاهدأن 

 .(الهدم والتثبيت) الثبات وجود اهلل بالفطرةالمديجة  الطرائق اإلنفصالّية حجج.ه
                                                           

فن »جاعالً منه استعان الشيخ الشعراوي بالتأويل النحوي ألنه ُُيّلُل النص انطالقاً من لغته متمثّلة يف أطره اللغوية وأشكاله البالغّية والتقنّية  1
 .99، صم9111، حممد ولد سامل الطلىب، حجاجية التأويل، سلسلة فضاءات، «الوصول إىل املعىن الدقيق للخطاب من خالل اللغة املستعملة
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يف فهوم جديد للمضغة، فإنه إىل تأسيس مسعى  (حجة احلّد والتماثل) إذا كان الشعراوي يف املخطط السابق 
الطرائق االنفصالية ُياول الفصل بي املفهومي، أي بي السائد وبي اجلديد الذي يؤسس له، ويتضح ذلك يف 

وهنا قام  (هي التي تكون في األعضاء، وغير المخلقة هي الرصيد المختزن في الجسمفالمخّلقة ): هلقو 
 يف املختزن ذلك الرصيد بأجها املضغة عّرفيُ الذي  لسائدا انفصل فيه عن املفهومبصياغة مفهوم جديد للمضغة 

 أقامها جديد يدعم الدعوى اليت هو التأسيس لواقعوالتفكيك ، والّداعي هلذا الفصل نموعملية ال لضماناألعضاء 
 :ب  ذا املنحى، وميكن أن منثل هلعقدية مودعة يف اإلنسان ألسباب توحيديّةيُعطي املضغة أبعاداً فطرية  حبيث

 ـــــــةــــــــــــــــــــــــــــالمضغــــــــــــ                                             

 ي             الشعراو  هاغاملفهوم اجلديد الذي ص                              املفهوم السائد                    

 .تقي اإلنسان من الكفرالفطرة اليت + م السائدو املفه هي املضغة      .لألعضاء وجود يفاملصل املضغة هي امل    

 .اثبات دعوى وجود اهلل بالفطرة يف نفس اإلنسان: اهلدف من الفصل                                           

وجتاوز مبوجبه   نستنج من هذا املخطط أن الشعراوي صاغ مفهوماً جديداً للفطرة، انفصل فيه عن املفاهيم السائدة
كل التوجهات األخرى اليت تعرف املضغة على أجها ذلك الرصيد املختزن يف األعضاء الذي يضمن عملية النمو، 

من شأنه حسم كل اخلالفات املوجودة بي الشعراوي وبي مناوئيه، ووضع املتلقي أمام حتمية  وهذا الفصل
 .االختيار بي ما يبسطه الشعراوي من حقائق، وبي ما يدعيه غريه من مفاهيم وتوجهات

 .للخالق ةالفطري معرفةال على مديجة للتدليلال المنطقّية الحجج .و

خطاب حجاجي يروم حتقيق اإلقناع والتداول،  اليت يقوم عليها كلساسيات األمن   ةتُعّد األساليب املنطقيّ    
ودفع  عقلنة اخلطاب وشرعنته، سعى من خالهلا إىلاليت وقد اعتمد الشعراوي يف نصه على مجلة من األقيسة 
ميكن رصد ذا اخلطاب ، ومن بي األقيسة املستعملة يف هاملتلقي حنو التفاعل مع معطياته والتدبر يف اسرتاتيجياته

 :ما يلي

  الثبات وجود اهلل بالفطرة المديج المضمر القياس.  
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داخل من مستوى إىل مستوى آخر  هبا احملاجج نتقلليات احلجاجّية اليت يأبرز اآلاملضمر من  يُعّد القياس  
يعدل إىل خماطبة املشككي أو الكفار، ويتضح ذلك عندما  قيسةهذا النوع من األإىل الشعراوي  اخلطاب، ويعدل

ذا القياس وميكن أن منثل هل (لم يجرؤ أحد من الخلق أن يّدعي الخلق لنفسه.. القديم منذ العهد): يف قوله
 :االستداليل بالصيغة التالية

   اهلل خالق كّل شيء                (مضمرة)المقّدمة الكبرى. 
    القدمي مل يعارض أحد هذه القضّية ويدعي اخللق لنفسةالعهد منذ           (مذكوية)المقّدمة الصغر. 
  يوجد خالق واحد                                لنتيجة ا.    

، (النتيجة)و( املقّدمة الصغرى مذكورة)و( مقّدمة كرب حمذوفة)هلذه البنّية القياسّية ثالثة أقوال كما هو مالحظ    
األقوال متعالقة داللّيا ببعضها البعض، إاّل أّن املقّدمة الكربى يف هذا القياس مضمرة مبثوثة يف املقّدمة وهذه 

 .الصغرى، وهذا اإلضمار سببه دفع املتلقي حنو التدبّر والتفكر يف استنباط املقّدمة الكربى وتقديرها

 .(في حركة الحجج داخل الخطاب تقويمية قراءة) السّلم الحجاجي.ز

 عف،ضالتقوميّية حلركة احلجج داخل اخلطاب من حيث القوة وال اخلطابية يتدرج السّلم احلجاجي ضمن العمليات
ن تطرقنا ملفهوم السّلم احلجاجي وقلنا أنه تلك العالفة الرتاتبّية والتفاضلّية املوجودة بي احلجج من وقد سبق وأ

، وقد أفضى النظر يف نوعّية 1اليقي والتصديق من صحتها عى احملاجج إىل حتصيلسحيث مساندهتا للنتيجة اليت ي
احلجج اليت أدار عليها الشعراوي خطابه الذي يروم من ورائه إىل اثبات قضّية املعرفة الفطريّة هلل، وجود تفاوت يف 

ه من خالل السّلم نوعّية احلجج املدرجة لتمكي هذه القضّية يف كيانات متلقيه، وهذا ما سنحاول توضيح
 :احلجاجي التايل

 

 

 

                                                           
 .313يُنظر، رشيد اراضي، احلجاجيات اللسانّية واملنهجّية والبنيويّة، ص 1
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 .فة اهللضعة اهلل يف كل نفس بشرية يقود اإلنسان حنو معر النتيجة       وجود مصل تطعيمي و   

﴿ :قال تعالى   (1)احلّجة                           ﴾1 

﴿:قال تعالى   (3)احلّجة                          

                 ﴾2 

 ﴿:قال تعالى      (1)احلّجة                   ﴾3  

قد أثبت العلم أّن ال ينشأ إاّل من املكروب الذكري احلّي الذي خُيصِّب البويضة، :" يقول الشعراوي  (  1)احلّجة
 "وحي ت س ْلُسل هذه العملّية ال بّد أن تصل هبا إىل آدم عليه السالم

  ."من اخللق أن يّدعي اخللق لنفسهفمنذ هذا العهد مل جيرؤ أحد : "يقول الشعراوي(    9)احلّجة

البشر يتخذون الطعوم واألمصال للتحصي من األمراض، كذلك احلق سبحانه " :يقول الشعراوي  (   3)احلّجة
 ."جعل هذا املصل التطعيمي يف كّل نفس بشريّة -وله املثل األعلى -

 

وجود تفاوت بي احلجج املدرجة للتدليل على قضّية  يتضح السلم احلجاجي،قراءة  أولّية وصفية هلذا من خالل  
من وجود تباين بينها من حيث القوة والضعف، إالّ أجها حجج متساندة فيما وبالرغم  "المعرفة الفطريّة هلل تعالى"

منا كما هو وقد قوهي وجود مصل تطعيمي وضعة اهلل يف كل نفس بشرية ملعرفته، بينها  تقود حنو نتيجة واحدة 
الثابتة  ولقيمتها احلجاجّية درها اإلهلي،صج اآليات القرآنّية يف أعلى السلم نظرًا ملا در مالحظ يف هذا السلم بإ

راوي، لذلك كانت أقل أّما باقي احلجج فهي صناعية من تصرف الشع يف اجملال التداويل لدى املسلمي، واملطلقة
 .آنّيةلآليات القر  قوة وتأثري مقارنًة مع

 .مناقشة أدلة الشعراوي. ح

                                                           
 .11سورة، الروم، آية،  1
 .3آية، ، سورة، احلج 2
 .19الزمر، آية،  3
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 فطرة جمبولة على  البشرية ستّدل بدليل الفطرة على وجود اهلل، أي أّن النفسا الشعراويالشيخ  نستنتج أنّ مّما سبق  
كّل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو »: قال الرسول صلى اهلل عليه وسّلم إىل معرفة اهلل، هاتقود

يف الشعراوي متكئ فمن القرآن والسنة ال جدال فيها،  حمسومة ة فقضية الفطر   1«...ي مجسانهي نصرانه، أو 
 جندوباإلضافة إىل القرآن والسّنة ، جبديد يف هذه القضّية يأت ملقرآنية ونبويّة، لذلك على خطابات تفسريه 

بالخالق أمر فطري  فاالعترا»: ابن تيمّيةعبد احلليم يف قول  ذلك مثال خلطابه امتدادات عند سابقيه ويتجلى
وهبذا تكون دعوى الشعراوي  2«.وضرويي في نفوس الناس، وإن بعض الناس فد يحصل له ما يفسد فطرته

تمعت عليه جهًا اجهذا الدليل تو   فقد توجه يف إثباتا ومناقشتها من ق بل، ثلة مّت طرحهمؤسسة على دعاوي مما
 .املذهبّية وتوجهاهتا العقدية امبختلف أطيافه األمة اإلسالمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .913، ص1، ج3191: اإلمام البخاري، الصحيح، باب اجلنائز، باب ما فيل يف أوالد املشركي، جديث رقم 1
 .199ص/ 31عبد الرمحان بن قاسم، دار التقوى للنشر والتوزيع، ج: وع الفتاوى، مجع وترتيبأمحد بن تيمية، جمم 2
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 .عند الشعراويجود اهلل و المديج للتدليل على  دليل العناية والنظام حجاجية القول في. 2

 مع التدبر يف، وقات، وما يطرأ عليها من تغيرياتيعتمد دليل العناية والنظام على مالحظة ما يف العامل من خمل
دليل  وقد أمجع علماء العقيدة على أنّ ، 1ُخلقت ألجلها اليتغاية ورصد ال، إبداعو  إتقان اليت هي عليه من نظامال

دليل : من أهم األدلة اليت تعكس وجود اخلالق، ويقسم علماء العقيدة دليل العناية والنظام إىل العناية والنظام
وقد تصدى الشعراوي هلذه  ،حسب علماء العقيدة ضرورةً يعكسان وجود اهلل  اللذان 2األنفس ودليل األفاق

 .لقضية وجود اهلل، وهذا ما سنحاول رصده يف هذا املطلب أثناء تطرقه بالكثري من التفصيل والعمق األدلة العقدية

 . المديج للتدليل على وجود اهلل وحجاجّية القول فيه لدى الشعراوي دليل األنفس .1.2

 التفسريو  علماء العقيدة األدلة الشرعّية اليت ساقها أهم العناية والنظام، ويُعّد منينضوي دليل األنفس حتت دليل  
ويقرتن دليل األنفس باإلنسان، وبتلك  ،اليت أْودعها يف اإلنسان من خالل اآليات على وجود الّله تعاىل لتدليلل

ويف خلق أنفسكم من نطفة وعلقة ...»: اآليات اجلسمانية والروحانية العجيبة املتناهية الدقيقة ، يقول القرطيب
ومضغة وحلم وعظم، إىل نفخ الروح، ويف اختالف األلسنة والصور واأللوان إىل غري ذلك من اآليات الباطنة 

كيف : أال تتفكرون يف خلق أنفسكم» : ويتطرق الطاهر بن عاشور يف تفسريه إىل دليل فيقول ،3«والظاهرة
وهذا ...انشأكم اهلل من ماء، وكيف خلقكم من أطوار، أليس كل طور هو إجباد خلق مل يكن موجوًدا من قبل

 من الدقة والعناية، معترباً بكثري هذا الدليلإىل الشعراوي  ويتعرض، 4«التكوين العجيب على تفرده تعاىل باإلهلية

    ﴿: أثناء تفسريه لقوله تعاىليقول فوجود اهلل تعاىل ضرورًة،  تعكساليت األدّلة إياه من أقوى 

 ﴾5
   

 الشعراوي على اآلية قائل   عّلقي:  

                                                           
 331م، ص3293/ه3123يُنظر، عبد الكرمي عثمان، نظرية التكليف، مؤسسة الرسالة، بريوت،  1
 .11طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليّات األزهرية، ص: فخر الدين الرازي، معامل أصول الدين، تح 2
 .193ص/32أيب بكر القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج 3
 .131ص/ 31الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 4
 .93الذاريات، آية،  5
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كذلك يف أنفسكم آيات، فإذا مل  أي كما أّن يف األرض آيات كونية دالة على قدرة اهلل تعاىل،»

﴿ :نظر إىل نفسك اليت بني جنبيك، وقولهتصل إىل آيات الكون من حولك، فُا    ﴾  

ألّن آيات الكون من حولك إن َبُعدت عليك فإّن آيات نفسك قريبة منك، وأوىل بالنظر 
درجة  73واآليات يف النفس كثرية، خذ مثاًل درجة حرارة اجلسم جتدها واحدة هي  .والتأمل

جهاز كّل فأما يف داخل اجلسم ...قطب االستواء يفملن يعيش يف القطب املتجمد، وملن يعيش 
، فإذا كانت احلرارة العامة ناسبه دون أن حيدث استطراق حراريمن أجهزته له درجة حرارة ت

م الذي جيري كذلك الّد...درجات ولو زادت النفقأت 9رة العني تقف عند درجة، فإّن حرا 73
يف العروق، التنفس، القلب، املخ، العظم، كل شيء يف جسمك فيه آية، بل آيات حني تتأملها 

 1«.سبحان اخلالق املبدع، سبحان من له طالقة القدرة: تقول

 الشعراوي لنص التحليل الحجاجي. 

يف  سنحاول ثبات وجود اهلل من خالل دليل األنفس،سريي الذي قّدمه الشعراوي إللتفعلى ضوء النموذج ا   
 للتدليل على الشعراوي اليت استعان هبا واالسرتاتيجيات اخلطابّية استخراج خمتلف اآلليات احلجاجية هذا املقام

 (ل األنفسيوجود اهلل من خلل دل)القضّية  هذه

 .للتدليل على وجود اهلل من خلل دليل األنفس ّية المديجة الحجاج مهداتمال .أ

اليت  احلجاجّية مهداتملة من املجب ،حماولته إثبات وجود اهلل من خالل دليل األنفسثناء أاستعان الشعراوي   
يبسطها يف  اليت واآلراء ،يعرضها اليت طروحاتمع األ تفاعلمتلقيه لل واسطتهاب ويُهيئ، هبا ملساره احلجاجي ي تقوى

 :ما يلي التفسريي هيف منوذج اليت استعان هبا الشعراوي مهدات احلجاجية قضّية وجود اهلل، ومن بي امل

 المديجة للتدليل على وجود اهلل من خلل دليل األنفسالحجاجّية  الوقائع. 

للعملية  تساعده على الدخول يف اإلطار العام اليت مُيهّد الشعراوي حلجاجه بافرتاض جمموعة من الوقائع  
وقدرته  بيان قدرة اهلل املطلقة يف خلقهل التفسريي الذي ّقدمه همنوذجبنظام الوقائع يف  ستعان ا، وقد متّ جاجيةاحل

                                                           
 31399ص/91حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي،ج 1
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 لى من يتلقاه أمر استساغتهّل الديانات، لذلك يسهل عك فيه جُ تكاد تشرت  احلاصل االعتقادي، وهذا ودقة تدبريه
 استهل هبا الشعراوي نصه، واليت تعكس اليت واقعةال تلك ومن بي الوقائع املدرجة يف هذا النص تسليم به، وال

 :يقول الشعراوي، املنعكسة يف كل خملوقاته وقدرته عظمة اهلل

 األرض آيات كونية دالة على قدرة اهلل تعاىل يوجد يف»:قول الشعراويي            الواقعة األولى.» 

 اخللق على البالغة وقدرته ،البشريةالنفس  يف  هللادعها وْ ات اليت أ  ياآل ث عنيتحد آليةل العام سياقالنالحظ أن   
اآليات وهي  وتفوقها، بواقعة أخرى تضاهي خلق اإلنسان مهّد لنصهو  عدل عن هذا الشعراوي أنّ  ، إالّ واالخرتاع

، وهذه الواقعة تسعى إىل تدبر  و  تأمل  واليت حتتاج إىل  طلقةامل وعظمته الكونية الكربى اليت تدّل على قدرة اخلالق
 .املبثوتة يف الكون عظمته جتلي عتقاد يف حقيقة وجود اهلل من خاللهور مسلماً كان أم جاحداً على االمحل اجلم

 إن ب  ُعدت عليك فإّن آيات نفسك  حولك من آيات الكون»:يقول الشعراوي          الواقعة الثانية
 «.قريبة منك

ّية املودعة النفس اتياآليتفق عيها املسلم واجلاحد وهي  وجوهريّة 1الشعراوي إىل واقعة أخرى أساسية ينتقل بنا    
احلّجة  الشعراوي من خالل هذه الواقعة البالغةيسعى البشر، واليت تتمّيز بالّدقة املتناهية، والعناية املركزة، و  يف كل

النظام العام من جبال ومسوات و  الكربى ، فإذا تعّذر على اإلنسان تأمل اآليات الكونيةبات وجود اهلل تعاىلإث إىل
ينظر مباشرة إىل نفسه اليت بي جنبيه فهي تضاهي اآليات الكونية الكربى يف فل...الذي ُيكم سريورة الكون

تعذر أمل يف نظام الكون فالبضرورة لن يالتداولّية، فإذا تعذر عليك التاخللق، فاحلجة هنا منطقّية ُملزمة يف أبعادها 
زمه بضرورة االعرتاف وألْ ، للمتلقي خيارًاالشعراوي وهنا مل يرتك بي جنبيك،  الذي عليك تأمل نظام نفسك  

 .بوجود اهلل

  نفساأل دليلعلى وجود اهلل من خلل  المديجة للتدليلالحجاجّية  الحقائق. 

                                                           
ا هناك من خالل تعاملنا مع نظام الوقائع التمسنا أجها تنتظم يف مستويي، وقائع ثانوية متّهد لتأسيس دعوى معّينة فتكون كمنطلق حجاجي، بينم 1

راد الدفاع 
ُ
 .عنهانوع آخر من الوقائع، ميكن أن نصطلح عليه بالوقائع األساسية، وهي وقائع جوهرية حامسة تدعم املسار احلجاجي للدعوى امل
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بي املفاهيم والنظريات كما حتدثنا عن ذلك  فيها على الربط بي الوقائع، وغالبا ما يكون الربط احلقائقتعمل  
إىل الربط بي  الشعراوي عمد حي التفسريي النموذج هذا يف احلجاجية مثل هذه التقنّية ، وقد بدت1سابقاً 

دليل األنفس ، وميكن أن منثل هلذا املسلك  خاللة تتمثل يف وجود اهلل من واحدنتيجة  ختدمجمموعة من الوقائع 
 :ب   احلجاجي

  قدرة اهلل وعنايته الّتامة هلذا الكونآيات كونية تّدل وجود                 (أ)الواقعة. 
  اهللعلى قدرة  أيضاً  وجود آيات يف نفس اإلنسان تّدل                (ب)الواقعة . 
 وجود اهلل قيقةوجوب التسليم حب             (ج) المستنتجة ةقيالحق.    

 تنتج 2لزومّيةهي عالقة  (ب)والواقعة  (أ)بي الواقعة  املوجودة أّن العالقة املقتضبة نستنتج من هذه الصياغة   
جتلي س هلا، وهي وجود اخلالق من خالل الوصول إليها والتأسياليت يُريد الشعراوي و ، املستهدفة (ج) عنها احلقيقة

 .خملوقاته قدرته يف

  (سلطة العلم)الحجاجّية  المواضع. 

 ،بي الناس مشرتكو على بسط ما هو معلوم  الذي حنن بصدد مقاربته يف منوذجه التفسريي الشعراوي عمل  
نظراً  بالضرورة ا عقل كل متلقييقبله للتدليل على وجود اهلل هي مواضع كونية متفق عليها فاملواضع اليت أدرجها

  :يتضح ذلك يف قولهو ، ملصدرها

 درجة ملن يعيش يف عند  19خذ مثاًل درجة حرارة اجلسم جتدها واحدة هي )          األول الموضع
املسلم وغري ألنه يشمل عام      عام كيفيموضع     (القطب املتجمد، وملن يعيش عند قطب االستواء

 .كيفي ألنه حقيقة علمّيةو  ،املسلم

 هي ،ملثل هذه النوعية من املواضع املنقولة من حقل الطب والعلم إىل حقل التفسري ثابتةال التداولّية إّن القيمة  
اليت  ادرهامن مص اقوهتوتعزيز القيمة التواصلّية، وتسييج اخلطاب حبجج توافقّية تستمّد  ،جاجيةاحل إصابة املآالت

                                                           
، يُنظر، الفصل الثاين من (ج)فالبضرورة نسلم ب  ( ب)و( أ)حتّدثنا يف الفصل الثاين عن احلقائق، ومدارها الربط بي الوقائع، فإذا سلمنا ب   1

 .319.البحث، ص
القول الذي لزم منه قول آخر يف النظرية احلجاجّية املعاصرة اإلنتقال من، فنقول لزم شيء من شيء، أي توّلد منه، ويسمى " اللزوم"يٌفيد  2
 .99وقد يفيد اللزوم معىن اإلقتضاء، يُنظر، طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان، ص" الالزم"ويسمى هذا القول اآلخر ب " امللزوم"
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إذا سّلمنا هبذا املوضع يرتتب علينا فضية درجة احلرارة يف جسم اإلنسان، إْذ ال خيتلف الناس يف ق ،العلم هاأقر 
وهي بالضرورة   رارة اإلنسان،ام الدقيق الذي يتحكم يف درجة حخلقت هذا النظ إهلية بوجود عناية ضرورةً  التسليم
 . الربانّية والعناية القدرة

 وإصابة المآالت الحجاجية الموجهات التعبيرية. 

م احلجاجية وتنشأ املؤثرات بضبط أهم صيغ احلجاج اللفظية اليت من خالهلا تتوالد القيّ  املوجهات الّتعبرييّةىن عْ ت ُ   
فهي عبارة عن تقنيات لغوية تفضي إىل إقناع اجلمهور بواسطة مجلة من املوجهات اليت حتمل سلطة  ،1اخلطابّية

التعبريية األمرية  املوجهات التأثري واإلقناع استعان جبملة من إصابة كانت غاية الشعراويا  وملَّ  إقناعية وطاقة تأثريبة،
تُبي عن سلطة  فاألمر يف هذا املقام اضطلع بوظيفة حجاجية (فانظر إلى نفسك التي بين جنبيك): منها قوله

ن يف بتوجيه امللفوظ حنو مقاصد معّينة، وهي ضرورة تأمل اإلنسا مسحكما  ،حبكم مكانته املخاط ب على خماط بيه
 .اخلالق سبحانه وتعاىلآيات نفسه، ألجها حتماً تّدل على وجود 

 .األنقس دليلوجود اهلل من خلل  للتدليل مديجةال الحجج الشبه المنطقّية.ب

إىل تفعيل منطق العقل يف صياغة حجج  تدليله على وجود اهلل من خالل دليل األنفسعمد الشعراوي أثناء   
واإلقناع، ومن بي احلجج حتقيق فعلْي التصديق  ثر فعالّية وجناعة يستطيع مبوجبهتسمح له باملرور إىل مستوى أك

   :ما يلي يف منوذجه التفسريي م بالبناء املنطقيساليت تت

  (إقامة سلطان العقل) تقسيم الكّل إلى أجزائهحّجة. 

عدل  وقد ،والضبط ق الشكلّية الرياضية يف الصياغيةائقوهتا من مشاهبتها للطر  النوعية من احلججتستمد هذه    
ناع االق جل إصابة فعليْ ، وألوعقلّيا معرفّياً  وتسيجه اخلطابية لشرعنة خطابه الشعراوي إىل مثل هذه التقنّية

هذه التقنية  إىل تفعيل الشعراوي عدل ،بالغة ، وكثافة رمزيّةنافذة جعل خطابه ذا فعالّية حجاجّيةو  اول،والتدّ 
احلجاجّية أثناء  أوقفنا النظر يف مثل هذه التقنّية وقد ،اليت متكمه إقامة سلطان العقل بدل سلطان النقل  اخلطابية

أما يف داخل اجلسم فكّل جهاز من أجهزته له درجة حرارة تناسبه دون أن ُيدث استطراق حراري :)... هقول

                                                           
 .191يُنظر، عبد اهلل صولة، احلجاج يف القرآن الكرمي، ص 1
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كذلك ...درجات ولو زادت النفقأت 2درجة، فإّن حرارة العي تقف عند  19ذا كانت احلرارة العامة حراري، فإ
    :التمثيل هلذا التقسيم ب     لنا ميكنو  ...(الدم الذي جيري يف العروق، التنفس، القلب، املخ، العظم

 (درجة19)اإلنسان درجة احلرارة يف جسم                                        

                           

 حرارة العروق        حرارة التنفس    حرارة القلب    حرارة العظم   حرارة املخ       حرارة الدم        ( 2)حرارة العي      

 

ولفت  ،ّيةاحلجاجظاهرة الق تعمي يف هذا النموذج الذي استند إليه الشعراوي عالتقسيم والتفريينتج عن فعلي    
أّن الشعراوي يف هذا  نكاد جنزمو  ذهن املتلقي إىل التوزيع الدقيق لدرجة احلرارة يف كّل عضو من أعضاء اإلنسان،

 احملضة العقلّية العلمية ثاقةعلى نوع من الو  مبيٌن  هخطابألّن  ري مسلم،غاملقطع احلجاجي عدل إىل خماطبة اإلنسان ال
 .ملتلقي فيما يتلقاه، وتنقتل باخلطاب من احمللية إىل الكونيةوتضاعف يقي االيت تُقوي 

 .دليل األنفسوجود اهلل من خلل  المديجة الثبات الحجج المؤَسَسة على ب نية الواقع. ج

، وتوجهاته الفكرية العقديّة الضفاء الشرعّية على آراءهستعمل الشعراوي هذه النوعّية من احلجج يغالبًا ما    
به عند عامة الناس، وبي ما يسعى هو إىل جعل الناس يسلِّمون به، لينتج عن ذلك  مٌ بي ما هو مسلَّ فنجده ميزج 

 :تداخل يف احُلجج جيعلها تنتمي إىل كلِّ واحد، ومن بي األشكال احلجاجّية اليت تنتمي إىل هذه النوعّية جند

  (إقامة سلطان العلم إلثبات وجود اهلل) السلطة حجج. 

إىل شخصية تتمتع بالكفاءة يف جمال  تلك احلجة اليت تستنديف أجها تتحدّد السلطة عند البالغيي املعاصرين   
، وقد 1ترتبط مبجال معريف خمصوص ينتمي إىل سلطة علمية معرفّية متفق عليها تلك احلجة اليتختصصها، أو 

                                                           
ة والسياسة البن قتيبة، رسالة دكتوراه، جامعة احلاج خلضر، باتنة، ابتسام بن خراف، اخلطاب احلجاجي السياسي يف كتاب اإلمام 1

 .191م، ص9112/9131
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: عية ثابتة ومعرتف هبا، ويتضح ذلك يف قولهاليت تُعّد قيمة مرج سلطة العلماعتمد الشعراوي يف نصه هذا على 
 :وميكن لنا أن منثل لذلك ب  1(درجة 19مثالً درجة حرارة اجلسم جتدها واحدة هي )

 يف إثبات القضّية     علمّية     السلطة املسخرة(      وجود اهلل من خلل دليل األنفس:)القضّية
 .تستمد قوهتا وسلطتها من ما أقره العلم من حقائق متفق عليها

ميدان هذه احلّجة من  بنقل الشعراويلذلك قام ، الذي تنتمي إليه تستمد هذه احلّجة سلطتها من جماهلا التداويل  
وذلك هبدف دعم املسار احلجاجي املنشود الذي ، إىل ميدان التفسري باعتباره ُسلطة تصديقّية متفق عليها، الطب
العناية  ، وهذهعلى اإلنسان وعلى الكون املنعكسة عنايةوجود اهلل من خالل الإىل ترسيخ عقيدة  من وراءه يرمي

 .خملوقاتهكل  يف وعنايته جتلي قدرته من خالل تدّل بالضرورة على وجود اهلل

 .الثبات وجود اهلل من خلل دليل األنفسالمديجة  المؤسسة لب نية الواقعالحجج  .د

النص، هو إثبات وجود اهلل من خالل العناية  يف هذا إّن الواقع العام الذي يسعى الشعراوي إىل التأسيس له  
ّضد عتُ اليت عدل إىل مجلة من احلجج  ،، ولتثبيت أركان هذه الدعوىكل نفس بشريةالفائقة املتجلّية واملنعكسة يف  

، ومن بي احلجج املعتمد يف حتصيل هذا املسعى وتُرسخ أركان دعوته اإلعتقاد يف صحته، وتُثبتُ هذا املوقف، 
 :احلجاجي ميكن ما يلي

 األنفس دليلوجود اهلل من  ثباتالمديج إل االستدالل بواسطة التمثيل حجاجّية. 

حىت يعتقد  من مجيع النواحي، وذلك مالئم وكافال تداولية احلجاجية يتطلب خطاب  فهدااألإن حتقيق جممل   
فرتض لذا يُ ، ا ومضامينهايعمل مبقتضياهت ومن مثَّ  ،له عقائد من أفكار وما يُنحت هما يُقّدم ل ب يف صدقاملخاط  

، ويُعّد االستدالل من أهم الضوابط اليت يقوم 2ة و اإلقناعيةأن ختضع األقوال لقواعد وضوابط حتدد فائدهتا التوصيليّ 
وجتانس أجزائه وتقوية الفعل  ة اخلطابنبه إىل مصاف عقلَّ  نحه شرعّية تنهضُ اخلطاب احلجاجي ألنه ميعليها 

د ذلك الكم اهلائل من االستدالالت اليت تُبي جي بصدد مقاربته، النص الذي حنن ، واملتأمل يفالتداويل ملضامينه

                                                           
درجة تتوزع على خمتلف أعضاء اجلسم بطريقة منتظمة ودقيقة  19أثبت الدراسات الطبّية املعاصرة أّن درجة احلرارة العادية يف جسم اإلنسان هي  1

 /https://ar.wikipedia.org/wikiالبشري_اجلسم_حرارة/kiة الطبية،جداً بي خمتلف أعضاء اجلسم، يُنظر، املوسوع
 .19، ص11حسن الباهي، هتافت االستدالل يف احلجاج املغالط، جملة حممد عابد اجلابري االلكنرونية، ع 2
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كما أّن في األيض آيات كونية دالة على ): ذلك يف قوله ح، ويتضشعراويالقدرة الذهنية اليت يتمتع هبا العن 
 :وميكن أن منثل هلذا االستدالل ب    (قدية اهلل تعالى،كذلك في أنفسكم آيات

 الحامل                  .وجود أيات كونية في األيض= أ. 
 قدية اهلل على  داللة= ب. 
 الموضوع               وجود آيات في نفس اإلنسان= ج. 
 قدية اهلل على داللة= د    

أي بي ( ب)و( أ)جند يف هذا االستدالل أربعة عناصر جتمع بينها عالقة تشابه، أي قدرة اهلل، فالعالقة بي   
، فالشعراوي هنا أّسس أي بي آيات النفس وقدرة اهلل( د)و( ج)اآليات الكونية  وقدرة اهلل، تشبه العالقة بي 

اآليات  مث أسقطها على، (حامل)، واليت تُعداهلل اليت خلقها من اآليات الكونية الكربى نطلق فيهستدالل اال
، وكأن الشعراوي يقول للمتلقي إذا كان اهلل قد خلق كل هذه (موضوع)اإلنسان واليت تُعد كل بي جنيب املوجودة

 لنا، وميكن خلق اإلنسان أهونقة، فبالضرورة سيكون اآليات الكونية الكربى واليت تّدل على عظمته وقدرته املطل
 :منثل هلذا االستدالل على طريقة املناطقة ب   

 اآليات الكونية تّدل على قدرة اهلل          :المقّدمة الكبرى. 
 اآليات املوجودة يف نفس اإلنسان تّدل على قدرة اهلل         :المقّدمة الصغرى. 
 اهلل موجود من خالل جتلي قدرته يف خملوقاته                  :النتيجة. 

املقدمة )و( املقدمة الكربى)، فالتفاعل املوجود بي اهلل صياغة االستداللية املقتضبة على قدرةال هذهتدّل   
 .هللة إىل نتيجة وجود ار يسري يف اجتاه واحد وينتمي إىل نفس الفئة احلجاجية اليت تؤدي بالضرو ( الصغرى

 ..المديجة الثبات وجود اهلل من خلل دليل األنفس الوسائل المنطقّية .ه

متلقي  اللتفات إىل خماط ب ة  ألمرْين، أّوهلما ل هب أيت، وغالباً ما ي  إّن القياس وسيلة ال غىن عنها يف تفسري الشعراوي  
 هعتقدالنهائي فيما يعتقده وفيما جيب أن يسلمي، وثانيها احلسم املغري نوع من اخلصوصّية كاملشككي أو يتمّيز ب

الذي يسعى إىل التدليل إىل وجود اهلل  املنطقّية املستعملة يف هذا النموذج التفسريي ةخماط بيه، ومن مناذج األقيسّ 
 :ما يلى من خالل دليل األنفس
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  المديج الثباث وجود اهلل القياس المضمر. 

 اليت حتمل قيمةً  1ة املنطقية املضمرةحجاجه جبملة من األقسي  الشعراوي يف نصه هذا على تضمي  يُركز   
ويدعم هبا دعواه اليت يُدافع عنها، وإلثبات وجود اهلل عدل إىل نظام  ،يستميل مبوجبها املتلقيإقناعية  حجاجية

من  النوعّية آخر من احلجج يتساوى فيها املخاط بي مسلمي كانوا أو غري مسلمي، وميكن أن نصطلح على هذه
( فانظر إىل نفسك اليت بي جنبيك: )ومن أمثلة القياس املضمر قول الشعراوي العقل الكوين، حجج: ب  احلجج

 :وميكن أن منثل لذلك ب 

   قدرة اهلل موجودة يف كّل شيء               :(محذوفة)المقّدمة الكبرى. 
 نفسك اليت بي جنبيكفانظر إىل                  :(مذكوية)المقّدمة الصغر.   
  ضرورة من خالل جتلي قدرته يف نفسك وجود اهلل                           :(محذوفة)النتيجة.     

أّن املقّدمة الكربى حمذوفة دّلت عليها املقّدمة الصغرى بالضرورة، ويعتمد  إىل يدلنا فحص عّينات هذا القياس  
 التدبر والتأمل والغوص يف اخلطاب الذي يُقّدمه، لذلك لدفع املتلقي إىللنوع من األقيسة الشعراوي على هذا ا

يتطلب وحتليله املنطقي الذي أن يكون حاضراً بعمقه املعريف  احلججعلى املتلقي يف مثل هذه النوع من  يستوجب
 .إعمااًل ذهنياً 

 .(اهللالمديجة إلثبات وجود قراءة تقويمّية لحركة الحجج ) السللم الحجاجّية .و

العادي إىل مستوى آخر تكمن أمهية نظرية السالمل احلجاجية يف أجها خُترج القول من حّيز احملتوى اخلربي   
، وغالبًا ما تنتظم احلجج يف هذه النظرية و فق نسق تصاعدي يبدأ  تأثرييّة 2مبقتضاه قيمة حجاجّية يكتسب القول

من احلّجة األقل تأثري إىل احلجة األقوى، واملتأمل يف الرتاث التفسريي يرى أّن أبعاد هذه النظرية ال تتجلى هبذا 
إىل احلّجة األقوى،  كانت النظرية تنص على ضرورة التّدرج من احلجة األقل تأثريااملفهوم الذي أقره ديكرو، فإذا  

 :فإّن الرتاث التفسريي يبدأ بعملّية عكسّية أي من احلّجة األقوى إىل احلّجة األضعف، وميكن أن منثل لذلك ب 

 

                                                           
 .39، صالقياس املضمر هو أحد أنواع القياس املنطقي إالّ أنه غالباً ما حُتذف فيه املقّدمة الكربى، يُنظر، حممد العبد، النص احلجاجي العريب 1
 .22ص –دراسة تداولية  –يُنظر، أمال يوسف املغامسي، احلجاج يف احلديث النبوي  2
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 النتيجة           عند المفسرينأبعاد النظرية النتيجة                           نظرية ديكرو    

 احلجة األقوى                                                    أقوال الصحابة       األقل                    

 احلديث النبوي       املتوسطة                                                  احلّجة املتوسطة                    

 األقوى          القرآن الكرمي                                                احلجة األضعف                     

 

يف التفسري اإلجرائية ألبعاد هذه النظرية مّت تفعيلها  جلّياتمن خالل هذه السالمل احلجاجية نستنتج أّن الت   
فوثاقة القرآن الكرمي واالعتقاد اجلازم واملطلق يف صدق ، ات دينّية روحّيةومرجعيّ  بطريقة عكسّية ألسباب عقديّة

 واحلقائقاإلسالمية  العقائد ون عليه كحجة أوىل، ألنّه مصدرت املفسرون يعتمداحلقائق اليت ي بُسطها جعل
  د وتُبسط احلقائق،منه تُأخذ العقائف، 1والدينّية

متّيزت  هرمية، يف احلجج املودعة فيه هرمّيةخلطاب الذي حنن بصدد مقاربته، يلتمس مباشرًة واملتأمل يف ا   
 :ذا املنحى بالسلم التايلمنثّل هل لناألعلى ، وميكن األدىن إىل امن  بالتدرج

   وجود اهللالنتيجة             

﴿     (1)احلّجة            ﴾. 

 .إن ب  ُعدت فإّن آيات نفسك قريبة منك  ألّن آيات الكون فاُنظر إىل نفسك اليت بي جنبيك    ( 1)احلّجة   

 .يف اإلنسان آيات تّدل على وجود اهلل       (9)احلجة  

 .يف الكون آيات تدّل عل وجود اهلل       (3)احلّجة  

ولو تأملنا ، (وجود اهلل)ضح من خالل هذا السّلم احلجاجي وجود حجج متساندة ختدم نتيجة واحدة وهي يت  
أقوى ( يف اإلنسان آيات تّدل على وجود اهلل)احلّجة األوىل سنجد أّن السّلم، فيف هذا يف نوعّية احلجج املستعملة 

                                                           
 .911، ص(مقاربة تداولّية)جاجي عند ابن تيمية يُنظر، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اخلطاب احل 1
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 آليات الكونّية العظمى اليت تدل على وجود اهلل، فإنها إن تعذر عليه تأملألّن اإلنسان  ،الثانّية باحلّجة مقارنة
 وهي مناط احلجاج، أّما الثانّية 1يستطع أن يتأمل آيات نفسه اليت بي جنبيه، فيكمن القول أّن احلجة األوىل كلّية

 وجود اهللتعكسان  ألجهما ، أّما احلّجة العلمّية والقرآنية مها أبلع حجتانم وختدم احلجة الكلّيةفهي جزئية تّدع
  .ضرورةً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
سار احلجاجي للدعوى الكلّية، املفهي الدعوى اليت ختدم : وهي الدعوى املؤّسسة اليت يطرح فيها املدعي رؤيته العامة، أما اجلزئية: احلجة الكلّية 1

 .911/913، ص(ولّيةمقاربة تدا)يُنظر، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اخلطاب احلجاجي عند ابن تيمية 
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 . المديج للتدليل على وجود اهلل وحجاجّية القول فيه لدى الشعراوي فاقدليل اآل .2.2

دليل وطرائق التدليل عليه يف تفسري الشعراوي، حناول يف هذا املقام التطرق إىل  دليل األنفسبعد أن تناولنا   
ينضوي دليل األفاق حتت دليل العناية والنظام، و  الذي يُعّد من أهم األدلة املادية اليت تعكس وجود اهلل، فاقاآل

اآليات  خمتلف بسط، فعمد إىل تعاىل الشعراوي إثبات وجود اهللمن خالهلا حاول  اليتاألدلة أهم ويُعّد من 
الخالقتّدل على القدرة املطلقة ل اليت واحلقائق الوجوديّة الكونية  ظامملخلوقاته من ن ، وعلى العناية الفائقة اليت يُوهل 

هلل سبحانه وتعاىل آيات متأل السماء واألرض ولكننا غافلون عنها، »:يف هذا الدليل الشعراوي ، يقولةمركز  ودقة
قاع  آيات، وإذا نزلت إىلوإذا صعدت إىل اجلبال فهناك  آيات ال تنتهي، فإذا مشيت يف الطريق فهناك آيات، 

يف  قها الشعراوياليت سا فكل هذه اآليات 1«.ناك آيات، وإذا صعدت إىل السماء فهناك أكثر من آيةالبحر فه
لفت النظر إىل قضية اخللق والكون والدقة والقدرة اليت تّدل بشكل قاطع على وجود خالق ل همن ةاولحم هذا هنص

   .لشأجها مدبّرهلا و 

  ﴿ :لقوله تعالىأثناء تفسريه  بدقة وعناية األفاق دليل ىلعرض إيتو             

                                

                                

                  ﴾2  . 

 الشعراوي على اآلية قائل يعّلق: 

 ، وحيددكل ما يف الكون نعمًة له، وخلق إّن اهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان منعمًا عليه»   
يؤمنون ال أحٌد أّنه خلقها وأوجدها، فإذا ما جاء الناس الذين  ِعدَّمظاهر يف الكون مل َي اخلالق

هذا الكون العجيب الذي يتمثل يف : باإلله الواحد يزحزحون األلوهّية إىل سواه نقول هلم
ل يف الفلك اليت جتري يف البحر، األرض والسماء، وميثل يف اختالف الليل والنهار، ويتمث

                                                           
 .19حممد متويل الشعراوي، األدلة املاديّة على جود اهلل، ص 1
 .311البقرة، آية،  2
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ويتمثل فيما أنزل اهلل من السماء من ماء، ويتمثل يف السحاب املسخر بني السماء واألرض، كل 
  .هذه اآليات العجيبة ُتلفت إىل أّن موجدها أعظم منها

إىل أن يستقبل نعمة الوجود يف ذاته ويف الكون املسخر له  ه العقلُيريد أن ينّب سبحانه إّنه   

...﴿ :ليستنبط من هذه اآليات العجيبة صدق اهلل يف قوله        ﴾1  ألنه ليس من

املعقول أن خيلق غري اهلل كل ذلك اخللق ثّم يسكت عنه، فضاًل عن أّن أحد مل يّدع أنه خلقهما، 
ظل امللك هلل وحده إىل أن يإذن س...يّدع أحد ذلك، وأنت أيها اإلنسان مل ختلقهماوما دام مل 
جود إىل اآلن من جيرؤ على هذه الكلمة، وهذا دليل على أّن اهلل أنا لي امللك، ومل ُي: يقول أحد

 ﴿ :واحد أحد، إّن احلق سبحانه وتعاىل يقول            

          ﴾ 2. 

ل هو أن خلق قوا، ومبا يف األرض عاشوا، فاألصمن األرض قد ُخل ألّن الناس ؟.ملاذا  
حياتهم  تيَّاتهم منها وبقاءْقالسموات واألرض أكرب من خلق الناس، فالناس أبناء األرض، وِا

حتى من  -ا من األرض، فإّن العلم يأتي لقَنوحينما يعرض اهلل سبحانه وتعاىل أنه َخ...عليها
ستة عشر  لوا اإلنسان، وجدوه مَكوَّنًا منليؤّيد هذه القضّية، فحينما حّل –الكافرين باهلل 

اإلنسان،  عنصرًا، وحّللوا الطني الذي يأتي منه الزرع فوجدوه ستة عنصرًا تتطابق مع عناصر
مّما  صدقت يارب فقد جعلت اقِتيَّاتنا: فاحلق عندما يقول أنا خلقت اإلنسان من طني، نقول له

 .3«خيرج من الطني

 الشعراوي لنص التحليل الحجاجي. 

                                                           
 .311البقرة، آية، 1
 .39غافر، آية،  2
 .191/199ص/9حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي،ج 3



يآليات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

258 
 

مباّدتْي اثنتْي رئيسّيتْي مها  يف الدراسات احلجاجّية املعاصرة يتحّدد تركيب اخلطاب احلجاجي كما هو معلوم   
وتُعد  الدعوى  تتوفر فيه هاتْي اخلاصّيتْي، مل ، فال ميكن أن يوصف خطاب بأنه حجاجي ما2واحلّجة 1الدعوى

ّدعي الّدفاع
ُ
أو إثباهتا أو إبطاهلا، ويُلزمه ذلك االستعانة جبملة من احلجج اليت  عنها الُبنّية األساسّية اليت يتوخى امل

 مسيل ثبات وجود اهلل من خالل دليل األفاق،إل الشعرواي زز دعواه، واملتأمل يف النموذج التفسريي الذي قّدمهعتُ 
 هذه لتمكيو  (الكونفي وجود اهلل من خلل تجلى قديته )هي  وترسيخها أّن الدعوى العامة اليت يُريد إثباهتا

 املسار العام لقضّيتهتساعده على دعم اليت  استعان جبملة من احلجج صدقها، منالدعوى وحتصيل اليقي 
وتوجيهها توجيهاً يستجيب لألهداف احلجاجّية والتداولية املسطّرة من ق بله، وسنحاول يف هذا املقام رصد خمتلف 

 .املستعملة يف النموذج التفسريي الذي قّدمه اآلليات احلجاجّية

 .الكونية اآلياتبة المديجة للتدليل على وجود اهلل من خلل مقدمات الحجاجال .أ

 فعلال ةملمارسممه ّدة  ات منهجّيةباعتبارها مرتكز  ، ذلكتُعّد املقّدمات اخلطابية منطلق كّل فعل حجاجي  
طرقنا ت، فال حجاج من دون مقّدمات كما والدفع حنو اإلجناز ومسالك مهّمة تضمن حصول اإلقناع ،ياحلجاج

 :يف هذا النص نذكر ما يلي بي املقّدمات املسخرة، ومن ات سالفةيف مقام ذلكإىل 

 على وجود اهلل من خلل اآليات الكونّية المديجة للتدليل الحجاجّية الوقائع. 

حتصيل االعتقاد وترسيخ اإلميان اجلازم يف وجود اهلل سبحانه  هي ،بين عليها هذا النصمة اليت يُ عاال ىإّن الدعو  
  إىل مجلة من الوقائع اليت الشعراوي ى عدلتثبيت أركان هذه الدعو ، ولكونهوتعاىل من خالل جتلي قدرته يف  

للتفاعل مع األفكار وهتيئته  يُدرج مبوجبها املخاط ب يف مقاصد اخلطاب ومراميه، حتقيق انطالقة له تضمن
 :رصد ما يلين درجة يف هذا النصومن بي الوقائع امل والتوجهات والعقائد اليت يروم الشعراوي إقامة سلطاجها،

 إّن اهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان منعماً عليه، وخلق  " :يقول الشعراوي                لواقعة األولىا
 ."كل ما يف الكون نعمًة له

                                                           
هي كل قضّية تشتمل على احلكم املقصود إثباته بالدليل، أو إظهاره بالتنبيه، والقاصد املتصّدي لذلك أي إلثبات احلكم أو إلظهاره »: الدعوى 1

 .311 ص9/م، مج3229أمحد حسن بسبج، دار الكتب العلمّية، بريوت، : ، التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون، تح«يسّمى مّدعّيا
 .931، ص(مقاربة تداولّية)اهلادي بن ظافر الشهري، اخلطاب احلجاجي عند ابن تيمية  يُنظر، عبد 2
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بعظيم سلطانه ورجاحة تدبريه، هذه النعم إىل تذكري مجهور املسلمي بقدرة اهلل و يرمي الشعراوي من خالل سرد  
، كما يسعى الشعراوي ك فيها كّل الناس لذلك يسهل على من يتلقاه أمر استساغتهرت وهذا احلاصل االعتقادي يش

اخلصوصيات، فالواقعة يف هذا يف هذه الواقعة إىل بناء وكسب ثقة املتلقي، هبدف االنتقال من العمومّيات إىل 
 .املقام عاّمة، إالّ أجّها تعد  مدخال مهماً لبناء املسار احلجاجي

 مل يدّع  أحٌد أنّه خلقها وأوجدهإّن اهلل ُيدد مظاهر يف الكون "  :يقول الشعراوي الثانية        الواقعة." 

خلق إّدعاء  جيرؤ أحد على فعلى مرِّ التاريخ ملإىل واقعة أكثر خصوصّية، يف هذا املقام بنا الشعراوي ينتقل    
هذه الواقعة راسخة مؤمنًا كان أو كافراً، فتحكم يف نظام الكون، أو الليل والنهار، أو أنه يالسموات واألرض، 

، والعدول إىل مثل هذه الواقعة من شأنه محل اجلمهور على ياامنطق وال تثبيتاً ياا عقلانًا مشهورة ال تستدعي بره
العتقاد يف حقيقة وجود اهلل من خالل تفّرده باخللق والتسيري والعناية والنظام، وبذلك ميكن القول أّن الشعراوي ا

منذ عليها  أحد هبذه الوقائع ينحو باخلطاب جهة خمصوصة يُظهر هبا عظمة اخلالق وقدرته املطلقة اليت مل يعرتض
 .خللق لنفسهأن يّدعي ا مل جيرؤ أحد على كما أنّه،  بدء اخلليقة

 الحجاجّية المديجة للتدليل  على وجود اهلل من خلل اآليات الكونّية الحقائق.  

عدها الّتداويل تقّييم هذه الوقائع يف بُ  على مسّلم هبا، فإّن احلقائق تعمل جاهزة قوالب حجاجّيةإذا كانت الوقائع  
لذلك جندها تتوخى الكشف عن طُرق اشتغال الوقائع  ،هاللنتائج املنبثقة عن نظامرصد التّتابع املنطقي  عن طريق

، وجند الشعراوي يف من حيث البناء والّتساند املؤدي إىل نفس النتائج اليت تكفل حتقيق فعلي اإلقناع والتصديق
ومنتظمة تسعى إىل التأسيس حلقيقة وجود اهلل من خالل يرصد جمموعة من الوقائع متتابعة  نموذج التفسرييهذا ال
 :م والعناية الفائقة اليت يشهدها الكون، وميكن أن منثل لذلك ب النظا

  إّن اهلل سبحانه وتعاىل خلق اإلنسان منعماً عليه، وخلق كل ما يف الكون نعمًة له             (أ)الواقعة. 
  ّن اهلل ُيدد مظاهر يف الكون مل يدّع  أحٌد أنّه خلقها وأوجدهاإ            (ب)الواقعة. 
  يف كونه وعظمته وجود اهلل من خالل جتلي قدرته               ّيةضمن (ج)الحقيقة. 

يعمل فيه  جّتاهْي، االجّتاه األّول قبلي  نستنج من خالل هذا املخطط أّن نظام الوقائع لدى الشعراوي يعمل يف ا   
ة من احلقائق يّتخذها دلياًل على حقيقة حي ُيضمر يف الوقائع مجل دي  على التمهيد للدعوى ، واالجّتاه الثاين بع
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فالوقائع يف مقامنا هذا اُستعملت للتمهيد لفعل احلجاج،  يُريد تثبيتها ودفع املتلقي حنو االعتقاد والتصديق هبا، 
ثبات وجود اهلل من خالل العناية والنظام إرفع التحدي هبا من جهة، و  كما احتوت على مضمرات يُريد الشعراوي

 . من جهة أخرى به خمتلف املخلوقاتاليت تتجلى 

  من خلل اآليات الكونية وجود اهلل وقضيةالحجاجية  القّيم. 

آله تثبيت قّيم، من مقّدمات إمنا م ل منزلة سامّية، فما يرمسه الشعراويوتتنزّ  ّية،عال حتّتل القّيم يف احلجاج مكانة  
 إىل حنث نظام يف منوذجه التفسريي الشعراوي ، ويذهب1مبضامينهاقتنع وي املتلقي يف صحتها عتقدوترسيخ مآثر ي  

هة أخرى، فيستعمل قّيماً من القّيم يقوم على مبدأ التناقض الذي يهدف إىل اإلقصاء من جهة والتثبيت من ج
املؤمني، ب اإليمان والصدقُيلحق ف، (رالكف)وقّيمًا مناقضة هلا متمثلة يف  (اإليمان والصدق)ثّلة يف جمردة متم
وهذا التناقض يف استعمال نظامْي خمتلفْي للقّيم يرسم بدرجة كبرية مسار املمارسة اجلاحدين واملرتددين، بوالكفر 

باعتبار  العملية احلجاجيةها أثناء يتوخااحلجاجّية مستقباًل إْذ ُُيّدد من خالله الشعراوي االسرتاجتّيات العامة اليت 
احلجاجية  هأهدافاخلطاب وتُرسم   عليهبينيُ االعتبار هو األساس الذي  وجود متلقي مؤمن وآخر غري مؤمن، وهذا

 .الّتداولّيةمساعيه و 

 واستهداف المتلقي الحجاجّية الهرمّيات. 

القّيم اليت يرمسها الشعراوي داخل خطابه قائمة على مبدأْي التّدرج والرتتيب، فنجده يضبط أهدافه احلجاجّية  إنّ   
كما أجّها ختضع   ،الفئة احلجاجية نفس إىل املختلفة واملتنوعة، واليت ال تنتميالقّيم  مجلة من من خالل اعتماده على

، والقّيم املسطرة من قبل الشعراويلسلمّية معّينة تتوزع من خالهلا داخل اخلطاب بشكل خيدم األهداف الّتداولّية 
وإذا (  ق يصدتال –الكفر  –اإلميان )لتايل على النحو اة املبسوطة يف هذا اخلطاب كّلها جمردة، جاءت متمركز 

   :اخلطاب ستكون كالشكل التايل لمّية هلذه القّيم حسب متوقعها داخلأردنا رسم س

 قضّية وجود اهللتدعم           اإلميان:                     القيمة األولى. 
  ر وجود اهللوتنك  القضّيةتدحض          الكفر (:            المضادة)القيمة الثانية. 
 جود اهللو م القضّية الصدق        تدع :                مة الثالثةالقي.  

                                                           
 .311يُنظر،علي شعبان، احلجاج واحلقيقة وأفاق التأوبل، ص 1
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ر بطبيعته احلص وهذا،  اإليمان والتصديقبي قيميت  الكفرحصر قيمة حاول الشعرواي من خالل هذا الرّتتيب 
 م القّيم الذي ينتصر لدعوته يضع متلقيهنظاخيدم الدعوى ويعزل الدعوى املضادة، فالشعراوي من خالل تكثيف 

 .يف قضّية وجود اهلل حتمية التصديق مبا يعرض عليهم من قيم، وما يبسط إليهم من عقائد إميانيةأمام 

  الحجاجية المديجة للتدليل على وجود اهلل من خلل اآليات الكونية المواضع. 

وي للتدليل على قضية وجود اهلل، يلمس أّن هذا األخري إن املتأمل يف النموذج التفسريي الذي حنته الشعرا  
يسعى بكل ما ُأيت من خربة وحنكة إىل إقامة سلطان املعتقد الذي ينتمي إىل جماله التداويل، وتتم هذه السياسية 
اخلطابية بطريقة حجاجية استحضر فيها نوعيًة خمصوصًة من املواضع أبان فيها عن وعي  كبري مبسالك تبليغ 

اضع اليت استعان هبا ومن بي املو تضيات العقدية اليت يسعى إىل متكينها وترسيخها يف كيانات متلقيه، املق
 :الشعراوي يف خطابه ما يلي

 :تتمثل يف استعماله مجلة من اآليات القرآنية منها :المواضع الخاصة 

  قال تعالى     ( 1)الموضع: ﴿         ﴾      (كيفيّ . خاص)ع ضاملو  نوع        

خاص وهو اإلنسان املسلم        وكيفّي ألنه من عند اهلل، واحلقيقة اليت يضمنها ثابتة  ألّن املتلقي خاص
 .ومطلقة بالنسبة للمسلمي

 قال تعالى  (    2)الموضع: ﴿                 ﴾        

خاص ألّن املتلقي املقصود يف هذا املقام اإلنسان املسلم      وكيفّي ألّن (      كيفيّ .خاص)ع املوضع نو 
  .احلقيقة اليت يضمنها اهلل أفضل من اليت يضمنها البشر

 :قولهوتتمثل يف استعماله جلملة من احلقائق أثبتها العلم عن طريق التجربة، وجندها يف  :المواضع المشتركة 

 فحينما حّللوا اإلنسان، وجدوه مك وَّنًا من ستة عشر عنصراً، ) :يقول الشعراوي       (1)الموضع
مشرتك (           كيفيّ .مشرتك)نوع املوضع (     لزرع فوجدوه ستة عنصراً وحّللوا الطي الذي يأيت منه ا

وطاقته احلجاجّية من العلم الذي ي قّر  ألنه خاص باملسلم وغري املسلم       وكيفّي ألنه يستمد قوته
 .حقائق أفضل من الناحّية الكْيفّية من احلقائق الغري مثبتة
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، أّن الشعراوي ثبات وجود اهلل من خالل اآليات الكونّيةإل املدرجةملواضع ا نوعيةنستنتج من خالل فحص     
تتمثل يف  اخلاصة ، فاملواضع النقلّيةاملشرتكة العلمّية العقلّيةواملواضع  ،اخلاصةراو ح  بي استعمال املواضع النقلّية 

أّما  ،1واتفاقفهي حمط إمجاع عام  ،باعتبارها سلطة حتظى بنفوذ ومصداقّية لدى عاّمة املسلميقرآنية اليات اآل
 العلم ّرهااحلقائق اليت أق احلجاجّية من طاقتهاتستّمد  واضعيستعي مب هإىل متلقي غري مسلم فنجد حي يعدل

  .والتداولّية قيمتها اخلطابّية ال خيتلف الناس حول مشرتكةكونّية ، فهي مواضع  والعقل

 .يات الكونّيةاآلعلى وجود اهلل من خلل  المديجة للتدليل منطقّيةالحجج الشبه  .ب

نا كما ذهب-، وهي حجج 2الرياضيةتستمّد احلجج الشبه منطقّية قوهتا اإلقناعّية من مشاهبتها للطرائق الشكلّية   
إاّل أجها ال تُلزم املتلقي أثناء ممارسة فعل احلجاج بدعوى  ،الصورية املنطقيةالبىن على تعتمد  -النظريفصل اليف 

 تقنّيةيلحظ أّن هذه ال ،الشعراوي النموذج التفسريي الذي قّدمهواملتأمل يف  كراه،عن اإللزام واإل  ةٌ معّينة، فهي بعيد
وحىت نقف  اليت تشبه الطرائق الرياضّية يف الصياغة والرتكيب، من احلجج ريق  اعتماده مجلةً حاضرة بقوة عن ط

 .سنعمل على بيان احلجج كما وظفها الرجل ونطق هبا خطابه، على جملى هذه التقنّية

 (استراتيجية الهدم الحجاجي) حجة التناقض وعدم االتفاق. 

وهذا التناقض يف بسط القضايا يعمد الشعراوي أثناء ممارسته لفعل احلجاج إىل استعمال قضّيتْي متناقضتْي،   
  لُيحّدد هذا األخري ما هو حقمتناقضْي وحجة اخلصم، فيضع املتلقي أمام قضيتي يأيت يف سياق إبراز حجته، 
 : به، ومن مناذج ذلك قولهفي تبعُه، وما هو خاطئ فيجتن

 ألنّه ال اهلل موجود          هوجود اهلل من خالل جتلى قدرته يف نظامه وخملوقاتعوى الشعراوي     د
 ؟...إن ُوجد هذا األحد فأين هوو  ،يوجد أحد ادعى اخللق من غري اهلل

 إاّل أنه سكت  ،ذا الكونهل آخر يوجد خالق  عدم وجود اهلل                 المناقضة الخصوم دعوى
 .عن التعريف بنفسه

                                                           
 .911يُنظر،عادل عبد اللطيف، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص 1
 193محادي صمود، ص: ب، أهم نظريات احلجاج يف التقالبد الغربية، اشرافيُنظر، عبد اهلل صولة، احلجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتا 2
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 كلياا، األوىل تُقر  بوجود اهلل واألخرى تنفي أمام قضّيتي متناقضتي يف هذا املقطع احلجاجي يضعنا الشعراوي   
لزوًما وضرورًة، واحدة اضطرارًا و وجود اهلل، وهذا التناقض يف القضايا يأخذ أبعادًا منطقّية تُلزم املتلقي بتبين قضّية 

ضرورًة، لذلك يُعترب التناقض وعدم االتفاق جمااًل حامسًا الختبار و لزوم ا و  اضطراراً  أخرى أيضا قضية إقصاءو 
يرّد على خصومه  ويضحد حّججهم عن طريق تثبيت  معتقدات املتلقي وتوجهاته، ويف مقامنا هذا جند الشعراوي 

ن به اخلصوم، وهذه السياية اخلطابية ميكن أن يؤم ء اإلله الومهي الساكت الذيوجود اإلله الذي يؤمن به، وإقصا
اسرتاتيجية اهلدم احلجاجي اليت تبحث يف الفراغات اسرتاتيجية اهلدم احلجاجي : نصطلح عليها باجتهاد منا ب 

والثغرات املوجودة يف املذاهب املناوئة، وتثبيت األطاريح اليت يؤمن هبا احملاجج ويسعى إىل متكينها وتثبيتها يف  
 .انات متلقيهكي

 الكونّية اآلياتالمديجة للتدليل على وجود اهلل من خلل  1ةحّجة التعدي. 

يقوم على أطرف متعّددة، فتسمح لنا بإنشاء عالقات حجاجّية داخل اخلطاب هذه احلّجة شكاًل رياضّيا  ذتتخّ   
اشراك ذهن املتلقي يف استنباط ننتقل مبوجبها من قضّية إىل أخرى عن طريق اإلستنتاج، وهتدف هذه اآللّية إىل 

  :النتائج احلجاجّية املرجوة انطالقاً من تسليمة باملقّدمات، ويّتضح هذا املنحى احلجاجي يف قول الشعراوي

  خبلوقاته على قدرة اهلل وعظمته وعنايته كّل الظواهر الكونّية تدلّ " :يقول الشعراوي        (أ)القضّية." 
 وال حىت اإلنسان ادعى  اّدعى اخللق، على مّر التاريخ ال يوجد أحد" :لشعراوييقول ا       (ب)القضّية

    ".اخللق لنفسه
            خلق الكون ويتحكم يف نظامه وجود إله واحدالنتيجة الم ستنتجة بالتعّدية . 

 

لتجاوز كل  التعّديةحجج أّن الشعراوي يصرف  ،احلجاجي الشبه منطقي نستنج من خالل هذا النموذج         
على  ه، فاخلاصّية الشبه منطقّية ملثل هذه احلجج ساعدته التفسرييخطابداخل  والتناقض أشكال التعارض

قرار مبا يُبسط إليه من واإل تصديقال من املتلقي بقدر ما تستدعي تأويالً  تقدمي حجج واضحة ال تستدعي
فاإلله الذي يؤمن به الشعراوي ويدعو الناس إىل اإلميان به ظاهر بائن من  نحث له من عقائد،يُ وما  ،حقائق

                                                           
1
قّدم معظم الدراسات احلجاجّية املثال الّتايل لتوضيح ما يسمى حبّجة الّتعديّة  ج، يُنظر، = ج فإنه بقانون الّتعدية أ =ب وب= إذا كان أ : ُُ

 .911سامّية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب القدمي، ص
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ب خالل جتلي قدرته يف خملوقاته الكونّية، أّما اإلله الذي يؤمن به اخلصوم جمهول وحمجوب لذلك هو جمرد سرا
  .ترك غريه يأخذ مكانه الو كان إهلاً حقيقياً ملف . ووهم

 
  المديجتان للتدليل على وجود اهلل وإدماج الجزء في الكلّ حجة تقسيم الكّل إلى أجزاءه. 

تسعى احلّجة األوىل إىل تقويّة حضور الكّل من خالل بسط أجزاءه املكونة له، وهذا التفريع بطبيعة احلال   
 وتكثيف فعاليته الّتداولّية احلجاجّية، أّما احلّجة الثانّية تقوم على مبدأ رياضي هطابخملء  احملاجج علىيساعد 

 حضور النموذج الذي قّدمه الشعراوي إىل ، وقد أوقفنا النظر يف 1ما ينطبق على اجلزء، ينطبق على الكلّ  مفاده
 :ذلكهذه االسرتاتيجية احلجاجية، وميكننا أن منثل ل

 الكون                                             

    

 السماء      البحر         األرض           الفلك         السحاب            املاء           الليل     النهار

 

 .األرض قاءب ه متوقف علىبقاء.     اقتات على خرياهتا     .عاش فيها           .اإلنسان ُخل ق من األرض 

وتُعمق  التّداولية للخطاب، تزيد من الفعالّية شبه الصياغة الرياضّيةاليت تُ  على مثل هذه الطرائقاّجة املبنّية إّن احمل 
 ّجتيتمّية التصديق، فلو فحصنا احلتضع املتلقي أمام حاملمارسة احلجاجية، ومتأل اخلطاب وت ضمن جناعتة حبيث 

وذلك د أنه ال ميكن للمتلقي أن يعرتض على التقسيم الذي أقامه ، جنالنموذجهذا  ّ صاغهما الشعراوي يفاللتي
وبالّتايل .. ألسباب عقلّية، فالكّل يتفق على أّن الظواهر الكونّية تشمل األرض والسماء والليل والنهار والسحابل

تّدبرها، وإعمال العقل أثناء  ،يهي هي علالذ النظامهذه الظواهر و العميق يف تأمل ال خماط بيه إىل يدعو الشعراوي
ؤمن بالتايل ما علينا إاّل أن ن، و الظواهر ذهجد عظمة اخلالق وقدرته منعكسة ومتجلّية يف هفإن تسىن لنا ذلك فسن

 .خللق والعظمةبامباشرة بوجود اهلل املتفرد 
                                                           

1  Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P133. 
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أجزاء الكون وهي األرض،  عميق الظاهرة احلجاجّية أكثر من خالل تقسيم أحدت مّث ينتقل بنا الشعراوي إىل   
وإليها يعود، والتسليم بفضل األرض يقتضي  ،وفيها عاش واقتات ،فيربز فضلها على اإلنسان حبيث منها ُخلق

الق هذه قرار بعظمة خ  اإل ولزوماً  الظواهر الكونّية األخرى، وهذا التسليم ينتج عنه ضُرورًة واضطرارً  بكلالتسليم 
إاّل  ت به الشعراوي، وكّل هذا التقسيم والتفريع مل يأوالتصديق مباشرة حتمّية اإلميانقرار ينتج عنه الظواهر، واإل

  .التسليم بوجود اهلل من خالل انعكاس قدرته وعظمته يف خلقه إىلخاط بيه مبليدفع 

 .يات الكونّيةاآلعلى وجود اهلل من خلل  المديجة للتدليل الحجج المؤّسسة على ب نية الواقع.ج

ينتقل املقّدمات واحلجج الشبه منطقّية،  عرض بسط األرضّية املناسبة ملمارسة العملّية احلجاجّية من خاللبعد   
يعمل فيه على دمج األطروحات املسّلم واملتفق  مستوى إىل مستوى آخر من الفعل احلجاجي، بنا الشعراوي

: يقول بريملان يف هذا املقام املتلقي إىل تبنيها،طروحات اليت يسعى هو إىل تأسيها وترسيخها ودفع األ مع ،عليها
وميكن لنا  1«.تأسيس حجاج يسمح لنا باملرور ممّا هو مقبول إىل ما نسعى إىل جعله مقبوالً بيسمح هذا املستوى »

 :الوقوف على هذه النوعّية من احلجج يف النماذج التالية

  ّالكونّية اآلياتل المديجة للتدليل على وجود اهلل من خل الوصل السببي حج. 

على مبدأ تسلسل األحداث اليت يربط بينها رابط سبيب يكون  الوصل السبيب يف تفسري الشعراوي حّجةتتأسس   
للتدليل  ي الذي قّدمهتفسري النموذج اليف  بصورة متكررة هذا الضرب من احلجاج عبي احلّجة والنتيجة، وقد شا 

 : بالنماذج التالّية لنا  أن منثل هلذا املنحى احلجاجي وميكن ،من خالل اآليات الكونية وجود اهلل على

 هذا الكون العجيب الذي يتمثل يف األرض والسماء، وميثل يف " :قول الشعراويي :القول األول
أن منثل  ناميكن  "كل هذه اآليات العجيبة تُلفت إىل أّن موجدها أعظم منها.... اختالف الليل والنهار

   :املخطط التايلهلذا القول ب
 لكون تّدل على ذلكاهلل موج                                                             ود                     ألّن                       عظمة ا. 

 ة        احلجّ                     رابط سبيب             نتيجة                                       

                                                           
1 chaim perelman. l'empire rhétorique, rhétorique et argumentations, Librairie philoso, paris, 
P95. 
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 ألنه ليس من املعقول أن خيلق غري اهلل كل ذلك اخللق مثّ يسكت عنه، " :يقول الشعراوي: القول الثاني
إذن ...فضاًل عن أّن أحد مل يدّع أنه خلقهما، وما دام مل يدّع أحد ذلك، وأنت أيها اإلنسان مل ختلقهما

   :ذا القول ياملخطط التايلنا أن منثل هلميكن." سيظل امللك هلل وحده إىل أن يقول أحد
 

           ليس من املمكن أن خيلق آخر الكون ويسكت عن ذلك     اهلل موج                  ود               ألنه. 
 مل يّدعي أحد خلق الكون   ألنه                               ود               اهلل موج  . 
 اإلنسان مل يّدعي اخللق لنفسه    ألّن                        ود                اهلل موج. 

 
 .حدة                رابط سبيب             حجج خمتلفةانتيجة و 

هبا هي  دفع املتلقي إىل التصديق التأسيس هلا و  الشعراوي يتضح من خالل هذا املخطط أّن القضّية اليت يريد 
لوجدناها حججًا متفق عليها، ومسّلم بصحتها، حجاجه ليها اليت يؤسس عالقضايا لو تأملنا يف وجود اهلل، و 

، فنت ج عن ذلك نوع من عمد عن طريق الرابط السبيب إىل دمج ما هو متفق عليه مع ما يُريد التأسيس لهلذلك 
من حقائق  القبول والتسليم مبا يُعرض عليهالّتماهي بي النتائج واحلجج، وهذا الّتماهي يضع املتلقي أمام حتمّية 

 .وما يُنجث له من عقائد توحيديّة

  ّ(استراتيجية تثبيت سلطان المذهب) السلطة جحج. 

للتدليل على الشعراوي  النموذج التفسريي الذي قّدمهتُعّد حّجة السلطة من احلجج الفاعلة واحلاضر بقوة يف     
، وتكتسي هذه ةالتفسرييّ  نه الشعراوي أثناء صياغة خطاباتهال يستغين ع اجوهريً  اً غدت مكّون بل ،وجود اهلل

حلجاج، وقد أفضى النظر يف النموذج مرجعية فكرية خيضع هلا طرفا ا باعتبارهاالنوعّية من احلجج أبعادًا سلطويّة 
يف مظهرين  "لسلطةا" إىل جتّسد هذه النوعية من احلجج للتدليل على وجود اهلل التفسريي الذي قّدمه الشعراوي

ّد سلطتها من وأخرى تستم ،(باعتبار املرسل)النقلّية  الدينّية النصوص من ّد سلطتهاحجج تستم: هنا اتنْي 
  :وميكن لنا أن منثل هلذا املنحى احلجاجي بالنماذج التالّية العقل والعلم،سلطان 
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  تعالى قول اهلل      األولى السلطةحّجة :(«       ﴾         حّجة نقلّية تسمّد سلطتها

 ."اهلل" من املرسل

  تعالى قول اهلل      الثانية سلطةالحّجة: ﴿           

            ﴾        اهلل"املرسل  تستمّد سلطتها منقلية حجة ن".  

ُد بشكلت، ت  وجود اهلل لتدليلالشعراوي  ساقهاضوء احلجج النقلّية اليت  على    ومنابع  مالمح االعتقاد واضح حدَّ
اإلنسان املسلم  تُلزمتقريريّة  ه سلطةباعتبار  نقطة ارتكاز من القرآن الكرمي اليت تتخذلدى الشعراوي  االستلهام
 .تصديقاً وعمالً و  بوثاقة القرآن الكرمي اعتقاد وإمياناً ويقيناً  مُ لِّ س  يُ و ، وبتشريعاهتا بتعاليمها

  عندما حّللوا اإلنسان، وجدوه مك وَّناً من ستة عشر عنصراً، :)قول الشعراويي الثالثة       سلطةالحّجة
احلجاجية تستمد قوهتا حجة علمّية          (اإلنسانجدوه ستة عنصراً تتطابق مع عناصر وحّللوا الطي و 

 .توصّل إليهاالنتائج اليت العلم و  يقّدمها اليت احلقائق وطاقتها اإلقناعية من

املسلم وغري يُقّر هبا  سلطة توافقّية  اعتبارهب سلطة العلم إىل عدل يف هذا النموذج الشعراويميكن القول أّن    
يف هذا  لذلك يذهبُ تفي وبطل األخذ به، ان ،، فما زكاه العلم استقام وحصل به التصديق، وما فنّدهمعاً  املسلم

النموذج إىل بسط قضّية ثابتة زّكاها القرآن منذ قرون متمثلة يف خلق اإلنسان من طي، مّث يدعمها حبجج علمّية 
عقلّية أثبتها العلم عن طريق التجربة،  فإن مل تسّلم مبا أقره اهلل  و جب عليك التسليم مبا أقره العلم، وإذا سّلمت 

مبا أقره القرآن، ألن هذه احلقيقة ثابتة يف القرآن قبل  ، وجب عليك التسليمقّيةتواف سلطة تبارهمبا أقره العلم باع
مثل هذه احلقائق، واملرتتب  أقرالعلم، وإذا سّلمت مبا أقره القرآن، ينتج عن ذلك التسليم املباشر بوجود اهلل الذي 

نتقال باخلطاب من اجملال الّتداويل هو اال، على استعمال هذه النوعّية من احلجج اليت حتمل طابع اليقي والتجربة
 .الذي يضمن نفاذ اخلطاب إىل البشريّة مجعاء الكوين اخلاص، إىل اجملال التداويل العام

 من خلل اآليات الكونّية وجود اهلل المديجة للتدليل على حجة االتصال الرمزي. 
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التالزم املبين على عالقيْت ، وتكسب فعاليتها من تقوم هذه احلّجة على االنتقال من الّرمز إىل املرموز إليه  
وهذه الرموز من  1مثلما هو احلال مع العالمة بي الرمز واملرموز إليه، وليس على االعتباطيةوالتربير املشاركة 

، وقد أدركنا هذا الصنف من احلجج يف 2شأجها استحضار العواطف واألفكار واألحاسيس اليت تُثري املتلقي
: مصطلحي التمسناه يف، وباألخص وجود اهلل للتدليل على الشعراويلتفسريي الذي قّدمه النموذج ا

االستعمال يسعى من خالله الشعراوي إىل ختيري املخاط ب وحثّه على ، وهذا التحديد يف (الكافرون، املؤمنون)
 :ميكن أن منثل لذلك ب  و  ،ه واعتقادهئختاذ موقف ُُيّدد من خالله انتماا

 .    اإلميان                               املتلقي                            الكفر            

 . اهلل غري موجود                        املتلقي موقف.                        اهلل موجود          

ه يف مثل هذه القضايا، لذلك جند وال جيامل أّن الشعراوي ال يتساهل نستنج من هذا النموذج التفسريي 
حتديد  ، وعلى املتلقي يف هذه احلالة(باملؤمن)، ومن يؤمن (بالكافر مباشرة)يصف من ال يؤمن بوجود اهلل 

، فللوصل الرمزي دور كبري مبيٌن على موقف املتلقي من قضّية وجود اهلل بالطبع ، وهذا االنتماءالعقدي انتمائه
الرمزيّة لألشياء ومعرفة  باألبعاد ُملمااحملاّجج ا سيما عندما يكونوال وترسيخ اإلميان، التصديق حتصيليف عملية 

 .ها على نفسّية خماط بيه، ألّن جهل احملاّجج مبثل هذه العالقات الرمزية من شأنه أّن يُفقد الرمز حجّيتهقع  و  

 .يات الكونّيةاآلعلى وجود اهلل من خلل  المديجة للتدليل ب نية الواقعلالحجج المؤّسسة  .د

 قام الشعراوي ببناءه وإقناع املتلقي به،هذا املستوى من التحليل الكشف عن الواقع اجلديد الذي يف نروم   
نا سنحاول الكشف عن اآلليات احلجاجّية اليت اهتدى هبا يف تثبيت آراءه أْيديضوء اخلطاب الذي بي  علىو 

 .اليت متضي بالفعل احلجاجي إىل أقصى مراتبه توجيهاً وتأثرياً  اإلميانية وتصوراتهالعقدية 

  ّمن خلل اآليات الكونّية لتدليل على وجود اهللديجة لالم ة المثلحج. 

                                                           
 .313، ص"حبث يف بالغة النقد املعاصر"يُنظر، حممد سامل حممد األمي الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة  1
 .31، ص(دراسات وتطبيقات)يُنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج  2
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يّتم استحضارها يف اخلطاب واالستشهاد هبا لغايات اقناعّية دئ حجاجّية عميقة تتضمن األمثال مبا  
 خيتلف عنه يف جزئية همثله مثل الشاهد ينتمي إىل صنف احلجج اجلاهزة، إاّل أنّ عّد املث ل ويُ  1استداللّية
وقد ُيستحضر أيضا يف بعض احلاالت عند وجود خالفات يف شأن قاعدة  ،2للقواعد والربهنة عليها ال تأسيس

املسطرة من ق بل  احلجاجّيةاملقاصد و  ضوء األهداف الّتداولّية على، و 3معّينة، فُيأيت باملثل لدعمها وتكريسها
تضمن له التأسيس املتي لقضاياه اليت يشتغل  اليت ملة من األمثالجبخطابه  ويدعم ، راح ي ستحضرالشعراوي
ميكن أن منثل  هوخصوم ه، ولبيان هذا املنحى يف خطاب واخلالفات املوجودة بينه وبي حسم النزاعاتو عليها، 
 :لذلك ب 

 

    (وجود اهلل) :القضّية األساسّية                                  

       (لق اهلل اإلنسان من طين خ  ): الطرح القرآين                            

 .عندما حّللوا الطي وحلّلوا اإلنسان وجدوا نفس املكونات:الذي يدعم هذا الطرح العلمي لالمث    

يف  كل مواطن اخلالف واالختالف  الشعراوي حسميف منطق القضايا املدعومة باملثل،  التدرجعلى ضوء   
لق اإلنسان، هي قاعد جارية يف القرآن الكرمي خب ما يتعلقاليت أقرها العلم في واحلقيقة ، فالقاعدةقضّية وجود اهلل

 مبتلقيهآن الكرمي منذ األزل، ويدفع ويدعم احلقائق الواردة يف القر  املثل لُيقويَّ  لذلك أتى هبذامنذ قرون خلت، 
وهذا التدير ينتج عنه ضرورًة التسليم باحلقائق اليت أقرها اخلالق يف  حنو التّدبر يف احلقيقتي القرآنية والعلمّية،

وهبذا يصبح املثل يف تفسري الشعراوي اسرتتيجية حجاجية تربهن لعلم، ة لناقضم ألجها حقائق غري القرآن الكرمي
 .املناحي العلمية املوجودة يف القرآن الكرميعلى 

 .(استراتيجية الترشيح العقائدي النهائي)الحجاجّية  الطرائق االنفصالّية. ه

                                                           
 .91، ص9119يُنظر، أبو بكر العزاوي، احلجاج واخلطاب، دار األمحديّة للنشر، املغرب،  1
 .33، ص(مداخل ونصوص)يُنظر، صابر حباشة، الّتداولّية واحلجاج  2
 .111محادي صمود، ص: يُنظر، عبد اهلل صولة، احلجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقالبد الغربية، اشراف3
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يف سياق حديثنا عن اإلّتصال احلجاجي تربط بي عناصر غري إذا كانت احلجج اليت أتْينا على ذكرها آنفًا   
مرتابطة يف أصل وجودها، فإّن الطرائق اإلنفصالّية تنحى منحى معاكس إْذ تسعى إىل بناء واقع جديد، قائم على 

ة الطرائق االنفصاليّ _ يف نظرنا_ الفصل بي املفاهيم فتعمل على تأسيس الدعوى وإقصاء الدعوى النقيض، وتُعّد 
ت من خالله احملاجج أركان دعوته ويربز قصور أركان دعوى اخلصوم، لذلك ميكن منعطفًا حامسًا يُثبِّ يف احلجاج 

عقائد املسلمي ويطرحون  ا العلماءمن خالهل كثري إىل مثل هذه اآللّية اليت يُقّررالنصوص التفسرييّة تنزع   القول
اليت  وجود اهلل جبملة من الطرائق االنفصالّية عقيدة التدليل على أثناءويستعي الشعراوي  العقائد الباطلة والفاسدة،

 : يف الطرائق احلجاجية التالية هذا املنحى التقين جلىالنهائّية، ويت آراءه الدينّية وتصوراته العقديّة يرسم من خالهلا

 

 عنه اهلل كل ذلك اخللق مثّ يسكت غريمن املعقول أن خيلق ليس             :حّجة الفصل األولى. 

 (ضمري الفصل)                                                               

      وحينما يعرض اهلل سبحانه وتعاىل أنه خ لقن ا من األرض، فإّن العلم يأيت          حّجة الفصل الثانّية
 .ةليؤيّد هذه القضيّ  –حىت من الكافرين باهلل  -

 

 (اجلملة االعرتاضّية قامت بالفصل) 

الثاين هومْي، األول مضمر يتمثل يف أّن اهلل خلق كّل شيء، و الشعراوي يف احلّجة األوىل بالفصل بي مف قام  
إاّل أنه سكت عن التصريح باخللق، وهذا الفصل يدفع املتلقي بالضرورة إىل اعتناق  هو وجود خالق غري اهلل

وحسمًا نظراً  توجيهاً نفصال أكثر ذلك يكون فعل احلجاج يف طرائق االدعوى وإقصاء الدعوى املناقضة،  ل
 .لتقريريةالنزعته 
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الفي واملنكرين لوجود اهلل، إاّل واعرتض أّن الشعراوي ال ميّر يف حديثه عن املخ واملالحظ يف النموذج الثاين  
ليفصل بي ما يُؤمن به هو من  جاء بلهمن ق   1اجلملة االعرتاضّيةوإيراد  بعبارة يُبّي فيها عقيدهتم وأباطيلهم،

باحلقيقة العلمّية يف قضّية  الكفار إميان، فمعتقدات، وما يؤمن به اخلصم من معتقدات منافّية للفطرة وللعقل
، هو حمّل اعرتاض من طرف منذ األزل باحلقيقة القرآنّية اليت أقرها اهلل مإمياجهوعدم  خلق اإلنسان من طي،

جاءت  االعرتاض أّما تداولّيةأقّر ذلك قبل العلم،  الكرمي ، ويصفه صراحة بالكفر البواح، ألّن القرآنالشعراوي
 ،بكّل ما أقره اهلل يف كتابه كّل مسلم االلتزام به، والتصديق  إلسالمي الذي جيب علىا املعتقد وترسيخ تعميقل

وحسماً  ر توجيهاً فاجلملة االعرتاضّية يف هذا املقام كانت كما نرى أكث، اهلل وجودتُنكر  اليت الشكوك كلّ ونفّي  
، الشعراوي آراءه الدينّية وتصوراته العقديّة م من خاللهإىل التقرير ببناء واقع جديد جهائي رس تعألجّها نز 

 .وانتماءاته اإلميانّية

 .يات الكونّيةاآلعلى وجود اهلل من خلل  المديجة للتدليل الوسائل المنطقّية .و

يُعّد القياس املنطقي بُنّيًة أساسّيًة قارًة يف كّل خطاب حجاجي يروم اإلقناع والّتداول، وقد سبق يف مقام آخر   
ًة التنويه مبفهوم القياس يف عمومه، والذي هو عبارة عن قول متضمن مقّدمتْي نستخلص منهما نتيج

املوجودة يف سنحاول الوقوف على بعض النماذج القياسّية احلجاجّية  بالضرورة، وعلى ضوء هذا التعريف
 .للتدليل على وجود اهلل الشعراوي النموذج التفسريي الذي قّدمه

 المديج للتدليل على وجود اهلل القياس المضمر. 

أحد انواع القياس املنطقي، ومسّي مضمرًا كما ذكرنا يف مقام سابق ألنّه قياس حمذوف يُعّد القياس املضمر    
 :الشعراوي قوله اردهوْ أمرة اليت األقيسة املض احدى املقّدمات، وغالبًا ما تكون املقّدمة الكربى، ومن أمثلة

ليس من المعقول أن يخلق غير اهلل كل ذلك الخلق ثّم يسكت عنه، فضل  عن أّن أحد لم يدّع أنه )
 لنا التمثل هلذا القياس وميكن( خلقهما، وما دام لم يدّع أحد ذلك، وأنت أيها اإلنسان لم تخلقهما

 :ب النموذج التايل

  اهلل خالق كّل شيء              (:محذوفة)المقّدمة الكبرى. 
                                                           

ن متالزمْي من أجزاء الكالم  لتقويّة املعىن وحتسي الكالم، يُنظر، حمسن علي هي مجلة اليت تقع بي شيئي متالزمْي أو جزأي: اجلملة االعرتاضّية 1
 .311م، ص9119عمان، األردن، ( د  ط)عطّية، الواضخ يف القواعد النحوية والصرفّية، دار املناهج للنشر والتوزيع، 
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  ليس من املعقول أن خيلق غري اهلل كل هذا اخللق ويسكت             (:مذكوية)المقّدمة الصغرى. 
 ال يوجد أحد اّدعى أنّه خلق كّل هذا              (مذكوية) 2المقّدمة صغرى. 
 اإلنسان مل يّدعي لنفسه اخللق             (مذكوية) 3المقّدمة الصغرى. 
 اهلل خالق كّل شيء                      (:محذوفة: )النتيجة. 

