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احلجاج احلواري بني اهلل وإبليس في النص
القرآني :قراءة منطقية برهانية
د .دعد ر�شرا�ش النا�صر
امللخ�ص:
على �ضوء نظرية احلجاج بتمثالتها املنطقية ،و�أدواتها اللغوية ،وبرهنتها النف�سية ،قام البحث املو�سوم بـ
«احلجاج احلواري بني اهلل و�إبلي�س يف الن�ص القر�آين :قراءة منطقية برهانية».
يجلي العنوان الن�صيات املركزية املعنية بالدرا�سة ،وهي تلك ال�سياقات الكرمية التي برز فيها حوار اهلل
و�إبلي�س حول تيمة ال�سجود لأبي الب�شر –عليه ال�سالم -يف �أربعة �سور هي :الأعراف ،واحلجر ،والإ�سراء ،و �ص.
وهي حوارات قامت ابتداء على اجلدل واحلجاج؛ �إذ انفرزت فيها ر�ؤيتان متغايرتان �إميانية و�إ�شراكية ،وقد تغ ّيا
الن�ص القر�آين �إثبات �صوابية احلق املطلق للمتلقي الكوين الذي نن�ضوي حتته بال�ضرورة� ،إ�ضافة للمتلقي الداخلي
احلجاج هذا حجاجا نوا ًة �إذ تبنى
الذي �شك ّلته املالئكة ،وبال�ضرورة �آدم امل�سجود له ،و�إبلي�س الذي �أبى! .وقد كان
ُ
�إبلي�س الكفر الأول ،وهذا ما يدعو �إلى القول �إن املنطق احلجاجي القر�آين بعامة م�ستنري بهذا املنطق امل�ؤ�س�س؛
مما يجعل درا�سته غاية يف الأهمية.
ّ
ق�صت ال�سجود وهي كذلك يف �سور �أربعة :البقرة ،والن�ساء،
وبرتاتبية ثانية تناول البحث ال�سرديات التي َّ
والكهف ،وطه .و�أخريا ،ولغايات الربهنة النف�سية ا�ستُجليت �صورة �إبلي�س يف القر�آن الكرمي بعامة.
ق ّدم البحث متهيدا تناول فيه املهاد التاريخي واملعريف لنظريات احلجاج ،ثم عنوانات مركزية ف�صلت النظر
املنطقي يف الن�صيات الكرمية حمل الدر�س هي� :أ�ساليب الإقناع ،واندرج حتتها :املقدمات احلجاجية ،والربهان
باخللف ،واملفارقة والإحراج ،وال�سلم احلجاجي .ثم حجاجية اللغة ،ثم حجاجية الق�صة ،ثم احلجاج والت�صوير
النف�سي .و�أخرياُ ،ختم البحث بخامتة كثفت �أبرز النتائج.

م�صطلحات �أ�سا�سية :احلجاج  /درا�سة منطقية  /درا�سة برهانية .
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The Dialogical Argumentation between Allah and Iblis
in the Quranic Text: A Logical Demonstrative Reading
Dr. Daad Al-Naser

Abstract:
This research ‘The Dialogical Argumentation between Allah and Iblis in the Quranic
Text: A Logical Demonstrative Reading’ came in the light of the argumentation theory
with its logical representations, linguistic instruments and psychological demonstration.
The topic displays the central textualities of the study embodied in the holy contexts
where the dialogue between Allah and Iblis was presented regarding the theme of
prostrating before Adam in four sites: Al-A›raf, Al-Hijr, Al-Isra and Sad. These dialogues
commenced with debate and argument where two adversary visions of faith and infidelity
were distinguished.
The holy text aimed to demonstrate the appositeness of the absolute truth for the
cosmic recipient under which we are necessarily joined beside the explicit recipient that
was represented by Angels, Adam the prostrated to and Iblis who refused to prostrate.
This argumentation was a nucleus out of which Iblis launched the first infidelity. This
leads to state that the Quranic argumentative logic in general is guided by this core logic,
the study of which is of considerable significance.In another sequence, the research studied
the narratives that recounted the prostration story in four sites also: Al-Baqarah, Al-Nisaa,
Al-Kahf and Taha. The image of Iblis in the holy text The research was prefaced with
the historical and epistemological background of the argumentation theories, then with
essential topics discussing the logical consideration of the holy texts in question. These
topics are first: Conviction methods including argumentative premises, reductio proof,
dilemma, paradox and argumentation scale. Second: linguistic argumentation. Third:
narrative argumentation. Forth: Argumentation and Psychological.
The research was concluded with the main finding.

Keywords: Argumentation, A Logical, Demonstrative Reading.
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ولعل قيمة البحث مت�أتية من كون هذا اجلدل
حجاج
احلجاجي الكوين �س�أعده الأول ،فلم ي�سبق
َ
�إبلي�س هلل �سبحانه حجا ٌج ،ولذا حجاجا نواة ،ال ب ّد
�أن يوجه فكرنا ،وي�شكل زاوية خا�صة حني النظر
يف احلجاج القر�آين بعامة ،ال �سيما �أن جتليات
هذا احلجاج ُا�سقطت علينا نحن املتلقني الكونيني
اخلارجني عن �سياق احلكاية الأم /احلجاج الأول،
فقد ُا�ستهدفت ذرية �آدم بالإف�ساد والإغواء منذ ّمت
احلجاج و�إلى يوم الدين.
جاء البحث يف متهيد تناول احلجاج يف ابتداءات
الت�أ�صيل له يف جدل اخلطابة لدى �أر�سطو ،Aristotle
ثم با�ستقالله مبحثا فل�سفيا م�ستويا لدى بريملان
وتيتكا  ،Perelman & Tytecaوامتداده يف البحث
الداليل الل�ساين عند او�سكمرب وديكرو Anscombre
& Ducrotالذي ط َّور ال�سلم احلجاجي ،ثم ماير
 Mayerامل�شتغل �أ�سا�سا يف نظرية امل�ساءلة احلجاجية.
ثم العنوانات املركزية الآتية:
 �أ�ساليب الإقناع :وت�ضم املقدمات احلجاجية،والربهان باخللف ،واملفارقة والإحراج ،وال�سلم
احلجاجي.
 حجاجية اللغة. حجاجية الق�صة.	احلجاج والت�صوير النف�سي. -خامتة كثفت �أبرز النتائج املتو�صل �إليها.

املقدمة:
ي�شتغل البحث املو�سوم بـ «احلجاج احلواري
بني اهلل و�إبلي�س يف الن�ص القر�آين :قراءة منطقية
برهانية» يف حقل نظرية ل�سانية حديثة هي احلجاج،
�ستكون �آل َة النظر يف ن�صو�ص القر�آن الكرمي التي
احتوت حوارا بني اهلل –ج ّل �ش�أنه -و�إبلي�س يف تيمة
ال�سجود لآدم –عليه ال�سالم .-وهي �أربع موا�ضع
مركزية جاءت يف:
الأعراف ( ،)11-18واحلجر ( ،)27-45والإ�سراء
( ،)61-65و �ص (.)71-85
وبرتاتبية ثانية ي�ستثمر البحث الن�صو�ص
الكرمية ال�ساردة ملو�ضوع ال�سجود دون ح�ضور حوارية
حجاجية فيها ،وهي كذلك �أربعة :البقرة (،)34
والن�ساء ( ،)118-120والكهف ( ،)50وطه (،)116
ثم ولغايات الربهنة النف�سية يقف البحث على
جتليات �صورة �إبلي�س يف الن�ص القر�آين تاما.
يهدف البحث �إلى تعميق النظر للحجاج القر�آين
ي�ضحي بال�سمات الأ�سلوبية
من زاوية النظرية ،دون �أن ّ
اخلا�صة التي متيزه فكرا و�أداء جماليا ،من منطلق �أن
ومتعال ،جاء يف ن�سيج
ن�ص حجاجي
ٍ
الن�ص القر�آين ّ
ثقافة م�ضادة �أفرزت بال�ضرورة تباينا فكريا كان يجب
�أن يكون على حمك احلجاج؛ ا�ستهدافا ال�ستجالء
ال�صواب املطلق الذي يقف يف جانب الن�ص القر�آين،
وهذا ي�ؤدي �إلى فر�ضيات البحث الآتية:
 ي�ش ّكل �إبلي�س يف الوجدان الإ�سالمي الكفر الأولامل�ضاد للإميان ،لذا ف�إنّ حجة كفره �ستكون
باطلة /بحث يف البطالن.
 واهلل –ج ّل �ش�أنه -احلق املطلق ،لذلك ف�إنحجاجه �إبلي�س �سيكون حقا مطلقا /بحث يف
ال�صوابية.
	ان�سياقا مع �أداء القر�آن الكرمي احلجاجي يفا�ستفزاز العقل والروح ،عرب و�سيط لغوي له
ت�شكالته اخلا�صة� ،سيعمد احلجاج مو�ضوع النقا�ش
ملثل هذه اال�ستثمارات  /بحث يف الأدوات والآليات.

