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ملخص البحث

ثمة تداخل بني اللغوي والربهاين مّثَل أساس االنطالقات التأويلية من الدوال 
الفرق  فيها  تلّقت  التي  املعرفية  القوابل  بيان  يف  النسقية  النمذجة  إىل  التفسريية 
االسالمية النص القرآين املقدس، هذه النمذجة ما انفّكت متّثل املرجعيات املتساوقة 
وطبيعة املقوالت التي ينطلق منها اصحاب العقائد يف رفد اجلمهور بنوعيه – اخلاص 
والعام – بام يزيد من اذعانه الشرتاطات اخلطاب عرب اليات اهلدم والبناء او التشييد 
بوسائل  عقلية  اشتغاالت  هي  وسمها  اختالف  عىل  العمليات  وهذه  والدحض، 
لغوية اصاًل، من هنا، يمكن تصنيف ما دونه القايض عبد اجلبار املعتزيل )ت415( 
االعتزالية  املدونات  عىل  مهيمنة  والتشييد  الدحض  فآليات  احلاضنة،  هذه  ضمن 
عىل اختالف االزمنة التي ُكتبت فيها،غري ان القايض يمثل الدينامية االكثر امتدادًا 
وتوهجا يف املدونة االعتزالية اذا نظرنا اليها متسقة من حيث املنطلقات واالهداف، 
مدار  القايض وأضحت  ابتدعها  التي  القرائية  املامرسات  التوهج  هذا  تكشف عن 
تأييد وتفنيد من قبل اتباعه وخمالفيه عىل حّد سواء، ومما يلفت النظر يف مرقونات 
املتصلة  املبثوثة يف تالفيف كتاباته، والسيام  القايض طبيعة االشتغاالت احلجاجية 
بالنص القرآين وهو ما مثله كتاب )تنزيه القران عن املطاعن( عىل وجه التحديد، 

وهذا البحث مقاربة كشفية يف أعطاف الكتاب ومساراته يف احلجاج واالقناع.
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ABSTRACT

This paper sheds light on the persuasive aspects of Tanzīh al - 
Qurʼānʻan al-maṭāʻin [Defending the Qurʼan Against Slander]by Abdul - 
Jabbar Hamadhani. Also, it tends to use new persuasive techniques; in 
addition, it unveils the rational aspect of Mu'tazilite. The latter is a trend 
adopted by those who defend Al-Quran and oppose any suspicious 
interpretation stirredby those who were against Al-Quran. 

Abdul-Jabbar Hamadhani stood against those who claimed that Al-
Quran was not a unique piece of writing, and it had some grammatical and 
semantic problems.The paper exploits a group of persuasive techniques, 
such as the rhetorical and expressive techniques.
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التحاوري،  احلجاجي  املنحى  اثنني:  حجاجيني  منحيني  بني  التداوليون  مّيز 
إذ يبقى التفاعل يف هذا املنحى افرتاضيًا بني املحاِور واملحاَور. واملنحى احلجاجي 
القائم عىل تفاعٍل واقعي حقيقي، حيث يدور بني املتحاورين حوار بطريقة واقعية 
حضورية. هذا التمييز الذي اقامه التداوليون بني املنحيني،يتضّمن باالستتباع متييزًا 
من  ُيلغى  فيام  احلواري  التبادل  األوىل  تشرتط  »إذ  اللفظية  والرتابطية  احلوارية  بني 
داخل  يثوي  إنام  احلجاجي  املضمر  أن  عنه  ينجُم  النظري  االعتبار  وهذا  الثانية، 

اخلطاب وال يفّك خفاؤه إال بواسطة فهم الرتابطات اخلطابية«)1(.

ختوم  عند  التقف  متعددة  مسارات  عرب  احلجاجية  املناخات  تنشيط  وجيري 
املتوالدة من األمثال ذات محوالت  املستلزمات  إقناعيه حمددة، وتتبدى  ذات صفة 
حجاجيه تراود املتلقي بالكّد وإعامل الذهن، فاملحاج ينّوع يف التقنيات التي يروم 
املزواجة  إىل  يعمد  وتسويغه،وقد  يبّثه  ما  تنميط  وكيفية  حججه  بسط  طريقها  من 
توضيح  غايته  فاالستشهاد  واحد،  حجاجي  موقف  يف  واالستشهاد  األمثال  بني 
املطلب،وتكثيف حضور األفكار يف الذهن، وربام كان االستشهاد أداة لتحويل ما 
يطرحه املحاج من طبيعة جمردة إىل أخرى حمسوسة، ولعل القران الكريم فيام يقّدم 

لنا من أمثلة حجاجية أهم مصدر هلذه األشكال احلجاجية)2(.

تفكيك  يف  حجته  املعتزيل  اجلبار  عبد  القايض  شّيد  التصور  هذا  ملثل  استنادا 
اإلشكال الوارد عن طريق ما وصفه بالشبهة اللغوية الستعامل لفظة )أو( اذ يدّون: 
َعُلوَن َأَصابَِعُهْم  اَمِء ِفيِه ُظُلاَمٌت َوَرْعٌد َوَبْرٌق َيْ كيف يقول اهلل تعاىل ﴿َأْو َكَصيٍِّب ِمْن السَّ
ُ حُمِيٌط بِاْلَكاِفِريَن﴾ ]البقرة 19[ ولفظه )أو(  َواِعِق َحَذَر امْلَْوِت َواهللَّ يِف آَذاِنِْم ِمْن الصَّ
الوصف؟ فجوابنا:  اهلل عن هذا  ويتعاىل  العامِل  األمور دون  يستعملها من شّك يف 
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الضاللة،  باب  يف  آخر  بشء  يمثلهم  أن  جيوز  بشء  يمّثلهم  أن  جيوز  كام  تعاىل  أنه 
وليس املراد إال اجلمع بني األمرين،وقد يقال لفظة )أو( فيام طريقه اجلمع يف ذلك 
كقوله تعاىل ﴿َلْيَس َعىَل اأَلْعَمى َحَرٌج َوال َعىَل اأَلْعَرِج َحَرٌج َوال َعىَل امْلَِريِض َحَرٌج 
َوال َعىَل َأنُفِسُكْم َأْن َتْأُكُلوا ِمْن ُبُيوتُِكْم َأْو ُبُيوِت آَبائُِكْم﴾ ]النور 61[ أراد اجلمع، 
﴾ ]النور 31[ أراد اجلمع  وكذلك قوله ﴿َوال ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ إاِلَّ لُِبُعوَلتِِهنَّ َأْو آَبائِِهنَّ
وقد يقال: جالس احلسن أو ابن سريين واملراد اجلمع، وإذا جاز يف )الواو( أن ُيراد 
به معنى )أو( كقوله تعاىل ﴿َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع﴾ 

]النساء 3[ فكذلك جيوز ان يذكر )أو( ويراد به اجلمع)3(.

فبنية القياس االستعاميل - االستشهادي هنضت لتسنيد اطروحة القايض القائلة 
بتسويغ جميء الرابط احلجاجي )أو( ضمن مسارات متعددة تصل إىل حّد التباين يف 
أورد  بل  االفرتايض،  التوصيف  خانة  ضمن  تقع  ال  الداللة  األحيان،وهذه  بعض 
اخلارج  االستعامل  تأطري  يرومه من  وما  تنسجم  منحى دالئيل  ذات  معها نصوصًا 
من حقل الشك والداخل حاضنة اجلمع والتخيري، فمؤرشات التدعيم احلجاجي 
ال تنبّت متداخلة غري منقطعة،غري أن املائز يف تشييد فهٍم حمدد إنام هو طبيعة مشاغل 
بالتضييق واالختزال وحرص  اخلطاب وما ينجّر عنها من إشارات تعمل بامللفوظ 
امللفوظ  يفّك شفرة  بام  احلجاجي  الرابط  استعامل  يتفق وطبيعة  باجتاه مسار  الفهم 

ومشريات املقام يف آن واحد.

تناسق مفاهيمها وطروحاهتا يف شحِذ ذهِن  تقوم عىل  والدعامات احلجاجية 
ومتاسكه،  باتساقه  احلجاجي  امللفوظ  يبثها  التي  التواصلية  املجلوبات  عرب  املتقّبل 
فاحلّد األدنى الشرتاط خطاب حجاجي يتقّوم بوجود لغة تواصلية ذات توصيف 
تكون  فال  املضمرة،  أو  الظاهرة  بأنساقها  سواء  واالتساق  باالشرتاك  توسم  تقني 
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احلجة ناجعة ما مل تكن مستنبطة من نفس اللغة، وهو ما يعني أن احلجة املتجانسة 
حتقق رشط االتصال من خالل فهم اخلطاب ومتّثله عند مجهور املتلقني سواء اخلاص 

أو الكوين.

جُيابه  لغوي  لرتكيب  املتاخم  الربهان  نوع من  االتصالية  العملية  قد يصاحب 
بنوع من املغالطات ذات النزوع االستشكايل من قبل متلق ذي خصوصية حمددة، 
ُبْكٌم  ﴿ُصمٌّ  تعاىل  القايض عبد اجلبار لبعض املشككني يف دقة قوله  وهو ما أورده 
يدّون  فنلفيه  احلقيقة؟  يكونوا كذلك يف  ]البقرة 18[ ومل  َيْرِجُعوَن﴾  َفُهْم ال  ُعْمٌي 
حيث  من  حاهلم  شّبه  الباري  »ان  يقول:  بّينة  حجاجية  تقنيات  ذات  دفوعات 
يف  بنّي  وذلك  وصفه«،  هذا  من  بحال  ويقولون  ويبرصون  يسمعون  بام  ينتفعوا  مل 
انه ربام  انه يوصف بذلك عىل ما قدمنا من  ينتفع، والبيان  يقبل وال  اللغة فيمن مل 
للشء  »حبك  يقال:  الوجه  هذا  وعىل  محار،  وبانه  هبيمة،  وبانه  ميت  بانه  يوصف 
يعمي ويصم.واملراد:يصري اىل رتبة األعمى واألصم يف انه ال ينتفع ويتعدى وجه 
الصواب«)4(، فطبيعة ما دّونه القايض تستضمر حجاجا ذا مسار لغوي واضح، قد 
يبتعد عن الربهان ليتاخم ذاكرة اقتناعية خمتزنة ضمنا يف ذهن املتلقي ومتساوقة مع 
املسارات املستعملة يف لغته، مُمررًا من طريق هذا النسق اخلاص موجهات حجاجية 
للخطاب تسرّيه نحو غاية معينه، ومن ثّم، سيكون من الوجاهة التمييز بني الرتكيب 
القائم عىل احلجاج وبني مباين تدعيم الربهان، فاحلجاج ليس خطابا برهانيا منطقيا 
عقليا باألساس –كام يتصوره من استشكل عىل اآلية الكريمة- يقتيض الربهنة عىل 
صدق قضيٍة ما، مثلام هو األمر يف االستدالل املنطقي، وإنام هو-بحسب دفوعات 
القايض- خطاب لغوي احتاميل ينتمي ألحياز األقوال اللسانية و ُينجز يف ظروف 
معينه قصد التأثري يف املتلقي متوساًل بمسارات متنوعة يتوصل إىل معناها بالتأمل يف 
البنية اللغوية عىل اختالف تشكل هذه البنية وارهتاهنا لوسائل إقناع مدعمة للحجج 
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ومنسقة بينها، لينفرد خطاهبا احلجاجي بكونه مؤسسًا عىل بنية قولية لغوية متسلسلة 
داخل نٍص ما، ال عىل مقتىض األقوال املنطقية التي ينشغل هبا النص االستداليل، وهو 
ما يتبدى واضحًا يف إيراد القايض للمثل يف تدعيم خمتاره يف تشييد حججه. وجاء 
التفات املدونات الرتاثية لعالقة احلجاج باملثل وأثره يف قيام الربهنة واالستدالل يف 
غاية الوضوح، يدّون ابن وهب )ت 337#( عن رضب احلكامء والعلامء واالدباء 
عواقبها،واملقدمات  بذكر  مقرونة  األخبار  جيعلوا  أن  بذلك  أرادو  »وإنام  لألمثال 

مضمومة إىل نتائجها«)5( ويقول »املثل مقرون باحلجة«)6(.