، مث قام بصياغة  (ق كل شيءأّن اهلل خال: )املتمثلة يفهذا القياس بعرض دعوته املضمرة  قام الشعراوي يف  
وهذه الفرضيات جاءت هبدف استدراج اخلصم  اسناد اخللق لغري اهلل، قضّية مجلة من الفرضيات املمكنة يف

 من مجلة وعرض باملقابل( اهلل خالق كّل شيء)دعوته  عرضدها، فالشعراوي وإبطال دعوته اليت يعتق
، وبالتايل يقودنا هذا القياس حنو نتيجة واحدة ال سبيل لسواها نسب اآللوهّية لغري اهللاليت ت   الفرضيات األخرى

 . سناد اخللق لغريهإل يويستح ومتحكم يف نظام كل شيء وهي أّن اهلل خالق كل شيء

 وجود اهلل لتدليلالمديج ل بالخلفقياس ال. 

أي هو قياس يقوم على مبدأ اإلقصاء  1إثبات املطلوب بابطال نقيضه علىيقوم هذا النوع من القياس   
فتّتم احملاججة عن  ،القضية وعكسها عرضإىل يف مثل هذا النوع من األقيسة  و يعمد الشعراويوالتعويض، 

ُيدد اهلل مظاهر يف : )ويتضّح ذلك يف قوله، إبطال نقيضتها املقابلة هلاو  اليت يُدافع عنها ثبات القضيةطريق إ
 :وميكن التمثيل لذلك ب ( الكون مل يدّع  أحٌد أنّه خلقها وأوجدها

 ُيّدد اهلل يف الكون املظاهر اليت خلقها            المقّدمة الكبرى. 
 ادعى أنه أوجد أو خلق املظاهر الكونّيةال يوجد إله أو أحد أو إنسان             ة الصغرىالمقّدم. 
 هو الذي خلقها اإلله الذي حّدد هذه الظواهر                     النتيجة. 

ثبات حصل بإبطال تفّرد باخللق والنظام، وهذا اإلوهبذا القياس ثب ت املطلوب، وهو وجود إله واحد م     
ذا ، وهبوالتدبري لنفسه اخللق منذ األزل قام بادعاء القضّية النقيض وهو عدم وجود آهلة أو إنسان أو أحد

القياس امللزم عقال ومنطقًا وضرورًة قام الشعراوي بتثبيت سلطان معتقده الذي يسعى إىل متكينه يف كيانات 
  .متلقيه ودفعهم إىل اإلميان به، واالعتقاد يف صحته

                                                           
 .939ت، لبنان، صطه السبعاوي، أساليب اإلقناع يف املنظور اإلسالمي، دار الكتب العلمّية، بربو  1
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 .يات الكونّيةاآلمديجة للتدليل على وجود اهلل من خلل الحجج االتجاه . ز

هذه  آليات اشتغال  علينا التفريق بي ، جيبة يف النموذج التفسريياالجّتاه املوجود قبل اخلوض يف حتديد حجج  
تقوم على فكرة فإذا كان  بريملان يرى أّن حجة اإلجتاه ، (أوزفالد ديكرو)و (شاييم بيرلمان)بي كّل من احلّجة 

هذه املرَّة، وجب عليك أن تتنازل أكثر يف املرّة الّتنازلّية، كقولنا إذا تنازلت طريق املراحل التحذير من عاقبة اتّباع 
أّن فإّن ديكرو صاغ مفهوم آخر ملثل هذه احلّجة، إْذ  ،1القادمة، ألن سلسلت التنازالت إذا بدأت فلن تنتهي

ل إىل نتائج حمدّدة سلفا من طرف املتكلم، التوجيه احلجاجي هو عبارة عن إسناد اجتاه معّي لقول ما بغاية الوصو 
جتاه احنو  لقيادة امللفوظات والّداللّية 2ويضطلع التوجيه احلجاجي مبهمة توسيع أو تضييق االحتماالت احلجاجية

خمتلف الوسائل اللغوية اليت يوظفها املتكلم لتوجيه خطابه وتنظيم عالقاته » تحقق هذا التوجيه عن طريقيمعّي، و 
  :وقد ورد هذا النمط من احلجج يف قول الشعراوي  3«حجاجهيف 

األرض       :هذا الكون العجيب الذي يتمثل يف:      فإذا ما جاء الذين ال يؤمنون باإلله الواحد نقول هلم  
فيما أنزل اهلل من السماء من ماء        واختالف الليل والنهار     ويف الفلك اليت جتري يف البحر      و والسماء      

كل هذه اآليات العجيبة تُلفت إىل أّن موجدها أعظم        نتيجةالويف السحاب املسخر بي السماء واألرض      
 .منها

اسرتاتيجّية ُتكثِّف من فعالّية اخلطاب وحضوره املركَّز،   جاجي يف خطاب الشعراوي باعتبارهتتحّدد غاية االجتاه احل  
كما يضمن هذا التساند املوجود بي نظام امللفوظات توجيه اخلطاب حنو أهداف تداولّية حجاجّية داللّية حمّددة 

راءه تدعم بشكل كبري آ ،4متسانّدة ردها الشعراوي يف خطابهسلفًا من ق بل الشعراوي، فكّل امللفوظات اليت أوْ 
 .خلق الكون الدينّية وتصوراته العقّدية املتمثلة يف وجود إله واحد

                                                           
، وينظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية 311، ص"حبث يف بالغة النقد املعاصر"يُنظر، حممد سامل حممد األمي الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة  1

 .33، ص(دراسات وتطبيقات)احلجاج 
اج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، اشراف، يُنظر، شكري املبخوت، نظرية احلجاج يف اللغة، مقال ضمن كتاب، أهم نظريات احلج 2

 .991محادي صمود، ص
 22عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص  3
من أهم العوامل اليت تضمن جناح وحصول فعل احملاّجة، وهو عبارة عن تضامن argument orientés يُعّد التساند يف النظريّة احلجاجّية  4

ي ملفوظات وأقوال تنتمي إىل نفس الفئة احلجاجّية ُتساق خلدمة وتعزيز نتيجة معّينة، يُنظر، رشيد الراضي، احلجاجيات اللسانية وتكافل يقع ب
 .999عند أنسكومرب وديكرو،  علم الفكر، ص
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 .(لحركة الحجج داخل خطاب الشعراوي قراءة تقّييمّية)السلم الحجاجّي . ح

 1السّلم احلجاجي، وقلنا بأنه عبارة عن عالقة تراتيبّية بي احلجج سبق لنا وأن تطرقنا يف موضع سابق ملفهوم  
النموذج واملتأمل يف ، ، مع رصد حتركها ومتوقعها بداخلهداخل اخلطاب قوة احلجج وضعفها لتقّييم دعيست  يُ 

تعّدد يف القضايا املتفرعة  وجود أن يالحظ له ميكنوجود اهلل،  للتدليل على قضيةالشعراوي  التفسريي الذي قّدمه
، لذلك سنقتصر عن الدعوى اجلوهرية أو الدعوى األصل اليت حاول الشعراوي (وجود اهلل)األصل عن القضّية

 : لسلمّية هذه القضّية ب  النموذج التايل أن منثل لنا واملتمثّلة يف وجود اهلل من خالل عظمة خلقه، وميكن إثباهتا

 السّلم الحجاجي األول: 

 

 .اهلل خالق كّل شيء      النتيجة              

 ﴿ :قال تعالى(            3)احلّجة           ﴾              

 ﴿ :قال تعالى            (1)احلّجة                          ﴾ 

 .هذه املخلوقات ويسكتليس من املعقول أن خيلق غري اهلل كل (          1)احلّجة     
 .اإلنسان مل يّدعي اخللق لنفسه (         9)احلّجة     

 .ال يوجد أحد على مّر العصور اّدعى اخللق لنفسه(          3)حلّجةا     
 

اهلل )ضح من خالل هذا السّلم احلجاجي وجود ثالثة حجج متساندة فيما بينها ختدم نتيجة واحدة وهي أّن يت  
، ولو تأملنا يف نوعّية احلجج املستعملة يف هذا السّلم، جند أّن احلجة األوىل أقّل تأثري ألنه (شيءخالق كّل 

 ومل تنقل لنا الكتب والروايات مثل هذه األخبار ،على مّر العصور ادعى اخللق لنفسه إنسانوجود  عقالً  يستحيل
احلّجة  اأمّ  ،لنفسه اّدعى اخللق إنسانال يوجد ا من الشعراوي إذ فهي أكثر خصوصيًة وحتديد أّما احلجة الثانية

بأّن  واإلميان اإلقرار جب علي اإلنسانو  وهبذه احلجج  ،األخرية فهي أكثر قوة ألجّها تُبطل قضية وجود إله آخر
 .والعناية والنظاملق تفرد باخلاهلل م

                                                           
 .313يُنظر، عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص 1
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 الثاني الحجاجي السّلم : 
 

 .اإلنساناهلل خلق  النتيجة                           
 .أثبت العلم أّن اإلنسان خملوق من طي  (    2)الحّجة                  
 .أثبت القرآن أّن اهلل خلق اإلنسان من طي(       1)الحّجة                 

 

ا لتصديق هبليف قراءة  أولّية هلذا السّلم احلجاجي نالحظ أّن النتيجة اليت يسعى الشعراوي إىل دفع املتلقي  
عدل إىل دعمها حبّجتْي ال تنتمّيان إىل  تثبيت أركان هذه الدعوىل، و (خلق اإلنسانهو الذي اهلل )هي أّن 

 لذلك ميكن القول أجهاىل قرآنيّة أقرها اهلل يف كتابه فهي خاصة باملسلمي، و نفس الفئة احلجاجّية، فاحلّجة األ
 ، أّما احلّجة الثانّية فمناط احلجاج عليها ألجّها عاّمةج القرآنّيةللخصوم الذين ال يؤمنون باحلجأقّل تأثرياً بالنسبة 

ألن  جناعةوأكثر  أقوى مأخوذة ممّا توصل إليه العلم من حقائق، واحلّجة املأخوذة من العلم تكون بالضرورة
السّلم رواي يف أعلى هرمّية أوردها الشع يتوافق عليها، هلذا  -وغري مسلم مشككمسلم ومرتدد و -اجلميع 

 .جياحلجا

اليت صناعّية  وجبملة كبرية من احلجججاهزة،  ةجما سبق، أّن الشعراوي استعان بسبعة حيّتضح من خالل   
، وهذا النسق منطقي رياضي عقلي اتنحى منح لسانّيةأخرى و  شبه منطقّية حجاجّية اعتمد فيها على آليات

من  أكرب ى املسلم ليصل إىل شرُيةخطابه الذي يتعدّ ي عن خصوصّية يُب هاملعتمد من ق بل العام احلجاجي
 .عام كوين  بأنه خطاب صطالح على خطابهاال ميكن لذلك املتلقي،

  .اهلل وجود في عقيدة مناقشة أدلّة الشعراوي .ط

يتبّي لنا ممّا سبق أّن الشعراوي استخدم أدّلًة دامغة إلثبات وجود اهلل، إْذ يُعّد دليل العناية والنظام، والذي   
 ،وجود اهلل عقيدةمّدة من ق بل العلماء يف تقرير من األدّلة املعت دليل األنفس ودليل األفاقبدوره ينقسم إىل 

الطاهر بن عاشور من أقوى األدلة العقلّية اليت حتسم قضّية وال سيما دليل األنفس الذي يرى فيه العالّمة 
وهذا التكوين العجيب يّدل على تفّرد مكونه تعاىل باإلهلّية إْذ ال يقدر على إجياد »: وجود اهلل، فنجده يقول
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 الشعراوي يستعيو  1«.مثل اإلنسان غري اهلل ألّن بواطن أحوال الناس وظواهرها عجائب يف االنتظام والتناسب
خاطبة املؤمن مب سمح لهكما تمتتاز بطابع عقالين ينفذ بسرعة بالغة إىل العقول،   األجهّ  يف نظرنا ألدلةامبثل هذه 

يف اصطالحهم إفراد اهلل  تعين واليت( توحيد الربوبّية) :والكافر، ويصطلح علماء العقيدة على مثل هذه األّدلة ب  
 .2، فهو املتصرف يف هذا العامل مبا تقتضيه حكمته وإرادتهلق وامللك والتدبرياخل: انه وتعاىل يف أمور ثالثةسبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 31/131الدار التونسّية للنشر، مجالطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  1
( ط.د)أبو حممد أشرف عبد املقصود، مكتبة طربيّة، : يُنظر، الشيخ عبد اهلل بن حممد بن محّيد، التوحيد وبيان العقيدة السلفّية النفّية، تح 2

 .39م، ص3229
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 .الشعراوي لدىوحدانّية اهلل  في حجاجية القول: المطلب الثاني    

 اهلل اإلقرار بوحدانّية نّ أ إىل على اختالف مذاهبهم الفكرية وانتماءاهتم الطائفية إىل أن علماء العقيدة يذهب   
يف غري  - ىل يف كتابهوقد دعا اهلل سبحانه وتعا ،1العقائد التوحيدية كل  تقوم عليها اليت من األصول اجلوهرية

والكفر بكل  ،اهلل املطلقة وحدانّيةيف اجلازم  واالعتقاد الصارخ مياناإلضرورة املتمثلة يف  إىل عقيدة التوحيد -موضع
واإلسالم خاصة نظراً للتحريف الذي  ،عامة ما يُنايف هذا التوجه العقدي الذي يُعّد أساس جممل العقائد التوحيدية

 هذا األخري اعتناءإىل  الشعراوييف تفسري  النظر آل بناقد و  طال الديانات السماوية األخرى املسيحية واليهودية،
 .هبامن ال يُ قِّر وحماّجة كّل وتأويلها تفسريها ، و وحدانية اهلل القرآنّية اليت تدّل على اآلياتخمتلف باستخراج 

  ﴿ :قوله تعاىلتفسريه لأثناء  هلا بعمق أكربطرق تيو                    

                        ﴾2   

 قائل   الشعراوي على اآلية يعّلق : 

لو كان مع اهلل آهلة أخر لطلبت هذه اآلهلة طريًق إىل العرش، وقد عاجل احلق هذه : أي»  

   ﴿ :القضّية يف قوله تعاىل        ...﴾3 ، إّما تكون صادقة، وهذه القضية

وإّما تكون غري ذلك،  فإن كانت صادقة فقد انتهت املسألة، وإن كانت غري صادقة وهناك إله 
أو كان يدري بهذه  -ثاٍن، فأين هو؟ ملاذا مل نسمع به ؟  فإن كان موجودًا وهو ال يدري 

أن يكون  ولكنه تقاعس عن هذه املواجهة ومل ُيعارض، ففي كّل األحوال ال يستحق -القضّية
 .إهلًا

 .إذن ما دام اهلل قد شهد لنفسه بالوحدانّية، ومل َيُقم له معارض فقد سِلمت له هذه الدعوى  

                                                           
 139، ص9111، القاهرة، (ط.د)يُنظر، بركات دؤيدا، الوحدانّية، دار األفاق العربّية،  1
 .19/11اإلسراء، آية،  2
 .39آل عمران، آية،  3
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 ﴿:وقوله تعالى      ﴾  يعين تنزيهًا مطلقًا له تعاىل يف ذاته، ويف صفاته، ويف أفعاله، فلله

ست كأفعالك، ألّن األشياء يتعاىل ذات ليست كذاتك، وله صفات ليست كصفاتك، وله أفعال ل
لو َبنى كّل من العمدة، ومأمور املركز، واحملافظ : فمثاًل . ختتلف يف الوجود حبسب امُلوِجد هلا

بيتًا، فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد لآلخر، حبسب قدرته ومكانته، وكذلك ال بّد من 
 1«.د ومعبودوجود هذا التفاوت بني إله ومألوه، وبني رِب ومربوب، وبني عاب

 لنص الشعراوي التحليل الحجاجي. 

 ، والعمل مبقتضاهاإىل اإلميان هبا همتلقيودفع  ،أركاجها إىل تثبيتها وترسيخإّن الدعوى العامة اليت يسعى الشعراوي  
ا منه ،عمد إىل مجلة من احلجج أركان هذه الدعوى ويف سبيل الدفاع عن ،(هللالمطلقة  وحدانّيةال)هي  ،العقدي

أثناء عنه ا سنحاول الكشف ستعمل يف نظام احلجج هو مالنسق املهذا ومنها ما هو عقلي، و  ،هو نقليما 
 .موذج التفسرييالن قراءتنا احلجاجّية هلذا

 .اهلل وحدانّية لتهيئة المتلقي لعقيدةّية المديجة الحجاج مهداتمال .أ

ات منهجّية ممه ّدة مرتكز  ، فهيمنطلق كّل فعل حجاجي حلجاجّية كما ذكرنا يف مقام سالفا مهداتتُعّد امل  
ممّا  توافقّية بي طريف احلجاج، ّية، ومسالك مهّمة تضمن بدرجة كبرية حتقيق انطالقة احلجاج العملّية ةللممارس

 املدرجة مهداتبي امل ، ومنهدات ومقدمات، فال حجاج من دون مم االستمرارفعلي التواصل ينتج عن ذلك 
 :نذكر ما يلي النموذج التفسريييف هذا 

 (شّد الّسامع وأسر كيانه)الحجاجّية  الوقائع. 

أي هي تلك املشهورات بي الناس  ثل كّل ما هو مشرتك بي مجيع الناس،الوقائع متُ أّن  إىل يف مقام سابق ذهبنا  
أثناء تدليله  الشعراوي لدع ه،دائعق وتبديل ،وأسر كيانه، شّد الّسامعول حبيث ال تكون عرضة للشك والدحض،

 ،همرتاض من ق بلاالعاليت ال تلقى  التوافقية سرد مجلة من الوقائع عن طريق همتلقيإىل هتيئة  على قضية وحدانية اهلل

                                                           
 9331/9339، ص31حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي،ج 1
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 ومن الوقائعيف العملّية احلجاجّية،  موضمان اخنراطه هماستدراج يستطيع من خالله واليت ُتشكل منطلقاً حجاجياا
 :رصد ما يليناليت استهّل هبا 

 إىل العرش الو كان مع اهلل آهلة أخر لطلبت هذه اآلهلة طريقً  :يقول الشعراوي            :االولى الواقعة. 

االعرتاض  ي حال من األحوالتتضمن هذه الواقعة إثباتًا قاطًعا على وحدانّية اهللُ، ألنّه ال ميكن للمتلقي بأ 
لطالبهم الشعراوي بتعي هذا اإلله الذي يّدعون وجوده، ولو ُوجد حقيقًة ، ولو اعرتض على هذه الواقعة، عليها

 ؟...وملاذا مل يُعلن عن نفسه ؟..هذا اإلله، فأين هو

 :ولو تأملنا البناء العام هلذه الواقعة سنجد أجها عقلّية، ميكن لنا أن منثل هلا باالستدالل التايل

                 لو كان مع اهلل آهلة أخر لطلبت هذه اآلهلة طريًق إىل العرشالمقّدمة الكبرى          . 
 علنت عن نفسها أو طالبت بالعرشأللكن ليس هناك آهلة                المقّدمة الصغرى. 
 هناك إله واحد                        لنتيجةا.       

بوجود  ئهدعاو اد على هذه القضّية، أأحنظرًا لعدم اعرتاض  واحد هذه الواقعة وجود إله رتتب ضرورًة عنيوهبذا 
كما يرى الشيخ   يقتضي ضرورةً  ثابتة وراسخة، والتصديق هباو ادقة إله آخر، لذلك ستبقى هذه القضّية ص

 .1اهلل بالعبادة، واالجتاه إليه وحده، ألنه هو املستحق هلا افراد القرضاوي

  (المعتقدإعادة هيكلة ) االفتراضات الحجاجّية. 

معها ال يصل حدوده  التجاوبإاّل أن  جاهزةً  اواليت تعد  حججً  تطرقنا يف فصل سابق إىل االفرتاضات   
فالتسليم هبا واإلذعان هلا ال يكون قوياا حىّت يؤيَّد بأدلة وأنساق  ،2اها املسار احلجاجيوَّ القصوى إاّل إذا ق   

 حتظى لكنها الجية اجلاهزة، من األدوات احلجا ُتصبح االفرتاضاتلّياً، وهبذا حجاجية تدعمها وتقويها عم  
الغري  تدخل يف إطار املظنوناتلذلك املطلق من طرف املخاط بي، فهي تبقى دائمًا حمّل شّك  بذلك التوافق
، وقد جتلت هذه التقنّية احلجاجّية يف نص الشعراوي من خالل تقدميه مجلة من احلجج القائمة متفق عليها

                                                           
 .33م، ص9111، 1يُنظر، يوسف القرضاوي، كيف نتعامل مع القرآن الكرمي ،دار الشروق، القاهرة، ط،  1
 99عادل عبد اللطيف، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص 2
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 ئه احلرية اليت قد تصل حدإقحام املتلقي يف العملية احلجاجّية، وإعطا شأنه ذي منى االفرتاض والتقدير العل
 :كن لنا أن منثل هلذه التقنّية اخلطابّية باملخطط التايلاإلعرتاض، ومي

 التعّدد/الوحدانّية والدعوى املناقضةالدعوى                                    

 االفرتاض األول                                                       االفرتاض الثاين               

 (خاطئة وهناك إله ثان   الوحدانّية أن تكون قضّية)                         (صادقة الوحدانية قضيةأن تكون )  

 ؟.ا؟ وملاذا مل نسمع هب.ة األخرىهلأين هي اآل: نذإ              إن كانت صادقة فقد انتهت املسألة         

، (وحدانّية اهلل)ّية ّن الشعراوي يقّدم لنا جمموعة من االفرتاضات يف قضمن خالل هذا النموذج نستنج أ  
م يف مثل افرتاضات تقديريّة متنح للمتلقي حق املوازنة بي احلجج املودعة يف اخلطاب، وبالتايل يكون التسلي

ابع بالدرجة األوىل من شخص املتلقي، ألن املرسل ال ميارس الضغط على املتلقي، نهذه النوعّية من احلجج 
، وحدانية اهلل قضّيةجاء لدعم  واملتأمل يف االفرتاضات اليت ساقها الشعراوي ُيالحظ أّن االفرتاض األول الذي

االفرتاض الثاين  دئه ومتكينها يف كيانات متلقيه، أّماهو افرتاض خيدم توجهه العقدي الذي يريد ترسيخ مبا
املناقض للقضّية جاء مصحوبًا جبملة من األسئلة املقصودة اليت ال جواب هلا، وال سبيل لإلجابة عليها، 

 ، والعملواالعتقاد يف مقتضاه التسليم بهو  اختياره وبالتايل يبقى االفرتاض األول الذي جيب على املتلقي
إعادة هيكلة املعتقد  هذه التقنية اخلطابية يف نظرنا ضمن  السياسات احلجاجية اليت تسعى إىل ندرجتمبوجبه، و 

 .ناوئة اليت تنضوي حتت معتقدات الشعراويملاوإقصاء العقائد وضبطه ورسم مسالكه، 

  وحدانّية اهلل للتدليل علىالمديجة المواضع الحجاجّية. 

مقّدمات أعم من نظام الوقائع واحلقائق والقيم واالفرتضات،  -يف الفصل الثاين هبناذكما -تعّد املواضع    
 دماجها، فيعمل احملاجج على إعليها متفق مغلقة ألجها حجج جاهزة لفظًا ومعىًن، فهي خطابات جاهزةذلك 

الشعراوي  دّعم( هلل املطلقةوحدانية ال) عقيدة أركان ولتثبيت حجاجّية تداولّية،غراض أل يف خطابه وتفعيلها
  :واحد ، وميكن أن منثل لذلك ب    قرآين خطابه مبوضع
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 ىلقال تعاالذي يدعم الدعوى          املوضع         (وحدانية اهلل)الدعوى :﴿      

     .. ﴾         قام هذا املخاص ألّن املتلقي املقصود يف (         كيفيّ .خاص)ع املوضع نو

 .وكيفّي ألّن احلقيقة اليت يضمنها اهلل أفضل من اليت يضمنها البشراإلنسان املسلم          

كرب هادة اهلل لنفسه بالوحدانّية من أفش، ليحسم قضّية وحدانّية اهلل وضعامل أّن الشعرواي ساق هذا يتضح لنا  
املتمثلة يف إجياد املخلوقات، ونصب  ججإاّل بعد أن أقام احلُ  مل تأتدانيته، وهذه الشهادة األدلة على وح
وهبذه الشهادات تتحقق قضّية ، 1العلم الئكة وشهادة الرسل وشهادة أويل، وشهادة املاألدلة العقلّية

ساق يف هذا املقام ُيمل طاقات ذات محولة  (الوحدانية)
ُ
اليت يسعى الشعراوي إىل تثبيث أركاجها، فاملوضع امل

ن ُه اهلل من حقائق و هلي، اإل اهمصدر  باعتبار اعرتاض عليهال ميكن للمتلقي اال تداولّية ثابتةجّية و حجا ما يضم 
، ألّن ما يُثبته اهلل  البشر ايضمنه ن احلقائق اليتووقائع متمثلة يف شهادته بالوحدانّية لنفسه، أفضل كيفًا م

 .والتناقضض للدحض ُمعرَّ مطلق وثابت ال تناقض فيه على مّر التاريخ، وما يقره البشر نسيب 

  (االستدياج وإصابة اإلقناع)الموجهات التعبيريّة.  

فقط، بل تتعدى ذلك عن طريق   املقدمات احلجاجّية على جمرد عرض وسرد ال تقتصر العملّية احلجاجّية  
عرض هذه احلجج يف قوالب لغويّة متنح احلجج محولة وطاقة إقناعّية زائدة، وال يكتفي الشعراوي يف  كيفّية

تجابة خمتلف خطاباته التفسرييّة بعرض احلجج فقط، بل جنده يتبع طرئق خمصوصة يف العرض تضمن له االس
اليت  ن استعمال اإلستفهاماتأعاله ُيالحظ أّن الشعراوي أكثر م واإلذعان، واملتأمل يف النموذج التفسريي

هلذا  ن منثل، وميكن أعليه من حقائق هبدف معرفة موقفه وتوجهه ممّا يعرضه استدراج املخاط بعلى  تساعده
 :ب  املنحى احلجاجي

 

 

 

                                                           
 .399،ص 1/يُنظر، طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
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 دعوى الخصوم                                                            الشعراوي دعوى     

 (وجود آهلة اخرى(                                                                )وحدانّية اهلل)    

 جج االستفهامّية للشعراوياحل                                                                             

 فأين هي؟ لماذا لم نسمع بها ؟   :لو كان مع اهلل آلهة أخرى                                                    

 على نستنتج من خالل هذا املخطط احلجاجي أّن الشعراوي يدافع عن اجملال التداويل ملعتقداته باسرتاجتّية تقوم  
مبدأ إبطال دعوى اخلصم، فاالستفهام يف هذا املقام ليس غرضه البحث عن أجوبة، بقدر ما يسعى إىل إبطال 

ثاين له، ويُطلق على هذا النوع من االستفهامات،  إىل التسليم بوجود إله واحد ال وم، ودفعهممعتقدات اخلص
ستخباراً أو طلبًا ألجوبة بل اجي الذي ليس او السؤال احلج حقيقي، أو االستفهام احلجاجي، أباالستفهام الغري

داللّية  توجيه اخلطاب حنو  وّجهة، وذلك من خالل املسار احلجاجي نبين عليهااستدراجّية يُ  1حجاجّية هو وسيلة
 . مقصودةو  حمّددة

 .دانّية اهللحو على  ديجة للتدليلالم العقليةالحجج  .ب

، وهي 2الصوريةقوهتا اإلقناعّية من مشاهبتها للطرائق الشكلّية  تستمدّ  العقليةاحلجج إىل أّن  لف  قام ساذهبنا يف م  
الشعراوي  الذي قّدمه يف النموذج التفسريي قد آل بنا النظرالبىن الرياضّية، و  على يف الغالب األعم حجج تعتمد
اليت مجلة من احلجج  بقوة عن طريق  اعتماده هذه التقنّية إىل حظور( المطلقة هللوحدانية ال) قضّية للتدليل على

سنعمل على بيان احلجج كما تشبه الطرائق الرياضّية يف الصياغة والرتكيب، وحىت نقف على جملى هذه التقنّية، 
 .وظفها الرجل ونطق هبا خطابه

 تعدد اآللهةأطروحات الخصوم في قضية  المديجة إلبطال حجة التناقض وعدم اإلتفاق. 

، ويعدل الشعراوي إىل 3عن التعارض املوجود يف أطروحات اخلصم هذا النوع من احلجج على إماطة اللثاميعمل   
يقوم  مثحماولته إثبات قضّية وحدانّية اهلل، فيقوم ببسط حججه اليت تدعم قضّيته،  أثناء النوعية من احلججمثل هذه 

                                                           
 .193ن الكرمي، ص’بد اهلل صولة، احلجاج يف القريُنظر،ع 1
 193محادي صمود، ص: يُنظر، عبد اهلل صولة، احلجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقالبد الغربية، اشراف 2
 .191بق، صيُنظر، املرجع السا 3
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يدافع عن قضّية الوحدانّية، ويدعو باملقابل  ه، فنجدوبيان قصورها هادحضل كمحاولة  منه مو ببسط حجج اخلص
 ،ا يعتقدون فيهيتال ةهلتقدمي وتعريف هذه اآلإاّل أّن عجزهم عن   يؤمنون به،اليتة هلتقدمي اآل إىل خصومه ومناوئيه

ثل هلذا املنحى ، وميكن أن منال يستطعون الربهنة عليهما وبي ما يعتقدونه بي  والتعارض وقعهم يف التناقضأ
  :ب    جاجي باملخطط التايلاحل

   ﴿(  وحدانية اهلل)الدعوى                                ... ﴾1  

       .دعوىلل الشعراوي يبسط فرضيتي متناقضتْي                              

 ؟.؟ملاذا مل تعلن عن نفسها.لكن أين هي .(وجود آهلة أخرى) غري صادقةالالدعوى (  الوحدانية) صادقةالالدعوى 

 اإلميان والتصديق ، تتمثل األوىل يفأمام فرضيتْي  تلقيشعراوي يضع املنستنتج من خالل هذا املخطط، أّن ال  
صحيح، فأين هذه اآلهلة  األخري دعاءفإذا كان هذا اال ، أما الثانية فتتمثل يف وجود آهلة أخرى، وحدانّية اهللب

، لّياو اوخطاباهتم منطقّيًا وتد ؟ فاحلّجة هنا قائمة على تعارض اخلصوم يف أطروحاهتم...اليت يّدعون وجودها
ن به احملاجج بي ما يؤم شبه منطقي هو إقامة تناظر -يف نظرنا- حجّية هذا هذا اإلجراء احلجاجي يت  أْ وم  

من  همو خصما يؤمن به، ويُبطل ما يؤمن به التناظر يربهن احملاجج على ، وأثناء هذا هخصوموبي ما يؤمن به 
وهذا السبيل ظاهراً يف املثال الذي ، خالل العمل على ابراز التناقضات والتعارضات املوجودة فيما يعتقدون فيه

 .عرضناه

  (ترشيح معتقد وحدانية اهلل)حّجة التماثل. 

صيغة شكلّية نتوخاها يف تقومي شيء  عن عبارة اوقلنا أجهّ تطرقنا يف مقام سابق إىل هذه النوعّية من احلجج،  
ّجة تقوم على مبدأ اإلقصاء والتثبيت، احل هذه ، لذلك مُيكن القول أنّ 2ما تقوميًا خيدم القضايا اليت ندافع عنها

لتأسيس له، ويتجلى هذا املعطى مفهوم جديد يسعى احملاجج إىل ا وترشيح ئد وتثبيتإقصاء مفهوم سا
قّدم  هذه العقيدة رتسيخ أركانلو ، (املطلقةاهلل وحدانّية ) عقيدةاحلجاجي لدى الشعراوي أثناء حماولته إثبات 

                                                           
 .39آل عمران، آية،  1
 .199محادي صمود، ص: يُنظر، عبد اهلل صولة، احلجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقالبد الغربية، اشراف 2
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﴿وقوله تعالى »: فيقول املوجود بي اخلالق واملخلوق التمايز عن يُبّي فيها مجلة من احلدود اليت   ﴾ 

يعني تنزيها  مطلقا  له تعالى في ذاته، وفي صفاته، وفي أفعاله، فلله تعالى ذات ليست كذاتك، وله 
  :باملخطط التايل وميكن أن منثل هلذا املنحى املنطقي «صفات ليست كصفاتك، وله أفعال لست كأفعالك

 

 (وحدانّية اهلل)الدعوى                                            

 :تنزيه اهلل لذاتهتستمّد هذه القضّية مصداقيتها من                          

 .اإلنسان  أفعال اهلل ليست كأفعال  ،صفات اهلل ليست كصفات اإلنسان  ،ذات اهلل ليست كذات اإلنسان 

تنزيه الذات  من خالل( قضّية الوحدانّية)إثبات  يسعى إىليتضح لنا من خالل هذا املخطط أّن الشعراوي     
،  1وجود شركاء هلل ذا التنزيه جاء كرّد على من ادعوْ ، وهجيعلها مباينة عن كّل املخلوقات اإلهلّية تنزيًها مطلقاً 

فعاله، بوجود آهلة أخرى تشبه اهلل يف ذاته وصفاته وأ ا املفاهيم القائلةقصي ضمنيا فالتعاريف الواردة أعاله تُ 
  على ضرورةً  هو الذي يدلّ  بي اخلالق واملخلوق للذات اإلهلية، وهذه التنزيه والتباين م تنزيهيو هوتؤسس ملف

وهبذا ميكن القول أّن حجة التماثل يف  ،يف أمسائه وصفاته نه مباين عن غريه، ال مثيل لهأل ،املطلقة اهلل وحدانّية
 .اليت ترشح وتثبث عقائد، وتقوم بإقصاء عقائد أخرى مناوئةتفسري الشعراوي تندرج ضمن احلجج الفاصلة 

  (يسم الحدود ببن الخالق والمخلوق)حّجة التعدية. 

( ب)و( أ)إثبات أّن العالقة املوجودة بي ب تسمح لناب من العالقات خاصّية شكلّية تّتصف بضر  إّن التعديّة  
وقد صّرف  2(ج)و( أ)هي عالقة واحدة موجودة بالضرورة بي  ،من ناحية أخرى( ج)و( ب)ناحية و  من

 اليت ، فقام جبملة من التناظرات(وحدانّية اهلل)قضّية  التدليل علىالشعراوي هذا النوع من احلجج أثناء حماولته 
ا ، لو بَنى كّل من العمدة، ومأموي المركز، والمحافظ بيت): مُتّيز اخلالق عن املخلوق ويتضح ذلك يف قوله

فسوف يتفاوت هذا البناء من واحد لآلخر، بحسب قديته ومكانته، وكذلك ال بّد من وجود هذا 

                                                           
 .331،ص 1/يُنظر، طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
محادي صمود، : فاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقالبد الغربية، اشرافيُنظر، عبد اهلل صولة، احلجاج أطره ومنطل 2
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النموذج ميكن أن منثل هلذه العالقات ب و  ،(التفاوت بين إله ومألوه، وبين يِب ومربوب، وبين عابد ومعبود
 :التايلاحلجاجي 

  املأمور، ألّن مكانة العمدة أفضل من مكانة املأموربناء العمدة خيتلف عن بناء              (أ)القضّية. 
 احملافظأرقى من مكانة   ، ألّن مكانة املأموربناء املأمور خيتلف عن بناء احملافظ        (ب)القضّية. 
 كل شيءل واملدبر ، ألّن اإلله هو اخلالقبي اإلله واملألوه وجود تفاوت      ة الم ستنتجة بالتعّديةالنتيج.  

خللق تدرج ينتقل مبوجبه من البديهّيات  التعّدية حّجةنستنج من خالل هذا النموذج، أّن الشعراوي يصرف   
ما هو مسّلم به لدى  فاخلاصّية الشبه منطقّية ملثل هذه احلجج ساعدته على تقدمي إىل ما يُريد التأسيس له،

البتعديّة والضرورة فإذا جاز وسّلمنا هبذا التباين ف ة،كل املمثّلة للدولّ هو ذلك التباين املوجود بي اهليا و  املتلقي
 املطلقة هو الذي ُُيقق قضّية الوحدانية جيب علينا التسليم بوجود تباين ومتايز بي اإلله واملألوه، وهذا التباين

  .وعمالً  إمياناً وتصديقاً  ه من صحتهاتلقيمإىل حتصيل يقي اليت يسعى 

 .(الفصل النهائي) اهللوحدانّية  التأسيس لعقيدة. ج

ينتقل بعد بسط األرضّية املناسبة ملمارسة العملّية احلجاجّية من خالل عرض املقّدمات واحلجج الشبه منطقّية،   
يعمل فيها على دمج األطروحات املسّلم واملتفق عليها، مع  إىل مستوى آخر من املمارسة احلجاجية بنا الشعراوي

 درجة، ومن بي احلجج املاالعتقاد يف صحتهاإىل  همتلقيسيها وترسيخها ودفع ستأاألطروحات اليت يسعى هو إىل 
 :ميكن الوقوف على ما يليالنموذج التفسريي أعاله يف 

 وحدانية اهلل المديجة للتدليل على حّجة الوصل السببي. 

ويتحقق  املنطقي للخطاب، تسلسلال على مجلة من التقنيات اخلطابّية اليت تضمن الوصل السبيب ّجةتتأسس ح  
وقد أشار ديكرو إىل هذه النوعية من ، ائجوالنت احلجج اليت تصل بي ةبط السببيواهذا التسلسل عن طريق الر 

، وتستمد هذه الروابط قوهتا احلجاجّية ألجها تضمن بدرجة  1التقنيات اللسانّية وأطلق عليها مصطلح الروابط املنطقّية
يف  جاجاحلشاع هذا الضرب من وقد واحلجاجّية املسطرة من ق بل احملاجج، كبرية سري اخلطاب حنو أهدافه التداولّية 

                                                           
 .911، ص(مقاربة تداولّية)يُنظر، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، اخلطاب احلجاجي عند ابن تيمّية 1
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وأهدافه  التداولّية، مقاصده تقنيات ساعدته على حتقيق ،وحدانّية اهلل لتدليل على للشعراوي النموذج الذي قّدمه
  :يف قوله احلجاجي ويتضح هذا املنحى، جاجيةاحل

 إذن ما دام اهلل قد شهد لنفسه بالوحدانّية، ومل ي  ُقم له معارض فقد ): يقول الشعراوي (:1)القول
 (سل مت له هذه الدعوى

 :لمخططا 

 اهلل شهد لنفسه بالوحدانّية                   إذن                   اهلل واحد 

 احلّجة                                 الرابط                  النتيجة       

ج ت  ن  فباإلنتقال من احلّجة إىل النتيجة،  للشعرواي مسحكونه يف   احلمولة احلجاجّية والتداولية للرابط السبيبتتمثل 
صديق بوجود والت مياناملتلقي أمام حتمّية اإل، وهذا الّتماهي يضع ة واحلجةجن ذلك نوع من الّتماهي بي النتيع

 .إله واحد

 (إقامة سلطان القرآن في الفصل بين العقائد) السلطة حجج 

الذي  1لدينا أّن ميالد الثقافة العربية اإلسالمّية عقائد وتصورات هي نتيجة ميالد النص القرآين اً ار مشهور لقد ص  
، واملتأمل يف تفسري الشعراوي واإلعتقاد فيها هبا جممل املعامل العقديّة اليت ينبغى لإلنسان املسلم اإلميان حّدد

مصدرًا مهمًا ينطلق منه لبناء تصوراته العقديّة وتوجهاته  همس بسهولة األبعاد السلطويّة للقرآن الكرمي باعتبار يل
قضّية  لتدليل على به يستعي هعلى املتلقي املسلم، جند ثل  سلطةالذي مي النص القرآينإىل املذهبّية، واستنادًا 

 ، ويتضح هذا املنحىعقيدة الوحدانّية حولمن حقائق  الكرمي ا أقره القرآنينطلق ممّ ف ب عنها،الوحدانّية والذ

      ﴿:يف قوله تعاىل -الوحدانّية -ّية وقد عاجل احلق هذه القض) هقوليف التداويل  احلجاجي

   )2: 

                                                           
 .11م، ص9111، 9، املركز الثقايف العريب، ط، (والتاريخالعقل الفقهي السلفي بي النص )يُنظر، ياسي عبد اجلواد، السلطة يف اإلسالم 1
 .39آل عمران، آية،  2
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  تعالى قول اهلل     باعتبار املرسل ثباهتاالسلطة املدرجة إل (    دانّية اهللوح)القضّية: ﴿   

        .. ﴾     (اهلل سبحانه وتعاىل)املرسلسلطتها من قوهتا و تسمّد  جاهزة حّجة نقلّية.  

نستنج أّن احلّجة القرآنّية من الروافد احلجاجّية املهمة اليت يستدعيها  املقتضب ضوء هذا املخطط على   
املأخوذة من القرآن الكرمي باعتباره سلطة وغالًبا ما يستدعيها لرُيشح هبا تعاليم اعتقاده  الشعراوي يف خطابه،

ثل ، وميكن القول أيضاً أّن املتلقي املستهدف يف موتعاليمها نصوصهاب ملزم الذي هو تقريريّة على اإلنسان املسلم
 .ُيس لُِّم بوثاقة القرآن الكرمي اعتقاد وإمياناً ويقيناً املسلم فقط الذي هو اإلنسان  هذه احلجة

 (.وحدانّية اهلل إصابة اإلقناع في صدق) حجاجّية االستدالل بواسطة التمثيل 

اليت أوالها كل من بريملان وتيتكاه اهتمامًا كبرياً  من احلجحغلنا يف مقام سابق على هذه النوعّية تلقد اش  
وهتدف االسرتاجتّية االستداللّية  ،املكونة لألقوال 1أداًة للربهنة قائمة على التماثل احلاصل بي خمتلف الُبىن اباعتباره

 لتدليل علىول، من جهة أخرى عقلَّنة اخلطابو  ،التمثيلّية لدى الشعراوي إىل ضمان فعالّية احلجاج من جهة
صدق قضّية الوحدانّية يعدل الشعراوي إىل بناء استدالل يُعمق من خالله ظاهرة احلجاج ويؤسس عقلياا لعقيدة 

لو بَنى كّل من العمدة، ومأموي المركز، والمحافظ بيتا ، فسوف : فمثل  ): يف قولهويتضخ ذلك  الوحدانّية،
لآلخر، بحسب قديته ومكانته، وكذلك ال بّد من وجود هذا التفاوت بين إله يتفاوت هذا البناء من واحد 

 :ب  االستداليل املنحى وميكن أن منثل هلذا .(ومألوه، وبين يِب ومربوب، وبين عابد ومعبود

 

 

 

 

 
                                                           

محادي صمود، : يُنظر، عبد اهلل صولة، احلجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقالبد الغربية، اشراف 1
 .112ص
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 بناء العمدة خيتلف عن بناء املأمور وبناء املأمور خيتلف =أ 
 1احلامل                                        .                 عن بناء احملافظ  
 بي الناس نظر لوجود تفاوت تفاوتوجود داللة على = ب 

 .واملكانة يف املناصب 
 كما يوجد تفاوت بي البشر جيود أيضاً =ج                 

                                       عاملوضو                             تفاوت بي اإلله واملألوه والرب واملربوب      
 يف ذاته وصفاته وأفعاله على وحدانية اهلل لدّ التفاوت ي= د. 

التفاوت  متثل( ب)و( أ)العالقة بي أّن  جند يف هذا االستدالل أربعة عناصر جتمع بينها عالقة تشابه، أي   
فالشعراوي أّسس  ،التفاوت بي اخلالق واملخلوق (د)و( ج)تشبه العالقة بي ، املوجود بي الناس يف قدراهتم املاّدية

لتفاوت املوجود ليؤسس ل، (املاحل)الواقع بي الناسلتفاوت االواقع الذي يُقّر ب انطالقًا من لييالتمث استداللهيف 
أيضا  شؤونكم، فاخلالقيف  يقول للمتلقي إذا كنتم متفاوتون أن الشعراوي، وك(وضوعامل)بي اخلالق واملخلوق 

ألنّه  ،قضّية وحدانّية اهلل يُعزز صدقوهذا التفاوت هو الذي  ات،املخلوق كل  عن يف ذاته وصفاته وأفعاله خمتلف
  :وميكن أن منثل هلذا االستدالل بالقياس التايل لو مل يكن هناك تفاوت ملا جاز القول بوجود إله واحد،

 بينهمالناس متفاوتون فيما           :المقّدمة الكبرى. 
 وجود تفاوت بي اإلله واملألوه         :المقّدمة الصغرى. 
 وجود إله واحد                  :النتيجة. 

 ،ذاته وصفاته أفعالهوحدانّية اهلل الذي يتمّيز عن خلقه يف الصياغة االستداللية املقتضبة على  تدّل هذه  

 ﴿ :بقوله تعاىلصدق هذه الدعوى اليت قّدمها الشعراوي على ويؤكد اهلل        

                                                           
الفرع، ويكون عادة أشهر من املوضوع، ويأيت ليبي بنيته العالئقية، يُنظر، عبد اهلل صولة،  احلامل أو الرافع وهو املوضوع األصل الذي ُُيمل عليه 1

 .39يف نظرية احلجاج، دراسات وتطبيقات، ص
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    ﴾1
أي أّن قضّية الوحدانّية تسمّد قوهتا ومصداقيتها من االختالف احلاصل بي اخلالق ، 

  .واخللق

 .(إعادة هيكلة المعتقد)لطرائق االنفصالّية الحجاجّية ا. د

على كسر و حدة املفاهيم املتضامنة، وذلك بُغية إسقاط أحد  -كما قلنا سابقاً -يرتكز هذا النوع من احلجج  
،  وتتجلى تقنّية الفصل احلجاجي يف تفسري الشعراوي أثناء حماولته خلق عامل 2فهوم آخرإلبقاء على موا املفاهيم

مفاهيم ال  وإقصاء ما دوجها من هنة على صدقها،جديد يؤطر من خالله عقيدة الوحدانّية اليت يسعى إىل الرب 
 :املنحى احلجاجي قي قول الشعراوي،  ويتجلى هذا الوحدانّية تنسجم مع رؤيته لعقيدة

 فلله تعاىل ذات ليست كذاتك، وله صفات ليست كصفاتك، وله أفعال ليست كأفعالك :حّجة الفصل.   
 (ضمري الفصل)             (ضمري الفصل)             (ضمري الفصل)                            

اوي يُقصي يتولد عن الفصل احلجاجي القائم يف هذا النموذج، تنزيه الذات اإلهلّية  عن باقي املخلوقات، فالشعر   
  الفصل لتقنية عدل الشعراويمفهوم االختالف والتفاوت، وقد  ق، ويُثبِّتُ مفهوم التشابه بي اخلالق واملخلو 

املطلقة هلل سبحانه  وحدانية)رؤيته هلذا األصل العقدي  دعمإميانية وعقدية مُتكنه من العتبارات احلجاجي 
التشابه بي اخلالق واملخلوق خيدم القضّية النقيض، أي تعّدد اآلهلة، أّما التفاوت بي اخلالق واملخلوق ف، (وتعاىل

، يتوّلد الذي يهدم عقائد ويتبث أخرىاملقتضي  هذا على ضوءو  ،هو الكفيل بتثبت أركان دعوى الوحدانّية
وهو توحيد اهلل،  إىل التصديق واإلميان به،  همتلقيلتأسيس له ودفع نحى احلجاجي الذي يسعى الشعراوي إىل اامل

 .3كذا التوحيد، وختليصه من شوائب الشر وإعالن ه

 .على وحدانّية اهلل مديجة للتدليلالوسائل المنطقّية ال .ه

                                                           
 .33الشورى، آية،  1
 .13يُنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج، ص 2
 .391،ص 1/يُنظر، طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 3
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يُعّد القياس من اآلليات املهّمة اليت يستعي هبا الشعراوي قي بناء خمتلف خطاباته التفسرييّة، وسبق أن قلنا يف   
، والثبات صدق قضّية 1مقام سابق أّن القياس هو قول مؤلف من أقوال إذا ُوضعت لزم عنها قول آخر اضطراراً 

على شرعّنة اخلطاب عقاًل من خالل  هاحلجاجّية اليت تساعد جند الشعراوي يستخدم مجلة من األقّيسة( الوحدانّية)
 :يف إثبات قضّية الوحدانّية ما يلى درجةتلوينه مبختلف اآلليات اليت يسمح هبا نظام العقل، ومن األقّيسة امل

 القياس التام. 

املنطقية التامة اليت حتمل من األقسي ة نصوصه جبملة تضمي يعمد الشعراوي يف خمتلف خطاباته التفسرييّة إىل    
، وإلثبات يسعى إىل الربهنة عليهااليت القضايا ويدعم هبا  من جهة يل مبوجبها املتلقيقيمًة حجاجية إقناعية يستم  

  :ب  له ميكن أن منثل اً تام ااسوحدانية اهلل استخدم الشعراوي قيقضّية 

  رى لطلبت هذه اآلهلة طريًق إىل العرشلو كان مع اهلل آهلٌة أخ              :المقّدمة الكبرى.    
  لكن ال توجد آهلة طلبت العرش                   :ىالمقّدمة الصغر. 
 إذن يوجد إله واحد                           :النتيجة.     

منطقّية ضروريّة ، ومقّدمة (مذكورة)مقّدمة كربى : مبنّية على الشكل التايلمن ثالثة أقوال  هذا القياس يتكون 
من مقّدمة كربى  ا الشعراويهصغرى، ونتيجة، واألقوال الثالثة متعالقة داللّيًا فيما بينها كما نرى، وقد انطلق في

وحدانّية )متمثلة يف  ،من املقدمات بالضررة ومستلزمة مسّلم هبا عند املخاط بي، ليصل إىل نتيجة منطقّية ُمست نت جة
 (.اهلل

  المديجة للتدليل على وحدانّية اهلل لمضمرالقياس احجاجّية.. 

خطاباته  أثناء بناءتطرقنا يف املبحث السابق إىل القياس التام الكامل األركان، إاّل أّن الشعراوي ال يكتفي   
قيسة املضمرة، وهي األاحلجاجّية مبثل هذه األقيسة فقط، بل يعدل يف الكثري من األحيان إىل احملاججة باستعمال 

ومن أمثلة ما أْورده ، 2عليها السياق املذكور اليت يدلّ  حمذوفة يف مقّدماهتا، وغالًبا ما تكون املقّدمة الكربى، أقيسة
 ( فلله تعاىل ذات ليست كذاتك، وله صفات ليست كصفاتك، وله أفعال ليست كأفعالك: )الشعراوي قوله

                                                           
 .19ص/9ج( ت.د)اجلزائر، ( د، ط)ان بن زيوش، وعدناين عبد القادر، الفلسفة، املعهد الرتبوب الوطين، يُنظر، عدن 1
 .111يُنظر، حممد مهران، مدخل إىل املنطق الصوري، ص 2
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  وأفعاله اهلل متفرد يف ذاته وصفاته   (     محذوفة)المقّدمة الكبرى. 
 هلل تعاىل ذات ليست كذاتك، وله صفات ليست كصفاتك، وله أفعال      (  مذكوية)ة الصغرىممقدّ ال

 ليست كأفعالك
 تستمد قضية الوحدانية صدقها من التفاوت املوجود بي اخلالق واملخلوق             (محذوفة)النتيجة.       

هبذا القياس املضمر يُقّدم لنا الشعراوي منحى حجاجي مغاير يتسم بالعقالنية يف تقرير عقيدة الوحدانّية،   
اخلالق  وصفات اخلالق واملخلوق، من التفاوت املوجود بي ذات وقوهتا وتستمد عقيدة الوحدانّية صدقها

هلّية عن كّل مشاهبة قد  تنزيه الذات اإل، وهذا التفاوت يسعى من خالله إىلوأفعال اخلالق واملخلوق واملخلوق،
املخلوقات، فالوحدانّية اليت يُقّدمها الشعراوي قائمة على الفصل النهائي بي ذات اخلالق وذات تقع بي اخلالق و 

الشعراوي إىل التأسيس له  املخلوق، ألن الفصل يُزكي ويدعم ويقوي بدرجة كبرية النظام االعتقادي الذي يسعى
 (حمذوفة)مقّدمة كربى : من ثالثة أقوال كما نرى مبينٌ   القياسوهذا لتصديق به واإلعتقاد بوثاقته، ه إىل امتلقيودفع 
متعالقة داللّياً  كّلها  ثة، واألقوال الثال(حمذوفة)، ونتيجة1قتضاءً ا على الكربى دالّة مذكورة ، ومقّدمة صغرىمقّدرة

يف استنباط املقّدمة الكربى  عمال النظرسببه دفع املتلقي حنو التدبّر وا يف نظرنا وهذا اإلضمار، فيما بينها
 .وتقديرها

 المديج للتدليل على وحدانّية اهلل تعايضحجاجّية قياس ال.    

، ويعمد إىل إثبات عقيدة الوحدانّيةالشعراوي يف  اليت اعتمدهامن أهم اآلليات احلجاجّية  قياس الّتعارض يُعدّ   
لذلك ، تعدد اآلهلةالذين يؤمنون ب اخلصوم يف عقائد دو األقيسة البراز التناقض والتعارض املوج هذا النوع من

ما يؤمن به هو، ويسعى إىل دفع املتلقي إىل إثبات و  ،(اخلصم)إلقصاء ما يعتقده الغري  ّدل بالّتعارضستيجنده ُ 
فإن كانت قضّية الوحدانّية غري صادقة : )ويتضح هذا املنحى احلجاجي يف قول الشعراوي ،ق بهاإلميان والتصدي

، فأين هو؟ ملاذا مل نسمع به ؟  فإن كان موجوداً  وتقاعس عن هذه املواجهة ومل يُعارض، فهو ال ... وهناك إله ثان 
 :وميكن لنا أن منثل لذك ب  .( يستحق أن يكون إهلاً 

                                                           
ي تداويل يهتم مبا يقال يُعُد االقتضاء من أهم املصطلحات احلاضرة بقوة يف حقل التداوليات والدراسات احلجاجّية، وهو مفهوم إجرائ: االقتضاء 1

اللغوي ظاهراً من جهة، ومبا يريد املتكلم أن يُبلغه للسامع على حنو غري مباشر من جهة أخرى، يُنظر، حممود أمحد حنلة، أفاق جديدة يف البحث 
 .92م، ص9119املعاصر، دار املعرفة اجلامعّية، مصر، 
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 وجود إله ثان  يفرتضون            (:دعوى الخصوم)المقّدمة الكبرى. 
 لكن أين هو هذا اإلله، وملاذا مل نسمع به؟                            :المقّدمة الصغرى 
 ال يوجد إله ثان ألنه مل يُعلن عن نفسه ومل يُعارض اإلله الواحد                           :    النتيجة . 

آهلة د و وجب التعارض املوجود بي ما يعتقده اخلصوم إثبات إىل ،القياس من خالل هذاالشعراوي  سعىي   
يف هذه القضّية  قائمفنجد الّتعارض  ا،نون هب يعتقدون فيها ويؤميتهذه اآلهلة التقدمي ، وبي عجزهم عن أخرى
يعتقدونه يف وجود آهلة ما يعتقده اخلصوم، وبي ما ال يستطعون الربهنة عليه، لذلك يُطالبهم بإثبات ما بي 

إثبات ما  من عجز اخلصم عنيستمّد قوته  اً حجاجيطابعًا  هذه االسرتاجتيات اخلطابية مثلوتكتسي ، أخرى
 .عنها ونيدافعو  اخلصوم يف القضايا اليت يُؤمن هبااملوجود تناقض التعارض و يربز اليؤمن به عقاًل، وهذا العجز 

 (المديجة للتدليل على وحدانية اهلل قراءة تقويمّية لحركة الحجج) السلمّية الحجاجّية .و

العادي إىل يف أجها خُترج القول من حّيز احملتوى اخلربي  كما قلنا سابقاً،  تكمن أمهية نظرية السالمل احلجاجية  
ذه النظرية و فق نسق تأثرييّة، وغالبًا ما تنتظم احلجج يف ه 1مستوى آخر يكتسب القول مبقتضاه قيمة حجاجّية

االسرتاتيجّية احلجاجّية املعتمدة داخل ن احلّجة األقل تأثري إىل احلجة األقوى، واملتأمل يف م تصاعدي يبدأ
التّدرج يف نظام احلجج من و التصاعدّي ب تتّسم حجاجّيةحركة الشعراوي يالحظ النموذج التفسريي الذي قّدمه 

  :األضعف إىل األقوى، وميكننا أن منثل لذلك ب  

 .النتيجة         يوجد إله واحد                             

     ﴿         (1)احلّجة                              ... ﴾. 

 .لو كان يوجدآهلة آخر ملاذا مل نسمع به(        1)احلّجة                           

  .لو كان يوجد آهلة  أخرى فأين هي(        9)احلّجة                   
   .لو كان يوجد آهلة أخرى لطلبت إىل العرش سبيالً       (  3)احلّجة                   

                                                           
 .22ص –دراسة تداولية  – يُنظر، أمال يوسف املغامسي، احلجاج يف احلديث النبوي 1



يآليات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

293 
 

احلجج  انطق فيه من اخلطايب ضوء هذا السّلم احلجاجي، نستنج أّن الشعراوي خلق نوع من التدرج على     
داخل  هابينفيما التساند  فق حركة حجاجية متسمٌة بنوع منو  ،احلجج األقوىصواًل إىل ثريًا و األقل تأ

، وهذه (وجود إله واحد)متمثّلة يف  معّينةخدم نتيجة و  ،د اخلطاب حنو وجهة داللّية حمّددةد قاتعاضب، طااخل
ل التصورات العقديّة اختز اخلطاب وان فعالّية م فالثكتي املنتهجة من قبل الشعرواي من شأجهاالسياسة اخلطابّية 
وهي  مبقتضاهاودفع املتلقي إىل اإلميان هبا والتصديق  حقيقتها، إىل ترسيخ االعتقاد يف العامة اليت يسعى

 .(وحدانّية اهلل)

التنزيه املطلق )إثبات منحى عقدي آخر متمثل يف  عند الشعراوي، (وحدانّية اهلل)من توابع اإلعتقاد يف و     
تكامل داعمة لعقيدة الوحدانّية،  وهذا الالتأسيس حلقيقة متعالّية  إىل ، تنزيه سعى من خالله(اإلهلّيةللذات 

نوع  ها علىئبناو  ،الوحدانّية والتنزيه يرتجم حرص الشعراوي على تأمي معتقدات متلقيه املنحوت بي عقيديت
مجلة من من خالل  للذات اإلهلّية التنزيهيى اليت يُقدمها ، ويتضح هذا املنح قائقاحل يقي يفاجلزم وال من

 : وميكن أن منثل لذك ب   ،اقتدار الشعرواي وإحاطته مبسالك احملاججة ومتطلباهتا احلجج اليت تُبي عن 

 .ته صفاته وأفعالهالنتيجة        اخلالق خيتلف عن املخلوق يف ذا                                

 .وجود تفاوت بي اخلالق واملخلوق     (1)احلّجة                     

 .وجود تفاوت بي العمدة واملأمور(     9)احلّجة                         

 .     وجود تفاوت بي املأمور واحملافظ(       3)احلّجة                         

خطابّية تنطلق من تقرير التفاوت املوجود بي  تنتظم حركة هذا السّلم احلجاجي كما نرى و فق اسرتاتيجّية   
 .البشر حبسب مكانتهم اإلجتماعّية، لتؤسس للتفاوت املوجود بي اخلالق واملخلوق

 .الشعراويمناقشة أدلّة  .ز

ن ا فيما سبق أهم االسرتاتيجيات احلجاجّية الظاهرة يف خطاب الشعراوي أثناء حماولته التأسيس لعقيدة    لقد جّلي ْ
، ولتحقيق هذا املقصد التداويل املعقود، استعان جبملة من احلجج منها ما هو نقلي املطلقة هلل تعاىل الوحدانّية

هذه اهلندسة ، و ..، ومنها ما هو عقلي صناعي مثل األقيسة املنطقّية واحلجج الشبه املنطقّية...القرآنمثل  جاهز 
املقصود، فخطاب الشعراوي يلتقي  تلقيّية املنوع امرّده لتفسريي،خطابه ا حركة الشكلّية اليت أدار عليها الشعراوي
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يكي، مسلمي، غري مسلمي، مشك)وعامة ( مسلمي) ميكن تقسيمهم إىل خاصة 1فيه شرُية كبرية من املتلقي
 خطاب كوين يتعدى حدود املسلم بأنهخطاب الشعراوي  اإلصطالح علىميكن  لذلك..( علمانيي، حداثيي

، أّما إذا ناقشنا املنحى العقدي الذي سار عليه الشعراوي يف قضّية الوحدانّية، فنجده اآلخر الغري مسلم إىلليصل 
  .يف إثبات الوحدانّية املطلقة هلل تعاىل 2هسابقو لذي رمسه ال خيرج عن اإلطار العام ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 l auditoire، ومتلقي كوين l auditoire spécialمتلقي خاص :  قّسم شاييم بريملان يف مشروعه البالغي املتلقي إىل نوعْي  1

universal املعرفة الدقيقة ،  ويف هذه احلالة  يكون اخلطيب ُمطالب مبعرفة مقام خماط بيه ومستوياهتم الفكرية واإلجتماعّية والسياسّية، وهذه
وتطوره يف  باملتلقي وأحواله متكنه من حتقيق غاياته احلجاجّية ومقاصده التداولّية، يُنظر، حممد سامل األمي الطلبة، مفهوم احلجاج عند بريملان

 .931ص/3البالغة املعاصرة، مقال ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجماالته، ج
اخلطابّية يف إثبات عقيدة وحدانّية اهلل عند كّل من ابن كثري واين عطّية ورشيد رضا، يُنظر للتحقيق يف هذا التمسنا بشكل مماثل هذه االسرتاتيجّية  2

ويُنظر،ابن عطّية األندلسي، احمل رَّر  99ص/3ابن كثري ، تفسري القرآن العظيم، تح، حكمت بشري، دار ابن اجلوزي،ج: املنحى العقدي املوحد
 .392، ص9، ج3219، وينظر، رشيد رضا، تفسري املنار، دار املنار، 3313زيز، دار ابن حزم، صالوجيز يف تفسري الكتاب الع
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 .الشعراويلدى اإللهية  1حجاجية القول في الصفات :المطلب الثالث

 الصفات اإلهلية هي صفاتىل أّن إ ، وإنتماءاهتم العقديّةاختالف توجهاهتم املذهبّيةعلى  علماء العقيدةيذهب   
نفسه اإلميان بصفات اهلل تعاىل وأمسائه اليت وصف هبا » جيب على كّل مسلم  لذلك توقيفّية، ال جمال للعقل فيها،

وهذا املنحى العقدي يف تقرير  2«عليها، وال نقص منها، من غري زيادة رسوله يف آياته وتنزيله، وعلى لسان
ما يُطلق عليه »:يف هذا الصدد يقولالذي فنجد من األوائل ابن القّيم  ،صفات اهلل استقر عليه األوائل واملتأخرون

أمسائه توقيفّية ال صفات اهلل و »:(ه3193) ابن بازاملتأخرين قول  ومن 3«...يف باب األمساء والصفات توقيفي
ا شيء منها بالرأي كمء منها إاّل بالنص من الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة، وال جيوز إثبات جيوز إثبات شي

هذه العقيدة من منطلق قاعدة عاّمة مباحث  وينطلق العلماء يف تقرير ،4«نص على ذلك أئمة السلف الصاحل

 ﴿ :ها القرآن الكرمي يف قوله تعاىلأقرّ            ﴾5   وهذه القاعدة

 ما وذلك بإثبات ما أثبته لنفسه، أو...عتقاد املطلق يف كمال اهللاليف اجملال التداويل اإلسالمي لتؤسس بدورها 
أثبته له رسوله صلى اهلل عليه وسّلم من أمساء وصفات، من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل، فال ننفي 

طريقة تعامل الشيخ واملتأمل يف ، 6ما وصف به نفسه، وال حنرف الكلم عن مواضعه، وال نلحد يف أمسائه وصفاته
، فنجده تارًة ضايا العقدية الكربىالقهذه  معاجلةيف  اً تمنهجًا ثاب ، ال يلتمس حقيقةً يات الصفاتآمع  الشعراوي

 ،ما أقره علماء العقيدة يف قضّية الصفات، وعلى ضوء يف مقام سابق يُثبت الصفة، وتارًة يؤول الصفة اليت أثبتها
والسياسات  ذلك باستقراء خمتلف اآلليات احلجاجّية، و صفات اإلهلّيةال من الشعراويموقف  سنحاول حتديد

 .ةالعقدي تصوراته واسطتهايرشح بة و املذهبيهبا توجهاته  مُ ع  دْ ياليت  اخلطابية
                                                           

 قضّية تُعّد قضّية األمساء والصفات من أبرز القضايا العقديّة الشائكة بي خمتلف الفرق  اإلسالمّية، ومل خبتلفوا حول شيء بقدر اختالفهم يف 1
مذاهب منها ما  يُثبت ما أثبته اهلل لنفسه من صفات، ومنهم من يُنّزه اهلل عن كّل الصفات، ومنهم من  األمساء والصفات، فانقسموا يف ذالك إىل

مي، معتقد مُياثل بي صفات اخلالق وصفات املخلوق، ومنهم املفّوضة ومنهم املعطلة، ومنهم احملرفة، ومنهم املكّيفة، يُنظر، حممد بن خليفة التمي
 11/11م، الرياض، ص3222يد األمساء والصفات، أضواء السلف، أهل السنة واجلماعى يف توح

 .33ه ، ص3111، 3بدر البدر، الدرا السلفّية، الكويت، ط،: ابن قدامة، ذم التأويل، تح 2
 .391، ص3ه ، ج3129، 9ابن القّيم اجلوزيّة، بدائع الفوائد، مراحعة، حممود غيث، مكتبة القاهرة، ط،  3
ه ، 3112قيدة الطحاويّة، تعليق، الشيخ عبد العزيز بن باز، الرئاسة العامة إلدرات البحوث العلمّية زاإلفتاء، الرياض، أيب جعفر الطحاوي، الع 4

 .1ص
 .33الشورى، آية،  5
م، 3229ة، يُنظر، الشيخ عبد االهلل بن حممد، التوحيد وبيان العقيدة السلفّية النقّية، ضبط، أبو حممد أشرف بن عبد املقصود، مكتبة طربيّ  6

 .19ص
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 .صفة اليد لدى الشعراوي حجاجّية تقرير االعتقاد في.1

 ،1إدراج صفة اليد ضمن الصفات الذاتّية اخلربيّة اليت يتصف هبا اهلل سبحانه وتعاىل العقيدة إىلعلماء يذهب   
فمنهم من قال أّن املراد بالّيد هي الّيد احلقيقّية إاّل أجّهم اختلفوا يف حتديد داللة صفة اليد يف االستعمال القرآين، 

 املعتزلة تفاديّاً  هذا املنحى العقدي لدى جندهو  ،والقوةصفة اليد بالنعمة  أوَّلَّ ، ومنهم من 2يف حق ذات اهلل تعاىل
، 4اإلهلّية الذاتها بر قياموأنك ،، ومنهم من قام بتعطيل صفة الّيد عن اهلل3منهم الوقوع يف التشبيه والتجسم

لشيخ الشعراوي من صفة ل العقدي وقفاملحتديد  مقامنا هذاسنحاول يف  ،وعلى ضوء هذه اآلراء واملواقف املتباينة
صفة  منأثناء تشكيل موقفه العقدي  طوَّعها اليت واالستدالالت العقلّية ،احلجاجّيةاملناحي على  وقوفالّيد، مع ال

  .اليد

﴿ :لقوله تعالىيتطرق الشعراوي لصفة الّيد أثناء تفسريه و                     

                     ﴾5   

   قائل  على اآلية  الشعراوي عّلقي:  

اًل، وتنفعل إىل األسفل وإىل ونعرف أّن الّيد جارحة حّرة احلركة، تنفعل ميينًا وتنفعل مشا»
ما جعل اهلل لكّل أصبع مع زميله مهمة، وليالحظ كّل مّنا أصابعه يف  األعلى، وهلا من األصابع

أثناء أي عمل، سيجدها تتباعد وتتقارب حبركة إرادّية منسجمة لتؤدي املهمة، وساعة تعّوق هذه 

                                                           
صف يذهب علماء العقيدة إىل تقسيم صفات اهلل سبحانه وتعاىل إىل إىل صفات ذاتية وصفات فعلية، أّما الذاتية فهي اليت مل يزل وال يزال مت 1

الفعلية هي تلك املتعلقة مبشيئته  هبا، أي ال تنفك عن الذات اإلهلّية، وتنقسم إىل املعنويّة مثل احلياة والقدرة، وخربية مثل اليد والوجه، أّما الصفات
يُنظر، عبد العزيز عبد اهلل الراجحي، اهلداية الربانّية يف شرخ العقيدة الطحاوية، دار . سبحانه وتعاىل، كاالستواء واإلحياء واإلماتة والقبض والبسط

( ت.د)، السعوديّة، 1ة، دار ابن اجلوزي، ط،، ويُنظر، حممد صاحل العثيمي، العقيدة الواسطيّ 91ص/3م، ج9112التوحيد للنشر، الرياض، 
 .99ص/3ج
 111ص/3يُنظر، حممد صاحل العثيمي، العقيدة الواسطّية، ج 2
 .99، ص(ت.د)لبنان، ( ط.د)تنزيه القرآن عن املطاعن، دار النهضة احلديثة، ، يُنظر، القاضي عبد اجلبار 3
 .99ص( ت.د)مطابع اجملد، ( ط.د)عن معاين الواسطّية،  يُنظر، عبد العزيز بن حممد بن سلمان، الكواشف اجللّية 4
 .11املائدة، أية،  5
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 اجلارحة عن أدء هذه مهمتها فأنت قد غللتها، أي ربطتها عن التصرف املطلوب، ومعنى قوله

﴿     ﴾  مشلولة احلركة -العياذ باهللو -أي أّن يد اهلل... 

﴿: وُيتابع سبحانه             ﴾،  وهو يعطي من ُيريد، وكلمة

إّن لفالن علّي يد ال : جليف اللغة ُتطلق على اجلارحة وُتطلق على النعمة، فيقول الر" اليد"
أي أنه قّدم مجياًل ال ُينسى، واستعملت اليد بهذا املعنى ألّن مجيع التناوالت تكون بالّيد،  أنساها،

 ﴿: يقول سبحانه وتعاىلُتطلق الّيد وُيرادبها امللكّية فو         ﴾1 

 .أي الذي ميكلك أن ُينكح إمرأة، هو الذي يعفو

 ﴿ :الّيد على من له والية يف عمل من األعمال، لذلك جند احلق قد قالوُتطلق       

      ﴾2  وآدم هو اخللق األّول، وكّلنا من بعده خملوقون بالتناسل من

اليد تطلق كلمة : إذن( كن)الزوجّية، وقد كّرم اهلل اإلنسان بأنه خلقه بيديه، وخلق كّل شيء بـ 
املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يّد :)على معاٍن متعّددة، والرسول يقول

أي عندما جتتمع األيدي تكون هي اليد القادرة، وعندما نقرأ كلمة اهلل هل ( على من سواهم
 حنصرها يف نعمته أو ملكه؟

﴿                 ﴾3 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم بذاته فلنقف عند الوصف، نعم له يد، وله يدان، وإياك أن تتصور   
أن كل ما يتعلق باهلل مثل ما يتعّلق بك، ألّن األصل لك وجود اآلن، وهلل وجود، ولكن 

يد مثل أيدينا، إّن له : وجودك غري وجود اهلل، وكذلك يده ليست كيدك، حتى ال نشبه ونقول
                                                           

 .919البقرة، آية،  1
 .93ص، آية،  2
 .3امللك، آية،  3
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: فلنقل أّن املراد باليد هو القدرة أو النعمة، واهلدف الراقي هو تنزبه اهلل احلق، وهناك من يقول
( ليس كمثله شيء)إّن هلل يدًا ولكن ليست كأيدينا ألننا نأخذ كّل ما يأتي وصفًا هلل على أّنه 

 أّنه صنع موسى على عينيه: والتأويل ممكن، مثلما بّين احلق

أحذ أي مسألة تتعلق بوصف اهلل إما كما جاءت، بأن له يد لكن ليست كاأليدي، وله ُتو  
: وجود ال كوجود البشر، وله عني ليست كأعني البشر، ولكن كّل وصف هلل نأخذه يف إيطار

وإّما أن نأخذ الوصف بالتأويل، وُيراد بها النعمة وُيراد بها القوة، ويقول ( ليس كمثله شيء)

 ﴿ :احلق        ﴾  ُسبحانه بأن ُيرّد بأّن له النعمة، ومل يكتف : واملراد هنا هو

وإياك أن تقول .... ال بل يرد مبا هو أقوى مّما ُيمكن، فهو ُيعطي بيديه اإلثنتني. ُتعطي واحدة

﴿ تلك اليد الُيمنى أو الُيسرى، ألّن كلتا يدي اهلل ميني،            ﴾ 

 .1«قحانه ال ميكن أن يكون خبياًل، حتى وإن منع احلق فذلك منح وعطاء وإنفابأي انه س

 من صفة اليد العقدي التحليل الحجاجي لموقف الشعراوي. 

يف تقرير وتشكيل موقف  هُ مس مباشرًة تردديل الذي قّدمه الشعراوي لصفة الّيد موذج التفسرييالن يفإّن املتأمل    
صفة اليد يف حق  ايُثبُت فيه األوىل: رؤيتْي متابي نتْي ال متعارضْي  يتحرك و فق، فنجده اليد صفةحمّدد لعقدي ا

هذا املنحى  ويف سبيل تقريرصفة و فق السياقات اليت ترد فيها، الهذه  بتأويل يقوم فيها ةالثانيّ و الذات اإلهلّية، 
صفة العقدي من عمد إىل اسرتاتيجّية حجاجّية يربُّر من خالهلا موقفه  ،العقائد اإلميانّية الكربىثل هذه مل التصوري

احلجاجّية للنموذج التفسريي الذي حنثه مقاربتنا أثناء  عنه وهذا ما سنحاول الكشفيف حق الذات اإلهلّية،  الّيد
 .لصفة الّيد

 .للموقف العقدي من صفة الّيدالمعتمدة في التمهيد ّية المقدمات الحجاج. أ 

 نسقالمن  قي باخلطابتتر  وممهدات مقّدماتإىل  ةسالف اتحتتاج العملّية احلجاجّية كما  ذكرنا يف مقام  
وتعّد  ،املمارسة احلجاجّية االخنراط يف حنويدفع باملتلقي  احلجاجي التداويل الذي نسقالإىل  اإلخباري السردي

                                                           
 1911/1913، ص1حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي،جيُنظر،  1
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ّية، ومسالك مهّمة احلجاج العملّية ةمارسات منهجّية ممه ّدة ملمرتكز  باعتبارها، يمنطلق كّل فعل حجاج املقدمات
نذكر ما  موذجومن املقّدمات املستعملة يف هذا الن ،تضمن بدرجة كبرية حتقيق انطالقة  توافقّية بي طريف احلجاج

 :يلي

 (يجاجحلا ياسملل هتئيهوتشد المتلقي ) الوقائع الحجاجّية. 

يف حتصيل االعتقاد وترسيخ اإلميان  هي ،حجاجه يف هذا النموذجالشعراوي  بين عليهااليت يمة العا ىإّن الدعو    
ها حسب خمتلف تأويلوبي ، تارةً  صفة الّيد ثباتإثنائية  بي ، وهذا االعتقاد واقعاإلهلّية يف حق الذات صفة الّيد

لنصه  واحلسم فيه، جند الشعراوي ميهد  احلجاجي كاملعرت  هذا ، وقبل اخلوض يفتارًة أخرى السياقات اليت ترد فيها
 قدمراميه، و يُدرج مبوجبها املخاط ب يف مقاصد اخلطاب و حتقيق انطالقة مثالّية  تضمن له مجلة من الوقائعبافرتاض 

أو  ضحدكون عرضة للال يأّن نظام الوقائع هو نظام توافقي بي املخاط ب واملخاط ب،  إىل يف مقام سابق هبناذ
  :رصد ما يلييف هذا النص  ن ةالشك، ومن بي  الوقائع التمهيديّة املدرج

 ونعرف أّن الّيد جارحة حرّة احلركة، تنفعل مييناً وتنفعل مشاالً، "يقول الشعراوي             األولى الواقعة
وساعة تعّوق ...مهمةوتنفعل إىل األسفل إىل واألعلى، وهلا من األصابع ما جعل اهلل لكّل أصبع مع زميله 

 ".ا، أي ربطتها عن التصرف املطلوبهذه اجلارحة عن أدء هذه مهمتها فأنت قد غللته

يبدو أّن املسار احلجاجي الذي توخاه الشعراوي يف هذه الواقعة متوافقًا شكلياا مع املنطلقات العامة اليت ُياول  
داخل يف  -املرتدد بي اإلثبات بي والتأويل-عليه وهذا املنحى الذي سار ، فيما خيص صفة الّيد التأسيس هلا

أي  وتشكيل قبل تقرير طرفا احلجاج سياسته اخلطابّية القائمة على خلق أرضّية توافقّية متفق عليها ينطلق منها
م مفهومًا عامًا للّيد يضع مبوجبه املتلقي يف  هجندلذلك ة، إلهليموقف عقدي من صفة اليد يف حق الذات ا يُقدِّ

  . صورة قبل اخلوض يف ما هو أعمق وأهمال

 في التمهيد للموقف العقدي من صفة الّيد ةالمعتمدحجاجّية الحقائق ال. 
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تج عنهما حقيقة يُريد احملاجج بي واقعتْي تنيف الربط بي الوقائع، وغالبا ما يكون الربط  1يندرج عمل احلقائق
قد أفضى النظر إىل حضور هذه التقنية احلجاجية فّعال، و و  ناجح نطالق منها يف سبيل بناء مسار حجاجياال

 : أثناء متهيد الشعراوي ملوقفه العقدي من صفة اليد، وميكن أن منثل هلذا املنخى احلجاجي باملخطط التايل

 جارحة الّيد عن أدء مهمتها فأنت تكون قد غللتهاوساعة تعوِّق (                      أ)الواقعة. 

 قول اليهود                    ( ب)الواقعة﴿           ﴾. 

  مشلولة احلركة -والعياذ باهلل-أي أّن يد اهلل   المؤسسة        ( ج)الحقيقة..... 

الرتدد احلاصل إّن مثل هذه االنتقاالت احلاصلة من نظام الوقائع التوافقي إىل نظام احلقائق التأسيسي، يُبي عن   
 يف هذا النموذج همن صفة اليد يف حق الذات اإلهلّية، لذلك جند العقدي لدى الشيخ الشعراوي يف تقرير موقفه

ة انفرد هبا الشيخ الشعراوي غييب، وهذه املماثلموجود على ما هو  هو قياس املماثلة أو إسقاط مايعتمد على 
، وذلك من باب تنزيه الذات 3وال عند املتأخرين 2ال عند األوائلحبيث مل جند هلا مثياًل يف مصنفات التفسري، 

الرتدد احلاصل لدى الشيخ  ملخلوق وبي يد اخلالق لتعكس، لذلك جاءت هذه املماثلة بي يد ااإلهلّية عن املشاهبة
 .الشعراوي يف تقرير موقفه العقدي

 (صفة الّيدصون المعتقد من )الحجاجّية  القّيم. 

، 4اخلطاب هيف احلجاج مرتبة عالّية، وتتنزل منزلة سامّية، إْذ عليها يدور احلجاج، وهبديها يتوجّ  حتتل القّيم   
الشعراوي يهتدي جبملة من القّيم الدينّية اجملّردة الثابتة يف  مس أنّ النص الذي حنن بصدد مقاربته، يل واملتأمل يف

                                                           
مد قلنا يف مفام سابق أّن احلقائق تقوم على فكرة الربط بي الوقائع، وبذلك فهي تتأسس يف الغالب على مفاهيم ضمنّية فلسفّية، يُنظر، حم  1

 .339سامل حممد األمي الطلبة، احلجاج يف البالغة املعاصرة، ص
»): يذهب أبو حّيان األندلسي يف تفسريه لقوله تعاىل 2               »)  إىل أن اليهود أرادوا بغّل اليد البخل، ويذهب

و حّيان األندلسي، ابن كثري إىل أن اليهود ال يعنون بذلك أّن يد اهلل موثقة، ولكن املراد بالّيد يف هذا املقام اّن اهلل خبيل أمسك ما عنده، يُنظر أب
، ويُنظر، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، تح، حكمت بن .311ص/1تفسري البحر احمليط، تح، الشيخ عادل عبد املوجود، دار الكتب العلمّية،ج

 .111ص/ 1بشري بن ياسي، دار ابن اجلوزي، ج
الوصف بالبخل يف العطاء، ألّن العرب جيعلون العطاء معرباً عنه ( يد اهلل مغلولة)ومعىن : يذهب الطاهر بن عاشور يف تفسريه هلذه اآلية بقوله 3

 .912ص/1بن عاشور، احلرير والتنوير، جباليد، يٌنظر، الطاهر 
 .91، ص(دراسة وتطبيقات)يُنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج  4
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 بي ، ومناملخاط بيظرًا للتوافق احلاصل عليها بي ن واستثمارها عمد إىل استحضارهافيحقيقتها بي املسلمي، 
 : املعتمد يف تقرير املوقف العقدي من صفة الّيد ميكن رصد ما يلياحلجاجّية القّيم 

 قوله تعاىل            :تنزيهية القيمة األوىل: ﴿                ﴾   

 الذات اإلهلية عن مشاهبة البشر تنزيه  هو اهلدف الراقي: قول الشعراويي           :تنزيهية  القيمة الثانّية. 
 ن هلل يد ليست كأيديناضرورة اإلميان بأ: قول الشعراويي   :         عقدية ةالقيمة الثالث      . 
  د الُيمىن أو الُيسرىإياك أن تقول تلك الي: قول الشعراويي            :تنزيهية القيمة الرابعة. 

يف تنزيه الذات اإلهلّية عن املشاهبة  والصارم االعتقاد اجلازم حتصيل احلجاجّية املنبثقة عن هذه اآلية هي إّن القيم 
، ولذلك جنده (صفة الّيد)للشعراوي من  العام تؤطر بشكل كبري املوقف العقدي اآلية الكرميةف أو التمثيل،

عليه يف بناء عقيدته من الصفات، فالقيمة التوافقّية اليت حتظى هبا هذه اآلية من يتخذها كمنطلق عام يرتكز 
تصوره العقدي، أّما  كمنطلق يبين عليه هاإعتمادلها هي اليت دفعت الشعراوي إىل الناحّية الداللّية ومن ناحّية مرس

يطار العام اآلية، وتأسيسًا عليه داويل يدعم اإلحجاجي ت ال املنحوتة من ق بله فهي تسادنديّة تنحى منحااألقو 
لتسييج عقيدة الصفات وصوجها من كل ما ميكنه أن يتسبب يف فسدها أو  ميكن القول أّن الشعراوي ندب نفسه 

وقد تتحقق هذا املْأيت العقدي عن طريق تفعيل مجلة من القيم احلجاجية التنزيهية  خلطها بعقائد أخرى مناوئة،
 .ئد ومتكينها يف كيانات املتلقي تصديقا وإمياناً العقا يةتقو اليت من شأجها 

  (بين التأويل واإلثبات صفة الّيد)المواضع الحجاجّية. 