التمهيد:
الزم املنطق احلجاجي امل�شتغل يف بيئاته اللغوية،
َ
خطاب الإن�سان
و�سياقاته ال�سو�سيولوجية العامة
َ
منذ القدم ،من�ساقا بذلك لطبيعة الإن�سان اجلدلة،
وم�شروعية خالفه مع الآخر ،ممّ ا ا�ستلزم بال�ضرورة
تطوير تقنيات لغوية ومعرفية عقلية ،حتاول �إثبات
الذات ب�إثبات حجتها ،وغلبة الآخر بك�سر معطياته
احلجاجية .ولذلك �سن ٌد لغوي ،فقد �أورد ابن منظور
معاين الربهان ،والدليل ،والغلبة واالنت�صار على
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اخل�صم متعالقة مع اجلذر «حجج» ،ومن ذلك« :ومن
الجه
فحج ،معناهَّ :لج فغلب من َّ
�أمثال العربَّ :لج َّ
وحماجة
أحاجه حجاجا
ّ
بحججه ،يقال :حاججته � ّ
حتى حججته� ،أي :غلبته باحلجج التي �أدليتُ بها...
واحلجة :الربهان ،وقيل :ا ُ
حل َّجة :ما دفع به اخل�صم.
ّ
ُ
وقال الأزهري :احل َّجة :الوجه الذي يكون به الظفر
جدل.
عند اخل�صومة .وهو رجل حمجاج� :أي ِ
وحجاج...
والتحاج :التخا�صم ،وجمع احلجة :حجج ِ
ّ
قال الأزهري� :إمنا �سميت ُح ّجة لأنها تحُ َ ّج� ،أي:
ق�صد لأن الق�صد لها و�إليها ،وكذلك حمجة الطريق
ُت َ
()
معان �ست�صاحب
هي املق�صد وامل�سلك  .وهي
ٍ
البحث يف ت�أ�صيل احلجاج ،والدرا�سة التطبيقية؛
لأنها مركزية ال يتم احلجاج دونها� ،أي :دون �أدلة
يبادل بها اخل�صم خ�صمه لغاية �إقناعه وغلبته.
يف املهاد التاريخي كان �أر�سطو �Aristotleأول من
�أقام اجلدل /الديالكتيك –من الفعل اليوناين ويعني:
يحاور -على �أ�سا�س علمي يف كتابه «الطوبيقا» ،وهو
كتاب موجز كتب �أغلبه قبل �أن ي�ستك�شف القيا�س،
م�ستهدفا بكتابته �أن يجد من الرباهني ما ي�ؤيد به،
�أو يدح�ض ما يطرح للبحث من �آراء �أو دعاوى( ).
ويف الدر�س البالغي ،جعل �أر�سطو Aristotleالبناء
البالغي للخطاب مرتكزا على �أ�س�س ت�ستهدف الإقناع
هي :اختيار احلجج ،ثم تنظيمها ،ثم �سبكها يف عبارة،
وع ِّرفت
ثم ترتيبها يف الذاكرة ،ثم �إلقا�ؤها �شفويا( )ُ .
احلجة يف مو�سوعة الالند  Lalandبكونها الـ «اال�ستدالل
يرمي �إلى برهان ق�ضية معينة �أو دح�ضها» ،واملحاجة
هي :م�سرد حجج تنزع كلها �إلى اخلال�صة ذاتها� .أو
هي :طريقة عر�ض احلجج وترتيبها( ).
وقف �أر�سطو  Aristotleعلى الإقناع يف م�ؤلفه
«اخلطابة» ،وارت�أى �أنه يقوم على �أركان ثالثة تتمحور
حول( ):
 ُبعد �أخالقي يلتزم به القائل ،وميكن ت�سميتهبحجة االيتو�س .Etos
 عد م�ؤثر يف حالة ال�سامع النف�سية ،وميكن ت�سميتهبحجة الباتو�س . Patos
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 بعد اللغة /املقول ،من حيث قدرته على الإثبات،وميكن ت�سميته بحجة اللوجو�س .Logos
وهي �أركان معتد بها �ستجد �صدى لها يف النظريات
احلديثة ،و�إن ا�ستوى احلجاج فيها بو�صفه مبحثا
فل�سفيا ولغويا م�ستقال عن �صناعة اجلدل واخلطابة،
فقد �أحدثت مدر�سة البالغة الربهانية( ) ممثلة يف
�أبرز روادها بريملان وتيتكا Perelman & Tyteca
فتحا يف حقل احلجاج� ،إذ قدما طروحات من ن�سيج
البالغة املعا�صرة مهتمة �أ�سا�سا ب�أ�ساليب �إجراء
اللغة ،وتنويعات اخلطاب ومقاماته .ع ّرف الرائدان
احلجاج يف عدة موا�ضع من كتابهما «م�صنف يف
احلجاج»« :مو�ضوع نظرية احلجاج هو در�س تقنيات
اخلطاب التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي بالأذهان �إلى
الت�سليم مبا يعر�ض عليها من �أطروحات� ،أو �أن تزيد
يف درجة ذلك الت�سليم»( )� .أما غايته فهي �أن« :يجعل
العقول تذعن ملا يطرح عليها من �آراء� ،أو �أن تزيد يف
درجة ذلك الإذعان»( ).
وقد متيز احلجاج يف ت�صور بريملان Perelman
بخم�سة مالمح هي( ):
 يتوجه �إلى م�ستمع. يعرب عنه بلغة طبيعية. م�سلماته ال تعدو �أن تكون اجتماعية. ال يفتقر تناميه �إلى �ضرورة منطقية. نتائجه لي�ست ملزمة.ي�ؤثر لبريملان  Perelmanمتييزه مل�ستويني
حجاجيني هما( ):
	احلجاج الإقناعي ،وهدفه �إقناع اجلمهوراخلا�ص ،وهو حقل ُتثار فيه �صور اخليال
والعاطفة.
	احلجاج االقتناعي ،يقوم على العقل ،وي�ستهدفحتقيق القناعة العقلية لدى املتلقي.
ذلك يعني �أن بريملان � Perelmanأولى اهتماما
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 قانون اخلف�ض :وفيه �إذا �صدق القول يف مراتبمعينة من ال�سلم ،ف�إن نقي�ضه ي�صدق يف املراتب
التي حتتها.
يف ا�شتغال ماير  Mayerعلى احلجاج تطوير
لنظرية امل�ساءلة ،فاحلجة عنده جواب �أو وجهة نظر
�صريحا �أو �ضمن ًيا ،وما
ُيجاب به عن �س�ؤال ما مت َل ّقى
ً
ال�س�ؤال �إال امل�شكلة التي تتطلب حال ،وحلها يكمن
يف الإجابة عنها بال�ضرورة ،ويكون املتلقي حتى
اخلارجي وهو يقر�أ احلجج ال�صريحة �أو الأجوبة يف
خطاب ما ،طارح �أ�سئلة بدوره ،وي�ستنتجها كذلك
�ضمنيا من خالل تلك الأجوبة املقدمة يف الن�ص
م�ستعينا باملعطيات التي يوفرها املقام.

خا�صا لعالقة الربهنة بالأطر النف�سية ،عادًّا طرق
�صياغة الفر�ضيات وما يدور يف فلكها من �أ�ساليب
الدفع �إلى الفعل ،كلها يف جوهرها �أمور نف�سية.
يف ال�سبعينات من القرن املا�ضي ،ط َّور اللغوي
( )
الفرن�سي ديكرو Ducrot 1973م النظرية الل�سانية
القائمة على الو�سائل اللغوية ،و�إمكاناتها الطبيعية يف
حتقيق بع�ض الأهداف احلجاجية ،منطلقا من الفكرة
ال�شائعة التي م�ؤداها� :إننا نتكلم عامة بق�صد الت�أثري.
وقد �ألف مع �أو�سكمرب Anscombreم�ؤلفا م�شرتكا
هو «احلجاج يف اللغة» ،اعرتف فيه ديكرو Ducrot
�أ�سا�س ًيا بانطالقه من اللغة ،وانتماءه �إلى التداول ّية
الل�سانية بعيدا عما ميكن �أن ينطوي عليه اخلطاب
من بنى �شبه منطقية �أو �شكلية �أو ريا�ضية ،كما هو
احلال عند بريملان وتيتكا ،Perelman & Tyteca
قال�« :أريد بادئ ذي بدء �أن �أح ّدد االخت�صا�ص
الذي تنتمي �إليه �أبحاثي� ،إنه التداول ّية �أو التداول ّية
الل�سانية»( ).
ط ّور ديكرو  Ducroال�س ّلم احلجاجي( ) الذي
ينظم عالقة تراتبية للحجج املنتمية �إلى الفئة ذاتها،
بحيث يقدم املحاجج قوال �أو جمموعة �أقوال تف�ضي
�صريحا �أو �ضمن ًيا� ،إذ يتم �إجناز
للت�سليم بقول �آخر
ً
الت�صريح باحلجة من ناحية ،و�إقامة اال�ستنتاج
من ناحية �أخرى .ويت�سم ال�سلم احلجاجي ب�سمتني
مركزيتني هما:
 ك ّل قول يرد يف درجة ما من ال�سلم يكون القولالذي يعلوه دليال �أقوى منه.
 �إذا كان القول (ب) ي�ؤدي �إلى النتيجة (ن) ،فهذاي�ستلزم �أن (ج) �أو (د) الذي يعلوه درجة ي�ؤدي
�إليها ،والعك�س غري �صحيح.
�أما قوانني ال�سلم احلجاجي التي �أ�س�سها فهي ثالثة:
 قانون النفي :وفيه �إذا كان قو ٌل ما يخدم نتيجة،ف�إن نفيه �سيكون حجة ل�صالح النتيجة امل�ضادة.
 قانون القلب :مفاده �أن ال�سلم احلجاجي للأقوالاملنفية هو عك�س �سلم الأقوال الإثباتية.

((13

10

***

�إن طبيعة الن�ص القر�آين احلجاجية املتوجهة
للمتلقي اخلارجي الكوين ،والداخلي بكل �أطيافه
يف عاملي الإن�س واجلن ،ت�سمح بتمرير معطيات
النظرية على ن�ص القر�آن؛ لفهمه ب�آلية منطقية ال
ت�ض ّيع مالحمه اخلا�صة و�أ�سلوبيته الذاتية ،بقدر ما
حتاول �إدراكها وتر�سيم �أطرها العامة املن�ساقة لفكرة
مركزية الر�ؤية الإ�سالمية القائمة على التوحيد
بدرجة �أولى ،و�إذ �سلمنا بذلك ملنطق القر�آن الكرمي
عموما ،ف�إن ان�سحابه على اجلزء احلواري بني اهلل
–ج ّل �ش�أنه -و�إبلي�س �صار ممكنا بل واجبا كونه
احلجاج الكوين الأول ،ممّ ا يغري بالدر�س والوقوف
على الأبعاد احلجاجية بالتف�صيل ،يف حماولة لفهم
طبيعة احلجاج يف ن�ص القر�آن الكرمي.
علي تو�سيع القراءة لت�شمل اخلطاب
وكان لزاما َّ
( )
التف�سريي ال الت�أويلي املتعلق بالن�صو�ص حمل
مما يجعله
الدرا�سة ،و�إن كان خطاب حا�شية على منت ّ
تراتبيا من الدرجة الثانية ،لكنه اخلطاب املو�صول
�أبدا بالن�ص املركزي ال ينفك عنه بنية وت�صورا� ،إذ
�ستف�ضي العديد من الإ�شارات النقلية �إلى �إدراك
�آفاق الن�صو�ص �إدراكا �أو�سع ،قد مي ِّكن من ت�أويلها
يف درا�سات �أخر( ) .وهو اخلطاب املحت ََ�ضن من ِقبل
الثقافة العربية الإ�سالمية امل�ضادة للثقافة اجلاهلية

11
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املتقاطعة بكفرها مع الكفر الأول الذي م ّثله �إبلي�س،
مما يجعل �إدراك جتليات هذا احلا�ضن مهمة يف
ّ
احلجاجية املتوجهة للمتلقي الكوين اخلارجي خا�صة
املتلقي الكافر.