يؤدي  أن  منه  الغاية  املستقبل،استهدفت  هي  وجهته  كانت  ملّا  احلجاج،  إن 
بالتأثري يف الذهن بوساطة الوسائل  إىل حصول عمٍل أو اإلعداد له، ويكون ذلك 
اخلطابية وهذه الوسائل ال ترد عىل مساٍر واحد وإنام تأيت عىل رضوٍب متعددٍة،غايتها 
املتلقي النتزاع االعرتاف بام يتضمنه اخلطاب من قصود يستميل هبا  التضييق عىل 
مجهور املتلقني، ومن ثّم إىل تقوية االحتجاج عىل املخاطب باعتبار أن »االحتجاج 
كثري  حجاجية  تقنية  بوصفه  املجاز  واستعامل  املنكر«  عىل  منه  أقوى  املعرتف  عىل 
شّكلت  اجلبار  عبد  للقايض  االعتقادية  اخللفية  ولعل  الكريم،  القرآن  يف  الورود 
املناخات املؤطرة فيام أورده من ختريج وتأويل الستعامل قرآين أثريت عليه جمموعة 
من الشبهات،فالغاية التي يسعى القايض إىل حتقيقها قد تبدو منسجمة مع احلواضن 
القرآين  االستعامل  تأويل  يف  يقول  اليها،  ينتمي  التي  االعتزال  لعقيدة  التأسيسية 
ُأْوِل  َيا  َحَياٌة  اْلِقَصاِص  يِف  ﴿َوَلُكْم  تعاىل  قوله  معنى  فام  بالقول:  )لعل(  للرصفم 
ُكْم َتتَُّقوَن﴾ ]البقرة 179[ و)لعل( انام يستعمله املتكلم بمعنى الشك؟  اأَلْلَباِب َلَعلَّ
واجب،  اهلل  من  )عسى(  و  )لعل(  أن  واحلسن  عباس  ابن  عن  املروي  أن  فجوابنا 
فاملراد: لكي تتقوا، ولكي تشكروا وتفلحوا، وذلك أحد ما يدلنا عىل أنه تعاىل ال 
يريد من املكلف إال الطاعة التي هي التقوى والشكر وما شاكل ذلك، وعىل هذا 
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ُر َأْو َيَْشى﴾  ُه َيَتَذكَّ نًا َلَعلَّ الوجه قال اهلل تعاىل ملوسى وهارون  ﴿َفُقوال َلُه َقْواًل َليِّ
]طه 44[ ألنه أراد بذلك تذكره وخشيته وهو الذي يفهم يف اللغة، وإذا ذكر يف غري 
بان )لعّل( واجبة من اهلل  الكريمة والذهاب  التوجيه لآلية  ذلك فهو جماز)7(، هذا 
تعاىل كام هو خمتار ابن عباس و احلسن بحسب ما استند اليه القايض لرتجيح خمتاره 
يدخل حتت حقل )االحتجاج بالتدعيم( الذي اقتىض الفصل بني املقتىض واملفهوم 
اللذين يلح )ديكرو( عىل رضورة الوعي بام بينهام من فروق دقيقة وأوهلا بحسب 
ديكرو »ان املقتىض ذو طبيعة لسانية حمضة يف حني ان املفهوم يتداخل فيه العنرص 
امللفوظات  لبعض  القرآين  االستعامل  جمازية  ودعوى  إلظهاره«)8(،  باملقامي  املقايل 
خارج سياق التقنني الذي دونته املصنفات املنهّمة باجلانب التوصييل للغة أمر كثري 
الورود يف النص القرآين،ولعل مدونات املعتزلة عىل وجه التحديد قدمت احتفاءات 

الفتة هبذا اخلصوص.

وجيري تنشيط منعرجات االقناع بسبل متنوعة غري خاضعة ملبادئ حمددة ذات 
أحكام تقّدم زيادة عىل مضموهنا اإلخباري توجيها حجاجيا للخطاب تتالزم فيه 
املجاري احلجاجية و الطرق النحوية ذات التقنني املتبع يف البناء واجلدل،لتتعاشق 
كنتيجة  ليست  ما  لطرٍح  احلجاجية  »فالقيمة  ومسارها  اجلمل  تكّون  رشوط 
وعبارات  مورفامت  محل  يمكنها  اجلملة  فقط،ولكن  يوردها  التي  للمعلومات 
وصيغ توجه املتلقي وتضعه يف جمرى جهة ما«)9(، وهبذا فإن النحو يقوم مقام املوجه 
اليها  جلأ  اللسانية  املغذيات  هذه  مثل  احلجاجي،  اخلطاب  سريورة  يف  واملجرى 
القايض عبد اجلبار يف تشقيق البنيات الفرعية املًؤلفة منها الشبهات امُلثارة بشأن قوله 
ٌة﴾ ]البقرة 150[، »كيف يصح ان ينفي ان  َعَلْيُكْم ُحجَّ ﴿لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس  تعاىل 
لكن  احلجة؟وجوابنا:  هلم  فيكون  ظلموا  الذين  اال  يقول:  ثم  حجة  عليهم  يكون 

للذين ظلموا احلجة فاهنم حيتجون عليكم بالباطل وذلك استثناء منقطع«)10(.
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ان احلجاج سمة تصف كل اخلطابات غايتها االستاملة واالقناع ضمن العالقة 
بني األنساق الرصحية والضمنية،وهذا بالضبط ما قرره )ديكرو( من وجود مؤرش 
حجاجي يف كل معنى حريف مجيل يستدعي مضمر السياق لإلحياء بنتيجة ما مقنعة 
أهم  من  ُتعد  التي  احلجاجية  العوامل  إىل  جلأ  اجلبار  عبد  والقايض  مقنعة،  غري  أو 
العنارص اللغوية املانحة اخلطاب مسارا حجاجيا حمددا، يتجىل هذا التفكري يف خمتار 
االستثناء املنقطع املنتمي إىل احلاضنة النحوية وما يتناسل من ارومتها من تراكيب 

تتوالج يف املتن احلجاجي عند القايض.

معني  نحوي  تركيب  من  حجاجيا  املتوخاة  النتيجة  بأن  القول  البداهة  ومن 
التعابري  املعطيات وركائز  التزواج بني  املعطيات فقط،بل هي حصيلة  ُتبنى عىل  ال 
املختزنة أساسا وفق النظام اللغوي الذي تنضوي حتته مباين اخلطاب احلجاجي، عىل 
ان احلجاج مثلام انه ليس موضوعيا حمضا فانه ليس ذاتيا حمضا،ذلك أن من مقوماته 
القائلة  للشبهة  القايض  إيراد  يتمظهر يف  ما  حرية االختيار عىل أساس عقيل، وهو 
بنفي احلجة واثباهتا فيام بعد، عىل صعيد آخر، يمكن القول ان احلجاج يف ارتباطه 
باملتلقي هيدف إىل جتريد امُلستشِكل من األبعاد االشتباهية الراكزة يف ذهنه وقبلياته 
املعرفية، ومن ثم، سيكون فحص اخلطاب احلجاجي بحثا يف صميم قصدية الباث 
واغراضه اإلقناعية، وعالقة الرتابط بني املسارات احلجاجية وبنية الرتاكيب القولية 
التي تنتمي اىل البنية اللغوية احلجاجية، ليتأطر احلجاج باخلاصية اللسانية الشكلية 
من  بمقتضاها  الرتكيب  يتحول  املامثلة  من  نوع  إحداث  عىل  تعمل  التي  األداتية 
وسيلة للتبليغ اىل إجراء ينسج فضاءه احلجاجي عرب مجلة من التشكالت املفاهيمية 

ذات الطابع اللساين حتديدا.
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إن من وجوه احلجاج يف القران حكاية أقوال اخلصوم أو مواقفهم يف اجلملة 
االعرتاضية  اجلملة  معه  تبدو  نحو  االعرتاض، عىل  بوساطة  عليها  والرّد  األصلية 
حمور  مداره  الذي  االعرتاض  هذا  »ان  تقابل  عالقة  يف  األصلية  اجلملة  مع  داخلة 
فيه،االعرتاض  كثرة  يضاهيه  القران،  يف  كثري  احلجاجية  الناحية  من  الباطل  ابطال 

الذي حموره احقاق احلق«)11(.

غري ان هناك مواطن حجاجية يف القران الكريم عوجلت من خالل من مسار 
التجاوز ال من مسار القول، وهذا ما متّثله القايض عبد اجلبار واخضعه الشرتاطات 
مبانيه  والتجاوز،مستمدا  السكوت  عن  الناتج  واالفهام  التقويل  بني  التجاذب 
اإلقناعية من زوايا احلدث نفسه، وال نعدم مثل هذه التصورات يف طبيعة املامرسات 
َفُقْل  وَك  ﴿َفإِْن َحاجُّ التنزيه: وربام قالوا: يف قوله  القايض، يقول يف  احلجاجية عند 
بذلك  يبطل  كيف  فيقولون:   ]20 عمران  ]آل  َبَعنِي﴾  اتَّ َوَمْن   ِ هلِلَّ َوْجِهي  َأْسَلْمُت 
حماجتهم، وجوابنا: ان املحاجة اذا كانت بغري احلجاج ال تدفع اال بمثل ذلك،فإذا 
كان النبي قد بنّي وكّرر ذلك البيان ثم وقع منهم حماجة صّح دفعها بمثل هذا 
وقد  بعد،  من  لصح  حال  بعد  حاال  احلق  خالف  ملن  بنّي  اذا  منا  والواحد  الكالم 
انا اتوكل عىل اهلل وأستسلم له واسلمك فيام تأتيه اىل  كرر عىل املخالف ان يقول: 
خالقك وربام يكون ذلك اوكد وأرفع لباطله ممن أراد احلجاج عليه حاال بعد حال، 
َأَأْسَلْمُتْم َفإِْن َأْسَلُموا  يِّنَي  ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َواأُلمِّ ولذلك قال تعاىل بعده ﴿َوُقْل لِلَّ
ُ َبِصرٌي بِاْلِعَباِد﴾ ]آل عمران 20[ فنّبه  اَم َعَلْيَك اْلَبالُغ َواهللَّ ْوا َفإِنَّ َفَقْد اْهَتَدوا َوإِْن َتَولَّ

بذلك عىل ان اإلبالغ قد تقدم منه  حاال بعد حال)12(.