بدرجة   ان  ن ُ كِّ ، ميُ  (صفة الّيد)اليت استند إليها الشعراوي يف تشكيل موقفه من  إّن استخراج املواضع احلجاجّية   
فيه بي إثبات صفة الّيد وبي وتأويلها، يرتدد الُنظم الشكلّية اليت توخاها يف بناء تصوره الذي كبرية من رصد 

 :ما سنحاول رصده  املنحى العقدي هو وهذا

 .في حق الذات اإللهية تأويل صفة الّيد لشرعنةالمديجة  المواضع الحجاجّية .1

نساق خطابّية وحجاجّية تستند إىل بناء أ ، إىل(الّيدصفة )لآليات اليت ترد فيها  عمل الشعراوي يف تأويله   
مضمرة أقرها سلفه من املفسرين، ويف سبيل ضمان سريورة املنحى العقدي املعتمد يف أمهات التفسري  مواضع
اليت تؤّول  األوىل يٌن على أصول اإلعتقادمب منحا( صفة الّيد)العقدي من  اء موقفهينحى يف بن، جنده األوىل
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املواضع املدرجة يف حتقيق شرعّية  بي ، ومنّية حسب السياقات اليت ترد فيهايف حق الذات اإلهل صفة الّيد
  :يل لدى الشعراوي مُيكن رصد مايليالتأو 

إّن : يف اللغة على اجلارحة وُتطلق على النعمة، فيقول الرجل" اليد"تطلق كلمة        الموضع المعجمي*
أقرته العرب يف كالمها والقرآن  علىكيفي         ألنه يستند ساها       موضع توافقي  لفالن علّي يد ال أن

 .لتأويل صفة الّيد رب          اعتماده كمنلطق متهيدينزل بلسان الع

﴿ :قول تعاىل       األول الموضع*          ﴾        املراد بالّيد

موضع مضمر           ال تأويلحّددت داللة  ألن مجيع التناوالت تكون بالّيد والقرينة يُنفق هي منالنعمة      
 .   1 يُكّرس بعض  التوجيهات التفسرييّة املوجودة عند بعض العلماء األوائل

   ﴿ :قوله تعاىل        الثاني الموضع*      ﴾         املراد يالّيد

عند  متفق على تأويلهالقرينة الّدالة على هذا التأويل يعفو وعقدة النكاح      موضع فرعي مساند امللكّية    
 .ناملفسري

﴿ :قوله تعاىل         الرابع الموضع*        ﴾           املراد بالّيد

 كّرسيُ مضمر موضع          الوالية يف العمل             ألّن احلق سبحانه وتعاىل هو من له واليه خلق آدم
 .     2التفسرييّة املوجودة عند بعض العلماء األوائل اتالتوجيه  بعض

                                                           
ما أقره  إّن املواضع اليت نقصدها يف هذا املقام ال ختتص باآليات فقط، بل بالتأويالت اليت اليت حنتها الشعراوي، واليت مل خترج يف جمملها عن 1

»: )يف املوضع األول جند ابن كثري يُفسر قول تعاىل أغلب املفسرين، فمثالً              ») أي : )فيقول

ويقول ( وهذه استعارة عن نعمه السابغة)ويقول أيب حّيان األندلسي ( يداه أي نعمتاه)ويقول ابن عطّية واملقصود ( واسع الفضل، جزيل العطاء
، يٌنظر، ابن  (جلودواملبالغة يف ا...وقول يداه مبسوطتان، نقض لكالمهم، وإثبات لسعة فضله، وبسط اليدين متثيل لسعة العطاء)الطاهر بن عاشور، 

، ويُنظر،  أيب حّيان األندلسي، 313، وينظر، ابن عطّية، احملرر الوجيز يف يف تفسري الكتاب العزيز، ص113ص/1كثري، تفسري القرآن العظيم، ج
 لّيد ، وهذا املنحى التفسريي لصفة ا931ص/1، ويُنظر، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج311ص/1تفسري البحر احمليط، ج

 »: )جند هذا املنحى التأويلي يف املوضع الثالث عند جل املفسرين، فمثاًل جند أيب حّيان األندلسي يٌفسر قوله تعاىل 2       

               »)  ًوهي عبارة عن القدرة والقوة، وعرّب باليد إذ كان عند البشر معتادا أّن البطش : )يعّلق قائال
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المسلمون تتكافأ ): له الرسول صلى اهلل عليه وسّلمقو            موضع حجاجي من الحديث النبوي*
ألن األيدي عندما      املراد بالّيد القدرة        (دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يّد على من سواهم

 .مساند يف تأويل صفة الّيد فرعي موضع.          جتتمع تكون هي اليد القادرة

مرتكزات على تأويل صفة الّيد، نستنتج أّن الشعراوي ي بين معامل قراءته  املواضع املدرجة لشرعنةعطًفا على     
مل خيرج يف ليها، وهذا املنحى التفسريي قواعد لغويّة متعارف عمعجمّية وقرائن سياقّية، ويُقيم تأويالته على 

ها  لصفة الّيد امتداداً فكانت آراءه العقديّة اليت حنت ،من سلفهفسرون السابقون ما أقره امل عن إيطاره العام
ميكن القول أّن سريورة البناء احلجاجي املعتمدة لدى  عليهو وتكريساً آلراء سابقيه من علماء التفسري والعقيدة، 

ة يف تأويل احلجاجّية املدرج فنوعّية املواضععن التوجهات العقديّة الكربى، يف جوهرها الشعراوي ال خترج 
بصفتهم منابع  السابقون ا املفسرون أقرهة اليتالعقديّ  التوجهات احلفاظ على ةكر  ف   بقوة كّرست(صفة الّيد)

حلفاظ إىل ا وما يبدو ظاهرًا من تأويل الشعراوي أنه سعى، وتصديقاً  إمياناً  لالستلهام، ومصادر لالستجالب
عليه أي خطاب تفسري يروم بىن ترسيخ مبادئ العقيدة األوىل اليت تُعداً مرتكز يُ ألجل ث و ر و على االعتقاد امل

 .ومراميه اإلقناعّية مآالته احلجاجّيةبلوغ 

 .في حق الذات اإللهية ثبات صفة الّيدإل المواضع الحجاجّية المديجة .2

لنّص بي اإلثبات والتأويل، واملتأمل يف ا يف مقام سابق أّن موقف الشعراوي من صفة الّيد يتقّلب ذهبنا   
صفة الّيد، يتمثل يف إثباهتا، وهذا ُيالحظ أّن الشعراوي يتخذ موقفًا جديدًا من الذي حنن بصدد مقاربته، 

 باسرتاجتّية  استعانة الشعراوياإلنتقال من التأويل إىل اإلثبات  قد اقتضىموقف األول، و لل املوقف اجلديد مباين
عُ  مغايرة، ميكن أن نصطلح عليهاحجاجّية  عتبار ملن يُثبتون صفة الّيد فيه اال باالستدراك احلجاجي الذي يُرج 

إمياناً  الذين يعتقدون الكثري من املسلمي جنده عند اإلثبايت وهذا املنحى العقدي، يف حق الذات اإلهلّية
، لذلك جند الشعراوي يبين خطابًا توافقّيًا خيتزل فيه ثباث صفة الّيد يف حق الذات اإلهلّيةوتصديقًا يف ضرورة إ

                                                                                                                                                                                

إذ املعتاد أّن عن البشر أّن القوة والبطش واالفتدار إمنا ...وهذا كّله عبارة عن القدرة والقوة: )ويذهب ابن عطّية يف تفسري لآلية بقوله( والقوة بالّيد
، يُنظر، أيب حّيان األندلسي، تفسري البحر احمليط، (بيدي أي خلقته بقدريت: )هر بن عاشور يف تفسريه بالقولويذهب الطا( هو بالّيد

، ويُنظر، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، 3111، وينظر، ابن عطّية، احملرر الوجيز يف يف تفسري الكتاب العزيز، ص129ص/9ج
 .119ص/91ج
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ثبات إاحلجاجّية اليت استند إليها الشعراوي يف  املواضع بي ومناملواقف، ويُقرب بي التصور والتصور النقيض، 
  :مايلي صفة الّيد يف حق الذات اإلهلّية

 ﴿:قال تعاىل      :األول الموضع*                  ﴾       موضع

     الصفات ثباتإيف بعض املفسرين  كز عليهيرتتأسيسي 

واهلل سبحانه وتعاىل أعلم بذاته فلنقف عند الوصف، نعم له يد، : الشعراوي يقول:        الموضع الثاني*    
من  التوجهات العقديّة املوجودة عند بعض العلماء األوائل يُكّرس بعض مضمر موضعوله يدان       

 .1علماء العقيدة والتفسري

 اً مغاير  اً عقدي اً ، أّن الشعراوي يُقّدم تصور ت صفة الّيدإثبا ة لتزكية عقيدةاملدرج ه املواضعنستنج من هذ   
يُكرس ما أقره بعص العلماء الذين يُثبتون صفة  ،ذا التصور الذي يثبت من خالله صفة اليداألول، وه تصورلل

، وعليه (التأويل واإلثبات)الّيد يف حق الذات اإلهلّية، فالشعراوي يقف يف هذا املوقف حلقة وصل بي الطرفي 
ميكن القول أّن سريورة البناء احلجاجي املعتمدة يف هذا املقام ال خترج يف جوهرها عن التوجهات العقديّة 

 .يت أقرها العلماء السابقون، أي اإلثبات خارج النص، والتأويل داخلهربى الالك

وهذا االختالف ثبات والتأويل، بي اإل مّوزع يف هذا النموذج التفسريي نظام املواضع وإمجااًل ميكن القول أنّ  
 تُؤمن بكل  ةلقي رحابة عقديّ ت، وبالتايل فهو يُتيح للمواالختالف ؤسس لرؤية عقديّة تؤمن بالتعدد والتنوعي

 .هااليت أقرها سلف األمة وعلماؤ  ذهبيةاملالتصورات ديّة و قالع التوجهات

                                                           
اذ موقف عقدي يُثبتون من خالله صفة الّيد يف حق الذات اإلهلّية، من بينهم على سبيل املثال ال احلصر، شيخ يذهب بعض العلماء إىل اخت 1

وال يلزم من إثبات الّيد هلل ...وأمجع السلف أّن هلل يدين اثنتي فقط دون زيادة:)اإلسالم ابن تيمّية الذي يبلور موقفه العقدي من صقة الّيد بقوله
والبيان أّن هلل : )ويقول اإلمام ابن خزمية( باملخلوقي، ألّن إثبات الّيد يف القرآن والسنة وإمجاع السلف ونفي مماثلة اخلالق للمخلوفيأن منثل اخلالق 

»): قوله اختلف العلماء فيما جيب أن يُعتقد يف:) ، ويبلورابن عطّية موقف املثبتون لصفة الّيد بقوله(تعاىل له يدان كما أعلمنا يف حمكم تنزيله  

    ») ديد، وذكر فذهب قوم من العلماء إىل أّن هذه الصفات زائدة عن الذات، ثابتة هلل دون أن يكون يف ذلك تشبيه وال حت

، ويُنظر، احلافظ حممد بن اسحاق بن خزمية، كتاب 111ظر، ابن تيمية، العقيدة الواسطّية، تح،حممد صاحل العثيمي، صنيُ ( هذا الطربي وغريه
وينظر، ابن عطّية، احملرر الوجيز يف ، ويُنظر، 31التوحيد إثبات صفات الرب عز وجّل، تح، حممد هراس، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، ص

 .313زيز، صيف تفسري الكتاب الع
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 .صفة اليددي لتصوي العقالالمديجة للدفاع عن  1الحجج الشبه المنطقّية. ب

 املواقف العقديّة اليت جل صياغةحضورًا وتواترًا يف  من التقنيات الالفتة د احلجج الشبه منطقّيةتقنّية اعتما تعد     
 ها لصف الّيديف سبيل ترسيخ تأويالته العقديّة اليت حنتو ، يروم الشعراوي متكينها يف كيانات متلقيه اعتقادًا وإمياناً 

شبه منطقّية، يستدعي فيها املقايسات والتجريدات العالقات القائم على البضرب من احلجج  الشعراوي يتوسل
ناع وترسيخ اليقي يف خمتص بقوة عالّية يف متكي اإلق -كما هو معلوم- الضرب من احلجج والتوجيهات، وهذا
سنعمل على بيان احلجج وحىت نقف على جملى هذه التقنّية،  ،بسوطة، واحلقائق الدينّية املعروضةاملواقف العقديّة امل

 .كما وظفها الرجل ونطق هبا خطابه

  (صفة اليدصويات الخاصة بوضع الحدود وضبط الت) حّجة التماثل. 

وعزهلا عن باقي  العقدية اليت يروم تسيجها توجهاتهحماولته ضبط أثناء  ماثليعدل الشعراوي إىل حّجة الت  
ن على حقل الدراسات تداولّية بالغة نّوه هبا املشتغلو ، ويأخذ هذا الضبط فعالّية التوجهات العقدية الشائعة

والتماثل هو عبارة عن طريقة شكلّية يتوخاها احملاجج يف تقومي »: الذي يقولمن بينهم عبد صولة ، احلجاجّية
ة اليت عقديّ ال هقفاو مل هتأسيساي أثناء لدى الشعرو  ة احلجاجّية باديّةه السياس، وهذ2«شيء ما تقومياً إجيابّياً أو سلبياً 

قت وباسرتاجتّية ، كما يعمل يف نفس الو مضبوطة حداً  فوراهتا يف شكل مفاهيم وتعاريص  ت  يسّيج اهتا و ه  جُ و  يُبلور ت   
 :باملخطط التايل مباينة لتصوراته، وميكن التمثيل هلذه االسرتاتيجّية اخلطابيةمواقف عقديّة  مضمرة على إقصاء

 طلق الّيد على من له ، وتُ ةا امللكيُتطلق الّيد ويُرادهب": يقول الشعراوي           :حّجة التعريف األولى
 ".النعمةو املراد باليد القدرة و  ،والية يف عمل من األعمال

 نعم له يد، وله يدان...واهلل سبحانه وتعاىل": يقول الشعراوي                حّجة التعريف الثانّية ...
وإياك أن (...ليس كمثله شيء)إّن هلل يداً ولكن ليست كأيدينا ألننا نأخذ كّل ما يأيت وصفاً هلل على أنّه 

 ".قول تلك اليد الُيمىن أو الُيسرى، ألّن كلتا يدي اهلل مييت

                                                           
إجها حجج تّدعي قدراً حمّدداً من اليقي، من جهة تبدو :)يذهب بريملان يف مقام يُفرق فيه بي احلجج الشبه منطقّية واحلجج املنطقّيىة فيقول  1

 هذه احلجج، شبيهة باالستدالالت الشكلّية املنطقّية أو الرياضّية، ومع ذلك فإّن من خُيضعها إىل التحليل ينتبه يف وقت قصري إىل االختالفات بي
 . 323، سامية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب القدمي، ص(والراهي الشكلّية

 .13، ص(دراسات وتطبيقات)يُنظر، عبد اهلل صولة، يف نظريّة احلجاج 2
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مُيثالن توجهاته العقديّة وتصوراته النهائّية من صفة الّيد،  نا الشعراوي يف هاذين النموذجي حّدْينيُقّدم ل   
هبذه األطر ، و الّيديف تصور  إثبايتٍّ لصفة  الثاينالنموذج و  ،لصفة الّيد تأويلي تصوريف  يتمثلول نموذج األفال

صفة  و تُعطل أو ُتكّيفاليت حُتّرف أو متثّل أ األخرى العقديّة ضمنّيًا كل التوجهات الشعراوي يُقصياملسّيجة 
ثلى جلمهور املسلمي1الّيد

ُ
 .، ويُثبت توجهْي عقديْي يرى فيهما احلقيقية التوحيديّة امل

 (.فة اليدإقامة سلطان العقل أثناء تأويل ص) 2حّجة التعديّة 

تسمح لنا هذه النوعّية من احلجج بإنشاء عالقات حجاجّية داخل اخلطاب ننتقل مبوجبها من قضّية إىل أخرى   
عن طريق اإلستنتاج، وهتدف هذه اآللّية إىل اشراك ذهن املتلقي يف استنباط النتائج احلجاجّية املرجوة انطالقًا من 

لصفة )أثناء حماولته التماس الشرعّية التأويلّية  العقلية مثل هذه احلّجةتسليمه باملقّدمات، ويعدل الشعراوي إىل 

    :: يف قوله تعاىل( الّيد        ، وردت  فيلجأ إىل تأويل آيات أخرى

أو ينطلق من حتديد دالالت  على اآلية اليت هو بصدد تفسريها، الداللة املستنبطةط اسقويقوم با، صفة الّيدفيها 
 : املخطط التايلويّتضح هذا املنحى احلجاجي يف  املعىن املعجمي وُيسقطه على اآلية اليت هو بصدد تفسريها،

             قوله تعالى القضّية:               ﴾. 

 يف اللغة ُتطلق على اجلارحة وُتطلق على النعمة" اليد"وكلمة  :املعىن املعجمي         (أ)حّجةال. 
            (النعمة)املقصود بالّيد يف اآلية النتيجة الم ستنتجة بالتعّدية 

أشكال التعارض والتناقض  كل  أّن الشعراوي يصرف حجج التعّدية لتجاوزنستنتج هذا النموذج، ضوء  على        
 حبجج تُثبت نتائج مّدع م ةساعده على تقدمي ت ّية الشبه منطقّية ملثل هذه احلجة، فاخلاصأثناء تأويله لصفة الّيد

منطقي الشكلي القائم بي املعىن الشبه فالتوافق  عجمّية،م لغوية،على قرائن الذي يعتمد فيه تصوره العقدي 
املعجمي ومقاصد اآلية، متصل حبّجة التعديّة اليت أقامها الشعرواي، واليت تُبي بدرجة كبرية على قدرته الفائقة 

 . قرائن لغوية أقرهتا العرب يف كالمها يستند على تصريف الكالم، وخربته يف بناء تصور عقدي على
                                                           

، 1بة دار طربيّة، ط، اين قدامة املقدسي، ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد، شرح حممد بن العثيمي، تح، أبو حممد املقصود، مكت 1
 .12م، الرياض ص3223

إجها حّجة مؤسسة على قاعدة رياضّية تُتيح نقل الصفة من ميدان إىل آخر بناًءعلى القياس، يُنظر، عبد العزيز حلويدق، األسس : حّجة التعديّة 2
 131ص/1جالنرية لبناء شبكات قرائية للنصوص احلجاجّية، مقال ضمن كتاب، احلجاج مفهومه وجماالته، 
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  ّ(صفة اليدامة سلطان العقل في إثبات إق) 1حجة إدماج الجزء في الكل. 

 وتستمّد هذه ،اليت تعتمد العالقات الرياضّية احلجج الشبه منطقّية اجلزء يف الكّل من أهم قانون إدماج عدّ يُ   
من الوصل الذي يُقيمه احملاجج بي الكّل املسلم به، وبي اجلزء الذي يسعى إىل إدماجه  قناعيةطاقاته اإل جةاحل

يقّدم لنا  يف حق الذات اإلهلية، ، وإلثبات صفة الّيدينتمي إىل بعضه يف الكّل، وتقدميه على أساس أنّه كّل واحد
 قضية ضوء اإلمجاع احلاصل على علىو  ،(وجود اهلل)وهي  األمة وعلماؤها فسلإمجاع الشعرواي حّجًة حمّل 

ميكن أن منثل هلذا املنحى و ، (وجود اهلل) لتكون جزء من هذا الكّل املسّلم به (صفة الّيد)  يُدرج ،(وجود اهلل)
 :بالنموذج التايل احلجاجي

 إدماج الجزء في الكلحّجة                                     

 . هامسّلم ب 2(ليس كالوجود هلل وجود) :عليه متفقالالكل                        

 (وجود اهلل) في الكل الجزء المدمج                        (وجود اهلل) في الكلالجزء المدمج         

 (له عي ليست كأعي البشر)                                   (    له يد لكن ليست كاأليدي)          

على ضوء اإلمجاع احلاصل حول وجود اهلل، التأسيس لعقيدة أن الشعراوي ُياول  من هذا املخطط نستج  
  :قوله تعالىضوء  علىاتصاف الذات اإلهلّية بصفة الّيد اليت أثبتها لنفسه، وبصفة العي اليت أثبتها أيضًا لنفسه 

﴿              ﴾،  ومدجمتان درجتان م( العي-الّيد)وهاتان الصفتان

حول صحتها كما ذكرنا يف اإلمجاع الذي أورده اليت ال مراء  فيها، وال خالف  اهلل وجود: الكّل وهي حتت صفة
فمبدأ رد اجلزء إىل الكل مينح للجزء طاقات حجاجّية تساعد على فعل اإلنتقال والتدرج واملقايسة اليت ، ابن تيمّية

 . سس عقالنّيةاملبنّية على أُ ة تشرعيّ  للخطاب منتض

 .صفة اليددي لالعق التصويالمديجة للدفاع عن الحجج المؤسَسة على بنية الواقع . ج
                                                           

هي شكل من أشكال احلجج تتناول فرضيتْي، ليستنتج أنه سواء وقع االختيار على »: يعّرف شاييم بريملان قانون إدماج اجلزء يف الّكل بقوله 1
ج يف الشعر العريب سامّية الدريدي، احلجا « األوىل أو الثانّية نصل إىل الفكرة نفسها، أو املوقف ذاته، أو نتيجتي  هلما نفس القيمة احلجاجّية 

 .912القدمي، ص
العقل واحلس والفطرة : إن العلماء اجتمعوا على وجود اهلل، وأثبتوا ذلك بأربعة أدّلة)يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف شرح العقيدة الواسطّية،  2

 . 33، عبد احلليم ابن تيمّية، العقيدة الواسطّية  تح، ابن عثيمي، ص(والشرع
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احلجج، وتنويع طرائق عرضها،  نظام تكثيف من االسرتاتيجيات اخلطابّية على يعمل الشعراوي يف هذا النوع      
 م، واحلرص على اخضاعهاليقي واإلقناع يف كيانات متلقيهوالتفنن يف بسطها هبدف بناء واقع قائم على حتصيل 

كما جتدر اإلشارة إىل أّن احلجج املؤسسة  اليت يراها مناسبة، الديينّية التوجهات، و اليت يُقّررها العقديّة للتصورات
يسعى اخلطاب إىل تأسيسها  أخرى ، وأحكامهبا حكام مسّلمالربط بي أ»يعمل فيها احملاجج على على بنّية الواقع 

وذلك عن طريق جعل األحكام مّسلم والغري مسّلم هبا عناصر تنتمي إىل كّل واحد، ال ...وجعلها مقبولة وتثبيتها،
رير املوقف العقدي قدرجة يف تالواقع املاملؤسسة على بنية  احلجج بي ومن 1«ميكن أن ُيسّلم بأحدامها دون اآلخر

  :من صفة الّيد ميكن رصد مايلي

  لصفة اليد تصوي العقديالالمديجة للدفاع عن حّجة الوصل السببي. 

حجًة تضمن مظاهر االتصال السبيب  بأجهاالسببّية، وقد عّرفها بريلمان  هذه احلّجة على مجلة من العالئق تتأسس  
بسبب حصول  الذي يضمن الربط بي بعض األحداث املتتاب ع ة بواسطة عالقات سببّية، أو استخالص نتيجة ما

يعدل الشعرواي إىل حجة الوصل السبيب أثناء بسط مواقفه العقدية وتصوارته املذهبية النهائية و  2،حدث أدى إليها
مستهل حديثنا إىل أّن موقف الشعرواي العقدي من صفة الّيد غري ثابت، فنجده يُثبت لصفة اليد، وقد أشرنا يف 

  احلجاجية تارًة، ويؤّول ثارًة أخرى، وهذه التوجه العقدي املرتدد بي اإلثبات والتأويل له مقتضياته العقدية ومرتكزاته
 : باملخطط التايل ذا املنحى احلجاجيهل  كن لنا منثلومي أقناء تشكيل مواقفه،  اليت يستند عليها الشعراوي

 ملت الّيد مبعىن النعمة ألن مجيع التناوالت تكون بالّيدعستوا"يقول الشعراوي  :األول القول" 

 :األول المخطط

 جميع التناوالت تكون بالّيد      ألّن                 النعمة واستعملت اليد بمعنى) 
 احلّجة      الرابط             النتيجة                            

 ألّن األصل لك وجود اآلن، وهلل وجود، ولكن ... نعم له يد، وله يدان) :ول الشعراوييق :القول الثاني
 .(وجودك غري وجود اهلل، وكذلك يده ليست كيدك

                                                           
 .12، ص(دراسات وتطبيقات)، يف نظريّة احلجاجعبد اهلل صولة 1
 .311يُنظر، حممد سامل الطلىب، احلجاج يف البالغة املعاصر، ص 2
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  :الثاني المخطط

 وجوداهلل لك وجود، و                    ألنّ                    نعم له يد، وله يدان . 

 النتيجة         الرابط                         النتيجة                        

، ويف النموذج الثاين (الّيد صفة)مدرجة لتأويل  األوىل احلجة السببّية ي أنّ النموذج هذين يتضح من خالل  
سببّية ربطت بي ما هو مسّلم به، وبي ما يسعى  جة  ن مدعمان حب، وهذان املوقفا(صفة الّيد)أُدرجت إلثبات 

بط عن طريق الر  احلاصل بي األقوال التصاهر هذا وعلى ضوء ،التأسيس له من عقائد وتوجهاتالشعراوي إىل 
لينتج  ،املسلم هبا والغري مسلم هبا بي امللفوظات عمل يف حجاجه على املزجميكن القول أّن الشعراوي  السبيب،

وهذه  ،ّدمها الشعراوياألقوال اليت يُقبي  فرزالعملّية ب على املتلقي ُيصعِّ  عن ذلك نوع من التماهي الذي
 .ىل بعضه البعضباعتباره كل ينتمي إ السياسة اخلطابية تدفع باملتلقي مباشرًة إىل التسليم بضامي اخلطاب

  (إقامة سلطان النقل وهيكلة المعتقد الخاص بصفة اليد)حجج السلطة. 

سبق وقد انشغلنا يف مقام سابق مبثل هذه النوعّية من احلجج، وقلنا أّن حجاج السلطة هو حجاج تأييدي   
تتمثل السلطة يف كوجها دليال ، وغالباً ما يريد احملاجج متكينها يف كيانات متلقيه يدعم املسار احلجاجي لنتيجة ما

عقيدة اصل بي املفسرين وعلماء الاحل والتباين التنازع، وعلى ضوء 1عّول عليه، أو يلوذ بهيُ  صادراً عن مرسل حّجة
مثل  ل الشعراوي يفعدياملوقف العقدي من صفة الّيد يف حق الذات اإلهلية،  حول والفرق واملذاهب اإلسالمّية

ثبتي، وذلك عن طريق دعم كلى توافقي بي املؤّولي و  إمياينتصور  حنث إىل الكربىهذه القضايا العقديّة 
ُ
امل

، وسلطة (اهلل)همرسلملها إىل سلطة القرآن باعتبار يف جم مبجموعة من احلجج تستند -التأويلي واإلثباثي- املوقفي
باعتبار اإلمجاع احلاصل حول الرجوع إليه العرب  وسلطة كالم( ى اهلل عليه وسّلمالنيب صل)احلديث باعتبار املرسل

خمتلف صور السلطة احلاضرة يف تتبع  يف مقامنا هذا ضح األمر أكثر سنحاولتيف التفسري والتأويل، وحىت ي
وجهات وتوزيعها،  ركزها، وطرق متحضورها، مع رصد كيفّيات لصفة اليد الشعراوي الذي قدمه النموذج التفسريي

  .جييف املسار احلجا تصرفها

 .ة تأويل صفة اليدالمديجة لشرعنالسلطة  حجج  .1
                                                           

 .331م، ص9131يُنظر، كريستيان بالنتان، احلجاج، تر، عبد القادر املهريي، دار سيناترا، تونس،  1
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﴿ :املقصودة يف قوله تعاىلالّيد                (1)الموقف      ﴾ هي النعمة      . 

 المديجة للتدليل على هذا التوجيه   السلطة  حجج                             

 :الّيد مبعىن القدرة يف قول النيب                 :قوله تعاىل الّيد مبعىن الواليّة يف              اليد يف كالم العرب 

»)            تطلق على النعمة ألن             »)   (املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى 

 بذمتهم وهم يد على من سواهم                                                       مجيع التناوالت تكون بالّيد

 

﴿:إّن املتأمل يف النماذج التأويلية الثالثة اليت عقدها الشعراوي لصفة اليد يف قوله تعاىل     

   ﴾   العرب، وعلى سلطة القرآن باعتبار املرسل، وسلطة  سلطة كالم جيد أن هذا األخري ارتكز على

صفة اليد اخلاص بعتقد املهيكلة  إعادة احلديث باعتبار مرسله أيضا، وهذه السلطات الثالثة اليت ارتكز عليها يف
 عقائدً  قدموعليه ميكن القول أّن الشعراوي ي ،ذه الصفةهل املعقودة والتأويالت املنحوتة تزكية التخرجيات من شأنه

تلقيه اعتقاداً مل يقدمهما إصابة اإلقناع وحتصيل اليقي فيمن شأنه تفسريي مدعمة بسلطان النقل، وهذا املنحى ال
 .وإميانا

 .صفة اليددي الذي ي ثبت العق يو التصلشرعنة حجج السلطة المديجة  .2

﴿ :املقصودة يف قوله تعاىلالّيد                (2)الموقف       ﴾   ،صفة إهلية

 : ومن بي حجج السلطوية اليت تعضد هذا التأويل
  مبعىن اجلارحة كلم العربترد الّيد يف.       
 من املفسرين الذين أثبتوا الصفات اليت أثبتها اهلل لنفسه 1سلطة السلف.                

                                                           
ريع، وركن من أركان اإلعتقاد شانه شأن النص، وهذه املرتبة اليت ُيظى هبا اإلمجاع يُعّد اإلمجاع يف الثقافة العربّية اإلسالمّية أصل من أصول التش 1

حى اإلثبايت يف تقرير العقيدة دفعت الشعراوي إىل إثبات صفة الّيد يف ضوء سلطة اإلمجاع اليت أثبت الصفات اليت أثبتها اهلل لنفسه، وجند هذا املن
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 إثبات صفاتهثبات وجود اهلل إىل إمبوجبها من  اليت انتقل الشعراوي سلطة العقل.   

ة  تتمتع بسلطة  ، أّن الشعراوي ندب يف سبيل إثبات صفة الّيد أدلاملقتضب ج من خالل هذا املخططنستنت   
تأويل صفة الّيد، وهذا التوجيه قد يبدو متعارًضا مع أحكام التأويل اليت أقرها سابقاً، إاّل  يفاملندوبة  مشاهبة لألدلة

تسعى إىل فك التنازع واإلختالف  ضمن السياسات اخلطابّية التوافقّية اليت ةاحلجاجّية داخلأن هذه االسرتاتيجّية 
 .القضايا العقديّة الكربى هذه احلاصل حول

  (القاضي بتأويل صفة اليد تثبيت سلطان المذهب)حجة الشاهد. 

 يُعتقد فيهما وُُيتج هبما،، 1آين واحلديث يف مدار حجج السلطةالنص القر  -يف مقام سابق- سبق وأن أدرجنا   
وهذا املنحى احلجاجي يأخذ بعي االعتبار املرسل والسلطة اليت ميتلكها، ومدى التوافق احلاصل حوله بي الناس، 

احملاجج  عدلي   واليت املتفق عليها بي املخاط بي اهزةاجلطابات خلل و اقو واألأّما حجة الشاهد فهي ختتص بالنصوص 
يف سبيل بناء واقع عقدي ، و 2ة للمتلقيسيس قاعدة تكون ُمقنعة بالنسب، أو تأما ىل إثباتإليها هبدف الوصول إ

النبويّة، لُيزكي هبا  ديثاحاألو  يةالقرآنعمد الشعراوي أثناء تأويله لصفة إىل استحضار مجلة من الشواهد ُمتزن 
من الشواهد النهائية ملثل هذه القضايا، و رؤيته بواسطتها  خترجياته التأويلّية، ويدعم هبا آراءه العقديّة، ويفصل

 :ما يلينرصد  املدرجة يف حتصيل اليقي من تأويل صفة الّيد

 

 

                                                                                                                                                                                

هي صفة من صفاته، هي يد غري، أجها ليست ( يد اهلل)وقال آخرون، أّن بل : )إمجاع السّلف بقوله مثاًل عند الطربي يف جامع البيان الذي ينقل
هذه صفات كلها زائدة عن الذات، ثابتة هلل تعاىل من غري : )، وجند هذا املنحى اإلثبايت مهد أبن حّيان األندلسي بقوله(جبارحة كجوارح بين آدم

يُنظر، الطربي، جامع البيان عن تأويل أي القرآن، تح، بشار عواد معروف وفارس عصام ( ا كما نصتمؤمن هبا ونقّر هب...تشبيه وال حتديد
، وينظر أيضا ممن نافحو ودافعوا 311ص/1، ويُنظر، أيب حّيان األندلسي، تفسري البحر املخيط، ج313ص/1احلرشاين، مؤسسة الرسالة، مج

م احلافظ البيهقي، أمساء اهلل وصفاته، تح، حممد حمب الدين أبوزيد، مكتبة التوعّية اإلسالمّية، بشدة على هذا املنحى العقدي بقوة، يُنظر، اإلما
 .939ص

، أّما حجة الشاهد فتختص ...(قول اهلل، ثول الرسول، قول الصحابة: )ُتطلق السلطة يف اجملال التداويل احلجاجي املعاصر، باعتبار القائل مثالً  1
 . بالنص نفسه

 .33، ص(دراسات وتطبيقات)د اهلل صولة، يف نظريّة احلجاجيُنظر، عب 2
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  ﴿ :تقربر املوقف العقدي من صفة الّيد يف قوله تعاىل:قضّيةال        

  ﴾                      المراد بالّيد النعمة: من اآلية موقف الشعراوي 

 صفة الّيد تأويل تحصيل شرعّيةفي الشواهد المديجة                   

﴿:قوله تعالى:1ش            ﴾      الوالية أو القدرة:املراد بالّيد اآلية. 

 ﴿:قوله تعالى: 2ش        ﴾     امللكّية: املراد بالّيد يف اآلية . 

املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يّد على ) :قوله الرسول صلى اهلل عليه وسّلم :3ش
 . القدرة: املراد بالّيد يف احلديث(               هممن سوا

 .على اجلارحة وُتطلق على النعمة                         في لسان العرب" اليد"تطلق كلمة : 4ش

يفصل بدرجة كبرية يف  أن ، من شأنهالتفسرييإّن استحضار الشعرواي ملثل هذه الشواهد يف خطابه 
يف  إلميانة االعتقاد واحتصيل وتقويّ ، كما من شأنه صفة الّيد يف حق الذات اإلهلّيةاالختالف احلاصل حول 

وهذا املنحى احلجاجي املعتمد يف التماس شرعّية التأويل، يعكس التصورات العقديّة اليت يُقّدمها ملخاط بيه، 
 والشواهد احلجاجّية بدرجة كبرية املبادئ التأويلّية الساريّة يف املنظونة التفسرييّة الليت تتوسل بكل اإلمكانات

 .العقائد إمياناً واعتقاداً  1ومتكي العقائدىن اليت ميكن أن تكون هلا وظيفة يف جتلّية املع

 على حساب اإلثبات تأويلاالنتصاي لل 2س النموذجحجج النموذج وعك.. 

استجالء موقفي عقديي خمتلفي من  لصفة اليد لشعراويالعقدي الذي حنثه ا وقفاملا النظر يف لقد مكننّ   
ثبايت لصفة الّيد يف حق الذات يف الثاين منحا إتأويلي من صفة الّيد ، و  عقدي ، ينحى يف األول منحانسبّيا

ذلك  ي على حساب املنحى اإلثبايت، ويتبّي اإلهلّية، إاّل أنّنا وبعد قراءة معّمقة التمسنا انتصاره للمنحى التأويل

                                                           
 .139يُنظر، علي شعبان، احلجاج واحلقيقة وأفاق التأويل، ص 1
الّ أّن إّن احلديث حول هذه النوعّية من احلجج ال يتأيت إالّ عندما يكون احملاجج بصدد الدفاع عن منوذجْي حجاجْي خنتلفي ال متعارضْي، إ 2

 .املمارسة احلجاجّية داخل اخلطاب  قد تُبي عن مْيله وانتصاره لنمودج على حساب اآلخر



يآليات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

313 
 

، وميكننا أن ثبايتتدعم وتعّضد املنحى التأويلي على حساب املنحى اإل اليت من خالل حشده مجلة من احلجج
 :العقديي الذي حنتهما لصفة اليد جبدول يوضح املسار احلجاجي للنموذجْي ذا التوجه منثل هل

 املنحى اإلثبايت واحلجج املدرجة املنحى التأويل واحلجج املدرجة لتربيره 
اين مبع يف القرآن الكرمي ترد الّيد: احلجج القرآنّية 

  .القدرة، الوالية، أ امللكّية ،النعمة خمتلفة،
 .ترد الّيد يف كالم العرب مبعىن اجلارحة: احلّجة اللغويّة

  .ترد الّيد يف احلديث مبعىن القدرة: حجج من احلديث
  .ترد الّيد يف كالم العرب مبعىن النعمة: احلّجة اللغويّة

 

من صفة الّيد، فاألمنوذج  لشعراويل النهائي عن املوقف العقدي حجج النموذج وعكس النموذج أبانت    
نموذج التأويلي الذي يرى فيه احلّل الوحيد واألمثل لتنزيه الذات هو ال الذي يُريد ت ثب يته إميانًا وإعتقادًا وتصديقاً 

إّن له يد مثل أيدينا، فلنقل أّن المراد باليد هو القدية أو : حتى ال نشبه ونقول)اإلهلّية، لذلك جنده يقول 
( ليس كمثله شيء)ألننا نأخذ كّل ما يأتي وصفا  هلل على أنّه ...النعمة، والهدف الراقي هو تنزبه اهلل الحق

على  وهذا التصور التنزهي للذات اإلهلّية هو ما دفعه إىل اإلنتصار للنموذج التأويلي، 1(والتأويل ممكن
  .ناقضحساب النموذج اإلثبايت الذي قد يُوقعه يف مزالق التعارض والت

 .(ضبط الحدود بين اإلثبات والتشبيه الحاصل حول صفة اليد)طرائق الحجاج اإلنفصالّية . د

على كسر الوحدة املوجودة بي املفاهيم والقضايا املتضامنة،  ترتكز املمارسة احلجاجّية يف الطرائق اإلنفصالّية   
هبدف خلق عامل  وذلك ويّتم هذا الفصل بُغّية اسقاط أحد العنصرين املفصولْي، والتأكيد على العنصر الباقي،

 مفهوميْ  التفريق بيأثناء حماولته  ويعدل الشعراوي إىل تقنية الفصل احلجاجي ،2جديد مغاير ملا هو سائد
 املنحى احلجاجي وهذالذات اإلهلّية، املنسوبة ل (الّيد صفة) أثناء تقرير املوقف العقدي من  4والتشبيه 3اإلثباث

                                                           
 1911، ص1خ الشعراوي،جحممد متويل الشعراوي، تفسري الشييُنظر،  1
 .331، ويُنظر، فليب بروطون، احلجاج يف التواصل، تر، حممد مشبال، ص13،ص(دراسات وتطبيقات)يُنظر، عبد اهلل صولة، يف نظريّة احلجاج 2
الله وعظمته من غري حتريف وال هو اإلقرار بأمساء اهلل احلسىن وصفاته العال اليت تُثب ُت بالكتاب والسنة، وإثباهتا هلل على ما يليق جب: اإلثبات 3

 .92تعطيل وال تكييف وال متثيل، يُنظر، عبد العزيز عبد اهلل الراجحي، اهلداية الربانّية يف شرح العقيدة الطاحويّة، ص
عه كسمعهم، واستوائه  هم الذين ُيشبهون اهلل خبلقه، ويُغلون يف اإلثبات، ويقولون أّن علم اهلل كعلم املخلوقي، وقدرته كفدرهتم، ومس: املشبهة 4

 .91كإستوائهم، يُنظر، عبد العزيز عبد اهلل الراجحي، اهلداية الربانّية يف شرح العقيدة الطاحويّة، ص
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وعقيدة التشبيه،  عقيدة اإلثبات وعي الشعراوي بالتقارب املوجود بي ىلإمّردُه اسرتاتيجيات الفصل القائم على 
الفصل بي العقيدتْي عن طريق تسخري مجلة من التقنيات ُيدث بينهما، لذلك يعمد إىل  واإلنزالق الذي قد

 :سقط عقيدة التشبيه، ويتضح هذا املنحى التقين يف قولهب ُت من خالهلا عقيدة اإلثبات ويُ احلجاجّية اليت يُ ث  

 .نعم له يد، وله يدان، وإياك أن تتصور أن كل ما يتعلق باهلل مثل ما يتعّلق بك   :القول األول

 ضمري الفصل           إقصاء عقيدة التشبيه       إثبات صفة الّيد                

 ألّن األصل لك وجود اآلن، وهلل وجود، ولكن وجودك غري وجود اهلل،   :القول الثاني
 
 (إقصاء عقيدة التشبيه بي الوجودين)(  ضمري الفصل( )حق الذات اإلهلّيةإثبات صفة الوجود يف ) 
 

 .وكذلك يده ليست كيدك، حىت ال نشبه :القول الثالث

 إثبات الّيد    ضمري الفصل  إقصاء التشبه                      

عند ضايا العقيدة إّن هذه املآالت احلجاجّية القائمة على الفصل بي العقيدتْي، تُوحي بالعمق النظري لق   
وحتصل اليقي، وجعل  قناععليها يف إصابة اإلّول يُع حجاجّيةاوي،كما أجها حتمل طاقات الشعر 

للمواقف العقديّة املنحوتة للصفات اإلهلية، فالشعراوي يف هذه املقاطع  ونعنوي ذ وناملخاط بي ُيسّلم/املخاط ب
صون احلجاجية حاول الفصل وإقامة احلدود بي عقيديت التشبيه واإلثبات، وهذا املقتضى اخلطايب من شأنه 

وصونه من كل ما ميكنه أن يتسبب يف فساده أو  خلطه بعقائد أخرى مناوئة للعقائد اليت يؤسس  هاملعتقد وتسيج
  .هلا الشعرواي ويسعى إىل دفع متلقيه إىل تصديقها واإلميان هبا

 .(إقامة سلطان العقل لتجويز التأويلت المعقودة لصفة اليد)الوسائل المنطقّية .ه

، وسبق وأن (صفة الّيد)رير موقفه العقدي من تقيُعّد القياس من اآلليات املهّمة اليت استعان هبا الشعراوي قي   
 يعمد، و 1تطرقنا يف مقام سابق إىل القياس، وقلنا أنّه قول مؤلف من أقوال إذا ُوضعت لزم عنها قول آخر اضطراراً 

لرّد على هبا العقائد الكربى للمسلمي، وا اليت يُقّيدنطقّية األقسية املتدعيم خطابه جبملة من الشعراوي إىل 
                                                           

 إليه.19ص/9يُنظر، عدنان بن زيوش، وعدناين عبد القادر، الفلسفة، ج 1
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يف تقرير املوقف العقدي اليت عدل إليها  األقّيسةبي ومن  ،متلقيهواإلميان من  اليقي، وحتصيل واملناوئي املخالفي
 :ما يلىمن صفة الّيد 

 .صفة الّيد تأويلالمديجة لشرعنة  ةالتامالمنطقّية  ةسقياأل .1

نا يف جبملة من األقسية العقلّية الّتامة، وذهب تهتأويالعلى مبدأ شرعنة  الشعراوي العملّية التأويلّية لدى تتأسس   
هبا  ويدعمالشعراوي عقول املخاط بي، يل مبوجبها يستم   1حجج كونّية: ة املنطقّيةمقام سابق إىل اعتبار احلج

األقسية  قمنا برصد (صفة الّيد)ويف سبيل شرعنة تأويل ، عليهالربهنة  اىلإسعى ياليت العقديّة لقضايا ل تصوراته
  :التالّية

  :القياس التأويلي األول

  تطلق الّيد يف اللغة على النعمة               المقّدمة الكبرى. 

 قوله تعاىل              المقّدمة الصغرى :﴿       ﴾.    

 (.النعمة)املراد بالّيد يف اآلية                        النتيجة      

 : الثانيالتأويلي القياس 

 (.ليس كمثله شيء)                       المقّدمة الكبرى 
 املتعّلقة بالذات اإلهلية فاتصال ضرورة تأويل كلّ                       المقّدمة الصغرى. 
 عن املشاهبة تنزيه الذات اإلهلّية                     التأويل نتيجة. 

يف املسائل  اجملرى التأويلي الذي يرى صحته على ضوء هذه األقيسة نستنج أّن الشعراوي يسعى جاهداً لشرعنة   
تنزيه الذات  حماولته ىلإلي راجع يوهذا املنحى التأو  وصفة الّيد خصوصاً،، ديّة املتعلقة بالصفات اإلهلّية عموماً العق

 .أو التعطيل اإلهلّية عن كل الصفات اليت قد تنزلق باإلنسان املسلم إىل عقيدة التشبيه أو التمثيل

 .األقيسة المنطقّية التامة المديجة الثبات صفة الّيد .2

                                                           
 .ة ألجها خُتاطب نظام العقل الذي يشرتك فيه البشرنطرقنا يف مقام سابق إىل احلّجة املنطقّية العقلّية، وقلنا أجها حّجة كونيّ  1
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يُثبت من خالله صفة  ه يؤسس ملنظور عقدي، جعلاثباهتوإ صفة اليد تأويل بي الشعراوي الشيخ إّن تردد     
يف حق الذات اإلهلّية، وهذا النظر العقدي خمتلف إميانًا وعقيدًة عن املنحى التأويلي الذي أقر به يف مقام  الّيد

اليت تنازع واختلف  ساسّية املوجودة يف مثل هذه القضّيةسابق، ويعدل الشعراوي إىل اقرار عقيدة اإلثبات نظراً للح
كما أّن النظر العقلي حّتم عليه إثبات صفة الّيد يف حق ،  عقديةال مشارهبمن باختالف مذاهبهم و حوهلا املسلمو 

ويف سبيل ، األخرى كما فعلت بعض الفرق اإلسالمّية   1والعدم يف النفي والتعطيلالذات اإلهلّية حىت ال يقع 
 تُغّضد وتدعم هذه الرؤيّة العقديّة، ومن بي األقيسة اليت شرعنة عقيدة اإلثبات يُقّدم مجلة من األقيسة املنطقّية

 :ما يلي ميكن رصد

 .ثباتي األولالقياس اإل   

                تطلق الّيد يف اللغة على اجلارحة   المقّدمة الكبرى.  

 قوله تعاىل                 المقّدمة الصغرى :﴿       ﴾.   

 املراد بالّيد يف اآلية اجلارحة واليت هي صفة من صفات الذات اإلهلّية حتت                       النتيجة

 ﴿القاعدة القرآنّية              ﴾.  

 .الثانياإلثباتي القياس 

 هلل وجود          المقّدمة الكبرى. 
 إذن له يد وله يدان          المقّدمة الصغرى. 

                                                           
عطيل كّل يذهب بعض علماء العقيدة إىل ضرورة إثبات ما أثبته اهلل لنفسه من صفات وما أثبته له رسوله، ألّن الغلو يف التأويل جيرنا إىل نفي وت 1

  »:)عدم، ويستّدل أهل اإلثبات يف إثباهتم بقوله تعاىلالصفات اإلهلّية، وهذا املنحى العقدي يقودنا ضرورًة إىل الوقوع يف عبادة ال    

             ») فهنا نفي املماثلة، مّث أثبت السمع والبصر، فنفى العيب، مث : ويذهبون يف تفسريهم للآلية بقوهلم

 »): أثبت الكمال، فقوله      ») رٌد صريح على املشبهة الذين يُثبون أّن اهلل سبحانه وتعاىل له مثيل، وقوله( :«   

      ») ويُنظر، عبد 331/333أثبت لنفسه السمع والبصر لبينان كماله، يُنظر، عبد احلليم ابن تيمّية، العقيدة الواسطية، ص،

 .99العزيز عبد اهلل الراجحي، اهلداية الربانّية يف شرح العقيدة الطاحويّة، ص
 



يآليات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

317 
 

  ضرورة إثبات صفة الّيد يف حق الذات اإلهلّية حتت القاعدة القرآنّية                    النتيجة﴿  

            ﴾. 

اإلهلّية، ويأيت هذا اإلثبات ضرورًة إىل إثبات صفة الّيد يف احلق الذات من خالل هذه األقّيسة الشعراوي  يسعى   
الشعراوي عقاًل ومنطقاً  وقع ألن عدم اإلثبات يُ  حتت سلطة اللغة اليت تأيت فيها الّيد مبعىن اجلارحة، وسلطة العقل،

خطاب والعدم، فالتوافق املنطقي القائم بي نظام اللغة ونظام العقل حّتما على  ،والنفي ،يف حرج التعطيل
 .ة التسليم به إمياناً وتصديقاً واعتقاداً ة املعتقد اإلثبايت، واإلقرار جبوازه، وضرور إثار  الشعراوي

   (.للحجج المعتمدة في تقرير الموقف العقدي من صفة الّيد قراءة تقويمية)السلم الحجاجي . و

، ةاخلطابات احلجاجيّ تلف خم ضمن املقاربات اليت ترصد وتقيِّم حركة احلجج داخل السّلم احلجاجي ي ندرج    
هو عبارة عن مرافعة تنتظم فيها احلجج و فق نسق حجاجي متساند : إىل  تعربفه بالقول ويذهب أحد النقاد

 الضعف والقوة يف دعم النتيجة ثنائية ، وتندرج احلجج يف السّلم بناًء على1يسعى لدعم وخدمة نتيجة معّينة
أسفل السّلم، بينما تر ُد احلجج القويّة أعلى السّلم، تقع ، فنجد احلجج الضعيفة املمستهدفة من طرف احملاجج

يالحظ  ،لصفة الّيد الشعراوي النموذج التفسريي الذي قّدمهواملتأمل يف االسرتاتيجّية احلجاجّية املعتمدة داخل 
ا أن منثل لذلك باملخططات ميكن لنو  والتساند يف دعم القضايا اليت يُثريها، تتسُم بالتدرج، حجاجّيةحركة 

 :التقوميّية التالّية

  تأويل صفة الّيدالسّلم الحجاجي المديج ل. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
درسات نظريّة وتطبيقّية يف البالغة )احلجاج مفهومه وجماالته: يُنظر، رشيد الراضي، احلجاجّيات اللسانّية والنهجّية البنيويّة، مقال ضمن كتاب 1

 .311ص/9، ج9131، عامل الكتب احلديث،إربد، األردن، (اجلديدة
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   ») :املراد يف قوله تعاىلالنتيجة              ») النعمة. 

 .تنزيه الذات اإلهلّية من ال تأويل اهلدف الراقي(       1)احلّجة

 »):ترد الّيد يف القرآن مبعىن امللكّية، مثل قوله تعاىل(       1)احلّجة           ») 

 (املسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يّد على من سواهم:)الّيد مبعىن القدرة  دُ تر  (      9)احلّجة

 .ويُراد هبا النعمة ُتطلق الّيد يف اللغة(      3)احلّجة

من هذا  واملراد نظام احلجج املقّدمة،التصاعدّي ل املنحى يف معطيات هذا السّلم احلجاجي، يلحظ تأملإّن امل 
التمركز احلجاجي هو خلق حركة خطابّية مبنّية على التدرج يف بسط احلجج من األضعف إىل األقوى، فكانت 

فاحتة السّلم احلجاجي باعتبارها أرضّية توافقّية بي املتخاطبي، لتتو اصل حركة " معىن الّيد يف لسان العرب"مسألة 
يف حق الذات ( صفة الّيد) من التأويلي موقفه العقدي شعراويال السّلم و فق نسق تصاعدي ُيشرع ن ويربر فيه

 .اإلهلّية

  ثبات صفة الّيد في حق الذات اإللهّيةإلالسّلم الحجاجي المديج. 
 

 .(ليس كمثله شيء) :القرآنّية قاعدةالحتت  يداننعم هلل يٌد و     النتيجة        

 »)قوله تعاىل         (1)احلّجة                ») النفي واإلثبات. 

 .اليت أثبتها لنفسه صفاتالاهلل دليل على اتصافه ب وجود        (9)احلّجة
 .طلق الّيد يف اللغة ويُراد هبا اجلارحةتُ          (3)احلّجة

يف حق ( صفة الّيد)يرسم لنا هذا السّلم الطريقة احلجاجّية املنتهجة من ق بل الشعراوي يف تقرير عقيدة إثبات    
اإلثبات من مصادر يقينّية أقرهتا العرب يف كالمها، أال وهي إمكانّية ُوروْد الّيد مبعىن  الذات اإلهلّية، إْذ ينطلق يف

اليت تُثبت ما ة يدالرؤيّة العقي تصاعدي يربّر فيه ويدعم من خالله اجلارحة يف اللغة، مث يذهب و فق نسق حجاج
 والتصديق الذي يروم أثبته اهلل لنفسه من صفات، وبعد أن يستوي التدليل املتدرج، يكون حتصيل اإلعتقاد

 .من خماط بيهحتصيله الشعراوي 

 (.صفة الّيد)مناقشة أدلّة الشعراوي في تقرير الموقف العقدي من . ز
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ن ا فيما سبق أهم االسرتاتيجيات احلجاجّية الظاهرة يف خطاب الشعراوي أثناء حماولته التأسيس ملوقفه      لقد جّلي ْ
يف حق الذات اإلهلّية ، ولتحقيق هذا املقصد التداويل املعقود، استعان جبملة من احلجج ( صفة الّيد)العقدي من 

، ومنها ما هو عقلي صناعي مثل األقيسة املنطقّية ...م العربمنها ما هو نقلي جاهز مثل  القرآن واحلديث وكال
جعل خطابه ال ينتظم و فق ( اإلثبات)و( التأويل)، إاّل أّن تقلب الشعراوي بي عقيديت ..واحلجج الشبه املنطقّية
، (إثبايت وتأويلي) أقام خطابه على توجهْي عقدْيي بل، ضحعقدي وا فيه عن منحىيُدافع  نسق حجاجي واحد

، الشعراوي بصحته والذي أقرّ خمتلفتْي يف علم العقيدة، والواقع أّن هذا املآل العقدي الذي ينتمي إىل مؤسستْي 
أّما إذا ناقشنا يعكس رغبته يف خلق أرضّية توافقّية تُقّر بصحة ما يعتقده املسلمون سواًء املؤولي أو املتبثي، 

 جنده خيرج عن اإلطار العام الذي رمسهإنّنا ال ، ف(صفة الّيد)عليه الشعراوي يف قضّية املنحى العقدي الذي سار 
، وابن  1املنحى التأويلي عند كّل من الطربي هذا املنقسمون بي عقديت التأويل واإلثبات، فنجد علماء التفسري

اإلثبايت الذي يرى بوجوب إثبات  ّما املنحىأوغريهم من علماء التفسري،  4، والطاهر بن عاشور3والقرطيب ،2كثري

                                                           

»): يقول الطربي أّما قوله تعاىل 1          »)  يعنون بالّيد أن خري اهلل مُمْسك وحمبوس، وإمنا وصف تعاىل ذكره بالّيد

»): واملعىن العطاء، وأّما قوله        »)  يعين بالبذل واإلعطاء واألرزاق وأقوات خلقه، يُنظر، الطربي، جامع البيان عن تأويل

 . 311ص/1القرآن، ج
»): يقول الطربي أّما قوله تعاىل 2              ») خبيل، يعىن أمسك ما : ال يعنون اّن يد اهلل موثقة، ولكن يقولون

»): : عنده، وأّما قوله      ») وقوله :(«            ») واسع الفضل، جزيل العطاء، : أي

 .111/113ص/1يُنظر، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج
»): يقول القرطيب، واّما قوله تعاىل 3             ») فقالوا أّن اهلل خبيل، ويد اهلل مقبوضة عّنا يف العطاء، وأما قوله :

(«     » )بل نعمته مبسوطة، فالّيد مبعىن النعمة، يُنظر، حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، : أي

 .93/91، ص9تح، احلسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، ج
»): يقول الطاهر بن عاشور  وأّما قوله تعاىل 4            »)  وصف اهلل بالبخل يف العطاء ألّن العرب جيعلون العطاء

»): معرباً عنه بالّيد، وأما قوله              »)  ،نقض لكالمهم وإثبات سعة فضله تعاىل، وبسط اليدين متثيل للعطاء

 .912/931ص/ 1وهو يتضمن تشبيه اإلنعام بأشياء تُعطى باليدين، يُنظر، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج
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، 2، وابن تيمّية1نجده عند كّل من اإلمام احلافظ أيب بكر بن احلسي البيهقيفصفة الّيد يف حق الذات اإلهلّية 
املنقسم  والتقدير النظريي، ، وغريهم، ولعّل هذا املآل التفسري 3وإمام األئمة أيب بكر حممد بن اسحاق بن خزمية

دفع بالشعراوي إىل بناء موقف عقدي من صفة الّيد جيمع فيه بي املدرسة  هو الذي التأويل واإلثباتبي عقيديت 
يف اإلثبات، وذلك هبدف دعم ثوابت األولي، وتوحيد عقائد املسلمي بإجهاء االختالف والتنازع  التأويلّية ونظريهتا

 .حول هذه املسألة العقدية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

»): يقول البيهقي، وأّما قوله تعاىل 1                                  

         ») ...( فيكفي أن  نٌثبت هلل يدْين ت  ٌليق ان  جبالله وكماله، من غري حتريف، وال تعطيل، ومن غريمتثيل وال

 .939، البيهقي، كتاب أمساء اهلل وصفاته، ص(تكييف
أنتم تثبتون هلل تعاىل يدًا حقيقّية، وحنن ال نعلم من األيدي إاّل أيدي املخاوقي، فاجلواب أن : فإن قال قائل: يقول بن تيمّية يف هذه املسألة 2

في مماثلة اخلالق ال يلزم من إثبات اليد هلل تعاىل أن منثل اخلالق باملخلوقي، ألّن إثبات الّيد جاء يف القرآن والسنة وغجماع السلف، ون: نقول

»:)للمخلوقي يدّل عليه الشرع والعقل واحلس، أّما الشرع فقوله تعاىل                  » )  ،وأّما العقل

ة، فيلزم من فال ميكن ان مُياثل اخلالق املخلوق يف صفاته، ألنّه عيبًا يف اخلالق، وأّما احلس، قكل إنسان يشاهد أيدي املخلوقات متفاوته ومتباين
 .111مّبة، العقيدة الواسطّية، صتفات أيدي املخلوقي وتفاوهتم مباينة يد اهلل أليدي املخلوقي وعدم مماثلته هلم يبحانه وتعاىل، يُنظر، ابن تي

مع البيان أّن هلل يد، كما أعلمنا يف حمكم تنزيله، أنّه خلق آدم بيديه، وكما أعلمنا أّن له يدين مبسوطتْي، :...حممد بن اسحاق بن خزميةيقول  3
زمية، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز والبيان الشايف أنّه خلق آدم بيديه، ال بنعمتيه، يُنظر، حممد بن اسحاق بن خ...ينفق كيف يشاء

 .311/333وجّل، تح، عبد العزيز الشهوان، دار الرشد، الرياض، ص
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 .ستواء لدى الشعراوياالعتقاد في صفة االجاجّية تقرير ح.2

ذلك ألجها ّية، ضمن الصفات الفعلية يف حق الذات اإلهل (ستواءصفة اال)دراج إعلى  علماء العقيدة اتفق     
من  هم، مل مينع2الصفات الفعلّيةضمن  صفةال ادراج هذه إالّ أّن هذا اإلمجاع حول ،1متعّلقة مبشيئته سبحانه تعاىل

ء يف حق الذات اإلهلّية ستواداللة اال إىل أنّ  قسمٌ  ذهبف، يف االستعمال القرآين حتديد داللته االختالف حول
إثبات االستواء على حقيقته، منطلقي من ذهب إىل من  ، ومنهم3قصدالع، و ا رتفال، واارستقر اال، و العلو :هو

، وعلى ضوء هذه 5إىل االستالء والغلبة صفة االستواء أّول هم منمن، و 4قاعدة االستواء معلوم والكيف جمهول
، ستواءللشيخ الشعراوي من صفة اال العقدي ، سنحاول حتديد املوقفستواءحول صفة اإل اآلراء واملواقف املتباينة

 هذه أثناء تشكيل موقفه العقدي منالوقوف على املناحي احلجاجّية واالستداللّية اليت طوَّعها  حماولي
        .صفةال

 ﴿ستواء أثناء تفسريه لقوله تعاىليتطرق الشعراوي لصفة االو                

              
6  

   قائل   اآلية  على عّلقي :  

وهذه القضّية هي أهم قضّية كالمّية ناقشها علماء الكالم، قضّية اإلستواء والعرش، وحتى »
نفهم أي قضّية ال بّد أن حنّلّل ألفاظها لنتفق على معانيها، ثّم نبحثها مجلًة واحدًة، ولكن أن 

 .مر اليليقأجنلس لنتجادل وحنن غري متواردين ومتفقني على فهم واحد، فهذا 

                                                           
 .91يُنظر، عبد العزيز عبد اهلل الراجحي، اهلداية الربانّية يف شرخ العقيدة الطحاوية، ص 1
ة املتعلقة بالذات اإلهلّية، باستثناء املعتزلة الذين أثبتوا الذات جمردة اجتمع علماء العقيدة والتفسري على ادراج صفة االستواء ضمن الصفات الفعليّ  2

لسلف، عن الصفات ، ونفوا الصفات الذاتّية والصفات الفعلّية، يُنظر، حممد بن علي التميمي، الصفات اإلهلّية تعريفها وأقسامها، دار أضواء ا
 .19م، ص9119

 .191ص/3طّية، جيُنظر، حممد صاحل العثيمي، العقيدة الواس 3
 . 11ه ، ص3193يُنظر، آل مرزوق الزهراين، املنظومة التربيزيّة يف العقيدة الصحيحة السنّية، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة،  4
 .939ص/3ه ، ج3113يُنظر، القاضي عبد اجلبار، رسائل العدل والتوحيد، مجع وترتيب، حممد عمارة، مكتبة األزهرية للرتاث، القاهرة،  5
 .9الرعد، آية،  6
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كلمة استوى يف القرآن جندها  ء ومعنى العرش وحنن حني َنستقرُءن إىل معن االستواولننظر اآل   
النضج، يف قول احلق : أي. قد وردت يف آيات متعّددة، فجاءت َمرَّة واحدة مبعنى االستواء

﴿ :سبحانه                 1 ،نضجه  أي انه بلغ

         .إلنسانا: وق هووهذا استواء ملخل...الكمالي

 ﴿ :ومّرة أخرى يقول القرآن                  
: واملعنى هنا هو  2

 .صعد، واملقصود هو صعود حممد وجربيل عليهما الّسالم إىل األفق األعلى

 ﴿ :وهناك قوله احلق                    
أنه سبحانه : أي 3

الستواء البشر، ألنّنا  قد استوى إىل السماء، وإياك أن تظّن أّن استواءه سبحانه إىل السماء مساٍو

  ﴿ :إّن كل شيء بالنسبة هلل إمنا نأخذه يف إيطار: قلنا من قبل      
4 ،

وبذلك يكون استواءه سبحانه إىل السماء، هو استواء يليق بذاته، واالستواء املطلق شيء خمتلف 
 .عن االستواء على العرش

األعراف، يونس، الرعد، طه، : قد ورد االستواء على العرش يف سبعة مواقع يف القرآنو  
لنضج أن تأخذ االستواء بالنسبة هلل على أّن معناه النضج ألّن ا الفرقان، السجدة، احلديد، وإياك

جند العلماء املدّققني قد علموا أّن ذكر استواء اهلل على  إشعار بكمال سبقه نقص، ولذلك
 :الكريم وقالوا العرش قد ورد سبع مواضع بالقرآن

 ضع فاْعُدْدر استواء اهلل يف كلماته على    العرش يف سبع مواِكوُذ              

 ففي سورة األعراف ثَُّة يونس        ويف الرعد مع طه فِلْلَعّد َأكِّْد              
                                                           

 .31القصص، آية،  1
 1/9النجم، آية،  2
 .92البقرة، آية، 3
 .33الشورى، آية، 4
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 ويف سورة الفرقان ثَُّة سجدة        كذا يف احلديد افهمه فهم ُمَؤيِّْد              

 :وقالوا يف املعنى

 َفَلُهْم َمَقاَلاٌت َعَلْيَها َأْرَبَعٌة           َقْد ُحصَِّلْت للَفارِس الطَّعَّاِن            

 وهي اسَتَقّر وقد عاَل                وكذلك ارَتَفع َما ِفيه من ُنكران            

 .وكذاك قد صعد الذي هو رابع       ِبَتماِم أمٍر  من ِحمى الرمحان            

والصعود إىل العرش هو حركة انتقال من وضع إىل وضٍع مل يكن فيه، وهكذا جند املعاني اليت     
تتمّشى مع االستواء يف عرفنا البشري ال تتناسب مع كمال اهلل، فاختلف العلماء، قال واحد 

  ﴿سآخذ اللفظ كما قاله اهلل، ونّرُد على هذا بسؤال، هل ُيمكنك أن ُتغّيب : منهم  

    ....؟  

   :طبعًا ال يستطيع أحد ذلك، وعليك أن تأخذ كل فهم لشيء خيص الذات العلّية يف إطار    

﴿         االستواء معلوم، والكيف جمهول، : لذلك جند أهل الّدقة يقولون

والسؤال عنه بدعة فنحن نعلم معنى االستواء، ولكن كيفية استواء اهلل جمهولة بالنسبة لنا، 
مل يسألوا عن تلك والسؤال عن الكيفّية بدعة، ألّن املعاصرين لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم 

 .نهم سألوا عن الكثري من األمورأالكيفّية، رغم 

إّن له : سآخذ األلفاظ مبعناها، فإن قال: السؤال من املتأخرين الذين متحكُّوا، فقال واحد وجاء  
 .إّن له استواء فهو يستوي: القصعودًا، فهو يصعد، وإن 

إّن ما تقوله صاحل لألغيار، وال يليق أن تقول ذلك عن الذي ُيغّير : وملن قال ذلك نرّد عليه  
كلمة استواء فهو استتّب له األمر وهل كان األمر غري مستتب  وال يتغّير، وإذا سألت عن معنى

 ؟.له سبحانه
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ال يستتّب األمر مللك أو ملكة إاّل مبتاعب ومعارك، وقد ينشغل هذا الشخص يف معارك    
وحروب، ثّم يستتّب له األمر، وهكذا خيتلف استواء اهلل عن استواء خلق اهلل، وإذا ُذكر استواء 

   ﴿ :نحن ننّزه اهلل عن كّل استواء يناسب البشر ونقولاهلل على العرش، ف   

   »1 

 التحليل الحجاجي لموقف الشعراوي العقدي من صفة االستواء. 

الرتدد يف تقرير  نوع منوجود إىل  ه الشعراوي لصفة االستواءيف النموذج التفسريي الذي حنت النظر آل بنا لقد   
يف  ستواءاألوىل يُثبُت فيها صفة اال: رؤيتْي متابي نتْي  يتحرك و فق ملسناهإْذ  ،(ستواءصفة اال)موقفه العقدي من 

هذه صفة و فق السياقات اليت ترد فيها، ويف سبيل تقرير هذا املنحى  ّية، والثانّية يقوم فيها بتأويلحق الذات اإلهل
ه، العقدي هقفاو م من خالهلاقائد اإلميانّية الكربى، عمد إىل اسرتاتيجّية حجاجّية يربُّر ملثل هذه الع التصوري

سنحاول الكشف  يف حق الذات اإلهلّية، وهذه االسرتاتيجيات اخلطابية هي ما صفة االستواءل وخترجياته التأويلية
 .احلجاجّية هلذا النموذج التفسريي مقاربتناأثناء  اعنه

 .االستواءالمعتمدة في التمهيد للموقف العقدي من صفة المقدمات الحجاجّية . أ

ّدة ملمرتكز و ، يروم حتصيل اإلقناع منطلق كّل فعل حجاجي املقدماتتُعّد      العملّية ةمارسات منهجّية ممه 
حجاجه  الشعراوي يبينّية، ومسالك مهّمة تضمن بدرجة كبرية حتقيق انطالقة  توافقّية بي طريف احلجاج، و احلجاج

ع فيها كّل م  جتت   توافقّية أرضّية هار اعتبا اليت ميكن املخصوصة املقّدمات على مجلة من يف هذا النموذج التفسريي
النزالق حنو اهلدر والالمعقول، فيعمد إليها لتحصي خطابه من االنفالت وااألطراف املعنّية بالعملّية احلجاجّية، 

يف هذا املقام على  سنعملو  2فيه يق واإلميان الذي هو مناط احلجاج ونقطة اإلرتكازفعلي التصد تحصيلوكذا ل
حىت نستجلى جناعتها، وذلك تتبع أنواعها، وطرائق عرضها، ومكامن تأثريها، رصد خمتلف املقدمات احلجاجّية، و 

   . وندرك أثرها يف املخاط بي تقبالً وتفاعالً 

                                                           
 .9313/9391، ص39حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي،جيُنظر،  1
محادي صمود، : الغربية، اشرافيُنظر، عبد اهلل صولة، احلجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقالبد  2

 .199ص
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  (للموقف العقدي من صفة االستواء هيئة المتلقيت)الوقائع الحجاجّية. 

بناء وتشكيل موقفه العقدي  اليت تساعده على مجلة من الواقائع افرتاض إىل بداية خطابه الشعراوي يف لدعي   
املخاط ب وتفاعل  ضمن سياسة خطابّية ينتهجها يف سبيل ضمان اخنراط 1الوقائع هذه ، وتندرجمن صفة االستواء

مباشرًة أّن  ، يلحظه لصفة االستواءيف النموذج التفسريي الذي قّدم واملتأمللعملّية احلجاجّية، ا املسار العام مع
ّن هذا إاّل أ، يف حق الذات اإلهلّية "صفة االستواء"يف حتصيل االعتقاد وترسيخ اإلميان  الشعرواي يسعى إىل

، يف حق الذات اإلهلّية االستواء موقفي عقديي، يُثبت يف األول صفة واقع بي ، ألنههاالعتقاد غري منتظم يف فكر 
ولتربير هذا الرتدّد ، الصفة هذه رد فيهاتسب السياقات اليت حب يتأويلأّما املوقف الثاين يستعي فيه باملخرج ال

د هبا للمسار اليت ميهمن الوقائع يستعي مبجموعة هذه الصفة ي جُتاه احلاصل لديه يف تقرير موقفه العقد
 : مجاهلا يفاحلجاجي، ومُيكن إ

 هي أهم  -االستواء- وهذه القضّية):مستهّل كلمه يقول الشعراوي في              األولى الواقعة
 (.قضّية كالمّية ناقشها علماء الكالم، قضّية اإلستواء والعرش

سخريها كواقعة حجاجّية صفة االستواء، وتإّن املناط املرجو من استدعاء االختالف احلاصل بي العلماء حول    
ثبات صفة االستواء  وتأويلها بي إوالرتدد املوجود يف عمق خطابه املرتنح  خطابه، هو التأسيس للتباين هبا يفتتح

ليجعلها مرتكزاً متيناً خلطابه املؤسس على فكرة التوفيق بي  ةعاقهذه الو حسب السياقات اليت ترد فيها، فيستدعي 
 اً أبعاد ةعسلمي، وقد يكون ملثل هذه الوقإىل وحدة امل نظرًا لفكره اإلصالحي الذي يدعو عقائد املسلمي

يف حتصي خطابه من االنفالت واالنزالق، فيستمّد بذلك شرعية التباين املوجود يف  حجاجّية مضمرة تتمثل
 مقصودا إىل آراء سابقيه الشعراوي عدولوهبذا يصبح ،  2قضّية االستواءبه من اختالف العلماء األوائل حول خطا

 مواقفه العقديّةجممل  ابه وهتيئة متلقيه لالخنراط معخطركة ، وذلك يف سبيل تسهيل حمن الناحّية التداولّية
 .ةالحقال املباحثيف  واالشتغال عليه أكثر وهذا ما سنحاول رصده .بسوطةامل ، وتصوراته اإلميانّيةةاملنحوت

                                                           
ذهبنا يف مفام سابق إىل إدراج الوقائع ضمن مدار مقّدمات احلجاج، وهي عبارة عن حجج تواققّية مشرتكة بي عّدة أشخاص أو بي مجيع  1

محادي صمود، : لبد الغربية، اشرافيُنظر، عبد اهلل صولة، احلجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقاالناس، 
 .119ص

سيما من القضايا املعلومة بالضرورة على مّر التاريخ، هو النقاش احلاصل واجلدال الواسع الذي خاضه املسلمون حول آيات األمساء والصفات، وال 2
سالمية األخرى، يُنظر، بن عمارة حممد، النزعة االعتزالّية يف بيئة املتكلمي من معتزلة وأشاعرة وامرجئة وخوارج  وجربية وقدرية والكثري من الفرق اال

 .31م، ص9139، سنة، 39يف التوجيهات عند القاضي عبد اجلبار، جمّلة حوليات الرتاث، ع
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  (صفة االستواءتحصين التصوي العقدي ل)القّيم الحجاجّية. 

جّية تؤسس لقيمة عقائديّة ه، و فق حركة حجاربتالذي حنن بصدد مقا يف خطاب الشعراويم القيّ  يتحرك نظام   
، وهي تنزيه صفات الذات اإلهلّية عن مشاهبة صفات املخلوق، ولتأطري وتسّييج هذه الرؤيّة العقدية، يعمد جوهرية

به اإلميان  افق عليه علماء األمة وأقروا جبوازما تو  القّيم، منها ما هو قرآين، ومنهاإىل تدعيم تصّور ه جبملة من 
           :يليرصد ما ن صفة االستواءل العقدي حتصي التصوريف  دةعتماملاحلجاجّية القّيم  بي ومن، مبقتضاهوالتصديق 

   ﴿ :قوله تعاىل        :تنزيهية القيمة األولى*                       

االستواء معلوم، : "لذلك جند أهل الّدقة يقولون: يقول الشعراوي :       تنزيهية القيمة الثانّية   
 "والكيف جمهول، والسؤال عنه بدعة

مثل هذه القّيم، هي حتصيل التصديق، وترسيخ اإلميان يف التصوّر الت احلجاجّية  املرجّوة من استحضار إّن املآ    
 قّيمو أقّرها اخلالق يف حمكم تنزيله، على قّيم  يف جوهره مبينٌ  الذي يُقّدمه الشعراوي، وهذا التصور التنزيهي العقدي
 .ضرورةً  عن مشاهبة املخلوقات ضرورة تنزيه الذات اإلهلّيةب أقروا نالذي 1مؤسسة العلماء نبثقة عنم أخرى

 
  (إعادة هيكلة المعتقد من صفة االستواء)المواضع الحجاجّية. 

الذي يرمي  هطابخ ركةة حلمعاالدإىل مجلة من املواضع احلجاجّية  فعل التفسريليستند الشعراوي أثناء ممارسته    
ا كان ملَّ ، و الالمعقول إىلوتصوراته العقديّة من خطر االنزالق  الدينية هانطالقة توافقّية ُُيصن هبا آرائ فيه إىل حتقيق

إىل مجلة من املواضع  الذي حنن بصدد مقاربته مبيٌن على رؤية  تنزيهّية للذات اإلهلّية، عمد هذا النموذج التفسريي
 على، ويُفّسر 2فنجده يقوم باستحضار آيات حمكمة االستواء، من صفة وترشح تصوراته، قفهامو عّضُد اليت تُ 

                                                           
أن هذه القاعدة إّن الدستور العام الذي تنبين عليه عقيدة املسلمي فيما خيص الصفات اإلهلّية، هو تنزيه صفات اخلالق عن صفات املخلوق، إالّ  1

ّية حتت األصل اليت توافقوا على منطلقاهتا، اختلفوا يف تطبيفها داخل اآليات القرآنّية، فنجد من العلماء من يُثبت الصفات يف حق الذات اإلهل

»): قاعدة قوله تعاىل                »)  ،وهناك من يقوم بتأويل هذه الصفات حسب السياق الذي ترد فيه

 .أو يقومون برّدها إىل آيات أخرى حمكمة ُتربّر وُتشرعن املسار التأويلي
يذهب السيوطي إىل أّن احملكم هو ُعرف املراد منه، إّما بالظهور، وإماّ بالتأويل، وهو يف غالب األحيان يستقل بنفسه، يُنظر، جالل : احملكم 2

 193م، ص9119الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، تح، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، 
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طلقاً ومنمرتكزًا يبين عليه تأويالته، فيجعل احملكم ، 1صفة االستواء اليت تنتمي إىل مصاف متشابه القرآنضوءها 
التوافق احلاصل  منحلجاجّية استحضار نصوص جاهزة تستّمد قوهتا ا كما يعمد إىل،  هلذه الصفة يربر به تصوراته

  :املخطط التايلمن خالل  بي العلماء، وهذا ما سنحاول بيانه حوهلا

 قاله تعالى: الدعوة العاّمة: ﴿                 

   
2  

  ذي يتصوره ضرورة تنزيه الذات اإلهلّية عن فعل االستواء ال:الشعراويالحكم العقدي المستنبط من ِقبل
 .عود، بل تتعدى إىل دالالت أخرىصود منها دائما فعل اجللوس أو القى ليس املقالبشر، ألّن لفظة استو 

 :ة هذا التخريجالمواضع المديجة لتزكيّ                                  

﴿ :تعالىقال                           استوى

ومن التوافق  ،موضع كيفي توافقي           يستمّد قوته احلجاجّية من القرآن الكرمي مبعىن نضج     
 .احلاصل حول تفسري العلماء هلذه اآلية

 ﴿ :قال تعالى                                    استوى مبعىن صعد

مي ومن التوافق احلاصل حول موضع كيفي توافقي            يستمّد قوته احلجاجّية من القرآن الكر 
  .العلماء هلذه اآلية تفسري

 يبدعة      موضعي كيف االستواء معلوم، والكيف جمهول، والسؤال عنه :1مالك بن أنسقول اإلمام 
 العقدي توافقي        يستمّد قوته احلجاجّية من من التوافق احلاصل بي العلماء على صحة هذا التوجيه

 .الذي أقره اإلمام مالك

                                                           
اً كبرياً حول مصطلح املتشابه، فمنهم من عرفه بقوله هو ما استأثر اهلل بعلمه، ومنهم من قال أنه املتشابه هو ما اختلف العلماء اختالف: املتشابه 1

 193ال يستقل  إالّ برده لغريه، ومنهم من قال هو ما ال يُدرك إالّ بالتأويل، يُنظر، جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ص
 .9الرعد، آية،  2
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أّن ، ستواءصفة اال من لموقف العقدييف التمهيد ل ةاملعتمد املواضع األولّية لنوعيةنستنتج يف قراءتنا    
مث يسقط الداللة املستنبطة من احملكم على ، اآليات القرآنّية احملكمةعلى  استنبطاتهالشعراوي ي بين معامل 

 إجراء باعتبارهايستندون إليها  رف املفسرين،املتشابه، وتُعّد هذه العملّية من اآلليات احلجاجّية املهمة يف عُ 
 المالك أنس بن اإلماماء بناء موقفه العقدي التنزيهي إىل التفسري، كما عمد الشعراوي أثن نظرية يفتوافقي 

وعليه ميكن القول ، من الصفات الذي يُعّد مرجًعا مهماً يرتكز عليه أغلب املفسرون يف حتديد مواقفهم العقديّة
وتكريس ما أقره العلماء   اظ على الرؤيّة التنزيهّية للذات اإلهلّية،لحفخطاب الشعراوي سعت بقوة ل حركةأّن 

فاسدة يف نظره، وهذا املأتى  تصوراتوما شاكلها من  التشبيه حماربة عقائدو  ه التنزيهي،التوجمن مواقف تزكي 
اإلميان باملواقف املعروضة، اإلجرائي من شأنه إعادة هيكلة املعتقد اخلاص بصفة االستواء، ودفع املتلقي إىل 

 .االستواءوالعقائد املبسوطة لصفة 

 (.صفة االستواءلأويلت المنحوتة الت لتزكية إقامة سلطان العقل)العقلية الحجج . ب

باحلجج اجلاهزة اليت أشرنا إليها يف  "صفة االستواء"تقرير موقفه العقدي من يكتفي الشيخ الشعراوي أثناء  ال   
الشبه منطقّية اليت تساعده على حتصيل اإلقناع،  العقلية مبحث املقّدمات احلجاجّية، بل يعدل إىل مجلة من احلجج

 -كما هو معلوم- العقلية، وتقوم احلجج لصفة اليد وترسيخ االعتقاد يف األطاريح املعروضة، والتصورات املقدَّم ة
مجلة من التقنيات اخلطابية الذهنية القائمة على العالقات الشكلية الرياضّية، واحلاملة يف جوهرها مقاصد  على
كما   اعمل على بياجهسن، اجّية وتداولّية يروم احملاجج حتقيقها، وحىت نقف على جملى هذه التقنّيات احلجاجّيةحج

 .ونطق هبا خطابه وظفها الشعراوي

 (على من َأّول وا صفة االستواء المواجهة والتبكيت الرد استراتجية)لتناقض وعدم اإلتفاق حجج ا. 

يقوم احملاجج بوضعهما  ن تكون هناك قضيتان،هو أ، ذهبنا يف مقام سابقيُقصد بالتناقض وعدم االتفاق كما   
، مع منح احلريّة للمخاطبي يف اختيار إحدى األطرحتْي، على حمك الواقع أو املقام العام للممارسة احلجاجّية

                                                                                                                                                                                
قره ند الشعراوي إىل اإلمام مالك أثناء تطرقه لصفة االستواء، وُيسخرها كموضع نظراً لإلمجاع احلاصل بي العلماء على صحة التوجيه الذي أيست 1

مالك رجل سأل  اإلمام )اإلمام مالك، إْذ ال جند مفسر وال عامل عقيدة إاّل ويرجع إىل هذه املقولة، ويذهب املفسرون وعلماء العقيدة إىل أّن 

»)يا أبا عبد اهلل : قائال            »)(3طه)الكيف غري معقول، واالستواء منه : قال اإلمام مالك:؟.، كيف استوى

أهل السنة ، الشيخ أيب الاللكائي، شرح اعتقاد (جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فإين أخاف أن تكون ضااًل، وأمر به قُأخرج
 .199-199ص/1م، ج3221، 1واجلماعة، تح، أمحد الغامدي، دار طيبية، ط،
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بنوع من العقالنّية أثناء اخلطابّية املتّسمة  التقنّية هذه حبّجة أجها خاطئة، ويعدل الشعراوي إىل 1وإقصاء األخرى
 ،"لصفة االستواء"باستدعاء مواقف وحجج اخلصوم يف تأويالهتم  فيقوم "صفة االستواء"موقفه العقدي من  تقرير

 قّدمهاياليت  ججاحلمّث يرّد عليها حبجج عقلّية شبه منطقّية تُبي عن مواطن التناقض والتعارض املوجودة يف 
 :هذه االسرتاتيجّية اخلطابّية يف النماذج التالّيةجملى ، وميكننا أن نقف ببساطة على هخصوم

 2المعتزلة :الفئة األولى من الخصوم. 
 .استتّب له األمريف حق الذات اإلهلّية  ستواءالااملقصود ب                     :أطروحة الخصوم 

 ؟.كان األمر غري مستتب له سبحانه يف السابقوهل                     :اعتراض  الشعراوي
ألن  استيتاب امللك يكون بعد خوض  إذن استوى ليست هي استتبّ                        :النتيجة

 .معارك وحروب
 3الفئة الثانّية من الخصوم: 

 .العرش إىلد حركة الصعو استوى تعين             :أطروحة الخصوم
وهذا  حركة انتقال من وضع إىل وضع  مل يكن فيه،هو لكن الصعود          :اعتراض الشعراوي 

 .تناسب مع كمال اهلليال االنتقال 
 . ألّن فيها حركة إنتقال إذن استوى ليست هي الصعود                      :النتيجة

صفة "أّن  على من يدّع  الدليل يرسم لنا الشعراوي يف مثل هذه االسرتاتيجيات احلجاجّية طريقة إقامته    
يف حق الذات اإلهلّية تعين استيتاب األمور أو حركة الصعود إىل العرش، وإلبطال هذه املزاعم  "االستواء

عمد إىل نوعّية من احلجج ميكن أن نصطلح عليها باحلجج العقلّية املضاّدة اليت بفاسدها،  يرىوالتأويالت اليت 
، فنجده يُورد ويُبسط أقوال اخلصوم األطروحات اليت يقدموجها لصفة اليد تُبي عن تناقض وتعارض اخلصوم يف

                                                           
 .11، ص(دراسة وتطبيقات)يُنظر، عبد اهلل صولة، يف نظرية احلجاج  1
، فمثال "لصفة االستواء"إّن فئة اخلصوم املستهدفة يف النموذج األول هم املعتزلة، إذ وجدنا هذا التّيار هو التيار الوحيد الذي إنفرد هبذا التوجيه  2

واملراد استوىل اقتدر عليه ألن العرش من أعظم ما خلق فنّبه على أنه إذا  »: بقوله" لصفة االستواء"يذهب القاضي عبد اجلّبار املعتزيل يف تفسريه 
تنزيه القرآن عن املطاعن، دار ، بار،القاضي عبد اجل«واملراد االستالء القدرة كما ذكرناه...كان مقتدرا عليه مع عظمه، وعلى السموات واألرض

 .931ص. النهضة احلديثة، لبنان
على أجها حركة صعود، لذلك مل نتمكن من حتديد " صفة االستواء"بعد قراءة متأنّية ملعظم ُكتب التفسري والعقيدة ملن نعثر على أحد قام بتوجيه  3

 .اخلصم املقصود من ق بل الشعرواي، لذلك ميكن القول أن اخلصم املقصود هو خصم ُمفرتض يف ذهن الشعراوي فقط
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قضاهتا املنطقّية والعقلّية، مّث يبسط رأيه وموقفه ابراز تنإ، مّث يعمل على تفنيدها، و "لصفة االستواء"وتأويالهتم 
ناظر يُواجه فيه ت بي القضايا داخل اخلطاب،من التناظر  عينتج عن ذلك نو ف، "صفة االستواء"العقدي من 

يأيت املخ اطب يف األخري ليوازن بي أراء وحجج ل الشعراوي خصومه بكالمهم وأفعاهلم وجيعلها حّجة عليهم،
وهبذا  ،صوابهصحته و ، ويعتنق موقفًا يرى بيف هذا املنحى العقدي اخلصوم، ورأي الشعراوي وحججه املقّدمة

السياسات اخلطابية املهمة اليت تضمن  لرد على اخلصوم ومواجهة تصبح اسرتاتيجية التناقض وعدم اإلفاق من 
 .أطارُيهم وإبراز قصورها وتنافضاهتا ومكامن ضعفها

  (تسييج العقائد المنحوتة لصفة اليد)حّجة التماثل. 

ضبط و تحديد مفاهيم فيها احملاجج بقوم جج اليت ين انشغلنا يف مقام سابق مبثل هذه النوعّية من احلد سبق وألق  
تنازع 

ُ
صفة التنزيهي من  حوهلا بينه وبي خماط بيه، وملّا كان غرض الشعراوي حتصيل االعتقاد املصطلحات امل

يجّية احلّد والتعريف صرف إىل اسرتت، والّرد على من يُرّوُج للعقائد الفاسدة، انيف حق الذات اإلهلية االستواء
إيصال احلقائق إىل املخاط بي، وقد بدت مظاهر هذا املنحى باعتبارها اسرتتيجّية فاعلة يف بلورة املفاهيم و 

مّث يقوم  ،حسب خمتلف السياقات القرآنّية اليت ترد فيها "استوى"ملعاين ودالالت لفظة  هاحلجاجي أثناء بسط
صفة يف حق الذات اإلهلّية، وميّكن أن منثل هلذا املسار احلجاجي على النحو  هذه بتحديد موقفه العقدي من

 :التايل

 قال تعاىل     حّجة التعريف األولى للفظة استوى:﴿           

      1         مبعىن اكتمل ونضج     مفهوم خاص باإلنسان  يف هذا السياق استوى

إذن كل شخص يعتقد أّن لفظة استوى يف حق الذات االهلّية .     ال ميكن اسقاطه على الذات اإلهلّية
  .هي نضج فهو خمطىء

                                                           
 .31سورة القصص، آية،  1
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 قال تعاىل        للفظة استوى حّجة التعريف الثانّية﴿              

   1     مبعىن صعد     مفهوم خاص بصعود حممد وجربيل عليهما  استوى يف هذا السياق

الّسالم إىل األفق األعلى، وال ميكن اسقاطه على الذات اإلهلّية     إذن كل شخص يعتقد أّن لفظة 
  .استوى يف حق الذات االهلّية هي صعد فهو خمطىء، ألّن الصعود فيه حركة انتقال من وضع إىل وضع

 استوى مبعىن استتّب له األمر          لكن يأيت االستيتاب           لفظة استوىحّجة التعريف الثالتة ل
بعد الدخول يف حروب ومعارك            إذن كل شخص يعتقد أّن لفظة استوى يف حق الذات االهلّية 

             .ب األمر له يف السابقء، ألنّه يلزم عن ذاك عدم استيتاهي استتّب له األمر فهو خمطى

تليق يف  ، يستنتج أجّها مفاهيم ال"استوى"املصاغة من ق بل الشعراوي للفظة  واحلدود إّن املتأمل يف التعاريف     
نظراً للنقص الذي قد يعرتيها، إْذن ميكن القول أجّها مفاهيم ُمقصاة من ق بل الشعراوي، وال جيب  حق الذات اإلهلّية

 .لذات اإلهلّيةا وال ُيق اسنادها لاإلميان مبقتضاه

 اهلل عن استواء خلق اهلل،  خيتلف استواءفي حق الذات اإللهّية       الستواءصفة ل الشعراوي مفهوم

  ﴿ :وإذا ذُكر استواء اهلل على العرش، فنحن ننزّه اهلل عن كّل استواء يناسب البشر ونقول  

    
2. 