د .دعد رشراش الناصر

الذرية»( ) .ثم خ�ص�ص �سبحانه يف ا�ستهالل حوارية
احلجر خلق الإن�سان ،ومن قبله اجلان ،حمددا
العن�صر الذي �سيكون حمال للمحاججة« :ولقد
خلقنا الإن�سان من �صل�صال من حم�أ م�سنون* واجلان
خلقناه من قبل من نار ال�سموم»( ) .ويف حوارية �ص
�إ�شارة زمنية تن�ضاف �إلى حقيقة خلق الإن�سان من
طني ،حيث �أعلم اهلل املالئكة ب�إرادته العلية املتمثلة
يف خلق �آدم قبل البدء به ،و�أنه �سبحانه �سي�سويه
بيده الكرمية ،وينفخ فيه الروح ،بكل ما يحيل ذلك
لت�شريف �آدم ،وهو �سيكون حمور املحاججة الحقا:
«�إذ قال ربك للمالئكة �إين خالق ب�شرا من طني* ف�إذا
�سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له �ساجدين»( ).
�أما يف الإ�سراء فاخللق حا�ضر على ل�سان �إبلي�س« :قال
خلقت طينا»( ) ،ف�أثبت اخللق جلالل اهلل
�أ�أ�سجد ملن َ
منذ بدء احلجاج.
واالنطالق من الفكر القائل بالتوحيد يف هذا
املو�ضع من�ساق مع مركزية الثقافة الإ�سالمية التي
تبد�أ من كون اهلل –�سبحانه -الواحد لتفرعات
العقيدة واحلياة ولي�س العك�س� ،إنها �أ�سلوبية القر�آن
يف الدعوة ب�شكل �أ�سا�س.
الأمر بال�سجود:
وكان الأمر بال�سجود على �صورتني :الأولى
واقعية� ،أثبت فيها �سبحانه اخللق والت�صوير ،ثم �أمر
بال�سجود ،كذا ورد يف الأعراف والإ�سراء:
 «ولقد خلقناكم ثم �صورناكم ثم قلنا للمالئكةا�سجدوا لآدم»( ).
 «و�إذ قلنا للمالئكة ا�سجدوا لآدم ف�سجدوا �إال�إبلي�س قال �أ�أ�سجد ملن خلقت طينا»( ).
�أما ال�صورة الثانية فقد وردت يف احلجر و�ص،
وفيهما رتَّب اهلل –�سبحانه -ال�سجود لآدم فور
ت�سويته ونفخ الروح فيه� ،إثر الإنباء عن �إرادة اهلل
بخلقه من �صل�صال من حم�أ م�سنون ،فهو �أمر ي�ستبق
مما يدل على الت�شريف
واقعة اخللق ،هو غيب ملا يقعّ ،
الزائد لآدم –عليه ال�سالم:-
18

19

�أ�ساليب الإقناع:
توطئة يف بنية احلدث:
ك�شفت الآيات الكرمية التي �سردت حواريات
�إبلي�س مع اهلل –ج ّل �ش�أنه� -سل�سلة متوالية من
الأحداث ،ان�سربت جزئياتها يف ال�سور ال�شريفة
الأربعة لتتقاطع م�ؤتلفة ،م�شك ّلة ال�صورة الكلية التي
ق ّدمت احلجاج الأول املتلقى يف القر�آن� .إنها �سل�سلة
حدثية متكاملة يف كل مو�ضع على حدة «الأعراف،
واحلجر ،والإ�سراء ،و�ص» �إال �أن النظر �إليها من
منظور جامع من �ش�أنه �أن ير�سم ال�صورة الكاملة
بكل �إ�ضافاتها� ،ضمن �إطار كلي واحد� ،سيحقق
نفاذية خا�صة يف اخلطاب الذي �أراد اهلل �سبحانه
متريره للمتلقي الداخلي واخلارجي على ح ّد �سواء.
وكما يقول بلنجر ،Plungerف�إن احلكي هو «�إقناع
بالدرجة الأولى ،حتى �إذا كان املنطلق �إغراء �أكرث
منه برهانا»( )� .ستنه�ض ال�سطور الآتية بالوقوف
التقريري على الأحداث املركزية التي انتظمت ق�صة
«ال�سجود» لتقف بعد ذلك على منهجية احلجاج فيها،
وقد متظهرت تلك ال�سل�سلة مركزيا ح�سب الآتي:
�إقرار اخللق :و�إثباته لذات اهلل العلية:
فهو الذي خلق الب�شرية ثم �صورها ،هكذا بعموم
اللفظ و�إن اختار بع�ض املف�سرين �أن الآية دلت على
املفرد وهو �آدم –عليه ال�سالم -يف حني عبرّ ت عنه
بلفظ اجلمع للتدليل على ما �سيكون من ذريته.
قال تعالى« :ولقد خلقناكم ثم �صورناكم.) (»..
قال ابن كثري« :وهذا الذي قررناه هو اختيار ابن
جرير� :أن املراد بذلك كله �آدم –عليه ال�سالم.-
وقال �سفيان الثوري :...خلقوا يف �أ�صالب الرجال،
و�صوروا يف �أرحام الن�ساء- .ونقل عن ابن جرير عن
بع�ض ال�سلف� -أن املراد بخلقناكم ثم �صورناكم:
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 «ف�إذا �سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له�ساجدين»( ).
جدل التمرد يف مقابل الإذعان:
يف لطائف قر�آنية �أو�ضح اهلل –�سبحانه -ا�ستجابة
املالئكة املطلقة لأمر ال�سجود حتى يف املو�ضعني
اللذين ا�ستبقا عملية اخللق بالإنباء عنه ،فقد قفزت
الآيات الكرمية من زمانية الإنباء و�أجواء الغيب التي
�ستتك�شف عن ح�ضور �آدم –عليه ال�سالم� -إلى زمن
واقعي وقفت فيه املالئكة �أمام �أبي الب�شر �ساجدين
هلل عرب قبلة �آدم:
 « ..ثم قلنا للمالئكة ا�سجدوا لآدم ف�سجدوا»..( ).
 «ف�إذا �سويته ونفخت من روحي فقعوا له �ساجدين*ف�سجد املالئكة كلهم �أجمعون»( ).
 «و�إذ قلنا للمالئكة ا�سجدوا لآدم ف�سجدوا.) ( »..خاف توظيف عطف الفاء الذي يفيد
وغري ٍ
الإذعان املبا�شر دون ت�أخري ،وتوظيف الت�أكيد «كلهم
�أجمعون» لإفادة الإطالق ،فلم يع�ص من املالئكة
�أحد .هذا املوقف املن�سجم مع طبيعة املالئكة «ال
يع�صون اهلل ما �أمرهم ويفعلون ما ي�ؤمرون» قابله
موقف �ضدي مغاير من �إبلي�س الذي رف�ض ال�سجود
والإذعان لأمر اهلل ،فكان اال�ستثناء:
 «ف�سجدوا �إال �إبلي�س مل يكن من ال�ساجدين»( ). «�إال �إبلي�س �أبى �أن يكون مع ال�ساجدين»( ). «ف�سجدوا �إال �إبلي�س.) ( ».. «�إال �إبلي�س ا�ستكرب وكان من الكافرين»( ).وبغ�ض النظر عن خالف املف�سرين يف كون
اال�ستثناء مت�صال �أم منقطعا ؛ بناء على خالفهم يف
( )
�شخ�ص �إبلي�س �أكان من املالئكة �أم من اجلن!
ف�إن القر�آن الكرمي يحدد موقفه متاما �إذ مل يكن
من زمرة ال�ساجدين ،وال معهم يف �إذعانهم ،خمتارا
الكرب والكفر عو�ض ذلك.

احلوار:
تنتقل الآيات الكرمية من �سرد احلدث واحلكي
عنه� ،إلى �إبرازه بو�صفه تلقيا مبا�شرا خلطاب اهلل
ج ّل �ش�أنه -من ِقبل �إبلي�س الذي بدا يف ذروة مترده،ويف هذه احلوارات املكثفة �ست�سوق الآيات الكرمية
ت�صدير ال�س�ؤال عن �سببية عدم ال�سجود ،فاجلواب
عنه ،وبيان �صغار �إبلي�س الذي �سيفرز التحدي من
ِقبله ،والوعيد من اهلل .واملوا�ضع الدالة على املذكور
هي:
يف م�ساءلة اهلل –�سبحانه -عن ال�سبب وهو به
�أعلم:
 قال ما منعك �أال ت�سجد �إذ �أمرتك»( ). «قال يا �إبلي�س مالك �أال تكون مع ال�ساجدين»( ). «قال يا �إبلي�س ما منعك �أن ت�سجد ملا خلقتُ بيدي�أ�ستكربت �أم كنت من العالني»( ).
ويف الإ�سراء جواب ّ
دل على �س�ؤال م�ضمر:
 « ..ف�سجدوا �إال �إبلي�س قال �أ�أ�سجد ملن خلقتطينا»( ).
 ويف عر�ض علة عدم ال�سجود ،دوران حول�شرف العن�صر وخريية �إبلي�س ،يف املقاي�سة التي
افرت�ضها حيث النار خري من الطني:
 «�أنا خري منه خلقتني من نار وخلقته من طني»( ). «قال مل �أكن لأ�سجد لب�شر خلقته من �صل�صال منحم�أ م�سنون»( ).
 «قال �أ�أ�سجد ملن خلقت طينا»( ).يرتب هذا التكرب والكفر ال�صريح عقابا بنقي�ض
الق�صد؛ ف�إذ تكرب �إبلي�س على �أمر اهلل �سبحانه �صوره
ب�صورة الذليل غري امل�ست�أهل للتكرب ،وجمع عليه
�سبحانه من جتليات ال�صورة ما ي�ؤكد �صغاره:
 «قال فاهبط منها فما يكون لك �أن تتكرب فيهافاخرج �إنك من ال�صاغرين»( ).
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 «قال فاخرج منها ف�إنك رجيم* و�إن عليك اللعنة�إلى يوم الدين»( ).
 «و�إن عليك لعنتي �إلى يوم الدين»( ).وتتواط�أ املفردات على ت�شكيل ال�صورة املهرتئة
الدنية لإبلي�س من بعد كفره :ففي مقابل العلو هبوط،
ويف مقابل العزة �صغار ،ويف مقابل اال�ستقرار يف
اجلنة خروج ،ويف مقابل احلظوة رجم ولعنة.