يتعلق األمر هنا بنوع من املزاوجة القادحة يف نص القايض،فالتفرد احلاصل من 
املغايرة بني املنطوق واملسكوت عنه مّثل ُصلب املعطيات احلجاجية عند القايض، 
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أفعال  سلسلة  يف  الرتاتبي  سياقها  خالل  من  جهتني،  من  قوهتا  تكتسب  فاحلجة 
الكالم املوجودة يف اخلطاب، وكذلك من خالل بنيتها الداخلية ومضموهنا اخلاص 
قائمة  فإذا كانت »احلجاجية  بام هي مقدمات ونتيجة،  خارج سياقها اخلطايب، أي 
يف وضع املقدمات نفسها، فإننا نستطيع الفصل بني املقدمات والعملية احلجاجية 
خطاب  تكوين  اجل  من  أي  التحليل«)13(  مالءمة  أجل  من  اصطناعي،  بشكل 
تتمظهر فيه احلجج وتتاميز، معطية بذلك حتليال مفصال تتضح فيه البنيات اإلقناعية 
ومربزة من خالله مسار الوصول اىل النتائج، ومثل هذا االعتناء عمد إليه القايض 
اىل  مستندا  القرآين،  النص  قبالة  املثارة  الشبهات  جتاه  احلجاجي  دفاعه  تشييد  يف 
االرتياضات اللسانية املعتادة يف مواجهة احلجاج العنادي الذي سطره املعاندون، 
جتلت هذه املامرسة يف تعضيد خمتاره يف تأويل النص القرآين بإيراد النصوص املستقاة 
من االعتياد االستعاميل يف مثل هكذا مواقف، يعضدها ارتكازه اىل آية قرآنية تنقل 
احلجاج من حيز اجلهاز القويل إىل حيز اإلنجاز الفعيل، وتكييف املامرسة احلجاجية 
من  مجلة  عىل  ُيبنى  فاحلجاج  راكزة.  حجاجية  طبيعة  ذات  ونصوص  اليات  عرب 

التصورات واملقدمات والفرضيات التي ينسج منها املحاجج خططه الربهانية.

ويرى بريملان أن مقدمات احلجاج هي التي تؤسس نقاط االنطالق للحجاج، 
القيم  وهرمية  والقيم  واالفرتاضات  واحلقائق  الوقائع،  املقدمات  هذه  أهم  ومن 
البداية  نقطة  لتأسيس  تصلح  فإهنا  فيها  شّك  ال  ثابتة  أهنا  بام  فالوقائع  واملواضع، 
»فهي متثل ما هو مشرتك بني عدة أشخاص أو بني مجيع الناس، والتسليم بالواقعة 
الواقع  إذ  اخللق،  نفسه عىل مجيع  يفرض  ما  مع  منه  إال جتاوبًا  ليس  الفرد  قبل  من 
يقتيض إمجاعًا كونيًا«)14( وفقًا هلذه املقدمة شّيد القايض مبانيه احلجاجية لدفع شبهة 
التي  اللغوية  العقيدي واملناحي  بالكلمة، إذ زاوج بني اجلانب    تسمية عيسى 
َيا  امْلاَلئَِكُة  َقاَلْت  ﴿إِْذ  معنى  ما  قيل:  وربام  يرقن:  التوصيف  هذا  مثل  استضمرت 
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ِك بَِكِلَمٍة ِمْنُه﴾ ]آل عمران 45[ وما فائدة تسمية عيسى كلمة  ُ َ ُيَبرشِّ َمْرَيُم إِنَّ اهللَّ
 مع أنه جسم والكلمة ال تكون إال عرضا؟وجوابنا أن ذلك يف وصف عيسى
جماز عندنا واملراد أنه يكون حجة وداللة كالكالم، وإن كان يف العلامء من حيمله عىل 
إذا كلمة وربام جعلوه كلمة ال من  أنه خملوق من كلمة )كن( فهو  احلقيقة ويزعم 

جنس الكالم والذي قلناه أصوب)15(.

هذا التخريج املستند إىل ختوم طاملا جلأ اليها العقالنيون يف املدونات االسالمية 
ذي  كائٍن  عىل  كلمة  وصف  بإطالق  فاالعرتاض  املجاز،  مقولة  حتديدا  واقصد 
خصائص برشية حمددة جاهبه القايض بتكييف خترجياته وفقًا ملقولتي احلقيقة واملجاز 
بوصفها مقولة مركزية يف الفكر االعتزايل، ليجّر احلوار من منطقة اجلدل إىل حقل 
اإلقناع، ويالحظ هنا قيام القايض بتفكيك املجاز ونقله من أداة خطاب إىل مسنٍد 
صحيح  واجلدل،  الربهنة  متاهات  إىل  الولوج  دن  من  اخلطاب،  حتليل  مساند  من 
برأي من  متمثلة  آراء ختتلف مع خمتاره،  إيراد  املتلقي من طريق  أنه حاول إرشاك 
ذهب إىل كونه خملوقا من كلمة )كن(، إال أن طبيعة ممارسته االستداللية اختزنت 
ضمنًا استبعاد هكذا آراء ختضع الشرتاطات اجلدل وتنفصم عن مسارات احلجاج، 
مركزية  مقولة  من  أساسًا  ينطلق  وانام  بحتا،  منطقيا  برهانيا  خطابا  ليس  فاحلجاج 
مستعمال  املتلقي  يف  التأثري  قصد  معينة  ظروف  يف  ينجز  اللغوي  القول  أن  مفادها 

وسائل لغوية موجهة اخلطاب نحو غاية معينه.

وال يقتيض الربهنة عىل صدق قضيٍة ما مثلام هو األمر يف االستدالل املنطقي، 
إليه  يتوصل  ما  رشعنه  يف  االحتاملية  النتائج  يتوخى  طبيعي  لغوي  خطاب  هو  بل 
بالتأمل يف البنية اللغوية، ووسائل التعبري التي يستثمرها الباث لضخ جمموعة من 
الرؤى واالفكار والتنسيق بينها »إن ما يفرق بينهام كونه )احلجاج( مؤسسًا عىل بنية 



176

قولية لغوية متسلسلة داخل نص ما ال عىل مقتىض األقوال املنطقية التي ينشغل هبا 
النص الفلسفي االستداليل«)16(.

ادلة  بني  الظاهري  التناقض  )رفع  االعتزال  اهل  تأويل  من  الغاية  كانت  وملا 
العقل وادلة الرشع... وحفظ كالم اهلل الذي يقدسونه من مطاعن املتشككني عىل 
وجه يطابق العقل( توجب استدعاء احلجج الدالة عىل اشرتاطات املعرفة النسقية 
القادحة يف تناوب مستلزمات العقل وخترجياته املرتشحة اصال من حاضنة متسقة 
الذي وسم جّل  النزوع احلجاجي  بنيويا تتضمن اختبارات تكهنية ضمن جداول 
تفسري  تستدعي  اإلجراء،  صعيد  وعىل  التنظري  مستوى  عىل  املعتزلة  طروحات 
احلقائق  قبول  يف  املنطقي  والرتجيح  العقيل  التجريد  اثر  فيه  يتبني  بشكل  الشبهات 

املؤولة وتأطريها ضمن مساقات حجاجية حمددة.

تتجىل يف  احلجاجي  القايض  ملنوال  الينابيع  التصورات  مثل هذه  ربام شكلت 
ما قدمه من دفوعات حماجه لالستشكال القائل بكون عيسى خالقا اذ يدون: 
نِي﴾ ]ال عمران 49[ ال جيوز ان  وربام قيل: يف قوله تعاىل ﴿َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمْن الطِّ
يكون عيسى خالقا؟ وجوابنا: انه من حيث اللغة كل من قدر فعله رضبا من التقدير 
يوصف بذلك وان كان من حيث الرشع ال يطلق فيه،بل يقيد كام ال يقال: ان فالنًا 
رّب دون ان يقّيَد بذكر داره وعبده. فان قيل: أفكاَن حييي املوتى كام اضافه اهلل تعاىل 
اليه؟ قيل له: ليس كذلك ألنه تعاىل اضاف اليه خلق الطري من الطني ومل يضف اليه 
اإلحياء بل قال: واحيي املوتى بأذن اهلل)17(، فتصييغ الرتكيب عند القايض يكشف 
عن قراءة تنتمي اىل تروع املجاز اللغوي ليعرّب عن حذف املضاف ال لعلة نحوية، 
وانام الشرتاطات عقيدية ترتبط اصال باملحددات القبلية امُلصاغة من قبل حواضن 
املتلقي املعرفية، غري ان هذه احلواضن مستقاة من طبيعة االرتياضات اللسانية كام 
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هو حال االمثلة التي اوردها القايض ليامرس من طريقها حجاجا بالتدعيم بحسب 
اصطالحات احلجاجيني »وهكذا نالحظ انه توجد عىل مستوى املظهر، مؤرشات 
الثوابت  مقابل  يف  حجاجية  ثوابت  أو  متغريات  تسميتها  مهاًم  ليس  حجاجية، 
قوة  جتسد  بطريقة  ُمستلزم  ومعنى  حريف  معنى  اىل  املعنى  تقسيم  املنطقية،وظيفتها 

ما«)18(.

استدالاًل  وال  خالصًا  تعّقاًل  ليس  احلجاج  بأن  باستمرار  نّذكر  ان  وينبغي 
حمضًا،بقدر ما هو »خطاب ينشط يف إطار وضعية ختاطبية معينه تضم طرفا حماِورًا 
الشكيل،  املنطق  يسوره  الذي  التأطري  منعتق من  فهو  ثّم،  وطرفا حماوَرًا«)19(، ومن 
بل يتعداه اىل منطق آخر مغاير قائم عىل تفاعل امللفوظات، وهذا احلاصل النظري 
بل  املنطقية  العمليات  عىل  يقترص  ال  احلجاجي،  »التبادل  ان  مفادها  فكرة  تتبعه 
يتعداها اىل رضب من اخلطاب التحاوري القائم عىل تفاعل الباث مع املتقبل تفاعل 
إخصاب وإثامر«)20( هذا االخصاب يتعالق حجاجيا واخلطاب امُلجابه شبهات ذات 
َك  منطلقات وقصود متعددة، يسّجل القايض: وربام قيل: يف قوله تعاىل ﴿َفَمْن َحاجَّ
ِفيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلِم َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبَناَءَنا َوَأْبَناَءُكْم﴾ ]ال عمران 61[ 
كيف ترفع حماجة النصارى يف عيسى اذ قالوا: انه اهلل، وانه ابن اهلل، وحماجة اليهود 
اذ كّذبوا بوالدته من غري ذكر للمباهلة التي ذكرها اهلل؟ وجوابنا: ان احلجه يف إبطال 
قوهلم: اذا ظهرت ومل يقع القبول وعلم اهلل تعاىل ان يف املباهلة مصلحة مل يمنع ذلك، 
تركه  اسباب  من  ذلك  يكون  فربام  املبطل  خياف  واملالعنة  املباهلة  عند  ان  ومعلوم 
﴾ ]ال  قُّ َو اْلَقَصُص احْلَ الباطل اما ظاهرا وإما باطنا ولذلك قال تعاىل بعده ﴿إِنَّ َهَذا َلُ
النحوية -الرشط هنا- كمعايري تعبريية مفضية  القواعد  عمران 63[)21(، فارتباط 
إىل مناخات داللية يلتبس بعضهام التباسًا وإن كان ال يصل اىل ارتباط قدري، اال 
انه يمثل حالة خاصة يضع هلا متلقي النص ومؤوله معطيات ذات خصيصة مميزة، 
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والرشط مرتجم أمني ملبدأي احلوار والتفاعل املنسبك داخل بنية تشارطية ما انفكت 
ختضع لسؤال منهجي ينتقل من السؤال الذايت اىل االجابة اجلمعية املنغرسة يف ذات 
اخلطاب، هذه البنية التشارطية انتقلت عند القايض من وظيفة االبالغ اىل مسارات 
احلجاج، ترتشح منها دفوعات حجاجية عن اصل االستشكال املطروح عىل اآلية 
الكريمة، وما ذكره القايض من دعوى اليهود والنصارى بقضية املباهلة وما قدموه 
البنية التشارطية هلا يف  من صياغات تندرج ضمن خانه التشكيك والتهوين »هذه 
جعل  عىل  مدارها  منها،  وتتولد  منها  ترشح  حجاجية  وظائف  املخصوص  مقامنا 