ومًا  لالستواء همف يصوغ القول أّن الشعراوي ناميكنعلى ضوء هذه احلدود املبنّية على ثنائية اإلقصاء والتثبيت،   
يتناسب يف جوهره مع املوقف العقدي العام الذي أقرّه سابقيه من السلف واملفسرين، وهو موقف يُنادي بضرورة 

   ﴿: يف ذلك إىل قوله مستنداً  ،أو تعطيل تنزيه الذات اإلهلّية عن كل تشبيه أو تكييف أو متثيل

                                                           
 .1/9سورة النجم، آية ،  1
 .33سورة الشورى، آية،  2
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         ﴾1، جاء  للذات اإلهلية الذي يعقده الشعراوي التنزيهي الذي وهذا املوقف

 .ملواقفها العقديةخ اط ب بوثاقتها، ويذعن اليت  يؤمن امل 4واقف السلفومب ،3نقلّيةأخرى و  2عقلّية بآليات ماً و مدع

 .(من صفة االستواء ةالعقدي النهائي لرؤيةالتأسيس ل)الحجج المؤسَسة على بنية الواقع . ج

مواقفه العقديّة وتصوراته اإلميانّية عليها الشعراوي يُؤسس  تندرج احلجج املؤسسة على بنية الواقع ضمن احلجج    
النهائّية من صفة االستواء، وال يتحقق هذا املسار التداويل من املمارسة اخلطابّية إاّل عن طريق استدعاء نوعية 

وتأيت هذه  وقدرته على التحكم يف تصاريف الكالم، 5ة من احلجج قائمة على خربة وجتربة احملاجج،وصصخم
باملقّدمات احلجاجّية واحلجج الشعراوي كتحصيل للمسار احلجاجي الذي بدأه   -يف نظرنا-ّية االسرتاتيجّية اخلطاب

ناه جدلثصة االستواء يف حق الذات اإلهلية، لو الشعراوي  النموذج التفسريي الذي حنتهالشبه منطقّية، فلو تأملنا 
ة العقديّة، وقد جاء هذا املوقف من هذه القضيّ عن املوقف النهائّي  يُبي يف بعض أجزاء ومنعطافات خطابه

 جلديد الذي يرى الشعراوياجبملة من احلجج التأسيسّية للواقع العقدي  ومدعوماً  مصحوباً العقدي النهائي 
درجة املؤسسة على بنية الواقع امل احلججبي ومن  ويسعى إىل دفع متلقيه إىل اإلميان به، بصحته، ويؤمن بوثاقته،

  :ميكن رصد مايلي ستواءمن صفة االرير املوقف العقدي قيف ت

                                                           
 .33سورة الشورى، آية،  1
 يُقوم احلجاج باحلّد والتعريف على ثنائية إقصاء مفاهيم، وتثبيت آخر يرى احملاجج بصحتها،  وتستند عملية اإلقصاء والتثبيت يف جوهرها 2

لصفة "يات اشتغال هذه االسرتاتيجّية يف خطاب الشعراوي، جنده يأيت مبفاهيم اخلصوم ومنطلقتها على املعطيات اليت يُقرها العقل، فلو تأملنا آل
استوى يف حق الذات )يف حق الذات اإلهلّية، مّث يقوم بإقصاها نظراً لعدم توافقها مع مع معطيات العقل، فمثاًل يذهب اخلصوم إىل أّن " االستواء

وهل كان من قبل األمر غري : )ي للعقل يف الرد على هذا التأويل والفصل فيه بطرح السئال التايلفيلجأ  الشعراو ( اإلهلّية تعين استتب له األمر
وهبذا يكون الشعراوي قد جلأ يف موقفه العقدي من صفة االستواء إىل العقل، وذلك للفصل بي مفاهيم اخلصوم  وبي املفاهيم اليت ( ؟.مستتب له

 .خماط بيه بصحتها وضرورة اعتقادهاُيسوق هلا يف خاطبه، ويسعى إىل إقناع 
أثناء تشكيل يلجأ الشعراوي أثناء صياغة رؤيته العقديّة لصفة االستواء إىل حتصي وتسييج املفاهيم اليت يُقّدمها إىل خماطبيه حبجج النقل، فنجده  3

 »:)موقفه العقدي من صفة االستواء يستحضر قوله تعاىل         »)  وهذا االستحضار مآله رسم خطاب يرتكز يف مبادئه

لعقائد اليت يُفّدمها  العامة على ما أقره اخلالق يف حق ذاته، وهذا املنحى احلجاجي يتمّيز بالرباغماتّية يف أبعاده املضمرة إْذ يقوم بشّرعنة املفاهيم وا
 .ملخاط بيه

ده الفكريّة والعقديّة  مبا أقره السلف والعلماء السابقون من هذه األمة، لذلك جنده من ممّيزات خطاب الشعراوي، هو أنه خطاب ملون يف أبعا 4
، وهذا القول (االستواء معلوم، والكيف جمهول، والسؤال عنه بدعة)أثناء تشكيل موقفه العقدي من صفة االستواء يرتكز على قول اإلمام مالك 

 .اليت يعمل الشعراوي على ترسيخها ودفع متلقيه إىل اإلميان والتصديق هبايدعم بالضرورة املسار احلجاجي للرؤيّة التنزيهّية 
 .999يُنظر، علي الشعبان، احلجاج وأفاق التأويل، ص 5
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  (.صفة االستواء في حق الذات اإللهّيةالتماس شرعية تأويل )حّجة الوصل السببي 

يعمد إليها الشعراوي أثناء حماولته التأسيس ملواقفه العقديّة، وتصوراته  تُعّد احلجج السببّية من أهم احلجج اليت   
سببات، ، وتندرج احلجج السبالنهائية اإلميانّية

ُ
بية ضمن اسرتاتيجّية خطابيه ينتهجها أثناء الربط بي األسباب وامل

وبي احلجج والنتائج، وهذا الربط مآله تربير العقائد اليت يرمسها، واملواقف اليت ينحتها من صفة االستواء، ومن 
إميانًا تصديقًا واعتقاداً،  هباتناع ، ودفع خماطبيه إىل اإلقتوابع هذه االسرتاتيجّية شرعنة العقائد املستنبطة من ق بله

 :  املقاطع احلجاجية التالية ا املنحى يفويتضح هذ

 نأخذه يف إيطار ستواء البشر ألنّ ّناستواءه مساوي الإياك أن تظن ا:﴿         

 تثبيت عقيدة التنزييه :جةاحل    الرابط السبيب           إقصاء عقيدة التشبيه        :نتيجةال          

  ّالنضج إشعار بكمال سبقه نقص  وإياك أن تأخذ االستواء بالنسبة هلل على أّن معناه النضج ألن. 

 حّجة اإلقصاء              الرابط السببي   إقصاء عقيدة من أّولوا االستواء بالنضج :النتيجة      

يتضح من خالل هاذين النموذجْي أّن الشعراوي يُؤسس لعقيدة مقتضاها تنزيه الذات اإلهلّية عن النقص وعن     
، وهذا التصور العقدي مبيٌن يف جوهره على مجلة من احلجج السببّية اليت وصفاته مشاهبة ذوات البشر يف أفعاله

املقّدمة لدعم  وتربير هذه الرؤية العقديّة، وعليه ميكن  جبي العقائد املستنبطة وبي احلج اً منطقي اً خلقت ترابط
القول أّن الشعراوي عمل يف هذه املقاطع احلجاجية على تربير تأويالته اليت عقدها لصفة االستواء، وهذه السياسة 

صنه اخلطابية اليت انتهجها من شأجها ضمان جناعة خطابه التفسري الذي استدعى له كل الضمانات احلجاجية، وح
 .بكل اإلمكانات اليت متضمن إصابة اإلقناع ومتكي العقائد اليت حنتها يف كيانات متلقيه

  (.فة االستواءلصاستدعاء سلطة السلف والعلماء لتجويز التأويلت المنحوتة )حجج السلطة 

السلطات األثرية اليت ، إىل تلوين خطابه مبختلف العقدية، وتصوراته الدينّية تأويالته يعمل الشعراوي أثناء حنت
مس ميكن له أن يل وثاقتها وصحتها، واملتأمل يف النموذج التفسريي الذي قّدمه لصفة االستواء ي عتقد املتلقي يف

ا أثناء بسط آرائه العقديّة، وبناء تصوراته والعلماء اليت يتكىء عليه بيسر جتّلي سلطة القرآن وسلطة السلف
يف مقامنا هذا حتصيل اليقي، وترسخ اإلعتقاد لدى  من صفة االستواء، وملّا كانت غاية الشعراوي اإلميانّية
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 ملرجعيات، اصطبغ خطابه جبملة من اتنزيه الذات اإلهلية عن كل ما ميكن أن يتصوره العقل البشري يفاملخاط بي 
جمللى النظري الذي يعتقد يف ُوجوب تنزيه الذات اليت ُتشكّل سلطة جليلية لدى املتلقي، ومُيكن لنا أن منثل هلذا ا

 : اإلهلّية عن كّل مشاهبة للبشر يف قضّية االستواء ب 

 قوله تعالى            :القرآن باعتباي المرسل سلطة : ﴿       

 والسؤال عنه بدعةاالستواء معلوم، والكيف جمهول، : "أهل الّدقة يقولون        1سلطة السّلف"  
 لذلك جند العلماء املّدق قي يقولون يف هذا املعىن(          ققينالعلماء المد  ) 2سلطة العلماء: 

ٌت ع ل ي ْه ا أ ْرب  ع ٌة           ق ْد ُحصِّل ْت للف ارس  الطَّعَّان                                                    ف  ل ُهْم م ق اال 

 وهي است  ق ّر وقد عال                 وكذلك ارت  ف ع م ا ف يه من نُكران                                                

ى الرمحان                                                 .وكذاك قد صعد الذي هو رابع       ب ت مام  أمر   من مح 

ثيلّية، يّتضح لنا أن املوقف التنزيهي الذي يعتقد الشعراوي بصحته، موصول على ضوء هذه النماذج التم   
ستواء اال الذات اإلهلّية عن بوجوب تنزيه قرّ الذي يُ  هومسّيج جبملة من السلطات اآلثريّة اليت تُعّضُد وتّدعم تصور 

القرآن وسلطة السّلف يف خطابنا هذا على علْو نربة سلطة  البشر، وليس من العجب أن نقف املشابه الستواء
بشيء جديد يف هذا املضمار، ولكنه  مل يأت   -يف نظرنا-ئد، فالشعراوي وسلطة العلماء يف تقرير مثل هذه العقا

، فقام ينحت قّيم عقديّة مشدودة بسنن األوائل وتعاليم هاوعلماؤ  سلف األمة هبىن نظام اعتقاده على ما أقر 
سلطة القرآن، و  سلطة ميكن القول أنّ  ، وعليهاألثر، وختليص عقيدة املسلم من كل مظاهر الشك ومآخذ الريب 

تفسريي يروم إصابة  خطابكل   السلف والعلماء من احلجج الفاعلة اليت تتقّوى هبا مسالك االعتقاد واإلميان يف 
 .ناعاإلق

 لصفة االستواءالشعري في تزكية التأويلت المنحوتة  ة الشاهداجيحج. 

                                                           
يق يضطلع امجاع السلف طاقات حجاجّية  وتداولّية بالغة األمهية يف إصابة اإلقناع وحتقيق اليقي، ذلك ألجها ختتزل طاقات رمزية تضمن حتق 1

 .332واإلعتقاد، يُنظر، علي الشعبان، احلجاج وأفاق التأويل، صاليقي 
قام، وما يُعّد العلماء من السلطات الفاعلة يف اخلطاب احلجاجي، فيعدل إليها احملاجج باعتبارها سلطة توافقّية حتظى باإلمجاع، فما أجازوه است 2

 .جهوا عنه  ال يُأخذ به، أي انتفى واختل



يآليات العقيدة في تفسير الشعراو  البناء الحجاجي                            الفصل الثالث          
 
 

335 
 

إّن للشاهد يف خطاب الشعراوي منزلًة ال تقتصر على إصابه اإلقناع فقط، بل تتجاوز ذلك إىل تثبيت اليقي    
، وكياناهتم ن خماط بيهمن تصورات عقديّة ومواقف إميانّية يسعى إىل ترسخيها يف أذها وحتصيل االعتقاد فيما يُقّدمه

وملَّا كان الشاهد يضطلع بأدوار حجاجّية ُتساهم يف حتريك اخلطاب، ودفع سريورته، وتزويده بطاقات يتأتى هبا 
موقفه العقدي من  اليت يؤطر مبوجبها خطابه ويعضد  بواسطتها فعل اإلقناع، عمد إىل صرف مجلة من الشواهد

تتقرر به العقائد، وحُتصّل به املقاصد،  ي حضوراً الفتاً باعتباره سلطة حامسةر صفة االستواء، وقد كان للشاهد الشع
 :ن منثل لذلك ب شاهد الشعري باعتباره حّجة ميكن أوحىت ندرك آلية اشتغال ال

 تنزيه الذات اإلهلّية عن االستواء املشاهبة الستواء البشر                     دعوى الشعراوي .  

 :          الشاهد الذي يدعم التصوي العقدي للشيخ الشعراوي هو قول أهل الّدقة 

ٌت ع ل ي ْه ا أ ْرب  ع ٌة           ق ْد ُحصِّل ْت للف ارس  الطَّعَّان                    .ف  ل ُهْم م ق اال 

 .نُكران وهي است  ق ّر وقد عال                 وكذلك ارت  ف ع م ا ف يه من               

ى الرمحان                 .وكذاك قد صعد الذي هو رابع       ب ت مام  أمر   من مح 

ينهض الشاهد الشعري يف هذا املقام بأدوار حجاجّية مساند للتصورات العقديّة اليت يسعى الشعراوي إىل    
البشر،  تصورهة عن فعل االستواء الذي يتنزيه الذات اإلهليّ  همتكينها وترسيخها يف كيانات خماطبيه، فلمَّا كان هدف

وتكّرس آراء سلف األمة وعلمائها   زكي موقفه العقدي،عدل إىل استحضار أبيات شعريّة تّدعم تصوره التنزيهي، وت
 .بالنسبة للشعراوي الذين هلم مّرد األمر  ومآل احلسم يف مثل هذه القضايا العقديّة الكربى

 لصفة االستواءالتنزيهي  العقدي  التصويالمديجة للدفاع عن  لحجة المث. 

خالفًا للشاهد الذي يؤتى به لتوضيح األفكار ودعمها، يُؤتى باملثل يف احلاالت اليت توجد فيها  بعض اخلالفات    
 
 
، 1ل املتفق عليه لتكريس وترسيخ القواعد واملبادئ اليت يُدافع عنهاث  يف شأن القاعد اخلاصة، فيعدل احملاجج إىل امل

قد اقتضى تقليبت النظر، واعمال الفكر يف صفة االستواء، عدول الشعراوي إىل استحضار حّجة املثل اليت و 

                                                           
 .31، ص(دراسة وتطبيقات)، يف نظرية احلجاج يُنظر، عبد اهلل صولة 1
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اعتمدها كاسرتاتيجّية  يُكثِّف هبا الطاقات اإلقناعّية ملوقفه العقدي من صفة االستواء، وميكن أن منثل هلذا املنحى 
 :احلجاجي ب 

 تنزيه الذات اإلهلّية عن االستواء املشاهبة الستواء البشر                             موقف الشعراوي.   
    االستواء معلوم، والكيف جمهول، والسؤال عنه بدعة":قول أهل اّلدقةالمثل الذي ي كّرس هذه التصوي " 

لرتشيح تصوره التنزيهي، ودعم حّتم عليه استحضار حّجة املثل  ،خصومهو  اخلالف املوجود بي الشعراوي نّ إ  
االستواء معلوم، والكيف "رأيه العقدي لصفة االستواء، وهذا التماثل احلاصل بي القاعدة اليت أقّرها اإلمام مالك 

ي، من شأنه متكي ه التفسري خطابيف  الشعراوي وبي التصور التنزيهي الذي رمسه "جمهول، والسؤال عنه بدعة
 . اإلذعان والتصديق يف كيانات املخاط بي فعالً واعتقاداً و  املواقف املعروضة، وإصابة وتعضيدة احلقائق املنحوت

  (استراتيجية الهدم والترشبح)المديجة حجة النموذج وعكس النموذج. 

نموذج ل، ويف اات الشعراوي التفسرييّةخطابكس النموذج من احلجج الفاعلة يف معظم ّد حجة النموذج وعتُع    
يف غالب  تكونو النموذج باعتباره قدوة ُُيتذى هبا،  الشعراوي مالذي حنن بصدد مقاربته خاصة، ويُقدَّ التفسريي 

استواء  مبوجبهمنوذج عقدي يُنزّه  هدف الشعراوي حنت،  وملّا كان 1ا املخاط بسلطة يتأثر هبعبارة عن  األحيان
موقفه  دعموتتُؤطر رؤيته العقديّة،   سلطوية حجاجّية عدل إىل استحضار مناذج الذات اإلهلّية عن استواء البشر،

نهائي من هذه القضية، وتتجلى النماذج احلجاجّية املقّدمة من طرف الشعراوي من خالل رمسه صورة متعالية ال
ألنصار مذهبه، وذلك من خالل وصفهم جبملة من النعوث اليت تُعلي من شأجهم، وترفع من قيمتهم، وميكننا أن 

 :ا املنحى احلجاجي باجلدول التايلمنثل هلذ

 

 النموذج المضاد لموقف الشعراوي                     للشعراوي لموقف مالنموذج المّدعِ 
 .وجاء السؤال من املتأخرين الذين متحك وا: النموذج املضاد  .العلماء املدّققي: النموذج األول
 .وملن قال ذلك نرد عليه: الثاين املضادالنموذج  السلف .أهل الّدقة: النموذج الثاين

 

                                                           
 .19يُنظر، حممد الويل، االستعارة يف حمطات يونانّية وعربية وغربية، ص 1
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إّن اعمال النظر يف النماذج احلجاجّية املستحضرة من ق بل الشعراوي يفضي مباشرة إىل األهداف التداولّية   
أنه دعم املسار ن ش، وهذا األمر موهي هدم عقائد خصومه ومناوئيه، وترشيح عقائد أهل مذهبه ،ق بله املسطر من

 هذاويذعن آلرائها، و ي عتقد املخاط ب يف وثافتها  التنزهي لصفة االستواء ألنه استعان بنماذج احلجاجي لتصوره
من ق بل  لصفة االستواء املنحوت إميان املخاطبي تصديقًا وعماًل يف املوقف العقدي حتصيل االعتبار من شأنه

 .الشعراوي

 (.تثبيت سلطان المذهب في عقيدة االستواء والرد على المخالفين) الوسائل المنطقّية. د

بفكرة التنزيه املطلق للذات اإلهلية عن كل ما ميكن أن  لشعراوي من صفة االستواءللقد اتصل املوقف العقدي     
ابية أبانت حجاجّية واسرتاتيجيات خط مارساتمب ُُيدث متاثاًل بينها وبي املخلوق، وهذا املنحى العقدي ارتبط

براعة الشعراوي وخربته يف تصربف الكالم وقدرته على التدليل على املواقف العقدية اليت يقدمها ملتلقيه،  عن
إىل تسخري  مجلة عدل  ،واملناوئي تثبيت سلطان املذهب يف عقيدة االستواء والرد على املخالفيو  ي النظركمولت

وانتقاله من مستوى احلجة املركبة بي ما هو عقلي احتمايل  اخلطابمن الوسائل املنطقية اليت تضمن له تعايل 
تطرقنا يف مقام ولقد  اليت تعتمد على األقسية املنطقية العقلية احملضة، ةوعاطفي تأثريي إىل احلجة املنطقية اجملرد

، 1اضطراراً  قول مؤلف من أقوال إذا ُوضعت لزم عنها قول آخر حجة القياس، وقلنا أّن القياس هو سابق إىل
صفة االستواء املقرونة لرّد على املخالفي، وحتصيل التصديق واإلميان من اد العقائد الكربى للمسلمي، و يقيّ ولت

نية، تربر مواقفه العقدية، وتعلّل تصوراته اإلميا اليت أْورد  الشعراوي مجلة من األقيسة املنطقية، بتنزيه الذات اإلهلية
 .هذه األقيسةد وسنحاول يف هذا املقام رص

  تنزيه الذات اإللهية عن االستواء المشابه و  لّرد على الخصوملاألقيسة المنطقّية التامة المديجة
 .الستواء البشر

من قوته  كثفتكما ،  لخطابل احلجاجي سارامل اليت ُتشرعن م اآلليات الذهنّيةيُعّد القياس املنطقي الّتام من أه   
 وجود بي املقّدماتاملعاصرة هو عبارة عن تعالق منطقي م والقياس يف النظرية احلجاجّية ،ّتداولّيةال وفعالياته

هو وسيلة منطقية من وسائل التعليق بي األقوال، ، فالقياس حمّددة يرسم مسالكها احملاجج للوصول إىل نتائج
من املوضوعات أعلى من حيث ُيصبح أحد القولي مرتبطا باآلخر عن طريق تعليقهما بقول ثالث ميثل طبقة 

                                                           
 .19ص/9يُنظر، عدنان بن زيوش، وعدناين عبد القادر، الفلسفة، املعهد الرتبوب الوطين، اجلزائر، ج 1
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ه جململ العقائد ودحضرّده املنطقّية أثناء  قيسةاألمثل هذه النوعية من  الشعراوي إىل لديعو  1القولْي اآلخرين
لقضايا العقيدة عامة، ولصفة االستواء خاصة، وهلدم هذه  يتهميف رؤ  املخالفة ملا أقرته مؤسسة السلف والعلماء

ميكن التناقض والتعارض املوجود يف عقائد املخالفي، و  عن لة من األقيسة اليت تُبّي العقائد املخالفة يستند إىل مج
  :لنا أن منثل لذلك بالنماذج املنطقّية التالّية

 : إبطال دعوى القائلين بأّن االستواء هو الصعود . 1 

 .اإلهلّية هو الصعوداالستواء يف حق الذات                    :(دعوى الخصوم)المقّدمة الكبرى      

الصعود هو حركة انتقال من وضع إىل وضع  وهذا ال             :(الّرد على الدعوى)قّدمة الصغرىالم       
 .تناسب مع كمال اهللي

 .إذن االستواء يف حق الذات اإلهلية ليس الصعود                                           :النتيجة       

 .دعوى القائلين بأن االستواء هو استيتاب األمرإبطال . 2

 .  استوى يف حق الذات اإلهلية تعين استتّب له األمر                :(وى الخصومعد)المقّدمة الكبرى     

االستيتاب ال يتأّتى إاّل  مبتاعب ومعارك، وحروب، وهذا ما         (:يالّرد على الدعوى)المقّدمة الصغرى     
  .ال يُتصور يف حق اهلل

 .    إذن االستواء يف حق الذات اإلهلّية ليس االستيتاب                                        :النتيجة       

 :موقف الشعراوي من قضّية االستواءالبناء المنطقي ل. 3

 ﴿                :المقّدمة الكبرى                  

 .تنزيه اهلل عن كّل استواء يناسب ويشابه البشر، واثبات استواء يليق بذاته                   :المقّدمة الصغرى   

 .رلبشاملشابه ل ستواءاالات اإلهلّية عن الذاستواء ضرورة تنزيه                            : النتيجة   

                                                           
 .939/939يُنظر، حممد العبد، النص واخلطاب واإلتصال، ص 1
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على ضوء هذه األقيسة اخلطابية املستنبطة من خطاب الشعراوي يف شقه املنطقي، نستنج أّن هذا األخري    
يعتمد يف خطابه على اسرتاتيجّية اهلدم، والبناء، هدم كل ما هو خمالف للعقيدة التنزيه، وبناء تصور عقيدي 

ال يستبدل سلطان النقل بسلطان العقل، إاّل عندما يرمي » الشعراويف م  بصرامة العقل، وّدقة املنطق،تنزيهي مّدع
وهبذا ُيصبح موقف  ،1«من حقائق له إىل حتقيق النظر، وتثمي البصر فيما بدا له من تأويالت وفيما عرض

 تاملآالالذي ُُيقق له بدرجة كبرية  املنطقو  العقلو  النقل الشعراوي التنزيهي لصفة االستواء مّدعم بسلطان
  .ومتكينها يف كيانات متلقيه اليت يصبو إىل حتقيقها اإلقناعية ساعياملاحلجاجّية، و 

 (وتديجها داخل الخطاب قوة وضعف الحجج قراءة في تقويمّية في)السّلم الحجاجي . ه

اآلليات احلجاجّية اليت عدل إليها الشعراوي يف  لقد سبق أن انشغلنا يف املقامات السابقة باستخراج خمتلف    
على كشف  ا املقامل يف هذعمواء يف حق الذات اإلهلّية، وسنسبيل ترسيخ توجهه العقدي املتعلق بصفة االست

ولتحقيق هذا املناط سنحاول  طرق توزيع هذه احلجج داخل خطابه التفسريي ، واإلبانة عن كيفيات تدرجها،
نظرية السالمل احلجاجّية  اليت تُبي  ، مستندين يف ذلك علىخطابهتقييم املسار احلجاجي الذي جتّكم يف حركة 

، كما يرتبط 2بدرجة كبرية عن التفاضلّية املوجودة بي احلجج من حيث قوهتا وضعفها ومساندهتا للنتائج املرجّوة
يف دعمه ملسار  3مضمراً و اإلجتاه احلجاجي الذي قد يكون صرُياً أو لو جهة احلجاجّية، أمبفهوم ا السّلم احلجاجي

ومسطر يف غاياته، وملّا كان غرض الشعراوي ترسيخ اليقي وحتصيل االعتقاد يف  التنزيه حجاجي حمّدد يف أهدافه 
، للذات اإلهلّية ذه الرؤية التنزيهّيةتدعم ه اليت ، حشد مجلة من احلججومتثيلاملطلق للذات اإلهلّية عن كل تشبيه 

 :يف السّلم احلجاجي التايلإالّ أن احلجج املسخرة لتحقيق هذا املسعى تتباين قي قوهتا، وهذا ما سنحاول رصده 

 

 

 
                                                           

 .929علي الشعبان، احلجاج وأفاق التأويل، ص 1
، 3احلجاج مفهومه وجماالته، عامل الكتب، إربد، األردن، ط،: يُنظر، رشيد الراضي، احلجاجيات اللسانية واملنهجية البنيوية، مقال ضمن كتاب 2

 .313م، ص9131
   http//www.almanarah.comديسمرب،  3يُنظر، أبو بكر العزاوي، احلجاج يف اللغة، جملة املنارة، الصفحة الثقافية، الثالثاء  3
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 .التنزيه املطلق للذات اإلهلّية عن االستواء املشابه الستواء البشرالنتيجة       

  ﴿ قال تعاىل (   1)احلّجة      

 (االستواء معلوم، والكيف جمهول، والسؤال عنه بدعة) قول أهل الّدقة (    1)احلّجة
 .ال ميكن لالستواء أن يكون مبعىن االستيتاب، ألن االستياب يثتضي الدخول يف حروب(  9)احلّجة 

 .ةيقتضي االنتقال واحلركالميكن لالستواء ان يكون مبعىن الصعود ألّن الصعود (   3)احلّجة 
 

ض وإبطال حركة تصاعديّة، تبدأ يف أسلفها بدأّن حركة هذا السّلم احلجاجّي هي ح إىل ي القراءة األولّيةتُفض   
، مّث تتواصل و فق نسق تصاعدي ي ْدع م التصور التنزيهي للشعراوي، وهبذا ميكن القول أّن احلجج عقائد اخلصوم

تدعم نتيجة واحدة، وعقيدة واحدة، أال وهي التنزيه املطلق  هي حجج متساندة ومتساوقة سوطة يف هذا السّلمبامل
يف حماولته لتحديد  كّل التصورات اليت قد تطرأ على العقل البشري دحضاستواءها، و كيفية للذات اإلهلّية يف  

الشعراوي للنقل وملا أقره سلف طريقة وكيفية االستواء، كما ت عكس حركة السّلم احلجاجي الذي بي أيدينا انتصار 
تُبي عن االنتماء التفسريي  الذي يتأطر حبجج نقلّية حمضة أعلى السلم يتبّدى يف العقدي األمة، وهذا احلاصل

 . اليت يؤسس هلا الشعراوي ةوعن منابع العقيد

 .مناقشة أدلة الشعراوي في تقرير الموقف العقدي من صفة االستواء. و

 تربير موقفهتقرير و احلجج املعتمدة يف أمناط يف التصور العقدي الذي قّدمة الشيخ الشعراوي، و  مآالت النظر إنّ   
قضّية اليف هذه  هامع ما أقره سلف األمة وعلماؤ  خيتلف ملإىل أّن هذا األخري أفضت االستواء،  صفةمن  العقدي
جند العقديّة الكربى، و  القضايا األوائل ملثل هذه رؤيةعقدياا كّرس من خالله  مواقف و امتدادا  ، بل شّكلالعقدية

مجلة من املفسرين وعلماء العقيدة من  لدىالبشر  استواءها املباين الستواءيف هذا التصور التنزيهي للذات اإلهلية 
     1(ه313ت)والطبري 1(ه747ت)ابن كثيربيل املثال ال حصر س من بينهم علىالقدماء واملعاصرين، 

                                                           

»): يذهب ابن كثري يف تفسريه لقول تعاىل 1                            »)  يعّلق

من أئمة ... وأن منررها كما جاءت، من غري تكييف وال متثيل وال تعطيل، تعاىل اهلل علو كبرياً،وإنّنا نسلك يف يف هذا املقام مذهب السلف: )قائالً 
 .333ص/1ج.11ص /1يُنظر، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،ج(املسلمسن قدمياً وحديثاً وإمرارها كما جاءت
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 5(ه1333ت)والطاهر بن عاشوي 4(ه571ت)والقرطبي 3(ه515ت)والبغوي 2(ه541ت) عطية وابن
 اإلمام ابن خزيمة ،6(ه137ت)وكيع بن الجراح علماء العقيدة جند هذا املذهب التنزيهي عند كّل من ومن

من قضية  قف الشعراويميكن القول أّن مو  عليه، و علماء الوغريهم من  8(ه727ت) وابن تيمّية 7(ه311ت)
 .الذين سبقوه يف هذا املضمار ملا أقرته مؤسسة السلف والعلماء اً امتداد شكلّ االستواء 

 

 

                                                                                                                                                                                

 »): يذهب الطربي يف تفسريه لقول تعاىل  1                          »)  يعّلق

يُنظر، الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ( على عليه علّو ملك وسلطان، ال علّو انتقال وزوال...انه عال عليه: فإنه يعين: )قائالً 
 .119ص/1، ج332ص/3ج
»): يذهب ابن عطية يف تفسريه لقول تعاىل 2                               »)  يعّلق

 .3199، يُنظر، إبن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  ص(عال على العرش، والنظر الصحيح يرفع هده العبارة: واملعىن: )قائالً 
 »): يذهب االبغوي يف تفسريه لقول تعاىل 3                         »)  يعّلق

، يُنظر (فاالستواء على العرش صفة هلل تعاىل، بلال كيف، جيب على الرجل اإلميان هبا، ويكل العلم فيه إىل اللله عز وجل....يعين عال عليه: )قائالً 
 .913ص/1، ج921، ص1البغوي، معامل التنزيل، ج

وللعلماء فيها كالم، وفد بيّنا أقوال العلماء فيه، واألكثر من اللمتقدمي واملتأخرين إذا وجب : )يذهب القرطيب يف موقف من صفة االستواء بقوله 4
ين، تنزيه الباري تنزيه الباري سبحانه على اجلهة والتحّيز، فمن ضرورة ذلك ولواحقه الالزمة عليه عند عامة العلماء املتقدمي وقادهتم من املتأخر 

ز تبارك وتعاىل عن اجلهة، فليس جبهة فوق عندهم، ألنه يلزم ذلك عندهم مىت اختص جبهة أن يكون يف مكان أو حّيز، ويلزم هن املكان واحليّ 
كيفّية االستواء، فإنه ال   ومل ينكر أحد من السلف الصاحل أنّه استوى على عرشه حقيقًة، وإمنا جهلوا...احلركة والسكون للمتحّيز، التعرّي واحلدوث 

يُنظر، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ( االستواء معلوم، يعين يف اللغة، والكيف جمهول، والسؤال عنه بدعة: تُعلم حقيقته، كنا قال اإلمام مالك
 919/912، ص2/ج
اهلا بال حثِّ وال سؤال ألجّهم علموا املقصود اإلمجايل وقد كان السلف يتّلقون أمث: )يذهب الطاهر بن عاشور يف تفسريه لصفة االستواء بقوله 5

يُنظر  ( استوى اهلل على العرش وال نعرف لذلك كيفاً، فكانوا يأبون تأويلها: وكانوا إذا ُسئلوا عن هذه اآلية يقولون...منها فاقتنعوا باملعىن جممالً 
 .311ص /9الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج

، عبد اهلل بن امحد بن حنبل،  (نسلم هلذه االحاديث كما جاءت، وال نقول كيف هذا، وملا جاء هذا: )راح يف صفة االستواءيقول وكيع بن اجل 6
 .919ص/3م، ج3291كتاب السنة، تح، حممد بن سعيد بن سامل، دار ابن القّيم، 

نثبت استواءًا يليق ...الم اهلل، وال نقول قواًل غري الذي قيل لناوحنن نؤمن بان اهلل تعاىل مستو  على عرشه ال نبدل ك: )يقول اإلمام ابن خزمية 7
يُنظر، اإلمام ابن خزمية،  ( االستواء معلوم والكيف جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة: جبالل اهلل وعظمته، كما قال اإلمام مالكك

 .919كتاب التوحيد وغثبات صفات الرب عز وجّل، ص
وأهل السنة واجلماعة يؤمنون بأّن اهلل ميتو  على عرشه استواًء يليق جبالله، وال مياثل استواء املخلوقي، ينظر، عبد احلليم : )تيمّيةيقول الشيخ ابن  8

 193ابن تيمية، شرح العقيدة الواسطية، تح، حممد صاحل العثيمي ص
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 .تمهيد

  اليت عرفت رواجا   املعاصرة تفاسريالهم من أ للسّيد حممد حسني الطباطبائي( سري القرآنيف تف امليزان)يُعّد تفسري   
 تعتمدا ضمن التفاسري اليت هتفسري  ويَندرج، وإميانية ومعرفّية وفلسفّيةودينية نظرا  ملا حيويه من قيمة علمّية كبريا  
 تفاسري املدرسة االجتهادية اليتضمن  بعض الباحثني هصنفيو ، 1لقرآن الكرميا يف تفسري ومروياهتم هل البيتأمنهج 
 القرآنية، واألحكام الشرعية،يف استنباط الدالالت  اعتمداطبائي الطبف، 2 القرآن بالقرآنريفسإىل ت تمدع

 ،على منهجية قرآنية تنطلق من القرآن لتصل إليه  القرآن ومقتضاياته قضايا، وغريها من والعقديّة الفقهيةت والتخرجيا
مة يستّدل فيها دّ مق على ، يتضمن مجيع السور واآليات القرآنية، يشتملجملدا  عشرين من  امليزان فسريويتكون ت

إْذ يرى أّن القرآن مستغين عن غريه يف  تفسريية األخرى،األساليب السري القرآن بالقرآن، وختطئة فاملؤلف على صحة ت
 .بيان مقاصده

هداف السورة، أعليه عند جّل املفسرين، فيبدأ ببيان  ا  ويسلك الطباطبائي يف تفسريه منهجا  واضح ا، وطريق ا متعارف  
ّما إذا كانت من أ، 3كانت قصرية  رد السورة ويفسرها كاملة  إذاو العامة ملطالبها، ونزوهلا مبكة أو باملدينة، مّث يُ  واحملاور
 .، فيقوم بانتخاب جمموعة من اآليات اليت يرى أّن مرتبطة داللّيا بعضها البعض، مثّ يشرع يف تفسريهاطويلة   ةالسور 

ة القرآنيّ  ل الفكر يف اآليةعم  يقّلب النظر ويطيل التدبّر ويُ  هنجدفيات القرآنية، لآل وحبثه أّما من ناحية كيفّية تفسريه  
عّية والكالمّية والفلسفّية والعلمّية واالجتما الشرعّية اآلية من الناحية الدينّية من خملتف النواحي واملدراك، فيفّسر
ويذهب أحد ُطالب حممد حسني  4تلف الزوايانا  مقاصد اآلية من خم، مبي  ّلةواألخالقّية ضمن عناوين خاصة مستق

ه حبوث يف بل هو تفسري تتخّللُ ا،  الطباطبائي لي  تفسريا  صرف  سري العالمة حممد حسنيالقول بأن تفالطباطبائي إىل 
أو ( ه2731)ليف هذا التفسري يف العام ، وقد مّت تأقضايا، وغري ذلك من الريخ، واإلجتماع الفلسفة، والتـا

 ، 5(ه2731)ومّت الفراغ من أخر أجزائه، وهو اجلزء العشرون يف شهر رمضان ، (ه2737)

                                                           
 .301هـ، ، ص2121، طهران، (د، ط)يُنظر، السّيد حممد علي إيازي، املفسرون حياهتم ومنهجهم، وزارة الثقافة واإلرشاد اإلسالمي،  1
م، 1020بريوت، ( د، ط)ر اإلسالمي ، يُنظر، على أكرب بابائي، مدارس التفسري اإلسالمي، تعريب، كمال السّيد، مركز احلضارة اتنمية الفك 2
 71ص/7ج
 .مثل سورة الناس، الفلق، اإلخالص، العصر، وغريها من السور القصرية 3
 .73يُنظر، على أكرب بابائي، مدارس التفسري اإلسالمي، تعريب، كمال السّيد، ص 4
 .316ص/2هـ، ج2101، مشهد، (ط.د)،دار املرتضي، (ع عشرنقباء البشر يف القرن الراب)يُنظر، أغا برزك الطهراين، طبقات أعالم الشيعة  5
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، واملدرسة اإلمامية ما املدرسة الشيعّية، والسييّةري ساملدارس التفوميتاز تفسري الطباطبائي بإعتماده على الكثري من    
روض الجنان وروح  وتفسير ،2مجمع البيان للطبرسيو  1جامع البيان تفسير الطبري علىالسنّية، فنجده حُييل 

ألبي حّيان  ، والبحر المحيط4للبيضاوي ، وأنحار الونزيل3 بي الفوحح الراييأل في تفسير القرآن الجنان
، 9لمحمد عبده ، والمنار8، وروح المعاني لآللحسي7، وجامع األحكام للقرطبي6، وفوحر القدير5األندلسي

ينطلق و  ،وعلوم القرآن والتخرجيات والعقائدروايات اسري اآلراء واملمن هذه التف قلفين، 10للسيحطي والّدر المنثحر
هذا إن دّل علي شيء، فإنه يدل ، وتأويالته اليت يعقدها آليات القرآن الكرمي منها وجيعلها مرتكزا  يبين عليه تفسرياته
 .العقديّة هتتوجهاو  انتماءاته املذهبّية الذي تعّدى وجتاوز ، وبعد نظرهعلى سعة اطالعه، وتعّدد مصادره

أّن هذه التسمّية جاءت نظرا   خه الطباطبائي،نقال  عن شي ورد أحد طالبه، فقد أ(بامليزان)أّما يف سبب تسميته   
سابقيه ويرّجح بني  أقوال ، فكان كثريا  ما يوازن بنيما ُعرض يف هذا التفسري من آراء وأقول للمفسربن وغريهم لكثرة
 .11يرفض بعضها، ويناقش بعضها اآلخر ؤيّد بعضها، و ، فيآرائهم

 فاهنالوا عليه بالثناء، 12اإلمامّية الشيعةمن ق بل علماء  وقبول واسعٍ  ،وقد حظّي تفسري امليزان برتحيٍب كبريٍ   
 الطباطبائي ألنّ  من التفاسري اليت متتاز بطابع هنضوي ال مثيل له يف جممل التفاسري املعاصرة، واعتربوه، واالشادة
بروح ، واملفاهيم الغلوطة اليت حاولوا الرتويج هلا، فرد عليهم أعداء اإلسالم للشبهات اليت أثارها تفسريه يف تصدى

                                                           
يُنظر، حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ترمجة، عباس ترمجان، مؤسسة األعلى : جنده على سبيل املثال ينقل عن الطربي يف 1

 ....63ص/3ج/276ص/3م، ج2331بريوت، لبنان،  2للمطبوعات،  ط، 
 ........  33/17/227، ص3يُنظر، املصدر نفسه، ج: ال ينقل عن الطربسي يفجنده على سبيل املث 2
 ....703/773، ص3يُنظر، املصدر نفسه، ج: جنده على سبيل املثال ينقل عن أيب الفتوح الرازي يف 3
 .......213ص/3، ج11ص/ 6يُنظر، املصدر نفسه، ج: جنده على سبيل املثال ينقل عن البيضاوي يف 4
 .....16ص/3يُنظر، املصدر نفسه، ج: سبيل املثال ينقل عن أيب حّيان األندلسي يف جنده على 5
 ........61/30ص/3يُنظر، املصدر نفسه، ج: جنده على سبيل املثال ينقل عن الشوكاين يف 6
 .....133ص/1يُنظر، املصدر نفسه، ج: جنده على سبيل املثال ينقل عن القرطيب يف 7
 .....272ص/21ج/37ص/21ج/131ص/3ج/273ص/3يُنظر، املصدر نفسه، ج: ينقل عن اآللوسي يف جنده على سبيل املثال 8
 .......67ص/3ج/117ص/3يُنظر، املصدر نفسه، ج: جنده على سبيل املثال ينقل عن حممد عبده يف 9

 ........3/232/233/121/173يُنظر، املصدر نفسه،  ج: جنده على سبيل املثال ينقل عن السيوطي يف  10
 .226م، ص2316، طهران، (د، ط)يُنظر، علي األوسي، الطباطبائي ومنهجه يف تفسري القرآن، منظمة االعالم اإلسالمي،  11
االعتقاد  يطلق مصطلح الشيعة اإلمامّية كما أورده الشيخ املفيد أحد كبار علماء الشيعة على كّل أتباع أمري املؤمنني علي بن أيب طالب على سبيل 12

ول مامته بعد وفاة الرسول صلى ا هل عليه وسّلم، مع نفي اإلمامة على من تقّدمه يف مقام الخالفة، يُنظر، ناصر بن عبد ا هل القفاري، أصوالوالء ال
 .12م، ص2331، (ط.د)، رسالة دكتوراه، قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة، جامعة اإلمام حممد بن سعود، (عرض ونقد)مذهب الشيعة اإلمامّية
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أحد كبار  2يقول العالمة السّيد حممد حسني الطهراين، 1أساس القرآن الكرمي ما أقره ومتزنة مبنية على واعية فكرية
أكثر من ثالثني تفسريا  قمت مبطالعتها، وهي من أهم تفاسري وقع بني يدي » :املنظرين للتشيع يف العامل املعاصر

وال أكثر جاذبية ومشوال  منه، فامليزان أضحى وكأنه " امليزان"من تفسري  أشهى مل أجد أعذب و الشيعة والسنة، بيد أينّ 
أمهّية هذا التفسري،  لقد بلغت»: مّث أضاف قائال   3«قد عزل بقّية التفاسري ودفع هبا إىل زاوية النسيان، وأخذ مكاهنا

نّه قاعدة لعقائد اإلسالم، بل مُيكن بثه بني وجذب حّدا  أمكن أن يُقّدم للعامل على أوما ينطوي عليه من نقاط قوة 
 .4«.مجيع املذاهب واملدراس، ودعوة أصحاهبا على أساسه إىل اإلسالم

تفسري، تدرك يف قراءة قصرية هلذا ال» :روميأّما عن رأي وموقف املذهب السين من تفسري امليزان، يقول فهد ال    
ّن هذا التفسري مل يؤلف للعامة، وإّّنا للعلماء، وذلك نظرا  ملا فيه من أحباث دقيقة عميقة، ويُقال منها للوهلة األوىل أ

فهو من سريـ لو ال ما فيه من االعتزال، أّما هذا التفسري حسن التفانّه من أا قيل يف تفسري الكشاف، إفيه عندنا م
ومن مزاياه األحباث الواسعة والشاملة اليت يُوردها يف ...حسن التفاسري يف العصر احلديث، لوال ما فيه من التشيعأ

يف إضماره لعقائد " امليزان"وهبذا ال خيتلف تفيسر   5«القضّية اليت يبحثها يف أطرافتفسري بعض اآليات مستفيضا  
 .ضماره لعقائد االعتزالإيف " تفسري الكشاف"الشيعة االمامّية، عن 

هلذا  وعميقة ، فإننا ويف قراءة متأنيةيف تفسريه لطباطبائيقديّة واألراء املذهبية لن التوجهات العع النظر غض  وب    
، وأبدع منهجا  تقليديّة الضيقة للمعاصريه من مفسري املدرسة اإلمامّيةالتفسري، وجدنا أّن املؤلف جتاوز تلك النظرة ال

القتصاد الذي جد عقلّية الفيلسوف، وذهنية املفكر، وبراعة املؤرخ، ورجل ا، فنريتفسيتفرد ويتمّيز يف مضمار ال جيعله
رأت لت إليه األمة اإلسالمّية،  وعامل االجتماع الذي يغوص ويفكك البىن والرتاكمات اليت طيبحث عن حلول ملا آ

لطباطبائي لي  مفسرا  باملعىن التقليدي بقدر ما هو مفكر القول أّن ا على اجملتمعات اإلسالمّية، وعليه ميكننا
 .قرآين وفيلسوف

                                                           
 .1يُنظر، علي األوسي، الطباطبائي ومنهجه يف تفسري القرآن، ص  1
هـ، ينحذر من أسرة علمّية 2123عارف وفيلسوف وفقيه شيعي، عاش يف القرن العشرين وتويف سنة  السّيد محمد حسين الحسيني الطهراني، 2

اصني واملقربني من حممد حسني الطباطبائي، يُنظر، عريقة، درس وتلقى جّل علومه من احلوزات العلمّية بالنجف، ويعّد من التالمذة الخ
https://ar.wikipedia.org/wiki/الطهراين-احلسيين-حسني-حممد 

( د،ت)، املرجعّية الدينّية وأفاق املستقبل، 2، ط، (حملات من سريته الذاتّية ومنهجه العلمي)يُنظر، السّيد كمال احليدري، العالمة الطباطبائي  3
 .277ص

 .277املرجع نفسه، صيُنظر،  4
 .113م، ص2333، السعودية 1فهد بن عبد الرمحان الرومي، اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر، مؤسسة الرسالة، ط، 5
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وقد امتاز حممد حسني الطباطبائي بأسلوب فريد جعل تفسريه للقرآن خيتلف عن جممل  التفاسري قدميها وحديثها،   
 :ومبكننا امجال خصائص تفسري امليزان يف النقاط التالّية

 داللة اآليات، مع الرجوع إىل خمتلف االستعماالت اليت قد تر د يف آيات يف حتديد نطالق من املفردات إلا
 .ومقارنتها ببعضها البعض، وترجيح ما يالئم اآلية اليت هو بصدد تفسريها أخرى،

  حتديد الخلفيات التارخيّية ملختلف السور، مع التطرق إىل أسباب نزول اآليات وما شاكله من علوم القرآن
 .املعروفة

 ث خاصة مستقلة تتناول اآليات من اجلوانب الشرعية والكالمية والفلسفية والتارخيّية االجتماعّية رصد مباح
 .1واألخالقّية واالعتقايّة وغريها على حسب موضوع كل آية

   تفكيك املباحث التفسرييّة عن املباحث املوضوعّية واألراء العلمّية والفلسفّية والكالمية املطروحة، أي عزل
 .مستقّلة ا  ية اليت يُورد هلا أحباثة مباشرة، عن املوضوعات الكالمّية والفلسفي متعلق باآليتفسري كل ما هو 

   ني عن تبحر الطباطبائي يف العلوم الفلسفّية التطرق للمباحث العقلّية واالستداللّية بأسلوب منطقي فريد يُب
 .والعقلّية

  يُبني عن حرص الطباطبائي على التحليل والتدقيق  دقيق واستقصاء، عاليةالتعامل مع املسائل الروائّية بّدقة
 2.يف مثل هذه املسائل

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .16يُنظر، على أكرب بابائي، مدارس التفسري اإلسالمي، تعريب، كمال السّيد، ص 1
 2السّيد فاضل الرضوي، دار الوالية للنشرـ ط، : ة تفسري القرآن بالقرآن يف تفسري امليزان، تريُنظر، آية ا هل السّيد جعفر سيدان، التحقيق يف منهجيّ  2

 21هـ، ص2737إيران، 
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 .الطباطبائي في تفسير القرآن الكريم محمد حسين منهج: بحث األولمال

وقد تبنّي أّن املتعنّي يف التفسري االستمداد »: بقوله ه يف تفسري القرآنمنهجمعامل  مد حسني الطباطبائيحّدد حم   
، 1«آن على فهمه، وتفسري اآلية باآلية، وذلك بالتدّرب باآلثار املنقولة عىب النيب صلى ا هل عليه وسّلم، وأهل بيتهبالقر 

فاملنهج العام الذي أدار عليه الطباطبائي تفسريه، يتمثل يف تفسري القرآن بالقرآن، وباملرويات املنقولة عن النيب صلى 
ّن ول إوبعد تدبّر وقراءة متأنّية يف تفسري امليزان ميكن الق ئمة النذهب اإلمامي،وعن أ ا هل عليه وسّلم وعن أهل بيته،

فهم كالم  يفجعله منطلقا  ف القرآن بالقرآن،وهو تفسري  ه،تفسري  على منهج واحد أدار عليه كلاستقّر  الطباطبائي
امليزان على التزام  ع جّل الدارسني لتفسريأمجوالعقديّة، و  الفقهّية هأحكامشرعّية، و ال همقاصدو ، هدالالتاستنباط و  ا هل،

 .، وفيما يلي سنعرض أهم األس  املنهجية اليت قام عليها تفسري امليزان2حسني الطباطبائي هبذا املنهجوتقّيد حممد 

 (.أقحال الصحابةو  ةالسنالقرآن و ) الميزان في الوفسير المنهج األثري . 1

: على ، ويشمل هذا النوع من التفسري3ريي ظهر يف بيئة التفسري واملفسرينيُعّد التفسري باملأثور أّول منهج تفس  
تفسريه مبا نُقل عن الصحابة عن الرسول صلى ا هل عليه وسّلم، ل  القرآن مبا نُقتفسريتفسري القرآن بالقرآن، 

صحيح أيضا  على  ، ويعتمدهوفهم همن القرآن يف تفسري  فيه املفسر ينطلق التفسري األثري هو الذيف ،4والتابعني
والتابعني من آثار وأقوال وإشارات، واملتتبع  صحابته الكرامما ُروّي عن و  أقوال النيب صلى ا هل عليه وسّلماملنقول من 

واحلق أن الطريق إىل فهم »: تفسري بلور مالحمه يف قولهيف اعتمد على منهج  طباطبائي، جيد أّن ال"يزانلتفسري امل"
ي والذكر احلكيم بنفسه هو الطريق اهلادي إىل نفسه، أي أنه ال حيتاج يف تبيني ن البيان اإلهلقرآن غري مسدود، وأال

ل ويرشدهم إىل كتاب دائٌم للجميع، خُياطب الك  فإّن القرآن الكرمي»: ويقول يف موضع آخر 5«همقاصد إىل غري 
الناس، ووصف نفسه بأنه النور تج بذلك على واح مقاصده، وقد حتدى يف الكثري من آياته على اإلتيان مبثله

وهبذا نستنج أن الطباطبائي  6«.يف التفسري حمتاج لغري كّل شيء، فال يكون مثل هذا الكتابوالضياء والتبيان ل
ال حيتاج  الكرمي القرآنأّن  كثر من ذلك حني يعترببل يذهب أتفسري القرآن بالقرآن،  منهج يعّول يف تفسريه على

                                                           
 .30ص/7حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج  1
، ويُنظر، حممد حسني 60فسري اإلسالمي،ص، ويُنظر، على أكرب بابائي، مدارس الت301السّيد حممد علي إيازي، املفسرون حياهتم ومنهجهم، ص 2

 .16، ص(د، ت)، بغداد، (د، ط)الطهراين، الشم  الساطعة، دار احلّجة البيضاء، 
 .210ص/2هـ، ج2733، القاهرة، 1بُنظر، حممد حسني الذهيب، التفسري واملفسرون، مكتبة وهبة، ط،  3
 .261ص/2املصدر نفسه، ج 4
 .33ص/7يف تفسري القرآن، جحممد حسني الطباطبائي، امليزان  5
 .37م، ص2317،بريوت، لبنان، (د، ط)حممد حسني الطباطبائي، القرآن يف اإلسالم، تعريب، السّيد أمحد احلسيين، دار الزهراء للطباعة والنشر،  6



في تفسير الطباطبائي البناء الحجاجي آليات العقيدة                     الفصل الرابع                         

348 
 

ولتبّيني آليات اشتغال هذا املنهج التفسريي  هو مكتٍف بآياته اليت تُفسر بعضها البعض، غريه يف تفسريه، بلإىل 
  .التفسريسنحاول استعراض يف دراسة وصفية موجزة طريقة الطباطبائي يف املعتمد من ق بل الطباطبائي 

وقد يتعرض يف بعض أحيان  ها،مدني  إىل حتديد مكي  اآليات من  يتناوهلا يعمد الطباطبائي يف بداية كل سورة   
مّث يقوم حتديد الغرض العام الذي تُعاجله السورة املراد تفسريها، ، مثّ ينتقل إىل ملناقشة ما ورد من أقوال يف هذا الشأن

، مثّ يستحضر اآليات اليت تشرتك يف السياق أو املوضوع مع اآلية املراد توزيع اآليات املراد تفسريها إىل مقاطع قرآنيةب

   ﴿:لقوله تعاىل بالتفسري حني يتعرضل لطريقته يف تفسري القرآن بالقرآن ثّ ّنها، وميكّننا أن تفسري 

  ﴾1 ُيعّلق قائال  ف "سوقرالم" لفظة فنجد يستعني ببعض اآليات لتحديد داللة : 

    ﴿  :ان سائر إليه تعاىل كما قالّن اإلنسأوذلك ، فال مستقّر إىل غريه وال ملجأ إالّ إليه»  

           ﴾2 وقال: ﴿       ﴾3  فهو مالٍق ربه، راجع ومنتهي

 ﴿: إليه، ال حاجب حيجبه عنه، وال مانع مينعه منه، وهو القائل                

      ﴾4»5 . 

حتديد  يف يرتكز عليه االقرآن الكرمي منطلق   من جعلالطباطبائي  ، نستنتج أنّ التفسريي ضوء هذا النموذج على   
آيات أخرى تشرتك  داللة هذه اللفظة بالرجوع إىل استجالءفعمل على ، يف القرآن الكرمي( املستقر)معىن لفظة 

 .(املستقر)ليوازن بني اآليات ويستنبط يف األخري معاين لفظة ، اصدقوامل معها يف نف  املوضوع 

حجّية قول الرسول صلى ا هل عليه وسّلم جيب أن »أّما فيما خيص موقفه من السنة، فقد رأى الطباطبائي أّن    
 ،ل الرسول صلى ا هل علية وسّلمافما وافق القرآن من أقو  6«ميأن يُفهم قوله على ضوء القرآن الكر قاس بالقرآن، و تُ 

                                                           
 .21القيامة، آية،  1
 .3اإلنشقاق، آية، 2
 .11النجم، آية،  3
 .11القصص، آية،  4
 .227/221ص/10امليزان يف تفسري القرآن ، جحممد حسني الطباطبائي،  5
 .211علي األوسي، الطباطبائي ومنهجه يف تفسري القرآن، ص 6
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 أّن السنة شارحة  ومبّينة للقرآن الكرمي، ففي تفسريه ويرى رّده، َوجب وعارضه ، وما ناقض القرآنخذ به  َوجب األ

 ﴿ :لقوله تعاىل مثال                     

                     ﴾1.   وتُفيد اآلية أّن بدء » :يعّلق قائال

يع صور السفر تشريع القصر يف الصالة إّنا كان عند خوف الفتنة، وال ينايف ذلك أّن يعم التشريع بعد ذلك مج
مل يكن هناك خوف، فإّنّا الكتاب بنّي قسما  منه، والسنة بّينت مشوله جلميع الصور، وذكر لذلك ن إالشرعي و 

تصّدق اهلل  صدقة): عليه وسّلم صلى ا هل ىب ا هلقصر الصالة يف السفر، منها قول ن روايات عديدة يف إفادة اآلية
  2« (بها عليكم، قفبلحا صدقوه

وميكنها يف   دعم الرؤية القرآنيةد ويعضّ النبوّي الذي يُ  ديثن الطباطبائي باحلاستعا التفسريي ا النموذجفي هذف   
فاالستعانة بالروايات عن النيب صلى ا هل عليه »: بقوله لسنةوموقف من ا رؤيته الطباطبائي ، ويشرحكيانات املتلقني

مبعىن أصح عرض الروايات على اآليات وإثبات مضامني وسّلم، يكون يف تأييد املعىن املستفاد من القرآن، أو 
فالشاهد على صحة مضمون  3«الروايات اآليات ملا جاء يف مضمون تلكالروايات، وذلك عن طريق تأييد 

املستفادة من والدالالت  املضامني واملعاين النبوية الروايات ، فإن طابقتوحده هو القرآن الكرميالروايات النبوية 
 .، وَبُطل العمل بهأحكامها، وما عارض القرآن ُرد  ذ هبا، وُعمل بُأخرآن قال

له ينظر إىل تفسري القرآن بالقرآن جعنهج اهتمامه مبو  ولعه ّن شّدةأواملستخلص من رؤية الطباطبائي للسنة، هو   
ل هبا، وما من روايات ُعم   ، فما وافق وأيّد القرآنحيتفي كثريا  باملرويات النبويةال الذي  املنظور السنة النبوية هبذا

تفت إىل السند أنّه ال يلسناه لدى الطباطبائي هو ما مل ول األخذ هبا، وعارض القرآن من روايات ُردت وبطُ  ناقض
شاكل مضمون املنت مضمون القرآن ُأخذ به، وإذا  فإذا ،فقط املنت ية وغريها من علوم احلديث، ويعّول علىوالروا

 .ناقض للقرآنألنه م عارضه سقط احلديث

أّما إذا انتقلنا إىل موقف الطباطبائي من أقوال الصحابة والتابعني، فنجده يستعني هبا على بيان مضمامني    
الذين رأْو أّن الطريق عي يومقاصد اآليات يف الكثري من املواضع، وهذا خالفا  ملّا يّدعيه بعض الدارسني للفكر للش

                                                           
 .202النساء، آية ،  1
 31-32ص/ 6حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج يُنظر، 2
 .261علي األوسي، الطباطبائي ومنهجه يف تفسري القرآن، ص 3
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ة اإلمامّية ال يلتفتون يف ، أي أّن الشيع1يعة اإلمامّية، هو ماثبت عن أئمتهمالوحيد املوثوق يف الرواية لدى الش
ل الصحابة ومن عموم هذا املوقف انطلق الطباطبائي مفيدا  من أقواالروايات الواردة يف التفسري إال ألئمتهم، 

ن عباس رضي ا هل عنه يف تفسريه ومن أمثلة ذلك استعانته باب، متعرضا  هلا بالتحليل واملناقشة، والتابعني يف التفسري

 ﴿: لقوله تعاىل                     

               ﴾2   يعّلق قائال : 

بن عباس في الّدر عن ا ي  وما رو ... ا يف قلوهبم من صدق نّية واخالصها يف مبايعتهم لكومعناه فعلم ا هل م»   
واألمثلة على استعانة الطباطبائي بأقول الصحابة   3« (ت السكينة على من ُعلم منه الحفاإنما انزل: )المنثحر قحله
ى سبيل االستئناس فقط،ولتفنيذ ما ذهب إليه عل ا  واحد للتفصيل فيها، فذكرنا مثاال  ام قيسعنا املال  ،4كثرية وعديدة

 .ثر ممّا تسعى إىل التقريب بينهمالبعض من اهتامات مغرضة تسعى إىل التفريق بني املسلمني أك

 .المنهج العقلي في تفسير الميزان. 2

 مواقفهتفسريه مسلكا  عقلّيا  أبان فيه عن  بعض جوانبيف إىل املنهج األثري، سلك الطباطبائي  باإلضافة   
الذي يعتمد فيه  "الرأيالتفسرب بب"، ويعرف هذا النوع من التفسري وتوجهاته العقديّة الشخصية وتصوراته الدينّية

املفسر على االستدالالت العقلية واالستنباطات الفكرية، واألقيسة املنطقّية، أي هو تفسري يقوم على االجتهاد 
ويستحسن الطباطبائي هذا النوع من التفسري العقلي إذا ُروعّي  ،5ةّية احلقّ احملكوم بالقواعد الشرعّية واللغوية والعلم

، كاإلحاطة باللغة والتاريخ وعلوم القرآن والفقه وأصوله، 6فيه ما حيتاجه املفسر من األدوات الالزمة يف التفسري
حة يف استنباط معاين القرآن ، ويرى أّن القرآن نفسه دعا إىل استعمال الطرق العقلّية الصحي7والعقائد وعلوم أخرى

 ﴿: وأحكامه، مستندا  يف ذلك على قوله تعاىل                  

                                                           
 .701هـ، ص2731، القاهر، (د، ط)املذاهب اإلسالمّية يف التفسري، حتقيق، عبد احلليم النجار، مكتبة الخاجني،  يُنظر، جولدزيهر، 1
 .21الفتح، آية،  2
 .131-116ص/21حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن ، ج 3
حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري : التابعني، ميكن الرجوع إىلللتوسع أكثر يف هذا املنحى الذي استعان فيه الطباطبائي بأقوال الصحابة و  4

 .711ص/22،ج211ص/27، ج1ص/23، ج766ص/21القرآن، ج
 63ص/1م، ج2317، دمشق، 7يُنظر، حممد عبد العظيم الزقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، مطبعة عيسى البايب احلليب، ط،  5
 .36ص/7، امليزان يف تفسري القرآن، جيُنظر، حممد حسني الطباطبائي 6
 .721/726هـ، ص2311، (د، ط)يُنظر، جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، تح، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون،  7
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                  ﴾1 ول، وأّن العق فاد منها أّن أويل األلباب هم ذويفأ

الطباطبائي، سنحاول رصد لدى ، وعلى ضوء مكانة العقل وأمهيته 2العقل هو الذي به االهتداء إىل احلق وآياته
  :على  عّدة مستويات أبرزها" تفسري امليزان"حضور املنهج العقلي يف 

 .المنهج العقلي في مناقشة أقحال المفسرين والّرد عليها.1.2

سابقني، وقد عمد الطباطبائي ذلك الكم اهلائل من آراء وأقوال املفسرين ال يلم " امليزان تفسري"على  املطلع إن     
 إّما لدعم تصوراته وتزكّية خترجياته، وإّما ملناقشتها والّرد عليها، ،باآلراء السابقة يف التفسري لغرضنيستشهاده اال إىل

ّر رفضه لبعض أراء سابقيه، ومن أمثلة ذلك ما ذهب عقلّية ُترب  وحججٍ  ويكون الّرد من الطباطبائي مصحوبا  بعللّ 

  ﴿ :إليه يف تفسري قوله تعاىل                         

  ﴾3 ،  يعّلق على اآلية قائال: 

والذكر اجلميل على مّر الدهور، وليست احلياة احلقيقّية، إاّل أّن ّن املراد باحلياة بقاء االسم وقد قيل يف اآلية إ»    

﴿هذا التوجيه منهم ال يُناسب آخر اآلية،      ﴾  من اآليات تصف  ةكما أّن ظواهر كثري

          ﴿: حياهتم بعد القتل مبا يُنايف ما ذهبوا إليه، كقوله تعاىل

        ﴾4 5«ومعلوم أّن هذه احلياة خارجّية حقيقّية ليست بتقديريّة أو ختييلّية.  

  ﴿: الصحابة واملفسرين يف تفسريهم لقوله تعاىل يناقش الطباطبائي ما ذهب إليه بعضهنا      

                   ﴾  فقالوا أّن املراد باحلياة هي بقاء الذكر

                                                           
 .21الزمر، آية،  1
 .761ص/6يُنظر، حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 2
 .261البقرة، آية،  3
 .233آل عمران، آية،  4
 .717-711ص/2حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، جحممد  5
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الطباطبائي يعارض هذا التخريج باالعتماد على منطلقات عقلية  ناجدبعد الشهادة، فو  ا  واالسم ختليدا  وافتخار 
 . ، ويعترب أّن احلياة املقصودة يف اآلية هي احلياة احلقيقيةات سابقيهالكرمي يف إبطال خترجي مدعمة ومعضدة بالقرآن

 .النظريات العلمّيةالمنهج العقلي في مناقشة  .2.2

الواردة يف عبارات القرآن الكرمي، واسقاطها على  يُقصد هبذا اللون من التفسري، هو محل املصطلحات العلمية   
الطباطبائي ملختلف النظريات  ، تعرضُ وقفنا النظر يف تفسري امليزان، وقد أ 1وجه يُطابق ما وصلت إليه علوم العصر

 شارات العلمية اليت تُثريها النصوص  القرآنّية،ومقاربتها على ضوء اإل ،عرفية اليت وصل إليها العلمالعلمّية واحلقائق امل

﴿ :قوله تعاىلأمثلة ذلك ما ذهب إليه يف تفسري ومن                

     ﴾ 2 فيقول يا  وبيان أن تعرض هلا لغوي ا يعّلق على اآلية بعد : 

إّن جري الشم  هو حركتها، وإّن األحباث العلمية تقتضي بأّن للشم  مع سيارهتا حركة انتقالّية، وحمّصل »   
ام النظام الدنيوي على حاله حّّت تستقر وتسكن بانقضاء أجلها، فيبطل هذا املعىن كون الشم  ما تزال جتري ماد

االنتقال من مكان  يدّل علىالنظام، وأّما جريها على حركتها الوضعّية حول مركزها فهو خالف، ألّن ظاهر اجلري 
 .3«إىل مكان

مث  ليت أقرها ا هل يف حمكم تنزيله،العلمية على ضوء احلقائق ا مواقفه يبين الطباطبائي نستنج من هذا النص أنّ   
على صحة  ذلك بني النقل والعلم، وجيعل ما توصل إليه العلم دليلبليوفق  ،النتائج اليت توصّل إليها العلمب يعضدها

ألنه يرى أّن العلم نسيب  ،وحذر شديد بنسبّية النتائج العلمّية لتمسنا أّن الطباطبائي يتعاملاحلقائق االنقلية، وقد 
 .ثابتمطلق و الوحي و  متغري

  .األبحاث الفلسفية المحجحدة في الميزانالمنهج العقلي في  .2.2

جبملة من األحباث الفلسفّية اليت أبانت بصورة كبرية عن املقدرة العلمية العالية والعميقة اليت  حفل تفسري امليزان  
من »ذهب إليه تلميذه الشهيد مرتضى مطهري يتمّيز هبا الطباطبائي يف حقل الفلسفة، ويُعّد هذا األخري حسب ما 

                                                           
 .210يُنظر، علي األوسي، الطباطبائي ومنهجه يف تفسري القرآن، ص 1
 .71ي ، آية،  2
 .30-13ص/23حممد حسني الطباطبائي، تفسري امليزان، ج 3
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صرف برهة من عمره يف حتصيل فأعاظ م الفالسفة، وأكابر احملقيقني يف الفلسفة اليونانّية واإلسالمّية وشّت علومها، 
ولعّل رصده ملباحث فلسفّية مستقّلة يف تفسري  1«الفلسفة وتدريسها خّت استبطن دقائفها، وأحصى مسائلها

قي مع التصورات القرآنية خري دليل على القدرات الفكرية تتليت قد قشته ملختلف النظريات الفلسفية الامليزان، ومنا
 املستفادةاألحباث الفلسفّية لغرضني، إّما لتأييد املعاين  إىلويعمد هذا األخري والفلسفّية اليت يتمتع هبا الطباطبائي، 

يف تفسريه و لقرآن الكرمي، عارض ااث واملقاالت الفلسفّية اليت تُ من القرآن الكرمي، أو للتعبري عن رفضه لبعض األحب

 ﴿ :لقوله تعاىل        ﴾2  على مقاالت الفالسقة الذين قالوا بعدم جواز التعويل الطباطبائي رّد

 مع عدم وجود، غلط فيهاعلى غري احملسوسات يف العلم، حمتجني يف ذلك بأن العقليات احملضة يكثر وقوع الخطأ وال
إّن » :قائال   الطباطبائي على هذه املقالة الفلسفية فعّلق 3به الصواب من الخطأ، وهو احل  والتجربة زُ ما مُييـ   فيها
ي مقّدمات عقلية غري حسّية، مّث مات املأخوذة يف هذه احلّجة هأن مجيع املقد :حلّجة مدحوضة وباطلة ألمور منهاا
 احلواس ال يقّل عددا  عن الخطأ يف العقليات، أضف إىل أّن التجربة وهي تكرار العمل باحل  ّن الخطأ والغلط يفإ

مات القياس الذي حيتاج إىل مقّدمات عقلية يف مقدتمييز بني الخطأ والصواب، بل هي إحدى ليست لوحدها آلة لل
يات، وصياغة القانون الكلي الذي تندرج من اجلزئعداد حمدودة مّث إّن احل  ال يتعامل إاّل مع أعملية االستدالل، 

 ، 4«حتته عموم هذه اجلزئيات ال تأيت إالّ بالنظر العقلي

يف رفة العلم واملع حصر الذي فرانسي  بيكون عارضأّن الطباطبائي  من هذا البحث الفلسفي املقتضب  نستنتج   
من املقّدمات األساسية يف املنهج ألنه  للنظر العقلي االعتبار، أّما الطباطبائي فقد رّد متجاوزا  املعطى العقلي التجربة
ئج من اجلزئيات إىل أو االستنتاج أو يف تعميم النتا من حيث االستقراءو تجرييب، سواءا  من حيث املالحظة أال

 ي تصدى يف تفسريهالذطباطبائي للالفلسفية  شخصيةل لنا تضحت لعرض املقتضباعلى ضوء هذا الكليات، و 
 .وعمل على الرد عليها مبا بتيحه القرآن من حدود الفلسفية والفكرية اثختلف األحبمل

 .في تفسير الميزان ماعيجوالمنهج اال. 2

                                                           
 .211لقرآن، صعلي األوسي، الطباطبائي ومنهجه يف تفسري ا 1
 .1البقرة، آية،  2
، فرنسي  بيكون 3 ْ الذي اقتصر يف حبوثه العلمية على املشاهدة ومجع املالحظات والتجربة، يُنظر، عبد ( م2313ت)من هؤالء الفالسفة احلسي ني 

 .11م، ص2316بريوت، / الرمحان بدوي، مدخل جديد إىل الفلسفة، وكالة املطبوعات
 .11-13ص/2طباطبائي، تفسري امليزان، جيُنظر، حممد حسني ال 4
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سائل يف معاجلة امل النصوص القرآنّيةب تاستعاناليت  ناهجيُعد التفسري اإلجتماعي للقرآن الكرمي من أهم امل   
، وقد هنجت هذه املدرسة التفسرييّة هنجا  اجتماعّيا يف 1سالميةللمجتمعات اإل تصادية والسياسيةاالجتماعية واالق

الغريب الذي أثر على اإلنسان املسلم  الوضعي الفلسفي بسط وعرض املعاين القرآنّية، كما عملت على جماهبة الفكر
ودفع به إىل طرح عدة تساؤالت واشكاالت وصلت إىل حد التشكيك يف قدرة الدين اإلسالمي على  جماهبة 

وعلى ضوء هذه التجاذبات انربت مدرسة التفسري اإلجتماعي إىل التأسي   ،األزمات اليت متر هبا األمة اإلسالمية 
ناء رؤية إجتماعية وب ،يف حل مشاكل العصر واألحاديث النبويّةلرؤيّة تفسريية جديدة تستند إىل القرآن الكرمي 

ظر يف تفسري امليزان وجود مباحث تفسرييّة عاجل من خالهلا الن آل بناوقد  تستمد قوامها من روح القرآن الكرمي،
، ولعل أبرز وسنة نبّيه القرآن الكرمي من الناحّية االجتماعّية على أساس هدي   اإلسالمية الطباطبائي مشاكل األّمة
 اسعا  تعّرض فيه قضّية املرأة اليت عقد هلا حبثا  و  اوهلا بكثري من العمق والتفكيك هياملباحث االجتماعية اليت تن

األمم السالفة حني كانت مسلوبة احلقوق، مّث عرّج على دورها ومكانتها  ات احلالكة اليت عاشتها املرأة يف ظلّ لألزم
يف ظّل اإلسالم، وما أبدع هلا من وزن ومكانة إىل جانب الرجل الشرتاكهما يف اإلنسانّية، وبعد حبث مسهب يف 

، 2لمأسات اليت تعيشها املرأة املعاصرة يف ظل اجلاهلّية احلديثة واملدنّية الغربّيةتعّرض ل بيان حقوقها وواجباهتا،
ما يسمى  إجتماعّية، أبرزها أحباثإىل عّدة  يف تفسريهتعرض  ،ةاإلسالمي اتة ومتوقعها يف اجملتمعباإلضافة إىل املرأو 
 .3أهنا فطريةعلى جتماعّية اليت أكّد سهاب إىل اإلنسان وطبيعته االبطة اإلجتماعية اليت تطرق فيها بإباملرا

ح و هتمام الطباطبائي بالشؤون اإلجتماعية للمسلمني، ور اإلجتماعّية، يتضح لنا إ ةثيّ بحالنماذج ال وعلى ضوء هذه  
 رؤيته اإلصالحّية الواعّيةكما جتلت لنا   املشاكل اليت تُعاين منها األمة اإلسالمّية،املسؤولّية اليت يتمّتع هبا إزاء 
 .مصاف األمم املتقّدمةاإلسالمّية إىل  األمةالساعّية إلجياد حلول تنهض ب

 .في تفسير الميزان شاري الصحفياإل المنهج الباطني.4

سلوكاهتم الوجدانية، اشرقاهتم الروحّية، و  من منطلقباملتصوفة الذين فّسروا القرآن  ذا النوع من التفسريهارتبط   
نقل موقف الطباطبائي أن نيف تفسري امليزان، َوجب علينا أوال  الباطين اإلشاري املنهج  ق ل إىل رصد أبعادوقبل أن ننت

عند  لقا ، وعدم  قبول الغلو الذي ُعرفالذي أخذ منه موقفا  وسطا ، أي عدم إنكاره مط يالتفسري هذا املنهج من 
                                                           

، املطابع األمرييّة، ط، (منذ عهد اإلمام حممد عبده إىل العصر مشروع التفسري الوسيط)يُنظر، مصطفى حممد احلديد الطري، اجتاهات التفسري املعاصر  1
 .12م، ص2316، القاهرة، 2
 .133-130ص/1يُنظر، حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 2
 .31ص/1للتوسع أكثر يف قضية املرابطة اإلنسانية داخل اجملتمات، يُنظر، يُنظر، حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن،  ج 3
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ريه على ضرورة تقدمي ظاهر القرآن على بعض أعالم أهل العرفان من املتصوفة واإلمامّية، ويؤكّد الطباطبائي يف تفس
غري املعاين اليت ندركها من ألفاظه  -القرآن الكرمي-وال جند دليال  على أنّه يُقصد من كلماته »: باطنه فيقول 

أّما فيما خيص املنهج  أي أّن األصل يف تفسري القرآن الظاهر الذي به تتأّتى املعاىن وتتجلى املقاصد، 1«ومجله
إّن القول »: ن ال يكون مناقضا  ملعطيات القرآن الكرمي، وحقائق الشريعة، ويف ذلك يقولبأ د اشرتط فيهالباطين، فق

بوجود حتت ظواهر الشريعة حقائق هي باطنها حق، والقول بأن لإلنسان طريقا  إىل نيلها حق، ولكن الطريق إىل 
ال يهدي ، وحاشا أن يكون هناك باطن ال غرينيلها هو استعمال الظواهر الدينّية على ما ينبغي من االستعمال 

،نستنتج  2«وحاشا أن يكون هناك باطن حق ال يوافقه الظاهر...الظاهر إليه، والظاهر عنوان الباطن والطريق إليه
من كالم الطباطبائي أّن الظاهر هو األصل الذي يُهتدى به إىل الباطن، وال ميكن للباطن أن يتجاوز الظاهر أو 

خذ به، وال يُعمل ، وال يُؤ فالباطن يستمّد شرعيته من الظاهر، وكل باطن ال يوافق الظاهر، ال يُعّول عليه يُعلى عليه،
  .اهضمبقت

تيجّية د يف ذلك على اسرتامعتلته كثرية، إاّل أّن الطباطبائي يأّما عن جتلى املنهج الباطين يف تفسري امليزان، فأمث 
ن بالقرآن، ومن أمثلة ذلك ما ملنهجه التفسريي الذي يعتمد تفسري القرآ فاء  وو  خُيضع فيها الباطن للظاهر تكريسا  

﴿: ذهب إليه يف تفسري قوله تعاىل          ﴾3   يعّلق قائال : 

﴿ :وظاهر هذه اآلية أهنا تنهى عن عبادة األصنام كما جاء يف قوله تعاىل»           

  ﴾4،وهذا  ولكن بعد التأمل والتحليل يظهر أّن العّلة يف املنع من عبادة األصنام أهّنا خضوع لغري ا هل تعاىل

 ﴿: طاعة الشيطان أيضا  بالعبادة، حيث قال عز شأنه عن األصنام بل عربّ  ال خيتص بعبادة   

           ﴾5 ّمن عدم التوجه إىل غري ا هل جل ،  وبتحليل أّدق نرى أنّه ال بد 

﴿: وعند التدبّر يف هذه اآليات الكرمية نرى بالنظرة البدائية يف قوله تعاىل...وعال         ﴾ 

                                                           
 .11حممد حسني الطباطبائي، القرآن يف اإلسالم، ص 1
 .117ص/6حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 2
 .73ة، النساء، آي 3
 .70احلج، آية،  4
 .30ي ، آية،  5
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ذنه، ولو توسعنا من دون إوسع نرى النهي عن عبادة غري ا هل النهي عن عبادة األصنام، وعندما نتوسع بعض الت
التوسع أكثر فنرى النهي عن نفسه باتباع شهواهتا، أّما لو ذهبنا إىل لعن عبادة اإلنسان أكثر من هذا لوجدنا النهي 
 .1«ىل غريهالغفلة عن ا هل والتوجه إ

ه اآللية بالغوص ، وتتم هذمماثلة هلا خرىت أمعىن باطن ُيستنبط على ضوء آيا، و فلآلية معىن ظاهر متجلي   
ميكن القول أّن الطباطبائي طفا  وعواملكاشقة يف باطن اآلية الذي يُفضي إىل مثل هذه الدالالت الباطنية،  والتأمل

 بجي حسب الطباطبائي ملنهج الباطينفايف املنهج الباطين كان وفيًّا ملنهجه األصل والذي هو تفسري القرآن بالقرآن، 
 .والتأويل التفسري ُيستغىن عنها يف عملييتباعتباره قرينة أساسّية ال  نفسه القرآن أن يستمّد شرعيته من

قدرة العالّية للطباطبائي، يتقّدمها القرائّية اليت أبانت عن الوخالصة القول، يزخر تفسري امليزان جبملة من املناهج    
فلكه املناهج األخرى، أّما املناهج األخرى فهي مناهج هامشية كيـ َفَها   التفسريي األثري الذي يُعّد مركزا   تدور يف

تمث ل يف تفسري القرآن بالقرآن، كما استحضرها كنوع من الدعم لتوجيهاته 
ُ
الطباطبائي وعرضها على املنهج املركزي امل

 .يّةوالعقد الداللّية، وتصوراته الشرعية، واستنباطاته الفقهية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .11حممد حسني الطباطبائي، القرآن يف اإلسالم، ص 1
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 .في تفسير الطباطبائي آليات العقيدة يالحجاج البناء:لثانيالمبحث ا

عنا وقد تاب" خواطر الشعراوي: "بدراسة احلجاج يف التفسري املعروف بـ أن انشغلنا يف الفصل الثالثو سبق  قدل  
م والسلّ  ،الخطاب ملقّدمات واألطر والتقنيات، ومنطقا، أبرزها عّدة نواحأنظمة احلّجة يف هذا التفسري من 

 .ملقتضيات املناهجّية اليت سطرناها يف بداية حبثنا اىلإورة احلجاجي، وهذا املنحى يف القراءة عائد بالضر 

نا املأمولة يف هذا البحث دراسة احلجاج يف مدارس خمتلفة من التفسري، وذلك وأهداف ةومل ا كانت غايتنا البعيد  
االنتقال  ا املقاماملعاصر، سنحاول يف هذا  ييف الفكر التفسري  للوقوف على الّتحوالت احلاصلة واالختالفات الواقعة

السّيد حممد حسني الطباطبائي يف  متمثلة يف" أهل البيت"مدرسة وهي  سريبة مغايرة للمدرسة األوىل،إىل مدرسة تف
من عقد املقارنات، ، وهذا التنقل والتجول بني املدارس التفسرييّة هو الذي سيمكننا "امليزان يف تفسري القرآن"تفسري 

 .ورصد االختالفات، والتقريب بني التصورات

املقّدمات  بياننعمل على ، سيزانيف تفسري امل املوجودة رصد خمتلف اآلليات الخطابية واالسرتاجتيات احلجاجّيةول   
 اليت التفسريية جنماذ ال من ُمتخذين، تفسري امليزان بناء احلجاجّية اليت حتكمت يف التقنّياتو األطر واملنطلقات و 

وهذا املنحى يف الدراسة نرمي من ورائه إىل استكشاف األنظمة  ،منطلقا  للقراءة واملقاربة للعقيدة آليات تطرقت
 اتما أمّدتنا به النظريعلى  معتمدين بشكل كبري ، يزاناليت حتكمت يف النسق العام لتفسري امل العامة احلجاجية

وآليات إجرائية، معتمدين يف ذلك على  النموذج احلجاجي الذي قّدمه  ريةمفاهيم  نظ ناحلجاجية املعاصرة م
، وعليه سنركز اهتمامنا يف هذا املقام على كشف السياسات الخطابية، والتقنيات (شاييم بريملان وألربخت تيتكاه)

 .يف شقه العقدي  التفسريي لطباطبائيا خطاباليت انبىن عليها  احلجاجية،

 .لدى الطباطبائي في وجحد اهلل قحلجية الحجا :المطلب األول

ؤكدا  على أن أكثر جود ا هل، مو عن قضية تارخيية  حملة "امليزان"حممد حسني الطباطبائي يف تفسريه ّدم لنا يق   
العقدي الذي يقّر  بوجود خالق للكون بالرغم من وجود بعض الخالفات  البشرية كانت على اإلنتماء الديين

هو اإلقرار  مجعاء ، بْيَد أّن األصل اجلامع بني البشريةيف طريقة معرفة اإلله الخالق وتوحيده ّيةصيلالتف واالختالفات
فاإلميان بوجود ا هل له ...1الديانات اليهودية والنصرانية والبوذية واجملوسية جل عليه ، وهذا ما اجتمعتخالقبوجود 

                                                           
م، 1003، (د، ط)، مؤسسة الكوثر للمعارف اإلسالمّية، (التوحيد والعدل)يُنظر، الشيخ علي احلمود العباد،  أصول الدين يف تفسري امليزان  1
 .27ص
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 ،حسب الطباطبائي والسائد لذي يُقّر بوجود ا هل هو األصلالتوّجه اوهذا ور تارخيّية عريقة لدى خمتلف األمم، جذ
ميلكون دليال   ال ألهنم الذين ميثلون هامش ا يف خمتلف اجملتمعاتوامللحدين  1املنكرين لوجوده من املاديني عك 

يُعّد »: ودي بقولهالوجطبائي على هذا املنحى العقدي ويؤكّد الطباكار وجود ا هل، نمن ا 2قاطعا  على ما يدعونه
الذي هتديه إليه الفطرة  صانع، مّث القول بأنه واحد من أقدم املسائل الدائرة بني متفكري هذا النوع ملاالقول بأّن للع

املركوزة، حّت أّن الوثنية املبنية على االشراك، إذا أمعنا يف حقيقة معناها وجدناها مبنّية على أساس توحيد 
 .3«الصانع

ولقد اعتىن  يلحظ ذلك الّكم اهلائل من اآليات اليت تّدل على وجود ا هل سبحانه وتعاىل، رمياملتأمل يف القرآن الكو   
 العقلية والفلسفية والشرعية مبختلف اآلليات النقليةوتفسريها وتوضيحها ، هاأشد االعتناء باستخراج الطباطبائي
لدى  يا العقديةيت تُعد من أهم القضامفاهيم هذه القضية ال بيقر ت هبدفوذلك  والفكرية، والوجودية واملنطقية
هذه  أركان دعضيت تلامجلة من احلجج العقلية والنقلية  طباطبائيساق ال ا هل وجود، وللتدليل على قضية املسلمني
أثناء حتليلنا  ه والكشف عنهرصد سنحاول وهذا ما، ، وتصوراته الدينّيةاإلميانية مواقفهم تدعو  ،العقدية القضية

 .ية اليت تطرقت لآليات اليت تدّل على وجود ا هللنصوصه التفسري 

 .الطباطبائي في تفسير هلل يّةالمعرفة الفطر  دليل حجاجّية القحل في .1

على  وعلماء العقيدة ، وقد أمجع املفسرونهتدي هبا اإلنسان ملعرفة خالقهاألدلة اليت يَ يُعّد دليل الفطرة من أبرز  
وا هل  »: ذهب الطباطبائي يف تعريف هذا الدليل بقوله، ويلوقايتها من الكفر يف كّل نفٍ  بشرية وجود هذه الفطرة

ة ربوبيته وأهلمها فجورها وتقواها، وهذه هداية ن على فطرة سليمة، رّكز فيها على معرفسبحانه تعاىل خلق اإلنسا
نسان لو جرى على سالمة فطرته واشتاق اإل نّ ليت قام هبا أنبياؤه ورسله، مّث إفطرية أولّية، مّث أيدها بالدعوة الدينّية ا
وأخلد  ،ولو احنرف اإلنسان عن صراط الفطرة بسوء اختياره، وجهله ملقام ربه...إىل املعرفة والعمل الصاحل هداه ا هل

الطباطبائي قد  ، وهبذا يكون اإلنسان يف نظر4«إىل األرض واتبع اهلوى وعاند احلق فهو ضالل منه غري مسبوق
، وهذه الربجمة مصدرها ما تشعر به كّل نف  بشرية يف أعماقها من وُجبل على ذلك فطريًّا فة ا هلبُرم ج على معر 

                                                           
وترفض القول باإلله كشرط من ( الطبيعة والبشرية)فلسفية اليت ال تقبل سؤى باملادة باعتبارها الشرط الوحيد للحياة تعّد املاديّة من أبرز التيارات ال 1

اإلنسان، دار شروط احلياة، كما ترفض اإلنسان نفسه إذا كان متجاوزا  للنظام املادي الطبيعي يُنظر، عبد الوهاب املسريي، الفلسفة املاديّة وتفكيك 
 .23م، ص1020، 1الفكر، ط، 

  .27، ص(التوحيد والعدل)يُنظر، الشيخ علي احلمود العباد،  أصول الدين يف تفسري امليزان  2
 .207ص/3حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 3
 .76ص/21املصدر نفسه، ج 4
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ابتداء ،  فطريّة عقديّةفقضّية اإلميان بوجود ا هل هي قضية  اجنذاب وميول حنو التشبت بالخالق سبحانه وتعاىل، إذن
  .اإلنسان نف  هل ألنه نابع من ثبات وجود اإل املساقة من أبرز األدلةيُعّد ميان الفطري واإل

        ﴿: تفسريه لقوله تعاىل دليل الفطرة على وجود ا هل أثناء الطباطبائييتناول و   

                        ﴾1 ، 

 قائلا  الطباطبائي على اآلية قيعل: 

كانت شريعة : ويف روضة الكايف بإسناده عن امساعيل اجلعفي عن أبي جعفر عليه السالم قال»
نوح عليه السالم أن يعبد اهلل بالتوحيد واإلخالص وخلع األنداد، وهو الفطرة اليت فطر اهلل 

الرماني عن الرضا عن أبيه عن جّده عن أبيه  الناس عليها، ويف تفسري القمي بإسناده عن اهليثم
مري املؤمنني اهلل، حممد رسول اهلل صلى وعلي أ هو ال إله إاّل: حممد بن علي عليهم الساّلم قال

 .ولي اهلل، إىل ها هنا التوحيد

باهلل ال شريك  ث أّن اإلنسان مفطور على االعرتافن الفطرة هي الشهادات الثالوكْو: أقول   
ة، والفاتح هلا يف يالدخول يف والية اهلل بتنظيم العمل بالدين وهو الوالاحلاجة إىل  من جيدمبا  ،له

لي يدين بفطرته اإلسالم هو علي عليه الّسالم، وليس معناه أّن كّل إنسان، حتى اإلنسان األوَّ
 .خبصوص الشهادات الثالث

والنبوة، وكذا ما مّر من تفسريه  وإىل هذا يؤول  معنى الرواية السابقة اليت تسلتزم التوحيد   
الفطرة بالتوحيد، فإّن التوحيد هو القول بوحدانية اهلل تعاىل املستجمع لصفات الكمال املستلزمة 

  .للمعاذ والنبوة والوالية

﴿ : ر عليه الّسالم عن قولهفويف احملاسن عن زرارة، سألت أبا جع               

   ﴾ فطرهم عن معرفة على أّنه ربهم، ولو ال ذلك مل يعلموا إْذ ُسئلوا من ربهم ومن : ققال

                                                           
 .70الروم، آية،  1
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رازقهم، ويف الكايف بإسناده عن احلسني بن نعيم، أّن اهلل خلق الناس كّلهم على الفطرة اليت 
 .ثّم بعث الرسل بعث الرسل يدعو العباد إىل اإلميان...فطرهم عليها

﴿:عنى روايات أخرى واردة يف تفسري قوله تعاىلويف هذا  امل: أقول           ﴾1 

اإلنسان الساذج الذي بعيش على الفطرة اإلنسانّية الذي مل تفسده واملراد بها اإلنسان الفطري، 
ات األوهام الفكرية واألهواء النفسانّية، فإّنه بالقوة الفطرية قريب من أصول العقائد احلقة وكلّي

الشرائع اإلهلّية، وأّما االهتداء إىل خصوص العقائد احلقة وتفاصيل الشرائع اإلهلّية، فيتوقف على 
 .هداية خاصة إهلية من طريق النبوة

قال رسول : وأخرج البخاري ومسلم وابن املنذر وابن أبي حامت وابن مردوّية عن أبي هريرة قال  
إاّل يولد على الفطرة فأبواه ُيهوِّدانه وُينصّرانه وُيمّجسانه، ما من مولود : اهلل صلى اهلل عليه وسّلم

 إقرؤا إن شئتم: كما تنتج البهمية بهيمة مجعاء هل حتّسون فيها من جدعان؟ قال أبو هريرة

﴿               ﴾     

ه وُتهدى ملا أّن الفطرة اإلنسانية تقتضي وكون الدين الدين فطريًّا، فاإلسالم ُيسّمى دين الفطرة  
إليه، ويسمى إسالًما  ملا فيه من تسليم العبد إلرادة اهلل سبحانه وتعاىل، ويسمى دين ألنه الذي 

ُيسمى سبيل اهلل ملا أّنه السبيل اليت ويريده اهلل من عباده من فعل أو ترك، مبا مّر من معنى اإلرادة، 
 2«.ان لتنهي به إىل كماله وسعادتهأرادها اهلل أن يسلكها اإلنس

   لنص الطباطبائيالوحليل الحجاجي. 