د .دعد رشراش الناصر

ثنائية التحدي والوعيد:
�إذ ُلعن �إبلي�س ُ
وطرد من اجلنة �صاغرا ،حتدى
اهلل –�سبحانه -ب�إغواء ذرية �آدم ،يف م�شاكلة وا�ضحة
مع �إغواء اهلل –�سبحانه� -إياه« :قال فبما �أغويتني»
و�إغواء اهلل �إق�صاء لإبلي�س م�س َّبب بالكفر واال�ستكبار،
�أما �إغواء �إبلي�س لذرية �آدم و�إف�ساد حياتهم ف�ضالل
مل يرتتب على خطيئة ارتكبوها .وقد رتَّب اهلل –
�سبحانه -وعيدا �أزليا لأولئك الغاوين جميعا:

41

42

«قال فبما �أغويتني لأقعدن لهم �صراطك امل�ستقيم* ثم لآتينهم
من بني �أيديهم ومن خلفهم وعن �أميانهم وعن �شمائلهم وال جتد
�أكرثهم �شاكرين».
«قال رب مبا �أغويتني لأزينن لهم يف الأر�ض ولأغوينهم �أجمعني*
�إال عبادك منهم املخل�صني».
«قال �أر�أيتك هذا الذي كرمت علي لئن �أخرتن �إلى يوم القيامة
لأحتنكن ذريته �إال قليال».

«و�إن جهنم ملوعدهم �أجمعني* لها �سبعة �أبواب لكل باب
( )
منهم جزء مق�سوم».
«قال اذهب فمن تبعك منهم ف�إن جهنم جزا�ؤكم جزاء
( )
موفورا»

«قال فبعزتك لأغوينهم �أجمعني».

«لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم �أجمعني».

«قال اخرج منها مذ�ؤوما مدحورا ملن تبعك منهم لأملأن
( )
جهنم منكم �أجمعني».
34
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للخلود الأزيل ولذا ُطرحت بو�ضوح بالغ وحجج بينة
�أمام املتلقي الداخلي /جمتمع املالئكة واجلن،
واخلارجي الكوين الذي نن�ضوي حتته بال�ضرورة
وتر�سيمة هذه املفا�صل كالآتي:

على �ضوء الرتتيب ال�سابق ،تتو�ضح املفا�صل
املركزية املكتنزة باملنطق احلجاجي� ،إذ تقابلت
ر�ؤيتان متغايرتان يف ق�ضية اعتقادية رئي�سة،
عنوانها املطلق «جدلية الإميان والكفر» وهي جدلية
�سرتتكز عليها الب�شرية حتى قيام ال�ساعة ،بل متتد
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ويف اخلرب املذكور �سابقا عبرَّ القر�آن عن احلالة
الأخرية بال�صل�صلة �إذ كان �إبلي�س ي�ضرب �آدم
برجله في�سمع له �صوت ك�أنه ال�صل�صلة( ).
 �ستمتد عملية اخللق عرب �آدم لذريته كلها ،وقدجاء يف تف�سري قوله تعالى :ولقد خلقناكم ثم
�صورناكم» �إ�شارة خللق الذرية كلها دفعة واحدة.
�أورد الرتمذي عن �أبي هريرة �أن الر�سول الكرمي
قال« :ملا خلق اهلل �آدم م�سح على ظهره ،ف�سقط
من ظهره كل ن�سمة هو خالقها من ذريته �إلى يوم
القيامة.) (»..
 وقد ا�ستدعت هذه امل�شاهدة املادية لعملية اخللق�إقرارا من �إبلي�س ذاته الذي �أثبت اخللق هلل
�سبحانه -يف ال�سور كلها ،ففي حواره مع اهلللزم هذا الإثبات ب�سياقات لغوية متعددة« :خلقتَه
من طني» ،و»مل �أكن لأ�سجد لب�شر خلقته من
�صل�صال من حم�أ م�سنون» ،و «�أ�أ�سجد ملن خلقت
طينا».
 بذلك ،تكون عملية اخللق ثابتة الن�سبة هلل –�سبحانه -يف وعي �إبلي�س ،بل �إن علمه باخللق
ميتد لذاته �إذ �أقر يف �سور عدة خلق اهلل �إياه
من نار ،وبذلك يكون اهلل اخلالق املتفرد باخللق
للإن�س واجلن.
	ا�ستدعت هذه املقدمة الكربى �إقرارا �آخر قاطعامن �إبلي�س ،هو ربوبية اهلل التي لزمها حتى بعد
الطرد من اجلنة� ،أي يف ذروة �صغاره ويف ذروة
حتديه التي كان من املمكن �أن ت�ؤهله للإنكار! �إال
�أنه مل يفعل وهو العامل باهلل ،قال« :رب ف�أنظرين
�إلى يوم يبعثون» ،و«قال رب مبا �أغويتني لأزينن.»..
كل هذه ال�سياقات من البنى ،وال�شهادات،
والأحداث ت�شكل -بال�ضرورة� -أدلة ملمو�سة ال تقبل
اجلدل� ،إنها ت�ؤكد م�صداقية ما ُيط َرح ،وتثبت عن
دراية ( ) من �إبلي�س م�صداقية احلجة الإلهية،
فتحمل بذلك معول هدم ذاتها بذاتها.
وال�س�ؤال املنطقي املطروح الآن :ما الذي �ستفيده

وقد عر�ضت هذه التمف�صالت عر�ض ًيا و�صف ًيا
تقرير ًيا؛ ليقف القارئ على البنية الفكرية العامة
التي جرى احلجاج بناء عليها ،و�ستكون مذ الآن حمل
اال�شتغال والتف�سري منهج ًيا ،يتناول احلجاج �ضمن
�أ�ساليبه املعروفة ،و�أدواته اللغوية و�آلياته البالغية.
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�أوال :حجاجية املقدمات:
وميكن تعريف املقدمات بكونها الق�ضايا
الأولية التي ي�ؤدي الت�سليم بها �إلى نتائج تلزم عنها
بال�ضرورة( ) .ور�أى بريملان � Perelmanأن مقدمات
احلجاج ت�ؤ�س�س لنقاط االرتكاز التي �سينطلق منها
احلجاج ،وقد تتمثل هذه املقدمات بالوقائع الثابتة
التي ال ّ
�شك فيها( ).
�إن املقدمة الكربى التي ت�صدرت احلجاج يف
الن�صو�ص الكرمية حمل اال�شتغال هي «ا َ
خل ْلق»،
بكل �إحاالتها للقدرة الإلهية والوحدانية ،وهي فكرة
مركزية تنبني الدعوة الإ�سالمية وكل حجاج القر�آن
الكرمي عليها .وهي واقعة ثابتة ال ّ
�شك فيها للمتلقي
الداخلي؛ العتبارات عديدة منها:
 لقد �شهد جمتمع املالئكة خلق �آدم –عليهال�سالم ،-و�شهده �إبلي�س الذي اتخذ موقفا عدائيا
منه منذ البدايات وكما جاء يف اخلرب « :و ُيقال:
�إنه كان �إذا مر عليه مع املالئكة يقول� :أر�أيتم هذا
الذي مل تروا من اخلالئق ي�شبهه� ،إن ف�ضل عليكم
و�أمرمت بطاعته ما �أنتم فاعلون؟ قالوا :نطيع �أمر
ربنا .ف�أ�س ّر �إبلي�س يف نف�سه :لئن ف�ضل علي فال
�أطيعه ،ولئن ف�ضلت عليه لأهلكنه!.) ( »..
 و�شهد �إبلي�س اخللق �ضمن التحوالت التي جرتعلى �آدم –عليه ال�سالم -قبل نفخ الروح فيه
«خلقته من �صل�صال من حم�أ م�سنون»� ،إنها
ح�سا وعيا ًنا ،متع َّرف �إليه
التحوالت امل�شاهدة ً
منذ الإنباء الذي حتقق الحقا ماديا ،فاهلل خلق
�آدم من تراب ،حتول �إلى طني ،حتى �أننت ف�صار
حم�أ م�سنونا ،ويف تف�سري :حتى �إذا تغري ورطب
ف�صار طينا م�صبوبا ،يب�س حتى �صار �صل�صاال.
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هذه الر�ؤية الأولى التي �ستُقابل بالر�ؤية الإلهية
التالية الداح�ضة لوجوب تكرب �إبلي�س:
 ما يكون لك �أن تتكبرّ فيها». «�إنك من ال�صاغرين». «�إنك رجيم». «�إن عليك اللعنة �إلى يوم الدين». «�إن جهنم جزا�ؤكم».ت�شكل الآية الكرمية الأولى العلة الكربى التي
�ستدرج حتتها جتليات ال�صغار ،والرجم ،واللعنة،
والعقاب بالنار ،وذلك ب�سلب �إبلي�س احلق يف التكرب،
�ستكون املعادلة �ضمن الطرفني املنطقيني الآتيني:
�أنا خري منه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل�ست خريا منه
وكما �أ�شرت قبل قليل ف�إن طرفا واحدا �سيكون
�صوابا يف هذه املعادلة ،وعلى الطرف الثاين �أن يكون
باطال .وقد �أورد القر�آن واملف�سرون �أ�سبابا منطقية
جعلت علة �إبلي�س باطلة ،ويف التف�سري( )� :إن �إبلي�س
هو �أول من قا�س وكان قيا�سه باطال� ،إذ افرت�ض
من وجهة نف�سية ال عقلية �أو واقعية �شرف النار على
الطني ،و�أوردوا ردا من خم�سة وجوه:
 جوهر الطني الرزانة ،وال�سكون ،والوقار ،والأناة،وال�صرب ،وذلك هو الداعي لآدم –عليه ال�سالم-
بعد ال�سعادة التي �سبقت له �إلى التوبة ،ف�أوردته
املغفرة واالجتباء ،ومن جوهر النار اخلفة
والطي�ش ،واحلدة ،واالرتفاع ،واال�ضطراب،
وذلك هو الداعي لإبلي�س بعد ال�شقاوة التي �سبقت
له �إلى اال�ستكبار ف�أورثه الهالك.
 �إن اخلرب ناطق ب�أن تراب اجلنة م�سك �أذفر،ومل ينطق اخلرب ب�أن يف اجلنة نارا ،و�أن يف النار
ترابا.
 �أن النار �سبب العذاب ،ولي�س الرتاب كذلك. �أن الطني م�ستغن عن النار ،والنار حمتاجة �إلىاملكان ،ومكانها الرتاب.