العالقة بني امُلحاج باثا اخلطاب وبني املحجوج مستقبال اخلطاب،منفعال به«)22(. 

وحسب ميشال ماير فإن »احلجاجية جيب أن ُتستخرج من نظرية للمساءلة« 
أي من توجيه عقالين حلركة السؤال واجلواب ونظام املسافة بينهام، ويمكن احلديث 
االجتامعية،  باملساءلة  مقارنتها  يمكن  بالفعل  مساءلة  املساءلة:  من  نوعني  عن  هنا 
ومساءلة بالقوة يمكن استخراجها من املفاهيم واآلراء والنصوص بوصفها منابر 
حتقيق  اىل  هتدف  احلجاجية  ان  وبام  واالستفهامات،  للمسافات  منتجة  حجاجية 
التوافق بني اآلراء من خالل عرض احلجج للمحادثة والتداول واستعامل السؤال 
كطعم الستخراج املوضوع بالقوة وعرضه لالتفاق، فإن »االجابة عن سؤاٍل ما، هي 
ترسيم هلذا االتفاق الضمني« وعليه، فإن احلجاجية تشتغل يف املساءلة عىل مستوى 
االتصايل واالجتامعي  املظهر  بوصفها  املحادثة  نفسها،ويف  اللغة  املتضمنة يف  البنية 

للمساءلة)23(.

قد تبدو هذه املنعرجات احلجاجية ماثلة يف قراءة املعتزيل لشبهة تكلم عيسى 
احِلِنَي﴾ ]آل  ُم النَّاَس يِف امْلَْهِد َوَكْهاًل َوِمْن الصَّ  يف املهد كام يف قوله تعاىل ﴿َوُيَكلِّ
عمران 46[ معرّبا عن قول املشككني بان ذلك خمالف للعادة، وكيف يقوى لسان 
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الصبي عىل الكالم ويتكامل عقله؟ معززا حجاجه بالقول انه من حيث خرج عن 
العادة صار معجزا وانام قواه اهلل عىل الكالم وأكمل عقله يف ذلك احلال وجعل ذلك 
معجزة لشدة احلاجة يف براءة ساحة أمه عام يذكر عند والدهتا، ولو تأخر ذلك لكان 
مفسدة ومتى ظهر ذلك منه وهو صغري كان أجدى وأنجع، فيمكن الوقوف عىل 
سؤال ضمني خمتزن يف قبليات متلقي نبوة عيسى يقرتب كثريا من أّس احلجاج 
عند ماير الذي يرجع جذره اىل ثنائية سؤال – جواب يمكن تصنيفها حجاجيا ضمن 
إسار املساءلة االجتامعية الن اخلطاب موجه ضمن نطاق اعجازي يمّس املقوالت 
االجتامعية املتمثلة بخلق نبي اهلل عيسى وما رافقها من شبهات وتقوالت سواء 

. جتاهه او جتاه مريم

وتندرج حماوالت التشكيك و وضع الشبهات قبال االطروحات القرآنية ضمن 
املنسجمة  املعطيات  االعتزال، هذه  أهل  التي سجلها  املتواصلة  التعاطي  مناخات 
النص  أسبغها  التي  القرآنية  للنعوت  قراءته  اذ جاءت  مدونته،  القايض يف  أوردها 
املشككون  أوردها  واقعية  معطيات  مع  متعارض  تبدو  قد  حمددة  امة  عىل  القرآين 

ضمن الشبهات املطروحة عىل القران الكريم.

صفتني  نجد  حني  السيام  مالئمة  وجعلها  املعطيات  اختيار  مظاهر  ومن 
يتمثل يف  فالصفات تنهض بدور حجاجي  الصفات،  أو  النعوت  للحجاج اختيار 
قابلتني  وتبدوا  املوضوع،  من  وموقفنا  نظرنا  نختارها، جتلو وجهة  الصفة،اذ  كون 
الن تظهرا يف اخلطاب)24(، وهو ما يتناسب وما رقنه املعتزيل يف قوله تعاىل ﴿ُكْنُتْم 
ِ َوَلْو آَمَن  ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعْن امْلُنَكِر َوُتْؤِمُنوَن بِاهللَّ َخرْيَ ُأمَّ
ْم ِمْنُهْم امْلُْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهْم اْلَفاِسُقوَن﴾ ]آل عمران 110[  َأْهُل اْلِكَتاِب َلَكاَن َخرْيًا َلُ
يفسد يف االرض ومن هذا حاله ال  الفساق ومن  أمته  كيف يصح ذلك ويف مجلة 
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يوصف هبذا الوصف؟ وجوابنا أن ذلك إشارة إىل أمة الرسول يف أيامه، واملراد 
أن اخليار فيهم أكثر والتفاضل إذا كان يف مجيع ال يراد به كل عني، فمتى قيل: ان أهل 
بلد أصلح من أهل بلد آخر ال يراد به ذكر كل واحد بل املراد ما يرجع إىل مجاعتهم 

من كثرة خيارهن، وبنّي ذلك بقوله ﴿َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف﴾ ]آل عمران 110[)25(.

يرومه  ما  لبّث  للغات  املنطقي  الرتابط  مكامن  احلجاجي  اخلطاب  ويستثمر 
التتابع  هذا  حسب  وحيثياته،  اخلطاب  اعطاف  داخل  منقدحة  تنغرس  قصود  من 
ملنطق اللغة باملعنى الديكوري ducrot، يؤول اخلطاب احلجاجي داخل اللغة ووفق 
منطقها منتقال من مقوالت اجلهاز اىل مرحلة اإلنجاز، وفق االشرتاطات املتعالقة 
بني األنساق النحوية بوصفها معايريا للحقيقة و األنساق الداللية بوسمها وعودا 
بإنجازها، لذا »فإن كل فعل للكالم يمكن أن يكون إنجازا ملعياِر ما« وتتفاوت قوة 
االنجاز بتفاوت قوة الوعود املؤسسة داخل اللغة، بوصف الوعد نفسه »ال يتضمن 
النطق بكلامت فقط،بل هو فعل داخيل« إن احلجاجية من هذا املنظور، ال هتدف اىل 
األقناع والتأثري بام تفرضه وتستدل عليه عىل أنه حقيقة جيب أن يقع االتفاق حوهلا 
فقط، بل هتدف إىل توطني الفعل داخل جمال هذه احلقيقة هي الفعل نفسه، قد يبدو 
َفال  بُِكْفِرِهْم  َعَلْيَها   ُ اهللَّ َطَبَع  ﴿َبْل  تعاىل  لقوله  القايض  تلقي  منغرسا يف طبيعة  هذا 
ُيْؤِمُنوَن إاِلَّ َقِلياًل﴾ ]النساء 155[ وما اثري من إشكال مفاده: أن ظاهرة يدّل عىل أنه 
َمَنعهم من اإليامن. وجوابنا: ان املراد بالطبع واخلتم قد فرسناه وانه عالمة وليس 
يمنع ولذلك قال تعاىل ﴿َفال ُيْؤِمُنوَن إاِلَّ َقِلياًل﴾ ولو كان منعا فمنع القليل كام يمنع 
الكثري. وربام قيل يف قوله تعاىل ﴿َكَذلَِك ُكنُتْم ِمْن َقْبُل﴾ ]النساء 94[ انه قال بعده 
ُ َعَلْيُكْم﴾ ]النساء 94[ فدّل بذلك ان االيامن من فعله. وجوابنا: أّنا نقول  ﴿َفَمنَّ اهللَّ

يف االيامن: أّنا وصلنا اليه باهلل تعاىل وبفضله وألطافه.
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والبيان  باألدلة  عليكم  اهلل  فمّن  املراد:  بل  قالوه،  ما  الظاهر  يف  فليس  وبعد 
وارسال الرسل وذلك صحيح)26( فانقداح املعنى وما يستلزمه من فعل كالمي يف 
حجاجية امللفوظ مل يقف –بحسب القايض– عىل ظاهر اآلية الكريمة، بل جتاوزه اىل 
استدعاء املضمر من اجلهاز املفاهيمي املرّكب للخطاب وفقا الشرتاطاته سواء عىل 
معيار الصواب أم عىل درجية الداللة، هذه الدرجية ختتزن املناخات العقيدية املتامخة 
باستدعاء  قام  فالقايض  االعتقادية،  وقناعاته  املتلقي  اختالف  عىل  القرآين  للنص 
محوالته املعرفية مزاوجًا بينها وبني طريقة العرب يف بناء املنوال احلجاجي يف مثل 
والالحقة  السابقة  لآليات  بإيراده  مشفوعة  احلجاجية  مبانيه  ليشّيد  املواضع  هذه 
للنص القرآين حمل االشكال امُلثار، عرب الكشف عن ثنائية املضمر واملقتىض، وهو ما 
وضعه احلجاجيون نصب اعينهم، فـ )ماير( يف دراسته للبالغة واحلجاج ينطلق من 
جدلية اللغة واملعنى، فاحلجاج يف نظره مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكالم السيام احلوار 
وما حيويه ويثريه من تساؤالت جدلية تدفع إىل احلجاج دفعًا »اذ ليس دور احلجاج 
اال استغالل ما يف الكالم من طاقة وثراء« وهو يؤكد يف هذا املجال عىل الُبعد العقيل 
اللغوي يف احلجاج،والذي يعّرفه بكونه »ُبعدا جوهريا يف اللغة،الن كل خطاب، أيًا 

كان نوعه،يسعى اىل إقناع من يتوجه إليه«)27(.