الدعوى العامة اليت أّن حُنّدد يدينا، جيب علينا ل الخوض يف القراءة احلجاجية للنموذج التفسريي الذي بني أقب   
دعوى  ومل ا كان لكلّ ، تعاىل الفطرية  هل عرفةاملوهي قضية  ،يف نصه ائي ويسعى إىل تثبيث أركاهناالطباطبيُدافع عنها 

من الوسائل  مجلة هبا املسار احلجاجي ويُقّوى، استحضر الطباطبائي أركان وآالت يتدعم مبنّية على خطة حجاجّية

                                                           
 .127البقرة، آية،  1
 .231-230ص/23يزان يف تفسري القرآن، جحممد حسني الطباطبائي، امليُنظر،  2



في تفسير الطباطبائي البناء الحجاجي آليات العقيدة                     الفصل الرابع                         

361 
 

سنحاول ، وهذا ما  دعوى املتحاجج حوهلااليف  قق له فعلي اإلقناع والتداولاليت حتُ احلجاجّية والوسائط الخطابية 
 .للنصاحلجاجي  ملية التحليلالكشف عنها أثناء ع

 .دليل الفطرة وهيئة المولقي لدعحىالمقّدمات الحجاجّية المدرجة ل. أ

 قضية املعرفةيف  ادتقعاال ومآالهتا حتصيلغايتها  على خطة حجاجّية يف جممله لقد قام هذا النموذج التفسريي   
لقا  مبقّدمات ومنطلقات حجاجّية تّشد السامع وتأسر  وملّا كان فعل احلجاج مرتبطا  ومع هل سبحانه وتعاىل،  ةالفطريّ 

ات الخطابية اليت تضمن له حتقيق كيانه عقال  وعاطفة، عمد الطباطبائي إىل مجلة من املقّدمات احلجاجية واملؤشر 
 افرتاض جمموعة منقد جلأ يف نصه هذا إىل و بلوغ أهدافه وحتصيل مراميه،  انطالقة قويّة يستطيع من خالهلا
ومن بني  ،اعليه التوافق احلاصلشرتك فيها البشرية مجعاء من حيث صدقها و ت كبديهّياتيطرحها  ، (ّدماتمقال)

  :املقّدمات املودعة يف هذا  النص ميكن رصد ما يلي

 (إقامة سلطان النقل واألثر للودليل على دعحى وجحد اهلل) المحاضع الحجاجية. 

ضع اجلجاجية هي عبارة عن حجج جاهزة يستحضرها احملاجج ويُدجمها  إىل القول بأّن املوا سابق ذهبنا يف مقام  
استدعى من خالهلا  أنساق خطابية على بناء هذا الطباطبائي يف نصه يف نصه ألغراض حجاجّية تداولّية، وقد عمل

اته العقديّة تصور على  من الشرعّية ا  نوع واليت بدورها ُتضفي عليها، قالعامة املتف( املواضع)جمموعة من املبادئ 
 : من بني املواضع الداعمة لقضّية املعرفة الفطرية  هل تعاىل ميكن رصد ما يليو  وخترجياته التفسرييّة،

  :المحاضع الخاصة الدالة على وجحد اهلل بالفطرة           

 قال تعالى    املوضع الذي يدعم الدعوى(        اهلل بالفطرة وجحد)الدعحى: ﴿    

      ﴾      حقيقة إهلّية خاص باملسلمني وكيفي ألنّه        نوع املوضع      خاص كيفي. 

 قال تعاىل     املوضع الذي يدعم الدعوى(       اهلل بالفطرة وجحد)الدعحى: ﴿       

  ﴾       حقيقة إهلّية خاص باملسلمني وكيفي ألنّه                  ي خاص كيف      نوع املوضع. 

  قال رسول ا هل صلى ا هل عليه        املوضع الذي يدعم الدعوى          (اهلل بالفطرة وجحد)الدعحى
ية ما من محلحد إاّل يحلد على الفطرة فأبحاه يُهحِّدانه ويُنصّرانه ويُمّجسانه، كما تنوج البهم»): وسّلم
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خاص           نوع املوضع     خاص كيفي     (« بهيمة جمعاء هل تحّسحن فيها من جدعان

  .الذي ال ينطق عن اهلوى (يو النب) همصدر  املسلمني وكيفي باعتبارب
 

 .اهلل بالفطرة وجحدالّدالة على االحومالية  الحجاجية المحاضع
 

 عن امساعيل اجلعفي عن أيب جعفر       ي يدعم الدعوىاملوضع الذ(       اهلل بالفطرة وجحد)الدعحى
 .احتمايل ألن مصدره بشري والفطرة بالتوحيد واإلخالص وخلع األنداد      نوع املوضع: عليه السالم قال

  ويف احملاسن عن زرارة، سألت أبا        م الدعوىعوضع الذي يدامل(       اهلل بالفطرة وجحد)الدعحى
فطرهم عن معرفة على أنّه رهبم، ولو ال ذلك مل يعلموا إْذ ُسئلوا من رهبم ومن : قالم جعر عليه الّسال

 .نوع املوضع  احتمايل ألن مصدره بشري   رازقهم    
 ويف الكايف بإسناده عن احلسني بن          املوضع الذي يدعم الدعوى(        اهلل بالفطرة وجحد)الدعحى

ث الرسل يدعو العباد إىل مثّ بعث الرسل بع...كّلهم على الفطرة اليت فطرهم عليهانعيم، أّن ا هل خلق الناس  
 .اإلميان             نوع املوضع  احتمايل ألن مصدره بشري

واضع املاصة و املواضع الخ مجلة من على الطباطبائي أدار نصه  نّ ميكن القول إ ،على ضوء هذه النماذج احلجاجية  
بصورة كبرية منهجه األثري يف التفسري الذي يعتمد على الرجوع إىل القرآن واألحاديث  رمستاليت  حتماليةاال

شأهنا  املواضع القرآنية والنبوية اليت من سيمامستوحاة من النصوص الثابتة والواملرويات، وهذه النوعية من املواضع 
دقون يعتقدون وُيصمتلقيه الذين  وخلق نوع من الثقة بينه وبنياحلجاجية لخطابه التفسريي،  الطاقات تكثيف

اليت هلا رمزية رشحتها لإلضطالع بأدوار  مؤسسة السلف، و النبوي واحلديث الكرمي، بالنصوص املنبثقة من القرآن
يف تسييج خطابه مبواضع ومبادئ  جنح الطباطبائيعليه ميكن القول إن  ، و حجاجية بالغة األمهية لدى املسلمني 

شارة أّن املوضع صحيحة، كما جتدر اإلة، ومرجعيات نحجاجّية مبنية على مرتكزات متية عمليّ تسمح له مبمارسة 
 .د مرسلي النصوصصقالذي قّدمه، وال ن التفسريي نموذجاملدجمة يف الاجلاهزة وص النص يف هذا املقام هي

 (.تفعيل نظام القيم لوهيئة المولقي لقضية وجحد اهلل)م الحجاجية القي 

يف فعل  مرتبة عالّية هذه األخري ، وحتتل الخطاب احلجاجي قوم عليهاأهم املرتكزا واملمهدات اليت ين م مالقي عد  تُ   
يف النموذج التفسريي الذي  وبعد تأمل عميق لحجاج،املمارسة ل طرافاأل تنطلق منه ا  توافقي ا  باعتبارها جسر  احملاجة
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 حنتها اليت م احلجاجّيةمجلة من القي سنامل يل الفطرة،قدمه الطباطبائي للتدليل على دعوى وجود ا هل من خالل دل
رويات واحلديث الشريف وامل ه لنا القرآن الكرميقّدمُ ما يُ  ، يف صّحةاجلازمواإلميان  ،عتقاد الصارخحتصيل االهبدف 
والتوافق  ، فوجود مثل هذه األنساق الخطابية اليت تتّصف بالثباتاملعرفة الفطرية ا هل تعاىل قضّية حقائق حولمن 

نظام الهذا مُيكن القول أّن على و االعتقاد يف املعرقة الفطرية  هل تعاىل، صيل حت ا، مآهلواإلطالق يف شقها القرآين
بينه وبني متلقيه، وهذه الثقة مبنّية على  خلق نوع من الثقة واألمانةمن ق بل الطباطبائي يهدف إىل  املنحوت يمالقي

، باإلضافة النبوية األحاديثو  القرآن الكرمي ، وخاصةواليت تتسم باإلمجاع والتوافق ،نوعّية احلجج املودعة يف النص
لدى  ثابتةرمزية احلجج املتصفة ب النوعّية منعمة بأسانيدها وسلسلتها، وتصدير الخطاب مبثل هذه املرويات املدّ  إىل 

قّدماته، وهذه القيمة وم اتهحيث منطلق منمتينة حجاجّية ثابتة و طباطبائي ذا قيمة جعل خطاب  امن شأهن املتلقني
  .له باإلنتقال إىل مستوى آخر من املمارسة احلجاجّية تسمح

 .المدرجة للودليل على وجحد اهلل بالفطرة 1الحجج الشبه المنطقّية. ب

، نْي تنصه على  تقنّيتنْي حجاجي التفسريي، جيد أّن هذا األخري أدار ر يف حمركات خطاب الطباطبائيظالنا إنّ    
ف صر  احلحج الصناعية اليت تَ  ضمناحلجج اجلاهزة اليت أدجمها مباشرة يف خطابه، والثانية  إطار ج األوىل ضمنر تند
وحّت نقف على جملى األشكال احلجاجية اليت تصرف فيها الطباطبائي مبعرفته وخربته  مبعرفته وحنكته،فيها 

تمتع هبا بني فيها عن القدرات الذهنية، والطاقات العقلية اليت ينُ  ّناذج حجاجّية وتفكيك التفسريية، سنحاول حتليل
احلجج الشبه  ضمنومن بني احلجج اليت تندرج  ،أشكاله وألوانهختلف فعل احلجاجي مبل ممارسة االطباطبائي يف

  :منطقّية ميكن رصد ما يلي

  ّ(.بالفطرة تسييج الوصحرات وضبط المفاهيم الخاصة) حجة الحد  

هبا ُتضبط املفاهيم، وحُتّد التعاريف، وُتسّيج  ذْ إبرز احلجج املعتمدة يف حقل املنطق والفلسفة، أاحلد من  تُعّد حّجة  
يف النص الذي  وقد أفضى النظراحلجاج،  حقل التصورات، إاّل أهّنا تتمّيز بالضروة يف حقل املنطق، وباالحتمال يف

مفهوم  بناء مفهوم خاص بالفطر، اعتمدها الطباطبائي يف حنن بصدد مقاربته إىل وجود هذه اآللية احلجاجية اليت
ومن بني احلجج املسخرة يف  ُيسّيُج به  تصورُه، ويُرسخ معتقده، ويعضُد موقفه من قضية املعرفة الفطرية  هل تعاىل،

 :ضبط مفهوم الفطرة ميكن رصد مايلي
                                                           

عن االلزام يف  حتدثنا يف مقام سابق عن مفهوم احلّجج الشبه منطقية، وقلنا أهّنا نوعية من احلجج تقبل الصياغة املنطقية والصوريّة، إالّ اهنا بعيدة 1
 .33يُنظرـ كرستيان بالنتان، احلجاج، ص.  البناءالتصديق والفرض يف اإلقناع،تفتح هذه النوعية من احلجج امكانات النقاش واالعرتاض و 
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 والفطرة :)يقحل الطباطبائيذه القضية        حجة احلّد الداعمة هل      (هلل تعالى الفطرية المعرفة)القضّية
 (.هي التوحيد واإلخالص وخلع األنداد

 وكْون ):يقحل الطباطبائيضية        حجة احلّد الداعمة هلذه الق        (هلل تعالى الفطرية المعرفة)القضّية
 (.أّن اإلنسان مفطور على االعرتاف با هل ال شريك له....الفطرة هي 

 واملراد ):يقحل الطباطبائيحجة احلّد الداعمة هلذه القضية              (  هلل تعالى الفطرية لمعرفةا)القضّية
هبا اإلنسان الفطري، اإلنسان الساذج الذي يعيش على الفطرة اإلنسانّية اليت مل تفسدها األوهام الفكرية 

 (.واألهواء النفسانّية
 فاإلسالم ):يقحل الطباطبائي     ة احلّد الداعمة هلذه القضية    جح    (هلل تعالى الفطرية المعرفة)القضّية

 (.ُيسّمى دين الفطرة ملا أّن الفطرة اإلنسانية تقتضيه وهُتدى إليه

للتدليل على وجود ا هل فطريّا  يف   الطباطبائي النموذج التفسريي الذي قّدمهاملستوحاة من  على ضوء هذه النماذج  
 كما،  ثبث أركاهناوتُ قضية ال هذه ّن هذا األخري أدرج مجلة من املفاهيم واحلدود اليت تدعم، نستنتج أكل نف  بشرية

 تسييجالرؤية النبوية لقضية الفطرة، و   يكر تالطرح الذي أقره القرآن الكرمي، و ج ي  سيّ بت قام عن طريق حّجة احلدّ 
 نصه قضّية اليت أدار عليهاذ النه ضمان نفااحلشد املفاهيمي من شأسلفه من املفسرين، وهذا ها حنت اليت  فاهيمامل

بوجود فطرة كامنة يف كل إنسان تقوده حنو معرفة الخالق ، ودفع املتلقي حنو التصديق واإلميان ببساطة وسالسة
والصانع، وعليه ميكن القول أّن هذه املفاهيم هي عبارة عن نُظم شكلية توخاها الطباطبائي يف تقومي الفطرة تقوميا  

 .1ا  خيدم أهدافه التداولّية ومساعيه احلجاجيةإجيابي

   (الفطرة وايديحلحجيا الوشّيع) 2تقسيم الكّل إلى أجزائهحّجة 

هذه اآللية  راستثما ويأيتللطباطبائي،  يمن احلجج الفاعلة يف الخطاب التفسري تُعّد حجة التفريع والتقسيم   
النظر يف املفهوم الذي  آل بناىل جماهلا التداويل، وقد إ ليت ينتميمن أجل مترير ايديوجليا التشّيع ا احلجاجية الشكلّية

ا  تجاوز م، الذي يعتقد يف صحته اإلماميقّدمه الطباطبائي للفطرة حماولته بناء مفهوم خاص يتوافق مع مبادئ مذهبه 

                                                           
 .16، ص(دراسات وتطبيقات)يُنظر، عبد ا هل صولة، يف نظرية احلجاج  1
فهي حّجة . تعمتد على مبدأ مفاده ما ينطبق على اجلزء ينطبق تبع ا لذلك على الكلّ تطرقنا يف مقام سابق إىل هذع النوعية من احلجح، وأشرنا إىل أهّنا  2

 .                                              103سامّية الدريدي، احلجاج يف الشعر العريب، صإىل تسعى إىل التأسي  للكل من خالل احلديث عن أقسامه وأجزائه املكّونة له،  تسعى
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إضافة -َن الفطرة ويتضح هذا حني قـَرَ رى اليت حصرت مفهوم الفطرة يف معرفة ا هل تعاىل فقط، املذاهب األخ ذلكب
 :، وميكن أن ّنثل لذلك بــ1ةيالنبوة والوالب -إىل التوحيد

 الفطرة                                                

 ( علي)ة اإليمان بحالي  بالنبحة           االهوداء             معرفة اهلل المقرونة بالوححيد

 

اء شكلي سعى من كن القول أّن تقنية تقسيم الكل إىل أجزاءه جمرد إجر ، ميالتفريعي على ضوء هذا املخطط   
 إىل الرتويج ملذهبه اإلمامي الذي يهدف إىل ترسيخ مبادئه، ومتكني عقائده، وتثبيت توجهاته، خالله الطباطبائي

 تضمن نفاذ يةة، ومرجعيات فكر لتقنية له بطبيعة احلال أصول رمزيوحتصيل اليقني يف حقيقته، واالنشغال هبذه ا
 .، كما تعمل هذه التقنية على دمج النبوة والوالية مع التوحيد وجعلهم من مقتضيات الفطرةوجناعته الخطاب

  ة هلليالمعرفة الفطر  لودليل علىالمدرجة لحّجة الوعديّة. 

يف  ائجها، وال سيمابالضرورة يف نتاليت تتّسم  بُنيتها الشكلّية من حيث ر احلجج صرامةة من أكثتُعّد حجة التعديّ   
، الحتمال يف النتائج املنبثقة عنهأّما يف حقل احلجاج فهي تتّسم با بّية،يحقل املنطق والرياضيات والعلوم التجر 

( ب)وبني ( ب)و( أ)يف وتسمح لنا هذه النوعية من احلجج باالنتقال من إثبات أّن العالقة اليت توجد بني طر 
لنا بنقل  ، فهي حّجة مؤسّسة على قاعدة رياضّية تسمح2(ج)و( أ)عالقة بني استنتاج بأن هناك نف  الإىل ( ج)و

فصل فيها حمسومة ة  هل قضية يالفطر  املعرفة ، وملّا كانت قضّية3ةعلى قياس التعدي خر بناء  آل الصفة من شخص
يّة يف استنباط دالالت حّجة التعد إىل ملعرفته، عدل الطباطبائي نف  كل  يف ا هل القرآن باقراره وجود فطرة أْودعها

، ومن توابع ةدعم الرؤية القرآنية لقضية الفطر  وذلك هبدف تُوافق ما ذهب إليه القرآن الكرمي شكال  ومضمونا ،

                                                           
س لظهورهم ونشاهتم، وهي األصل لكل عقادئهم، اتفق الشيعة قدميا  وحديثا  من غري اختالف على عقيدة اإلمامة أو الوالية اليت تُعّد هب األسا 1

مثّ اإلميان  بوالية  ويذهب الشيعة يف هذا األصل إىل القول بأّن اإلميان ال يّتم لإلنسان حّت يؤمن با هل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر، ومن
ا األصل هو الذي اضطّر الطباطبائي إىل جعل الوالية من مقتضيات علي، فمن مل يؤمن هبا فهو لي  مبؤمن وإن آمن ببقّية األصول األخرى، وهذ

 .7م، ص1003، 1يُنظر، عبد ا هل املسلم، ماذا تعرف عن الشيعة، مؤسسة الراصد، ط،. الفطرة
 .733يُنظر، حممد الويل، اإلستعارة يف حمطات يونانّية وعربية وغربية، ص 2
 .763ص/7لبناء شبكات قرائية للنصوص احلجاجّية، ضمن كتاب، احلجاج مفهومه وجماالته، جيُنظر، عبد العزيز حلويدق، األس  النظرية  3 
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التعدية لدى الطباطبائي إقامة نوع من التناظر بني احلقائق القرآنّية واملقتضيات العقلّية، وهذا التناظر مآله إخضاع 
  :التايل جقرآن الكرمي، وميكن أّن ّنثل حلجة التعدية بالنموذ ال قرها ا هل يفاليت أ العقل للحقائق

 (أ)القضّية             ﴿         ﴾.  

 اإلنسان الساذج الذي يعيش على الفطرة اإلنسانّية، والذي مل تفسده  باآلية ذلك املراد       (ب)القضّية
 .اء النفسانّيةاألوهام الفكرية واألهو 

 إنسان مفطور على معرفة ا هل منذ بدء الخليقة ألنه ينتمي لألمة كل           الُمسونوجة بالوعّدية النويجة
 . الواحدة

  
للحفاظ على التصور الذي أقره  يصرف حجج التعّديةطباطبائي ، أّن الاحلجاجي نستنج من خالل هذا النموذج   

وهذا الرتابط هم العّلل اليت تُفسد الفطرة وتُنكُسها، أواألفكار واألهواء باعتبارها من  القرآن الكرمي، ويُدخل األوهام
الشكلي املوجود بني أطرف القضّية من شأنه إقناع املتلقي ووضعه أمام حتمية التصديق واإلميان مبا يُعرض عليه من 

 هل هو  املعرفة الفطرية ُد يقنيعضئجها، وما يوالعقلية يف نتا قضايا عقديّة مدعومة باآليات القرآنية يف مقدماهتا،
املفسدة  وهذه العّلل عّلة األهواء واألفكار اليت تُعّد هامشا  طرأ على األمم باختالف أدياهنا، الطباطبائي استحضار

 .اليت نكست فطرة اإلنسان هي  -هنظر يف -
 
 .هلل بالفطرةوجحد ا لودليل علىالمدرجة ل الحجج المؤّسسة على بُنّية الحاقع. ج 

يف املبحث السابق أهم احلجج اليت تعتمد العالقات املنطقية، ووقفنا على الطاقات اإلقناعية اليت متنحها  عرضنا  
للخطاب سواء من حيث متاسكه أو من حيث حتقيق مساعيه وأهدافه، وسنحاول يف هذا املبحث رصد خمتلف 

ارسة احلجاجية، وتتميز هذه املرحلة من املمارسة بتكثيف املم يفأعمق  احلجج اليت تنتقل بالخطاب إىل مستوى
احلجج، وتنويع طرائق عرضها، والتفنن قي بسطها، وبناء واقع قائم على حتصيل إقتناع اجلمهور أوال ، وحثه على 

هذه األشكال  سنعمل على بيانوحّت نقف على جملى هذه التقنّية،  ،وتوجهات عقائدمبا يُعرض عليه من  1العمل
 .ونطق هبا خطابه لطباطبائيكما وظفها ا  جاجيةاحل

                                                           
 .213يُنظر، علي بن عبد العزيز الشعبان، احلجاج واحلقيقة وأفاق التأويل، ص 1
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 (العلقة بين الفطرة وخصحص العقائد) حجة الحصل السببي 

تجهة غايتها صوب اإلقناع، وتتحرك هذه النوعية املاليت تنبين عليها الخطابات  ججمن أهم احلة السببيّ  ةاحلجّ  عد  تُ     
وحّجة )فقة برابط سبيب رْ لنتيجة ومن النتيجة إىل السبب، مُ قي اجتاهني متعاكسنْي، من السبب إىل ا  من احلجج
اآللّية احلجاجية  هذهعدل الطباطبائي إىل يو  ،1ختدم ننتيجة معّينة( l arguement pragmatique برغماتية 

 أيصديق، لشرائع اليت تستوجب اإلميان والتلتفسري وضبط العالقة املوجودة بني الفطرة وبني خصوصيات العقائد وا
أنّه بإمكان اإلنسان االهتداء إىل معرفة ا هل عن طريق الفطرة املودعة يف نفسه، ولكن كيف ميكنه االهتداء إىل 

هذه القضية مستعمال تقنية الوصل السبيب واحلجة الربغماتية فيعّلل خصوصية العقائد اليت قد ال تتأتى بالفطرة، 
 :قائال  

 على هداية خاصة إهلية من طريق فيوحقف ة وتفاصيل الشرائع اإلهلّية، وأّما االهتداء إىل خصوص العقائد احلق
 .النبوة

 النتيجة                              الرابط السبيب               احلّجة                            

اليهودية،  اإلسالم،) ّن الطباطبائي قام بفصل الفطرة عن خصوص العقائدوذج نستنج أعلى ضوء هذا النم  
، واعترب أّن االهتداء لخصوص العقائد مرتبط باهلداية اإلهلية عن طريق النبوة، لتكون بذلك النبوة سببا  (النصرانية

مباشرا  يف اهلداية، أّما الفطر فهي عامة ال تقوُد اإلنسان إىل خصوص العقائد، وهبذا تكون احلجة السببية عند 
ويبسطه من  عرضه من حقائقاإلميان والتصديق فيما ي ايتأتى هبفعل حجاجي الطباطبائي حّجة ذات محل إقناعي و 

 . وص العقائدصحول قضية الفطرة وخ عقائد

 (سلطة الرواية في تحجيه مفهحم الفطرة) حجج السلطة 

اجج احمل قّدم فيهاهّنا عبارة عن اسرتاتيجّية حجاجية يُ ىل هذه النوعية من احلجج، وقلنا إتطرقنا يف مقام سابق إ  
وغالبا  ما ترتبط  ،2دليال  يؤيّد به إثباتا  ما، ويتمثل هذا الدليل يف كونه صادرا  من متكلم حّجة يُعّوُل عليه ويُرجع إليه

، وقد أفضى النظر يف النص 3.....و األنبياءأهذه النوعية من احلجج بالشخوص، مثل اإلمجاع والرأي او العلماء 
                                                           

1 Traité de l argumentation. La novelle rhétorique. P757. 
 

 .267يُنظر، كريستيان بالنتان، احلجاج، ص 2
 .61مُيظر، عبد ا هل صولة، نظرية احلجاج، ص 3
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اية وجاءت الرو ، (ةالفطر )يف تزكية موقفه من قضية سلطة الرواية إىل  الطباطبائي لو عدالذي حنن بصدد مقاربته إىل 
 هبا وتُزكىأويالت، التبىن عليها تُ مهمة  رجعّيةم بارهمالسلف باعتسلطة و سلطة احلديث الصادر عن النيب، يف ممثلة  

 :النموذج التايلالسلطوي يف تزكية املوقف من الفطرة ب املنحى احلجاجي ويتجلى هذا ،التخرجيات

   أخرج البخاري                السلطة اليت تُزكي هذه الدعوى(           المعرفة الفطرية هلل)الدعحى
ما  :قال رسول ا هل صلى ا هل عليه وسّلم: ومسلم وابن املنذر وابن أيب حامت وابن مردويّة عن أيب هريرة قال

 .....من محلحد إالّ يحلد على الفطرة
   أيب  عن امساعيل اجلعفي عن          ىالسلطة اليت تُزكي هذه الدعو (      المعرفة الفطرية هلل)لدعحى ا

 وعن القميالفطرة أن يُعبد ا هل بالتوحيد واإلخالص وخلع األنداد             :جعفر عليه السالم قال
الفطرة : ن علي عليهم السالّم قالبإسناده عن اهليثم الرماين عن الرضا عن أبيه عن جّده عن أبيه حممد ب

 ......هو ال إله إالّ ا هل
  عن زرارة، سألت أبا جعفر           اليت تُزكي هذه الدعوىالسلطة (      المعرفة الفطرية هلل)الدعحى

 .فطرهم عن معرفة على أنّه رهبم: عليه الّسالم عن قوله الفطرة، ققال

يف خطاب الطباطبائي، والدور الذي تضطلع السلطة  تضح لنا أمهية حجةاذج املعروضة، تعلى ضوء هذه النم    
يف قضية املعرفة الفطرية  هل  حتصيل اإلقناع وترسيخ اليقني إىل من خالله الذي يسعى بلورة املسار احلجاجيبه يف 

ى بناء نظام ، حرص الطباطبائي علة بسلطة األثرتعك  هذه االسرتاتيجية احلجاجية املهتديّ و ، سبحانه وتعاىل
يات مهمة باعتبارهم مرجع والعلماء عقدي يستمد قوته من سلطة النيب صلى ا هل عليه وسّلم، ومن سلطة السلف

 ،كبرية يف تقوية الخطاب  أمهية ، وهاتان السلطتان باألخص، هلماونه من عقائدثاقة ما ينحتو و قد املتلقي يف صحة يَعت
جتعل املتلقي يذعن  للتصورات العقدية املعروضة رمزية و  ةجاجيّ حطاقات  نحكما مت،، وتعضيد تأويالتهوتزكية خترجياته

 .والسلف والعلماء النبوةمهتديّة بسلطان ألهنا مسرتشدة و  ،عليه

 (باإلسلم الفطرةالعلقة بين ) للملفحظات 1الوحجيهّية ةالحجاجيّ  االسوراتيجية 

                                                           
اليت تشرتك فيها جل املشاريع احلجاجية البالغية واملنطقية واللسانية والتداولية،  يعّد مصطلح التوجيه احلجاجي من أهم املصطلحات احلجاجية التقنية  1

بـأنه حشد مجلة من احلجج داعمة ومؤيدة حلجة مركزية يسعى احملاجج  وخاصة عند شاييم بريملان وأوزفالد ديكرو، فنجد بريملان يعرف احلحاج التوجيهي
إسناد اجتاه معنّي لقول ما بغاية الوصول إىل نتائج حمدّدة سلفا من طرف عبارة عن إىل متكينها وترسيخها يف كيانات متلقيه، يف حني يعرفها ديكرو بأنه 

، وينظر، 60تضييق االحتماالت احلجاجية، مُيظر، عبد ا هل صولة، يف نظرية احلجاج، صاملتكلم، ويضطلع التوجيه احلجاجي عنده مبهمة توسيع أو 
 .33عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص
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اه معنّي لقول ما بغاية الوصول إىل نتائج حمدّدة سلفا من عبارة عن إسناد اجت أنّهيُعرف التوجيه احلجاجي على   
والّداللّية، وقد  1التوجيه احلجاجي مبهمة توسيع أو تضييق االحتماالت احلجاجية نيةتق ضطلعتطرف املتكلم، و 
يخ اليقني رسمعّينة تضمن له حتصيل اإلقناع وت ُوجهةحنو  هملفوظاتإىل هذه التقنّية احلجاجية لقيادة  عدل الطباطبائي

خمتلف الوسائل  عن طريق ه االسرتاجتّية الخطابّيةهذ تحتقققد و ، ماملوجودة بني الفطرة واإلساليف العالقة الوطيدة 
ى احلجاجي لدى وميكن لنا أن ّنثل هلذا املنح  2الداخلّيةم عالقاته يتوجيه خطابه وتنظ يف وظفهااللغوية اليت 
  :بالنموذج التايل الطباطبائي

 فاإلسالم الوحجيه الحجاجي للقضّية       (      الفطرة هي االسلم واإلسلم هح الفطرة)دعحى ال
ُيسّمى دين الفطرة        ويسمى إسالم ا  ملا فيه من تسليم العبد إلرادة ا هل سبحانه وتعاىل         ويسمى 

ى سبيل ا هل ملا أنّه السبيل اليت أرادها دين ألنه الذي يريده ا هل من عباده من فعل أو ترك             وُيسم
 .ا هل أن يسلكها اإلنسان

تسعى إىل ملء الخطاب   تندرج اسراتيجية التوجيه يف هذا النموذج التفسريي ضمن السياسات الخطابية اليت  
ن قضية العالقة م حتصيل اليقنيولية املرسومة من قبل الطباطبائي واملتمثلة يف والتكثيف من فعالياته احلجاجية والتدا

على معرفة ا هل فقط، بل  ة اإلنسان يف تصور الطباطبائي ليست مقتصرةفطر اإلسالم، فو بني الفطر  املركزة املوجودة
 احلجاجي هذا النموذجيف  الطباطبائي اليت أْوردها األقوال وعليه ميكن أّن كل هي مربجمة على دين اإلسالم،

 خهاياليت يسعى إىل ترس لقصية الفطرة راءه الدينّية وتصوراته العقّديةآ، تدعم بشكل كبري ومتعاضدة3متسانّدة
 .إميان ا وتصديقا    صحتهاوحتصيل اليقني يف ومتكينها

 (هلل الفطرية ةلودليل على المعرفل ةالمدرج قراءة تقحيمّية لنظام الحجج)السّلم الحجاجي . د

رمسه يف مقامنا هذا، هو تقييم املسار احلجاجي الذي  حلجاجّيةاستدعاء نظرية السالمل ا من وراء إّن اهلدف املنشود  
هتدف إىل رصد التفاوت املوجود بني  خطابيةضمن اسرتتيجّية  والتقومي ، وتندرج عملية التقييمالطباطبائي يف نصه

                                                           
دي ايُنظر، شكري املبخوت، نظرية احلجاج يف اللغة، مقال ضمن كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية من أرسطو إىل اليوم، اشراف، مح 1

 .133صمود، ص
 .33عبد اللطيف عادل، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص  2
من أهم العوامل اليت تضمن جناح وحصول فعل احملاّجة، وهو عبارة عن تضامن argument orientés يُعّد التساند يف النظريّة احلجاجّية  3

ق لخدمة وتعزيز نتيجة معّينة، يُنظر، رشيد الراضي، احلجاجيات اللسانية عند وتكافل يقع بني ملفوظات وأقوال تنتمي إىل نف  الفئة احلجاجّية ُتسا
 .111أنسكومرب وديكرو،  علم الفكر، ص
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ودع يف النص نظام احلجج
ُ
أنّه تلك ب وم السّلم احلجاجي وقلنا، وقد سبق وأن تطرقنا ملفهمن حيث القوة والضعف امل

، وملّا كان هدف 1بني احلجج من حيث مساندهتا للنتيجة املتوخاة يف الخطاباملوجودة رتاتبّية والتفاضلية الالعالقة 
ة الفطرية  هل سبحانه وتعاىل، حشد مجلة من احلجج ، يف قضّية املعرفئي حتصيل التصديق، وترسيخ اليقنيالطباطبا

سلفا  على استخراج جل احلجج املدرجة لدعم هذه القضية، أّما اآلن  انشغلنا أركان هذه الدعوى، وقددعم ت
أركان يف دعم  وضعفهااحلجج من حيث قوهتا نوعية  نرتجم هذه احلجج إىل سلم حجاجي نعاين من خاللهفس

 :وميكن لنا أن ّنثل لذلك بــ ،قضية املعرفة الفطرية  هل سبحانه وتعاىل

 .فطرة في كل إنسان تقحده إلى معرفة اهللوجحد النويجة                   

»): قال تعالى      (5)الحّجة                        »). 

 .ما من مولود إالّ يولد على الفطرة :قال رسحل اهلل صلى اهلل عليه وسّلم     (4)الحّجة         

 .الفطرة أن يُعبد ا هل بالتوحيد واإلخالص وخلع األنداد :عليه السلم قالأبي جعفر (     2)الحّجة         

 .فطرهم عن معرفة على أنّه رهبم: قالق عن الفطرة، عن يرارة، سألت أبا جعفر عليه الّسلم(  2)الحّجة         

 .ال إله إالّ ا هل هي الفطرة :عن الرضا عن أبيه محمد بن علي عليهم السّلم قال (   1)الحّجة         

     

وجحد )ت بني نظام احلجج  املدرج يف دعم نتيجة و يف قراءة أولّية وصفّية هلذا السّلم احلجاجي، وجود تفا م نل  
إالّ أنّنا  ،جة واحدةفيما بينها ختدم نتي ندةافالربغم من أّن احلجج متاس( فطرة في كل إنسان تقحده إلى معرفة اهلل

 ،(7)أقل تأثريا  يف دعم النتيجة من احلجة( 1)واحلجة( 1)النتيجة من احلجة يف دعم ثريأقّل تأ (2)احلجةجند 
فاحلحج  ،ةجكل حإىل مرجعية   وهذا التفاوت يعود ،(6)أقل من احلّجة( 1)واحلّجة( 1)أقل من احلّجة( 7)واحلّجة
هلي، وهذا ما رّشحها ألن مصدرها إ( 6)فمصدرها نبوي، واحلجة( 1)وىل مصدرها بشري، أّما احلجةالثالثة األ

 . تكون يف أعلى السّلم احلجاجي

 .مناقشة أدلة الطباطبائي. 3.1.1.1.2

                                                           
 .206يُنظر، رشيد الراضي، احلجاجيات اللسانية واملنهجية والبنيوية، ص 1
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َنا فيما سبق أهم االس   الطباطبائي أثناء  رتاتيجيات احلجاجّية الظاهرة يف النموذج التفسريي الذي قّدمهلقد جّليـْ
ولتحقيق هذا املقصد التداويل املعقود، استعان جبملة دعوى املعرفة الفطرية  هل سبحانه تعاىل، دليل على حماولته الت

وتعك  هذه النوعية  خاصة احلجج النقلية اجلاهزة، مثل القرآن الكرمي، واحلديث الشريف، والرواية،و من احلجج، 
يقة انتباهنا حقمن احلجج املنهج املعتمد يف تفسري الطباطبائي الذي يعتمد على النقل واألثر الرواية،  وما اسرتعى 

حلجج املروايات، واليت تنتمي إىل جمال تداويل خمصوص يُبني عن اإلنتماءات املذهبية هو احلضور املكثف 
اليت تنتمي إىل مدرسة  املرويات–احلجج  يرجع استحضار هذه النوعية منوالتوجهات العقدية للشيخ الطباطبائي، و 

له خصوصياته الدينية والثفافية  تداويلينتمون إىل جمال   لخطاب الطباطبائي الذيننوعّية املتلقنيإىل ، -أهل البيت
يف معتقد -ال يقتنع إاّل مبا يصدر عن آل بيت رسول ا هل من مرويات باعتبارهم و ، فمتلقيه ال ُيصدق والفكرية
لعقدي حى اأّما إذا ناقشنا املن ،1كما يقول الشيعة اإلمامّية  هلك عنها ّلفمن ركبها جنا ومن خت سفينة -اإلمامية

من املدرسة الذي رمسه املفسرون مع املنحى العام  اكليًّ   ، فنجده خيتلففطرةيف قضّية ال الذي سار عليه الطباطبائي
جتاوز الطباطبائي هذا  يف حني ،2بل ا هل عليه الناسالذي جَ  التوحيد مقتصرة علىالسنّية اليت اعتربت أّن الفطرة 

ويف -وهذا التوجه يف حقيقة األمر ( التوحيد والنبوة والوالية) تنحصر يف أّن من مقتضيات الفطرة التصور معتربا  
للمدرسة الشيعية اليت اختلفت يف حتديد داللة الفطرة فمنهم من هو امتداد  -ود ما طالعناه من تفاسري الشيعةحد

 ومنهم من حصرها 3،السيد هاشم البحراينمثل ( التوحيد والنبوة والوالية) ذهب يف تفسريها كما فسرها الطباطبائي
 .5واإلمام الكشاين 4يف التوحيد مثل اإلمام الخميين

 
 
 
 
 
 

                                                           
 213يُنظر، حسن حجازي، اإلمامة يف القرآن والسنة، ص 1
، ويُنظر، الطاهر بن 231ص/1صر يف توجه املدرسة السنية يف قضية الفطرة، أيب حّيان األندلسي، البحر احمليط، جيُنظر على سبيل املثال ال احل 2

 .22121ص/23، ويُنظر، حممد متويل الشعراوي، خواطر الشعراوي، مج30ص/10عاشور، التحرير والتنوير، ج
 ،267ص/3يُنظر، السيد هاشم البحراين، الربهان يف تفسري القرآن، ج 3
 .212م، ص1027، بريوت، 7يُنظر، اإلمام الخميين، التوحيد يف كالم الخميين، تر، أمحد بن حسني العبيدان، دار الكرامة للطباعة والنشر، ط،  4
 .133ص/6هـ، ج2123، طهران، (د، ط)يُنظر، حممد بن املرتضى الكشاين، الصايف قي تفسري القرآن، دار الكنتب اإلسالمّية،  5
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 .على جحد اهلل وحجاجية القحل فيه لدى الطباطبائيالمدرج للودليل  دليل العناية والنظام .1

، وما خملوقات مالحظة ما يف العامل من وجوب على -كما ذهبنا يف الفصل السابق-يعتمد دليل العناية والنظام   
، وال 1ألجلها تُخلقاليت غاية ورصد الما هي عليه من نظام وإتقان، التدبر يف ات وأحداث، و يطرأ عليها من تغري  

من  بل يعتربونه، يف وجوب إقامة هذا األصل أثناء التدليل على وجود ا هلخيتلف الشيعة اإلمامية مع املدرسة السنّية 
اعلموا أّن » :قولهبرؤيتهم هلذا األصل علماء الشيعة اإلمامية  أحد كبار بلوريُ مذهبهم اإلمامي، و عتقاد يف أصول اال

ودع يف آفاق السموات واألرض ويف ربكم قد عّلمكم يف كتابه طريق العلم بوجوده وصفاته، فأمركم بالتدبر فيما أ
ة يف يالسن نظريهتا مع املدرسة الشيعة ال ختلفنستنتج أن  ه،وعلي  2«نفسكم، من غرائب الصنع، وبدائع احلكمةأ

يقسمونه أيضا  إىل دليل األنف  إْذ يعتربونه من أهم األدلة اليت تعك  وجود الصانع ضرورة ، و  دليل العناية والنظام،
 .3أيضا املدرسة السنّية ما ذهبت إلية مع التقسيم يتوافُق  ودليل األفاق وهذا

 . الطباطبائيّية القحل فيه لدى المدرج للودليل على وجحد اهلل وحجاج دليل األنفس .1.2

على اختالف  ندلة الشرعّية اليت ساقها املفسرو األ أبرز ينضوي دليل األنف  حتت دليل العناية والنظام، ويُعّد من 
يف اإلنسان، ويذهب  ا هل ااآليات اليت أْودعهخمتلف على وجود الّله تعاىل من خالل  مدارسهم ومشارهبم للتدليل

د و وجاإلميان بو اإلقرار  ة مذهب أهل السنة يف اعتقادهم وعملهم هبذا الدليل الذي يستوجب ضرورة  الشيعية اإلمامي
الذي رأى أن دليل األنف  من أهم  مراجع الشيعة املعاصرين أحد أهم 4حممد جواد مغنية ا هل، وهذا ما أكد عليه

ىل نفسك، وتفكر يف مبدئك وتقّلب ك خلقا  أمل تنظر إ: نقول للجاحد»: األدلة اليت حتيل وتعك  وجود ا هل فيقول
بعد خلق، ومن طور إىل طور، وتنظر إىل أعضائك وجوارحك وعقلك ومسعك وبصرك وقدرتك وصفاتك الروحية 

و راءه خالقا  ت صدفة ومن غري عّلة، أنت بنفسك، أو ُوجدهل أوجدت أ:  تسأل عقلك وبصريتكواجلسديّة ، مثّ 
ودليل على من أنشأك  ألف دليل على من نفسك يف الكون إاّل وحدك أنت، لوجدتقديرا  وعظيما  ؟ ولو مل يكن 

                                                           
 263عبد الكرمي عثمان، نظرية التكليف، صيُنظر،  1
 .77هـ، ص2110، (د، ط)حممد باقر اجمللسي، العقائد، تح، حسني دركاهي، مؤسسة اهلدى للنشر والتوزيع،  2
 .10، ص(د، ت)، (د، ط)طه عبد الرؤوف سعد، : فخر الدين الرازي، معامل أصول الدين، تح 3
م، وسافر إىل النجف، وهناك تلقي خمتلف 2301ملعاصرين واملنظرين للمدرسة للشعية، ولد بلبنان سنة يُعّد حممد جواد معنية من أهم العلماء ا 4

. ونُقل من لبنان وُدقن يف النجف، يُنظر، حممد جواد معنّية، ويكيبيديا( م2333ت)املعارف العلمية والديية على يد كبار العلماء الشيعة، 
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 
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ساقتها املدرسة الشيعية  اليتدليل األنف  من أقوى األدلة والرباهني  نستنتج أن وعلى ضوء هذا النص  1»وأبدعك
 .للتدليل على وجود ا هل من خالل انعكاس قدرته وعظمته على كل نف  بشرية

: أثناء تفسريه لقوله تعاىلل يكثري من التفصى هذه القضية العقدية بسني الطباطبائي للتدليل علويذهب حممد ح   

﴿         ﴾2   

 على اآلية قائلا الطباطبائي  يعّلق:  

؟ واآليات يف .يها وركز النظر فيها أفال ُتبصرونأي ويف أنفسكم آيات ظاهرة ملن أبصر إل»   
البسائط  ُتركب من أعضائها وأعضاء أعضائها حتى ينتهي إىل النفوس كثرية منها ما يف األبدان

عرضها من أحول كاجلنينّية ي واحد، وما ريدبفعال واألثار املتوحدة مجيعها لتوما هلا من عجائب األ
 .والطفولية والرهاق والشباب والشيب

واس من البصر والسمع والذوق والّشم واللمس ومنها ما ُتعلق بالنفوس، أعين األرواح، كاحل  
اليت هي الطرق األولّية الطالع النفوس على اخلارج لتمّيز بذلك اخلري من الشر والنافع من 
الضارـ لتسعى إىل ما فيه كماهلا، وتهرب مّما ال ُيالئمها، ويف كّل منها نظام واسع منفصل بذاته 

واجلميع مع هذا ...سمع بنظامه اجلاري فيه وهكذاعن غريه كالبصر ال خرب عنده عما يعلمه ال
 .ت تدبري مدبر واحد هو النفس املدبرة واهلل من ورائهم حميطالتقطع مؤتلفة تعمل حتو اإلنفصال

ومن هذا القبيل سائر القوى املنبعثة عن النفوس يف األبدان كالقوة الغضبّية، والقوة الشهوية،    
نفصال بالنسبة إىل غربه من البينونة، واا على ما للواحد منها وما هلا من اللواحق والفروع فإنه

 .تلف خلدمتهعبها وتأمدبر واحد تتعاضد مجيع ش النظام اجلاري فيه عن غريه، واقعة حتت تدبري

انه حومنها اآليات الروحانية الواقعة يف عامل النفوس الظاهرة ملن رجع إليها وراقب اهلل سب  
 اليت ال يسعها وصف الواصفني، وينفتح بها باب اليقني وتدرج املتطلع وتعاىل فيها من آيات اهلل

                                                           
 .13م، ص2311، لبنان، بريوت، 1جواد معنّية، فلسفة التوحيد والنبوة، دار اجلواد، ط،  حممد 1
 .12الذاريات، آية،  2
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 ﴿ :املوقنني، فريى ملكوت السموات واألض كما قال تعاىل عليها يف زمرة     

                   ﴾1)2  

 الطباطبائي لنص الوحليل الحجاجي. 

دليل )هي إثبات وجود ا هل عن طريق  التفسريي الطباطبائي يف هذا النص العامة اليت يتصدى هلا إّن الدعوى  
 اهب عضدّ ي اليت  ، استعان جبملة من احلججةيدقيقة العقاحل ههذ لرتسيخ اليقني وحتصيل االعتقاد يفو  ،(األنفس

جتلى  املدرسة اإلمامية الشعية اليت تُثبت وجود ا هل إنطالقا  من قاد لدىأصول االعتالذي يُعّد من رؤيته هلذا األصل 
خمتلف  رصدمقامنا هذا يف  سنحاولوعليه، ، اآليات اليت أودعها فيهيف خلق اإلنسان ويف خمتلف  وعظمته   قدرته  
وجود ا هل من خالل ة للتدليل على قضي والسياسات الخطابية اليت استعان هبا الطباطبائي احلجاجيةالسرتاتيجيات ا

 .يف خلق اإلنسان وعظمته جتلي قدرته

 (.وجحد اهلل من خلل دليل األنفس الومهيد لقضية)ّية مات الحجاجمقدّ ال .أ

لقد عّلق علماء احلجاج ممارسة الفعل احلجاجي مببدأ اإلنطالق الذي يُعّول عليه يف خلق أرضية توافقّية بني طريف    
وملّا كانت الغاية  مات بتهيئة املخاطَبني وشّد عقوهلم واستمالة قلوهبم وأسر كياهنم،احلجاج، كما تسمح املقدّ 

عدل إىل مجلة املقّدمات اليت ( وجود ا هل)الطباطبائي هي حتصيل اليقني وترسيخ االعتقاد يف قضية  املنشودة لدى
 :النص ميكن رصد ما يلييف هذا  هبا أطروحاته، وتُعضد  تصوراته، ومن بني املقّدمات املدرجةتتقوى 

  (شّد المولقي وتهيئوه للدعحى)الحقائع الحجاجّية. 

للعملية  تساعده على الدخول يف اإلطار العام اليتبافرتاض جمموعة من الوقائع  الطباطبائي ملساره احلجاجيمُيهّد   
بيان قدرة ا هل املطلقة ل هاتمادمّت اع يف هذا النص إىل وجود نوعية خمصوصة من الوقائع النظرآل بنا  احلجاجية، وقد

ثبات وجود الخالق من خالل إإىل  الطباطبائي من خالله املنحى احلجاجي يسعى، وهذا اإلنسان خلق يفاملتجلّية 
 نهأل 3الكونية ، بالوقائعمن الوقائعميكننا أن نصطلح على هذه النوعية ، و املنعكسة والبائنة يف خلق اإلنسانقدرته 

                                                           
 .36األنعام،آية،  1
 .731/710ص/ 21جحممد حسني الطباطباائي، امليزان يف تفسري القرآن،  2
 يشرتك فيها كل الناس على اختالف دياناهتم ومذاهبهم وتوجهاهتم إّن املقصود مبصطلح الكونية يف مقامنا هذا هو تلك النوعية من احلجج اليت 3

 .وأطيافهم ومعتقداهتم
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لة على وجود الخالق ميكن رصد ما امن بني الوقائع الدّ ، و ا التجاوب معها والتسليم بصحتهااهيسهل على من يتلق
 :يلي

 واآليات يف النفوس كثرية منها ما يف األبدان تُركب من أعضائها ) :يقحل الطباطبائي        األولى الحاقعة
الطفولية والرهاق والشباب وما يعرضها من أحول كاجلنينّية و ، وما هلا من عجائب وأعضاء أعضائها

 .(والشيب
 كاحلواس من البصر والسمع ... ومن اآليات ما تُعلق بالنفوس  :يقحل الطباطبائي            الثانية الحاقعة

 .والذوق والّشم واللم  اليت هي الطرق األولّية الطالع النفوس على الخارج
 سائر القوى املنبعثة عن النفوس يف األبدان كالقوة  ومن اآليات) :يقحل الطباطبائي       الثالثة الحاقعة

الغضبّية، والقوة الشهوية، وما هلا من اللواحق والفروع فإهنا على ما للواحد منها بالنسبة إىل غربه من 
 .(البينونة

 هرة ملن ومنها اآليات االروحانية الواقعة يف عامل النفوس الظا :يقحل الطباطبائي              الحاقعة الرابعة
 .فيها من آيات ا هل اليت ال يسعها وصف الواصفني ،انه وتعاىلرجع إليها وراقب ا هل سبح

على ضوء هذه النماذج احلجاجية املرصودة، نستنتج أّن الطباطبائي قام حبشد جمموعة كبرية من الوقائع أو ما  
عن طريق سرد ب والتكثيف من فعاليته يهدف من وراءه إىل شرعنة الخطا الذي، 1احلجاجي الوقائعي بالسرديسمى 
ناط املخنراط املخاطَبني يف العملّية احلجاجية، وملّا كان وا وتفاعلَ  اليت تضمن له استجابةَ  من الوقائع متناهٍ عدد ال 
هبذه الوقائع مهّد لنصه ، (جود ا هلو )حتصيل اليقني، وترسيخ االعتقاد يف عقيدة  يتمثل يف هاملعقود من قبل التداويل
ام الظاهرة يف النظوعظمته ملطلقة اته على قدر و  على وجود ا هل،ضرورة   تدل  إنسان، واليت كل يف   واملنعكسة املتجلّية

 .العقلية أعضائه وحواسه وقواهالذي خلق عليه اإلنسان يف 

   (.االسوراتيجيات المضمرة في الوأسيس لعقيدة وجحد اهلل)الحقائق الحجاجّية 

                                                           
ومتثالهتا  يُعرّف السرد احلجاجي على أنه تقنية حجاجية ميارس فيها احملاجج فعل احلجاج هبدف إقناع ذات معّينة، ودفعها إىل التخلص من قناعاهتا 1

ية عن طربق احلشداملكثف جلملة من احلجج اليت تسري يف إجتاه واحد وختدم دعوة معّينة، يُنظر، حسن املوذن، وسلوكاهتا، وتأتى هذه االهداف التداول
 .31م، ص1023يف التحليل احلجاجي للخطاب السردي، مقال يف كتاب مجاعي بعنوان، بالغة احلجاج وحتليل الخطاب، جامعة القاضي عياض، 
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سواء  كانت هذه ، املسّلم هبا بواسطتها الربط بني الوقائع يتمّ اليت  الخطابية التقنيات احلجاجية همأ تُعّد احلقائق من 
دم نتيجة وختواحد يف اجتاه  سريت احلجج اليت بنيكون الربط غالبا ما يو  ،1أونظريات امفاهيمأو  ا  الوقائع أحكام

اإلعتقاد يف قضية اإلميان و حتصيل اليقني وترسيخ ملّا كان هدف الطباطبائي و  ،معّينة ومقصودة من طرف احملاحج
 وجود ا هل من خالل اآليات املودعة يف اإلنسان، عدل إىل استخدام هذه التقنية اليت مسحت خبلق ترابط منطقي

كن أن التأسي  حلقيقة مضمرة متمثلة يف وجود ا هل، وميإىل  أدى ضرورة  ترابط ، نصهجزاء أبني  متساند ومتساوق
 : النموذج التايلى احلجاجي با املنحّنثل هلذ

  جلنينّية والطفولية والرهاق والشباب والشيبواواآليات يف النفوس كثرية منها أعضائها                (أ)الحاقعة. 
  كاحلواس من البصر والسمع والذوق والّشم واللم ... ومن اآليات ما تُعلق بالنفوس             (ب)الحاقعة. 
 ومن اآليات سائر القوى املنبعثة عن النفوس يف األبدان كالقوة الغضبّية، والقوة الشهوية             (ج)الحقعة. 
 النظام اإلنساين الذي أبدع التسليم حبقيقة وجود ا هل وجوب             الُمَؤَسس لها المضمرة الحققية   . 

 2لزومّيةهي عالقة  (ج)و (ب) (أ)قة بني الواقعة أّن العال الشكلية املقتضبة هذه الصياغة خالل نستنتج من   
 وجود ا هلوهي   التصديق واإلميان مبقتضاها،إىل همتلقيى الطباطبائي إىل ترسيخها ودفع يسع قيقةست حلمتكاملة أسّ 
وهذه التقنية اليت بىن عليها الطباطبائي نصه من شأهنا ضمان ، عليه اإلنسان من خالل النظام الذي ُخلق ضرورة  

 .احلجاجّية راميهأهدافه التداولّية، وم جممل يف  إجتاه مرّكز ومقصود خيدم هاسري تساند احلجج و 

  الحجاجّية المدرجة للودليل على وجحد اهلل من خلل دليل األنفسالمحاضع. 

 تند إليهإّن املسار احلجاجي الذي خطّه الطباطبائي يف تفسري يعتمد بصورة كبرية على نظام املواضع الذي يس     
إْذ وجدناه يعود إىل القرآن واحلديث وأقوال آل البيت والصحابة  أثناء املمارسة الفعلية لعملية التفسري، بقوة

 وضعوتندرج حجة امل مواضع مهمة تشرعن التوجيهات وتزكي التخرجيات والتأويالت،واملفسرين السابقني باعتبارهم 
 ترسيخه لدى متلقيهإىل التصور العام الذي يسعى احملاجج  ّدعمتجج اجلاهزة اليت ضمن احل -كما ذهبنا سابق-

أّما املواضع، فهي املصنفات »: يقول فيه بيرلمان لشاييمأوردنا يف مقاٍم سابق تعريفا  ودفعهم إىل التصديق به، وقد 

                                                           
، يُنظر، الفصل الثاين من البحث، (ج)فالبضرورة نسلم بـ ( ب)و( أ)، ومدارها الربط بني الوقائع، فإذا سلمنا بـ حتّدثنا يف الفصل الثاين عن احلقائق 1
 .63.ص

" امللزوم"يف املظرية احلجاجّية املعاصرة اإلنتقال من، فنقول لزم شيء من شيء، أي توّلد منه، ويسمى القول الذي لزم منه قول آخر " اللزوم"يفيد  2
 .11وقد يفيد اللزوم معىن اإلقتضاء، يُنظر، طه عبد الرمحان، اللسان وامليزان، ص" الالزم"ذا القول اآلخر ب ويسمى ه
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طبائي الذي حنن وقد أفضى النظر يف نص الطبا ،1«اجلاهرة اليت يعمد إليها احملاجج للرفع من درجة إذعان اجلمهور
واليت بواسطتها  بصدد مقاربته إىل وجود موضع واحد يدعم قضية وجود ا هل من خالل اآليات املودعة يف اإلنسان،

 :معرفة ربه، وميكن أن ّنثل هلذا املنحى احلجاجي بالنموذج التايليتوصل كل إنسان إىل 

 الدعوى دعمع الذي يزكي وياملوض       (األنفس من خلل دليلوجحد اهلل )العامة ىح الدع          

 ﴿:قال تعاىل                      ﴾        

واحلقيقة  اقته احلجاجية باعتاره كالم ا هليستمد ط خاص باملسلمني وكيفي ألنه       كيفي  خاص موضع
  . من احلقائق األخرى ا ا هل أفضلاليت يضمنه

الطباطبائي إىل  وبني قضية وجود ا هل اليت يسعى (اآلية الكرمية) لو تأملنا يف العالقة املوجودة بني املوضع األول
ل املفسرين ذهبوا باعتبار أّن جُ  همامتينة بين ، لوجدنا أّن هناك عالقةها ومتكينها يف كيانات متلقيهحتصيل اليقينة من

إىل أّن املقصود بامللكوت هو تلك احلجة البالغة املستنبطة من داللة أحوال املوجودات اليت تدّل  هذه اآلية تفسرييف 
فاآلية الكرمية وإْن كانت ال ختتص بدليل  تُقوى به داللة توحيد ا هل،  2على وجود صانعها، وهي إراءة وإهلام وتوفيق
الكونية اليت تعك  وجود الصانه ضرورة ، إاّل أّن الطباطبائي جعل منها  األنف  بل بدليل األفاق املتمثل يف اآليات

  الكرمية منطقا  لتهيئة متلقيه وضمان تفاعلهم واخنراطهم يف املسار العام للعملية احلجاجية 

 (اسودراج المولقي وهدم عقائده)المحجهات الوعبيرية . ب

اليت تُوجه الخطاب واملخاَطب حنو وجهة يُريدها ويقصدها احملاجج،  من اآلليات اللغوية التوجيهّية االستفهام يُعد    
ذهان وتسيري الخطاب حنو أهداف األ ضمن حركة خطابية حجاجية ُتستعمل للسيطرة على االستفهام ويندرج
ود يسعى احملاجج إىل ترسيخها ودفع متلقيه إىل التصديق هبا، وقد أحالنا نص الطباطبائي إىل وج 3معّينة تداولية

                                                           
 .13، ص(دراسة وتطبيقات)عبد ا هل صولة، نظرية احلجاج  1
، ويُنظر، الربهان يف 7373ص، ويُنظر، تفسري الشعراوي، حممد متويل الشعراوي، 726ص/3يُنظر، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ص، ج 2

 .33ص/1ويُنظر، جممع البيان يف تفسري القرآن، الطربسي، ج. 16ص/7تفسري القرآن، السّيد اهلاشم البحراين، ج
 .761، ص(مقاربة تداولية)يُنظر، عبد اهلادي بن ظافر الشهري،اسرتاتيجيات الخطاب 3
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إىل استدراج املخاَطب ودفعه إىل التفّكر والتّدبر يف نفسه اليت بني جنبيه،  املفسر سعى من خالله 1استفهام إنكاري
 :فيقحل واليت ستقوده حتما  إىل معرفة خالقه،

 ؟.أي وفي أنفسكم آيات ظاهرة لمن أبصر إليها وركز النظر فيها أفل تُبصرون 

متلقيه حنو التأمل يف طريقة  توجيه إىل الطباطبائي يسعى من خاللهة بعدا  تداوليًّا تكتسي هذه الصيغة االستفهاميّ    
مقتضاه اإلميان  جنازيًّاا فعال   بالضرورة التايل ينتج عن هذا التأمل، وبكل إنسان  عليه النظام الذي هوويف  الخلق

بيان كارية يف تعجيز وتوريط املخاَطب و ، وتكمن القوة احلجاجّية ملثل هذه االستفهامات اإلنوالتصديق بوجود ا هل
 (.؟.أفال تُبصرون) وجود ا هلتُقّر باليت ال وقفه وعقيدته فساد م

 (.والحشد الحجاجيالوكثيف ) االتجاه الحجاجي . ج

يسعى  تعتمد اسرتاتيجية االجتاه احلجاجي على مبدأ التساند والتعاضد بني امللفوظات لخدمة نتيجة واحدة    
ل اليقني وترسيخ االعتقاد يصها، وملّا كان هدف الطباطبائي حتتأسيسها ودفع متلقيه إىل العمل مبقتضا ىلإالخطاب 

 املتمثلة يفوغايته املنشودة  أهدافه املأمولة حنو يف وجود ا هل، عمل على بناء اسرتاتيجية حجاجية تسري بالخطاب
 :  ذه االسرتاتيجية الخطابية بـ، وميكن أن ّنّثل هلمن منطلق كل نف  بشرية وجود ا هلثبات إ

 اإلجتاه احلجاجي الداعم للدعوى           واآليات يف          (وجحد اهلل من خلل دليل األنفس)الدعوى

ومن اآليات ما تُعلق  النفوس كثرية منها األعضاء واجلنينّية والطفولية والرهاق والشباب والشيب          

ومن اآليات سائر القوى املنبعثة عن النفوس يف      والذوق والّشم واللم  كاحلواس من البصر والسمع

ومنها اآليات الروحانية الواقعة ملن وراقب ا هل سبحانه وتعاىل           األبدان كالقوة الغضبّية، والقوة الشهوية

 .(ل هذه اآلياتوجود ا هل من خال)النتيجة  فينفتح هبا باب اليقني، فريى ملكوت السموات واألض     

على اسرتاتيجية  يقوم -الذي حنن بصدد مقاربته-، أّن خطاب الطباطبائي نستنتج من هذا املقطع احلجاجي
الذي ُيضّيق من احتماالت اعرتاض املتلقي  يعتمد على مبدأ التكثيف واحلشد احلجاجي الذي 1التوجيه احلجاجي

                                                           
نفي، ويٌعد من أبلغ األساليب، ألّن فيه حثا  للمخاَطب على التفكري، يُنظر، عيسى باطاهر، االستفهام اإلنكاري، هو استفهام إبطايل يأيت بسياق ال 1

 .17م، ص1001، بريوت، 2البالغة العربية، دار الكتاب اجلديدة املتحدة، ط، 
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 ةن عقائد، فالتعزيرات احلجاجية اليت بىن عليها خطابه متساندوما يرمسه م على ما يقّدمه الطباطبائي من تصورات،
 .(م الذي خلق عليه اإلنسانا هل من خالل جتلي عظمته يف النظا وجود)ة هي داحفيما بينها ختدم بالضرورة نتيجة و 

 (.ثبات وجحد اهللإقامة سلطان العقل إل)األقيسة المنطقية . د

مقام سابق  وقد سبق لنا وأن تطرقنا يف ،والّتداول روم اإلقناعة يف كّل خطاب يأساسي ة  نيّ يُعّد القياس املنطقي بُ   
أو غري  ا  قضايا إذا سّلمت هبا لزم عنها قول آخر يكون مباشر قول مؤلف من عبارة عن نّه ملفهوم القياس وقلنا إ

قّدمات مرتبطة فيما بينها ، فأما املباشر ما كانت مقّدمته واحدة، وأما الغري مباشر ما ترّكب من عّدة ممباشرٍ 
إىل  هعدولإىل  حنته الطباطبائي للتدليل على وجود ا هل،الذي  النظر يف النموذج التفسريي ، وقد آل بنا2ومتداخلة

باملسلمني، إىل نسق  من نسق خاص اهوجبنتقل مبخطابه فعالّية حجاجية يمجلة من األقيسة املنطقية اليت ُتكسب 
، ومن كونيًّا يتفاعل مع كل الناس على اختالف مذاهبهم العقدية وتوجهاهتم الفكرية  عام  ُيصبح مبوجبه الخطاب

  :بني األقيسة املدرجة للتدليل على وجود ا هل ميكن رصد مايلي

 القياس األول                                
 ب كاألعضاء واجلنينّية والطفولية واآليات يف النفوس كثرية منها ما يف األبدان تُرك          :المقّدمة الكبرى

 .والرهاق والشباب والشيب
  خالق كل هذه اآليات النفسّية مع النظام اليت هي عليه تدّل على وجود     :(ضمرةم)المقّدمة الصغرى

 .هلا
 ضرورة   ا هلخالقها هو                      :النويجة . 

 القياس الثاني                                 
 ومن اآليات ما تُعلق بالنفوس كاحلواس من البصر والسمع والذوق والّشم واللم          :المقّدمة الكبرى

 .اليت هي الطرق األولّية الطالع النفوس على الخارج
  خالق هلاتدّل على وجود  خاص نظامهلا  نفسّيةآيات          (:مضمرة)المقّدمة الصغرى. 
 وجود ا هل ضرورة                        :النويجة. 

                                                                                                                                                                                     
ت  احلجاجية أو يضيقها ليقودها يف اجتاه هو اسناد اجتاه معنّي لخطاب ما، بغاية بلوغ نتائج حمّددة، وهذا التوجيه يوسع االحتماال: التوجيه احلجاجي 1

 .733معنّي، يُنظر، أبو بكر العزاوي، نظرية احلجاج يف اللغة، ضمن كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقاليد الغربية، ص
 .17م، ص2333، اجلزائر، 2يُنظر، حممد اليعقويب، دروس يف املنطق الصوري، ديوان املطبوعات اجلامعّية، ط،  2
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 القياس الثالث                                  
 سائر القوى املنبعثة عن النفوس كالقوة الغضبّية، والقوة الشهوية، وما هي عليه من :          املقّدمة الكربى

 .اختالف وبينونة بني سائر البشر
  على مبدأ االختالف بني البشر،  يقوم نظام خاص آيات نفسّية هلا(:         مضمرة)املقّدمة الصغرى 
 وجود ا هل ضرورة  نظام يدل على :                      النتيجة. 

العقلية الُبىن املنطقية تعتمد على اليت  ألقيسة أّن الطباطبائي صّرف مجلة من االشكلّية،  النماذج تكشف لنا هذه  
ه األقيسة من مقّدمات كربى مسّلم هبا لدى متلقيه على اختالفهم هذالتدليل على وجود ا هل، ولقد انتقل يف يف 

إىل متكينها  ، ليؤس  بذلك لنتيجة يسعىوجودهاال يعرتض أحد على  ذكرها اليتالنفسية  كل اآلياتوتنوعهم، ف
كل قدرته يف  وهي  وجود ا هل من خالل انعكاس وجتلي  هبا، واإلميان  اعتقادهاىلإمتلقيه  همفعيف كيانات متلقيه، ود

 .نف  بشرية

 . (تفريع اإلنسان إلى أجزائه المكحنة له) الوفريعحّجة . ه

اليت تعتمد على  اإلقناعية من مشاهبتها للطرائق الشكلّية الرياضّية طاقتهاتستّمد هذه النوعية من احلجج    
ا النظر يف طرائق الطباطبائي وقفنوقد أ ،ل إىل نتائج حمّددةالتفكيك املنطقي أثناء تناول القضايا هبدف الوصو 

على اسرتاتيجّية تفريع القضايا هبدف تعميق االعتقاد وترسيخ جممل التصورات على حاصل مفاده اعتماده التفسريية 
، (دليل األنف ) ثبات وجود ا هل من خالل اآليات النفسّيةمرتبطة بإ كانت املآالت املعقودة  اليت يرمسها خطابه، وملّا

، مّث رّد هذه اآليات إىل خالقها الذي أوجدها، وميكن اآليات اليت أنعم هبا ا هل على اإلنسان تلفرصد خمإىل  عدل
 :التايل حجة التقسيم باملخططلنا أن ّنثل هلهذا املنحى احلجاجي الذي يعتمد على 

 اإلنسان                                                  

 

 

 .ولة  الرهاق الشباب  الشيب البصر السمع الذوق الّشم اللم  الغضب الشهوة اآليات الروحيةالطف    األعضاء
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نسان، وهذا نستنتج من خالل هذا النموذج التقسيمي، أّن الطباطبائي حاول قدر اإلمكان تقسيم البنية الرتكيبة لإل 
قلّية اليت من شأهنا شرعنة ما ينحثه من عمبنّيا  على نوع من الوثاقة ال هخطابإىل جعل  هالتقسيم يهدف من ورائ

وجعل املخاَطب يطمئن ملا يُلقى على عقله من آراء، وما يُبسط على قلبه من عقائد، وهبذا ميكن القول أن  حقائق،
 اليت النفسية  حرص الطباطبائي على رصد كل هذه اآليات، جاء لُيدل ل  على انعكاس قدرة ا هل يف كل هذه اآليات

 .خالق هلا على وجود رة  تّدل ضرو 

 .(حركة الحجج داخل الخطابقراءة تقحيمّية ل)السّلم الحجاجي . و

أنه عبارة عن عالقة ترتيبّبة بني احلجج اليت  مفهوم السّلم واحلجاجي، وذهبنا إىل إىللقد تطرقنا يف مقامات سالفة   
، وقد أفضى النظر يف النص الذي 1يجة معّينةتنتمي يف غالب األحيان إىل نف  الفئة احلجاجّية املوّجهة لخدمة نت

مسنا نسقا  حجاجيا  لود ا هل، فدرج للتدليل على وجحنن بصدد مقاربته إىل وجود تفاوت يف نظام احلجج امل
تصوراته  يخترسه العقديّة، و آرائ دعمريا  إىل احلجة األقوى يف ثتصاعديّا  تدرّج مبوجبه الطباطبائي من احلجة األقل تأ

 :ّية، وميكن لنا أن ّنثل هلذا السّلم احلجاجي بالرسم التايلاملذهب

 .دليل األنفس من خلل وجحد اهللالنتيجة                    

 .ومنها اآليات الروحانية ملن راقب ا هل سبحانه وتعاىل فينفتح هبا باب اليقني    (1)احلّجة            

 .ائر القوى املنبعثة عن النفوس كالقوة الغضبّية، والقوة الشهويةومن اآليات س    (7)احلّجة            

 .ومن اآليات ما تُعلق كاحلواس من البصر والسمع والذوق والّشم واللم (     1)احلّجة           

 .ومن اآليات يف النفوس األعضائها واجلنينّية والطفولية والرهاق والشباب والشيب(    2)احلّجة           

دعم نتيجة لبني نظام احلجج  املدرج  واضح م  يف قراءة أولّية وصفّية هلذا السّلم احلجاجي، وجود تفاوتنل  
 ندةاسهذه احلجج مترغم من أّن على الف ، ("بدليل األنفس"من خلل اآليات النفسّية، أو ما يسمى وجحد اهلل )

أقّل تأثري يف دعم النتيجة ( 2)إاّل أنّنا جند احلجة ،احدةجة و نتي ، وتنتمي إىل فئة حجاجّية واحدة، وتدعمفيما بينها
وهذا ، (1)أقل من احلّجة ( 7)واحلّجة ، (7)أقل تأثريا  يف دعم النتيجة من احلجة( 1)واحلجة( 1)من احلجة

ية فمثال  لو قمنا بعمل ،وت بني احلجج يرجع إىل طبيعة خلق  كل آية من هاته اآليات اليت ذكرها الطباطبائيالتفا

                                                           
 .10/12ر، أبو بكر العزاوي، اللغة واحلجاج، صيٌنظ 1
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لوجدنا أّن اآليات احلسّية أعظم يف ( والسمع كالبصر) واآليات احلسّية( كاألعضاء)مقارنة بني بني اآليات البدنية 
انتقلنا إىل اآليات الروحانية لوجدناه أعظم من اآليات احلّسية  للنظام العملي اليت هي عليه، ولو عملية الخلق نظر ا

وهذا ما رّشحها ألن تكون يف أعلى السّلم اليقني وتتأّتى احلقائق،  ومن كل اآليات األخرى، ألّن هبا حَيصل
 .احلجاجي

 .مناقشة أدلة الطباطبائي .ي

َنا فيما سبق أهم االسرتاتيجيات احلجاجّية الظاهرة يف نص الطباطبائي أثناء حماولته التأسي     لدعحى لقد جّليـْ
، ّيةجااحلج اآلليات التداويل املعقود، استعان جبملة من،  ولتحقيق هذا املقصد وجحد اهلل من خلل دليل األنفس

 ويرجع استحضار هذه النوعية من، حضورا  وتواثرا  يف خطابه والسيما املنطقية منها اليت بدت كاسرتاتيجية فاعلة
له كمحاولة منه لشرعنه العقائد وتسييج التصورات، وخماطبة العقل، واالرتقاء بالخطاب من جما(املنطقية)احلجج 

أّما إذا ناقشنا املنحى  غري املسلم،املسلم و  اإلنسان التداويل اإلسالمي إىل اجملال التدوايل الكوين الذي يتفاعل معه
املنحى العام عن خيتلف ال ، فنجده وجود ا هل من خالل دليل األنف العقدي الذي سار عليه الطباطبائي يف قضّية 
 مامّيةعلى نف  منهج املدرسة اإلوجوب هذا الدليل وسارت  أثبتتْ  اليتالذي رمسه املفسرون من املدرسة السنّية 

الذي بعترب   من الطاهر بن عاشحرهذا املنحى التفسريي عند كل  فنجد مثال   ،ثباتهوإ  عليهالشيعّية يف التدليل 
تفرد ا هل تعاىل وهذا التكوين العجيب يّدل على »: قيقول على وجود ا هل دليل األنف  من أهم األدلة اليت تدلّ 

وجند أيضا  هذا املنحى يف التدليل على وجود ا هل   ،1«باإلهلّية، إْذ ال يقدر على إجياد مثل اإلنسان غري ا هل تعاىل
ىل بالنظر و ه من اآليات يف نفسه القريبة واألال حجة ملن مل يؤمن بعد ما رآ»: الذي يقول عند الشيخ الشعراوي

ويف أنفسكم أيضا   أيها الناس آيات وعرب تدّلكم على وحدانية »: القولإىل الطبري ويذهب  2«والتأمل
، وبني ما  أثناء تعرضه لدليل األنف وهبذا نستنتج تقاربا  وتوافقا  واضحا  بني ما ذهب إليه الطباطبائي ،3«صانعكم

اليت  تدّل على وجود ا هل أّن اآليات النفسية من أقوى احلجج والرباهني ة السنّية اليت اعتربت  ذهبت إليه املدرس
 .ضرورة  
 

                                                           
 .767ص/13الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج 1
 .21633ص/10حممد متويل الشعراوي، تفسري الشعراوي، ج 2
 .221ص/3الطربي، جامع البيان عن تاويل أي القرآن، ج 3
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 . المدرج للودليل على وجحد اهلل وحجاجّية القحل فيه لدى الطباطبائي فاقدليل األ .2.2

ن وعلماء العقيدة دلة الشرعّية اليت ساقها املفسرو ينضوي دليل األفاق حتت دليل العناية والنظام، ويُعّد من أبرز األ   
للنظام الدقيق  وتنبيه العقول ختلف اآليات املتجلّية يف الكون،مل التطرق من خالل وذلكللتدليل على وجود الّله 

ال ختتلف و  للتكامل املوجود بني هذه اآليات اليت تعك  عظمة الخالق، اإلنسان عقل عليه، ولفت جيري يذال
األدلة القاطعة اليت تدل وجوبا  املدرسة اإلمامية الشّيعة عن املدرسة السنّية يف رؤيتها هلذا الدليل إذ يعتربونه من 

ر علماء أحد كبا 1موسوي الزجناينعند السّيد  يف التدليل هذا املنحى العقدي مثال   نجدفوضرورة  على وجود ا هل، 
ومن تأمل يف العوامل العلويّة والسفلّية والشم  والقمر ...»: يف هذا األصل العقدي قولاملدرسة اإلمامّية الذي ي

وسائر ما حيدث فيهما من  ب واألمطار واجلبال والبحار واألشجار واألمثار واختالف الليل والنهاروالرياح والسحا
رمحته، يعلم علما  قطعيًّا، وجيزم جزم ا بديهيًّا أّن تلك الغرائب وهاتيك العجائب، وهذه   غرائب صنع ا هل تعاىل وآثار

صانع قدمي تلك العناصر املختلفات مل توجد بغري املوجودات وتلك املصنوعات واختالف تلك احلركات واجتماع 
املنظرين هم أ أحد 3حممد باقرويذهب الشّيخ  2«بدّي قدير لي  كمثله شيء وهو السميع البصريعليم حكيم أ

من دليل األفاقّية أّن هذه السماء العالّية املرفوعة بال عمد، وال عالقة من  وُيستفاد»: لتشيع املعاصر إىل القولا
ُكها، لَ فوقها  عن  ةاملدرسة اإلماميّ ال ختتلف ، وهبذا 4«ند من له عقل ميكنه االستنارة بهعدليل وآية على خال قها متس 
يف دليل األفاق  وتعتربه من  أقوى األدلة  اعتقادا  جازما   السنّية يف طريقة التدليل على وجود ا هل، حبيث تعتقد نظريهتا
 .عك  وجود الصانعاليت ت

       ﴿ :أثناء تفسريه لقوله تعاىل األفاق دليلل باطبائيطويتعرض ال  

                                        

                                                           
هـ مبقاطعة زجنان اإليرانّية، وارحتل سنة 2711راجع الشيعة اإلمامّية، ولد سنة هو الشيخ موسى بن عبد ا هل بن حممود بن عباس الزجناين، من أبرز م 1

 .الزجناين_موسىar.wikipedia.org/wiki/https//:هـ مبدينة قم، يُنظر، 2733هـ إىل قم ودرس فيها،وتويف سنة 2711
 .1م، ص2317، بريوت، لبنان، (د، ط)السّيد ابراهيم موسوي الزجناين، عقائد اإلمامّية اإلثين عشرية، مؤسسة األعلى للمطبوعات،  2

م 2311من احلوزة العلمّية، وتويف سنة م، تلقى معظم معارفه الدينّية 2376حممد باقر الصدر مرجع ديين شيعي ومفكر وفيلسوف عراقي ولد سنة   3
 .الصدر_باقر_حممد/https://ar.wikipedia.org/wikiبعد إعدامه مع شقيقته امنة الصدر، يُنظر، 

 .11هـ، ص2176، (د، ط)، دار الوالية للنشر، (ة العقلّيةدراسة يف املعرفة الفطرية املعرف)الشيخ حممد باقر علم اهلدى، معرفة ا هل  4

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_باقر_الصدر.
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              ﴾1. 