هذه املقدمة يف احلجاج؟ ما الذي �ستفيده النتيجة
التي �أو�صلنا القر�آن �إليها وهي� :إقرار �إبلي�س كون اهلل –
�سبحانه -اخلالق ،وكونه –�سبحانه -الرب؟� .س�أ�صوغ
هذه الإقرار بال�صيغة املنطقية الآتية التي �ستحمل
�شقني يرتتب الثاين منهما -بال�ضرورة -على الأول:
الرب مطاع:
اخلالق ّ
ُ
وقد تتخذ هذه ال�صيغة �صيغة �شرطية مثل :
 �إذا كان اهلل خالقا  /ر ّبا  ،فيجب �أن يطاع.رب ،فيجب �أن يطاع.
 �إذا تق ّرر �أن اهلل خالق ّ /وهذه ال�صيغة ال�شرطية جتعلها تظهر وك�أنها
قابلة لل�صدق والكذب ،لكنها يف احلقيقة حتمل طابع
اليقني من حيث �إن �صيغة ال�شرط تفيد �أنه جرت
الربهنة عليها يف جمال �آخر خارج الن�ص .وقد جرت
الربهنة بالفعل التي ا�ستدعت �إقرار �إبلي�س بكون اهلل
الرب واخلالق ،ولكنه مل يقر مب�ستلزمات ذلك من
الطاعة ،فهو مل يكفر بالعلم ،و�إمنا كفر باال�ستهزاء
من �أمر اهلل الذي مل يذعن �إليه تكربا.
�ستكون هذه املقدمة الكبرية مرتكزا رئي�سا يف
احلجج املنطقية التي �ساقها اهلل –ج ّل �ش�أنه -ثم
�إبلي�س ،و�ستكون -بال�ضرورة -مرجحة حلقّ اهلل،
وناق�ضة لباطل �إبلي�س.
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ثانيا :الربهان باخللف:
ويعني� :إثبات �صدق ق�ضية بالربهان على كذب
نقي�ضها( ) .والربهان باخللف ي ّعد من �أ�س�س التفكري
املنطقي الذي يرى �أن ال�شيء ال ميكن �أن يجتمع مع
نقي�ضه( ) ،هذا يعني �أنه يف حال وجود وجهتي نظر/
ر�ؤيتني متباينتني ،فيجب �أن تكون �إحداهما �صحيحة،
والثانية مغلوطة.
قال �إبلي�س يف حجته املركزية املعللة لعدم
ال�سجود�« :أنا خري منه» ،وال�سبب يف اخلريية هو
حتديدا �شرف العن�صر الذي ر�آه �إبلي�س« :خلقتني من
نار وخلقته من طني»� .إذن :فالنار �أ�شرف من الطني،
وعلى ذلك فال يجوز �سجود الفا�ضل للمف�ضول عليه.
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�أنها حتمل تناق�ضا ذاتيا ي�سبب �إحراجها وعدم
منطقيتها ،ممّ ا �سي�ؤدي �إلى رف�ضها( ) و�سيكون هذا
الإحراج يف حجة �إبلي�س القائلة باخلريية من بعدين
رئي�سني:
 اخلريية و�شرف العن�صر ال ي�ستدعيان العداء مع�أي عن�صر �آخر مل يبادئ بالعداء لأي �سبب كان،
وقد �أورد املف�سرون �أقواال تدل على تعايل ال�شعور
املعادي يف نف�س �إبلي�س منذ �إنباء اهلل �سبحانه
ب�إرادة اخللق �أي منذ عدمية �آدم وقبلية تخلقه.
قال العلماء« :الذي �أحوجه �إلى ترك ال�سجود هو
الكرب واحل�سد ،وكان �أ�ضمر ذلك يف نف�سه �إذا
�أُمر بذلك ،وكان �أمره من قبل خلق �آدم ،يقول اهلل
تعالى�...« :إين خالق ب�شرا من طني* ف�إذا �سويته
ونفخت فيه من روحي فقعوا له �ساجدين» فك�أنه
دخله �أمر عظيم من قوله« :فقعوا له �ساجدين»
ف�إن يف الوقوع تو�ضيع الواقع وت�شريفا ملن وقع
له ،ف�أ�ضمر يف نف�سه �أال ي�سجد �إذا �أمره يف ذلك
الوقت»( ).
�إذن� ،إذا كان العن�صر �شريفا خيرّا ،فيجب �أن
ينتج �شرفا وخريا ،وهذا ما مل يكن من �إبلي�س الذي
�أ�ضمر العداء منذ البدايات ،خمالفا �أمر الرب الذي
�أقر بربوبيته ووجوب طاعته قبل �آدم.
�إما �أن يكون ال�شيء خريا �أو �شرا ،وال يحتمل �أن
يجتمعا يف ذات واحدة ،ولقد زعم �إبلي�س خرييته،
بينما نتج عنه ال�شر يف حتديه هلل –جل �ش�أنه -وهو
يقرر �أن:
 يقعد لذرية �آدم بكل �صراط. ويدفعهم لل�شرك فال يكونون �شاكرين. ويزين لهم. ويغويهم. ويحتنكهم مت�سلطا عليهم.ويف القعود بكل �صراط ّ
حرف عن الإميان الذي
�شهد بوجوبه يف ال�سماء ،ويف التزيني والإغواء

 �أن الرتاب م�سجد طهور كما جاء يف �صحيحاحلديث ،والنار تخويف وعذاب.
�إن تكرب �إبلي�س يف حقيقته كان على �أمر اهلل ولي�س
على �أبي الب�شر �آدم ،وهذا ما �أغ�ضب اهلل –جل
�ش�أنه -وقد كان �إبلي�س علم �أن اهلل هو اخلالق الرب،
وهذا -بال�ضرورة -ي�ستلزم الطاعة التي مل يقدمها
�إبلي�س .قيل :من كانت مع�صيته يف تكرب فال ترجه،
ومن كانت مع�صيته يف جهل فارجه.
ملاذا غ�ضب اهلل من تكرب �إبلي�س وقد كان يف منزلة
عالية؟ فكما ورد يف الأخبار« :كان من خزان اجلنة ،وكان
رئي�س مالئكة ال�سماء الدنيا ،وكان له �سلطانها ،و�سلطان
الأر�ض ،وكان من �أ�شد املالئكة اجتهادا ،و�أكرثهم علما،
وكان ي�سو�س ما بني ال�سماء والأر�ض ،فر�أى لنف�سه بذلك
�شرفا وعظمة» حكاه الثعلبي عن ابن عبا�س( ).
ّ
م�ست�شف من الآية
ال�سبب –واهلل �أعلم -كما هو
الكرمية «فما يكون لك �أن تتكرب فيها» �أن كل املنزلة
العلية التي كانت لإبلي�س قد كانت هبة ولي�ست �أ�صال
فاهلل هو الذي وهبه ب�إرادته ،ومل يتك�سب �إبلي�س كل
ذلك عن قدرة ذاتية كامنة ،ف�أين احلق يف التكرب؟
�إنه وارد �إذا امتلك �إبلي�س هذه القدرة بعيدا عن �إرادة
اهلل و�شرف هبته ،وهذا ما مل يكنّ ،
ودل على ذلك
ال�سلب الذي خ َّلق حتوالت عاجلة هوت ب�إبلي�س من
ُ
كل تلك الريا�سات �إلى ال�صغار ،والرجم ،واللعنة،
والعقاب اخلالد يف جهنم.
ّ
دل املذكور على �أن حجة �إبلي�س باطلة ،فقد تبني :
 �أن عن�صر الطني �أ�شرف من عن�صر النار. �أن �إبلي�س مل يكن قادرا قدرة ذاتية بل هيموهوبة ،ولذلك باتت م�سلوبة.
�صحت -بال�ضرورة
وحيث بطلت حجة �إبلي�سّ ،
حجة القر�آن الكرمي يف عدم خرييته ،وعدما�ستحقاقه للتكرب الذي انتهجه.
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ثالثا :املفارقة والإحراج:
�إذ تدح�ض احلجة نف�سها بنف�سها ،وهذا يعني
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وذلكبالإتكاء على الفر�ضية القيا�سية التي زعمها
�إبلي�س بر�ؤية نف�سية ال واقعية كما عر�ضت لذلك يف
موطن �سابق ،وقد نفى القر�آن الكرمي هذه احلجة
بالإ�ضاءة املركزية الأولى العامة« :فما يكون لك �أن
تتكرب فيها» ،وعلى �ضوء تف�سري املف�سرين وجتليتهم
لبطالن هذه املقاي�سة املفرت�ضة ،ميكن �صياغة النفي
القر�آين بال�صورة الآتية:
لي�ست النار �أ�شرف من الطني ،فلي�س حقها عدم
ال�سجود
من املهم هنا الت�أكيد ثانية على �أن افرتا�ض �إبلي�س
مل يكن مبنيا على م�شاهدة حم�سو�سة� ،أو علم بينّ
بطبيعة كل من النار والطني� ،إنه االفرتا�ض النابع
ابتداء من الكرب واال�ستعالء ،وهو ما �أ�شار �إليه القر�آن
الكرمي ،ما ي�ضعف حجته «املثبتة» �إزاء نفي اهلل وهو
–�سبحانه -الأعلم �أن يكون ذلك �سببا �أ�صيال للتكرب،
و�إذ �ساق املف�سرون �أ�سبابا وجيهة لعدم �أف�ضلية النار،
ّ
دل النفي القر�آين امل�ؤطر بعلل وجيهة على قوة احلجة
النافية ال املثبتة من ِقبل �إبلي�س.
ثانيا :اخلف�ض ،ويعني �أنه �إذا �صدق القول يف
مراتب معينة يف ال�سلم ،ف�إن نقي�ضه ي�صدق يف
املراتب التي تقع حتتها� .إن هذا ي�ستلزم �أن تكون
هناك حجة كربى تن�ضوي حتت عباءتها احلجج
الأقل منها بال�ضرورة ،ف�إذا قلنا مثال �إن فالنا قوي
علميا؛ لقد ح�صل على الدكتوراة �ستكون هذه احلجة
بليغة دالة على الدرجة العلمية التي �ستثبت بال�ضرورة
�أنه نال املاج�ستري ،والإجازة العامة� .أما �إذا ابتد�أنا
بطريقة عك�سية ف�إن احلجة �ستكون �أ�ضعف وال تف�ضي
بال�ضرورة للنتيجة العليا ،ف�أن ينال زيد املاج�ستري ال
يعني �أنه نال الدكتوراة.
على �ضوء املذكور ،ف�إن �إبلي�س �أراد حلجته �أن
تكون الأعلى يف ال�سلم احلجاجي ،حيث تنتظم
تراتبيا �أ�سفلها �إرادته بعدم ال�سجود ،و�س�أر�سم
ذلك بالآتي:

كذب و�ضالل يبعدهما عن احلقيقة ،ويف االحتناك
ت�سلُّط بغري وجه حق .ويف �سورة الإ�سراء �سياق يدل
على �إرادة �إبلي�س �أعلنها –�سبحانه -حيث �سي�ستفز
امل�ؤمنني بال�صوت ،ويجلب عليهم بقواته الراجلة
والراكبة ،وي�شارك ذرية �آدم يف الأموال والأوالد
مدخال الف�ساد والع�صيان يف حياتهم.
�إن اخلري قيمة مطلقة ال ميكن �أن تن�سجم مع
الباطل ،وال ميكن �أن تكونه ،وحيث �أ َّكد �إبلي�س �سعيه
يف كل تلك املفردات الفا�سدة ،ف�إن ذلك يدل على
عدم خرييته و�شرف عن�صره كما زعم ،وبذلك تكون
�إقراراته املتوالية ،و�أفعاله امل�ؤكدة واقعيا دافعا منطقيا
لرف�ض فكرة خرييته ،ب�سبب التناق�ض الذي �س ّبب
�إحراجا يف �إثبات اعتقاده الفا�سد .وال ّ
�شك �أن من �أهم
�سمات احلجة املنطقية �أنها ال تناق�ض نف�سها ،وتن�سجم
مع حجج �أخرى تدافع عن ذات الأطروحة ،وهذا ما مل
يقرره �إبلي�س كما ب ّينت الإ�شارات ال�سابقة.
لم احلجاجي:
ال�س ّ
رابعاُ :
ميكن �إخ�ضاع احلجج امل�سوقة يف «م�س�ألة
ال�سجود» لل�سلم احلجاجي الذي طوره الفرن�سي
ديكرو  ،Ducrotوي�ساعدنا هذا ال�سلم يف النظر
�إلى املنطق احلجاجي من زوايا خمتلفة ،كما �أنه
ي�ضعها يف تراتبية منطقية تهيئ احلكم على مدى
قوة احلجج ،ما ي�ؤدي للمفا�ضلة بينها ،وامليل مليزان
الفا�ضل ال احلجة املف�ضولة.
من قوانني ال�سلم احلجاجي التي ميكن ا�ستثمارها
يف هذه الر�ؤية:
�أوال :النفي ،وفيه يح�ضر قول يخدم نتيجة ما،
ونفيه �سيكون حجة ل�صالح النتيجة امل�ضادة.
ميكن �صياغة علة �إبلي�س الكربى لعدم ال�سجود
«�أنا خري منه خلقتني من نار وخلقته من طني»
بال�صيغة الآتية:
عن�صر النار �أ�شرف من عن�صر الطني ،فحقه عدم
ال�سجود.
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لإبلي�س �إثر مترده:
«�إن لك �أال تتكرب فيها»
لي�س �إبلي�س �أ�شرف من �آدم
�إنه (مذ�ؤوم مدحور ملعون رجيم)..
ولو ملك �إبلي�س احلق يف التكرب النتفى ذمه ولعنه
ورجمه ،ولكن الآية الكرمية ت�شري �إلى فقدانه ابتداء
هذا احلق ،وهو �أوجب عقابه ب�ضده �إذ وقع فيه.

	النار �أ�شرف من الطني
�إبلي�س �أ�شرف من �آدم
ال ي�سجد الفا�ضل للمف�صول
وقد �أعلن الن�ص الكرمي نفيه للحجة الأقوى
لإبلي�س حتى �صارت الأوهى ف�سقطت من �أعلى ال�سلم
احلجاجي ،وتهاوت �إثر ذلك كل احلجج والأفعال
التي ترتبت عليها ،ف�إذ ُنفيت فكرة �أن النار �أ�شرف
من الطني ،فهذا يعني �أن �إبلي�س لي�س بال�ضرورة خريا
من �آدم ،فهو لي�س فا�ضال يف عالقته مع مف�ضول
ميتنع لل�سجود له.
يف املقابل �ساق القر�آن الكرمي عدة حجج فكرية
وواقعية دلت على حق اهلل –�سبحانه -بالأمر ووجوب
الطاعة و�إنكار التمرد على �أوامره –ج ّل �ش�أنه، -
�س�أر�سم ذلك بالآتي:
	اهلل اخلالق الرب
	اهلل ي�أمر
	املخلوق يطيع
قال املف�سرون( ) يف قوله تعالى« :قال فاحلق
واحلق �أقول» احلق الأولى مرفوعة على اخلربية
واملعنى� :أنا احلق ،والثانية من�صوبة ملقول القول،
وهذه الآية وردت يف «�ص» �إثر حتدي �إبلي�س ب�إغواء
ذرية �آدم –عليه ال�سالم� .-إنه الإقرار الذي ينا�سب
كونه –�سبحانه -اخلالق املطلق والرب املطلق
امل�ست�أهل وحده دون غريه بالأمر فالطاعة ،وكل هذه
الإثباتات الكرمية �ستكون كما �أ�سلفت �أعلى ال�سلم
احلجاجي الذي �سريتب -بال�ضرورة� -أن الرب
احلق ،اخلالق� ،إرادته مطلقة نافذة ،ي�أمر مبا ي�شاء
وحق �أمره الطاعة ،و�س�أذكر ب�أن �إبلي�س �أقر كال من
ال�صفتني اجلليلتني هلل «اخلالق ،والرب» ممّ ا ا�ستلزم
الإذعان ال الرف�ض والتمرد.
يف حق �إبلي�س ،رتَّب الن�ص القر�آين حجة كربى
نافية� ،ستو�ضع �أعلى ال�سلم احلجاجي ،وعربها
�سيدرك املتلقي جمموع املوا�صفات التي ن�سبت

حجاجية اللغة:
�أ�سهمت اللغة برتكيباتها االنتقائية يف عملية
احلجاج� ،إذ اتخذت �أ�سلوبية مل تتخلق اعتباط ًيا
البتة ،بل كانت فاعلة �إلى ح ّد كبري يف �إنتاج الربهان
الدال على احلجج امل�سوقة املمثلة للر�ؤيتني :الإميانية
والإ�شراكية ،و�س�أقف هنا على �أبرز الأدوات اللغوية
ودالالتها احلجاجية:
يف �سياق احلجة الإلهية:
 ا�ضطلعت اللغة ب�إثبات حجة اخللق هلل �سبحانه،فحقّ الأمر عرب تقنيات متعددة� ،أبرزها:
الو�صل ال�سببي ،حيث يتم الربط بني �أحداث
متعددة ت�شكل املقدمة  /احلجة ،والنتيجة .ويف هذا
الو�صل قد ي ُوظف الرابط اللغوي بينهما وقد ُي�ستغنى
عنه و ُيفهم �إ�ضماره من خالل ال�سياق( ) ،و�س�أعرب
عن ذلك بال�صيغة الآتية:
اهلل � -سبحانه  -اخلالق امل�صور � ،إذن هذا موجب
ّ
حلق الأمر .
فكون اهلل � -سبحانه  -اخلالق امل�صور :حجة.
وحق الأمر :نتيجة ترتبت على احلجة املذكورة.
والرابط ال�سببي بينهما هو� :إذن.
وقد مثلت الآيات الكرمية الو�صل املذكور دون
رابط �سببي يف عدد من ال�سياقات:
«ولقد خلقناكم ثم �صورناكم ثم قلنا للمالئكة
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 «فقعوا له �ساجدين». «فاخرج �إنك من ال�صاغرين». «اخرج منها.« .. «اذهب فمن تبعك منهم ف�إن جهنم جزا�ؤكم... »..�إلخ .
�أدوات الت�أكيد:
وقد ح�ضرت يف الر�ؤيتني املحاججتني ،فكانت يف
حق اهلل ت�أكيدا على القدرة ،ويف حق �إبلي�س ت�أكيدا
على �ضالل ر�أيه ،وف�ساد �صنعه� ،إذ ت�ؤكد كل حجة
توجهها ،وحيث كانتا متباينتني ف�إن هذا الت�أكيد يقرر
بال�ضرورة �صوابية �إحداهما وبطالن الأخرى ،وحتتل
ثنائية احلق والباطل درجة �أعلى يف هذا ال�سياق �إذا
اقرتنتا بالت�أكيد ،وهي لعبة لغوية غري حيادية تهدف
للبناء والهدم ب�شكل ق�صدي معلن« :ي�شكل م�ضمون
املفهوم الداليل احلا�صل من الرتاكيب التي دخل
عليها التوكيد ب�إن و�أن مع الالم والق�سم والق�صر
نظرية فكرية �أو �أخالقية ،و�إذا رمنا مزيد التدقيق
قلنا �إن هذا املفهوم الداليل يكون يف القر�آن �إما
هدما لنظرية ما قائمة� ،أو حمتملة احل�صول� ،أو بناء
لنظرية ما� ،أو تذكريا بها»( ) .و�س�أ�سوق هنا الت�أكيد
مما ينفي
الأول الدال على القدرة الإلهية املطلقة ّ
بال�ضرورة -امتالك �إبلي�س �إياها: «قال �إنك من املنظرين». «�إن عبادي لي�س لك عليهم �سلطان». «و�إن جهنم ملوعدهم �أجمعني». «ف�إن جهنم جزا�ؤكم جزاء موفورا». ف�إنك رجيم». «و�إن عليك لعنتي �إلى يوم الدين».وممن تبعك منهم �أجمعني».
 «لأملأن جهنم منك ّال�صفات الالزمة لإبلي�س:
تك�شف حتوله من عامل باهلل مكرم� ،صاحب �سيادة