 والدراسة احلجاجية املرتبطة بسياقها اللغوي الطبيعي،تندرج ضمن البحث 
عن )منطق اللغة( أي القواعد الداخلية للخطاب والتي تتحكم يف تسلسله وحتقيقها، 
يشفع  فقد  االقناع،  التشكل ومناخات  آفاق  اخلطابات حجاجيا يف  تتفاوت  وهبذا 
الباث حجاجه بتوصيفات حمددة يتغيأ من خالهلا تكثيف اجلانب اإلقناعي للمتلقي، 
قدمها  التي  التأويلية  القراءات  معظم  يكتنف  والوصفي  املعريف  بني  التحاقل  هذا 
أهل االعتزال، ثّمة أمر هنا، هو هذا طبيعة التساند الذي ما انفكوا يبثوه يف مدوناهتم 
من  بكثري  القايض ممهورة  قراءة  والسجال،وتأيت  احلجاج  بني  املزاوج  الطابع  ذات 
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املوارد التي زاوج فيها بني املعريف بسمته مرتكزًا عىل العقل وبني الوصفي بوصفه 
مستندًا إىل االستعامل، يقول يف التنزيه: وربام قيل: يف قوله تعاىل ﴿َفإِْن َكاَنَتا اْثَنَتنْيِ﴾ 
]النساء 176[ ما الفائدة يف اثنتني وقد ُعرف ذلك بقوله )كانتا(؟وجوابنا: انه ذلك 
جيوز أن ُيقال بعد قوله: كانتا صغريتني أو صاحلتني اىل غري ذلك من الصفات، فأفاد 
لقوٍل  احلجاجية  فالقيمة  صحيحة)28(،  فائدة  وذلك  العدد  املراد  ان  )اثنني(  بقوله 
ان  بل  يقدمها فحسب،  التي  املعلومات  ليست هي حصيلة  ديكرو-  ما -بحسب 
عن  وصيغ،فضاًل  تعابري  من  وبالغية  صوتية  عنارص  عىل  أيضًا  تشتمل  قد  اجلملة 
حمتواها اإلخباري، تعمل كلها عىل إعطاء توجيه حجاجي للقول يتساوق واملباين 
التي يروم الباث ضخها يف خطاب ما، فاملحتوى اإلخباري لآلية واضح عىل رأي 
العدد منح اخلطاب احلمولة احلجاجية  إردافه بصفة حمددة وهي  أن  القايض، غري 
املستكناة داخله، والتي يقع عىل عاتق املتلقي فّك شفراهتا باليات قرائية حتاقل بني 
املعريف والوصفي وهو ما توخاه صاحب التنزيه، فالقيود احلجاجية هي التي تدفع 
اخلطاب اىل قيم إنجازيه تنقدح يف ذهن املتلقي عرب تعبيد طرق املراجعة والسريورة 
لتقريب املسافة بني النص وفهمه، هذه املسافة متثل نجاعة القايض لتسويغ رأيه يف 
دفع اإلشكال الذي جابه اآلية الكريمة، هذا الرأي يسمح حلجة ما بالوصول اىل 
إمجاع وتوافق، مرتبط ارتباطا وثيقا بتكوين لغة مستعملة ذات جهاز مفاهيمي قادر 
عىل االمتصاص واعادة تنظيم احلجج وفق اشرتاطات االقناع »فاملالءمة يف اللغة 
احلجاجية ويف بنيتها املفاهيمية ووظائفها العامة، انام حتقق االمجاع العقالين الذي ال 

يتحقق بدوره بدون االتصال باعتباره رشطا يف قيام احلجاجية«)29(.

ويربط ديكرو بني التوجيه واحلجاج ربطًا ال فكاك منه، بل ان فحص مقوالته 
احلجاجية تكشف عن ان العالقة بينهام تصل اىل حد التطابق واالندماج، والتوجيه 
توجيهان: توجيه اىل املفهوم الذي يروم املتكلم إقناع خماطبه به وتوجيه ثان يتّم فيه 
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قدح املوضع وإبرازه ولوال هذا التوجيه الثاين ملا حصل توجيه اىل النتيجة وعليه قال 
انسكومرب »إن املواضع هي التي يقع االتكاء عليها يف عملية االقناع«)30( ألهنا هي 
التي ترسم املسلك التأوييل الصحيح للوصول اىل النتيجة،وال يكون هذا التحديد 
التارخيي لكثري من احلجج، تكون  الطابع  استقصاء  اال بوساطة  التأوييل  للمسلك 
قادحة ملوضع متعني يف امللفوظ يف سبيل الوصول اىل غاية إقناعيه يروم الباث أن 
يؤسس من طريقها بلورة خطاب يزيل االلتباسات التي تواجهه، وربام قيل: يف قوله 
ُه َمْن َقَتَل َنْفسًا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف  ائِيَل َأنَّ تعاىل ﴿ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبَنا َعىَل َبنِي إِْسَ
ْم  اَم َأْحَيا النَّاَس َجِيعًا َوَلَقْد َجاَءْتُ اَم َقَتَل النَّاَس َجِيعًا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنَّ اأَلْرِض َفَكَأنَّ
ُفوَن﴾ ]املائدة 31 -32[ َناِت ُثمَّ إِنَّ َكثرِيًا ِمْنُهْم َبْعَد َذلَِك يِف اأَلْرِض مَلُْسِ ُرُسُلَنا بِاْلَبيِّ
هو كيف تصح التسوية بني من يقتل الواحد ومن يقتل اخللق مجيعا، وذلك بعيد عن 
متعارف الرشع وطبيعة العقل؟ وجوابنا: ان بيان عظم هذا القتل يف العقاب وأنه 
من حيث يقتدي به ويسهل سبيل القتل وغريه عظم اثمه كام قال »من سن سنة 

سيئة فعليه وزرها و وزر من عمل با اىل يوم القيامة«)31(.

ان تنظيم االبنية اخلطابية املكونة لنسيج الشاهد تنظيم تداٍع، يعكس االصول 
العقلية التي تنقاد هبا تأويالت املعتزلة، متمثال يف جعل الرباهني كلها شاهدا عىل 
ويبدو  فهمه)32(،  يف  نتائجه  صحة  وبدت  املؤول  عقل  يف  معناه  متام  استقام  معتقد 
لآلية  تلقيه  بالتدعيم( سامقًا يف  ملبدأ حجاجي مهم وهو )احلجاج  القايض  استناد 
–بحسب  أدى  رشعية  برؤى  اليها  منظورا  العقلية  النمذجة  فاستحضار  الكريمة، 
ايراد  يسوغ  مما  والرشعي  العقيل  بني  التنافر  من  نوع  اجياد  اإلشكال– اىل  صاحب 
الطابع االستشكايل عىل اآلية الكريمة ومن ثم ينبجس اىل كلية اخلطاب القرآين، مثل 
هذا اإلشكال قّدم له القايض ما ينقضه من غري ان يثقله بالفرضيات واآلراء املسبقة، 
بل جلأ اىل احلديث النبوي بوصفه مكمنا ملقولة تعليلية ذات محوالت حجاجية تتنوع 
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بني الرشعي بسمته احلديثية وبني العقالئي بتوصيفه االجتامعي، لتنصهر يف خدمة 
خطاب هيدف اىل اقتناص فهم املتلقي حمماًل اياه رؤية صدور متجانس ال لبس فيام 

يطرحه من أفكار ومسارات. 

ويف حالة ثنائية املعنى يتعلق األمر باحلجاج أيضا، لكن عالقة امُلظَهر بامُلضَمر 
االستنتاج،بل  يبيح  سياقي  وسيط  جمرد  ليس  »فاملضمر  اللطافة  غاية  يف  تكون 
له  نقول  أن  دون  من  هلا  يذعن  حتى  إليها  املتلقي  استخراج  نريد  التي  احلجة  إنه 
ذلك«)33(، فباالعتامد عىل اخلاصية االسترشافية للخطاب ينتج املتكلم جوابا يعلم 
انه طلب،طلٌب جلواب آخر موجه إىل غريه، وهو طلٌب حمايٌث للجواب األول، ان 
توظيف املعتزلة للعقل سيتخذ عند القايض هنجا ذا أبعاد متعددة، يعّمق يف البالغة 
احلضور  بني  ترتاوح  فتئت  ما  الدالئلية  هذه  فيها،  املرتكزة  احلجاجية  احلموالت 
والغياب بحسب كفاءة املتلقي وخلفيته املعرفية والعقيدية، بناءًا عىل ما سلف، يمكن 
قِّ َوإِنَّ َفِريقًا ِمْن  َك ِمْن َبْيتَِك بِاحْلَ تصنيف قراءة القايض لقوله تعاىل ﴿َكاَم َأْخَرَجَك َربُّ
هو  القايض:  يقول  احلجاجي  احلقل  هذا  ضمن   ]5 ]االنفال  َلَكاِرُهوَن﴾  امْلُْؤِمننَِي 
كالم مبتدأ به تام ألنه مل يتقدم ومل يتأخر عنه ما يشبهه، وجوابنا: أن هذا اجلنس من 
احلذف ربام ُيعد يف كامل الفصاحة. فبرّش اهلل نبيه بالنرصة التامة ومجيل العاقبة يوم 
بدر كام سهل له اخلروج من بيته من غري قصد اىل املحاربة،فهذا هو املراد ولذلك قال 
﴿َوإِنَّ َفِريقًا ِمْن امْلُْؤِمننَِي َلَكاِرُهوَن﴾ واملراد ثقل اخلروج عليهم وقوة املشقة ال أهنم 
كرهوا اخلروج معه )34( يمّثل املخاَطب تداوليًا بالنسبة إىل القايض حمور املعنى 
وأساس بناء الداللة وحمل االنجاز ألي فعل لغوي، لذا فإن االفعال الكالمية هي 
أفعال حجاجية، اذ حتمل املخاَطب عىل املشاركة يف منح اخلطاب داللته الفعلية بام ان 
هذه الداللة ال تكون اال باإلنجاز الفعيل للكالم امللفوظ فاحلجاج »ينتمي يف املنوال 
املوصوف اىل تداولية اللفيظ، وهو فيه نتيجة آليات داللية منطقية جد متنوعة«)35( 
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االستدالالت  سلسلة  ويف  القول  يف  املتضمن  الفعل  يف  يتأسس  احلجاج  ان  ذلك 
الداللية التي تكّوهنا األفعال الكالمية داخل اخلطاب والتي ال يتشكل فيها املعنى 
بناء عىل الروابط املنطقية فقط،بل عىل التلفظات وأداء األفعال املتضمنة وانجازها 

ضمن اخلطاب)36(.

يؤكد احلجاجيون بأن اخلطاب باعتبار طبيعته االستشكالية أصل كل موجهات 
النفي  ويمثل  والعام،  اخلاص  بنوعيه  مجهوره  يف  غرسها  الباث  يروم  التي  االقناع 
حقاًل تصنيفيًا مميزًا للدوال احلجاجية، ونشري هنا إىل تشقيق )املبخوت( يف اطروحته 

النفي إىل ثالثة أرضب كاآليت:

النفي الوصفي: وهو النفي الذي يكون متثيال حلالة االشياء يف الكون دون أن . 1
يقدمه قائلة عىل انه يعارض قوال آخر.