 على اآلية قائلا  الطباطبائي يعّلق:  

وتقيم عليه الربهان، والسياق  -توحيدوهي تذكر ال-ذات نظم واحد  واآليات متحدة متسقة» 
ته اآلية منكما مّر يف أول البيان يدّل على أّن اآلية مسوقة للداللة والربهنة على على ما تض

﴿ :السابقة، أعين قوله تعاىل                  ﴾2 ، فإن اآلية

نى إىل أّن لكل شيء إهلًا، وأّن إله اجلميع واحد، وأّن هذا اإلله الواحد هو تنحّل حبسب املع
 .إهلكم

وإله  ،إله اإلنسان هواآلية ُمسوقة للداللة على احلّجة على وجود اإلله وعلى وحدته، مبعنى أّن    
ما فيها من وإمجال الداللة أّن هذه السموات اليت قد َعَلْتَنا وظّللتنا على  واحد، ،النظام الكبري

بدائع اخللقة، واألرض اليت أقلتنا ومحلتنا مع عجيب أمرها وسائر ما فيها من غرائب التحوالت 
اح امُلصرَّفة، األمطار النازلة، والريالليل والنهار، والفلك واجلارية ووالتقّلبات كاختالف 

وهذا هو ) دمور مفتقرة يف نفسها إىل صانع موجد، فلكّل منها إله موجوالسحب املسخرة، أ
 (.احلّجة األوىل

وقد ُوجد الواحد يف الصغر )عد والقرب بثّم إن هذه األجرام اجلوية املختلفة بالصغر والكرب وال  
سانتيمرت مكعب، واكتشف من  0.00000000000077على ما بلغه الفحص العلمي ما ُيعادل 

ورّية، والسنة النورّية من املسافة ثالثة ماليني سنة نُعلويني ما َيقُرب من الاملسافة بني اجلرمني 
دهش الّلب، ، فانظر إىل هذه األرقام اليت ُت(كليومرت تقريبًا 700000*30*30*11*736تعدل 

وهذا نظام عام ثابت، حتى أّن ...وُتبهت الفكر، واقض ما أنت قاض يف غرابة األمر، وبداعته

                                                           
 .231البقرة، آية،  1
 .237البقرة، آية،  2
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 العامل اجلسماني، ال تتجافى عن االعرتاف النسبّية العمومّية القاصّية بالتغّير يف قوانني احلركة يف
ّول، ثّم إّن هذه احلركة بأّن التغيري العمومي أيضًا حمكوم بقانون آخر ثابت يف التغّير والتح

تتصوّر يف كّل جزء من أجزاء العامل بصورة خاصة كما ّبني الشمس اليت لعاملنا  العمومي والتحّول
أرضنا مع ما خيتص بها من احلوادث واألجرام،  رة كماالدائ يف ، ثّم تزيد ضيقًامع منظومتها

ضّيق الدائرة كما يف املكونات األرضّية ثّم تكالقمر والليل والنهار، والرياح والسحب واألمطار، 
من املعادن والنباتات واحليوان وسائر الرتاكيب، ثّم يف كّل نوع من أنواعها، ثّم تتضّيق الدائرة 

صر، ثّم إىل الذرات، ثّم إىل أجزاء الذرات حتى تصل إىل آخر ما انتهى حتى تصل النوبة إبى العنا
إليه الفحص العلمي امليسور لإلنسان إىل هذا اليوم، وهي اإللكرتون والربوتون، ويوجد هناك 
نظري املنظومات الشمسّية جرم مركزي وأشياء يدور حوهلا دوران الكواكب على مداراتها اليت 

 .حول مشسها يف أفالكها
ففي أي موقف من هذه املواقف وقف اإلنسان شاهدًا نظامًا عجيبًا ذا حتوالت وتغّيرات، حيفظ   

ن عجائبها، وال تنتهي غرائبها، ال استثناء يف جريها وإ ه، وحتيى بها سنة إهلّية ال تنفدبها أصل عامل
ن وإ واحٍد جزاء مسخرة حتت نظام شيء واحد، والتدبري متصل، ومجيع األفالعامل...كان واحد

كثرت واختلفت أحكامها، وعنت الوجوه للحي القيوم، فإله العامل املوجد له واملدبر ألمره واحد 
 (.وهذا الربهان الثاني)

ثّم إّن اإلنسان الذي هو موجود أرضي حيي يف األرض ويعيش يف األرض، ثّم ميوت ويرجع     
ذا هلموع من هذا النظام الكلي الذي جمأزيد إىل األرض ال يفتقر يف شيء من وجوده وبقائه إىل 

العامل املتصل تدبريه، الواحد نظامه، فهذه األجرام العلوية يف إنارتها، وهذه األرض يف اختالف 
ليلها ونهارها ورياحها وسحبها وأمطارها ومنافعها اليت جتري من ُقطر إىل ُقطر من رزق ومتاع 

ّية، وتدبري وجوده وبقائه، فإهلها املوجد هلا، املدبر هي اليت حيتاج  إليها اإلنسان يف حاجته املاد
 (وهذا الربهان الثالث)ره مهو إله اإلنسان املوجد له واملدبر أل ألمرها
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وجودّية، وما حيتاج إليه يف كال ما حيتاج إليه يف سعادته ال ثّم إّن هذا اإلله هو الذي ُيعطي   
خرة عقبى الدار، وكيف ميكن أن ّية غائّية، فإّن اآلدًة أخرواعس سعادته يف غايته وآخرته لو كان له

 (وهذا هو الربهان على االمسني الرمحان الرحيم)؟ .ُيدبر عاقبة األمر غري الذي ُيدّبر نفس األمر

  ﴿ :فقوله تعاىل       ﴾ شارة إىل ذوات األجرام العلوية واألرض مبا إ  

ومواد تتألف  كيبها من بدائع اخللق وعجائب الصنع، من صّور تقّوم بها أمسائها،تشتمل عليه ترا
منها ذواتها، وحتّول بعضها إىل بعض، ونقص أو زيادٍة تطرؤها، و ُتركب أو حتّلل يعرضها،كما 

 ﴿ :قال              ﴾1 وقال: ﴿        

                              ﴾2 

 ﴿ :وقوله تعاىل          ﴾  وهو النقيصة والزيادة، والطول والقصر العارضان

اجتماع عاملني من العوامل الطبيعّية، وهي احلركة اليومّية اليت لألرض على مركزها هلما من جهة 
وهي ترسم الليل والنهار مبواجهة نصف الكرة وأزيد بقليل دائما مع الشمس، فتكسب النور 

حتت ومتص احلرارة، ويسمى النهار واستتار الشمس عن النصف اآلخر وأنقض بقليل فيدخل 
مظلمًا ويسمى الليل، وال يزاالن يدوران حول األرض، والعامل اآلخر  ىالظل املخروطي ويبق

ميل سطح الدائرة االستوائية أو املعّدل عن سطح املدار األرضي يف احلركة االنتقالّية إىل الشمال 
اجلنوب، وهو الذي يوجب ميل الشمس من املعّدل إىل الشمال أو اجلنوب الراسم للفصول، 

يل والنهار يف منطقة خط االستواء ويف القطبني، أّما القطبيان فلهما يف كّل وهذا ُيوجب استواء الل
سنة مشسّية تامة يوم وليلة واحدة كل منهما يعدل نصف السنة، والليل يف قطب الشمال نهار يف 
قطب اجلنوب وبالعكس، أّما النقطة االستوائية فلها يف كل سنة مشسّية ثالمثائة ومخسة وستون 

ا وأما بقّية املناطق فيختلف الليل والنهار فيه ويان،متسا تقريبًا، والليل والنهار فيها لياًل ونهارًا

                                                           
 .12الرعد، آية،  1
 .70األنبياء، آية،  2
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رب من النقطة االستوائية ومن القطبني، وهذا كله مشروح يف عددًا يف الطول والقصر حبسب الق
 .العلوم املربوطة بها

ختالف العوامل وهذا االختالف هو املوجب الختالف ورود الضوء احلرارة، وهو املوجب ال
املوجبة الختالف حدوث الرتاكيب والتحوالت يف كينونتها مّما ينتفع باختالفها االنسان انتفاعات 

 .خمتلفة

﴿ :قوله تعاىل                      ﴾  والفلك هو السفينة ُيطلق على

التمر والتمرة، واملراد بها ينفع الناس املتاع والرزق تنقلها من الواحد واجلمع، والفلك والفلكة ك
فالفلك أيضُا مثل سائر املوجودات . ساحل إىل ساحل، ومن قطر إىل أقطار األرض إىل قطر آخر

، وقد أشار تعاىل إىل هذه وتفتقر إىل اإلله يف تدبري أمرها الطبيعية تفتقر إىل اإلله يف وجودها

﴿ :احلقيقة بقوله        ﴾1  حيث حكاه من إبراهيم فيما قاله لقومه يف

ًا كالفلك خصوص األصنام اليت اختذوها آهلة، فإّن من املعلوم أّن الصنم ليس إاّل موجودًا صناعّي

 ﴿ :ال تعاىلاليت جتري يف البحر، وق                ﴾2  فعّدها ملك

») :لنفسه، وقال تعاىل               ﴾3 

﴿ :وقوله تعاىل                                   

   ﴾ ّن حقيقته عناصر خمتلفة حيملها ماء البحار وغريه ثّم يتكاثف خبارًا متصاعدًا فإ

حاماًل للحرارة حتى ينتهي إىل زمهرير اهلواء فيتبّدل ماء متقاطر على صورة املطر،  أو جيمد 
فيصري ثلجًا أو بردًا، فينزل لثقله إىل األرض فتشربه وحتيا به  أو ختزنه فيخرج على صورة ينابيع 

األرض بها حييا كل شيء، فاملاء النازل من السماء حادث من احلوادث الوجودية جاٍر على يف 

                                                           
 .33الصافات، آية،  1
 .11الرمحان، آية،  2
 .71إبراهيم، آية،  3
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نظام متقن غاية اإلتقان، من غري انتقاض واستثناء، ويستند إىل انتشاء النبات وتكوُّن احليوان من 
 .كّل نوع

﴿ :وقوله تعاىل       ﴾ وامل طبيعّية خمتلفة، وهو توجيهها من جانب إىل جانب بع

النورية الواقعة على اهلواء من الشمس تتبّدل حرارة فيه فيعرضه اللطاقة لب فيها أّن األشعة غواأل
واخلفة، ألّن احلرارة من عواملها فال يقدر على محل ما يعلوه أو جياوره من اهلواء البارد الثقيل 

، ومن منافعه ف مست الدفع وهو الريحفينحذر عليه فيدفعه بشّدة فيجري اهلواء اللطيف إىل خال
ة، وسوق السحب املاطرة وغريها، الكثافة البخارية، والعفونات املتصاعد تلقيح النباتات ودفع

 .ه حياة اإلنسان واحليوان والنباتيفف
التئامه مع سائر املوجودات، واحتاده معها كما مّر يدّل على  وهو يف وجوده يدّل عل اإلله، وفيه

للعامل، ويف وقوعه طريقًا إىل وجود اإلنسان، وبقائه يدّل على أّن إله اإلنسان وغريه إله واحد 
 .واحد

﴿: وقال تعاىل             ﴾  السحاب البخار املتكاثف الذي منه

سحابًا وغيمًا  األمطار وهو َضباب بالفتخ مامل ينفصل من األرض، فإذا انفصل وعال مسّي
ء وتذليله يف عمله، والسماء مسخر مقهور يف سريه امًا وغري ذلك، والتسخري قهر الشيوغم

وإمطاره بالريح والربودة وغريهما املسلطة عليه بإذن اهلل، والكالم يف كون السحاب آية نظري 
 .الكالم يف غريه مّما ُعّد معه

ر مجل ل من السماء، والرياح املصرفة والسحاب املسخواعلم أّن اختالف الليل والنهار واملاء الناز
النباتّية واحليوانّية  تألف نظام التكوين يف األرضيات من املركباتاحلوادث العامة اليت منها ي

﴿: وغريهما، فهذه اآلية كالتفصيل بوجه إلمجال قوله تعاىل               

        ﴾1»2 

                                                           
 .20فصلت، آية،  1
 .733،101ص/2القرآن، ج يُنظر، حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري 2
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 لنص الطباطبائي الوحليل الحجاجي. 

ه الطباطبائي النموذج التفسريي الذي حنتنُعىن يف  هذا املقام باستقراء خمتلف اآلليات احلجاجية اليت انبين عليها   
ترسيخ  سبيل اليت توخاها يف ةالخطابي الطرائق مع العمل استجالء خمتلف، من خالل دليل األفاق ثبات وجود ا هلإل

الخطاب احلجاجي  وملّا كان ،(وجحد اهلل من خلل تجلى قدرته في هذا الكحن)من دعوى قناع وحتصيل اإلاليقني 
الدعوى  عضد  تَ  اليت من احلجج مجلة   ببسط الطباطبائي قام ،2والحّجة 1الدعحىمباّدتنْي اثنتنْي رئيسّيتنْي مها  يتحّدد

هذا ما والتداولية املسطّرة من ق بله، و  ه توجيها  يستجيب لألهداف الخطابّيةوّجه نصوتُ  ،حجاجه اليت أدار حوهلا
 .ه يف هذا املقامسنحاول رصد

 (.تهيئة المولقي لدعحى وجحد اهلل) ةيمقدمات الحجاجال .أ

ما  أو ت التحضرييّة،التمهيديّة، واالسرتاتيجيا الخطابّية على مجلة من السياساتيقوم الخطاب احلجاجي عادة    
ات مرتكز  املقّدمات داإلقناع، وتع إصابة يروم منطلق كّل فعل حجاجي اليت تُعدّ  باملقّدمات احلجاجّية يُعرف

 اإلقناع، فال حجاج من دونالتهيئة و تضمن حصول  ضرورية ، ومسالكاحلجاجفعل  ةملمارس منهجّية مه مة
من خالل اآليات الكونية  درجة للتدليل على وجود ا هلاملقّدمات امل بني ا ، ومنمقّدمات كما تطرقنا إىل ذلك سالف

 :نذكر ما يلي

   (.وجحد اهللاالسوهلل وشد المولقي لدعحى )الحقائع الحجاجّية 

ُيشكل نقطة انطالق بني طريف احلجاج، وملّا كانت  ا  توافقي ا  نظام باعتبارها يف الخطاب احلجاجي تتحّدد الوقائع  
وجحد )ودة يف هذا النص حتصيل اليقني من وجود ا هل، عمد الطباطبائي إىل هتيئة خماطبيه هلذه الدعوى املآالت املعق

العقول واألذهان إىل  وشدّ لفت اإلنتباه، لعن طريق سرد مجلة من الوقائع املشرتكة بينه وبني متلقيه، وذلك  (اهلل
وجود  دعوىني الوقائع اليت تُعضّد ومن ب لّية يف كونه،تلف اآليات الكونّية اليت تعك  عظمة الخالق وقدرته املتجخم
 :رصد ما يليا هل ن

                                                           
هي كل قضّية تشتمل على احلكم املقصود إثباته بالدليل، أو إظهاره بالتنبيه، والقاصد املتصّدي لذلك أي إلثبات احلكم أو إلظهاره »: الدعوى 1

 .217ص/ 1م، مج2331، بريوت، (د،ط)أمحد حسن بسبج، دار الكتب العلمّية، : ، التهانوي، كّشاف اصطالحات الفنون، تح«يسّمى مّدعّيا
 .163، ص(مقاربة تداولّية)يُنظر، عبد اهلادي بن ظافر الشهري، الخطاب احلجاجي عند ابن تيمية  2
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َنا وظّللتنا على ما فيها من بدائع الخلقة، :"يقحل الطباطبائي           الحاقعة األولى  السموات اليت قد َعَلتـْ
  "ّلبات كاختالف الليل والنهارالتقواألرض اليت أقلتنا ومحلتنا مع عجيب أمرها وسائر ما فيها من غرائب التحوالت و 

ُصر فة، والسحب املسخرةوالفلك واجلارية، األمطار النازلة، وال :"يقحل الطباطبائي             الثانية الحاقعة
 "رياح امل

 "لفة بالصغر والكرب والبعد والقربوهذه األجرام اجلوية املخت :"يقحل الطباطبائي                اقعة الثالثةلح ا

إّن استحضار مثل هذ اآليات الكونية العجيبة يف صنعها واملعجزة يف نظامها، من شأنه حتصيل طاعة املخاطَبني    
كونية تدل ضرورة    وتفاعلهم مع ما يُعرض عليهم من وقائع ،عقال  وهوى، وتسهيل اندماجهم يف العملية احلجاجية

حتصيل اليقني، وترسيخ االعتقاد يف عقيدة بل الطباطبائي املسطرة من ق   ت األهداف، وملّا كانعلى وجود خالق هلا
من  ويقينا   ه ضرورة  تدل  على وجودكما ،  خلقه ةماليت تعك  قدرة ا هل وعظهذه الوقائع  مثل عدل إىل، (جود ا هلو )

 .الكون يسري عليه الذي الدقيق النظام خالل

  (الوساند الحجاجي بين نظام الحقائع)الحجاجّية الحقائق. 

كما ذهب   –وهي أنظمة  عّد احلقائق من أهم املنطلقات التمهيديّة اليت تضمن حصول عملية التهيئة واإلقناع،تُ   
أكثر تعقيدا  من الوقائع، حبيث تقوم على آلية الربط بني الوقائع املتجلّية يف الخطاب لتؤسّ  حلقائق  -1بريملان

دل الطباطبائي إىل هذه اآللية احلجاجّية لضمان انطالقة قويّة يسعى احملاجج لتثبيتها وترسيخها لدى متلقيه، وقد ع
 نظام قدى بداو  ،حجاجهوفعالة ونافذة حلجاجه، ولخلق إطار تسلسلي منطقي لنظام الوقائع الذي استعان به يف 

العناية حقيقة وجود ا هل من خالل النظام و ؤس  وختدم ت بصورة متساندة ا  ومنتظم ا  الذي استعان به متتابع الوقائع
 :الفائقة اليت يشهدها الكون، وميكن أن ّنثل لذلك بـ

  َنا وظّللتنا على ما فيها من بدائع الخلقة، واألرض :"يقحل الطباطبائي (         أ)الواقعة السموات اليت قد َعَلتـْ
 ."يل والنهاراليت أقلتنا ومحلتنا مع عجيب أمرها وسائر ما فيها من غرائب التحوالت والتقّلبات كاختالف الل

  ُصر فة، والسحب املسخرة" :يقحل الطباطبائي(        ب)الواقعة
 ".والفلك واجلارية، األمطار النازلة، والرياح امل

 وهذه األجرام اجلوية املختلفة بالصغر والكرب والبعد والقرب":يقحل الطباطبائي(         ج)الواقعة."       
 ولزوما   ضرورة   وجود ا هلوقائع تعك  حقيقة "         ه الوقائععن هذ املستنتجة ضمنّيا   الحقيقة" 

                                                           
 .17، ص(دراسات وتطبيقات)يُنظر، عبد ا هل صولة، نظرية احلجاج  1
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قديّة مدارها اإلقرار بوجود الطباطبائي سعى إىل تأسي  حقيقة عأّن  نستنج من خالل هذه املقاطع احلجاجّية
ودها وعجيب على وج الكونّية اليت هي حمل اتفاق بني طريف احلجاجنّية على مجلة من الوقائع ة مب، وهذه احلقيقا هل

، وممهدات كزات حجاجّية هامةمرت مث لت...( وأرض، وأمطار، ورياحمسوات، )يات الكونية من ، فاآلصنعها
 هذه الوقائع كما احتوت مارسة العملّية احلجاجّية،ضمان السري احلسن ملخطابية تضمن حصول التوافق واالخنراط و 

والتدبّر يف حقيقة هذه ول متلقيه إليها، ودفعهم إىل التأمل لفت عق طباطبائييُريد ال أنساق حجاجّية مضمرة على
الذي جيب اإلقرار والتصديق ا هل  صانع هلا، وهذا الصانع الخالق هو وجود فاقّية اليت تدّل ضرورة علىاآليات اآل
 .بوجوده

  (في حقيقة وجحد اهلل إغوصاب اإلقناع) الحجاجّيةالقّيم 

ملّية احلجاجّية هو بناء منظومة من القّيم يعتقد احملاجج يف صحتها، ويسعى إىل إّن املناط املعقود من وراء الع   
اهلامة اليت تدفع باملتلقي إىل  تندرج القّيم ضمن االسرتاتيجيات احلجاجّيةو سخيها وتثبيتها لدى متلقيه، تر 

النموذج التفسريي إىل  االيت يرمسها احملاجج يف خطابه، ويذهب الطباطبائي يف هذ التصديق واإلميان باملسارات
، ومن بني القّيم (يف وجود ا هل من خالل اآليات الكونّية)من القّيم مُيهد به ملوقفه العقدي املتمثل  نظام حنت

 :ميكن رصد مايلي

 (وأّن هذا اإلله الواحد هو إله اجلميع ):يقحل الطباطبائي (التوحيد) :القيم تعظيمّية مجردة 
 يقحل الطباطبائي (من خالل اآليات الكونية صديق بوجود الخالق الصانعالت) :محسحسةتعظيمّية  قّيم: 

واألرض يف اختالف )، (واألجرام العلوية يف إنارهتا) ،(واآليات الكونّية متحدة متسقة ذات نظم واحد)
 (ليلها وهنارها ورياحها وسحبها وأمطارها ومنافعها اليت جتري من ُقطر إىل ُقطر من رزق ومتاع

عك  بصورة جلّية تصوراته  ،املدرج يف خطاب الطباطبائيالقّيم  نمادج، نستنج أّن نظامل هذه المن خال   
   أذهان متلقيه ودفعهم إىل اإلميان هبا، واملتأمل يف نوعية القيماليت يسعى إىل ترسيخها يف ، ومواقفه الدينيةالعقديّة

ي قيمة التوحيد هي املناط الذاعمة للقيم اجملردة، فجيد أهنا توزعت يف الخطاب بني قيم جمردة، وقّيم حمسوسة د
ي هي عليه، هي قيم ثابتة الذ الدقيق سوسة من آيات كونية والنظامأّما القيم احمل نه،اليقني ميسعى إىل حتصيل 
 .وتدعم قضّية وجود ا هل تُعضّد قيمة التوحيد

  (ن قضية وجحد اهللإقامة سلطان النقل والعلم في إصابة اإلقناع م)الحجاجية المحاضع 
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يُدجمها احملاجج يف خطابه  ا، وهي عبارة عن أنساق خطابية جاهزةهَ م  عَ احلجاجّية وأَ  تُعد املواضع من أهم املقّدمات 
ا هل ، ومل ا كان اهلدف املنشود، واألمل املعقود حتصيل اليقني يف وجود وتسييجها بغرض تدعيم رؤاه، وتعضيد تصوراته

اجلاهزة متخذا  إياها منطلقا   احلجاجية استحضار مجلة من املواضع ونية، عمد الطباطبائي إىلمن خالل اآليات الك
تنوعت املواضع يف خطاب الطباطبائي وقد تصوراته العقدية،  به حرشسندا  يلتأويالته، ومرتكزا لتوجيهاته و 
نية اليت يسعى إىل ترسيخها، ودفع توجهاته اإلميادعم ، و خطابهمواضع علمّية عض د وانقسمت إىل مواضع دينّية و 

 :ه إىل اإلميان والتصديق به معتقدا  وعمال، ومن بني هذه املواضع ميكن رصد ما يليمتلقي

  :لمحاضع الكيفية الخاصةا    

  الذي يدعم القضّية      املوضع(     خالل اآليات الكونّية وجود ا هل من) القضّية  ﴿    

           ﴾              نه حقيقة أل كيفي     كيفي خاص  نوع املوضع

  .اإلنسان املسلم ألنه خياطب إهلية، وخاص

 املوضع الذي يدعم القضّية          (      وجود ا هل من خالل اآليات الكونّية) القضّية﴿   

                               

    ﴾               نه حقيقة إهلية، وخاص ألنه خياطب كيفي أل        كيفي خاصنوع املوضع

 .اإلنسان املسلم

 املوضع الذي يدعم القضّية(     الكونّية وجود ا هل من خالل اآليات) القضّية        ﴿    

                                   

                               

                       ﴾       

 .سلمنه حقيقة إهلية، وخاص ألنه خياطب اإلنسان املكيفي أل       كيفي خاصنوع املوضع     
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  .المحاضع العلمّية     
 يقول  الذي يدعم القضّية     المحضع العلمي(     من خالل اآليات الكونّيةوجود ا هل) القضّية

جدوا الواحد يف الصغر على لصغر والكرب والبعد والقرب وقد و مّث إن األجرام اجلوية املختلفة با: "الطباطبائي
سانتيمرت مكعب، واكتشف من املسافة  0.00000000000077عادل ما بلغه الفحص العلمي ما يُ 

بني اجلرمني ُعلويني ما يَقُرب من ثالثة ماليني سنة نوريّة، والسنة النوريّة من املسافة تعدل 
دهش الّلب، وتُبهت الفكر      ، فانظر إىل هذه األرقام اليت تُ (كليومرت تقريبا    700000*30*30*11*736

 .والغري مسلم سلمكيفي عام     كيفي ألنه حقيقة علمية، وعام ألنه خُياطب اإلنسان امل   نوع املوضع    
 يقحل         الذي يدعم القضّية المحضع العلمي (      وجود ا هل من خالل اآليات الكونّية) القضّية

مل كما ّبني الشم  والقمر مّث إّن احلركة والتحّول العمومي يُتصوّر يف كّل جزء من أجزاء العا" :الطباطبائي
والليل والنهار، والرياح والسحب واألمطار، مثّ تتضّيق الدائرة كما يف املكونات األرضّية من املعادن والنباتات 
واحليوان وسائر الرتاكيب، مّث تتضّيق الدائرة حّت تصل إىل الذرات، مّث إىل أجزاء الذرات حّت تصل إىل آخر 

نوع املوضع            "مي امليسور لإلنسان إىل هذا اليوم، وهي اإللكرتون والربوتونما انتهى إليه الفحص العل
 .والغري مسلم ية، وعام ألنه خُياطب اإلنسان املسلمكيفي عام         كيفي ألنه حقيقة علم

 

َوَح بني استعمال ملواضع املبثوثة يف هذا الخطاب، نستنج أّن الطباطبائي رانوعية امن خالل عملّية استقراء ل    
املواضع الدينّية النقلية، واملواضع العقلية العلمّية املشرتكة، فنجده يستعني مبواضع تستّمد طاقتها احلجاجّية من 

إمجاع بني الناس ال خيتلفون على صحتها، هي حمل  النوعّية من املواضع العلم، وهذهأخرى من و  ،يةالدينالنصوص 
العلم، وحنن ندرك أّن  وتوّصل هلا الدين أقرهامجاع احلاصل حول احلقائق واملعارف اليت هلا نظرا للتوافق واإل ويذعنون

الطباطبائي للتدليل على وجود ا هل، هي  سلم، إاّل أّن نوعية اآليات اليت ساقهااحلقائق الدينّية نسبية بالنسبة لغري امل
التدبر يف خمتلف اآليات الكونية، وهذا ما أيات ذات طابع عقالين ختاطب العقل مباشرة وتدفعه حنو التأمل و 

واملتأمل يف النظام الشكلي الذي بىن عليه الطباطبائي  ،ال تقتصر على املسلم فقط وكونية تكون مطلقةن ها ألرشح
اليت يسعى إىل ترسيخها  (وجحد اهلل)متساند فيما بينها، ختدم قضّية  هذه املواضع ملواضع، يلحظ أناسرتاتيجّية ا
 .إميانَا واعتقادا  تصديق الإىل ، ودفع متلقيه اليقني من صحتهاوحتصيل 

 .(إقامة سلطان العقل في الودليل على وجحد اهلل)منطقّية الحجج الشبه . ب
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الذي َشَكل ُه  املوقف ائي عامة، ويفتفسري الطباطب حضورا  وتواثرا  يف الفتةمن التقنيات المنطقّية تُعّد احلجج الشبه    
من  -سالفكما ذهبنا يف مقام -اإلقناعّية ود ا هل خاصة، وتستمد هذ النوعية من احلجج قوهتا من قضية وج

من تُعد  ، وهلذامن املنطق الصوري الشكلي وعمليًّا  منبثقة شكليًّا حجج هي، ف1مشاهبتها للطرائق الشكلّية واملنطقّية
قابلة للدحض حبيث  ، بل هي حججليست ملزمة تالوقنف   يف إاّل أهنا يف إنتاج املعرفة، ودقة   أكثر احلجج صرامة  

الذي  نموذج التفسريياليف قد أفضى النظر و  عن اإللزام واإلكراه، ة، فهي بعيد2والّرد حق االعرتاض للمتلقي ترتك
 -ثبات وجود ا هلإ- حوله نظرا  لطبيعة املوضوغ املتحاجج الخطابّية بقوة هذه التقنّية حضورإىل حنن بصدد مقاربته، 

وما مينحه من  العقل نظام اليت تستند إىل احلجاجّية التقنياتاإلستعانة مبثل هذه  والذي حّتم على الطباطبائي
وحّت نقف على جملى هذه ، التصديق يتأّتى به اإلقناع وحيصل بواسطته سار حجاجيتصلح لخلق م خيارات خطابّية

  .ونطق هبا خطابه ظفها الطباطبائيكما و   اسنعمل على بياهن، التقنيات احلجاجّية املنطقّية

  (.صحن المعوقد وتسيجيه)حّجة الحّد 

 وتقدمي التصوراتفاهيم وحتديد امل املصطلحات ة اليت تُعىن بضبطضمن االسرتاتيجيات الخطابيّ  تندرج حّجة احلد   
 ة اليت يعدل إليهامن الطرق الشكليّ صيغة ال هذه ، وتُعديف صرامتها القوالب املنطقّيةتضاهي  قي قوالب مسّيجة

مّث يُقدم هذا  ،3احملاجج يف تقومي األشياء تقوميا  إجيابيا  أو سلبيا  حبسب ما خيدم القضّية املتحاجج واملتنازع حوهلا
حتصيل اليقني الطباطبائي  املعقودة من ق بلوملّا كانت املآالت  التقومي إىل املتلقي بغرض إقناعه مبضامينه وتصوراته،

التطرق و  الظواهر الكونّية، التعريف مبختلف آلية إىل، عدل (د ا هل من خالل اآليات الكونّيةوجو )دعوى  من
 ،يف هذه اآليات لنظامها الذي يعك  بالضرورة وجود صانع هلا، ومدبّر لنظامها، وهو الخالق الذي تتجلى عظمته

 :وميكن لنا أن ّنثل هلذه التقنّية احلجاجّية بـ

 يقحل        (األرض آية)حجة احلّد الداعمة هلذه القضية(      ات الكونيةيخالل اآل وجود ا هل من)القضّية
واألرض مبا تشتمل عليه تراكيبها من بدائع الخلق وعجائب الصنع، ومن صّور تتألف منها  :)الطباطبائي

 (.ذواهتا، وحتّول بعضها إىل بعض، ونقص أو زيادٍة تطرؤها، و تُركب أو حتّلل يعرضها
 

                                                           
 716محادي صمود، ص: التقالبد الغربية، اشراف يُنظر، عبد ا هل صولة، احلجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات احلجاج يف 1
 .13يُنظر، حممد طروس، النظرية احلجاجّية من خالل الدراسات البالغية واملنطقية واللسانّية، ص 2
 .16يُنظر، عبد ا هل صولة، يف نظرية احلجاج، ص 3
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 (آية الليل والنهار)حجة الحّد الداعمة لهذه القضية  (   وجود ا هل من خالل اآليات الكونية) ضّيةالق    
ومها النقيصة والزيادة، والطول والقصر العارضان هلما من جهة اجتماع : )يف التعريف هبما يقحل الطباطبائي

ليل والنهار مبواجهة نصف الكرة وأزيد بقليل ترسم ال ة، وهي احلركة اليومّية اليتعاملني من العوامل الطبيعيّ 
دائما مع الشم ، فتكسب النور ومتص احلرارة، ويسمى النهار واستتار الشم  عن النصف اآلخر وأنقض 

 ...(.بقليل فيدخل حتت الظل املخروطي ويبقى مظلما  ويسمى الليل، وال يزاالن يدوران حول األرض
 

 يقحل       (آية الفلك)حجة الحّد الداعمة لهذه القضية(    الكونية  هل من خالل اآلياتوجود ا)القضّية
والفلك هو السفينة يُطلق على الواحد واجلمع، واملراد هبا ينفع الناس املتاع والرزق :)ايف تعريفه الطباطبائي

فالفلك أيضُا مثل سائر . تنقلها من ساحل إىل ساحل، ومن قطر إىل أقطار األرض إىل قطر آخر
 (.ودات الطبيعية تفتقر إىل اإلله يف وجودهاوتفتقر إىل اإلله يف تدبري أمرهااملوج

 
 يقحل     (آية الماء)عمة لهذه القضيةحجة الحّد الدا(     هل من خالل اآليات الكونيةوجود ا)القضّية

را  متصاعدا  فإّن حقيقته عناصر خمتلفة حيملها ماء البحار وغريه مّث يتكاثف خبا) :تعريفه يفالطباطبائي 
حامال  للحرارة حّت ينتهي إىل زمهرير اهلواء فيتبّدل ماء متقاطر على صورة املطر،  أو جيمد فيصري ثلجا  أو 
بردا ، فينزل لثقله إىل األرض فتشربه وحتيا به  أو ختزنه فيخرج على صورة ينابيع يف األرض هبا حييا كل شيء، 

 (.ث الوجودية جاٍر على نظام متقن غاية اإلتقانفاملاء النازل من السماء حادث من احلواد

تسييج الدعوى اليت يريد ترسيخها يف   إىل بنظامه اليت تُقّدم الكون وتعّرف احلجاجية هتدف هذا االسرتتيجّية     
 كيانات متلقيه، وصوهنا من كل األطروحات واملذاهب والفلسفات اليت من شأهنا التأثري على هذه احلقيقة العقدية،

 تعك التوجهات املبسوطة واحلقائق املعروضة اليت ر يف التدبّر والتفكّ  حنودفع املتلقي هذا اإلجراء احلجاجي مآله و 
لى تقدميها يف ، وحرص عوهذه املبادئ الكونّية اليت أدار عليها الطباطبائي خطابهصانع هلا، ومدبر لنظامها،  وجود

بوجود الخالق  التصديق واإلميان واليقني لو حصملتلقي معها يف حال تفاعل ا تضمن شكل مفاهيم وحدود مسّيجة
 ، وهبذا يكون االستدالل على وجود ا هل يف هذه النماذج مبيٌن على األقضّية العقلية اليتوالصانع واملدبر هلذا الكون

إىل  نية املسلمإىل الكونّية، ومن خماطب الذي ينتقل بالخطاب من احمللّيةو  بدليل العقل( النص)تستبدل دليل النقل
 .خماطبة غري املسلمني
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  (سلطان المذهب أخذ الخصم وإلزامه)حّجة الوعديّة 
إىل  (ج)و( ب)و (ب)و( أ)باملرور من العالقة املوجودة بني  للمحاجج تُعد حجة التعدية خاصية شكلية تسمح   

إلبطال  ذه النوعية من احلججكنتيجة حتمية منطقّية، وقد صرف الطباطبائي ه  1(ج)و ( أ)استنتاج العالقة بني 
، بالكونوإله خاص  إلنسانبا وخاصة أولئك الذين يعتقدون بوجود إله خاصعقائد الخصوم القائلة بتعدد اآلهلة، 

، هذه الدعوى لتحصيل اليقني يف حّجة التعديةصرف الطباطبائي ، بالخلق والتدبري وجود إله واحد متفردثبات وإل
مبعىن ...وأّن إله اجلميع واحد، وأّن هذا اإلله الواحد هو إهلكم) :قحل الطباطبائي هذا املنحى احلجاجي يف ويتضح

 :التايل باالستدالل لفوظذا املهلجم رت ن نوميكن أ (أّن إله اإلنسان وإله النظام الكبري واحد
 خالق اإلنسانا هل         (أ)القضّية. 
 (النظام الكبري) خالق الكونا هل        (ب)القضّية. 
  وجود إله واحد خلق كل شيء               بالوعّدية النويجة الُمسونوجة. 

نتقال من عالقة إىل مضمونا، نستنج أّن الطباطبائي قام باال قات املنطقّية شكال  والضروريّةعلى ضو هذه العال
على خاصية التعالق قة األمر يعتمد يف حقيالذي أنشأه ثبات تفرد ا هل بالخلق والتدبري، وهذا الرتابط عالقة أخرى إل

مستنتجة بالتعدية ضرورة ، وهذا االعتيار اإلجرائي من شأنه استفزاز عقل املتلقي  املنطقي الذي يؤدي إىل نتائج
 .حقائق وعقائد ودفعه حنو التدبر فيما يعرض عليه من

  (.عوقد وترشيحهتثبيت سلطان الم )حّجة تقسيم الكل إلى أجزاءه المدرجة 

اليت يتأيت و  ، الفاعلة يف الخطاب احلجاجي الخطابّية ءه من أبرز االسرتاتيجياتّجة تقسيم الكل إىل أجزاتُعد ح   
وقد أوقفنا النظر يف طرائق استدالل الطباطبائي على وجود ا هل، اعتماده على آلية التفريع  ،واليقني هبا التصديق
وملّا   ،2الكّل، باعتبار أّن األجزاء تُرّد إليه وتنضوي حتتهبواسطته االعتقاد يف حجّية  كإجراء شكلي يعمقوالتقسيم  

فاقّية، الل اآليات الكونّية، واألدلة اآلكانت األمال املعقودة واألهداف املرسومة متمثلة  يف إثبات وجود ا هل من خ
 الدقيق والنظام ،ه املكونة له، و االستدالل على وجود ا هل من خالل هذه األجزاءئالكون إىل أجزا إىل تقسيمعدل 
 : ن ّنثل هلذا املنحى احلجاجي بالنموذج التايلي هي عليه، وميكننا أالذ

 
                                                           

 .13، ص(دراسات وتطبيقات)يُنظر، عبد ا هل صولة، يف نظرية احلجاج 1
 .211شعبان، احلجاج واحلقيقة وأفاق التأويل، صيُنظر، علي  2
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 (وجحد اهلل من خلل اآليات الكحنّية)الدعحى                                    

 نيةاآليات الكح                                                   

        رياحال              الفلك             النهار         / الليل     األرض                   /السمحات     

 تلقيح /نقل املتاع           تبديل احلرارة        الطول والقصر  /بدائع الخلق      النقيصة والزيادة/  األجرام العلوية

 دفع السحب/اجلريان يف البحر      النبات   الظل والظلمة والشم /النور واحلرارةبسط           ال/عجائب الصنع

  

جزء كل ه املكونة له، وتفريع  إىل أجزائ( الكل)م الكونتقسيإّن املتأمل يف هذا اإلجراء الشكلي ميكنه مالحظة    
تعميق  ،الشكلّية مثل هذه اآللية طبائي إىلداخل الكون، ومقتضى عدول الطبا به إىل نظامه الخاص الذي يشتغل

بدى لنا من خالل تعميق وقد تَ ، ومتاسكا   ظاهرة االعتقاد وجعل حجّية الخطاب املعروض أكثر قوة وفعالّية ونفاذا  
ما يعتقده املتلقي، بني و ، قراءتنا، أّن مآالت مثل هذه الطرائق احلجاجّية خلق تناظر بني ما يعتقده الطباطبائي

اليت تعضّد تصوره يف عقيدة  العقلية واحلجج الكونية جبملة من اآليات الذي يقدمه الطباطبائي مدعوم تقادعالفا
وهذا التناظر ، هعيوما يد هما يعتقد بطالنتعك   اليت ججاحلفقد بدت عقائده خالية من  أّما املتلقي، وجودا هل،

ترشيح التصورات العقديّة، النجاعة العملّية، و  شأهنا حتقيق داخل ضمن السياسات الربهانية للخطاب اليت من
 .، واآلراء املعروضةوالدفع باملتلقي خنو التصديق واإلميان بالعقائد املنحوتة

 .(إعادة هيكلة المعوقد)الحجج المؤّسسة على بُنية الحاقع  .ج

ينتقل حلجج الشبه منطقّية، بعد بسط األرضّية املناسبة ملمارسة العملّية احلجاجّية من خالل عرض املقّدمات وا  
يعمل فيه على دمج األطروحات املسّلم واملتفق عليها، مستوى  ، ةاحلجاجيّ  املمارسةإىل مستوى آخر من  طباطبائيال

باملرور ممّا هو  حلجاج يسمح لهتأسي  والإىل تبنيها،  همتلقييسعى إىل تأسيها وترسيخها ودفع مع األطروحات اليت 
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 ميكن الوقوف على يف هذا النموذج التفسريي درجةومن بني احلجج امل ،1ىل جعله مقبوال  سعى إيمقبول إىل ما 
  :التقنيات التالية

  (عقيدة وجحد اهلل وضبط الوصحرات النهائية من دمج األطروحات)حجة الحصل السببي. 

مالمح  يت ترسم لخطاب متوقف بشكل كبري على حجة الوصل السبيب الداخل اإّن تنظيم األبينة احلجاجّية   
 وتتحدد هذه النوعية من احلجج داخل الخطاب عن طريق مجلة من الخطاب ومآالته، وتُبنُي عن مقاصده ومراميه، 

وقد عدل الطباطبائي  القرائن واملعطيات اللغويّة اليت حصرها بريملان يف الروابط السببية اليت تربط بني احلجة والنتيجة،
حها يخها وترشاليت يسعى إىل ترسي اقفه العقدية وتصوراته اإلميانيةة أثناء حماولة تربير مو هذه اآللية احلجاجيّ  إىل مثل 

 :بالنماذج التالية الخطابية ، وميكننا أن ّنثل هلذه االسرتاتيجيةوتعميق االعتقاد يف صحتها

  َنا وظّللتنا، واألرض اليت أقلتنا":يقحل الطباطبائي ومحلتنا واختالف الليل  وأّن السموات اليت قد َعَلتـْ
 ."دوج  منها إله مُ  فلكلّ والنهار،

 (7)احلّجة                          (1)احلّجة    (           2)احلّجة                                              

 النتيجة     الرابط السبيب         

 ل، ومجيع األجزاء مسخرة حتت نظام واحد وإن كثرت فالعامل شيء واحد، والتدبري متص" :يقحل الطباطبائي
                  "العامل املوجد له واملدبر ألمره واحد  إلهفواختلفت أحكامها، 

 احلجج                                  الرابط السبيب        النتيجة                           

 موجود أرضي حيي يف األرض ويعيش، مثّ ميوت ويرجع إىل األرض، وهذه  مثّ إّن اإلنسان" :يقحل الطباطبائي
املوجد هلا، املدبر ألمرها هو  إهلهافاألرض يف اختالف ليلها وهنارها ورياحها وسحبها وأمطارها ومنافعها 

 إله اإلنسان املوجد له 
 يب                    النتيجةالرابط السب     (1 )احلجج (                2)احلجج(             7)احلجة

 

                                                           
1 chaim perelman. l'empire rhétorique, rhétorique et argumentations, Librairie philoso, paris, 
P95. 
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، أّن الطباطبائي اعتمد على حجة الوصل السبيب يف التأسي  لعقيدة نستنج من خالل هذه املقاطع احلجاجّية    
واملدبر لنظامها،  ألمرها املوجد هلا والخالقإىل ها مباشرة مث يـَُردّ ، الكونيةوجود ا هل، فوجدناه يقّدم مجلة من احلجج 

لذي أْوجد كل شيء، فاحلجة السببية يف تفسري الطباطبائي هي حجة براغماتية مباشرة تسهل على املتلقي وهو ا هل ا
لخطاب والتمييز بني حججه ونتائجه، ومن جهة أخرى ساعدت هذه التقنية الخطابية الطباطبائي على ضبط تأويل ا

 .ا واعتقادا يف كيانات متلقيهالتصورات النهائية والتوجهات العقدية اليت يسعى إىل متكينها إميان
 

  (اغوصاب الوسليم واإلذعان في قضية وجحد اهلل) دين والعلم والعقلالسلطة. 

تكتسب هذه النوعية و ، ثبات وجود ا هلإد إليها الطباطبائي يف اليت استن أهم احلجج الفاعلة تعّد حجة السلطة من  
، وقد اليمه، ويعمل بتعآلرائه املتلقيمعرتف هبا، يذعن  ةمصدرها الذي يُعّد سلطمن احلجج طاقتها اإلقناعية من 

إىل مجلة من  هذا األخريعدول  حنته الطباطبائي للتدليل على وجود ا هلالذي  النظر يف النموذج التفسريي آل بنا
نحاول ، وس(وجود ا هل من خالل اآليات الكونّية)يف دعوى  املذهبيةرشح توجهاته العقديّة، وتُ  عضد  اليت تَ السلطات 

 : دعم تصوره العقديعان هبا الطباطبائي يف خمتلف السلطات احلجاجّية اليت است نا هذا رصدمقاميف 

 قالى تعالى       اليت تدعم الدعوى السلطة(      وجود ا هل من خالل اآليات الكونّية) الدعحى :﴿ 

               ﴾          مطلقة توافقيةدينية نوعها          سلطة 

  .باعتبار املرسل

 قال تعالىاليت تدعم الدعوى       السلطة(      وجود ا هل من خالل اآليات الكونّية) الدعحى: ﴿   

                              

    ﴾         باعتبار املرسل مطلقة توافيقيةدينية نوعها     سلطة. 

 يقول الطباطبائي اليت تدعم الدعوى       السلطة       (وجود ا هل من خالل اآليات الكونّية) الدعحى :
ما يُعادل  الفحص العلميما بلغه ُوجد الواحد ...والكربلفة بالصغر واألجرام اجلوية املخت"

سانتيمرت مكعب، و املسافة بني اجلرمني ُعلويني ما يَقُرب من ثالثة ماليني  0.00000000000077
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نوعها       سلطة علمّية         700000*30*30*11*736سنة نوريّة، والسنة النوريّة من املسافة 
 . أقرها العلماليت تستمد قوهتا من احلقائق

 يقول الطباطبائياليت تدعم الدعوى         السلطة(        وجود ا هل من خالل اآليات الكونّية) الدعحى :
وأما بقّية املناطق فيختلف الليل والنهار فيها عددا  يف الطول والقصر حبسب القرب من النقطة االستوائية 

نوعها       حقائق علمية تستمد قوهتا من         المربحطة بهافي العلحم ومن القطبني، وهذا كله مشروح 
 .العلم

 يقول الطباطبائياليت تدعم الدعوى      السلطة(     وجود ا هل من خالل اآليات الكونّية) الدعحى :
 .التدبرتدعو إىل  سلطة استداللية عقلّيةنوعها       "     الذي جيري عليه الكونالعام الدقيق النظام وهذا"

باستحضار مجلة  يف قضّية وجود ا هل أّن الطباطبائي دعم تصوره العقدي نستنتج من خالل هذه املقاطع احلجاجّية  
توزعت بني سلطة القرآن الكرمي الذي مُيثل قيمة رمزيّة فاعلة يف كيان املتلقي الذي يهتدي هبديه  اليت من السلطات

من خالل العناية اليت أْوالها  تدّل على وجود ا هل قاطعة رحه من حقائقسلطة العلم وما يطو ويعتقد يف تعاليمه، 
تكم إليها حيُ  مهمة يف اجملال التداويل اإلسالمي مرجعّية باعتباره سلطة العقل مّث عدل إىلالخالق والصانع هلذا الكون، 

 .من فسادها االستدالل على صحة العقائد يف

  الشاهد القرآنيإصابة اإلقناع بحاسطة تسييج المعوقد و. 

مأصول بالقرآن جديد  عقدي ى بناء واقععمله علأثناء  الطباطبائيإليها  عدلاليت  احلجج يُعّد الشاهد من أبرز  
وقد آل بنا النظر يف النموذج التفسريي الذي حنته  ،الكرمي الذي من شأنه حتصني العقائد وإصابة اإلقناع والتداول

د يعضمن شأهنا ت اليتجود ا هل استحضار هذا األخري مجلة من الشواهد القرآنية الطباطبائي للتدليل على عقيدة و 
 :نا رصد ما يلي، ومن بني الشواهد ميكنتوجه العقديح ُرؤيته، وتثبت يدعوته، وترش
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 (    وجحد اهلل من خلل اآليات الكحنّية) الدعحى                                 

 للدعوى ألركان  القرآين الداعم هدالشا                                        

 :قال تعاىل:                          قال تعاىل           :                      قال تعاىل 
 ﴿          ﴾ ﴿           ﴾ ﴿             ﴾       

 :قال تعاىل                              :          قال تعاىل      
﴿     ﴿﴾                                   ﴾ 
    

ائي الطباطب نا النص القرآين يف مدار حّجة السلطة، وهذا املكانة السلطوية هي اليت جعلتلْ لقد سبق وأن نزّ     
يف التأسي  لتصوراته العقدية، وتوجهاته املذهبّية، ويُزكي به جممل خترجاته وتأويالته، كما أيضا شاهدا   هيعتمد

بني طريف احلجاج، املتنازع حوهلا اإلسالمي بوظيفة الفصل يف القضايا يضطلع الشاهد القرآين يف اجملال التداويل 
سامهت يف تعضيد التصورات العقديّة اليت  فعالة ّن للشاهد القرآين طاقات حجاجّية ورمزيةلقول إميكن ا ،وعليه
 ائد وإصابة اإلقناع ء املهتدي بالشاهد القرآين من شأنه تسييج العقاوهذا اإلجر ، لدعوى وجود ا هل الطباطبائي حنتها
 .دينّية يف قضية وجود ا هلعرض عليه من حقائق، وما يبسط إليه توجهات فيما يُ  اعتقاد املتلقية ضاعفوم
 

 .(إقامة سطان العقل في الودليل على صحة العقائد المنححتة)الحسائل المنطقّية  .ه

واإلميان  التصوارت وحُيّصُل بواسطتها التصديق هبا تُعضدّ  من أهم الوسائل احلجاجّية اليت القياس املنطقي عتربيُ    
 مدإذ يع الطباطبائي إىل هذه اآللية باعتبارها ذروة املمارسة احلجاجّية يف شقها العقليدل ، ويعيف األقضية العقدية

ألقيسة فاقية اليت تعك   قدرة ا هل وعظمة خلقه يف كونه، وقد تنوعت اات وجود ا هل من خالل اآليات اآلثبإليها إل
 وخماطبته استفزاز العقل ا النموذج التفسريي بني أقيسة تامة وأقيسة مضمرة سعى من خالهلا إىلاملدرجة يف هذ

 على قضية وجود ا هل األقيسة املدرجة للتدليل ميان بوجود ا هل ضرورَة، ومن بنيومساءلته ودفعه حنو التصديق واإل
    :ما يلي رصدن

  اهللثبات وجحد المدرجة إل الوامةاألقيسة المنطقية المضمرة و : 

 :ما يلي الذي قّدمه الطباطبائي النموذج التفسريي واهد القياس يفومن ش
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 :القياس األول -
 الليل والنهار واألمطار والرياح والسحب مفتقرة يف نفسها إىل صانع موجدة الكبرى            المقّدم. 
 ؟..هامن أوجد             (محذوفة)المقّدمة الصغرى 
 ا هل هو الذي أوجدها                     :النويجة   . 

 القياس الثاني        -
 والرياح يف تلقيح النباتات ودفع الكثافة البخارية، وسوق السحب املاطرة     :            المقّدمة الكبرى. 
 ؟ ..من الذي سخرها:             (محذوفة) المقدمة الصغرى 
  ا هل الخالق هلا واملدبر ألمرها                         :النويجة. 

 :القياس الثالث -
 إله اإلنسان وإله النظام الكبري واحد:               ة الكبرى المقّدم. 
 خالق اإلنسان وخالق الكون واحد              :المقدمة الصغرى. 
 ءخالق كل شي جود إله واحديو                        :  النويجة. 

 :القياس الرابع -
  اختالف الليل والنهار يف منطقة خط االستواء ويف القطبني:        المقّدمة الكبرى. 
 ؟..من يتحكم يف هذا االختالف الذي مل يستطع االعلم تعليله          :(محذوفة)المقّدمة الصغرى 
 ا هل هو املتحكم يف نظام الليل والنهار                   :النويجة. 

 :القياس الخامس -
 املاء النازل من السماء حادث من احلوادث جاٍر على نظام متقن غاية اإلتقانو            المقّدمة الكبرى. 
 ؟ .من الذي أتقن ودبّر هذا النظام الذي جتري عليه األمطار يف نزوهلا         (مخذوفة)المقّدمة الصغرى 
 د هلا واملدبّر ألمرهاا هل املوج                        النيجة      . 

 تمالّية مضمونا ،االحو  طقية شكال  نيسة املراء هذه األقإّن املآالت احلجاجية اليت يستهدفها الطباطبائي من و    
أو  جممل اآليات الكونية سواء من ناحية الخلقالتساءل والتدبر والتأمل والتفكر يف م حنو خماطبة عقل متلقيه، ودفعه

، وهبذا صانع هلا ومدبر ألمرها وراٍع لنظامهاعليه، والذي يعك  ضرورة  وجود  بري والنظام الذي هومن ناحية التد
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ينه يف كيانات متلقيه، سواء كان املتلقي مسلما  أو مُتكن الخطاب وتُرشح مضام مهمة حجاجية ُيصبح القياس قيمة
 .ة ختاطب العقل الخالصكونيّ   ألنه بباسطة حجة، غري مسلم

 .(إلثبات وجحد اهلل نحعية الحجج المدرجة في تقحيمية  قراءة)م الحجاجي السلّ  .و

ويتحدد  القوة والضعف،يندرج السّلم احلجاجي ضمن العمليات التقوميّية للحجج املدرجة يف الخطاب من حيث   
يف النموذج  آل ، وقد قادناتهدفة واملسطرة من قبل احملاججها للنتائج املسمبدى دعممعيار قوهتا وضعفها قياسا  

وجود تفاوت يف نظام احلجج املدرج للتدليل على  للتدليل على قضية وجود ا هل، التفسريي الذي قّدمه الطباطبائي
األقوى  ثريا  إىل احلججاألقل تأ تدرّج مبوجبه الطباطبائي من احلججمسنا نسقا  حجاجيا  تصاعديّا  هذه الدعوى، فل

 : التالينياحلجاجني نيالسّلمب حلركة احلجج راته املذهبّية، وميكن لنا أن ّنثل تصو بسط آراءه العقديّة، و  يف دعم

  وحركة الحجج بداخلهالسّلم األول. 

 .كحنيةمن خلل اآليات ال وجحد اهللالنتيجة              

 .الليل والنهار واألمطار والرياح والسحب مفتقرة يف نفسها إىل صانع موجد(        6)احلّجة      
 .املاء النازل من السماء ونظامه املتقن غاية اإلتقان(        1)احلّجة      
 .والرياح يف تلقيح النباتات ودفع الكثافة البخارية، وسوق السحب املاطرة(        7)احلجة      
 .اختالف الليل والنهار يف منطقة خط االستواء ويف القطبني        (1)احلّجة      
 .واألرض وما تشتمل عليه تراكيبها من بدائع الخلق وعجائبالسماء        (2)حلّجة ا      
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  وحركة الحجج بداخلهالسّلم الثاني. 
 .فاقوجحد اهلل من خلل أدلة ال النويجة                  
  ﴿ :قال تعالى        (6)احلّجة              ﴾ 

 ﴿: قال تعالى(        1)احلّجة                  ﴾  

 ﴿: قال تعالى         (7)ةجاحل                            

                    ﴾ 

  ﴿ :قال تعالى(        1)احلّجة                ﴾         

 ﴿ :قال تعالى(         2)احلّجة                 ﴾   

 

، نستنج أّن الطباطبائي استعان بصنفني من احلجج، الصنف راءة أولّية وصفّية هلذين السّلمني احلجاجنييف ق    
األول هو عبار عن حجج من ُصنعه وتصرفه، والصنف الثاين هو عبارة عن حجج قرآنّية جاهزة، إاّل أنّه وبعد 

وجحد اهلل من )وهي عمة لنتيجة واحدة ة فيما بينها داسنا أهّنا حجج متساندلنظام هذه احلجج، مل دقيق فحص
فيما بينها، تنتمي إىل فئة حجاجّية واحدة، وتدعم وقة اسهذه احلجج مترغم من أّن الوب، ،(خلل اآليات األفاقية

بة لإلنسان متفاوته فيما بينها يف درجة القوة والضعف، فاحلجج القرآنّية هي أقوى بالنس اإاّل أهنّ  ،جة واحدةنتي
يرتسخ هبا حبيث  لغري املسلم، أّما احلجج العقلية الصناعية هي أقوى بالنسبة لإلنسان الغري مسلم،ف املسلم وأضع
، فنوعّية املتلقي هي دفعت بالطباطبائي إىل املراوحة بني احلجج القرآنية واحلجج التصديقوحُيّصل بواسطتها اليقني 

 .ة الصناعية لغري املسلمالعقلياحلجة العلمية القرآنية للمسلم و احلجة الصناعية، ف

 .مناقشة أدلة الطباطبائي .ي

َنا فيما سبق أهم االسرتاتيجيات احلجاجّية الظاهرة اليت نطق هبا نص الطباطبائي أثناء حماولته التأسي     لقد جّليـْ
وى، ، ولتحصيل اليقني، وترسيخ اإلميان يف هذه الدع(اآليات الكحنية)فاق دعحى وجحد اهلل من خلل دليل األل

را  يف خطابه واتتت كاسرتاتيجية فاعلة حضورا  و عدل إىل مجلة من اآلليات احلجاجّية، والسيما املنطقية منها اليت بد
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كمحاولة منه لشرعنة مضامني خطابه، وتسييج (املنطقية)جج التفسريي، ويرجع استحضار هذه النوعية من احل
االرتقاء  ،مبنطلقات عقلية خالصة، كما مّكنْت احلجج املنطقية ب عن العقائد اليت يؤس  هلاتصوراته، والذّ 

غري املسلم، أّما لكوين الذي يتفاعل معه املسلم و بالخطاب من جماله التداويل اإلسالمي الضّيق إىل اجملال التدوايل ا
، فنجده  ال قفاإذا ناقشنا املنحى العقدي الذي سار عليه الطباطبائي يف قضّية وجود ا هل من خالل دليل األ

 ثبات وجود ا هل،إل األدلة الكونيةانطلقت من  خيتلف عن املنحى العام الذي رمسه املفسرون من املدرسة السنّية اليت 
الذي يقول معقبا  على هذه اآليات  الطبري  هذا املنحى العقدي عند كّل منعلى سبيل املثال ال احلصر فنجد 
ابن  وأيضا  عند    1«اآليات للداللة على وحدانيته وتفّرده باأللوهية دون ما سواه إّن ا هل نّبه عباده هبذه»: الكونّية

شيء، وانه  ه واحد، وأنه إله كلوأنه إل...ات دالالت بّينة على وحدانية ا هل تعاىلويف هذه اآلي»: الذي يقول كثير
عن  اإلميامّية الشيعّيةاملدرسة  ال ختتلف، وهبذا 4الشعراوي محمد موحليو ، 3والطاهر بن عاشحر 2«خالق كل شيء

ثبات املدرستني من اآليات الكونية إل اتكل  تنطلقاويف طريقة التدليل عليه، فالسنية يف هذا األصل العقدي نظريهتا 
واضحا  بني ما ذهب إليه الطباطبائي أثناء تعرضه لدليل  وجود ا هل، وعليه ميكن القول أّن هناك تقاربا  وتوافقا  

الرباهني اليت  تدّل و  دليل األفاق من أقوى األدلة رب  تَ عْ يي الشعراوي الذ، وبني ما ذهبت إليه (ت الكونيةاآليا)فاقاأل
 .بالضرورة   على وجود ا هل

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .111ص/2الطربي، جامع البيان يف تفسري القرآن، ج 1
 .70ص/1ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،ج 2
 .11ص/1، التحرير والتنوير، جيُنظر، الطاهر بن عاشور 3
 .311/313ص/1يُنظر، حممد متويل الشعراوي، خواطر الشعراوي، ج 4
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 .لدى الطباطبائي اهلل حدانّيةو في  قحلحجاجية ال: المطلب الثاني  

 واإلميان اإلقرار بوحدانّية ا هل أنّ  على هتم العقديةم املذهبية وإنتماءاعلى اختالف توجهاهت علماء العقيدة اتفق  
، ومل ختتلف 1واألديان التوحيدية عامة ،يقوم عليها الدين اإلسالمي خاصة ليتعقديّة االاألصول  من أهمهبا  الصارخ

العتقادات اليت رأس مجيع ا إياهُ  معتربة   العقدي املدرسة اإلمامّية عن باقي املذاهب اإلسالمّية يف رؤيتها هلذا األصل
هلذا مراجع املدرسة اإلمامية رؤيتهم  أحد 3بلور العالمة الشيخ جعفر سبحاينقد ، و 2االسالمي هلا صلة بالدين

م عن بكرة أبيهم يُوحدون ا هل ، فه يف هذا األصل واومل خيلتفع املسلمني، وقد اتفق مجي»: األصل العقدي بقوله
فا هل سبحانه تعاىل واحد ال نظري له يف الوجود وال مثيل له، وهو املعبود انه من حيث الذات والفعل والعبادة، سبح

مل خيتلف و  ،العقدي هبذا األصل أشد االعتناء طباطبائي فقد اعتىنالحممد حسني  أّما ،4«.الوحيد ال معبود سواه
لدى كل املسلمني على  ةوهرياجلمن األصول العقدية بوحدانّية ا هل  سة اإلمامّية معتربا  أّن اإلميانعن شيوخه يف املدر 

 .العقديّة ماختالف طوائفهم ومذاهبهم وتوجهاهت

 ﴿ :أثناء تفسريه لقوله تعاىل بكثري من التفصيل هلذا األصل العقدي تطرقيو             

                              ﴾5 

 مناقشاا هذا األصل فيقحل على اآلية يعّلق:  

 ونن يكلمهم يف أمر التوحيد ونفي الشرك، والذي يقولهنا صرف اخلطاب إىل النيب، وأمر أو»  
الواحد منهم رب آهلة دون اهلل يتوّلون جهات التدبري يف العامل على اختالف مراتبهم وبأن هناك 

 .ملا يدبره كإله السماء واألرض، وإله األرض، وإله احلرب، وإله قريش

                                                           
 .123م، ص1003، القاهرة، (د، ط)يُنظر، بركات دؤيدا، الوحدانّية، دار األفاق العربّية،  1
 .27م، ص1000، دار احلجة البيضاء، 2إبراهيم الخزرجي، ط، : يُنظر، الشيخ مرتضى مطهري، التوحيد، تر 2

هـ، يُنظر، 2113هو الشيخ جعفر بن حممد حسني السبحاين التربيزي، من أهم املراجع الشيعّية املعاصرين، ولد مبدينة تربيز يف إيران سنة   3
https://ar.wikipedia.org/wiki/السبحاين_جعفر 

 .12م، ص2331، (د، ط)العالمة الشيخ جعفر سبحاين، التوحيد والشرك يف القرآن الكرمي، انتشارات أسوة،  4
 .11/17اإلسراء، آية،  5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A
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ص احلّجة أنه لو كان معه آهلة كما يقولون، وكان ميكن أن ينال غريه تعاىل شيئًا من ملكه َخَلفُم   
الذي هو من لوازم ذاته الفياضة لكل شيء وحب السلطة وامللك مغروز يف كل موجود 

ن ينالوا ملكه فيعزلوه عن عرشه ويزدادوا ملكًا على ملك حلبهم ولئك اآلهلة أ، لطلب أبالضرورة
 .ذلك ضرورًة، لكن ال سبيل ألحد إليه تعاىل عن ذلك

﴿ :فقوله           ﴾  أي طلبوا سبياًل إليه ليغلبوه على ما له من

بذي العرش ألنه من الصفات اخلاصة بامللك للداللة على أّن ابتغاءهم امللك، والتعبري عنه تعاىل 
  .وهو ابتغاء سبيل إىل عرشه ليستقروا عليه السبيل إليه إمنا هو لكونه ذا العرش

 ﴿ :ومن هنا يظهر أّن قول بعضهم أّن احلّجة يف اآلية هي يف معنى احلّجة اليت يف قوله تعاىل    

            ﴾1 ،وهذا يف غري حمله. 

وذلك أّن اجلجتني خمتلفتان يف مقدماتهما، فاحلجة اليت يف اآلية اليت حنن فيها تسلك إىل نفي   
الشريك من جهة ابتغاء اآلهلة السبيل إىل ذي العرش، وطلبهم الغلبة عليه بانتزاع امللك منه، أّما 

من جهة أّن اختالف اآلهلة يف ذواتهم يؤدي إىل اختالفهم يف التدبري اليت يف آية األنبياء تسلك 
غري احلجة اليت يف آية االنبياء ما وذلك يؤدي إىل فساد النظام، فاحلق أّن احلجة اليت فيما حنن فيه 

﴿ :يف قوله تعاىل                             

         ﴾2 

تغائهم سبيال إىل ذي العرش طلبهم التقرب أّن اب: ل عن بعض قدماء  املفسرينوكذا ما ُنق  
آهلة كما يقولون لطلبو التقرب منه تعاىل  والزلفى منه لعلوه عليهم، وتقريب احلّجة أّنه لو كان معه

                                                           
 .11األنبياء، آية،  1
 .32املؤمنون، آية،  2
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مهم بعلوه وعظمته، والذي كان حاله هذا احلال ال يكونى إهلًا، وبالتالي فليسوا والزلفى لديه لعل
 1.(بآهلة

 لنص الطباطبائي الوحليل الحجاجي. 

 هي دعوى تنّص على، ينموذج التفسري ال هذا يف إىل تثبيتها وترسيخها طباطبائيإّن الدعوى العامة اليت يسعى ال 
 ،يف كيانات متلقيه ومتكينها هذه الدعوى أركان ترشيحويف سبيل  ،(ة اهللححدانيّ ب) كل إنسان  قرار وإميانإضرورة 
، هلذه القضّية لعقديةا تصوراته وتشدّ  عضد  اليت تَ  مجلة من احلججإىل عمد ، والتصديق مبقتضاها هبا ىل اإلميانإ همودفع
ي بطبائع احملاجة صناعية تعك  قدرة الطباطبائ وحجج، ة جاهزةنقلي حجج ما بنياحلجج  توزعت هذهقد و 

وهذا النسق املستعمل يف نظام احلجج هو ما سنحاول الكشف عنه أثناء مقاربتنا احلجاجّية هلذا النموذج ، ومسالكها
 .التفسريي

 .اهلل ّية المدرجة للودليل على وحدانّيةمقدمات الحجاجال .أ

ن له حتقيق انطالقة فّعالة اليت تضم ّيةاحلجاج املقدماتمجلة من بافرتاض هّد الطباطبائي لنموذجه التفسريي ميُ  
يت استعان هبا الطباطبائي املقّدمات النوعية  ، وقد عكستةاحلجاجيّ العام للعملّية لقي يف املسار وجبها املتينخرط مب

ّدمات ، ومن بني املقا وعمال  دفعهم إىل اإلميان به يقين  التوجه العقدي الذي يسعى إىل متكينه يف كيانات متلقيه، و 
  :د ما يليميكن رص حجاجهاليت أدار عليها 

 (تهيئة المولقي لدعحى وحدانية اهلل)الحجاجية  الحقائع. 

الوقائع كل ما هو مشرتك من حقائق وأفكار  ومتثل روم التأثري واإلقناع،ي الوقائع منطلق كل فعل حجاجي عد  تُ  
عدل قد ك يف وجودها، و صحتها، وال يشكّ بني احملاجج ومتلقيه، فهي مسلمات ال يعرتض املتلقي على  وأحداث
، هتيئة متلقيه للعملية احلجاجّيةاليت مُتكنه من  الوقائع مجلة من إىل أثناء حماولته التدليل على وحدانية ا هل الطباطبائي

يق والتصد تلقي ودفعه إىل اإلمياناستدراج املالخنراط فيها، والتفاعل معها، وهذه التهيئة من شأهنا ودفعهم حنو ا
 :يلي نذكر، ومن بني الوقائع اليت استهّل هبا الطباطبائي حجاجه (وحدانية ا هل) بدعوى

                                                           
 .203-203ص/27حممد حسني الطباطيب، امليزان يف تفسري القرآن، ج 1
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  والذي يقولون بأن هناك آهلة دون ا هل يتوّلون جهات التدبري " :يقحل الطباطبائي             األولى قعةاالح
ء واألرض، وإله األرض، وإله كإله السما،ملا يدبره  والواحد منهم رب   ،يف العامل على اختالف مراتبهم

 ".احلرب، وإله قريش

نقطة أصل الخالف بني الطباطبائي ومتلقيه، لذلك عمد إىل استحضارها وجعلها  (تعدد األهلة) تُعُد هذه الواقعة   
احلجاجي، فالتحديد املباشر للقضية املتحاجج حوهلا بني طريف احلجاج ُيساعد على سري  هسار نبين عليه مي وارتكاز 

، لذلك عمد واالنطالقة طاب متفق عليه من حيث املبدأالخجعل و ، املرسومة العملية احلجاجّية حنو أهدافها التداولّية
 .إىل استحضار هذه الواقعة املنافّية لعقيدة الوحدانّية، وجعلها مرتكزا  يبين عليه مساره احلجاجي

 (.تحديد األهداف العقدية) الحجاجّية القّيم 

، هو بناء منظومة من القّيم يَعتقد احملاجج يف صحتها، ويسعى إىل ترسيخها يف  ةأي ممارسة حجاجيت إّن مآال   
عى سي إىل وجود مجلة من القّيم كيانات متلقيه، وقد أفضى النظر يف النموذج التفسريي الذي حنن بصدد مقاريته،

 كما تُعد القيم اليت استحضرها يف نصه  ،الطباطبائي إىل متكينها يف كيانات متلقيه، ودفعهم إىل اإلميان هبا
، ومن بني القّيم إميانا واعتقادا   يسعى إىل حتصيل اليقني يف صحته الذي ملوقفه العقدي مُتهد مهمة مرتكزات منهجية

 :ميكن رصد مايلي (وحدانّية اهلل) درجة للتمهيد لعقيدةامل

 (وحدانية اهلل)القضّية                                   

 القيم املدرجة لدعم القضّية                               

 

 اإلميان            التنزيه   الوحدانية      التوحيد         نفي الشرك         

اإلميانّية اليت يسعى إىل ترسيخها يف  املواقفو   العقديّة التصوراتاملدرج يف خطاب الطباطبائي القّيم  عك  نظامي   
 من وراء هذه فاملناط العام ،اعتقادا  وعمال   هبا والتصديق مبقتضاها ودفعهم إىل اإلميان ،متلقيه وقلوب ذهانأ

ا هل ونفي  هو حتصيل اليقني يف وحدانّية ا هل، أي توحيد والتنزيه املنظومة القيمّية اليت تدعو إىل التوحيد واإلميان،
الرمزية اليت تشّد املتلقي إىل دائرة  فه العقدي ويُعضده جبملة من القّيمبائي َيدعم موقد الطباطالشريك عنه، لذلك جن

  .عقائد له من حقائق، وما يُنحت عرض عليه مناالعتقاد والتصديق بسلطان ما يُ 
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  (.إقامة سلطان النقل في الوأسيس لعقيدة وحدانية اهلل)المحاضع الحجاجّية 

حنن بصدد الذي  يف تفسري الطباطبائي عامة، ويف النموذج التفسريي من أهم املرتكزات احلجاجية تُعّد املواضع   
ذهبنا يف قد ، و الذي يروم متكينه يف كيانات متلقيه أثناء التمهيد ملساره احلجاجي يعدل إليهاو ، مقاربته بصفة أخص

هُه حنو ج  و ة إىل أّن املواضع هي عبارة عن قوالب حجاجّية جاهزة تُدرج يف الخطاب األصل، فتُ مقامات سالف
اقتضت طبيعة الدعوى اليت يُريد الطباطبائي  دوق ،اليت يرمسها احملاجج مقاصده التداولّية، وأهدافه احلجاجّية

، التصورات العقدية اليت يقدمها ملتلقيه مجلة من املواضع اليت تُرشح تلقيه إىل اإلميان هبا، استحضارترسيخها ودفع م
  :ما يلينذكر لى وحدانّية ا هل ومن بني املواضع املدرجة للتدليل ع

 الذي يدعم القضّية        الديين املوضع(     وحدانّية ا هل) القضّية﴿          

 ﴾              العقل نه حقيقة إهلية، وعام ألنه خياطبكيفي أل   كيفي عام    نوع املوضع . 

 املوضع الديين الذي يدعم القضّية          (      وحدانية ا هل) القضّية﴿      

                           ﴾     

 . العقل يقة إهلية، وعام ألنه خياطبنه حقكيفي أل        كيفي عام    نوع املوضع       

هبا املفسرون  دلّ اليت يست قدماتامل من أهمتُعد  يف هذا النموذج التفسريي،  عتمدةامل احلجاجّية املواضعنوعية إّن   
 رلبناء مساوَجَعَلَها منطلقا   قرآنّيةاليات ذه اآلالطباطبائي ملساره احلجاجي هب قد مّهدو  ،1ا هل وحدانّيةعلى على 

                                                           

 »: )يف تفسري لقوله تعاىل يذهب القرطبي 1             » )ولو كان يف السموات واألرض واألرضيني : )إىل القول

ويذهب ( وأراد اآلخر ضده كان أحدمها عاجزا  آهلة غرب ا هل معبودون لفسدتا، أي لو كان فيهما غري إله واحد لفسد التدبري، ألّن أحدمها إن أراد شيئا  
فيذهب  أّما الطاهر بن عاشحر، (ولو كانت اآلهلة دونه للزم الفساد والبطالن ملا يكون بينهما من االختالف والتمانع:)يف تفسريه إىل القول البيضاوي
ء له يف تدبري الخلق، وبذلك بتبنّي أّن اآلية استدالل على استحالة واآلية استدالل على بُطالن عقيد املشركني إذ زعموا أّن ا هل جعل شركا:)إىل القول

والتصرفات ممّا يستلزم  وجود آهلة غري ا هل، فاآلية مساقة إلثبات الوحدانية ،وانفراد ا هل بالخلق، ألّن تعدد اآلهلة يقتضي اختالف متعلقات اإلرادة والقدرة
ولو كان هناك غري ا هل، : )أحد كبار مراجع املدرسة اإلمامّية إىل القول ويذهب الكشاني، (ضحدوث الخالف الذي ينتج عنه فساد السموات واألر 

: يف تفسريه قائال ويذهب الطبرسي( لفسدتا وبطلتا، وقد ُوجد الصالح وهو بقاء العامل ووجوده، فدّل على أّن املوجد له واحد وهو ا هل جّل جالله
فسدتا وما استقامتا، وفسد من فيهما ومل ينتظم أمرهم، وهذا دليل التمانع الذي بىن عليه املتكلمون مسألة ولو كان يف السماء واألرض سوى ا هل ل)

، ويُنظر، البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار 213ص/21، يُنظر، القرطيب، جامع ألحكام القرآن، ج(التوحيدـ، أي ال جيوز أن يكون اإلله إاّل واحد
، ويُنظر،  الفيض الكشاين، كتاب الصايف يف تفسري القرآن، 10ص/23التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور، ج، ويُنظرـ 11ص/1التأويل، ج

 . 16ص/ 3، ويُنظر، الطربسي، جممع البيان يف تفسري القرآن، ج33ص/6ج
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تُبطل  فاآليتانر يف قضية وحدانية ا هل، تستفز العقل وتدفعه حنو التأمل والتدبّ  هنا آياتأل، حجاجي يّتسم بالفعالّية
إله  بوجود واإلميان التسليمو  التمعن يف اآليتني فال بّد على املتلقي ،وجود إهلني أو أكثرقضية  1وتنسف عقال  

 .تصورات دينيةما ينحثه من يقّدمه الطباطبائي من عقائد توحيديّة، و  مبا والتصديقمتفرد بالخلق والتدبري، واحدا ، 

 (.الحجاج االسوهجائي) حّجة الوناقض وعدم اإلتفاق .ب

عن اليت تسعى إىل إماطة اللثام  االستهجائية الخطابية تيجياتتندرج حجة التناقض وعدم اإلتفاق ضمن االسرتا  
تفكيك   ول من خالهلا احملاججاهي اسرتاتيحية حجاجية حي أي ،2مو التعارض املوجود يف أطروحات الخص

، وقد عمل املنطقيو  على املستوى العقلي يف التصورات اليت يُقّدموهنا ةملوجودا اتبراز التناقضم وإو أطروحات الخص
يف وجود ة،  وذلك ببسط التعارض املإبطال دعوى القائلني بتعدد اآلهلعلى  هذا يالتفسري  هّنوذج الطباطبائي يف

  : اليت يُقدموهنا، وميكننا أن نقف على هذا الصنف من احلجج يف النماذج التالية متصوراهت

 :الوناقض األول -
 تعدد اآلهلة             :أطروحة الخصحم. 
 ختّل ا لو كان هناك تعدد يف اإلهلة الختلفت االرادة واملشيئة بني هاته اآلهلة وال:       اعوراض الطباطبائي

 .م الكوننظا
  يوجد إله واحد                    :النويجة. 

 :الوناقض الثاني -
 تعدد اآلهلة             :أطروحة الخصحم. 
 لطلبوا الغلبة على بعضهم البعض بانتزاع امللك لو كان هناك آهلة        :اعوراض الطباطبائي. 
 يوجد إله واحد                      :النويجة. 

 : ثالثالوناقض ال -
   تعدد اآلهلة             :أطروحة الخصحم. 

                                                           
القدرة واإلرادة، ألّن لو ُوجد فاعلني تامي  يُطلق علماء العقيدة على هاتني اآليتني بدليل التمانع،  أي يستحيل شرعا وعقال  وجود فاعلني تاميْ  1

، أمحد بن عبد ا هل القدرة واإلرادة النفرد كل منها خبلقه وإجياده، وهذا ممتنع عقالـ ألن الكون منتظم ومرتابط ممّا يدّل على أّن له ربا واحدا ، يُنظر
 .33هـ، ص2176، 21/، عالغنيمان، الدالئل القرآنية على توحيد الربوبّية، جملة الدراسات العقدية

 .273يُنظر، علي شعبان، احلجاج واحلقيقة وأفاق التأويل، ص 2



في تفسير الطباطبائي البناء الحجاجي آليات العقيدة                     الفصل الرابع                         

412 
 

 لو كان هناك إله واحد حيكم يف كل هاته اآلهلة كما يقول البعض، ملا صّح           :اعوراض الطباطبائي
 .أن نقول بتعدد اآلهلة ألهنا تبقى دائما مفتقرة لإلله الواحد

 يوجد إله واحد                      :النويجة. 

دد اآلهلة، وذلك من ة كل األطروحات القائلة بتعر دالنماذج االستداللية على مصا ل الطباطبائي يف هذهيعم 
عتقدون يف صحتها، وهبذا ُتصبح اسرتاتيجية قدموهنا وييف التصورات اليت ي ةجوداملو  اتبراز التناقضخالل إ

الخصوم  اتعلى إقصاء تصور ه  ساعدتاملهمة اليت االستهجائية احلجاجّية التناقض وعدم االتفاق من اآلليات
 وتفرده، وعليه ميكن القول أنّ  وحدانية ا هل على ينصالذي العقدي ، وترسيخ تصوره (عدد اآلهلةبت) القائلني

تفنيد ، وعمل على مو يف حجج الخص املوجودة كشف مكامن الضعف الطباطبائي يف هذه التقنية الخطابية
لخصم للتدليل على مواقفه وآرائه، فاالستهجان آلة من آالت  الذي يتخذه  اللمسار االستداليل االنتظام املنطقي

 .إميانا واعتقادا  احلجاج اليت تـُّقوى هبا احلجة، ويَؤمن هلا منزلة يف عقول املخاطبني وعواطفهم 

 (.الوصحر العقدي النهائي من قضية وحدانية اهلل)الحجج السببّية  .ج

بأسباهبا  اليت تصل الظواهر واألحداث السببّية الراوبط جج اليت تعتمد علىضمن احل السببّيةتندرج احلجة    
 تأويل، والعناء  دون هادراكيستطيع املتلقي إأي هي حّجة مباشرة  1براغماتّية حجة   ونتائجها، وقد مسّاها بريملان

استعانة هذا األخري و  د ا هلللتدليل على قضية وجو  ه الطباطبائير يف النموذج التفسريي الذي حنتالنظ وقد آل بنا
تساعد املتلقي على تأويل  اليت ينتقل مبوجبها من احلجج إىل النتائج بطريقة مباشرة سلسة السببّية احلجج  ببعض

 :، ومن أمثلة ذلكالخطاب وفهم مضامينه العقدية

  (عن عرشه ويزدادوا ملكا  يعزلوه و ) (أولئك اآلهلة أن ينالوا ملكه طلبَ )(ل) (كان معه آهلة كما يقولون)لو 

  احلّجة                                           احلّجة                 الرابط   النتيجة                 الرابط       

  (طلبو التقرب منه تعاىل والزلفى لديه لعلمهم بعلوه وعظمته)( ل) (كان معه آهلة كما يقولون)لو. 

 احلّجة                      الرابط             ةالنتيج الرابط    

                                                           
 .713يُنظر، حممد الوايل، اإلستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية، ص 1
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أّن هناك  عىدّ احلّجة على كل من ي يف هذا النماذج احلجاجّية اليت تعتمد على العالقات السببّية الطباطبائي يمق  يُ  
 حلاولوا عزله بطل قضّية تعدد اآلهلة، فلو كان هناك آهلة غري ا هلاشرة تُ ا هل، ويقّدم حججا  مبآهلة تشرتك يف امللك مع 

طالبت ونازعت ا هل، كان سببا  مباشرا  يف تفرد ا هل  إاّل أن عدم وجود آهلة ،واأللوهية لكي ينفردوا بامللك والسيطرة  
 عتقدالطباطبائي احلجة على كل من ي يقيمُ  الشبه منطقي وهبذا االستدالل السبيبالتدبري، بامللك والسيطرة والخلق و 
 .ل التصورات املناقضة واملناوئة لتثوره العقديبتعدد اآلهلة، ويبطل ك

 (.هيكلة المعوقد باالعوماد على سلطة القرآن واإلجماع والعقيدة) حجج السلطة .د

ُنظّرون يف حقل احلجاج إىل اعتبار حجة السلطة مبدأ  أساسيًّا يف كل مسار حجاجي يروم اإلقناع    
لقد ذهب امل

دعوى وحدانية ا هل، حيث دليل على جج حاضرا  بقوة أثناء حماولة الطباطبائي التوالتداول، وقد بدا هذا النوع من احل
اآلراء ترشيح عمد إىل استحضار مجلة من السلطات الفاعلة اليت يستطيع بواسطتها متكني العقائد املعروضة، و 

 :وحدانية ا هل ما يليومن بني النماذج السلطوية املدجمة لتحصيل اليقني من دعوى  املبسوطة يف كيانات متلقيه،

 سلطة القرآن.  

عدل الطباطبائي يف قد و  يح التصورات الدينية،ترسو  ،يف متكني العقائد ومهمة  سلطة فاعلة ن الكرميعّد القرآيُ   
ّنوذجه التفسريي إىل سلطة القرآن الكرمي العتبارين، يتمثل األول يف املكانة والقداسة اليت حيظى هبا القرآن يف اجملال 

 هداويل اإلسالمي، أّما االعتبار الثاين يعك  حرص الطباطبائي البالغ على استنباط العقائد من القرآن باعتبار الت
 ومتكينها يف كيانات املتلقني، ا هل ةثبات وحدانياحلقائق، وإل بسطمنه العقائد، وتُ  تُنحتُ  الوحيد الذيصدر امل

﴿: لقضية الواحدانية، مثل قوله تعاىل اإلمياين مجلة من اآليات القرآنية اليت تُعضد تصوره رضاستح      

                     ﴾1   وقوله أيضا :﴿       

      ﴾2وقوله ،: ﴿                        

              ﴾3 ُإىل وحدانية ا هل،  ، واستنادا إىل هذه اآليات اليت حُتيل

                                                           
 11اإلسراء، آية،  1
 .11األنبياء، آية،  2
 .32املؤمنون، آية،  3
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الذي حيظى بنوع من رمي الطباطبائي منتظمة  داخل القرآن الك نحتهاوانفراده بالخلق والتدبري، ُتصبح املعتقدات اليت ي
 .ويُنتزع بواسطتها التسليم هبا حُيتج ورمزية اليت تؤهله ألن يكون سلطة مركزيةالَوثَاقة 

 سلطة اإلجماع. 

يستمد هذا األخري ، و 1كان اإلعتقادر اإلمجاع يف الثقافة العربية اإلسالمّية أصال  من أصول التشريع، وركنا  من أ يُعد   
حول خمتلف القضايا العقدية والفقهية يف الدين اإلسالمي، ونظرا   بني العلماء فق احلاصلحجيته وسلطته من التوا

اختالف مدارسهم على املفسربن  مجاعنقَل إقام بحني  هبذه اآللية الخطابية الطباطبائي استعان جيته  وحُ  ألمهيته  
 ويُرشح، العقدية هاتتصور  ضّد بهعيُ  قا  ومرتكزا  منطل، جاعال  من هذا اإلمجاع وحدانية ا هلب العقدية وتوجهاهتم املذهبية

 .إلميان هبا وتصديقها اىلإدفع متلقيه و  متكينها هاته اليت يسعى إىلتوج بواسطته

 ةيدسلطة العق. 

ينّية التوجهات العقديّة والتصورات الد تعك  خطابية آليةباعتبارها  جاجييف الخطاب احل تتحدد سلطة العقيدة  
ثبات وحدانّية ا هل  نظر يف النموذج التفسريي الذي حنته الطباطبائي لإلوقد أفضى ال ،إىل متكينها جاحملاج يسعى اليت

وجود سلطة عقديّة دينّية حتكمت يف توجيه الخطاب ورمست بصورة كبرية جممل املآالت اليت يسعى الطباطبائي إىل 
اعتقادا  وعمال ، وعليه ميكن القول أّن التصور  هبا فعهم إىل اإلميان والتصديقديف كيانات وعقول متلقيه، و  ترسيخها

جممل أجزاء الخطاب الذي قّدمه يف  تحتكم هو سلطة فاعلة العقدي القاضي بتوحيد ا هل وانفراده بالوحدانّية
 . وتوجيها   تفسريا  وتأويال   همسالك ت، وحّددالطباطبائي

 .(الهدم والورشيح) األنمحذج وعكسه حجة .ه

فعل احلجاج على قضيتني متناقضتني  فيها زُ كَ أهم  اآلليات الخطابية اليت يـَُر  من يجية األّنوذج وعكسهّد اسرتاتتُع  
خطابه يف هذا النموذج  الطباطبائي أجرى ، وقدوهدمها ، وإقصاء الثانيةوتثبيتها يسعى احملاجج إىل ترسخ واحدة

لو  : )فيقول ،(تعدد األهلة)أما الثانية يف ( حدانية ا هلو )، تتمثل األوىل يف متناقضتني عقديتنْي  التفسريي على قضيتني
وعليه نستنتج من  ،(يعزلوه عن عرشه ويزدادوا ملكا  أولئك اآلهلة أن ينالوا ملكه و  طلبَ ل كان معه آهلة كما يقولون

 ،(بتعدد األهلة) والثانية( بوحدانية ا هل) تنص علىوىل ، األني عقال  وإميانا  قضانمت قضينت التفسريي وجود املقطع هذا
 تصوراته إىل تسييج من وراءها ن التقابالت اليت أقامها الطباطبائي داخل خطابه يهدفإ القولكننا وعليه مي

                                                           
 .36م، ص2337بريوت، لبنان، ( د،ط)، دار العريب املنتخب، (من خالل حتقيق كتاب اإلمجاع دراسة يف فكرته)يُنظر، أبوبكر اجلصاص، اإلمجاع  1
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ّنوذج وعكسه تصبح آليه األم للعملية الخطابية، لمن اإلنزالق حنو قضايا أخرى ال تندرج ضمن املسار العا اومحايته
حتافظ ، و يف حقائقها املختلف التصورات كزوتُر  القضايا املتنازع حوهلا،نوع  دُ حُتد   اليت احلجاجية التقنيات هممن أ

 .احلجاجية للمسارعلى النسق العام املرسوم 

 .(إقامة سلطان النقل في الودليل على وحدانية اهلل) قيسة المنطقيةاأل. و

ُت هبا التصورات، وحُيصُل ب  تـُثَ  مهمة، عقلية خطابيةالخطاب احلجاجي باعتبارها آلية  األقيسة املنطقية يفحتدّد   
استدالالته على األقضية ئي مكانة  هامة ، وخاصة أثناء وحيتل القياس يف تفسري الطباطبا، اإلقناعبواسطتها اليقني و 

ال يذعن مقامية متعلقة بنوعية املتلقي الذي العقدية اليت يستبدل فيها سلطان النقل بسلطان العقل العتبارات 
وقد أفضى النظر يف طرائق إثبات وحدانية ا هل لدى الطباطبائي، عدوله إىل مجلة من األقيسة املنطقية  النقلية،دلة لأل

، ومن بني اإلقناعو االستمالة  تضمن حصول عملييتوتزوده بطاقات إقناعية  ، وترتقي به،اليت ُتشرعن الخطاب
 :مايلياملدرجة الثبات وحدانية ا هل ميكن رصد  األقيسة

 (بطال قضية تعدد اآللهةا) ياس األولالق: 
 
  عزلوه عن عرشهوي لو كان معه آهلة كما يقولون كان ميكن أن ينالوا شيئا  من ملكه:      ريالمقّدمة الكب. 
 منه ومل يعزلوه عن عرشه لكنهم مل ينالوا         :لمقدمة الصغرىا. 
 يوجد إله واحدإذن                     :النويجة. 
 (بطال قضية تعدد اآللهةا)س الثانيالقيا: 

 
 اختالف اآلهلة يف ذواهتم يؤدي إىل اختالفهم يف التدبري وذلك يؤدي إىل فساد النظام   :المقّدمة الكبرى. 
 مل يفسد ونظامه لكن الكون     :المقدمة الصغرى. 
 إذن يوجد إله واحد               :النويجة. 