ا�سجدوا لآدم»
النتيجة
احلجة		
«�إين خالق ب�شرا  ..ف�إذا �سويته ونفخت فيه من روحي
فقعوا له �ساجدين»
النتيجة
			
احلجة
وقد ذكرت يف مبحث الأ�ساليب الإقناعية املنطقية
كيف متثلت عملية اخللق حجة كربى يف �إثبات مطلق
الأمر هلل �سبحانه ،فوجوب الطاعة.
الأفعال التقريرية� :إذ توالت الأفعال املا�ضية
املقررة لفعل اخللق الثابت الن�سبة �إلى اهلل –
�سبحانه ،-فلم يعد الأمر احتماليا �أو قابال لل�شك،
وان�ضاف لهذه الأفعال حرف «قد» يف عدد من
املوا�ضع لزيادة ت�أكيد التحقق وعدم ال�شك فيه ،فمن
املعروف �أن قد الداخلة على املا�ضي تفيد هذا املعنى:
 «ولقد خلقناكم ثم �صورناكم». «ولقد خلقنا الإن�سان من �صل�صال  * ..واجلانّخلقناه من قبل من نار ال�سموم».
ومن اللطائف التي يجدر ذكرها� ،أن الآيات
الكرمية التي �أنب�أت املالئكة عن حتمية اخللق
م�ستقبال ،قد وظفت املا�ضي للداللة عليه ،فان�ساقت
بذلك لإطار التحقق والإرادة النافذة قطعا ال احتماال،
الإ�شارة هنا لفعلي الت�سوية ونفخ الروح:
«�إذ قال ربك للمالئكة �إين خالق ب�شرا من طني*
ف�إذا �سويته ونفخت فيه من روحي»
 وك�شفت اللغة �إثبات عدم ا�ستحقاق �إبلي�س للتكرب«فما يكون لك �أن تتكرب فيها» وهي حجة كربى
بينت وقوعها �أعلى ال�سلم احلجاجي من خالل:
مما
توايل �أفعال الأمر قبل احلجاج وبعدهّ ،
يدل على املكانة العلية هلل � -سبحانه  -و�أنه املتكرب
امل�ستعلي على وجه احلق والوجوب ،ال �إبلي�س الذي
زعم هذه املكانة له:
« -ا�سجدوا لآدم».

63

245

العدد  - 33صيف 2019م

العام الآتي :مبا �أن الوحدة الأ�سا�سية للغة هي الزوج:
�س�ؤال/جواب ،ف�إن ا�ستعمال اللغة يحدد دائما تبعا
له ،وهذا يحدد -بال�ضرورة �-أن لكل �س�ؤال جوابا،
و�أن كل �س�ؤال هو احلرج� ،أو ال�ضرورة� ،أو العائق الذي
مما ي�شكل �سريورة
ي�ستلزم البحث واتخاذ القرارّ ،
( )
�شاملة يحيل فيها �أحدهما على الآخر .
باد�أ �إبلي�س بعدم ال�سجود ،ولكنه مل يعلن حجته يف
ذلك �إال بعد ال�س�ؤال الكرمي الذي وجهه –�سبحانه-
�إليه ،وقد توالى ذكر هذا ال�س�ؤال يف كل مرة ُعر�ضت
فيها ق�صة ال�سجود �إثباتا و�إ�ضمارا:
 «قال ما منعك �أال ت�سجد». «قال يا �إبلي�س مالك �أال تكون مع ال�ساجدين». «قال يا �إبلي�س ما منعك �أن ت�سجد ملا خلقت بيدي�أ�ستكربت �أم كنت من العالني».
 و�إ�ضمارا مفهوما من �سياق اجلواب« :قال �أ�أ�سجدملن خلقت طينا».
كان ال�س�ؤال الإلهي ب�أداة «ما» ،وهي �أداة تتحرك
يف �أمكنة خا�صة ،وتقود لطبيعة معينة من الإجابات
تنحاز �إلى جهة القول الربهاين ،و�سيحدد على �ضوء
ذلك امل�ستوى «اجلوهر» احلقيقي عن امل�س�ؤول( ).
و�إذن ،ت�صدر ال�س�ؤال �إطالق حجاج �إبلي�س ،كان
البداية التي �أ�شرعت منطقه و�إعالن براهينه يف عدم
الإذعان هلل -ج ّل �ش�أنه -وعلى ذلك فهو تقنية لغوية
مهمة ال تك�شف عدم العلم بامل�س�ؤول عنه ،وهذا ثابت
بال�ضرورة يف حق اهلل –�سبحانه ،-ويجري على
ال�سائل املحاجج من الب�شر ،و�إمنا ُيعتمد عليه يف �إطالق
احلجاج وطرح الأدلة والرباهني حول النقطة املركزية
التي يدرك املحاجج ال�سائل تفوقه فيها ،و�إمكان هزم
املخا�صم يف جوابه عنها� .إن عدم ال�سجود خطيئة مل
ت�ستند �إلى �أي �أ�سا�س فكري �أو �شرعي ميكن �أن ُيناق�ش،
ولذا ف�إن جمرد �إعالن ال�س�ؤال عن االمتناع حقق �سقوط
احلجة� ،أي� :إن حلظة ال�س�ؤال كانت ذاتها حلظة �إيقاع
الهزمية ب�إبلي�س.

يف ال�سماء والأر�ض ،ملخلوق �صاغر حتى �أبد الآبدين،
يحجم منطقيا احلجة املزعومة با�ستحقاقه
ّ
مما ّ
التكرب ،ورد ذلك من خالل ال�صفات امل�شبهة،
و�أ�سماء املفعولني� .إن ال�صفات حتمل -بال�ضرورة-
بعدا حجاجيا مكثفا� ،إذ تقدم اللفظ الواحد �إحاالت
عديدة بانية �أو هادمة للحجة املعرو�ضة؛ لذا ال ميكن
اال�ستخفاف بالقيمة النوعية لها« .تعمل هذه النعوت
الو�صفية كمطرقة تنهال على م�سمار ،ومتنح هذه
الكلمات �صفا من الأحكام القيمية �إلى ما تطبق
عليه»( ):
 «من ال�صاغرين». «مذ�ؤوما مدحورا». «رجيم».ويحمل ا�سم �إبلي�س ال�صفة الكربى املحيلة لكل
تلك املعاين ،ف�أبل�س� :أي�س من رحمة اهلل .و�إطالق
اهلل لهذه العلمية منذ بدايات احلجاج وقبل �إعالن
التمرد ،يجيء �ضمن معرفته �سبحانه ال�سابقة ب�إرادة
�إبلي�س امل�ضمرة ،و�سعيه لإنفاذها.
حملت حجة �إبلي�س �إحراجا يف ذاتها عندما
فارقت بني خريية عن�صره و�سوء طويته وفعله ،وقد
عبرّ عن �إرادته الإغواء ب�أدوات الت�أكيد ب�شكل الزم يف
مما يدلل لغويا ومنطقيا
كل ال�سور حمل الدرا�سةّ ،
على عدم خرييته:
 «لأقعدن لهم �صراطك امل�ستقيم* ثم لآتي ّنهم منبني �أيديهم».
 «لأزينن لهم يف الأر�ض ولأغوينهم �أجمعني». «لأحتنكن ذريته �إال قليال». «قال فبعزتك لأغوينهم �أجمعني».يف ال�س�ؤال احلجاجي:
�إذا كان ديكرو  Ducrotيرى �أن كل قول حجاج،
ف�إن ماير يقرر ب�أن كل �س�ؤال حجاج( ) .وقد �صاغ ماير
� Mayerصاحب نظرية امل�ساءلة احلجاجية القانون
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عرب تقنية �أولى هي:
الو�صل ال�سببي الذي عر�ض فيه حجة ونتيجة
متكئة عليها بال�ضرورة�« :أنا خري منه خلقتني من نار
وخلقته من طني».
�إذ تت�شكل عملية اخللق من عن�صري النار والطني
احلجة.
وترتتب على هذه احلجة النتيجة املزعومة «�أنا
خري منه»
ووا�ضح عدم وجود الرابط بينهما وهو مفهوم
بال�ضرورة� :أنا خري منه� ،إذن لن �أ�سجد له.
وقد �أفرزت النتيجة الأولى التي و�صل �إليها �إبلي�س
نتيجة �أخرى كانت حمال لكل هذا احلجاج وهي
عدم ال�سجود ،فمع معرفة اهلل –�سبحانه -امل�سبقة
مبا �أ�ضمره �إبلي�س من هذه الرغبة املتعالية �إال �أنه
مل يحا�سبه عليها ،بل حاججه عندما جتلت واقعا
ملمو�سا وح�سب:
خلقتني من نار �أنا خري منه �أ�أ�سجد ملن خلقت طينا
نتيجة 2
		
نتيجة 1
حجة
الروابط احلجاجية :تربط بني حجتني �أو قولني،
وت�سند لكل قول دورا حمددا داخل اال�سرتاتيجية
احلجاجية العامة� .أما يف املثال ال�سابق الذكر ،فقد
كان الرابط م�ضمرا مفهوما من ال�سياق ،وهو رابط
�سببي يبني العلة التي لأجلها مل ي�سجد �إبلي�س لآدم
وك�أن القول:
مل �أ�سجد لآدم لأن اهلل خلقني من نار وخلق �آدم
من طني.
ويف �سياق �آخر:
مل �أ�سجد لآدم لأن النار وهي عن�صري خري من
الطني وهي عن�صره.
�إال �أن حجاج �إبلي�س مع اهلل –جل �ش�أنه -يف
انتقامه من ذرية �آدم ب�إغوائهم ،احتمل الرابط
احلجاجي �إثباتا ال �إ�ضمارا ،ويعد الرابط ّ
املوظف