صاغه . 2 لرأيه  معاكسا  رأيا  املتكلم  به  يعارض  الذي  النفي  هو  الدال:  النفي 
املخاطب صياغة إثباتية.

النفي امليتا لغوي: هو قول منفي هياجم متكلام له خاصيتان:يبطل املقتضيات، . 3
النفي  خيتزهنا  التي  احلجاجية  املقوالت  ربط  يمكن  وربام  الصفة)37(،  وإعالء 
بُِع َأْكَثُرُهْم إاِلَّ َظّنًا  بكالم القايض عبد اجلبار الذي دونه يف قوله تعاىل ﴿َوَما َيتَّ
َيْفَعُلوَن﴾ ]يونس 36[ كيف  باَِم  َعِليٌم   َ اهللَّ إِنَّ  َشْيئًا  قِّ  احْلَ ِمْن  ُيْغنِي  نَّ ال  الظَّ إِنَّ 
يصّح ذلك وكثري من األحكام ُيعول فيها عىل الظن؟ وجوابنا: انه تعاىل ذكر 
َكائُِكْم َمْن َيِْدي  ذلك يف حماجة من يعبد االصنام يف قوله تعاىل ﴿ُقْل َهْل ِمْن ُشَ
﴾ ]يونس 35[ اىل غري ذلك، والظن يف هذا احلق ال يقبل وانام يقبل  قِّ إىَِل احْلَ
النتيجة  بإدراك  إدراكها اال  النفي احلجاجية ال يمكن  االجتهاد)38(، و عاملية 
التي يريد الباث توجيه مجهوره اليها لذلك كان ديكرو يف معرض حديثه عن 
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املتكلم ما قال؟« وذلك من  املفهوم وهو »ملاذا قال  النفي يركن دائام اىل رائز 
يقول  أنه  رغم  احلجاجي  السلم  من  احلقيقية  درجته  للمفلوظ  حيدد  أن  أجل 
»إن كل تلفظ له وظيفة حجاجية... ويرنو إىل توجيه املتقبل نحو نتيجة حمدده« 

والنفي فيام نرى تلفظ عىل تلفظ فهو توجيه عىل توجيه)39(.

الفكري  طابعه  الن  تداويل  جدلية:فهو  تداولية  فعالية  انه  عىل  احلجاج  وحُيّد 
مشرتكة  معارف  من  احلال  مقتضيات  االعتبار  بعني  يأخذ  اذ  اجتامعي،  مقامي 
إنشاء معرفة  اىل االشرتاك مجاعيا،يف  إخبارية وتوجيهات ظرفية،وهيدف  ومطالب 
علمية،انشاء موجها بقدر احلاجة، وهو أيضا جديل: الن هدفه إقناعي، قائم بلوغه 
ُتبنى  كأن  الضيقة،  الربهانية  البنيات  من  وأغنى  أوسع  استداللية  التزام صور  عىل 
االنتقاالت فيه، ال عىل صور القضايا وحدها، كام هو شان الربهان، بل عىل هذه 
من  الكثري  االنتقاالت  هذه  يف  يطوي  وان  اجتامع،  أيام  مضامينها  جمتمعة  الصور 
املقدمات والكثري من النتائج، وان يفهم املتكلم املخاطب معاين غري تلك التي نطق 
هبا، تعويال عىل قدرة املخاطب يف استحضارها إثباتا أو انكارا كلام انتسب اىل جمال 

تداويل مشرتك مع املتكلم)40(.

املفاهيم  تأسيس  بني  املحاقلة  من  بنوع  يسمح  للحجاج  التحديد  هذا  مثل 
يف  تأثريًا  أشد  حمددة  تفوهات  حتقيق  يكون  وقد  منها،  املتوالدة  التأثريات  وطبيعة 
إدراج  ويمكن  حمددة،  إقناعيه  غاية  نحو  فهومه  وشحذ  املتلقي  ذهن  استجالب 
تقرتن  تصنيفية  خانه  حتت  اجلبار  عبد  القايض  دوهنا  التي  االشكاالت  تفكيك 
بحواضن التأسيس االعتزايل ومتتاح من تروعها، يقول: وربام قيل يف قوله تــــعاىل 
ُبوَك َفُقْل ِل َعَميِل َوَلُكْم َعَمُلُكْم﴾ ]يونس 41[ ما الفائدة يف هذا اجلواب؟  ﴿َوإِْن َكذَّ
واستمروا عىل  احلجة  أقام  اذا  لكنه  احلجاج  وجه  ذلك عىل  يقول  ال  انه  وجوابنا: 
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التكذيب صّح ان يزجرهم هبذا القول، وقد كان  يغتم بمثل ذلك، فكان تسلية 
َيْعِقُلوَن﴾  َكاُنوا ال  َوَلْو  مَّ  الصُّ ُتْسِمُع  ﴿َأَفَأْنَت  قوله  بعده من  له، وما  تعاىل  اهلل  من 
]يونس 42[ كل ذلك يدل عىل ان املراد طريقة الزجر هلم)41(، فطبيعة القراءة التي 
اوردها القايض تتاخم السلم احلجاجي الذي ُيعد صلب العمليات احلجاجية، وقد 
اىل  االقناع  لتتحول من خانه  مدياهتا  أقىص  اىل  القايض  عند  ُسّلميته واصلة  تكون 
ويمكن  املعاندين،  قبل  من  املقدمة  اجلدلية  املامرسات  طبيعة  بسبب  الزجر،  حقل 
ذهن  يف  دار  عام  للكشف  الرمحن  عبد  طه  قدمها  التي  التحديدات  طبيعة  اقرتاض 
القايض أثناء ممارسته وروزه للجهاز املفاهيمي مسبارا كاشفا للفصل بني احلجاج 
القضايا  صور  عىل  ال  فيه،  االنتقاالت  تبنى  »كأن  قوله  حتديدا  واقصد  والزجر، 
اجتامع«  أيام  الصور جمتمعة مضامينها  بل عىل هذه  الربهان،  وحدها، كام هو شان 
احلجاجي،  املسار  يف  ثابتني  عنرصين  والنتيجة  االشكايل  الطرح  من  كل  كان  واذا 
تواريه  او  انامطها وعالقاهتا، قد خترقه  بتغري  االنتقال بني احلجج متغري  قانون  فان 
تشارطيه  عالقة  عرب  اآلخر  أحدمها  ليتمم  واجلدل  التعليل  خلف  الثاوية  األنساق 
بني طبيعة احلجاج ومسوغات اجلدال والعناد وهو ما يقرتب إىل حدٍّ كبري من رأي 
االشكال  ملوطن  التالية  اآليات  ايراد  خالل  من  توخى  الذي  اجلبار  عبد  القايض 
بّث القيم التمييزية الدالة عىل طبيعة الثقافة التي يطرحها اخلطاب القرآين يف كيفية 
توظيف التعامل املنضوية حتته معظم الطروحات التي يراد ترسخها وغرسها عند 

مجهور املتلقني بنوعيه اخلاص والعام.

واستثمر القايض جمموعة من التعابري املرتكبة من رصافم معينة لتشييد عاملية 
حجاجية مستقاة من اخلطاب القرآين لينهض العامل احلجاجي بأنه »عنرص لساين 
يصدق عليه تعريف الرصفم له وظيفة احلد من غموض امللفوظ ومن تعدد نتائجه 
وذلك بتقديم النتيجة املالئمة للمتقبل«)42( ففي قوله تعاىل ﴿َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل 
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ِكيُم﴾  ُ َمْن َيَشاُء َوَيِْدي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَ ْم َفُيِضلُّ اهللَّ َ َلُ إاِلَّ بِِلَساِن َقْوِمِه لُِيَبنيِّ
وهيدي؟  يضل  الذي  هو  البيان  بعد  انه  عىل  ذلك  يدّل  أما  يرقن:   ]4 ]ابراهيم 
وجوابنا: ان املراد انه يضل عن طريق اجلنة اىل النار وهيدي اىل اجلنة من أزاح علته 
بنَِي َحتَّى  ا ُمَعذِّ ببيان الرسول لكي تكون احلجة هلل عليهم وهو كقوله ﴿َوَما ُكنَّ
َأْنُتْم َوَمْن يِف  َنْبَعَث َرُسواًل﴾ ]االرساء 15[ وقوله تعاىل ﴿َوَقاَل ُموَسى إِْن َتْكُفُروا 
َ َلَغنِيٌّ مَحِيٌد﴾ )ابراهيم 8( يدّل عىل أنه يكّلف الناس لينفعهم  اأَلْرِض َجِيعًا َفإِنَّ اهللَّ

وحلاجتهم اىل ذلك وانه غني عن كل يشء)43(.

فاإلشكال املوجه إىل النص القرآين واملتعالق أصاًل وقضية العدل االهلي املتمثل 
بثنائية اجلرب والتفويض وما اليها من منافحات قدمها أهل االعتزال مثلت املرجعية 
التأويلية يف طبيعة التحاجج التي دونه القايض عبد اجلبار، ناسجًا عبورًا مقاصديًا 
ألسلوب النفي -مع ضميمة االستثناء تنصهر يف هذه االرتباط بنية حجاجية هي 
القرص- وتوجيهه وجهه حجاجية تتاخم التصورات املعارصة عن هذا االسلوب، 
يقول انسكومرب يف حديثه عن عامل النفي وهو يصدق عىل كل العوامل احلجاجية 

»ان له وظيفة حتويل /تبديل القدرة احلجاجية للملفوظ االصيل«)44(.

إن االختالف بني اجلملة احلاملة لعامل حجاجي واجلملة غري احلاملة لعامل 
حجاجي، بنّي يف درجة السلم احلجاجي وألجل هذا كان من وظيفة العوامل، فضاًل 
تقع  التي  واالستلزامات  املعاين  وتعدد  الغموض  التضييق من مدى  التوجيه،  عن 
حمارصهتا واحلّد منها عرب العوامل بأن يوجه اليها املتقبل لذلك ولئن مل يقف عندها 
)ماير( وقوف املختص فإنه قد تفّطن إليها إذ يقول »يوجد يف املعنى احلريف للجملة 
إشارات حجاجية ُتظهر الضمني من السياق يف سبيل الوصول اىل النتيجة«)45( إذ 
احلجاج عند ماير إنام هو دراسة العالقة بني الرصيح والضمني ويكاد هذا املنوال 
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عني ما مارسه املعتزيل يف روز مقوالت االعتزال يف ختليق القراءات املعاضدة ملبانيهم 
العقيدية والتفسريية عىل حد سواء.