 
  (.اآللهة بطال قضية تعددا)القياس الثالث 
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 والذين يقولون بأن هناك آهلة دون ا هل كإله السماء واألرض، وإله احلرب، وإله    :     المقدمة الكبرى
 .قريش

 أكرب حيكمها ألهنا متعددة، أو هي ليست آهلة  بإله هذه اآلهلة إّما هي حمكومة       :المقدمة الصغرى
 . ألهنا غري مسيطرة على كل شيء

 قضية تعدد اآلهلة نتفاءوجود إله واحد، وا                 :النويجة. 

قضية  املمارسة احلجاجية، وذلك بابطال وهدم هذه األقيسة املنطقية، نستنتج أّن الطباطبائي بلغ ذروة على ضوء  
مبقدماهتا  وهذه االسرتاتيجية املنطقية ومنطقا ، قضية وحدانية ا هل عقال   وترشيح تعدد اآلهلة عقال  ومنطقا ، وتثبيت

، وتثبيت لدينية يف كيانات متلقيه إميانا واعتقادا  أراءه ا متكني تصوراته العقدية، وترسيخ إىلفضي بالضرورة ونتائجها تُ 
 .التوافق بني املبادئ النقلية واألقضية العقلية

 .(داخل الخطابالحجج  حركة فيتقحيمّية قراءة ) السلم الحجاجي. ي

تقود  اليتو باعتباره خطاب حيتوي على جمموعة من احلجج املتساوقة فيما بينها، الخطاب احلجاجي  يتحددُ   
احلجج وبالرغم من التساند  ّن هذهإاّل أ لتداولية املسطرة من قبل احملاجج،اف اهداأل مجلة من واب حنالخط

رائق تدليل ، وقد أفضى النظر والفحص يف طقى متفاوتة يف درجة القوة والضعفوالتساوق املوجود بينها تب
مسنا نسقا  قضية، فلهذه الالطباطبائي على وحدانية ا هل إىل وجود تفاوت يف قوة احلجج املدرجة لتثبيت أركان 

، راءه العقديةرّج مبوجبه الطباطبائي من احلجج األقل تأثريا  إىل احلجج األقوى يف دعم آدَ حجاجيا  تصاعديّا  تَ 
بالسّلمنْي احلجاجني   سرييه التفخطابلنا أن ّنثل حلركة احلجج داخل  نوميك وتسييجها، تصوراته الدينيةتعضيد و 

 :التاليني

  ّوإبطال تعدد اآللهة اهلل األول المدرج للودليل على وحدانية الحجاجي مالسل. 
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 .وحدانية اهلل النتيجة              

  ﴿ :قال تعاىل(      7)احلّجة                   ﴾      

﴿ :قال تعاىل    ( 1)احلّجة                                 ﴾   

 ﴿ :قال تعاىل  (  2)احلجة                                     

         ﴾  

             
  ُبطال تعدد اآللهةوإ وحدانية اهللالمدرج للودليل على  الملفحظاتم ل  س. 
  

 .وحدانية اهلل النويجة                  
 (ؤدي إىل فساد الكونتعدد اآلهلة ي) :يقحل الطباطبائي        (7)احلّجة        
 (هذه اآلهلةتعدد اآلهلة يؤدي إىل تنازع : )يقحل الطبائي(        1)احلّجة   

النقص الذي هو لي   يقتضيتعدد اآلهلة قضية باطلة ألن التعدد ): يقحل الطباطبائي          (2)ةجاحل         
 (من صفات اإلله

بىن مساره احلجاجي يف التدليل على وحدانية سلمني احلجاجينْي، أن الطباطبائي يتضح لنا من خالل هذين ال   
تدعم قضية املتساوقة فيما بينها، واليت قرآنية اليات اآل مجلة يف ن احلجج، حجج جاهزة تتمثل منوعنْي ب ا هل

ي بقضايا فة الطباطبائملفوظات شبه منطقية تعك  معر  ة يف شكلمنحوت ، وحجج صناعيةقطعا   الوحدانية
طابعها العقالين الصارم م  مللفوظات يلذه ااملتأمل يف البنية الرتكيبية هلو  وخربته يف تصريف الكالم، احملاججة،

من شأهنا متكني اليت  املبسوطة التصورات، و نحوثةالذي يستفز العقل ويدفعه حنو التدبر والتأمل يف العقائد امل
 .ملتلقيه يالعقدية اليت يُقدمها الطباطبائ األقضية
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 .طباطبائيال لدىاإللهية  1الصفاتفي  قحلحجاجية ال: المطلب الثالث

 طرقويف  ،(وجود ا هل ووحدانيته) من نيالعقدي نيلئن اتفقت املدرسة اإلمامية مع نظريهتا السنية يف تقرير املوقف  
ل مدرسة موقفا  مغايرا  عن نظريهتا،  اختذت كفإهنما اختلفتا يف قضية الصفات اإلهلية، و  التدليل والربهنة عليهما،

آياته وتنزيله، وعلى لسان اإلميان بصفات ا هل تعاىل اليت وصف هبا نفسه يف »ففي حني ذهبت املدرسة السنية إىل 
صلى ا هل عليه  الرسولوذلك بإثبات ما أثبته لنفسه، وما أثبته له  2«من غري زيادة عليها، وال نقص منهارسوله، 

ا هل نفسه،  ما وصف به نفيأي عدم تعطيل وال تكييف وال متثيل، اء وصفات، من غري حتريف وال وسّلم من أمس
 عقيدة الصفات اإلهلية، ذهبت املدرسة اإلمامّية مذهب ا مغاير ا يف وخالف ا هلذا الطرح العقدي، ،3وال تأويل صفاته،

 املدرسة أحد كبار مراجع 5ام حممد رضا املظفرويُبلور اإلم ،4أّن نفي الصفات عن ا هل هو كمال التوحيد معتربة  
نعتقد بأنه جيب توحيد ا هل تعاىل من مجيع اجلهات، فكما جيب »: لصفات اإلهلية بقولها عقيدهتم يفاإلمامية 

أّن بتوحيده يف الذات ونعتقد أنه واحد يف ذاته ووجوب وجوده، كذلك جبب توحيده يف الصفات، وذلك باإلعتقاد 
وكمال اإلخالص له، نفي »: ويواصل قائال   6«.به له يف صفاته الذاتيةه، وباإلعتقاد بأّن ال ش  صفاته عني ذات
صف على أنه تعاىل ال يُو  وأكد   ،املدرسة اإلمامية ه يفتلف الطباطبائي مع ما ذهب إليه شيوخومل خي 7«الصفات عنه
 .8لفقر واحلاجةضي إىل احلدوث واجسام، وال يُنعث بنعوث املمكنات اليت تفبصفة األ

اإلمامية يف مسألة و السنية  فيه الُرؤى املتباينة بني املدرستنيالذي عرضنا  املقتضب هذا التمهيد وعلى ضوء   
، وذلك وتفصيلبعمق  ضّيةحول هذه الق طباطبائيال حممد حسنيالعقدي وقف امل ، سنحاول رصداإلهلّية الصفات

                                                           
 قضّية األمساء تُعّد قضّية األمساء والصفات من أبرز القضايا العقديّة الشائكة بني خمتلف الفرق  اإلسالمّية، ومل خبتلفوا حول شيء بقدر اختالفهم يف 1

ذاهب منها ما  يُثبت ما أثبته ا هل لنفسه من صفات، ومنهم من يُنّزه ا هل عن كّل الصفات، ومنهم من مُياثل بني والصفات، فانقسموا يف ذالك إىل م
هل السنة صفات الخالق وصفات املخلوق، ومنهم املفّوضة ومنهم املعطلة، ومنهم احملرفة، ومنهم املكّيفة، يُنظر، حممد بن خليفة التميمي، معتقد أ

 30/33م، ص2333، الرياض، 2األمساء والصفات، أضواء السلف، ط،  واجلماعة يف توحيد
 .22هـ، ص2103، الكويت، 2بدر البدر، الدرا السلفّية، ط، : ابن قدامة، ذم التأويل، تح 2
م، 2331، مكتبة طربيّة، (د،ط)يُنظر، الشيخ عبد اال هل بن حممد، التوحيد وبيان العقيدة السلفّية النقّية، ضبط، أبو حممد أشرف بن عبد املقصود،  3
 .11ص

 .13ص( د،ت)، بريوت، (د، ط)جعفر بن احلسني بابوية القمي، كتاب التوحيد، دار املعارف،  4
هو فقيه شيعي عراقي، يُعّد من أبرز املنظرين واجملددين يف عقائد اإلمامية يف العصر احلديث، ( ه2717ه ، 2711)اإلمام حممد رضا املظفر  5

 .املظفر -رضا -حممد/ ويكيبديا الذي يُعترب من اهم املصادر اليت نّظرت للتشيع بثوب معاصر، يُنظر،( عقائد اإلمامية) وخاصة يف كتابه
 71ه، ص2111إيران، ( د،ط)حممد رضا املظفر، عقائد اإلمامية، مركز االحباث العقائدية،  6
 .71املرجع نفسه، ص 7
 .207ص/1تفسري القرآن، جيُنظر، حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف  8
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بواسطتها  عّضدَعَم هبا توجهاته املذهبية و دلتقنيات الخطابية اليت اجية، وااآلليات احلجخمتلف ورصد  باستقراء
 .الصفات ملسألة العقديةتصوراته 

 .طباطبائيصفة اليد لدى ال حجاجّية تقرير االعوقاد في. 1

ة املذهبّية، على إدراج صفة اليد ضمن الصفات الذاتّية الخربيّ  اتفق العلماء مبختلف تصوراهتم العقديّة وتوجهاهتم   
 ذهب إىليف االستعمال القرآين، فمنهم من  اّل أهّنم اختلفوا يف حتديد داللتها، إ1اليت يتصف هبا ا هل سبحانه وتعاىل

، ومنهم من أو ل  صفة اليد بالنعمة والقوة، 2اإلهليةذات الأّن املراد بالّيد يف القرآن الكرمي هي الّيد احلقيقّية يف حق 
، ومنهم من قام بتعطيل صفة الّيد عن ا هل، وإنكار قيامها بالذات 3 التشبيه والتجسمالوقوع يف وخوفا منتفاديّا 
يما بني ، وال سسالمّيةاآلراء واملواقف بني خمتلف املذاهب اإل وجود يفامل والتجاذب ء هذا التباين، وعلى ضو 4اإلهلّية

ة الّيد يف حق الذات اإلهلية من غري تشبيه، الشيخ الشعراوي، واليت ذهبت إىل إثبات صفاملدرسة السنّية ممثلة  يف 
 للمدرسة اإلماميةسنحاول يف هذا املبحث حتديد املوقف العقدي ، النقليةعقلية و الجج  جمموعة من احلمقّدمة 
 على املناحي احلجاجّية واالستدالالت العقلّية حماولني الوقوف، يف الشيخ حممد حسني الطباطبائي ممثلة   الشيعّية
  .اليت طو عها أثناء تشكيل موقفه العقدي من صفة اليد الخطابية

﴿: لصفة الّيد أثناء تفسريه لقوله تعاىل طباطبائيويتطرق ال                   

                      ﴾5  

 قائلا  الطباطبائي على اآلية يُعّلق:  

                                                           
هبا، أي  ا  صفيذهب علماء العقيدة إىل تقسيم صفات ا هل سبحانه وتعاىل إىل إىل صفات ذاتية وصفات فعلية، أّما الذاتية فهي اليت مل يزل وال يزال مت 1

ّما الصفات الفعلية هي تلك املتعلقة مبشيئته سبحانه ال تنفك عن الذات اإلهلّية، وتنقسم إىل املعنويّة مثل احلياة والقدرة، وخربية مثل اليد والوجه، أ
يُنظر، عبد العزيز عبد ا هل الراجحي، اهلداية الربانّية يف شرخ العقيدة الطحاوية، دار التوحيد . وتعاىل، كاالستواء واإلحياء واإلماتة والقبض والبسط

د، )، السعوديّة، 3العقيدة الواسطّية، دار ابن اجلوزي، ط،، ويُنظر، حممد صاحل العثيمني، 31ص/2م، ج1003، الرياض، 1للنشر، ط، 
 .33ص/2،ج(ت

 703ص/2يُنظر، حممد صاحل العثيمني، العقيدة الواسطّية، ج 2
 .31، ص(د،ت)لبنان، ( د،ط)تنزيه القرآن عن املطاعن، دار النهضة احلديثة، ، يُنظر، القاضي عبد اجلبار 3
 .13م، ص2331، 2، الكواشف اجللّية عن معاين الواسطّية، مطابع اجملد، ط، يُنظر، عبد العزيز بن حممد بن سلمان 4
 . 31املائدة، أية،  5



في تفسير الطباطبائي البناء الحجاجي آليات العقيدة                     الفصل الرابع                         

420 
 

﴿ :واآلية أعين قوله تعاىل»           ﴾  تدّل بأن اليهود تكلموا بهذه الكلمة

األثيمة يف شيء من أمر الرزق، إّما يف خصوص املؤمنني مَلا يف عامتهم من الفقر الشامل والعسرة 
ستهزاًء باهلل سبحانه إمياء إىل أنه ال يقدر على إغناء هم إمنا قالوا هذا القول اوضيق املعيشة، وأن

أصابهم فضاقت بذلك  أو غالٍء جلدٍب وإّما قالوهاعباده املؤمنني به، وإجنائهم من الفقر واملذلة، 
معيشتهم، ونكدت حاهلم، واختّل نظام حياتهم، كما رمبا يظهر من بعض ما ورد يف أسباب 

﴿ :ل قوله تعاىلثاا مسعوا أمهوا بذلك مّلوإّما أنهم تفّو النزول،           

  ﴾1 وقوله تعاىل ،: ﴿          ﴾2 يد اهلل مغلولة ال يقدر على : قالواف

لك سخرية واستهزاًء على ما ذ قالوا حتصيل ما ُينفق يف حوائجه لرتويج دينه، وإحياء دعوته، وقد
  .يظهر من بعض ما ورد يف أسباب النزول، وهذا الوجه األقرب إىل النظر

وكيف كان فهذه النسبة، أعين نسبة غل اليد واملغلولية عند بعض احلوادث مما ال يأباه تعليمهم     
يناسب ساحة قدسه فعندهم من وجوه اإلعتقاد ما ُيبيح هلم أن ينسبوا إليه تعاىل ما ال الديين، 

وكربياء ذاته جّلت عظمته، وإن كانت الكلمة إمنا صدرت منهم استهزاًء، فإّن لكل فعل مبادئ يف 
 .االعتقاد ينبعث إليه اإلنسان منها ويتجرأ بها

 ﴿ :وأّما قوله             ﴾  فهو دعاء عليهم بعذاب مشابه ملا نسبوا إليه

تعاىل من النقض الغري مناسب لساحة قدسه، وهو مغلولية الّيد وانسالب القدرة على ما حيبة 

﴿ :ويشاؤه، وعلى فقوله     ﴾ عطف تفسره ﴿    ﴾ مغلولية أيديهم  نفّإ

متا هو تعذيبه لعذاب، عليهم، إذ القول من اهلل سبحانه فعل، لعنه تعاىل أحد، إمصداق لعنة اهلل 
 .إّما هو دنيوي أو أخروي، فاللعن هو العذاب املساوي لغل أيديهم

                                                           
 .116البقرة، آية،  1
 .10املزمل، آية،  2
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») :كونه قوله تعاىل ورمبا ُاحتمل    »)  إخبارًا عن وقوع كلمة العذاب وهو جزاء من

  ») :اجرتائهم على اهلل سبحانه بقوهلم  »).  

   ﴿ وأّما قول             ﴾ فهو جواب عن قوهلم: ﴿  

    ﴾ مضروب يف قالب اإلضراب، واجلملة، أعين قوله ﴿       ﴾  كناية عن

 .ثبوت القدرة، وهو شائع يف االستعمال

  ﴿ :مع كون اليهود أتو يف قوهلمبصيغة التثنية  (« ﴿ وإمنا قيل      ﴾  بصيغة

 ﴿ :اإلفراد، ليّدل على كمال القدرة، كما يستفاد من حنو قوله تعاىل          

         ﴾1   ملا فيه من اإلشعار أو الداللة على اعمال كمال القدرة، حنو

 .فإّن ذلك مبالغة يف نفي كل قدرة ونعمة( ال يدين بهالك: )وهلمق

ورُبما ُذكر للّيد معاني خمتلفة يف اللغة غري اجلارحة، كالقدرة والقوة والنعمة امللك وغري ذلك،     
ستعملت يف غريها من املعاني على حنو وضوعة يف األصل للجارحة، وإمنا الكن احلق أّن اللفظة م

نفاق واجلود حة نوعًا من االنتساب كانتساب اإلونها من الشؤون املنتسبة إىل اجلاراإلستعارة، لك
 .إىل الّيد من حيث بسطها، وانتساب امللك إليها من حيث التصرف والوضع والرفع وغري ذلك

 »):ه الكتاب والسنة هلل سبحانه من الّيد خيتلف معناه باختالف املوارد كقوله تعاىلفما ُيثبُت   

    ﴾ وقوله: ﴿        ﴾ ُيراد بها القدرة وكماهلا، وقوله: 

﴿    »)2 وقوله: ﴿            ﴾3  وقوله: ﴿    

                                                           
 .36ص، آية،  1
 . 13آل عمران، آية،  2
 .17ي ، آية،  3
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     ﴾1 ُيراد بها امللك والسلطة، وقوله إىل غري ذلك :﴿           

       ﴾2 ُيراد بها احلضور وحنوه.  

 ﴿ :وأّما قوله      ﴾ فهو بيان لقوله: ﴿    ﴾»3 

 العقدي من صفة اليد ائيطباطبالوحليل الحجاجي لمحقف ال. 

ة الّيد يف حق الذات صف) موقفه العقدي من الطباطبائيمن خالله  الذي حنت إّن املتأمل يف النموذج التفسريي   
هذا التأويل و  و فق السياقات اليت ترد فيها، الّيد صفةيقوم على تأويل الذي  توجهه العقديم  مباشرة  يل( اإلهلية
لذي يرى بوجوب تنزيه الذات اإلهلية عن الصفات خمافَة الوقوع يف التشبيه والتجسيم كما ا نتمائه املذهيبيعك  ا

، عمد إىل املتلقني عقدي التنزيهي ومتكينه يف كياناتهذا املنحى ال ويف سبيل ترشيح تطرقنا يف املبحث السابق،
وهذه ،  (صفة الّيد)من  ةالعقديّ  تها تصوراتهُيسّيج بواسطُيشرعُن مبوجبها ممارساته  التأويلّية، و  حجاجّية ةاسرتاتيجيّ 

 .للنموذج التفسريي الذي قّدمه مقاربتناالكشف عنه أثناء األنساق الخطابية  هي ما سُنعىن ب

 .من صفة الّيد تهيئة المولقين للمحقف العقدي في ةالمعومدّية مقدمات الحجاجال. أ

 قوية ت واملمهدات احلجاجية اليت تضمن له حتقيق انطالقةمُيهد الطباطبائي حلجاجه بافرتاض مجلة من املقدما   
فاملقدمات احلجاجية يف نظرنا هي عبارة آلية خطابية  ،النسق العام للعملية احلجاجيةمع املتلقي يتفاعل مبوجبها 

ة من بافرتاض مجل حجاجه إىل تضمني جلأ توافقّية، ولتحقيق انطالقة تشد  املتلقي، وتأسر كيانه عقال  وعاطفة  
 :ما يليرصد ن بني املقّدمات املدرجة  يف هذا النموذج التفسريي ، ومني وهتيأتهاليت ُتسهل اخنراط املتلق املقدمات

  (شد المولقي وأسر كيانه)الحقائع الحجاجّية 

، هي حتصيل ه لصفة الّيدالنموذج التفسريي الذي حنت يف الطباطبائي ترسيخهاالعامة اليت يروم  إّن الدعوى   
ولتمكني هذه التأويالت يف حق الذات اإلهلية،  هلذه الصفة اقدمهاليت ي العقدية اإلميان يف التأويالتاالعتقاد و 

يف  حشرهالتمهيدية اليت ُتساعده على هتيئة املتلقي و يستحضر الطباطبائي مجلة من الوقائع  وترشح مضامينها،
                                                           

 .2امللك، آية،  1
 .2احلجرات، آية،  2
 .71-77ص/3لقرآن،  جحممد حسني الطباطيب، امليزان يف تفسري ا 3
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ظام الوقائع هو نظام توافقي بني املخاط ب واملخاَطب، ال مقاصد الخطاب ومراميه، وكما ذكرنا يف مقام سابق أّن ن
 : ما يلييف هذا النص  أو الشك، ومن بني  الوقائع التمهيديّة املدرجة دحضيكون عرضة لل

﴿:قال تعالى                                       

   ﴾ 

 1 اآلية أسباب النزول                 :الحقائع                          

 ا يف عامتهم من و تكلم اليهود هبذه الكلمة األثيمة يف أمر الرزق،  :السبب األول
َ
يف خصوص املؤمنني مل

القول استهزاء  با هل سبحانه إمياء إىل أنه ال يقدر على إغناء قالوا هذا و الفقر الشامل والعسرة وضيق املعيشة، 

  . به، وإجنائهم من الفقر واملذلةعباده املؤمنني

 أصاهبم فضاقت معيشتهم، ونكدت الذي غالء الجلدب أو اعن  قالوا أّن يد ا هل مغلولة :السبب الثاني
 أسباب النزول، حاهلم، واختّل نظام حياهتم، كما رمبا يظهر من بعض ما ورد يف 

 وإّما أهنم تفّوهوا بذلك ملّا مسعوا أمثال قوله تعاىل :السبب الثالث :﴿      

 ﴾ يد ا هل مغلولة ال يقدر على حتصيل ما يُنفق يف حوائجه لرتويج دينه، وإحياء دعوته، وقد: قالواف 

هر من بعض ما ورد يف أسباب النزول، وهذا الوجه األقرب إىل ذلك سخرية واستهزاء  على ما يظ قالوا
 .النظر

ه، تأويالت بىنإْذ هبا يَ نقطة انطالق وتعاقد بنب الطباطبائي ومتلقيه،  يف هذا النموذج التفسريي مُتثل أسباب النزول   
 -أسباب النزول- نوعية الوقائع يف والرتكيز النظر آل بنامتلقيه، وقد  يف كياناتترسيخها  ى خترجياته اليت يريدزُكويُـ 

فأسباب النزول تدعم بشكل كبري  لصفة الّيد، وبني أسباب النزول، التأويلي بني تصوره ، ُوجود توافقاليت سخرها
على ضوء هذه الوقائع ميكن ، و ديقا  إميانا  وتص صحتهمتكينه وحتصيل اليقني يف إىل  يسعىالعقدي الذي  هتصور 

                                                           
هو ما نزلت اآلية أو اآليات تتحدث : عد  أسباب النزول من العلوم اجلوهرية اليت َيستند إليها املفسر إ آثناء تفسريه للقرآن، ويُعّرف هذا العلم بأنّهتُ  1

 .13م، ص2337، دمشق، 2عن أيام وقوعه، يُنظر، نور الدين العرت، علوم القرآن، مطبعة الصباح ط، 
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 تأويالته به تزكتحجاجيًّا مهما ، ومسلكا  خطابيًّا ثريًّا تقَوى به الخطاب و منطلقا   تْ مثلّ  نزولّن أسباب الالقول إ
 .وتوجهاته، وهذا االعتبار من شأنه خلق نوع من الثقة اليت تضمن شّد التلقي وأسره كيانه

  (.تنزيه الذات اإللهية)القّيم الحجاجّية 

تها، ويسعى إىل ترسيخها يعتقد احملاجج يف صح القّيم نظومة منإّن منتهى أي عملية حجاجّية، هو التأسي  مل  
م العقدية اليت تعد  يف جوهرها صياغة مجلة من القيويذهب الطباطبائي يف ّنوذجه التفسريي إىل  لدى متلقيه،

، وذلك 1توهي التنزيه املطلق للذات اإلهلية عن كل الصفا، املدرسة اإلمامية يف عقيدة الصفات أقرته ملا ا  امتداد
تفاديًّا للتشبيه والتمثيل والتجسيم، وعلى ضوء هذا التصور العقدي التنزيهي الذي حياول الطباطبائي التأسي  له، 

صفة الّيد يف )ه، ودفع متلقيه إىل التصديق به، واإلعتقاد يف مضمونه، ذهب إىل تأويل وحتصيل اليقني من صحت
وإىل غري ذلك من  ،وتارةا بالقدرة، والملك، والسلطة، والحضحر، باالنفاق والجحدتارة   (حق الذات اإلهلية

ّن قيمة التنزيه املطلق للذات اإلهلية، هي القيمة ذات اإلهلية، وعليه مُيكن القول إالتأويالت اليت من شأهنا تنزيه ال
ذا ما سنحاول وه وتسييج تأويالته اته،هجُ تو   صنييف حتو  يف مسارات الخطاب، العقدية الثابتة اليت ستتحكم

 .الكشف عنه الحقا  

 (لوحصين المعوقد وهيكلوه بالمحاضع القرآنية والمعجميةاالسوعانة  ) الحجاجية محاضعال  

يلية، ويف ته التأو قراء يف بناء معامللطباطبائي إليها ا اآلليات الخطابية اليت جينح أهم من احلجاجية تعترب املواضع  
لصفة الّيد يف حق الذات اإلهلّية، ويُعّضد الطباطبائي تـَو ُجهُه  ذهبيةامل رجياتهخت، وتزكية ترشيح تصوراتة العقدية
شرعنة تأويالته وإقامة  سبيل يف عليها باستحضار مجلة من املواضع اليت يتكئ( لصفة الّيد)العقدي التنزيهي 
 :، وميكن لنا أن ُّنثل هلذا املنحى احلجاجي باملخطط التايلسلطاهنا على متلقيه

 قال تعاىل        :القضّية :﴿           ﴾     املقصود بالّيد           البخل وأّن

  .ا هل ال يقدر على إغناء عباده

                                                           
 .71حممد رضا املظفر، عقائد اإلمامية، ص، «وكمال اإلخالص له، نفي الصفات عنه»يقول اإلمام حممد رضا املظفر أحد كبار منظري املدرسة اإلمامية  1
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 قال تعاىل        :القضّية: ﴿               ﴾           املقصود بالّيد

 .تدليل على كمال القدرةلوهو شائع يف االستعمال، وصيغة التثنية ل ثبوت القدرة،
 في اآليات السابقة الوي أقامها الطباطبائي لوأويلت العقديةالمحاضع الداعمة ل: 

 قوله تعاىل  (    1)القرآني المحضع: ﴿                

 ﴾     املقصود بالّيد            اإلشعار أو الداللة على اعمال كمال القدرة.  

 قال تعاىل      (2)القرآني  المحضع: ﴿     ﴾       املقصود

 .بالّيد      امللك والسلطة

 قال تعاىل          (2) القرآني لمحضعا: ﴿                  

   ﴾     واملقام املقصود بالّيد       احلضور. 

 القدرة والقوة والنعمة وامللك واالنفاق  الّيد ويُطلق على                  (4) اللغحي المحضع المعجمي
 .ك إليها من حيث التصرف والوضع والرفع وغري ذلكحيث بسطها، وانتساب امللمن واجلود 

وتثبيت  ل ترشيح تأويالته العقديةيبيف ساحلجاجية اليت أقامها الطباطبائي  املواضع خالل هذهنستنج من     
قوم ت (لصفة الّيد) نحتهاالتأويالت التنزيهّية اليت ي هذه أنّ  مجلة من املعطيات، أمهها (صفة الّيدل) ه الدينّية تصورات

الذي يَعتقد  بالقرآن الكرمي مهتديةس  لرؤيٍة عقديّة هلذا جنده يؤ تستمّد شرعيتها من القرآن نفسه، على مرتكزات 
املتلقي قي َوثاقْة العقائد اليت يرمسها واحلقائق اليت  يقّدمها، كما نستنتج من خالل هذه املواضع اإلنتماء التفسريي 

نظر والدراية، وعليه على حساب العقل وال ،(تفسري القرآن بالقرآن) والروايةالذي جينح لألثر والنقل  للطباطبائي
ّن الطباطبائي اعتمد اسرتاتيجّية اإلسقاط احلجاجي يف سبيل شرعنة تأويالته، أي قام برصد كل ميكن القول إ

قاطها على اآلية اليت هو اآليات اليت ترد فيها صفة الّيد يف حق الذات اإلهلّية مبعىن مغاير عن اجلارحة، مث قام بإس
 .بصدد تفسريها، وهذا املنحى التفسريي من شأنه تعضيد موقفه العقدي من صفة الّيد، وترشيحه لدى متلقيه

 (.لصفة اليد إقامة سلطان الوأويلت المعقحدة)الحّد حّجة . ب
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، ننتقل اآلن رسة فعل احملاّجةممهّدة ملما ة اليت سخرها الطباطبائي كمنطلقاتبعد احلديث عن املقّدمات احلجاجيّ   
شرعنة مواقفه و  تربير من وراءه إىلالذي يسعى  أدار عليها الطباطبائي خطابه التأويلياحلجج اليت إىل مقاربة 

 .يف حق الذات اإلهلّية صفة الّيدتصوراته املذهبّية ل العقّدية، وترشيح

اليت استثمرها يف بلورة تعاريف  الحدّ املكثف حلّجة ، احلضور هطرحوقد قادنا النظر يف النموذج التفسريي الذي    
اسقاط هذه املفاهيم على خمتلف اآليات اليت تر ُد فيها صفة الّيد، وتدخل ب قام ، مثّ (للصفة للّيد)ومفاهيم متعّددة 

م العقائد وتُقدّ ، ةاملنحوتعلى التأويالت  شرعّية   ُتضفي اليت جاجّيةاحل سياساتالاالسرتاتيجية الخطابية ضمن  هذه
 : يف املقاطع احلجاجّية التالّيةاملنحى احلجاجي يف  هذا ويتضحيف شكل قوالب مسّيجة جاهرة، 

 ورمُبا ذُكر للّيد معاين خمتلفة يف اللغة غري اجلارحة، كالقدرة والقوة » :يقحل الطباطبائي :حّجة الوعريف
نتساب االنفاق واجلود إىل الّيد من حيث و اُستعملت يف غريها من املعاين كا...والنعمة وامللك وغري ذلك

 «.بسطها، وانتساب امللك إليها من حيث التصرف والوضع والرفع وغري ذلك

ه املعاين هي اليت سوف تتحكم يف ، وهذ(للّيد)معاين متعّددة  التفسريي يقّدم لنا الطباطبائي يف هذا النمودج  
تأويالته اليت يسعى إىل ترشيحها ومتكينها يف كيانات  حنت ، ويف(لصفة الّيد) التأويلية صياغة تصوراته العقدية

كاجلودـ، )متلقيه، وتتحقق هذه االسرتاتيجّية احلجاجّية عن طريق اسقاط املعاين املتداولة للّيد يف لسان العرب 
من شأنه وهذا اإلسقاط على خمتلف اآليات اليت ترد فيها صفة اليّد يف حق الذات اإلهلية، ...( وامللك، والقدرة

ختذم مذهبه  وتأويالت ه من عقائدنحتيقّدمه الطباطبائي من حقائق وما يحتصيل اليقني وترسيخ االعتقاد فيما 
 العقدي ومتكنه يف كيانات متلقيه

 (.الوأسيس للمحقف العقدي النهائي من صفة اليد)السببّية حّجة ال. ج

موقفه العقدي من  ثبيت وترسيخستعان هبا الطباطبائي يف تتُعّد احلجة السببية من أهم اآلليات الخطابية اليت  ا  
وتتأس  هذه احلّجة على مجلة من العالئق السببّية، اليت تضمن الربط بني بعض صفة الّيد يف حق الذات اإلهلية، 

ويستعني   1األحداث املتتاب َعة بواسطة عالقات سببّية، أو استخالص نتيجة ما، بسبب حصول حدث أدى إليها،
 ر تأويالته، وتزكي خترجاته،رب  طباطبائي أثناء صياغته موقفه العقدي من صفة الّيد جبملة من احلجج  السبيبة اليت تُـ ال

 : ويتضح هذا املنحى احلجاجي يف األشكال التالية وتؤس  ملوقفه النهائي من هذه الصفة،

                                                           
 .270يُنظر، حممد سامل الطلىب، احلجاج يف البالغة املعاصر، ص 1
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 قال تعاىل :الحّجة السببّية األولى( :«      » )       وإّنا  القدرة،واملقصود بالّيد(«» )

      النتيجة                                                                           .يّدل على كمال القدرة(ل)بصيغة التثنية، 

                                     السببّية احلّجة    الرابط السبيب                  

 كالقدرة والقوة والنعمة امللك"ورمُبا ذُكر للّيد معاين خمتلفة،» :يقحل الطباطبائي :حجة السببّية الثانيةال" ،
                                                                 «هامللك إليها من حيث التصرف والوضع والرفع وغري ، وانتساب انتساب االنفاق واجلود إىل الّيد"كون ل

 النتيجة      (1)احلّجة السببّية (                              2)السببّية احلّجة              الرابط السبيب

أن  الطباطبائي حياول ، (صفة الّيدل)درجتني يف تربير املنحى التأويل  املنستنتج من خالل هاتني احلّجتني السببيتني  
وهذا  عاين املتداولة للّيد يف لسان العرب، وبني اآليات اليت تر ُد فيها صفة الّيد يف حق الذات اإلهلّية،الربط بني امل
، التأسي  هلا داخل اآلياتيسعى إىل املعاين اليت  خارج اآليات، وبني سّلم بهامل املعاينبني  املزج الربط مآله

حقائق، وما ما يُقّدم له من  وتقي يمعلى املتلقي فرز  ُيصعب   ممّا ه املعاينهذبني  التماهينوع من  هذاعن  مخضليت
 والعمل مبقتضياته الذي يروم الطباطبائي دفع متلقيه إىل اإلعتقاد يف صحته العقدي فالتأويل، عقائد له من يُنحتُ 

 التصوراترشيح  من شأهنا متكني وتاللغوية ه املرجعيات تعارف عليها يف لسان العرب، وهذأسبابه املله مرجعياته و 
 .العقدية اليت يقّدمها حول صفة الّيد

 .لصفة الّيد الونزيهّية ه العقديّةة تأويلتشرعنَ لمدرجة لحجج السلطة ا.د

شرعنة التأويالت العقدية اليت  حماولة خطابه التفسريي، هيالطباطبائي  اعليه أدرا آالت احلجاجّية اليتإّن امل  
عمد إىل استحضار حّجة السلطة اليت ولتثبيت هذه التأويالت ومتكينها  اإلهلّية، لصفة الّيد قي حق الذات نحتهاي

قيمة  عن حّجة السلطة ينجرُ احلقائق املبسوطـة يف كيانات متلقيه، و متكني من شأهنا ترسيخ العقائد املعروضة، و 
السلطوية اليت استعان هبا اليت يعرضها احملاجج، ومن بني النماذج  التأويالت والتصورات شأنعلي من تُ  ةحجاجيّ 

 :ما يلينرصد مساره احلجاجي التأويلي لصفة الّيد يف حق الذات اإلهلية تعضيد الطباطبائي يف 

 سلطة القرآن.  

يف التصو ر العقدي  تأملوامل ،واإلميانية االستدالل على األقضية العقدية ان هبا يفأهم سلطة ُيستع عّد القرآن الكرمييُ  
بسلطة القرآن الكرمي يف تعضيد مواقفه  طبائي لصفة الّيد، يلم  دون عناء استعانة هذا األخريه الطباالذي حنت
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 علىحرص الطباطبائي البالغ  ّنا يدّل علىهذا إن دّل على شيء، إو وترشيدا ، تأويال   ملتلقيهقدمها العقديّة اليت ي
ة لصفة الّيد يف قوله ويز التأويالت العقدية املنحوتلتجليل عليها، و التدالرجوع إليه يف و  استنباط العقائد من القرآن

 ﴿ :تعاىل    ﴾- ويف قوله -الّيد مبعىن البخل :﴿       ﴾ -  الّيد مبعىن كمال

، صفة الّيدالذي صاغه ل التنزيهي العقدي تصوره عضد  من اآليات القرآنية اليت تَ  استحضار مجلة إىل عمد، -القدرة

   ﴿ :قوله تعاىلمن بني هذه اآليات و      ﴾  ،وقولهيُراد هبا القدرة وكماهلا: ﴿ 

       ﴾ ترد هبا اليد مبعىن مغاير  اليت احملكمة يُراد هبا امللك والسلطة، وغريها من اآليات القرآنية

التوجهات  خيسر تذا االسقاط يضطلع بأدوار حجاجية من شأهنا متكني التأويالت العقدية املنحوتة، و للجارحة، وه
، وهبذا ُتصبح احلجة القرآنية، حجة سلطوية يقام هبا الدليل، ويستقيم من خالهلا التأويل، وجتعل الدينية املبسوطة

 .اآلراء كّلها موصولة مبا يُرجحه الدليل النقلي

 الدليل اللغحي سلطة. 

، التّوُز هبا التأويجتُ اليت  غية من السلطات الفاعلةيُعّد املعطى اللغوي مبستوياته املعجمية والنحوية والصرفية والبال   
، وما جعلنا نعترب الدليل اللغوي سلطة فاعلة لدى الطباطبائي، هو احلضور املكثف للمصادر وتُزكى التخرجيات

﴿ :ديّة لقوله تعاىلاللغوية اليت حتكمت يف جل توجيهاته العق       ﴾ولقوله ،: ﴿  

   ﴾نظرا  ملا  ،هته، وإثبات احلّجة لتأويالات، وقد أفاد الطباطبائي من املصادر اللغوية إلقامة الدليل على خترجي

ال تُدفع احلّجة و ، هبا ل املؤو ل حيتج  تتسم به العالمة اللغوية يف املنظومة االعتقادية االسالمية من صدقّية، جتع
فها ظ  وَ ، ومن بني املباحث اللغوية اليت 1اللغوية، إاّل مبا يَقوى عليها من األدلة األخرى اليت قد حتد  من نفوذها

  :صفة الّيد نذكر ما يليمن تأويالته العقدية  هبا حُ يُرشكسلطة   الطباطبائي

 د معاين خمتلفة يف اللغة غري اجلارحة، كالقدرة والقوة والنعمة وامللك ويُذُكر لليّ  :يالمعجم الدليل سلطة
واالنفاق، ويُنسب اجلود إىل الّيد من حيث بسطها، وانتساب امللك إليها من حيث التصرف والوضع والرفع 

  .وغري ذلك

                                                           
 .127م، ص1027، بريوت، لبنان، 1، املركز الثقايف العريب، ط،(فة وإرادة اهليمنةارادة املعر )يُنظر، نصر حامد أبوزيد، النص والسلطة واحلقيقة  1
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 وإّنا قيل  :صرفيّ ال الدليل سلطة﴿  ﴾   كمال القدرة،بصيغة التثنية بدل صيغة اإلفراد، ليّدل على 

 وأّما قول   :ةيسلطة البلغ﴿              ﴾ عن ثبوت القدرة،  كناية

كانتساب االنفاق واجلود   اإلسوعارةوهو شائع يف االستعمال، وتستعمل الّيد يف غريها من املعاين على حنو 
 .يها من حيث التصرف والوضع والرفع وغري ذلكإىل الّيد من حيث بسطها، وانتساب امللك إل

 له منمبا يُعرض عليه من عقائد، وما يُبسط  املتلقيقتناع يضمن إ الدليل اللغوي من تكثيفالأّن  نستنتجوهبذا    
 املذهبية التصوراتتدعم ة، و تقامة التأويالت العقديّة املنحوتترتكز على الصياغة اللغوية اليت تضمن اس حقائق
 .وضةاملعر 

 سلطة العقيدة. 

حمّددة تداولية  حُترك الخطاب حنو أهدافٍ  مهّمة تتحدد سلطة العقيدة يف الخطاب احلجاجي باعتبارها آلية خطابية  
ستند إليها أثناء امرجعية وجود سلطة  ،لصفة الّيد ويعك  التصّور العقدي الذي صاغه الطباطبائي احملاجج، يرمسها
لصفة الّيد، ما هي إاّل إمتداد ملا أقرّه شيوخ املدرسة اإلمامّية من  حنتهالعقديّة اليت فالتأويالت ا ،قفهامو  تشكيل

، وهبذا مُيكننا القول أّن اجملال التداويل الذي ينتمي إليه الطباطبائي هو 1مفسرين وعلماء  عقيدة يف قضّية الصفات
 . مسالكه تفسريا  وتأويال   مسة  ار  هخطابل أجزاء انعكست على جمم العقديّة اليت ه التصوراتر هذالذي حّتم عليه إقرا

 .للدفاع عن تصحره العقدي لصفة اليد المدرجة حجة الشاهد.ه

                                                           

»): مل خيرج الطباطبائي أثناء تأويله لصفة الّيد يف قوله تعاىل 1                          

          »)  ،عن ما أقره جل مراجع املدرسة اإلمامية، ففي حني ذهب الطباطبائي إىل تأويل صفة الّيد بالقدرة

» وأما قوهلم : )الذي ذهب قائال   الطبرسيواليدان يتمام القدرة، وجدنا هذا املنحى التأويلي لدى كل من        » أي مقبوضة عن

»: لعطاء، ممسكة عن الرزق، وأّما قولها       » أي لي  األمر على ما وصفوه، بل هو جواد، وقال يداه مبالغة يف معىن اجلود

، (نقصان وله البدء والشيئةوبسط اليدان كناية عن التقدمي والتأخري والزيادة وال...غّل الّيد كناية عن البخل: )يف تأويلها قائال   الكشانيويذهب ( واإلنعام
، مُيظر، الكشاين، الصايف يف تقسري القرآن، 720ص/7إىل مثل ما ذهب إليه الكشاين يف تفسري اآلية، يُنظر، الطربسي، جممع البيان، ج لقميويذهب ا

 .762ص/2، يُنظر، أبو احلسن القمي، تفسري القمي، ج111ص/1ج
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على إصابة اإلقناع فقط، بل تتجاوزه إىل وظائف أخرى  ال تقتصر أدواربطاب التفسريي لشاهد يف الخيضطلع 

  ﴿:ه لصفة الّيد يف قوله تعاىلأويلوقد استعان الطباطبائي أثناء ت ،1ختضع لغايات الخطاب ومقاصده

    ﴾  ٍلصفة الّيد وإخراجها من داللة اجلارحة،  أقامهااليت ترشيح تأويالته ساعده على تزكّية خترجياته، و  بشاهد

  :تى احلجاجي باملخطط التايلإىل دالالت أخرى متداولة يف لسان العرب، وميكن لنا أن ّنثل هلذا املأْ 

 ضّيةالق: ﴿      ﴾          املقصود بالّيد نفي القدرة والنعمة. 

 الك)         :الشاهد الذي يدعم القضّية  .والنعمةشاهد تستعمله العرب لنفي القدرة (       ال يَدْين هب 

هبا  وُتسّيجُ  اليت تُثب تُ ضمن السياسات الخطابية الشاهد يف النموذج التأويلي الذي قّدمه الطباطبائي  يندرج  
الطباطبائي  نّ إالتأويالت والتخرجيات املستنبطة، وهبذا ميكننا القول  بواسطتهاالتصورات العقدية املعروضة، وتُرش ح 

 كدعامة يَتقو ى هبا الخطاب وأطارحيه التأويلية اليت يسعى إىل دفع متلقيه إىل التفاعل معهالشاهد  استعان حبّجة ا
 .ا وعمال  ، واالستجابة ملضامينها العقدية تصديق  يف صحتهاواإلعتقاد 

   .(إقامة سلطان العقل في تثبث تحجهات المذهب اإلمامي)الحسائل المنطقّية .و

هبا التأويالت، وتستقيم بواسطتها  من أهم اآلليات الخطابّية اليت جُتو زُ  2بالوسائل املنطقّية االستدالل عدّ يُ     
يف الربهنة والتدليل على القضايا  لى مستوياته احلجاجّيةل املنطقّية ارتقاء الخطاب إىل أعالوسائالتخرجيات، وتضمن 

، خصوصا   الّيد اته عموما  ويف صفةصف ا هل للبشر يف املتحاجج حوهلا، وملّا تعلقت غايات الطباطبائي بنفي مشاهبةْ 
حنو أهدافه العقديّة  ، وترسيخه، وتوجيههالتأويليعمل حتريك ال اليت تساعده يفاستعان جبملة من األقيسة املنطقّية 

درجة يف تقرير وترجيح امل املنطقية األقّيسة بني ومن ،النتزيهّية اليت يسعى إىل متكينها قي كيانات وعقول متلقيه
 : األقضية العقديّة التأويلية لصفة الّيد يف حق الذات اإلهلية ما يلي

  :صفة الّيد تأويل ةنعر شلالقياس األّول المدرج .أ

 ذكر للّيد معاين خمتلفة يف اللغة كالقدرة والقوة والنعمة وامللك واإلنفاق واجلوديُ        :المقّدمة الكبرى.              
                                                           

 .231ل، صعلي شعبان، احلجاج واحلقيقة وأفاق التأوي 1
ملعهد القياس املنطقي هو قول مؤلف من أقوال إذا ُوضعت لزم عنها قول آخر اضطرارا ، يُنظر، عدنان بن زيوش، وعدناين عبد القادر، الفلسفة، ا 2

 .11ص/1،  اجلزائر، ج2الرتبوب الوطين، ط،
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 قال تعاىل:      المقّدمة الصغرى: ﴿              ﴾. 

 ولي  اجلارحة بالّيد يف اآلية كمال القدرة املقصود:                 النويجة. 

 :تأويل صفة الّيد ةنعر شلالمدرج  لثانيالقياس ا.ب

 مبالغة يف نفي القدرة والنعمة( ال يََدْين  هبالك) :ربتقول الع       :المقّدمة الكبرى. 

 قال تعاىل:      المقّدمة الصغرى: ﴿          ﴾. 

 ن ا هل ولي  اجلارحةاملقصود بالّيد نفي القدرة والنعمة ع:                 لنويجةا. 

  :تأويل صفة الّيد شرعنةلالمدرج  1مودرجالقياس ال .ج

 ن العرب كناية عن ثبوت القدرةستعمل الّيد يف لساتُ         :  المقّدمة الكبرى. 
 التصرف و لالنفاق واجلود إىل ألهنا منتسبة ستعارة، تستعمل اليّد على حنو اإل  (   2)المقّدمة الكبرى

 .والوضع

 قال تعاىل   :   المقّدمة الصغرى: ﴿               ﴾. 

 ولي  اجلارحة املقصود بالّيد يف اآلية كمال القدرة  :             النويجة. 

حمضة،  على أس  عقلّية العقدية لصفة الّيد ويالتهية، أن الطباطبائي يُقيم تأنطقامل نستنتج من خالل هذه األقيسة 
، ليؤس  عليها خترجياته ويعضّد هبا ن مقدمات مسّلم هبا غري قابلة للدحضفنجده يف كل هذه األقيسة ينطلق م

 تعايلنوع من الاملنطقية ه األساليب  حق الذات اإلهلية، فينجم عن هذلصفة الّيد يف نحتهااليت ي وتأويالته تصوراته
يف املمارسة احلجاجية اليت تضمن بصفة كبرية استمالة املتلقي، وتبديل تصوراته اليت كان يعتقد يف صحتها بتصورات 

 .جديدة قائمة على سلطان العقل واملنطق

   .(قراءة تقييمّية للحجج المعومدة في شرعنة المحقف العقدي من صفة الّيد) السلم الحجاجيّ . ي

                                                           
دراسة يف )يُنظر، حممد العبد، النص احلجاجي العريب . كبريتني أو أكثراملتكونة من مقدمتني   هو أحد أنواع األقيسة املنطقية soritesالقياس املتدرج  1

 .70، مقال ضمن كتاب احلجاج مفهومه وجمالته، اشراف، حافظ امساعبل العلوي، ص(وسائل اإلقناع
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التفاوت املوجود بني احلجج من حيث ليت تسعى إىل تقييم يَندرج السّلم احلجاجي ضمن السياسيات الخطابية ا    
داخل الخطاب، فهو عبارة عن مرافعة تنتظم فيها احلجج و فق نسق  متركزهاطرق حركتها و القوة واالضعف، مع رصد 

 السرتاتيجّية احلجاجّية املعتمدةالنظر والتأمل يف ا اآل بن، وقد 1حجاجي متساند يسعى لدعم وخدمة نتيجة معّينة
 سبيل يف اليت قّدمهااحلجج  بنيصفة اليّد يف حق الذات اإلهلية، وجود تفاوت ل هتأويل أثناء من ق بل الطباطبائي
 ،ة  أخرىقوة تارة  وبالضعف تار بال ه احلججاتسمت هذ وقد لصفة الّيد، حنتهاوتزكية خترجياته اليت  شرعنة تأويالته،

ه، الذي يسعى إىل ترسيخه ومتكينه يف كيانات متلقي التأويلي تصوره العقديعم ما بينها، تدتساند فيأهنا م إاّل 
  :السّلم احلجاجي  التايلب وميكننا أن ّنثل حلركة احلجج داخل خطاب الطباطبائي

 ﴿ :داللة الّيد يف قوله تعاىل: إذن        النتيجة            ﴾ وكماهلا ثبوت القدرة. 

﴿ :يُراد بامللك أيضا  امللك والسلطة كما قوله تعاىل(     6)احلّجة           ﴾. 

   ﴿ : :كمال القدرة وثبوهتا كما يف قوله تعاىل: يُراد بالّيد أيضا(    1)احلّجة       ﴾. 

 .على ثبوت القدرة تستعمل الّيد كناية  (    7)احلّجة

 .للداللة على االنفاق واجلود والوضع والرفع تستعمل الّيد استعارة   (   1)احلّجة

 .واجلود والتصرف...للّيد معاين خمتلفة لدى العرب، كالقدرة والقوة والنعمة وامللك   (2)احلّجة

 

وصفّيٍة تأملّيٍة ومتأنّيٍة هلذا السّلم احلجاجي، نستنتج أّن الطباطبائي اعتمد على اسرتاتيجّية حجاججّية  يف قراءة   
 ملساره احلجاجي ؤس ، فنجده يوجتويزها ة لصفة الّيد خدمة تأويالته العقديّة املنحوتتتسم بالتساند والتعاضد يف

ضافّية متداولة يف لسان العرب على سبيل املعجمي معاين إ يبين على املعىن ، مثار املعىن املعجمي للّيدضباستح
، ةاحلجاجيّ  الكناية، أو اإلستعارة، أو اجملاز، مّث يلجأ إىل آلّية تفسري القرآن بالقرآن كآلية تعك  ذروة املمارسة 

متكن طباطبائي ميكن القول أّن ال والتساند بني احلجج،  بالتساُوق الخطايب التصاعدي املتسم النسق على ضوء هذاو 

                                                           
سات نظريّة وتطبيقّية يف البالغة در )احلجاج مفهومه وجماالته: يُنظر، رشيد الراضي، احلجاجّيات اللسانّية والنهجّية البنيويّة، مقال ضمن كتاب 1

 .201ص/1م، ج1020، األردن، 2، عامل الكتب احلديث،إربد، ط، (اجلديدة
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ي متماسك ومتكامل انطلق فيه من احلجة اللغوية، مرورا  باحلجة البالغّية، مّث احلّجة القرآنّية موقف عقد من حنت
 .اليت متثل أقوى احلجج وأعالها مرتبة  يف السّلم احلجاجي

 .(صفة الّيد)في تقرير المحقف العقدي من  طباطبائيالمناقشة أدلّة .ح

َنا     طبائي أثناء حماولته صياغة موقفه  ة يف خطاب الطبافيما سبق أهم االسرتاتيجيات احلجاجّية الظاهر لقد جّليـْ
، ولتحقيق هذا املقصد التداويل املعقود، وترسيخه هليع والتدليل يف حق الذات اإلهلّية( صفة الّيد)العقدي من 

اللغوية املعجمّية،  حلّجج القرآنية، واحلججلة من احلجج اجلاهزة، منها اومتكينه يف كيانات متلقيه، استعان جبم
 ثلواحلّجة البالغية، واحلّجة الصرفّية، ومجلة من الشواهد املتداولة يف لسان العرب، ومنها ما هو عقلي صناعي، م
 األقيسة املنطقّية واحلجج الشبه املنطقّية، وحّجة السلطة، واحلّجة السببّية وحّجة احلد والتماثل وغريها من احلجج

لصفة  أقامهااليت  العقديّة يُرشح ويدعم التأويالت ا  ، وهذا النسق احلجاجي املعتمد جاء متساند..املذكورة أعاله
خيتلف جنده  ، فإنّنا(صفة الّيد) يف عقيدة طباطبائيالذي سار عليه الالتأويلي الّيد، أّما إذا ناقشنا املنحى العقدي 

وا هل سبحانه وتعاىل أعلم »: فيقول صفة الّيد يف حق الذات اإلهلّيةثبات إ  ذهب إىلمع الشيخ الشعراوي الذي 
  1«بذاته، فلنقف عند الوصف، نعم له يد، وله يَدان، لكن إياك أن تتصور أن كل ما يتعلق با هل مثل ما يتعلق بك

وغريهم من علماء  1، والطاهر بن عاشور4، والقرطيب3، وابن كثري2الطربي أّما باقي مفسري املدرسة السنّية أمثال

                                                           
 7136ص/ 3الشعراوي، تفسري الشعراوي، ج 1
»: )أّما قوله تعاىلالطبري  يقول 2            » ) ،وإّنا وصف تعاىل ذكره بالّيد يعنون بالّيد أن خري ا هل مُمْسك وحمبوس

»: )واملعىن العطاء، وأّما قوله      » ) يعين بالبذل واإلعطاء واألرزاق وأقوات خلقه، يُنظر، الطربي، جامع البيان عن تأويل

 . 270ص/7القرآن، ج
»: )أّما قوله تعاىل ابن كثيريقول  3           » )خبيل، يعىن أمسك ما عنده، : ال يعنون أّن يد ا هل موثقة، ولكن يقولون

»: : )وأّما قوله      » )170/172ص/7واسع الفضل، جزيل العطاء، يُنظر، ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج: أي. 

»: )، وأّما قوله تعاىلالقرطبييقول  4              » )فقالوا أّن ا هل خبيل، ويد ا هل مقبوضة عّنا يف العطاء، وأما قوله( :«  

    » )بل نعمته مبسوطة، فالّيد مبعىن النعمة، يُنظر، حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، تح، احلسن : أي

 .12/11، ص1ؤسسة الرسالة، جالرتكي، م
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 ﴿ :صفة الّيد يف قوله تعاىل فقد ذهبوا إىل تأويل ،السنية املدرسة ينتمون إىلالذين  التفسري        

                        ﴾2قاطع ، ليت

ّرهتا لصفة الّيد، وعليه ميكن القول أّن بذلك الطباطبائي مع املدرسة السنّية يف بعض خترجياهتا العقديّة اليت أق
الطباطبائي كان وفّيا  للمسار العقدي الذي رمسه شيوخه من املدسة اإلمامية، لذلك عمل إقامة سلطانه وتثبت 

 .يقا واعتقادا  أركانه وتوجهاته يف كيانات متلقيه إميانا وتصد

 .طباطبائيلدى ال إلسوحاءصفة ا حجاجّية تقرير االعوقاد في .1

ذلك ألهنا الفعلية يف حق الذات اإلهلّية،  ضمن الصفات( صفة االستواء)على إدراج  علماء العقيدة اتفقّ      
مل مينعهم ، 4فات الفعلّيةصفة اإلستواء ضمن الص دراج، إاّل أّن هذا اإلمجاع حول إ3متعّلقة مبشيئته سبحانه تعاىل

العلو، فنجد املدرسة السنّية تذهب تارة  إىل تأويل االستواء ب، حق الذات اإلهلّيةيف  حتديد داللته يف من االختالف
االستواء على حقيقته، منطلقني من قاعدة االستواء  صفة إىل إثبات وتارة  أخرى، 5واالستقرار، واالرتفاع، والقصد

وكل هذه التأويالت والتخرجيات  اليت أقّرهتا املدرسة السنّية هلا حججها ومربراهتا كما أشرنا  ،6لمعلوم والكيف جمهو 
راوي لصفة االستواء، أّما إذا أثناء مقاربتننا احلجاجّية للنموذج التفسريي الذي قّدمه الشيخ الشع ثالثيف الفصل ال

تواء فيذهبون إىل تأويل صفة االسا  ملا أقرّته املدرسة السنّية، تصورا  مغاير  اإلمامّية، فنجدها تقّدم نظريهتانا إىل ذهب
واستواؤه على العرش، هو استالءُه على »: ، وقالوا7«ومالك له هو مستوٍل على العرشف»: بتأويالت جمازيّة، فقالوا

                                                                                                                                                                                     

»: )وأّما قوله تعاىل الطاهر بن عاشحرـيقول  1           » )  وصف ا هل بالبخل يف العطاء ألّن العرب جيعلون العطاء معربا

»: )عنه بالّيد، وأما قوله       » ) فضله تعاىل، وبسط اليدين متثيل للعطاء، وهو يتضمن تشبيه نقض لكالمهم وإثبات سعة

 .113/160ص/ 3اإلنعام بأشياء تُعطى باليدين، يُنظر، الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج
 .31سورة املائدة، آية،  2
 .31يُنظر، عبد العزيز عبد ا هل الراجحي، اهلداية الربانّية يف شرح العقيدة الطحاوية، ص 3
الذات جمردة عن  مع علماء العقيدة والتفسري على ادراج صفة االستواء ضمن الصفات الفعلّية املتعلقة بالذات اإلهلّية، باستثناء املعتزلة الذين أثبتوااجت 4

م، 1001أضواء السلف، الصفات ، ونفوا الصفات الذاتّية والصفات الفعلّية، يُنظر، حممد بن علي التميمي، الصفات اإلهلّية تعريفها وأقسامها، دار 
 .33ص

 .717ص/2يُنظر، حممد صاحل العثيمني، العقيدة الواسطّية، ج 5
 . 33هـ، ص2116يُنظر، آل مرزوق الزهراين، املنظومة التربيزيّة يف العقيدة الصحيحة السنّية، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة،  6

 .720الشيخ الصدوق، التوحيد، ص  7
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واء يف تداللة االسبني املدرستني يف حتديد  ضوء التباين املوجودوعلى   ،1«امللك، والعرب تصف االستواء باالستالء
 أهم ، مع الوقوف علىذه الصفةهل للطباطبائي الذي قدمه املوقف العقدي رصدسنحاول  حق الذات اإلهلّية،
 .      صفة االستواءل العقدي تصوره تقريراالستداللّية اليت طو عها أثناء اآلليات املناحي احلجاجّية و 

    ﴿ :أثناء تفسريه لقوله تعاىل ن التفصيلبكثسر م لصفة االستواء طباطبائيويتطرق ال     

                               

                             

   ﴾2  

  قائلعلى اآلية يعّلق :  

واالستواء هو االعتدال على الشيء، واالستقرار عليه، ورّبما استعمل مبعنى التساوي، يقال » 

  ﴿ :استوى زيد وعمر، أي تساويا، يقول تعاىل      ﴾3. 

: والعرش ما جيلس عليه امللك، ورّبما ُكيّن به عن مقام السلطنة، قال الراغب يف املفردات  

 ﴿ :العرش يف األصل شيء مسقف، ومجعه عروش قال       ﴾4 ، ومنها قيل

تشبيهًا يف والعرش شبه هودج للمرأة : عّرشت الكرم، وعرشتها إذا جعلت له كهيآة سقف، قال
 .اهليأة بعرش الكرم، وعّرشت البئر جعلت له عريشًا،وُسميَّ جملس السلطان عرشًا اعتبارًا بعلوه

وليس كما يذهب إليه أوهام  وعرش اهلل ما ال يعلمه البشر على احلقيقة إاّل بامسه،: قال   

  ﴿:  يقولال حممواًل، واهلل -تعاىل عن ذلك-العامة، فإنه لو كان كذلك لكان حاماًل له 

                                                           
 11م، ص1026اعتقادات االمامّية، تح، حسن دركاهي، املركز اإلسالمي الثقايف، يف جممع اإلمامني،  الشيخ املفيد، تصحيح  1
 .61سورة األعراف، آية،  2
 .23سورة التوبة، آية،  3
 .11سورة الكهف، آية،  4
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                      ﴾1 

عن النيب صلى اهلل  هو الفلك األعلى، والكرسي فلك الكواكب، واستّدل مبا روّي: وقال قوم
ن السبع يف جنب الكرسي، إاّل  كحلقة ملقاٍة يف أرض ما السموات السبع واألرضو: عليه وسّلم

 .فالة، والكرسي عند العرش كذلك

 ﴿ :فقوله تعاىل         ﴾  كناية عن استيالئه على ملكه وقيامه بتدبري قيامًا

ٍة بغيته، ينبسط على كّل ما دّق وجّل، ويرتشح منه تفاصيل النظام الكوني ينال به كّل ذي بغّي
 :وتقضي لكّل ذي حاجٍة حاجته، ولذلك عقب حديث االستواء يف سورة يونس يف مثل اآلية قِيل

﴿     ﴾2 إْذ قال: ﴿            ﴾. 

ن ُسئل أبو احلسن موسى عليهما السالم ع: ويف احتجاج الطربسي عن احلسن بن راشد قال

﴿ :قوله         ﴾3 استوىل على ما دّق وجّل: فقال. 

 :ويف التوحيد باسناده إىل حممد بن مازن أّن أبا عبد اهلل عليه السالم ُسئل عن قول اهلل عّز وّجل

﴿         ﴾4 إليه من شيءاستوى من كل شيء، فليس شيء أقرب : فقال. 

ورواه القمي أيضا يف تفسريه عنه عليه السالم، وراوه أيضا يف التوحيد باسناده عن مقاتل : أقول
بن سليمان عنه عليه السالم، ورواه أيضا يف الكايف والتوحيد باإلسناد عن عبد الرمحن بن 

لرمحان بن احلجاج احلجاج عنه عليه السالم، ورواه أيضا يف الكايف والتوحيد باإلسناد عن عبد ا
 (مل يبعد منه بعيد ومل يقرب منه قريب، استوى من كل شيء)عنه عليه السالم وزادا، 

﴿ ويف االحتجاج عن علي عليه السالم يف حديث          ﴾  يعين استوى

 .تدبريه وعال أمره

                                                           
 .12سورة فاطر، آية،  1
 .7سورة يون ، آية،  2
 .6سورة طه، آية،  3
 .6سورة طه، آية،  4
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﴿ اآلية، ال لقولهفسري جملموع ما ورد من التفسري يف هذه الروايات الثالث ت: أقول ﴾ ،

﴿ :وإاّل عاد قوله         ﴾  مجلة تامة مركبة من مبتدأ وخرب، وال يساعد

 .عليه سياق سائر آيات االستواء كما تقدمت اإلشارة إليه
: الّسالم يف حديث طويل وفيه بن عمر عن أبي عبد اهلل عليه ويف التوحيد باسناده عن املفضل    

من  من زعم أّن اهلل: من زعم أّن اهلل من شيء أو يف شيء أو على شيء، فقد أشرك، ثّم قال: قال
فقد جعله حمدثًا، ومن زعم أنه يف شيء فقد زعم أنه حمصور، ومن زعم أّنه على شيء، فقد  شيء

 .جعله حممواًل

﴿ :فقوله: قال السائل: ديث طويل وفيهوفيه عن أبي عبد اهلل عليه السالم يف ح        

     ﴾ ،وهو كذلك مستول على العرش بائن من خلقه : قال أبو عبد اهلل عليه الّسالم

حاويًا له، وال أن يكون العرش ممتازًا  من غري أن يكون العرش حاماًل له، وال أن يكون العرش

  ﴿ :مل العرش وممسك العرش، ونقول من ذلك ما قولهو حا: له، ولكّنا نقول  

      ﴾1. 

والعرش هو املقام الذي تبتدئ منه وتنتهي إليه األوامر واألحكام الصادرة من امللك، وهو    
من سرير مقّبب مرتفع ذو قوائم معمول من خشب أو فلز جيلس عليه امللك، ثّم احملكمات 

  ﴿: اآليات كقوله تعاىل   ﴾2 وقوله: ﴿      ﴾3 ، تدّل

﴿ :على انتفاء اجلسم وخواصه عنه تعاىل، فينفي من العرش الذي وصفه لنفسه يف قوله   

      ﴾4 قوله: ﴿         ﴾1 من مادة كذا على  ًاكونه سرير

                                                           
 .166ة، آية، سورة البقر  1
 .22سورة الشورى، آية،  2
 .263سورة الصافات، آية،  3
 .6سورة طه، آية،  4
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هيئة خاصة، يبقى أصل املعنى وهو املقام الذي تصدر عنه األحكام اجلارية يف النظام الكوني وهو 
 .مراتب من العلم اخلارج عن الذات

وباجلملة مل يتكلم الصحابة يف غري األحكام من معارف الدين، مّما يرجع إىل أمسائه وصفاته   
له وغريها، غري أنهم ينفون عنه لوازم التشبيه مبا ورد من آيات التنزيه، ويسكتون عن املعنى وأفعا

﴿ :قولون مثاًل يف قولهياإلثباتي الذي يبقى بعد النفي ف           ﴾2  إّن

باإلستواء  املراد  أّن أّماواالستواء مبعنى استقرار اجلسم يف مكان باإلعتماد عليه منفي عنه تعاىل، 
: فاهلل أعلم مبراده، واألمر مفّوض إليه، وقد اّدعى امجاعهم على ذلك، بل قال بعضهم ؟.ما هو

إّن أهل القرون الثالثة األوىل من اهلجرة جممعون على التفويض، وهو نفي لوازم التشبيه، 
 .والسكوت عن البحث يف أصل املراد

املأثورة منهم هي اإلثبات والنفي معًا، اإلمعان يف  عليهم السالملكن طريقة أئمة أهل البيت   
البحث عن حقائق الدين، بل الذي ُروي عن أم سلمة رضي اهلل عنها يف معنى اإلستواء أنها 

يّدل  («جلحود به كفرارار به إميان، وقاالستواء غري جمهول، والكيف غري معقول،  واال») :قالت
االستواء جمهول : قالتل، ولو كانت ترى ما ُنسب إىل الصحابة رأيعلى أنها كلنت ترى هذا ال

  3.(والكيف غري معقول
 

 العقدي من صفة االسوحاء طباطبائيالوحليل الحجاجي لمحقف ال. 

حممد حسني الطباطبائي لصفة االستواء، إىل أّن هذا األخري  قدمهالنظر يف النموذج التفسريي الذي  آل بنا لقد   
جج احل جبملة من ومعضودة مّدعمةه التأويالت هذيف حق الذات اإلهلّية، و التأويالت لصفة االستوء  مجلة منم قدّ 
،  ا  إميانمتكينها يف كيانات متلقيه اعتقادا  و اليت يُريد  توجهاته املذهبّيةترشيح تصوراته العقديّة، و  من شاهنأ ترسيخ اليت
بة هذا النمودج ر ، وعليه، سيندرج عملنا يف هذا املقام على مقاياهتاالعمل مبقتضالتصديق مبضامينها و دفعهم إىل و 

يف سبيل تربير  اليت طوعها الطباطبائي الخطابية االسرتاتيجّيات خمتلف نعالتفسريي حجاجّيا ، حماولني الكشف 
                                                                                                                                                                                     

 .13سورة املؤمنون، آية،   1
 .6سورة طه، آية،  2
 .213/270ص /21، ج260/267ص/1يُنظر، حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 3
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سريي، البّد لصفة االستواء، وقبل اإلنطالق يف التحليل احلجاجي هلذا النموذج التف تأويالته وتصوراهتا اليت قدمها
لذات اإلهلية عن فعل االستواء تفاديّا  ا تنزبه: ه، وهياليت أدار عليه الطباطبائي حجاج من حتديد القضية املركزية

 .الءيتصور عقدي مفاده أّن داللة االستواء  يف حق الذات اإلهلية، تعين االست والتكييف، وترسيخ والتمثيل للتشبيه

 (.االسوحاءللمحقف العقدي من صفة  يةالومهيدقات المنطل)ّية مقدمات الحجاجال. أ

 عتمدها الطباطبائي أثناء التمهيد ملساره احلجاجياليت ا طابيةالخات رتكز احلجاجّية من أهم امل تُعّد املقدمات  
ع فيها  توافقّية جتَتم  خلق أرضّية  إىل هتدف مهمة رتكازنقطة ا احلجاجّية نطلقاتثل املومتُ ، التأويلي لصفة االستواء 

من االنفالت واالنزالق  وحتصينه خطابه لتسييجو  لتهيئة متلقيه، كّل األطراف املعنّية بالعملّية احلجاجّية، فيعمد إليها
وعليه  1التصديق واإلميان الذي هو مناط احلجاج ونقطة اإلرتكاز فيه يْ عل  لتحصيل ف  كذا حنو اهلدر والالمعقول، و 

، فعالٍ  جاجي  ح سبيل التمهيد ملسارٍ  يفمات احلجاجّية اليت استعان هبا ّل املقدّ سنحاول يف هذا املقام استخراج ج
عرضها، ومكامن تأثريها، وذلك حّت نستجلى جناعتها،  كيفياتو حماولني الكشف عن أنواعها، وطرق متركزها، 

 .   وندرك أثرها يف املخاطَبني تقبال  وتفاعال  

  (.مسار الحجاجيحشر المولقي  في ال)الحقائع الحجاجّية 
 يف حق الذات اإلهلّية، لصفة االستواء تصوراته العقديّة معامل ّنوذجه التفسريي الذي حنث فيه يالطباطبائ ستهلّ ا   
لعملّية املسار العام ل تضمن له اخنراط املتلقي يف قويّة حتقيق انطالقة تساعده على اليت افرتاض مجلة من الواقائعب

املستحضرة من قبل  2وتندرج الوقائع من عقائد،له  وما يُنحتائق، ا يُعرض عليه من حقاحلجاجّية، وتفاعله مع م
لصفة االستواء، وعلى اليت عقدها يسعى من خالهلا إىل التمهيد ملواقفه التأويلّية ضمن سياسة خطابّية  الطباطبائي
هلذا املسار هيد ميف الت  رتكز عليهاوا استبصر هبا احلجاجّية اليتالوقائع  سنحاول رصد خمتلف ،ه املعطياتضوء هذ

  .التوجه العقدي
 

                                                           
 .711محادي صمود، ص: ه وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقالبد الغربية، اشرافيُنظر، عبد ا هل صولة، احلجاج أطره ومنطلفات 1
اس، ذهبنا يف مقام سابق إىل إدراج الوقائع ضمن مدار مقّدمات احلجاج، وهي عبارة عن حجج تواققّية مشرتكة بني عّدة أشخاص أو بني مجيع الن 2

: صولة، احلجاج أطره ومنطلفاته وتقنياته، مقال كتاب، أهم نظريات احلجاج يف التقالبد الغربية، اشراف ، عبد ا هل.61سورة األعراف، آية،  يُنظر
 .701محادي صمود، ص
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 االستواء يف قوله تعاىل صفة حتديد داللة :القضّية :﴿      ﴾1. 

 (تأويل صفة االستواءاحلجاجية اليت ارتكز عليها يف  الوقائع)                  

           واالستواء هو االعتدال على الشيء، واالستقرار عليه، ورمّبا هو ) :ييقحل الطباطبائالحاقعة األولى
 .(التساوي، يقال استوى زيد وعمر، أي تساويا

  والعرش ما جيل  عليه امللك، ورمّبا ُكيّن به عن مقام السلطنة، ) :يقحل الطباطبائيالثانية          الحاقعة
 .(ومُسي  جمل  السلطان عرشا  اعتبارا  بعلوه

 وعرش ا هل ما ال يعلمه البشر على احلقيقة إالّ بامسه، ولي  كما : )يقحل الطباطبائي          الثالثةلحاقعة ا
  (. يذهب إليه أوهام العامة

 عاينأّن الطباطبائي مُيهد ملساره الخطايب باستحضار مجلة من امل ،نتج من خالل هذه املقاطع احلجاجّيةنست  
 ه،تأويالت معامل بين عليهاجعلها مرتكزات يَ ي، ف(العرش -االستواء) بينه وبني متلقيه تهاداللاملعجمّية املتفق على 

فاستحضار املعىن اللغوي لكل من  ،متكينها كيانات متلقيهاليت يُريد  هبا تصوراته العقديّة يُرشح ومنطلقات
وادراجه يف اإليطار العام  ضمن سياسية خطابية تسعى إىل حشر املتلقي -يف رأينا-يندرج  (العرش-االستواء)

 .للصفة االستواء يف حق الذات اإلهلّية نحتهالتأويالت اليت سيلته  هتيئللعملية احلجاجّية، كما تسعى إىل 

  (.إعادة هيكلة المعوقد من صفة االسوحاء)القّيم الحجاجّية 

احملاجج  نحتهام جديد ي، بقيالقيم اليت يؤمن هبا املتلقيهو تبديل  -يف رأينا-إّن منتهى الخطاب احلجاجي   
التفسريي الذي قام فيه بتأويل  هّنوذجاطبائي يف عمل الطبويسعى إىل تنمكينها وترسيخها يف كيانات متلقيه، وقد 

 ه القّيمم تنزيهّية للذات اإلهلّية، وهذتصور عقدي حيمل قيّ  صياغةستواء قي حق الذات اإلهلية على صفة اال
وضبطت أهدافه، ورمست مسالكه، وأرست دعائمه، وسنحاول يف هذا  خطابه حركة يفهي اليت حتكمت  التنزيهّية

 : املقام استجالء خمتلف القّيم اليت استبصر هبا يف ّنوذجه التفسريي

 (من زعم أّن ا هل من شيء أو يف شيء أو على شيء، فقد أشرك:)يقول الطباطبائي      :   القيمة األولى 

                                                           
 .67سورة األعراف، آية،  1



في تفسير الطباطبائي البناء الحجاجي آليات العقيدة                     الفصل الرابع                         

441 
 

 وا هل بائن عن خلقه من غري أن يكون العرش حامال  له، وال أن ):يقول الطباطبائي         :القيمة الثانّية
 (يكون العرش حاويا  له، وال أن يكون العرش ممتازا  له

 وقوله: )يقول الطباطبائي:      القيمة الثالثة: ﴿       ﴾1 تدّل على انتفاء ،

  (ي الصحابة عنه لوازم التشبيه مبا ورد من آيات التنزيهاجلسم وخواصه عنه تعاىل، وينف

ة تؤس  لقّيم رؤيّة تنزيهيّ  على الطباطبائياملستنبطة من النموذج التفسريي الذي قّدمه  ه امللفوظاتحتتوي هذ 
ا منتهاها الفصل بني ما هو إهلي وبني ما هو بشري يف صفة االستواء، فالقّيم التنزيهّية اليت صّدر هب عقديّة

 هتصورات وحتصني إعادة هيكلة املعتقد من صفة االستواء، ا منطلقا  حلجاجه، مآهلاالطباطبائي خطابه، وجعله
التنزيهية اليت نذرها  وعليه ميكن القول أّن القيم ،من اإلنزالق حنو التشبيه والتمثيل والتجسيم العقديّة اليت يُقّدمها

ُه لصفة االستواء هي قيم من شأهنا ضمان نفاذ مضامني الخطاب يف  الطباطبائي يف ّنوذجه التفسريي الذي َعقدُ 
 .قدمها هلماحلقائق اإلميانّية اليت يب كيانات متلقيه، ودفعم إىل  اإلميان والتصديق 

 (باالعوماد على النقل والراوية صحن المعوقد) المحاضع الحجاجّية 

لي لصفة االستواء يف حق الذات يطبائي ملساره احلجاجي التأو مُتثل املواضع منطلقا  حجاجّيا هاما  مُيّهد به الطبا   
كما تدعم   ،املبسوطةة واحلقائق الدينيّ  ،ةاملنحوتالتأويالت  اهب د  عضَ ج املواضع ضمن سياسة خطابّية تُ اإلهلية، وتندر 
لصفة  لطباطبائيقدمه االذي  النموذج التفسريي، ومل ا كان أراءه وتسّيج تصوراته وحُتصن التفسريي حركة خطابه
يف   تصوره، ومتكنه تُرشحمن املواضع اليت  على رؤيٍة تنزيهّية للذات اإلهلّية، عمد إىل مجلةٍ  يف جوهره مبينٌ االستواء 

، ويُفّسر على ضوءها صفة االستواء اليت تنتمي إىل مصاف 2ر آيات حمكمةفنجده يستحض، كيانات متلقيه
االستبصار جبملة  عمد إىل، كما الته، ومنطلقا  يربر به خترجياتهيبين عليه تأوي، فيجعل احملكم مرتكزا  3متشابه القرآن

، فنجده يستحضر االيت تتوافق مع احملاصيل التأويلّية اليت يُريد بلوغها وترسيخها عقائدا  وحقائق   العقديّة اآلراء من
لتصبح كّل ينتمي إىل بعضه  ع آرائهم والعلماء من صفة االستواء، ويقوم بإدماجها البيت، والصحابة، هلآراء أ
 :استجالء خمتلف املواضع اليت استعان هبا الطباطبائي وسنحاول يف خمططٍ ، البعض

                                                           
 .67سورة األعراف، آية،  1
يف غالب األحيان يستقل بنفسه، يُنظر، جالل الدين يذهب السيوطي إىل أّن احملكم هو ُعرف املراد منه، إّما بالظهور، وإماّ بالتأويل، وهو : احملكم 2

 116م، ص1001، 2السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، تح، شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة ناشرون، ط، 
قال أنه املتشابه هو ما ال اختلف العلماء اختالفا   كبريا  حول مصطلح املتشابه، فمنهم من عرفه بقوله هو ما استأثر ا هل بعلمه، ومنهم من : املتشابه 3

 .116يستقل  إالّ برده لغريه، ومنهم من قال هو ما ال يُدرك إالّ بالتأويل، يُنظر، جالل الدين السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، ص
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 الدعحة العاّمة :﴿                            

   ﴾1  

الذي االستواء  الذات اإلهلّية عن فعلضرورة تنزيه :ة االسوحاءطباطبائي لصفالمسونبط من الالحكم العقدي  
 . واملقصود باالستواء يف حق الذات اإلهلّية هو استيالئه على ملكه وقيامه بتدبري الكونيتصوره البشر، 

 .الطباطبائي تخريجة المدرجة لوزكيّ  الحجاجية الجاهزة المحاضع                           

 قال تعاىل:المحضع األول:﴿    ﴾2 وقال: ﴿        ﴾3   

لصفة كما تدعم التصور التنزيهي قوهتا احلجاجّية من القرآن   تستمد     ةفّية جاهز ينوع املواضع     قرآنّية ك
 . االستواء

  ُسئل أبو احلسن موسى عليهما : عن احلسن بن راشد قال الطبرسيويف احتجاج     :المحضع الثاني

﴿: السالم عن قوله        ﴾4 نوع استوىل على ما دّق وجّل      : فقال

كما يدعم ختريج الطباطبائي قائله الطربسي،  يستمّد قوته احلجاجّية من         جاهز عام توافقيوضع امل
 .االستواءلصفة 

  ُسئل عن قول  أبا عبد اهلل عليه السلمويف التوحيد باسناده إىل حممد بن مازن أّن       :الثالث المحضع

﴿: ا هل عّز وّجل           ﴾5 عامنوع املوضع      استوى من كل شيء: فقال 

 .كما يدعم ختريج الطباطبائي لصفة االستواء  ،قائلهمن  يستمّد قوته احلجاجّيةجاهز            توافقي

                                                           
 .67سورة األعراف، آية،  1
 .22سورة الشورى، آية،  2
 .263سورة الصافات، آية،  3
 .6سورة طه، آية،  4
 .6آية، سورة طه،  5
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  يف حديث  علي عليه السلمويف االحتجاج عن       :الرابع المحضع﴿       

 ﴾1يستمّد قوته         جاهز عام توافقي يعين استوى تدبريه وعال أمره        نوع املموضع

 .كما يدعم ختريج الطباطبائي لصفة االستواء،  ه الّسالمئله علي عليقا احلجاجّية من

 فقوله: وعن أيب عبد ا هل عليه السالم، قال السائل      :الخامس المحضع :﴿       

 ﴾2وع ن       وهو كذلك مستول على العرش بائن من خلقه: ، قال أبو عبد ا هل عليه الّسالم

كما يدعم ختريج ة قائله علي عليه السالم،توافقي جاهز           يستمّد قوته احلجاجيّ  عاماملوضع 
 .الطباطبائي لصفة االستواء

 اء غري االستو »: )عن أم سلمة رضي ا هل عنها يف معىن اإلستواء أهنا قالت ُروي       :السادس المحضع
توافقي جاهز            عامنوع املوضع    ( «ان، وجلحود به كفرواالثرار به إمي جمهول، والكيف غري معقول،

 .كما يدعم ختريج الطباطبائي لصفة االستواءالسالم ، اقائلته أم سلمة عليهمن يستمّد قوته احلجاجّية 

القرآن الكرمي، تفسري آل البيت، تفسري الصحابة، تفسري  - ه املواضع احلجاجّيةذاستحضار مثل ه إن مآالت  
 يَبين معامل استنبطاته نجدهفلصفة االستواء،  التصور العقدي الذي يقدمه وتسييج حتصني العمل على هو -لعلماءا

اآليات القرآنّية احملكمة، مث يسقط الداللة املستنبطة من احملكم على املتشابه، وتُعّد هذه العملّية من  بالرجوع إىل
 تفسرياتال مجلة من  استحضار إىليف خطوة حجاجّية ثانّية يعمد كما التفسري،   اآلليات احلجاجّية املهمة يف نظرية

عليها ز ارتكبااليقوم ، مّث آل البيت، والصحابة، والعلماء :ماثلة لتصوره العقدي التأويلي لصفة االستواء، مصدرهاامل
سعت بقوة إىل  حركة خطاب الطباطبائي، وعليه ميكن القول أّن لصفة االستواء الخاص العقدي يف بناء موقفه

 الذات اإلهلّية حق ا شاكلها من تصورات ال جتوز يفالتشبيه وم ة عقائدجماهبة التنزيهّية للذات اإلهلّية، و رؤيت ترشيح
 .يف نظره

 .(إقامة السلطان العقل في تجحيز الوأويلت المنححتة لصفة االسوحاء)الحجج الشبه المنطقّية . ب

                                                           
 .6سورة طه، آية،  1
 .6سورة طه، آية،  2
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ة اليت أشرنا إليها يف املبحث ز باحلجج اجلاه "صفة االسوحاء"ر موقفه العقدي من تقريأثناء  الطباطبائي يكتف ال   
على حتصيل اإلقناع،  ساعدلشكلّي الرياضي اليت تُ ااحلجج الشبه منطقّية ذات الطابع  بل يعدل إىل مجلة منسابق، ال

 على -كما هو معلوم-ه منطقّية الشب ، وتقوم احلّججح املعروضة، والتصورات املبسوطةوترسيخ االعتقاد يف األطاري
وال ض يف مضامينها، ناقُ الذي يسمح بصياغة حجج ال تَ ابية اليت يُتيحها النظر العقلي مجلة من التقنيات الخط

ونطق  طباطبائيعمل على بياهنا كما وظفها السن، الخطابّية ه التقنّياتلى جملى هذوحّت نقف ع، هاارحيأطتعارض يف 
 .هبا خطابه

 (في الرد على الخصحم اسوراتجية المحاجهة والوبكيت)ض وعدم اإلتفاق حجج الوناق 

حجج الخصوم، وذلك ضمن السياسات الخطابية اليت هتدف إىل هدم وتقويض التناقض وعدم االتفاق تندرج حّجة   
 الخطابّية أثناء نّيةطباطبائي إىل مثل هذه التقويعدل الالتناقض والتعارض الذي يعرتي بنائها الداخلي،  برازبالعمل على إ

، حنتهابتأويالت ال توافق تأويالته اليت رّده على خصومه الذين ذهبوا إىل تأويل صفة االستواء يف حق الذات اإلهلّية 
عمل على يمّث ، ه التأويالتواحلجج املقّدمة هلذ "لصفة االستواء" الخصوم قدمهااليت  تأويالتالاستدعاء  ذهب إىليف

ه ، وميكننا أن نقف ببساطة على جملى هذبنائها الداخلييف  لتناقض والتعارض املوجودمواطن ا كشفو  هدمها
 :االسرتاتيجّية الخطابّية يف النماذج التالّية

 

 لصفة االسوحاء الخصحم لتتأوي. 

  الت الخصومتأوي :                  ﴿         ﴾ رشاستوى مبعىن أّن ا هل يف الع. 

 ؟.يف شيء فقد زعم أنه حمصور زعم أن ا هليلكن َمن                    :لطباطبائياعرتاض  ا 
 ألن هذا التأويل يقتضي ال حتتمل تأويل أّن ا هل يف العرشإذن استوى                               :النتيجة ،

  .التجسيم والتحّيز واملكان واجلهة
 الفئة الثانّية من الخصحم:  

  الت الخصومتأوي:            ﴿          ﴾ العرش استوى مبعىن أّن ا هل على. 

  لكن من زعم أّن ا هل على شيء، فقد جعله حمموال             طباطبائياعرتاض ال. 
 العرش علىإذن استوى ال حتتمل تأويل أّن ا هل :                      النتيجة . 
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ه االسرتاتيجية الخطابّية، هو إماطة اللثام والتعارض عن التأويالت والتصورات إّن املآالت احلجاجّية ملثل هذ  
، عمل املزاعم والتأويالت حق الذات اإلهلّية، وإلبطال هذه خصوم الطباطبائي لصفة االستواء يف قدمهاالعقديّة اليت 
عقائدهم اليت يؤمنون قضات اليت تعرتي االتنوابراز ، م خصوماعتربهالتعارض املوجود يف أطروحات من ي على بسط

إقامة  الشبه منطقي ومآل هذا اإلجراء احلجاجي ،"صفة االسوحاء"بسط رأيه وموقفه العقدي من عمد إىل ، مّث هبا
ا حّجة خصومه بكالمهم وأفعاهلم وجيعله طباطبائيبني القضايا داخل الخطاب، تناظر يُواجه فيه الالتناظر  نوع من

موقفا  يرى  يف األخري يعتنقتأويالت الخصوم، وتأويالت الطباطبائي، ليوازن بني ليهم، ليأيت املَخاطب يف األخري و ع
 .صواب تأويالتهو  صحة خترجياتهب

 (.الوصحرات العقدية المناوئة لوصحره العقدي من صفة االسوحاءإبطال ) 1حّجة الوعديّة 

تقوم هذه احلّجة على مجلة من جج اليت يتسم بنائها الداخلي بالصرامة العقالنّية، و تعّد حّجة التعديّة من أهم احل  
، وقد صرف الطباطبائي يف هوى  املتلقني عقال  و  سطوة احلّجة ومتكنها يف كياناتي العالقات املنطقّية اليت تـَُقو  

وميكن لنا ، صفة االستواء يف تأويل إلبطال ما ذهب إليه خصومهُ  (التعديّة) ّنوذجه التفسريي هذا النوع من احلّجة
  :ه العالقات احلجاجّية بالنماذج التالّيةأن ّنثل هلذ

  بطال تأوبلت الخصحمإل المدرجة حّجة الوعديّة األولى.  

           قوله تعاىلالقضّية: ﴿          ﴾ 

 لعرشاستوى مبعىن أّن ا هل يف ا        الخصوم تأويل. 

 لو جاز كونه يف العرش الستلزم بالتعديّة املكان، والزمان، واحلّيز، واجلسمبالتعّدية       إبطال التأويل حبّجة  . 

 بطال تأويلت الخصحمدرجة إلمال حّجة الوعديّة الثانية. 

 قوله تعاىل                    القضّية : ﴿        ﴾ 

 استوى مبعىن أّن ا هل على العرش     الخصوم             تأويل. 

     الستلزم كونه حمموال   ،لو جاز كونه على العرش    إبطال التأويل حبّجة التعديّة.  
                                                           

إهنا حّجة مؤسسة على قاعدة رياضّية تُتيح نقل الصفة من ميدان إىل آخر بناء  على القياس، يُنظر، عبد العزيز حلويدق، األس  : حّجة التعديّة 1
 .767ص/7االته، جالنظرية لبناء شبكات قرائية للنصوص احلجاجّية، مقال ضمن كتاب، احلجاج مفهومه وجم
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 أشكال التعارض والتناقض برازإلالتعّدية  نستنج أّن الطباطبائي صرف حجة، قاطع احلجاجّيةامل ههذضوء  على  
على  ه احلجة تساعدمنطقّية ملثل هذ، فالخاصّية الشبه لصفة االستواء ويالت اليت صرفها خصومهتأالاملوجودة يف 

ه االسرتاتيجيات ة االستواء، وبالتايل ينتج عن هذة للتأويالت اليت عقدها الطباطبائي لصفهدم كل التأويالت املناوئ
، من خترجيات خصومه فة االستواء، وبني ما قّدمهويالت لصه الطباطبائي من تأجاجّية نوع من التناظر بني ما حنتاحل

والتناقص اليت تعرتي خترجيات خصومه لصفة االستواء، وتثبيت براز كل أشكال التعارض ه إوهذا التناظر مآال
 .لصفة االستواء قدمهاوترسيخ تأويالته العقديّة وتصوراته املذهبية اليت 

  (.لصفة االسوحء ته العقديةاإلمامي وتصحرا المذهبسلطان تثبت )حجج السلطة 

ائتمارا   يشمل كل ما من شأنه أن حيدَث  عنهيتسع مفهوم حّجة السلطة يف اجملال التداويل العريب اإلسالمي ل    
ه النوعية بأمهّية هذ لقد وعى الطباطبائيو ، 1يف كيانات اجلمهور يفضي إىل متكني احلقائق املعروضة، واآلراء املبسوطة

واملتأمل يف ذات سلطة فاعلة يُقوى هبا خطاب وحُيّصل بواسطتها اإلقناع والتداول،  ا  ارها حججمن احلجج  باعتب
وجود مجلة من السلطات الفاعلة اليت حركت  م يل ،(لصفة االستواء) نموذج التفسريي الذي قدمه الطباطبائيال

ة الصحابة، وسلطة العلماء، خطابه، أمهها وأّجالها سلطة القرآن، وسلطة احلديث، وسلطة آل البيت، وسلط
املتلقني، ومُيكن لنا أن ّنثل هلذا اجمللى علها يف كيانات باإلضافة إىل السلطة اللغوية والبالغّية، سلطات هلا شأهنا وف  

 :اعتمده الطباطبائي يف تقرير موقفه العقدي، ويف دعم تصوره املذهيب لصفة  االستواء بالنماذج التالّيةالنظري الذي 

   القرآنسلطة. 

الطباطبائي يعدل و  ،2انتزاع تسليمهو قادرة على جتاوز معارضة الخصم  يُعّد القرآن الكرمي سلطة مرجعّية معرتف هبا  
نحث منه ر األول الذي تُ باعتباره املصدلصفة االستواء  قّدمهاعلى صحة التأويالت العقدية اليت يُ  إليها أثناء تدليله

لصفة  اليت قدمهايالت العقدية اولتجويز التأو  ضد  التصورات ومُتكن التوجهات، وتُع احلقائق، ستمدتُ و  ،العقائد

﴿ :يف قوله تعاىل االستواء         ﴾ -عمد إىل  -استيالئه على ملكهمبعىن  استوى

من  ،ستواءذي صاغه لصفة االال التنزيهي تصوره العقديمن حَتصني  من اآليات القرآنية اليت متكنهُ  استحضار مجلة

                                                           
 .133يُنظر، علي شعبان، احلجاج واحلقيقة وأفاق التأوبل، ص 1
 .177يُنظر، عادل عبد اللطيف، بالغة اإلقناع يف املناظرة، ص 2
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  ﴿ :ه اآليات قوله تعاىلبني هذ   ﴾1 وقوله :﴿        ﴾2ه ، وهذ

وهبذا ُتصبح احلّجة القرآنّية ، 3على انتفاء اجلسم وخواصه عنه تعاىل هي الفاصل الذي يدل -كما يقول-اآليات 
وتتقّوى بواسطتها مسالك  التأويل، ل، ويستقيم على ضوءهاقام هبا الدليسلطة فاعلة يُ سالمي يف اجملال التداويل اإل

      .مبا يُرجحه الدليل النقلي ومشدودة وجتعل اآلراء كّلها موصولة ،االعتقاد

  بيتأهل سلطة.  
سلمني عامة ، ولدى املدرسة سلطة فاعلة يف االعتقاد الديين لدى امل عليه وسلم ل بيت رسول ا هل صلى ا هلإّن آل   
وجينح  الطباطبائي إىل تصدير تأويالته، ودعم خترجياته، وترشيح تصوراته مبا أقره آل  امّية اإلثين عشرية خاصة،اإلم

عر 
ُ
ضة، و بيت رسول ا هل صلى ا هل عليه وسّلم من حقائق هلا طاقات رمزية جتعل املتلقي يذعن للتأويالت العقديّة امل

وألئمة أهل البيت عليهم السالم طريقة مأثورة منهم هي  »: سرتاتيجّية احلجاجّية يف قول الطباطبائيه االوتتضح هذ
يف معىن  رضي اهلل عنها أم سلمةاإلثبات والنفي معا ، اإلمعان يف البحث عن حقائق الدين، بل الذي ُروي عن 

وعلى  ،4(«القرار به إميان، وجلحود به كفراالستواء غري جمهول، والكيف غري معقول،  وا»: )اإلستواء أهنا قالت
العقدّي  تصوره   معامل من صفة االستواء يف حق الذات اإلهلّية، يُرسي الطباطبائيأم سلمة ي أقرته ضوء املوقف الذ

 .الذين جيري هبم اإلمجاع وحيصل التوافق بسلطة أهل البيت ةلصفة االستواء املدعوم
 سلطة الصحابة. 

ديّة للصحابة سلطَة فاعلة ، ومسلكا  ضروريًّا يف أي خطاب تفسريي يروم إصابة اإلقناع والتداول، مُتثل اآلراء العق  
ضمن السياسات الخطابية  من صفة االستواء (رضوان ا هل عليهم) اسرتاتيجّية استحضار مواقف الصحابة وتندرج

: ، ويتضح ذلك يف قوله(االستواء) ه القضّيةهلذ الطباطبائي أثناء بناء معامل تصوره العقديّ  املهمة اليت اهتدي هبا
يف غري األحكام من معارف الدين، ممّا يرجع إىل أمسائه وصفاته وأفعاله وغريها، غري  الصحابةوباجلملة مل يتكلم )

، الصحابة مؤسسة ، وهبذا املوقف العقدي التنزيهي املنبثق عن5(أهنم ينفون عنه لوازم التشبيه مبا ورد من آيات التنزيه
 .خترجياته املدعومة بسلطة الصحابة واملهتدية يأثرهمويضبط معامل  تأويالته،ل ا  رسم الطباطبائي حدودي

                                                           
 .22سورة الشورى، آية،  1
 .263سورة الصافات، آية،  2
 .270ص/21يُنظر، حممد حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن، ج 3
 .213ص /21حسني الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن،جحممد  4
 211ص/21املرجع السابق، ج 5
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 طة الموحن الوفسيريّةسل. 
استدعى الطباطبائي يف ّنوذجه التفسريي الذي حنثه لصفة اإلستواء مجلة من املتون التفسرييّة اليت هلا مواقف عقديّة  

صفة االستواء، وميكن لنا أن نصطلح على هذه املتون، باملتون التفسرييّة املناصرة اليت تُزكي  عقدي من مماثلة ملوقفه ال
 :املتون أهم هذهصحة التأويالت اليت عقدها الطباطبائي لصفة االستواء، 

 االحتجاج للطربسي . 
 التوحيد للشيخ الصدوق. 
  تفسري القمي  . 

اجملال التداويل للمدرسة اإلمامّية، فهي مصادر بالغة األمهّية مُتثل سلطة فاعلة يف  ذه املتون التفسرييّةهل إنّ   
 العقديّ  هالطباطبائي منطلقا يف بناء تصور  الدعائم واملرتكزات اليت قام عليها املذهب اإلمامي، لذلك جعلها

ل صفة الطباطبائي يف تأوي القمي يعضدون ما ذهب إليهو  ،والشيخ الصدوق ،كل من الطربسيلصفة اإلستوء، ف
 .االستواء باالستيالء

  (إثارة العحاطف وإصابة اإلقناع) المدرجةحجة االتصال الوحاجدي. 

قد تباينت ، و 1املتلقي حاسي عواطف وأ ثريتقوم حّجة االتصال التواجدي على استحضار مجلة من الرموز اليت تُ   
اليت  يث وجدنا مجلة من الشخوصالشخوص داخل النموذج التفسريي الذي قدمه الطباطبائي لصفة االستواء، ح

 :حتمل طاقات رمزية فّعالة لدى املسلمني عامة، ولدى املدرسة اإلمامّية خاصة، وتتمثل هذه الشخوص يف

  آل البيت رسحل اهلل صلى اهلل عليه وسّلم. 
  ،أم سلمة رضي اهلل عنها  
 رضي اهلل عنه،  بن أبي طالب علي 
 الصحابة الكرام رضحان اهلل عليهم ، 
 (القمي، والصدوق، والطبرسي) الذين أمثال المذهب االمامي ماءعل ، 

ه الطباطبائي من تأويالت لصفة ، هو متكني ما حنتوذكرهم بأمسائهم مآل استحضار هذه الشخوص يف تقديرناإن  
 .شكوكهبذه الشخوص اليت ال تقبل الطعن، وال تتسرب إليها ال هتديّة  االستواء، وجتويز ما قّدره من خترجيات م

                                                           
 .67يُنظر، عبد ا هل صولة، يف نظرية احلجاج، ص 1
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 (.اسوراتيجية الهدم والورشيح)األقيسة المنطقّية . ج

يندرج القياس املنطقي ضمن اآلليات اإلجرائّية الذهنّية اليت ُتشرعن املسار احلجاجي للخطاب، وتُعلي من شأنه،    
اطبة العواطف ياته يف املمارسة احلجاجّية، من خماولّية، وتنتقل به إىل أعلى مستو وتكثف من قوته وفعالياته الّتد

وإثارهتا، إىل خماطبة العقل الخالص، والقياس يف النظرية احلجاجّية املعاصرة هو عبارة عن تعالق منطقي موجود بني 
 النظر يف النموذج التفسريي الذي قّدمه آل بناقد و  1،يرسم حدودها احملاجج إىل نتائج تفضي جمموعة من املقّدمات

العقائد و  على التصوراتأثناء رّده  استحضرها اليت من األقيسة املنطقّية مجلةوجود  لصفة االستواء، الطباطبائي
ية املذهب رؤ  وترشيح فيعمل على تثبيت وترسيخاملخالفة ملا أقرته املدرسة اإلمامّية اليت ينتمي إىل جماهلا التداويل، 

 ة لعقيدهتم، ويتم ذلكواملناوئ العقائد املخالفةعامة، ولصفة االستواء خاصة، وهدم لقضايا العقيدة  اإلمامي
التناقض والتعارض املوجود يف عقائد  اليت تكشف عن اآلليات العقلية الشبه منطقية باالستناد إىل مجلة من

 : ميكن رصد ما يلياليت أدرجها الطباطبائي املخالفني، ومن بني األقيسة 

  :العرش أّن الذات اإللهية فيين بأّن االسوحاء هح إبطال دعحى القائل . 1

 .هو أن ا هل يف العرشاالستواء يف حق الذات                    (:دعحى الخصحم)المقّدمة الكبرى* 

ال يتناسب  من جعل ا هل يف العرش فقد جعله حمصورا ، وهذا            (:الّرد على الدعحى)قّدمة الصغرىالم * 
 .مع كمال ا هل

 .إذن االستواء يف حق الذات ال حيتمل تأويل أّن ا هل يف العرش                                           :النويجة *

 .أّن اهلل على العرشإبطال دعحى القائلين بأن االسوحاء هح . 2

* *  .  هو أّن ا هل على العرشستوى يف حق الذات اإلهلية اال               (:حى الخصحمعد)المقّدمة الكبرى *
من جعل ا هل على العرش فقد جعله حمموال ، وهذا ال يتناسب         (:الّرد على الدعحى)غرى المقّدمة الص*  

 .مع كمال ا هل

   .العرشعلى إذن االستواء يف حق الذات ال حيتمل تأويل أّن ا هل                 :النويجة* 

                                                           
 .123/121يُنظر، حممد العبد، النص والخطاب واإلتصال، ص 1
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 :من قضّية االسوحاء طباطبائيالبناء المنطقي لمحقف ال .2

 »)             :الكبرىالمقّدمة  *              »)و(«          ») 

 .تدّل اآلية على انتفاء اجلسم وخواصه عنه تعاىل                :المقّدمة الصغرى* 

االستيالء، ولي  االستواء مبفهوم  الذات اإلهلّية هويف حق  ستواءإذن اال                         : النويجة * 
 .البشر

، نستنج أّن هذا لصفة االستواء الطباطبائي طابية املستنبطة من النموذج الذي حنثهعلى ضوء هذه األقيسة الخ   
دي تصور عق، وبناء ، هدم كل ما هو خمالف للعقيدة التنزيهوالرتشيح األخري يعتمد على اسرتاتيجّية اهلدم، والبناء

ال يستبدل سلطان النقل بسلطان العقل، إاّل عندما يرمي » الطباطبائيبصرامة العقل، وّدقة املنطق، ف تنزيهي مّدعم
التنزيهي  وهبذا ُيصبح موقفه 1«إىل حتقيق النظر، وتثمني البصر فيما بدا له من تأويالت وفيما عرض له من حقائق

، وتصوراته ه احلجاجّيةمآالت من حتقيق كنهاليت متُ  املنطقآلة و  ،ن العقللصفة االستواء مّدعم بسلطاالذي قّدمه 
 .تصديقا  وإميانا   متلقيه يف كيانات االعقديّة اليت يسعى إىل متكني مضامينها، وترسيخه

 (قراءة تقحيمّية لقحة لحجج المدرجة  في شرعنة تأويل صفة االسوحاء)السّلم الحجاجي . د

بنظرية السالمل احلجاجّية، وذهبنا إىل أّن هذه النظرية تقوم على التدرج  ةيف مقامات سالف لقد سبق أن انشغلنا    
، جا  تدعم نتيجة واحدةجمموعة من األقوال متثل حج هناك بني األقوال واحلجج يف عالقتها بالنتائج، أي إذا كانت

وقد حرصنا يف ، 2حتقيقها احملاجج يروم حيث قوهتا يف دعم النتائج اليتفإن هذه احلجج بطبيعة احلال تتفاوت من 
يف سبيل ترشيح تأويله العقدي  الطباطبائي طّوعها اآلليات احلجاجّية اليت استخراج خمتلفاملباحث السابقة على 

 القوةمن حيث  بالتفاوت احلجج اليت قّدمها متّيزت إاّل أنّ صفة االستواء يف حق الذات اإلهلّية، ه لالذي حنت
، وهذا ما سنحاول رصده يف السّلم لصفة االستواء اليت عقدها والتخرجيات تأويالتدهتا للمسانالضعف يف و 

 :احلجاجي التايل

 سّلم الحجج الجاهزة المدرج لونزيه الذات اإللهّية عن فعل االسوحاء. 

                                                           
 .131علي الشعبان، احلجاج وأفاق التأويل، ص 1
 .210قناع يف املناظرة، صيُنظر، عبد العايل قادة، بالغة اإل 2
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  .الذي يتصوره البشر االستواء فعل لذات اإلهلّية عنتنزيه ا النتيجة         

﴿تعاىل قال (    3)احلجة          »)    

﴿:  قال تعاىل(     3)احلّجة         ﴾ 

﴿: وعن أيب عبد ا هل عليه السالم، فقوله   (6)احلّجة           ﴾ وهو مستول على العرش. 

 .االستواء غري جمهول، والكيف غري معقول، واالقرار به إميان:أهنا قالت عن أم سلمة يف معىن اإلستواء(    1)احلجة
 .استوى من كل شيء:وروى القمي  يف تفسريه فقال(     7)احلّجة

﴿عبد ا هل عن  ُسئل أىب ويف التوحيد (  1)احلّجة          ﴾ استوى من كل شيء: فقال . 

﴿: ُسئل الطربسي عن قوله(     2)احلّجة         ﴾ استوىل على ما دّق وجلّ : فقال. 

 
 
 

  ُلونزيه الذات اإللهّية عن فعل االسوحاء ةالمدرجالصناعية  ّيةجاالحجالملفحظات م ل  س. 

 .الذي يتصوره البشر تنزيه الذات اإلهلّية عن فعل االستواء       النتيجة     

 .من جعل ا هل مستوي يف العرش فقد جعله حمصورا ، وهذا ال يتناسب مع كمال ا هل     (7)ةاحلجّ    

 .وهذا ال يتناسب مع كمال ا هل من زعم أنّه مستوي على العرش، فقد جعله حمموال ،     (1)احلّجة   

  .من زعم أّن ا هل من شيء فقد جعله حمدثا  و     (2)احلّجة   

 

نستنتج أّن السلم احلجاجي األول يتكون من حجج جاهزة متفاوتة  للسّلمني احلجاجّيني، أولّيةٍ وصفيٍة  قراءةٍ يف  
ل العلماء افيما بينها يف دعم التأويل الذي حنثه الطباطبائي لصفة االستواء، إْذ وجدنا يف أسفل السّلم احلجاجي أقو 

  الصحابة يف صفة االستواء، مّث أهل البيت، مّث احلّجة القرآنّية يف صفة االستواء، مّث تليها و فق حركة تصاعديّة أقوال
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كأقوى حّجة يُعضد هبا تأويالته، ويزكي هبا خترجاته لصفة االستواء، أّما السّلم احلجاجي الثاين فهو عبارة عن 
 ضحد وإبطالو أيضا  لدعم تأويالته العقّدية، ملفوظات صناعّية تصّرف فيها الطباطبائي، وهذه امللفوظات مدرجة 

ميكن القول بأّن كل  احلجاجيني  السلمني هذين على ضوءو صفة االستواء، الخصوم ل العقديّة اليت قّدمها التصورات
 اء اليتاالستو  فةص عناحلجج املبسوطة تدعم نتيجة واحدة، وعقيدة واحدة، أال وهي التنزيه املطلق للذات اإلهلّية 

 .التنزيهي الذي حنثه هلذه القضّية العقديّة هُ تصور  ليت تعارضا كّل التصورات  يتصورها البشر، وضحد

 .مناقشة أدلة الطباطبائي في تقرير المحقف العقدي من صفة االسوحاء.ه

ه الطباطبائي لصفة االستواء، وأّناط احلجج املعتمدة يف تقرير وتربير يف التصور العقدي الذي حنت مآالت النظر إنّ  
أمجعت املدرسة  ل التداويل الذي ينتمي إليه، فقدهذا األخري شكّل امتدادا  للمجا هذا املوقف، أفضت إىل أنّ 

على  اإلمامّية بتوجهاهتا املذهبّية، وتفرعاهتا الطائفّية على تأويل صفة االستواء باالستيالء، فنجد هذا املنحى التأويلي
وغريهم  4والفيض الكشاني 3الطبرسيو  ،2الشيخ المفيد، و 1الشيخ الصدوق عند كل من ،سبيل املثال ال احلصر

 حنتهاميكن القول أّن الطباطبائي جعل آراءه العقديّة اليت  عليه و  من كبار مفسري املدرسة اإلمامّية اإلثين عشريّة،
، لتكون آراءه العقدية امتدادا  ه من حقائقو طعقائد، وما بس لصفة االستواء موصولة بكل ما أقره شيوخه من

الستواء، أّما إذا ما تطرقنا إىل مواقف املدرسة السنّية من صفة االستواء، فنجدها ختتلف كلّيا  عن صفة امن  آلرائهم
ال سبيل املثال على  جند هذا املنحى التأويليو ، بالعلح والقصدإىل تأويل صفة االستواء  فذهبوا نظريهتا اإلمامّية،

، 2(ه541ت)وابن عطية  1(ه513ت) واإلمام والبغحي،5(ه213ت) والطبريعند كل من  احلصر،

                                                           
 .720الصدوق، التوحيد، ص، يُنظر، (فهو مستوٍل على العرش ومالك له) :أثناء تأويله لصفة االستواء إىل القول الشيخ الصدوقيذهب   1
تصف االستواء واستواؤه على العرش، هو استالءُه على امللك، والعرب ) :أثناء تأويله لصفة االستواء إىل القول الشيخ المفيديذهب   2

 11م، ص1026الشيخ املفيد، تصحيح اعتقادات االمامّية، تح، حسن دركاهي، املركز اإلسالمي الثقايف، يف جممع اإلمامني، (باالستالء
تفسري القرآن،  يُنظر، الطربسي، جممع البيان يف( واستوى مبعىن استوىل على السماء بالقهر: )أثناء تأويله لصفة االستواء إىل القول يذهب الطبرسي 3
 36ص/ 2ج
فيصري معىن استوى نسبته إىل كّل شيء حال كونه مستولّيا  على الكل، ففي اآلية :)...أثناء تأويله لصفة االستواء إىل القول الفيض الكشانييذهب  4

 .213ص/ 7ن، ج، الفيض الكشاين، الصايف يف تفسري القرآ(داللة على نفي املكان عنه سبحانه خالف ما يفهمه اجلمهور منها
»: )يف تفسريه لقول تعاىل الطبرييذهب   5                           » ) يعّلق

امع البيان عن تأويل آي القرآن، يُنظر، الطربي، ج( على عليه علّو ملك وسلطان، ال علّو انتقال وزوال...انه عال عليه: فإنه يعين: )قائال  
 . 101ص/1، ج263ص/2ج
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وعلى  من كبار مفسري املدرسة السنّية، وغريهم 4(ه1232ت)والطاهر بن عاشحر   3(ه371ت)والقرطبي
  آراء جماله قام بتكري 5نستنتج أّن الشيخ الشعراوي ،اإلمامّية والسنّية ضوء هاذين املوقفني املتبايننْي بني املدرستنيْ 

عمل على ترسيخ مبادئها العقديّة بكل احلجج املمكنة، والطرق ، مع ال(درسة السنّيةامل) التداويل الذي ينتمي إليه
العمل على املتاحة، ونف  الشيء فعله الطباطبائي حني ذهب إىل ترشيح اآلراء العقديّة جملاله التداويل اإلمامي، و 

 .لصفة االستواء التأويالت العقديّة اليت قّدمها أسالفه تكري 

 

                                   

     

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

 »: )يف تفسريه لقول تعاىل البغحييذهب  1                         » )  يعّلق قائال :

، يُنظر البغوي، (  كيف، جيب على الرجل اإلميان هبا، ويكل العلم فيها إىل ا هل عز وجلفاالستواء على العرش صفة  هل تعاىل، بال....يعين عال عليه)
 .176ص/7، ج137، ص1معامل التنزيل، ج

 »: )يف تفسريه لقول تعاىل ابن عطيةيذهب  2                       »)عّلق ي

 .2013، يُنظر، إبن عطية، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،  ص(عال على العرش، والنظر الصحيح يرفع هده العبارة: واملعىن: )قائال  
تأخرين إذا وجب وللعلماء فيها كالم، وفد بّينا أقوال العلماء فيه، واألكثر من اللمتقدمني وامل: )يف موقفه من صفة االستواء بقوله القرطبييذهب  3

نزيه الباري تبارك تنزيه الباري سبحانه على اجلهة والتحّيز، فمن ضرورة ذلك ولواحقه الالزمة عليه عند عامة العلماء املتقدمني وقادهتم من املتأخرين، ت
ويلزم هن املكان واحلّيز احلركة وتعاىل عن اجلهة، فلي  جبهة فوق عندهم، ألنه يلزم ذلك عندهم مّت اختص جبهة أن يكون يف مكان أو حّيز، 

ومل ينكر أحد من السلف الصاحل أنّه استوى على عرشه حقيقة ، وإّنا جهلوا كيفّية االستواء، فإنه ال تُعلم حقيقته،  ...والسكون للمتحّيز، التعرّي واحلدوثـ
، 3/يُنظر، القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ج( عةاالستواء معلوم، يعين يف اللغة، والكيف جمهول، والسؤال عنه بد: كما قال اإلمام مالك

 171/173ص
وقد كان السلف يتّلقون أمثاهلا بال حث  وال سؤال ألهّنم علموا املقصود اإلمجايل : )يف تفسريه لصفة االستواء إىل القول الطاهر بن عاشحريذهب  4

يُنظر، الطاهر ( استوى ا هل على العرش وال نعرف لذلك كيفا ، فكانوا يأبون تأويلها: قولونوكانوا إذا ُسئلوا عن هذه اآلية ي...منها فاقتنعوا باملعىن جممال  
 .237ص /1بن عاشور، التحرير والتنوير، ج
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 :خاتمة  

يف الفصل األّول  نااألربعة مجلًة من القضايا النظرية والتطبيقية، فعرض افصوهل ت هذه األطروحة من خاللعاجل    
احلركة السوفسطائية  ذمن النظرية احلجاجيةفاهيم عامة حول بالغة احلجاج يف السياق الغريب الذي يُعّد مهد م

رية احلجاجية يف الرتاث أبعاد النظ تقص   يف هذا الفصل كما حاولنا  ،إىل شاييم برييلمان وصولً  مرورًا بآرسطو
للخطاب  نا فيه، أّما الفصل الثاين فقد تطرقالبالغية والتفسريية واألصولية والفقهية والفلسفية ختلف معارفهالعريب مب

جاج  من حي  البنا،، ولليا  التلليل احلجاج  ال ي أفرتاها الدراسا  البالغية اعمعاصر،، أّما الفصل الثال  احل
يف هذين  عبار، عن قرا،، حجاجية يف تفسري حممد الشعراوي وحممد حسني الطباطبائ ، فعملنا اوالرابع فكان
ولقد توصلنا من خالل حبثنا  ، كل ى اعمدونتني التفسريينة، واألبعاد التداولية يفاحلجاجيّ  اعمناح على تتبع  الفصلني

 :أمههاالنتائج  مجلة من يف مستوييه النظري والتطبيق  إىل

  نتاج تقوم على اعمغالطة واإليهام يف إكبالغة مؤثرٍ، ومهمٍة بالرغم من أهنا   بروت البالغة السوفسطائية
 .خمتلف اخلطابا  اعمعرفية

 لرسطو للبالغة السوفسطائية، وذلك بكشف اعمغالطا  اعموجود، يف احلجج و  سقراط وأفالطون تصدي
 ،يف خمتلف خطابااهم اعمعرفيةا وهنال ي يقّدم

  األفالطونية، ليقّدم بذلك  لصرامةاعمتجاوت، لناهضة للبالغة السوفسطائية، و اعمرسطية ألابالغة البروت
اعمغالطا  السوفسطائية، والصرامة ال ي ُعر ف هبا  يبتعد عن و جماله الحتمال، ًا بالغي اً منوذجلسطو 

 .لفالطون يف النموذج البالغ  الذي قّدمه
  ،صياغة منوذج بالغ  حجاج  جديد من قبل لرسطو يقوم على تفاعل ثالثة عناصر اللغوس، والباتوس

اعمقام   كما اهتّم يف مشروعه البالغ  بطرق إنتاج اخلطاب احلجاج ، مركزًا على اجلانب  واإليتوس،
 . واللغوي والتداويل واألدائ  واحلجاج  للخطاب

  هيمنة البالغة الشعرية على جممل اعمنجزا  النقدية يف الرتاث العريب القدمي على حساب البالغة
جنس على حساب  أمهها مركزية جنس الشعر يف الثقافة العربية احلجاجية، وتأيت هذه اهليمنة لعتبارا 

 .اخلطابة
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 حلجاج  للبالغة اليوناين يف الرتاث العريب على يد الفالسفة اعمسلمني الذي قرأوا لرسطو لشق ابروت ا
الكندي، الفرايب، : )ة العربية اإلسالمية، وخنص بالذكريوترمجوا له، وشرحوا متنه، مّث أخضعوه للخصوص

 .(ابن سينا، ابن رشد
 الذي فصل بني ، ول سيما حاتم القرطاجي لة متأخر، ببالغة الفالسفة اعمسلمنيتأثر بعض النقاد يف مرح

، فقّدم بالغة ختييلية كل جنس أديب  يراع  خصوصية ًا بالغياً بالغة الشعر وبالغة اخلطابة، وقّدم منوذج
 .قها الشعري، وبالغة حجاجية يف شقها اخلطايبشيف 

 الذين استعانوا جتل  النظرية احلجاجية كممارسة عند كل من اعمتكلمني، وعلما، األصول، والفقها ،،
اهد، يف خترجيااهم، واستنباطااهم، إّل أّن  هذه و مبختلف اآلليا  احلجاجية من استدلل، وقياس، وش

، كما عرف مصطلح احلجاج تداخاًل يف الثقافة العربية مع اجلدل تنظريكاآلليا  كانت كممارسة ل  
 .والربهان واخلطابة

  ٍال ي ل حتتف  الصارمة العقالنية الديكارتية ومعرفية نظرًا لربوت دخول النظرية احلجاجية يف أتمة فلسفية 
بالحتمال والظن، إضافًة إىل ظهور اعمذهب التجرييب احلس ، كل هذه العوامل أّد  إىل  أفول البالغة 

اعمميز  على حساب شقها التداويل احلجاج  األديب منها اجلمايل الشق األسلويب واختزاهلا والقتصار على
 .هلا

  يف تاريخ البالغة، فأعادوا إحيائها وبعثها  ن يف العصر احلدي  واعمعاصر القولاستأنف الدارسون الغربيو
 .قاما بثور، يف حقل الفلسفة واعمنطق  اللذان وألبرخت تيتكاه شاييم بيرلمانمن جديد، ولسيما 

 أبعاد  إضفا، "(اللبالغة الجديدة" مصنق في الحجاج) يف كتاهبما كل من بيرلمان وتيتكاه حاول
عقالنية شبه منطقية على احلجاج، وختليصه من دائر، اإلاهام والتالعب والسفسطة ال ي طالته على مّر 

، لذلك تها المنهجية من حقل المنطقافأسسا لنظرية بالغية تبتعد عن المغالطة، وتقترض آليالزمن، 
حاول  بالغي منطفيهو مشروع  وتيتكاه وتيتكاه بيرلمانه ميكن القول أّن اعمشروع احلجاج  الذي ّقدم

 .اخلطابة والربها واجلدلفيه اعمزج بني احلجاج واعمنطق، كما عمال على ختليص احلجاج من حقول 
 أمهها النظرية احلجاجية اللسانية التداولية وتيتكاه بريعمان ما  قّدمهنظريا  حجاجية ختتلف عن   بروت ،

أّن اللغة حتمل  اهتم باألبعاد احلجاجية اعمسجلة يف بنية اللغة، إْذ رأى وال ي ،(أوزفالد ديكرو)ال ي قّدمها 
 ال ي اختذها كمنهج إجرائ  لنظريته وطيااها طاقا  حجاجية، ليقّدم لنا جمموعة من اعمؤشرا يف جوهرها 

 .إخل...الروابط احلجاجية، والعوامل احلجاجية، ونظرية السالمل احلجاجية، واعموجها  احلجاجية: أمهها
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  ال ي  ،المساءلة الحجاجية نظرية يف بميشال ماييرقيام مشاريع حجاجية إضافية أبرتها تلك ال ي تعّلقت
هبا عن سؤال مقدر يستنتجه  أو وجهة نظر جُيابُ  اً معتربًا احلجة جواب ،(سؤال، جواب)تقوم على توج 
ا من اخلطاب اعموجه له، كما برت على الساحة النقدية النموذج احلجاج  الذي قّدمه اعمتلق  ضمنيً 

، فسعى إىل بنا، منوذج الصوري اعمنطق والذي يقوم يف بعده اإلجرائ  على قوانني ستيفان تولمين
من   يف منوذجه احلجاج بليز غرايز، كما انطلق ه تفاعل اعمتلق مبوجب مغلق يُقص  عمل  حجاج 

فحاول التنظير لمنطق طبيعي بختلف عن فرضيا  تبل  يف اعمنطق الذي حيكم اخلطابا  الطبيعية، 
 .نظيره الصوري

 والنظريا  واعمناهج الغربية إىل إغنا، الدرس البالغ   على اعمشاريعاعمعاصرين  مسح انفتاح الباحثني العرب
الغربية  بالغةال ا أنتجتهمد قرا،، الرتاث البالغ  يف ضو، عامة، والدرس احلجاج  خاصة، فمنهم من أعا

منهم من تبىن النظرية و  ،(محمد العمري، وحمادي صمود)مثل  من مفاهيم وتصورا  احلديثة
: عكف على ترمجة ما أنتجه الغرب من نظريا  يف حقل احلجاج أبرتهمف ،كما ه   الغربية احلجاجية

ل التوفيق بني الرتاث ومنهم من حاو  (إلخ...عبد اهلل صولة، أبو بكر العزاوي، والحسين بنو هاشم)
، وعلى ضو، هذه (، وصالح فضلطه عبد الرحمان)وما أنتجته البالغة الغربية أمههم  ،ريبالبالغ  الع

 بصفة أخص، احلجاج لدرس لو  البالغ  العريب بصفة عامة، لدرسرؤية جديد، لتدشني التجاذبا  مّت 
 .احلدي  تعكس وع  وعمق ونضج الدرسا  البالغية واحلجاجية يف النقد العريب وهذه الرؤية

  قد وفّر  لنا النظرية احلجاجية اعمعاصر، لليا  إجرائية متتات الشق التطبيق  للبل ، فأّما فيما خيص
ال ي ينبي  احلجاجية باعمرونة مكنتنا من التعامل مع خطابا  اعمفسرين والتفاعل معها لكشف اخلطاطة

ومن بني النتائج ال ي توصلنا إليها أثنا، قرا،تنا احلجاجية  يف شقه النظري، عليها اخلطاب التفسريي
 :يل  ما حممد متويل الشعراوي وحممد حسني الطباطبائ  لتفسرييْ 

 :الشيخ الشعراويب الخاصة التفسيرية مدونةلل الحجاجية قراءتنافي متوصل إليها النتائج ال . أ
 إْذ وجدناه يراوح بني احلجج التفسريي لدى الشعراوي على مبدأ التنوع يف نظام احلجج،  يقوم اخلطاب

والشعر العريب، القرلن الكرمي، واحلدي  النبوي، وأقوال الصلابة، واألمثال، واحلكم، "اعمتمثلة يف اجلاهز، 
 (.ه منطقيةالستدلل  العقلية، واألقيسة الشب)واحلجج الصناعية اعمتمثلة يف (  إخل...والنظريا  العلمية

   لقد صرف الشيخ الشعراوي أثنا، حماولته إثبا  وجود اهلل مجلًة من اإلمكانا  احلجاجية، والطاقا
 بواسطته يرسخ حجاجياً  باعتبارها منفذاً  واألدلية النقلية دلة العقلية،اإلقناعية القائمة على اعمراوحة بني األ
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دليل الفطر، ودليل األنفس، )وجود اهلل وميكنها يف كيانا  متلقيه، وقد قّسم أدلة وجود اهلل إىل  قضّية
 .هتعكس وجود اهلل يف نظر وكل هذه األدلة  (ودليل األفاق

  احلجاجية، إْذ وجدناه يهدم كل العقائد اعمناوئة يؤسس الشعراوي لقضية وجود اهلل عن طريق تفنية اهلدم
 واعمخالفة، ولسيما عقائد اعمللدين، واعمشككني، مث يعمد إىل بنا، منوذج عقدي مّدعم بقو، احلجج

 
ُ
 .   ال ي يسعى إىل ترشيلها ومتكينها يف كيانا  متلقيه عقديةة خلدمت تصوراته الجه  و  اعم

  اكتفا، الشعراوي أثنا، حماولته إثبا  وحدانية اهلل باألدلة العقلية احملضة، فوجدناه ُيسخر مجلًة من احلجج
  العقلية ال ي تبطل الزعم القائل بتعدد اآلهلة، مث يؤسس لقضية وحدانية اهلل من منطلقا  عقلية تتجاوت 

 .م بالنقلعمتلق  الذي ل يسلّ لعتبارا  مقامية متعلقة با وهذا اإلجرا، جا،النقل،  سلطان
 ،اعتماد الشعراى أثنا، تأويله للصفا  اإلهلية على مجلة من احلجج ال ي تعضد تأويالته وتزك  خترجياته 

وبني حجج ( احلجة اعمعجمية، احلجة النلوية، احلجة البالغية)وقد توتعت هذه احلجج بني حجج لغوية 
ضرًا بقو، يف نصوصه التفسريية ال ي تطرقت آليا  ولسيما الشاهد الشعري الذي كان حا جاهز،،

 الصفا ، كما اعتمد على لرا، شيوخه من اعمفسرين باعتبارهم سلطة حُيصل  هبا اإلقناع والتصديق
 . واإلميان

  حجة ذا  بنا، ): انتظام احلجة يف تفسري الشعراوي عامة، ويف شقه العقدي خاصة وفق ثالثة مستويا
ته رب ا يتصرف فيه الشعراوي خب، احلجة بوصفها فعاًل استدلليً مباشرً، يف اخلطاب مدجمة استدليل مستقل

الشعراوي إلفاد،  ا، احلجة بوصفها فعاًل استدلليا يأيت هبوتوجيهه تصريف الكالم وقدرته علىوحنكته 
 (ق  ودفعه إىل تقومي ما يُقّدم له من عقائد، وما يبسط له من حقائقاعمتل
محمد جسين قراءتنا الحجاجية للمدونة التفسيرية الخاصة ب فيالنتائج المتوصل إليها  . ب

 :الطباطبائي
  ،يقوم اخلطاب التفسريي لدى حممد حسني الطباطبائ  على نوعية خمصوصة من احلجج تعكس بصور

ي ينتم  إليه، اإلمام ، فاحلجة يف تفسري الطباطبائ  مصطبغة بأصباٍغ اعمذهب الذ جلّية انتما،ه اعمذهيب
وإصطباع احلّجة باعمذهب يوجه حركتها وحيّدد أبعادها التداولية ويقرهبا من دائر، الستعمال اعموظف الذي 

 .جناعتها الستدللية ويفرغها من قواها التأثريية ويقّلُل من بعض اعمقاما  قد يُبطل
 ته على متكني العقائد اعمنلوتة ضمن الروافد التأويلية اعمهمة ال ي ساعد احلجة يف تفسري الطباطبائ  تندرج

 .جماله التداويلمام  الذي ينتم  إىل اإلواحلقائق اعمبسوطة، وتسييج معتقدا  اعمذهب 
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 وقد توتعت هذه باحلجة النقلية اكتفا، الشيخ حممد حسني الطباطبائ  أثنا، تطرقه لقضية وجود اهلل ،
ما عّضد أركان هذه ة القرلنية، وذلك بالرجوع إىل القرلن الكرمي إلثبا  وجود اهلل، كاحلجج بني احلجّ 

القضية بالعتماد على النصوص الروائية اعمنسوبة ألهل البيت باعتبارهم منابع الستلهام ومصادر 
إلثبا  الطباطبائ   يستند إليهاالستشهاد يف اعمذهب اإلمام ، مّث يأيت احلدي  النبوي كلجة ثالثة 

من اعمفسرين، أّما فيما  رسة اإلماميةدمبراجع اعم الكثيف وجود اهلل، كما ل ميكننا أن نغفل استشهاده
اعمنهج على عتمد بخيص احلجة العقلية فه  شبه منعدمة، ويرجع غياب العقل لقناعا  اعمفسر الذي 

 .األثري يف تفسريه
  وقد   اهلل إىل مجلة من احلجج توتعت بني نقلية وعقلية،عدول الطباطبائ  أثنا، حماولته إثبا  وحدانية

ذه القضية ال ي تستدع  أمهية ه: كان لللجة العقلية حضورًا طاغيا يف هذا اعمبل  لعتبارا  منها
العقل  الذي حيسم بدرجة كبري، اجلدل والتناتع احلاصل حول هذه القضية، ولسيما أثنا،  تفعيل النظر

آلهلية، كما ل ميكننا إغفال إخالصه لللجة القرلنية وللنصوص الروائية إبطال وهدم فكر، تعدد ا
رائهم من ل ام  الذين اختذهمذهب اإلماعم مفسريو  نبوية، وسلطان اعمتون التفسريية عمراجعواألحادي  ال
 .ميهد هبا لقضية وحدانية اهلل حجاجية  كمقدما  ومنطلقا  وتوجهااهم

 لصفا  اإلهلية باآلرا، العقدية ألهل البيت الذين ميثلون مؤسسة التشربع اكتفا، الطباطبائ  أثنا، تطرقه ل
بآرا،  علما، ومراجع  اعمذهب الشيع   اإلمامية، مّث عضّد هذه العقائد والتأويال العقدي يف اعمدرسة 

 .الذي يُعّدون امتداد عمؤسسة أهل البيت وممثليها

ي بني الشيخ الشعرواي وحممد حسني الطباطبائ  هو ساحة ويف هناية البل  ميكننا القول أّن اخلطاب التفسري 
تفسرييتني لكل منها مرجعايته اعمذهبية وتصوراته العقدية وتوجهاته الطائفية، جتاذب وتباين واختالف بني مدرستني 

وقد مسلت لنا اعمقاربة احلجاجية بكشف هذه التجاذبا  ال ي بي على أساسها اعمفسران اجتهادااهم 
مدعمة ومعضّد، ومطعمة برتسانة شكلية واعمعنوية، وتقدميها للمتلق  التأويلية لفك مغالق النص القرلين ال/ةالتفسريي

من احلجج تعكس النتما،ا  العقدية لكل مفسر، وح ى يضمن عملنا هذا مرتبة موافقة مبادئه ومنطلقاته، 
الستدللية واختالف اعمناح  احلجاجية بني  جيب علينا أّن ننوهَّ أخريًا بأّن تباين الطرق نتائجة وحماصالتهو 

اعمفسرين عامًة، واعمفسرْين خاصة، إمنا هو إجرا، خطايب يرم  إىل النتصار عمؤسسة اإلنتما، ال ي حتمل أبعاداً رمزية 
 .قويًة  يف شعور أو ل شعور كل مفسر
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وهبكذا يكون العمل قد أدرك هنايته اعممكنة، لملني يف أّن يكون ما قّدمناه مبثابة إضا،، كشفت خفايا وخبابا  
، كما نأمل أن نكون قد إقناعيةاخلطاب التفسري وما حيويه من لليا  حجاجية، وسياسا  خطابية، وطاقا  

ظرية حجاجية عربية هلا خصوصيااها النظرية قّدمنا قرا،، جديدً، ومغايرً، للخطاب التفسريي ُتسهم يف بنا، ن
 .واإلجرائية

على رعايته  (ندحماني نور الدي. د) الشكر والثنا، لألستاذ اعمشرفويف األخري جيب أن ل نغفل الناس حقهم، ف
 .هلذا البل  ومتابعته احلريصة، واهلل من ورا، القصد وهو اهلادي إىل سوا، السبيل
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                                                   :فهرس اآليات القرآنية: 1الملحق رقم 

اسم  اآلية                                  
 السورة

رقم 
 اآلية

 حةالصف

﴿                ﴾                   30 22 األنبياء 

﴿                    

     ﴾ 

 31 22 اإلسراء

﴿                  

              

 ﴾ 

 32 151 األنعام

﴿                 

                  

  ﴾ 

 33 22 النحل

﴿                    

               ﴾ 

 34 31 طه

﴿                ﴾ 35 131 البقرة 

﴿                  

 ﴾ 

 38 52 النساء

﴿                
 40 11 األحزاب
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       ﴾ 

﴿                    

                  ﴾ 

 46 24 نورال

﴿       ﴾ 31 11 الفاتحة 

﴿                         

     ﴾ 

 43 12/15 ق

﴿             

   ﴾ 

 47 13 يس

﴿              ﴾ 63 253 البقرة 

﴿        ﴾ 63 253 البقرة 

﴿                    

              ﴾ 

 64 253 البقرة

﴿                         

   ﴾ 

 65 42 هود

﴿      ﴾ 65 .124 البقرة 

﴿             ﴾ 67 111 البقرة 

:﴿                

                   

           ﴾ 

 202 21 العنكبوث
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﴿                  ﴾ 222 132 البقرة 

﴿       ﴾ 224 22 البقرة 

﴿                  

   ﴾ 

 224 42 البقرة

:﴿                   ﴾ 225 212 البقرة 

﴿                   

 ﴾ 

 226 .133 البقرة

﴿             ﴾ 227 1/2 الفاتحة 

﴿         ﴾ 228 13 يوسف 

﴿                

                      

  ﴾ 

 229 35 النساء

﴿       ﴾ 230 255 البقرة 

﴿                      

                      

      ﴾ 

 233 11 الروم

﴿                 ﴾ 236 13 الزمر 

﴿         ﴾ 248 21 الذاريات 
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﴿                   

                      

                       

                

            ﴾ 

 258 132 البقرة

﴿                       

                 ﴾ 

 279 .22/21 اإلسراء

﴿           ﴾ 290 11 الشورى 

﴿                      

             ﴾ 

 298 32 المائدة

﴿                       

     

 323 2 الرعد

:﴿         ﴾ 350 12 القيامة 

﴿                  

                       

      ﴾ 

 351 111 النساء

﴿               

                    

     ﴾ 

 352 13 الفتح
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﴿                     

                ﴾ 

 352 13 الزمر

﴿                       

      ﴾ 

 353 152 البقرة

   ﴿                 

  ﴾ 

 354 13 يس

﴿          ﴾ 357 13 النساء 

﴿                 

                      

                    

              ﴾ 

 436 52 األعراف

﴿       ﴾ 438 152 الصافات 

﴿         ﴾ 438 5 طه 

﴿         ﴾ 439 53 المومنون 
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 . ف بأعالم البحثالتعري :2رقم  محلق

 .التعريف باإلمام محمد متولي الشعراوي .1

 : مولده ونشأته.أ

سنة إحدى وعشر  يف اخلامس عشر من أبريل الدقهلية حمافظة 1دقادوسالشيخ حممد متويل الشعراوي بقرية  ولد
لصالة  والده عن الذهاب إىل املسجد، ويف ليلة ميالده تأخر  2م مبنزل والده1111تسعمائة وألف ميالدية 

لقد : فرّد خايل متويل وقال: ؟ قأجابه بأّن زوجته تضع، يقول الشعراوي.مالذي أخرك يا متويل: الفجر فسأله خاله
رأيت الليلة حلما غريبا استيقضت منه على موعد صالة الفجر، رأيت كتكوتاً فوق هذا املنرب، وأشر بيده إىل منرب 

أصل الكتكوت الفصيح خيرج من البيضة : أيته خيطب يف الناس، وضحك احلاضرون وقال أحدهمر : اجلامع، وقال
 .3يصيح، وهنا عاهد والده اهلل تعاىل أن يهبه إىل األزهر ليصيح عاملاً 

حممد بن السّيد متويل الشعراوي احلسيين نسباً، وولدته امسها حبيبة ينتهي »  فهو وميتّد نسبه إىل آل بيت النبوة،
 4«.نسبها من ناحية والدها إىل اإلمام احلسني بن علي

من عمر، على يّد حمفظ القرآن بالقرية الشيخ عبد اجمليد باشا الذي كان  العاشةحفظ القرآن الكرمي كله وهو يف   
، وعلى الرغم من كرب سن هذا الشيخ وشيخوخته شرةاحفظت القرآن وأنا يف الع »: شيخاً مسناً، يقول الشعراوي

يعلقنا فيها إْذ حنن مل حنفظ جيداً، أو مل ننطق  اليت كان "الَفَلَكةَ "د كنا مجيعا هنابه وخنشى عكازه، ونتذكر فق
 .5«نطقاً سليماً، وكان والدي يقول له اضربه واكسر له ضلعاً إْذ هو أمهل يف شيء

من حسن »:وحتصيله، فقد قال عنهاولقد كانت البيئة اليت نشأ فيها الشيخ الشعراوي مساعدًة على طلب العلم 
حظي أّن البيئة اليت نشأت فيها تتسم بالصالح والتقوى، فأّما عن بيئيت اخلاصة فقد كان أيب رجاًل طيباًـ وجدي  

                                                           
هي بلدة صغرية يف نواحي مصر، تقع على هنر النيل شرقاً فرع دمياط من القري القدمية، اشتهرت بتجليد الكتب، وصناعة احلصري الريفي،  :دقادوس 1

 .11م، ص1111، دار أخبار اليوم، 4وجتيري كسور العظام، يُنظر، سعد أبو العينني، الشعراوي الذي ال نعرفه، دار أخبار اليوم، ط، 
 .11م، ص0212، القاهرة، 1بطيشة، حممد متويل الشعراوي، شاهد على العصر، دار الفاروق، ط،  يُنظر، عمر 2
، 1، ويُنظر، حممود جامع، وعرفت الشعراوي، دار التوزيع والنشر اإلسالمية، ط، 1/6يُنظر، سعد أبو العينني، الشعراوي الذي ال نعرفه، ص 3

 .21، ص0221
 .21سعد أبو العينني، الشعراوي الذي ال نعرفه، ص 4
 .14املرجع نفسه، ص 5
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كان رجاًل له يف طريق اهلل جمال، والبيئة العامة اليت أعيش فيها هي قرية، والقرية عادًة ال توجد فيها املباذل ايل 
 1«ن، وكل هذا حصننا من السري يف طريق الغوايات، ألنه مل يكن يف حميطنا أسباب الغواياتتوجد يف املد

: كما اشتهرت قريته اليت ترعرع فيها باملواقف الوطنية الباسلة، اليت أشربت يف قلبه حب وطنه، وتعلقه به، فيقول   
الروح اإلميانية، واحلس والوطين،  فقد كان لقريته أثر كبري ، وفضل يف غرس 2«ةأرضعتنا قريتنا حب الوطني»

كانت حياة القرية نبًعا لإلميان، وترسيخًا للعقيدة، ومنارًا للسلوك » : واإلنتماء اإلسالمي، يقول يف هذا الصدد
، وعليه ميكن القول أّن البيئة اليت ترعرع فيها الشعراوي كانت بيئًة 3«القومي، والعلم والتحصيل يف أمور الدين

 .حفظ القرآن الكرمي، والتبحر يف  العلوم الشرعية،  وترسيخ الروح الوطنيةمساعدًة على 

 .والمهام التي تقلدها طوال مسيرته تعليمه .ب

بدأ اإلهتمام باملدرسة النظامية فحصل على  لم الشرعي يف سٍن مبكرة،يل العبعد اإلنتهاء من حفظ القرآن، وحتص
م، والتحق بالقسم الثانوي مبعهد الزقازيق وحصل على الشهادة الثانوية 1112الشهادة اإلبتدائية األزهرية سنة 

م، مّث إجازة 1141م، مث التحق  بكلية اللغة العربية بالقاهرة حيث حصل على الشهادة العاملية سنة 1116سنة 
م 1112م، وبعدها ُعنّي مدرسًا مبعهد طنطا الديين، مّث أعري للمملكة العربية السعودية 1141التدريس سنة 

ليعمل أستاذ للشريعة جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، وأخذ يدرِّس علم العقيدة رغم أّن ختصصه يف اللغة العربية، 
م عنُي وكياًل ملعهد طنطا، مث 1162عام يف هذا املضمار، وحظيَّ بتقدير واحرتام كبري، ويف ولكنه أثبت تفوقه 

م، وبعدها مديراً 1160م، مث مقتشًا لعلوم اللغة العربية باألزهر سنة 1161مديرًا للدعوة بوزارة األوقاف سنة 
م، مّث عاد إىل مصر ليصبح 1166م، مّث ُعنّي رئيسًا للبعثة األزهرية باجلزائر سنة 1164ملكتب شيخ األزهر سنة 

م عنُي زائراً بكلية الشريعة جبامعة امللك عبد العزيز، ليصيح 1192ألوقاف احملافظة الغربية، ويف سنة وأصبح مديراً 
م، ليصبح عضواً يف مبجمع البحوث اإلسالمية سنة 1191م، وترك الوزارة سنة 1196بعدها وزيراً لألوقاف سنة 

ه رابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة م، واختارت1119م، مث عضوا مبجمع اللغة العربية بالقاهرة سنة 1112
 .4عضواً باهليئة التأسيسة

                                                           
 .1، ص(د، ت)، 1فاطمة السحراوي، املختار اإلسالمي، ط، : ، تقدمي(آراء وأفكار)الشيخ حممد متويل الشعراوي، مشوار حيايت 1
 .12، ص(د، ت)، (د،ط)حممد زيد، الراوي هو الشعراوي، دار أخبار اليوم، قطاع الثقافة،  2
 .91املرجع نفسه، ص 3
، وحممد صديق املنشاوي، الشيخ 10/11،  وسعد أبو العينني، الشعراوي الذي ال نعرفه، ص12،11حممود جامع، وعرفت الشعراوي، ص يُنظر، 4

 .11/42الشعراوي وحديث الذكريات، ص
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 (نور على نور)وبالرغم من كل هذه االلتزامات املهنية، كان الشعراوي حريصا على برناجمه التلفزيوين الشهري  
الربنامج عّدة كان مبثابة النافذة اليت فتحت للشيخ الشعراوي الشهرة يف الوطن العريب، حيث استمر هذا  الذي

 .1م حىت وفاة الشيخ، وانبهر اجلميع يف بأسلوبه يف تفسري القرآن وتبسيطه لعوام الناس1191سنوات من 

ونظرًا جلهوده العلمية، وتفانيه يف خذمة القرآن الكرمي، حظي الشيخ بتكرميات عديدة، فمنحه الرئيس املصري   
حسين مبارك وسام العلوم والفنون من الطبقة األوىل سنة  م، والرئيس1196أنور السادات وسام اجلمهورية سنة 

م، ويف سنة 1112م، والدكتوراه الفخرية سنة 1111وحصل على جائزة الدولة التقديرية سنة  م،1111
 .2م1111م كرمته دولة اإلمارات باختياره الشخصية اإلسالمية األوىل يف العامل اإلسالمي لعام 1111

 :شيوخه.ج

 .الشيخ عبد اجمليد باشا: في الُكتَّاب

 .الشيخ مصطفى الصاوي، والشيخ أمحد مكي شيخ معهد الزقازيق: في معهد الزقازيق األزهري

والشيخ عبد الغين علي حسن، والشيخ أمني سرور، والشيخ  شيخ الكلية إبراهيم محروش، :في كلية اللغة العربية
حممد غرابة، والشيخ حممد عبد اللطيف دراز، والشيخ عبد املتعال الصعيدي، والشيخ حمي الدين عبد احلميد 

 .3إبراهيم

 :مؤلفاته .د

يف احلقيقة مأخوذة   ما يُتداول من كتب حتمل إمسه إمنا هيللشيخ الشعراوي مؤلف كتبه بيده، ومجيع  عرفمل يُ 
من سلسلة حماضراته ودروسه خالل مسريته العلمية، قامت دور النشر بنشرها، وعليه فإّن الكثري من املؤلفات مل 

إذا كان بعض »: يطلع عليها الشيخ الشعراوي، وال أَِذَن بطبعها، وقد نّبه الشيخ يف حياته إىل هذه الظاهرة بقوله
قروءًا بعد أن كان مسموعاً، وإّنين وإن شكرهتم على ما نشروا، إاّل أنه كان الناشرين قد تعجل فجعل حديثي م

                                                           
 .00صه، 1411جملة األزهر، مطابع روز اليوسف اجلديدة، إمام الدعاة،  الشعراوي، جمموعة من العلماءنظر، يُ  1
 .01يُنظر، املرجع نفسه، ص 2
 .09/01يُنظر، املرجع نفسه، ص 3
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ومن بني أبرز املؤلفات اليت ُنسبت للشيخ  1«جيب أن أعاود، وأراجع، وأستذكر، أرجو اهلل أن حيقق يل أمنية حيايت
 :نذكر مايلي -رمحه اهلل -

 كتب في القرآن وعلومه. 
 .تفسري سورة النبأ  –          .                 تفسري الشعراوي -
 .األمثال يف القرآن الكرمي  -.                              معجزة القرآن -
 .مع القرآن وقصصه  –.                   املختار من تفسري القرآن -
 .املنتخب يف تفسري القرآن –.             أسرار بسم اهلل الرمحان الرحيم -
 .اجلهاد يف القرآن الكرمي –.                   يف رحاب اهلدى القرآين -
 .نظرات يف القرآن الكرمي –.                              مشابه القرآن -
 واألخالق كتب في العقيدة. 
 .عقيدة املسلم –.                                    القضاء والقدر -
 .احلياة واملوت –                    .تسخري اجلن وكرامات األولياء -
 .القضاء والقدر –.                                       اهلل والكون -
 .يوم القيامة –.                              اإلسالم عقيدة ومنهج -
 الغيب -.        خطر الكفر والنفاق على اجملتمع اإلسالمي -
 .السحر واحلسد –                      .  األدلة املادية على وجود اهلل -
 السيرة النبوية كتب في. 

 .من صفات الرسول صلى اهلل عليه وسّلم -                                      .اإلسراء والعراج  -    

 .هجرة الرسول صلى اهلل عليه وسّلم –.                معجزات الرسول صلى اهلل عليه وسّلم -    

 .الشمائل احملمدية ورد شبهات املستشرقني –.                                          السرية النبوية -    

 .الرسول بني مكة واملدينة -    

 الفكر كتب في. 
                                                           

 .م16/24/1110: ، سنة01جريدة املسلمون، العدد،  1
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 .اإلسالم بني الرأمسالية والشيوعية –                                      .اهلل يف اإلنسان  -   

 .واجب املسلمني أمام حتديات العصر –.         وأباطيل خلصوم اإلسالم والرد عليهاشبهات  -   

 .الشورى والتشريع يف اإلسالم –.                                  روح اإلسالم ومزاياه -   

 .اإلسالم واملرأة –.                                        قضايا معاصرة  -   

 1.هللعدالة ا -  

 .وفاته. ه

م، عن عمر يناهز 1111ه، السابع عشر من جوان سنة 1411الثاين والعشرين من صفر  يف يوم األربعاء  
سبعة ومثانني عاًما، وّدعت األمة اإلسالمية بقلوب حزينة، وعيون باكية عاملها اجلليل فضيلة الشيخ حممد متويل 

وقد ُشيغت جنازته بقريته دقادوس  ، 2الشعراوي الذي كان ميثل قيما اإلسالم نسكاً وعماًل وخلقاً وأدباً وبراً وعطاءً 
، فرحم اهلل الشيخ وأسكنه فسيح جنانه وجزاه اهلل 3بناًء على وصيته، وشارك يف اجلنازة أكثر من مليون شخص

 .عن األمة اإلسالمية خري اجلزاء

 .بالشيخ محمد حسين الطباطبائيلتعريف ا. 2

 : مولده ونشأته .أ

بن السّيد حممد حسني املريزا علي أصغر شيخ اإلسالم الطباطبائي بن السّيد حممد هو السّيد حممد حسني 
ه، يف أسرة عريقة معروفة 1101، ولد يف تربيز سنة يف التاسع والعشرين من ذي احلجة سنة 4التربيزي القاضي

منذ ولدت يف أسرة علمية مبدينة تربيز، وقد حازت شهرًة علمية »: بالفضل والعلم، يقول الطباطبائي يف مذكراته

                                                           
،  وسعد أبو العينني، الشعراوي 16حممود جامع، وعرفت الشعراوي، ص ، و01يُنظر، جمموعة من العلماء، الشعراوي إمام الدعاة، جملة األزهر، ص 1

 .19الذي ال نعرفه، ص
 .91، ص(دـ ت)، القاهرة،1، دار الروضة للنشر، ط، (األيام األخرية من حياة الشعراوي)يُنظر، إبراهيم حسن األشقر، دعوين وريب  2
 .61م، ص1111، 1نظر، بدوي طه بدوي، قالوا عن الشعراوي بعد رحليه، دار األمني، ط، يُ  3
 .10ص يُنظر، علي األوسي، الطباطبائي ومنهجه يف تفسري القرآن، 4
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زمن بعيد يف ذلك البلد، وفقدت أمي يف اخلامسة من عمري، وأيب يف التاسعة منه، فذقت بذلك أمل اليتيم 
 .1«وأحسست به منذ صباي

ه، قم رجع 1114ه ارحتل من تربيز إىل النجف األشرف، لتحصيل العلم، ومكث هناك حىت 1144ويف سنة 
 .2ىل بلدة قمه، مثّ ارحتل إ1161إىل تربيز وعاش فيها إىل سنة 

 :وشيوخه تعليمه .ب

ه، وتعترب هذه املرحلة من تعلميه من أهم 1144هذه املرحلة هبجرته إىل من تربيز إىل النجف األشرف سنة بدأ ت
املراحل اليت تكامل فيها البعد الفلسفي والعرفاين والعلمي يف شخصية الطباطبائي بعد أن احتضنته احلوزة العلمية 

 :األساتدة الكبار الذي نبغ كل واحد منهم يف حقل من حقول املعرفة، ومن أبرزهم يف النجف حتت اشراف

 .أستاذه يف الفلسفة، درس عند ست سنوات(  ه1111ه، 1011) السّيد حسين البادكوبي -
 .درس عنده العلوم الرياضية السّيد أبو القاسم الخونساري، -
 .الزمه طويال ودرس عنده أصول الفقه( ه1161ه، 1016) الشيخ محمد حسين األصفهاني -
 .درس عنده علم الرجال السّيد علي الكوهكمري -
درس عنده علم التفسري، ( ه1166ه، 1011)السّيد املريزا الطبطائي علي القاضي الطباطبائي  -

 3.والرياضة الروحية

 .مدرسة قم القرآنية والفلسفيةل همرحلة تأسيس. ج

، فأسس اهلامة من حياة الطباطبائي بعودته من النجف إىل احلوزة العلمية مبدينة قم اإليرانية تبدأ هذه املرحلة
عمدما استقر يب املقام يف مدينة قم، أخذت مبطالعة »: مدرسة وتفرغ للتدريس والرتبية والتأليف، يقول الطباطبائي

جلميع متطلبات اجملتمع اإلسالمي الفكرية  املناهج الدراسية، واملواد اليت تُدرس فيها، فوجدت أهنا ال تستجيب
والعقائدية والعلمية، وأحسست أن مسؤولييت الرشرعية هي القيام هبذه الوظيفة، وكان أهم النواقص يف احلوزة 

                                                           
 .11، ص(حملات من سريته الذاتية ومنهجه العلمي)السّيد كمال احليدري، العالمة الطباطبائي  1
 .11يُنظر، علي األوسي، الطباطبائي ومنهجه يف تفسري القرآن، ص 2
 .10/19ص املرجع السابق، 3
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العلمية يرتبط بتفسري القرآن، واألحباث العقلية، وعلى هذا األساس بدأت يف تدريس هاتني املادتني، مث يف كتابة 
 .1«انتفسري امليز 

على تدريس العلوم العقلية والفلسفية اليت كانت الطباطبائي  دريسه علم التفسري وقضاياه، عكفوباإلضافة إىل ت
ملا بدأت تدريس العلوم العقلية »: مرفوضة أشد الرفض يف احلوزة العلمية، يقول الطباطبائي يف هذا الصدد

س، فأمر آية اهلل الربوجردي بقطع راتب التالميذ الذين والفلسفية، جّتمع حويل عدد من الطلبة حلضور هذه الدرو 
 :، وميكن أن نلخص نشاط الطباطبائي يف مدرسته اليت أسسها بقم يف النقاط التالية2«حيضرون هذه الدروس

إحياء العلوم العقلية اليت كانت مرفوضة يف قم، كالفلسفة وعلم الكالم، باإلضافة إىل اهتمامه بتفسري  -
 .3علومهالقرآن وتدريس 

اساط الشباب الذين كانوا حيضرون جمالسه أو يف جمال الفكر واألخالق يف  تأثريه اإلجتماعي الكبريه -
 .العلمية

 .تربية جيل كبري من العلماء يف علم الفلسفة والكالم حبيث بلغ بعضهم مرتبة اإلجتهاد يف هذه العلوم -
 .4تتناسب مع أفهام العامةتأليف كتب باللغة الفارسية والعربية،  ومبستويات خنتلفة  -

 :مؤلفاته .د

 .رسالة يف اإلنسان يف الدنيا  -                                  .امليزان يف تفسري القرآن -
 .رسالة يف اإلنسان قبل الدنيا -                                           .أصول الفلسفة -
 .رسالة يف الربهان -                                 .بداية احلكمة يف الفلسفة -
 .رسالة يف التحليل -.   حملمد باقر اجمللسي( ر األنوارحبا)تعليقات على كتاب  -
 . رسالة يف الرتكيب -.                                رسالة يف األمساء والصفات -
 . رسالة يف الذات -       .                                  رسالة يف اإلعجاز -
 .رسالة يف علم اإلمام  -.                                          رسالة يف األفعال -
 .رسالة يف املغالطة –.                              رسالة يف اإلنسان بعد الدنيا -

                                                           
 .01املرجع السابق، ص 1
 .04املرجع نفسه، ص 2
 .11يُنظر، علي األوسي، الطباطبائي ومنهجه يف تفسري القرآن، ص 3
 .10املرجع نفسه، ص 4
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 .املرأة يف اإلسالم -.                  رسالة يف النبؤات واملنامات -
 .معنوية التشيع -.                        رسالة يف نُظم احلكم -
 .  1من روائع اإلسالم -.                              رسالة يف الوحي -
 .                               رسالة يف الوالية -
 .الشيعة يف اإلسالم -
 .علي والفلسفة اإلهلية -
 .القرآن يف اإلسالم -

 .وفاته. ه

ه، بعد أن مكث يف 1420الثامن عشر من حمرم سنة  يخ حممد حسني الطباطبائي صبيحة يوم األحدتويف الش
 .2انتقل إىل جوار ربّه، وشيعه عدد كبري من مراجع الشيعةاً عن الوعي، فاملستشفى ملا يُقارب األسبوع غائب

باللغة العربية، وأغلبها باللغة الفارسية، ويف األخري جيب أن ننبه إىل أن املراجع اليت تطرقت للطباطبائي قليلة جداً 
 .لذلك حاولنا قدر اإلمكان اإلملام باجلوانب املهمة هبذه الشخصية

  أعالم البحثفهرس. 

 .الصفحة.                                                                   اإلسم

 .chaime perelman                                          40 شامي برييلمان .1
 .corax                                                                 51كوراكس  .0
 .  plato                                                                   54أفالطون  .1
 .   50.                                                                            آرسطو .4
       .65                                                                .إسحاق ابن وهب .1
 .72                                                                 .حازم القرطاجين  .6

                                                           
، و يُنظر، علي األوسي، الطباطبائي 11/11، ص(حملات من سريته الذاتية ومنهجه العلمي)يُنظر، السّيد كمال احليدري، العالمة الطباطبائي  1

 .16ومنهجه يف تفسري القرآن، ص
 .41، ص(حملات من سريته الذاتية ومنهجه العلمي)يُنظر، السّيد كمال احليدري، العالمة الطباطبائي  2
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 .75.                                                                      أيب الوليد ابن رشد .9
 .85.                                                                            ميشال مايري .1
 .90                       .                                                     هنريش بليث .1

 .108.                                                                        أوزفالد ديكرو .12
 .113                                                                      .طه عبد الرمحان .11
 .118                                                                        .حممد العمري .10
 .121                                                                     .أبو بكر العزاوي .11
 .125                                                                    .   محادي صمود .14
 .128.                                                                         صالح فضل .11
 .132.                                                                 عبد السالم املسدي .16
 .132   .                                                                  نور الدين السد .19
 .134.                                                                        سعد مصلوح .11
 .134.                                                                           وليد منري  .11
 .135             .                                                          حممود عكاشة .02
 .137 .                                                                       ميشال فوكو .01
 .138   .                                                                     في روبوليأل .00
 .140                        .                                                  وليم برانت .01
 .142 .                                                                           بنوا رونو .04
 .161     .                                                           عبد القاهر اجلرجاين .01
 .011                                  .                              حممد حسني الذهيب .06
 .019.                                                               عبد احلليم ابن تيمّية .09
 .069.                                                                  الطاهر بن عاشور .01
 .092                                         .                      أبو يوسف القرضاوي .01
 .011.                                                                    ابن القيم اجلوزي .12
 .011.                                                                    عبد العزيز بن باز .11
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 .116                                                   .   السّيد حممد حسني الطهراين .10
 . 116.                                                                       فهد الرومي .11
 .141.                                                           الشهيد مرتضى مطهري .14
 .160                                                      .              اإلمام اخلميين .11
 .160.                                                            اإلمام السّيد الكشاين .16
 .160.                                                                    هاشم البحراين .19
 .161                                                          .       حممد جواد مغنية .11
 .091                         .   الشيخ موسى بن عبد اهلل بن حممود بن عباس الزجناين .11
 .194                                                              .           حممد باقر .42
 .421                                                           .اإلمام حممد رضا املظفر .41
 .440.                                                                  الشيخ الصدوق .40
 .440.                                                                    الشيخ املفيد  .34
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 .فهرس المصطلحات: 3الملحق رقم  

 .الصفحة                                                         .المصطلح 

 .11.                                                               اخلطاب التفسريي .1
 .12        .                                                      التجديد يف التفسري .2
 .         11.                                                                          العقيدة .3
 .11       .                                                                    اإلمامة .4
 . 11.                                                                          العصمة .1
 .11.                                                                    آيات العقيدة .6
 .11      .                                                           املنهج احلجاجي .1
 .18.                                                                     احلجة النقلية .8
 .   19.                                                                    احلجة القرآنية .9

 .        21              .                                                       احلجة النبوية .11
 . 21.                                                                   حجة الصحابة .11
 . 22.                                                                    احلجة الشعرية .12
 .24                       .                                                 حجة املثل .13
 .32.                                                                     احلجة اللغوية .14
 .34.                                                                     احلجة العلمية .11
 .39                                                                 .البالغة القدمية    .16
 .39                                                               .البالغة الكالسيكية .11
 .39   .                                                                البالغة املعيارية .18
 .rhétorique                                                         41البالغة   .19
   .41.                                                             البالغة السوفسطائية .21
             .43.                                                              البالغة األفالطونية  .21
  41/18                                                                        اجلدل      .22
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          .46.                                                                    البالغة اآلرسطية .23
    .46       .                                                                      اخلطابية .24
    .41.                                                                           االحتمال .21
 .48.                                                                          االستدالل .26
 .48                                .                                     البحث اللغوي .21
 .49.                                                                   احلجج الصناعية .28
 .49.                                                           التصديقات الغري صناعية .29
 .49                        .                                                     املواضع .31
 .11.                                                                             اللغوس .31
 .11.                                                                            اإليتوس .32
 .11                                .                                            الباتوس .33
 .12.                                                                         علم الكالم .34
 .13.                                                                        علم األصول .31
 .16                                         .                                       الفقه .36
 .11.                                                                  االستدالل التقابلي .31
 .11.                                                                      مقاصد الشريعة .38
 .19                                                    .                   العقل التجرييب .39
 .19.                                                                     العقل االحتمايل .41
 . 19.                                                                               البداهة .41
 . 19.                                                                     العقالنية الصورية .42
 .19.                                                                              التعددية .43
 .19              .                                                                األحادية .44
 .19.                                                                      العقل الديكاريت .41
 .19.                                                                     التأسيس املنطقي .46
 .81                           .                                         اخلطابة املشاجرية .41
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 .81.                                                                     الضرورة املنطقية .48
 .86.                                                                             الريطورية .49
 .89                                         .                                     احلجاج .11
 .89.                                                                               اإلقناع .11
 .91.                                                                             التداولية .12
 .91                                                         .                     الربهان .13
 .91.                                                                            التبكيت  .14
 .96.                                                                              اخلطابة .11
 . 96                                                                    . احلجاج البالغي .16
 .99.                                                                     احلجاج املنطقي .11
 .       112.                                                                   املنطق الطبيعي  .18
 .113.                                                                اخلطاطة احلجاجية .19
 .113.                                                                             التبئري .61
 .113 .                                                                  احلجاج اللغوي .61
 .114.                                                                   التداولية املدجمة .62
 .111.                                                                    نظرية املساءلة .63
 .111                           .النظرية التعارضية /النظرية االعرتاضية /النظرية العرضية .64
 . 121                                                                 .  البصر باحلجة .61
 .121       .                                                                  اخلطاب .66
 .132                         .                                     اخلطاب احلجاجي  .61
 .133    .                                                                     الدعوى  .68
 .134.                                                                  قوانني اخلطاب  .69
 .131.                                                                     مبدأ التعاون  .11
 .131.                                                                      مبدأ املالءمة .11
 .144                                                               .   باحلجاج البالغي .12
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 .111.                                                                الكفايات احلجاجية .13
 .166.                                                                   منطلقات احلجاج .14
 .161                                                                   مقدمات احلجاج  .11
 .161.                                                                              الوقائع .16
 .168.                                                                             احلقائق .11
 .168                                                       .                  االفرتاضات .18
 .169.                                                                                القيم .19
 .169                                                                           . اهلرمّيات .81
 .111.                                                                              املواضع .81
 .111.                                                                  التقنّيات احلجاجّية .82
 .118                         .                                            إلتصالطريقة ال .83
 .118.                                                                  احلجج شبه منطقية .84
 .119.                                                        حجة التناقض وعدم اإلتفاق .81
 .181                               .                                  حجة التماثل واحلد .86
 .181.                                               احلجة القائمة على العالقات التبادلية .81
 .181.                                                                       حجة التعدية .88
 .182                                                         .حجة إدماج اجلزء يف الكل .89
 .183.                                                      حجة تقسيم الكل إىل أجزاءه .91
 .183          .                                        احلجج املؤّسسة على بُنّية الواقع.  .91
 .184.                                                              حجة الوصل السبيب  .92
 .181.                                                                       حجة التبذير .93
 .181.                                                                 اإلتصال التواجدي .94
 .181.                                                                       حجة اإلجتاه .91
 .186                                                           .حجة الّشخص وأعماله  .96
 .181 .                                                                     حجة السلطة .91
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 .181.                                                             حجة اإلتصال الرمزي .98
 .188                                                     .   احلجج املؤّسسة لبنية الواقع .99

 .189   .                                                                 حجة الشاهد .111
 .191       .                                                               حجة املثال .111
 .191                                  .                وذج املضادحجة النموذج والنم .112
 .191                        .                               االستدالل بواسطة الّتمثيل .113
 .191.                                                                          املوضوع .114
 .191.                                                                            احلامل .111
 .192          .                                                               االستعارة .116
 .193.                                                                الطرائق اإلنفصالية .111
 .191.                                                                           القياس .118
 .196                .                                                    القياس املضمر .119
 .191.                                                                      قياس اخللف .111
 .  198        .                                                            قياس الّتعارض .111
 .199                     .                                          العالقات احلجاجية .112
 .211.                                                                 املوضع احلجاجي .113
 .211.                                                                 اإلجتاه احلجاجي .114
 .211                    .                                            السلم احلجاجي  .111
 .214.                                                                العوامل احلجاجية .116
 .211.                                                                الروابط احلجاجية .111
 .212                         .                                          التفسري باملأثور .118
 .214                                                .    يف التفسري التفسري املوضوعي  .119
 .211.                                                       املنهج اإلشاري يف التفسري .121
 .211                                            .         املنهج اإلعجازي يف التفسري .121
 .218                                                                 .    التفسري بالرأي .122



            فهرس المصطلحات
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 .221.                                                                        وجود اهلل .123
 .212                                                   .                   دليل الفطرة .124
 .231.                                                               دليل العناية والنظام .121
 .231.                                                                     دليل األنفس .126
 .241                                                          .             دليل األفاق .121
 .241.                                                                           اللزومية .128
 .241            .                                                   العقل الكوين حجة .129
 .249                    .                                                       الدعوى .131
 .249                             .                                                احلجة .131
 .261.                                                                 التساند احلجاجي .132
 .269.                                                                 عقيدة وحدانية اهلل .133
 .213.                                                                االستفهام احلجاجي .134
 .282                                                                            .اءاإلقتض .131
 .286.                                                                     الصفات اإلهلية .136
 .281.                                                                     الصفات الذاتية .131
 .281                     .                                                الصفات الفعلية .138
 .281         .                                                                   صفة اليد .139
 .312.                                                                       صفة األستواء .141
 .318                  .                                                            املتشابه .141
 .331.                                                                     الشيعة اإلمامية  .142
 .344           .                                                        املنهج اإلجتماعي .143
 .      341                                     .                                  املنهج الباطين .144
 .432.                                                                             املتشابه .141
                                       .432                                                                              .احملكم .146
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 .مكتبة البحث                                

 .برواية حفص:    القرآن الكريم
 

                  

 كتب التفسير         
 

 .م4891، تونس، (د،ط)والتنوير، الدار التونسية للنشر، ، التحرير حممد الطاهربن عاشور، ا .1
، 4أيب الفداء احلافظ ، تفسري القرآن العظيم، تح، حكمت بشري، دار ابن اجلوزي، ط،  ،بن كثريا .2

 .م0222
 .(ت.د)، (ط.د) الكتا  الع ي ، دار ابن ح م، ندلس،، ابن عطيةة ، اَحمرررر الويي   ي تفسرياأل .3
، (ط.د. )، تفسري البحر اَحميط، تح، الشيخ عادل عبد املويود، دار الكتب العلميةةندلس،، أبو حيةاناأل .4

 .(ت.د)
 .ه4128، (ط.د)يبة، ، معامل التن يل، تح، سليمان مسلم احلرش، دار طبحي، بن مسعودبغوي، ال .5
وتح، شعراوي، حممد متويل الشعراوي، تفسري الشيخ الشعراوي، أخبار اليوم، قطاع الثقافة، مرايعة ال .6

 .م4884. ، القاهرة4أمحد عمر هاشم، ط، 
الشيخ احلسني :  طباطيائ،، حممد حسني الطباطبائ،، املي ان  ي تفسري القرآن، حتقيق وتصحيحال .7

 .م4881، لبنان، بريوت، 4األعلم،، مؤسسة األعمل، للمطبوعات، ط، 
 .م0222نان، ، بريوت، لب4، جممع البيان  ي تفسري القرآن، دار العلوم، طـ، طربس،ال .8
طربي، يامع البيان عن تأويل أي القرآن، تح، بشار عواد معروف وفارس عصام احلرشاين، مؤسسة ال .9

 .م4881، 4الرسالة، ط،
قرطيب، حممد بن أمحد بن أيب بكر القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، تح، احلسن الرتك،، مؤسسة ال .11

 .م0222، 4الرسالة، ط،
، (د، ط)كشاين، الصا ي ق، تفسري القرآن، دار الكنتب اإلسالميةة، كشاين، حممد بن املرتضى الال .11

 .هـ4148طهران، 
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 قائمة المصادر والمراجع. 
 

، بريوت، 4، دار إحياء الثراث العريب، طـ، (مادة، ع،ق،د)أبادي، الفريوز أبادي، القاموس اَحميط، ، .1
 .هـ4140

تداخل األنساق واملفاهيم ورهانات )املستعارة،  إبراهيم، عبد اهلل إبراهيم، الثقافة العربية واملريعيات .2
 .م4888، الدار البيضاء، 4املرك  الثقا ي العريب، ط،( العوملة

 .م0221، دمشق، 4ابن خلدن، عبد الرمحان، املقدمة، تح، عبد اهلل حممد الدرويش، دار البلخ،، طـ،  .3
 .م4891، تونس، (د،ط)ر، ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنش .4
 .هـ4122، 4بدر البدر، الدرا السلفيةة، الكويت، ط،: ابن قدامة، ذم التأويل، تح .5
 (.د،ت)،  بريوت، (ط.د)، (مادة، ع،ق،د)ابن منظور، لسان العر ، دار صادر، .6
ابن وهب، إسحاق، الربهان  ي ويوه البيان، تقدمي وحتقيق، حنف، حممد شرف، مكتبة الشبا ،  .7

 .م4828القاهرة،  ،(ط.د)
 .م4882، دار أخبار اليوم، 1أبو العينني، سعد، الشعراوي الذي ال نعرفه، دار أخبار اليوم، ط،  .8
أبو الوليد ابن رشد، تلخيص اخلطابة، تح وشرح، حممد سليم سامل، جلنة إحياء الرتاث اإلسالم،،  .9

 .م4829، القاهرة، (ط.د)
 (.ت.د)بريوت، لبنان، ( ط.د)دار الفكر اللبناين، أبو الوليد، ابن رشد، تلخيص منطق أرسطو،  .11
أبو الوليد، ابن رشد، فصل املقال فيما بني احلكمة والشريعة من إتصال، تح، حممد عمارة،دار املعارف،  .11

 (.ت.د)، مصر، القاهرة، 0ط،
 .928، ص(ت.د)، 0أبوزهرة، حممد، أبوحنيفة حياته وآراءه الفقهية، دارالفكر العريب،ط، .12
، 1، املرك  الثقا ي العريب، ط،(ارادة املعرفة وإرادة اهليمنة)نصر حامد، النص والسلطة واحلقيقة أبوزيد،  .13
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 :الملخص 

إْذ , تسعى هذه األطروحة إىل البحث يف مظاهر النظرية احلجاجية وأبعادها لدى املفسرين املعاصرين 
وجدنا هلم جهوًدا ال يستهان هبا يف إرساء آليات حجاجية ووسائل إقناعية ال ختتلف عّما جنده يف 

احلجاجية عن جناعة كبرية يف مقاربة التداويل املعاصر, وقد أبانت النظرية  بالغيالدرس احلجاجي ال
خمتلف اخلطابات الطبيعية, واخلطاب التفسريي بصفة أخص نظرًا للثراء احلجاجي الذي ميتاز به, 
وأبعاده التداولية اليت تسعى إىل إقناع اآلخر ودفعه حنو اإلميان والتصديق مبا يُعرض عليه من حقائق 

وملَّا كانت غايتنا البعيدة وأهدافنا املأمولة يف هذا والعقلية,  دينية وعقدية مدعومة مبختلف احلجج النقلية
البحث دراسة احلجاج يف مدارس تفسريية خمتلفة بغية الوقوف على الّتحوالت احلاصلة واالختالفات الواقعة يف 

يف املدرسة  الفكر التفسريي املعاصر, سنحاول يف هذه األطروحة قراءة مدرستني تفسرييتني خمتلفتني, تتمثل األوىل
والثانية يف املدرسة اإلمامية ممثلة يف حممد حسني ( 8991)السنية ممثلة يف الشيخ حممد متويل الشعراوي 

, وسيمكننا هذا االختيار من الكشف عن التقنيات احلجاجية, والسياسات اخلطابية اليت (م8918)الطباطبائي 
كما سيتيح لنا هذا االختيار عقد املقارنات, ورصد يقوم عليها اخلطاب التفسريي املعاصر يف شقه العقدي,  

 .االختالفات املوجودة بني املدرستني يف طرق التدليل على العقيدة اإلسالمية

وتتنزل هذه األطروحة ضمن مشروع حبثي متكامل بشقيه النظري والتطبيقي, نواته األوىل املداوالت العلمية  
أصرت على تعقب البعد احلجاجي للخطاب التفسريي العاصر, املعمقة مع املشرف وجلنة التكوين, واليت 

 .يف شقه احلجاجيواستجالء اخلواص النظرية الوامسة 

 الكمات المفتاحية. 

 .الطباطبائي –الشعراوي  –املنطق  –اإلقناع  –احلجاج  –فسري الت –العقيدة 
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 Abstracrt:  

This thesis seeks to research the manifestations of the argumentation 
theory and its dimensions among contemporary commentators. In view 
of their tremendous efforts to put in place the mechanisms for this 
theory and persuasive means similar to the contemporary argumentative 
linguistic study. This theory has shown efficacy in approaching 
interpretative rhetoric. Given its argumentative richness and its 
deliberative dimensions that seek to persuade others and push them to 
believe in the various religious facts backed by mental and transfer 
arguments. The research aimed to study pilgrims in different 
interpretative schools and examine the development and difference of 
contemporary interpretive thought in this thesis. We will try to read 
and analyze two interpretative schools – the first is the sunni shool of 
sheikh Mohammed Metwally AL-Shaarawi 1988- the second is the 
imamate school of sheikh Mohammed Hussein al-tabatabaei 1981. 

   This study and comparison between the two schools will guide ys to 
uncover pilgrimage techniques and rhetorical policies that underpin 
contemporary interpretative discourse in doctrinal jurisprudence. Also 
this test will allow us to make comparisons and monitor the differences 
between the two schools in ways of demonstrating Islamic belief. 
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