القراين  النص  عن  ينافح  وهو  القايض  عن  غائبة  املجازية  املقوالت  تكن  ومل 
َأْلَزْمَناُه َطائَِرُه  ﴿َوُكلَّ إِنَساٍن  ومسارات التلفظ فيه، يدون: وربام قيل يف قوله تعاىل 
يِف ُعُنِقِه﴾ ]االرساء 13[ ان ذلك ال ُيعرف يف اللغة ألنه ال يقال فيمن له احلق او 
عليه انه طائر يف عنقه؟ وجوابنا: ان كتاب اهلل تعاىل وصف بانه عريب فام يوجد فيه 
جيب أن ُيعلم انه لغة إما جماز وإما حقيقة، وإذا كنا نقبل ذلك متى ما ورد به شعر 
منظوم او كالم منثور فألن يلزم ذلك ملا ذكرنا أوىل، واملراد ألزمناه جزاء عمله وما 
يستحقه، وذلك من فصيح الكالم، وقد يقال فيام خيرج من سبب وحظ خرج لفالن 
املرء ال بحسب  الطائر يلزم  الطائر بكذا فال وجه ملا قالوه، والوجه فيه ظاهر الن 
اختياره وربام جيتهد يف دفعه فال يصح فجعل تعاىل ما يستحقه عىل ذنوبه هبذه املنزلة 
ولذلك قال تعاىل ﴿َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم اْلِقَياَمِة ِكَتابًا َيْلَقاُه َمنُشورًا﴾ ]االرساء 13[ فبنّي 

ان املطوي املكتوم الذي يمكن اصالحه بالتوبة يصري يف االخرة ظاهرا)46(.

ليتجاوز جمال  التسوير احلجاجي  ان جمال هذه الصيغ الوصفية تندرج ضمن 
اللغوية  االستعامالت  طبيعة  عىل  أساسًا  تنبني  املجاوزة  هذا  املنطقية،  التوجيهات 
أوسع  فاحلجاج  تلقيه،  وآفاق  املجاز  بمسارات  بدءا  املقننة  اإلفهامية  ومرجعياهتا 
اجلهات  بعض  تدقيق  ليس  منه  واهلدف  املنطقية،  التوجيهات  جمال  من  بكثري 
إقناع اجلمهور ومحله  التي للقضايا بقدر ما هو توفري الوسائل املفضية اىل  املنطقية 
عىل التصديق من خالل التنويع يف رضوب التعبري عن الفكرة املركزية املراد ثبوهتا 
اخلطاب  انواع  بعض  عىل  مقصورًا  اليوم  احلجاج  يعد  فلم  اليها،  املتلقي  واستاملة 
وال حمصورا يف عدد من حمدد من العمليات املنطقية التي ختاطب امللكات الفكرية 
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للمتلقي وتنشطها، فتطور الدراسات يف جمايل اللغة واخلطاب أدى إىل ظهور موقفني 
رئيسني من هذا التصور الضيق للحجاج، أوهلام يوسع دائرة احلجاج فيجعله مالزما 
نتيجة  الكالم كله حجاجي رضورة. وهذه  أن  فيعترب  نسبيا  للغة. وثانيهام يضيقها 
ملموسة للتلفظ املنّزل يف سياق، فكل ملفوظ هيدف اىل الفعل يف متلقيه واىل تغيري 
طريقة تفكريه. وكل ملفوظ جيرب اآلخرين عىل تغيري معتقداهتم وآرائهم وأفعاهلم 
مستخدمة  باللغة  أي  باخلطاب  احلجاج  يرتبط  املنظور،  هذا  ومن  عليه.  حيّثهم  أو 
أنه ليس وقفًا عىل خطابات معينه وال بطرائق تنظيم للخطاب  يف سياق، مما يعني 
حمددة، وانه يِرد متخفيًا أو غري مبارش وقد جييء سافرًا أو مبارشًا، وورود احلجاج 
ل بعض الدارسني عىل التمييز بني املقصد احلجاجي  يف هذين الشكلني املختلفني مَحَ

الرصيح واملبارش واُلبعد احلجاجي املضمر وغري املبارش)47(.

وعىل كال االجتاهني يبدو تأويل القايض لآلية الكريمة منسجاًم مع مدرجات 
بني  واالتساق  القايض،  عند  التأويل  اشتغاالت  ضبطت  التي  اللسانية  املعرفة 
اللسانية  املناويل  يف  الورود  كثري  أمٌر  املحاِجج  يتوخاه  وما  البالغي  االستعامل 
العربية، األمر الذي وّظفه القايض باستدعاء اآلية القرآنية التالية للخطاب القرآين 
إنتاج  إعادة  ثّم  ومن  والتفكيك،  بالفحص  العقيدية  اشكاليته  القايض  راود  الذي 
وجاء  الكريم.  للنص  الدالئلية  االبعاد  لتعبيد  اللسانية  املعارف  تستضمر  معرفة 
قراءته لعديد من اإلشكاالت امُلثارة يف التنزيه داخل هذا التأطري، يقول: ومتى قيل 
الِِقنَي﴾ ]املؤمنون 14[ كيف يصح ذلك  ُ َأْحَسُن اخْلَ ما معنى قوله تعاىل: ﴿َفَتَباَرَك اهللَّ
وال خالق سواه؟ وجوابنا: ان ذلك من حيث اللغة فوصف كل من تدبر فعله واتى 
به عىل وجه الثواب انه خالق وذلك مشهور يف اللغة، فعىل هذا الوجه يصح ما ذكره 
انه  سواه:  احد  يف  مطلقا  تعاىل  اهلل  عىل  اال  الوصف  هذا  جيري  ان  منع  وانام  تعاىل 
رب،وان كان قد يقال يف زيد:انه رب داره وعبده،فمن حيث التعارف ال يوصف 
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بذلك سواها)48(، فاملعطيات املبثوثة يف اآلية القرآنية اثارت نوعا من االرتياب عند 
العرض اسهمت يف تعضيد مثل هذا االرتياب،  ان طريقة  املتلقني، ال سيام  بعض 
االن ان املعتزيل استثمر طريقة العرض استثامرا مغلفا بنزوع حجاجي عند اخلطاب، 
وهو ما دأبت عليه الدراسات احلجاجية يف تشييد تروعها و وسائل االقناع املتنوعة 
التي تلجأ اليها، وقد اشار علامء احلجاج اىل هذه املسألة اشارة صارت بمقتضاها 
طرائق العرض من ارشاط حتقق حجاجية اخلطاب، وقد وصلوا هذا املغنم املقدر 

بمبدأين اثنني:

مبدأ محل املعطيات، باملعنى الذي حدده )بريملان(. 1

تفعل . 2 خطابية  أفعال  عنها  تنجم  خطابية  اشكال  داخل  املعطيات  محل  مبدأ 
وتبدل.

منهام  حيصل  والشكل  اللفظ  بلبوس  واكسائها  واحلقائق  املعطيات  اختيار  ان 
-بوصفهام مبدأين مقومني يف املسار احلجاجي- االذعان والطاعة، االقتناع والتيقن، 
التاوييل  اخلطاب  تّثبت  مصادرة  اجلمهور  مطلوبات  عىل  املصادرة  عنهام  ينجر  كام 
يف  االنطالق  عمدة  هي  التي  احلجاجية  للمقدمات  كان  لذلك  حركته،  وتستقدم 

احلجاج منزلة نظرية مهمة)49(.

وتكتسب الكلمة القرآنية دالالت متنوعه وفقا ملجموع املصاحبات التي ترد 
معها،هذه املوضعية مل تغب عن بال القايض وهو يفحص اعطاف االشكاالت املثارة 
بخصوص بعض النصوص القرآنية، ففصم عرى االستعامل وختليق بيئة منبته عن 
االستعامل املعهود يفيض اىل نوع من عدم االنسجام بني النص ومتلقيه، االمر الذي 
َأْعاَمُلُكْم ال  َوَلُكْم  َأْعاَمُلَنا  ﴿َلَنا  وضعه املعتزيل نصب عينيه عند قراءته لقوله تعاىل: 
عليهم  له  يكون  ال  ان  يصح  كيف  يرقن:  إذ   ]15 ]الشورى  َوَبْيَنُكْم﴾  َبْيَنَنا  َة  ُحجَّ
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حجة؟وجوابنا: ان املراد انا قد بالغنا يف اقامة احلجة حتى مل تبق باقية فال حجة بيننا 
وبينكم، وهذا عىل وجه التوبيخ واال فمعلوم من دين الرسول انه كان ال يعذر 
ُتُهْم َداِحَضٌة ِعْنَد  القوم بل له احلجة العظيمة بعده فيمن حُياج اهلل من املبطلني ﴿ُحجَّ
الدالالت  ان  ثابتة)50(،  املحقني  وحجة  اال  ذلك  جيوز  وال   ]16 ]الشورى  ِْم﴾  َربِّ
التي تكتسبها الكلمة من خالل استعامالهتا السابقة ال ُيكتفى بأن يقال يف شأهنا أهنا 
متنح السياق أو اجلملة بعدًا تارخييًا وهو قول )ريكور(، كام انه ال يمكن ان ُيكتفى 
)باختني(،  )تناصيًا( وهو قول  بعدًا حواريًا  الكالم  اهنا تضفي عىل  يقال عنها  بان 
وانام هي من وجهة حجاجية،ُتكسب اخلطاب الذي ترد فيه )وقعا معنويا( خاصا 
وبعدا حجاجيا أعمق يف عالقته بمتلقيه ان اخلطاب يرمي اىل تغيري اوضاع املتلقني 
التقويمية واالقتضائية  الكلمة ذات اخلصائص  باستعامله  اليهم، وهو  يوجه  الذين 
القائمة عىل اللغة،وذات الدالالت املضافة القادمة من االستعامل،يكون ذا فاعلية 
االستعامل  توجيه  يف  القايض  به  توسل  ما  وهو  املتلقني)51(  اوضاع  تغيري  يف  اكرب 
معرفية  بقبليات  التوجيه  هذا  ُمشفعًا  فيه،  احلجاج  وموطن  االسلوب  هلذا  القرآين 
متثلت يف معلومات معروفة من الدين يف اثبات احلجة ومناطات التكليف، فكلمة 
)حجة( منحت اخلطاب بعدًا مركبا من اإلبالغية واحلجاجية وهو اجلانب االهم يف 

نظر القايض وآفاق تلقيه.

النحو  والتي ُحددت عىل  اللساين  باملعنى  التي  املوجهات احلجاجية  تكن  ومل 
التوجيه االلزامي،  التوجيه االثبايت، ومن شاهنا ان تستعمل يف أي حجاج.  االيت: 
وصيغته اللغوية هي األمر، لكن ليس هلذه الصيغة قوة إقناعيه وذلك عىل عكس 
ما يعتقد، اذ يستمد االمر طاقته اإلقناعية من شخص اآلمر وليس من ذات الصيغة 
لتوجيه  رشعيا  مؤهال  اآلمر  يكون  ال  حني  الرتجي  معنى  اىل  االمر  يتحول  وهلذا 
السؤال  اذ يفرتض  قيمة خطابية جليلة  التوجيه االستفهامي، وهي ذات  االوامر، 
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شيئا تعلق به ذلك السؤال ويوحي بحصول امجاع عىل وجود ذلك الشء، كام ان 
ابداء  اليه االستفهام عىل  اىل محل من وّجه  احيانا  اىل االستفهام قد هيدف  اللجوء 

موافقته -اذا اجاب– عىل ما جاء االستفهام يقتضيه)52(.

أقول: مل تكن هذه املوجهات مقصورة عىل التداول املعارص للدرس احلجاجي، 
ان  اال  النظري،  بشقها  املحددات  هذه  من  خلت  وإن  القديمة  العربية  فاملدونات 
متثلت  وان  تصورات  هكذا  عن  منبتة  تكن  مل  االعتزال  اهل  قدمها  التي  املناويل 
بشكل اجرائي ال نظري، يقول القايض عبد اجلبار: وربام قيل يف قوله تعاىل ﴿َأحُيِبُّ 
َم َأِخيِه َمْيتًا َفَكِرْهُتُموُه﴾ ]احلجرات 12[ كيف يصح ان ننسب  َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل حَلْ
اىل احدنا حمبة ذلك مع كونه كارها،وكيف جيوز تشبيه ذلك بأكل حلم اخيه ميتا؟ 
وجوابنا: ان قوله تعاىل ﴿َأحُيِبُّ َأَحُدُكْم﴾ نفي للمحبة ال اثبات هلا، فكانه قال: كام 
اكل  يكرهها ككراهة  ان  الغيبة جيب  فكذلك حال  ميتا  اخيه  احدكم حلم  ال حيب 
حلم امليت. فأما هذا التشبيه فمن احسن ما يرضب به املثل وذلك الن احلجة هي 
»خطاب حيتوي عىل استدالل، وهو جوهر املنطق نفسه، فاحلجج وحدها يمكنها أن 
تكون منطقية أو غري منطقية« وهبذا املعنى املنطقي للحجة انغلق اخلطاب احلجاجي، 
أو  اجتامعي  االستدالل، كل جدال  يشكلها  التي  الصورية،  الدائرة  واضعا خارج 
نفيس، ومستبعدا البعد اإلنساين يف عملية الربهنة ومحولتها التفاعلية التي ال تتبدى 
التناقض والتناغم واإليقاع وجيسد  يف االنسجام والتوافق والرضورة فقط، بل يف 
كالم القايض االفق الذي انطلقت منه اآلية القرآنية يف ضخ محوالهتا احلجاجية عرب 
تشبيه املعنوي باحليس يقول: »املرء نافر النفس عن اكل حلم اخيه امليت لقبحه، فبنّي 

اهلل تعاىل ان غيبته جتري يف القبح ويف انه جيب ان ينفر عنها هذا املجرى«)53(.
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يقول روجي بوتيية »النتيجة الضمنية التي ُيرتك امر استنباطها للمتلقي نفسه 
يف  اليه  املطلوبة  املسامهة  ان  حيث  من  هبا  املرصح  النتيجة  من  نفسه  يف  اثرا  ابلغ 
استخراجها تؤدي اىل جعله ال يعترب النتيجة مفروضة عليه من اخلارج وانام يعتربها 
نتيجته هو شخصيا«)54(، فاملحاجة خطاب يرمي اىل التأثري يف املخاطب أي اقناعه 
بوجهة نظر ما يف مرحلة اوىل واىل تغيري سلوكه يف مرحلة ثانية، ولذلك اعترب ديكرو 
النتائج  من  نمطا  املخاطب  عىل  تفرض  ان  يف  تتمثل  احلجاجي  اخلطاب  غاية  ان 
الوقع  مالحظة  مع  فيها،  يسري  ان  للحوار  يمكن  التي  الوحيدة  الوجهة  باعتبارها 
حجاجيا  موجها  باعتباره  االنكاري  االستفهام  اسلوب  به  هنض  الذي  اإلقناعي 
ُصلب  الكريمة  اآلية  يف  يمثل  الذي  االستفهامي  التوجيه  حاضنه  من  منبجس 

العملية اإلقناعية.

كثري  يف  حافة  ملعان  تصيده  يف  القايض  عند  اللغوية  التطلعات  رصد  ويمكن 
ُرُج ِمْن ُطوِر َسْيَناَء  من مدونته )التنزيه( يقول: وربام قيل يف قوله تعاىل ﴿َوَشَجَرًة خَتْ
ْهِن َوِصْبٍغ لآِلِكِلنَي﴾ ]املؤمنون 20[ كيف يصح ذلك يف اللغة وهي ال  َتْنُبُت بِالدُّ
الدهن وهو  ما هو اصل  ينبت  املراد  ان  ينبت؟ وجوابنا:  الدهن  الدهن وال  تنبت 
الزيتون الذي خيرج منه الدهن، وتنبت أي خترج، وقد يقال يف الشجرة: اهنا خترج 
كيت وكيت)55(، فدالئلية النص القرآين غري املعهودة شققها املعتزيل اىل دالله حافة 
وداللة مركزية، فالداللة احلافة: ومدارها عىل املدلول الذي يتجاوز مستوى اللغة 
هيلمسليف  تعريف  إمجاال  وهو  له،  دااًل  ومدلوهلا  اللغة  داّل  ذلك  رغم  متخذا 
ثان  وانام هي مدلول  اللغة  ليست من  املعنى،  احلافة،هبذا  فالداللة  احلافة،  للداللة 
االنبات من عدمه هنضت مصدا  اختلف االمر من جهة  إهنا، وأن  دائرهتا،  خارج 
حجاجيا جتاه من حاول ايراد نوع من االرتياب نحو املدونة القرآنية، ويف ذلك مظهر 
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حجاجي شفعه القايض بإيراد أمثلة من االستعامالت اللغوية املتعارف عليها ضمن 
حاضنه التواصل واالقناع.

احلجاجية  القراءة  امام  عائقا  االلفاظ  لبعض  املعجمية  الدالالت  تقف  ومل 
اللغة  مداليل  بني  التنسيقية  املتواليات  مسترشفا  اجلبار،  عبد  القايض  مارسها  التي 
َلْ  ُقْل  ا  آَمنَّ اأَلْعَراُب  ﴿َقاَلْت  تعاىل  قوله  يف  قيل  وربام  يقول:  الترشيع،  ومسارات 
ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا﴾ ]احلجرات 14[ أ فليس قد ميز بني االيامن واالسالم؟ 
وجوابنا: ان االسالم يف اللغة هو االستسالم واالنقياد وذلك ليس بإسالم يف الدين 
ومن   ]14 ]احلجرات  ُقُلوبُِكْم﴾  يِف  اإِلياَمُن  َيْدُخْل  ﴿َومَلَّا  قال  ولذلك  احلقيقة  عىل 
ِذيَن  اَم امْلُْؤِمُنوَن الَّ يكون مسلام يف احلقيقة فقد دخل االيامن قلبه، ولذلك قال بعده ﴿إِنَّ
ِ ُأْوَلئَِك ُهْم  ِ َوَرُسولِِه ُثمَّ َلْ َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواِلِْم َوَأنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهللَّ آَمُنوا بِاهللَّ
اِدُقوَن﴾ ]احلجرات 15[ فبنّي تعاىل ان االعراب مل يكونوا كذلك بل كذبوا يف  الصَّ
َبَط َأْعاَمُلُكْم﴾ ]احلجرات  قوهلم آمنا ويف السورة ادلة عىل ما نقول، منها قوله ﴿َأْن َتْ
2[ فبنّي به ان رفع الصوت بحضور الرسول حُيبط سائر طاعتهم حتى يصريوا كأهنم 
بَِجَهاَلٍة﴾  َقْومًا  ُتِصيُبوا  َأْن  ُنوا  َفَتَبيَّ بَِنَبإٍ  َفاِسٌق  َجاَءُكْم  ﴿إِْن  قوله  ومنها  يفعلوها،  مل 
]احلجرات 6[، فدل بذلك عىل ان الفعل ال حيسن اال مع املعرفة دون ان يتبع يف 
القايض  توجيه  وفق  احلجاجي  فالعامل  الشك)56(،  مع  القائل  قول  الفعل  ذلك 
منتمي ألحياز اللغة النسقية املتواشجة وطبيعة املفاهيم التي تود التعبري عنها، ثمة 
تداخل بني املعنى املعجمي واملدلول الرشعي لإليامن، وظفه القايض للدفع باجتاه 
حث املتلقي عىل التدبري بمرجعيات االيامن كام بينها النص القرآين يف اآليات التي 

استشهد هبا القايض، ويمكن ادخال قراءته حتت حقلني تصنيفني مها:
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صنف اول: وظيفته تعزيز حضور امللفوظ يف قسمه احلجاجي لكي يكون ذا . 1
طاقة حجاجية قوية تؤهله لدور التوجيه.

صنف ثان: وظيفته التأليف والتوفيق فيام تنافر من احلجج حتى يكون هذا اجلمع . 2
بني املختلف واملفرتق من احلجج قائدا لنتيجة واحدة)57(، ووراء هذا الكالم 
امران اساسيان، أوهلام ان احلجاج من حيث هو عالقة داللية داخل اخلطاب 
بني االقوال يعود يف هناية االمر اىل دراسة تناسق اخلطاب مع الدوال املعجمية 
والتأطري العقيدي ال سيام يف النصوص الدينية، وثانيهام ان االستدالل رضوب 
ابسطها ما يعترب صناعي وما يعترب طبيعيا، ويف احلالتني البد من التساؤل عن 
صلتها بالنحو واملعجم، فمن اسس تناسق اخلطاب بيان الرتابط بني االعامل 
اللغوية فيه وتفاعلها لتحديد وجهة اخلطاب ومقاصده، ومن اسسه ايضا النظر 
يف املوافقات بني الرتكيب واالبنية النحوية وما يسميه البالغيون بمقتىض احلال 

أي دواعي ايراد الكالم متضمنا خلصوصيات تركيبية حتقق مقاصد املتكلم.

 اننا ننطلق من فكرة بدهيية جدا وهي ان القران خطاب، وكونه خطابا يقتيض 
انه اقناع وتأثري، فقد حدد بنفنيست اخلطاب بقوله: اخلطاب يف اعم مفاهيمه، كل 
قول يفرتض متكلام وسامعا مع توافر مقصد التأثري بوجه من الوجوه يف هذا السامع 
القران  اخلطابات يف  كثرة خماطباته حتى جعلت معرفة هذه  انه خطاب  يثبت  ومما 
التفرد  هو  االسلوب  كان  وملا   ،)#( تعبريالزركش  بحسب  علومه«)58(  من  »علام 
والتميز واخلصوصية،وهي فكرة اسلوبية معروفة وشائعة، فان احلجاج يف القران 
ال يمكن اال ان يكون حجاجا خاصا به دون غريه من سائر اخلطابات، صحيح ان 
كل خطاب حجاجي، وان اللغة فيه تكون بداهة ذات بعد حجاجي، ولكن من شان 
كل خطاب، خصوصا اذا كان خطابا فنيا،أن حتمل احلجاج فيه خصائص اسلوبية 
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تسمه بميسم خاص وتطبعه بطابع مميز ال يكاد يشاركه فيه غريه)59( مثل هذا الفهم 
إلسلوبية النص القرآين تعيننا عىل فّك االشتباكات احلاصلة بني القراءات املنوعة 
املحكم  ثنائية  عىل  عملوا  ممن  كثري  اوردها  التي  اآليات  السيام  القرآين،  للخطاب 
واملتشابه، مع استحضار طرق العرب يف عرض مسارات االفهام ومديات العرض 
السيميائية واالبالغية عرب تعبيد القواعد املقننة واحلاكمة ألصول التعبريات ومدى 

دقتها املعيارية واجلاملية.
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