ومما �ساهم يف تعجيل �إيقاع هذه الهزمية ح�ضور
ّ
ال�س�ؤال يف مهاد حا�ضن ،وهو االمتناع عن فعل
ال�سجود /حجاج فعلي .قال �أر�سطو« : Aristotleوفيما
يخ�ص ال�س�ؤال ف�إنه يكون من املنا�سب بوجه خا�ص �أن
ُيطرح عندما يكون اخل�صم قد عر�ض �أطروحته� ،أو
ق�ضيته امل�ضادة ،بحيث يكفي عالوة على ذلك �س�ؤال
واحد حتى يقع يف اخللف والتناق�ض»( ).
بعد طرح ال�س�ؤال يف �إثارة املتلقي اخلارجي
و�إ�شراكه يف �إقامة حفريات عن اجلواب ،وم�ساءلته
عن مدى �صوابيته متى طرح ميكن عد ال�س�ؤال هنا
كالعقبة يف جمرى النهر ،التي ال بد �أن ت�ستوقف املرء
عو�ض اجلريان ال�سل�س يف التلقي ،فلو متت ال�صياغة
جمردة عن ال�س�ؤال :امتنع �إبلي�س عن ال�سجود لآدم
كونه يرى نف�سه �أ�شرف منه ،ف�إن العبارة تكون قد
خ�سرت منحنى مهما يف تفكري املتلقي و�إثارة �شغفه.
هذا يعني �أن ح�ضور اال�ستفهام كان موظفا ق�صد ًيا
لإثارة املتلقي ،وت�شكيل منعطفات يف تفكريه ت�ستفزه
ملزيد بحث ور�ؤية ،وقد ُع ِر َ�ض ب�صورة جمالية حققت
وظيفيا ك�سر حجة �إبلي�س يف مبناه  /ال�س�ؤال:
 «قال ما منعك �أال ت�سجد �إذ �أمرتك» و�إيحاء الآيةالكرمية يدلل بقوة �أنه �أمر م�ستعل مل يكن حقه �إال
الإجابة.
 «مالك �أال تكون مع ال�ساجدين» �س�ؤال ي�ستثني�إبلي�س منذ البدايات من الإميان واحلق ،حيث
ّ
و�ضح ان�سالخه من زمرة ال�ساجدين امل�ؤمنني.
 «قال يا �إبلي�س ما منعك �أن ت�سجد ملا خلقت بيدي�أ�ستكربت �أم كنت من العالني» وهو �س�ؤال جليل
حمل ا�ستعالء اهلل يف كونه اخلالق ،الكا�شف
املطلع على غيب م�ستكرب �أ�ضمره �إبلي�س ،مبا يف
ذلك من �إيحاءات اال�ستخفاف بهذا الكرب الذي
ال يليق به ،ومل يكن جديرا به.
68

يف �سياق حجاج �إبلي�س :
ك�شفت اللغة ب�إحاالتها الداللية حجة �إبلي�س
الكربى يف هذه املحاججة املركزية يف القر�آن الكرمي،
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املكرر يف �أربعة موا�ضع كان له �أثر بالغ يف التقاط
املفا�صل املركزية للق�صة دقي ًقا وخمتزلاً  ،يبقى يف
الذاكرة دون متاهات التطويل� .أمل ين�صح �أر�سطو
يف م�صنفاته عن البالغة بالتكثيف والتكرار؟( ).
ولذلك �ستحتل الق�صة الكاملة من احلجاج موقفا
خا�صا م�ؤثرا يف املتلقي ،بينما �ستنه�ض هذه الإحاالت
الكرمية لت�أكيد الت�أثري ،و�ضمان ا�ستمرارية فعاليته
يف �أثناء امل�ضي يف تلقي �آيات اهلل.
�إن احلجاج يف الق�صة كان بالغ الت�أثري �إذ كان
مكتمل العنا�صر يف �سل�سلة �أحداثه املمتدة من اخللق
حلظة الإنباء به ،حتى اخللود الأبدي يف اجلنة �أو
النار� .أحداث احرتمت الرتتيب الكرونولوجي بحيث
�أ�س�ست فهما زمنيا مت�سقا يف ذهن املتلقي ملجريات
احلدث تامة� ،أحداث من�ضبطة مف�صلة مع تكثيفها،
وهذه الثالثية :الرتتيب الكرونولوجي ،وان�ضباط
الأحداث ،والوقوف على تفا�صيلها� ،سيكون لها �أثر
مقنع حجاجيا �إذ تعد من �أهم تقنيات ال�سرد التي
حتفز الإقناع ،وتثري القابلية له( ).
وقد �أثارت الق�صة ً
نقاطا تف�صيلية كان لها دور
بارز يف حتفيز احلجاج ومداولته بني اهلل –جل
�ش�أنه -و�إبلي�سً ،
نقاطا حجاجية كربى اتك�أ عليها
الن�ص القر�آين لتو�ضيح �ضالل �إبلي�س ،ويف املقابل
نقاط حجاجية �ضدية اتك�أ عليها �إبلي�س يف حماولة
غري ناجحة البتة لإثبات ر�أيه وقيا�سه الأول الذي
�أبطله �سبحانه ،و�أدركنا عقيديا وواقعيا َمل كان
باطال؟.
مما مل جنده يف
يف الق�صة حوار حجاجي ّ
الإحاالت الكرمية ،واحلجاج هو �أ�سا�س كل عالقة
حوارية ت�ستهدف الت�أثري على اخل�صم ،قال �أر�سطو
 :Aristotleهدف اجلدل هو غلبة �أحد املتحاورين
للآخر ،وحيث كان منطق القر�آن الكرمي حجاجيا
من الطراز الرفيع ،ف�إن الق�صة هنا �أ�س�ست حلوار مل
يحقق متعة جمالية ح�سب ،بل كانت غايته �إقناعية
بالدرجة الأولى و�ص ّدرت الق�صة احلوار ب�س�ؤال
حجاجي كان من �ش�أنه �أن يفتح باب احلوار على

من الروابط املدرجة للحجج القوية ،وهو الباء املعلل
لل�سبب:
 «قال فبما �أغويتني لأقعدن لهم». «قال رب مبا �أغويتني لأزينن».وقيل يف تف�سري ذلك �إن �إبلي�س ب�سبب القدرة التي
مما �أف�سد حياته
وهبه اهلل �إياها ا�ستعلى وا�ستكربّ ،
الناعمة يف اجلنة؛ لذا �سيف�سد يف الأر�ض ذرية �آدم.
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حجاجية الق�صة:
�سرد القر�آن الكرمي �إحاالت مكثفة لأجزاء من
ق�صة �إبلي�س و�سجوده لأبي الب�شر –عليه ال�سالم،-
وهي �أربع �إحاالت:
 «و�إذ قلنا للمالئكة ا�سجدوا لآدم ف�سجدوا �إال�إبلي�س �أبى وا�ستكرب وكان من الكافرين»( ).
 «و�إذ قلنا للمالئكة ا�سجدوا لآدم ف�سجدوا �إال�إبلي�س كان من اجلن فف�سق عن �أمر ربه .) ( »..
 «و�إذ قلنا للمالئكة ا�سجدوا لآدم ف�سجدوا �إال�إبلي�س �أبى»( ).
والإحالة الرابعة من �سورة الن�ساء ال ُيذكر فيها
ال�سجود ،ولكن ُيذ َكر فيها منطق �إبلي�س يف التحدي
مما ي�شري �إلى �أحداث الق�صة الرئي�سة:
والإ�ضاللّ ،
«لعنه اهلل وقال لأتخذن من عبادك ن�صيبا مفرو�ضا*
ولأ�ضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن �آذان الأنعام
ولآمرنهم فليغرين خلق اهلل»( ).
تكمن قيمة هذه الإحاالت الكرمية يف توجيه
املتلقي اخلارجي لق�ضية ال�سجود وامتناع �إبلي�س� ،إنها
ق�صة حا�ضرة ويجب التعالق معها �أبدا لوظيفيتها
مما يجب احلذر
العقيدية ،التي تق�ص الكفر الأول ّ
منه ،لكن املتلقي و�إن كان بحاجة ملثل هذا الت�أكيد يف
�سور عديدة من الن�ص القر�آين ،حتى ال يقع يف َ�ش َرك
�إ�شراكي �أُ ِع َّد له عن ت�صميم وق�صد� ،إال �أنه لن يح�سن
توجيه الن�ص القر�آين دون العودة للق�صة املكتملة يف
املوا�ضع الأربعة التي �أ�شرنا �إليها �سابقا ،و�إن ُعر�ضت
ً
عر�ضا مكث ًفا �سريع الإيقاع ،بل �إن هذا التكثيف
69

70

74

71

72

(75

248

الحجاج الحواري بين اهلل وإبليس في النص القرآني :قراءة منطقية برهانية

م�صراعيه ،و�إن حمل يف ثناياه تيمات الغلبة ،وعنا�صر
تفنيد برهان �إبلي�س وادعائه.
�أو�ضحت الق�صة �صورة مكثفة دالة لإبلي�س وهو
يخرج من زمرة الإميان م�ؤ�س�سا للكفر ،وقائدا له،
وم�ؤكدا احتناك ذرية �آدم وت�سيريها يف رواقه ،يف
زمانني ممتدين واقعيا وغيبيا ،ومكانني �شا�سعني هما
م�ساحة الدنيا والآخرة ،وبذلك تواط�أ كل جزء من
الق�صة ومكوناتها :ال�شخو�ص ،واحلوارات ،والزمان،
واملكان ،واخلطاب العام ليكون جزءا من الربهان
الدال على ف�ساد حجة �إبلي�س وعدم خرييته ،يف مقابل
�إ�شراق احلجة الإلهية و�صوابيتها بال�ضرورة وهذا يدعو
للت�أكيد على كون الق�صة يف ت�شكيلها الذي ُذكر حجاجا
على �صعيد اخلطاب وال�شكل الذي نطق باخلطاب،
�أي العنا�صر التي ائتلفت لتكون بتف�صيالتها الدقيقة،
وتوجيهات بنائها العامة داللة وا�ضحة وبينة على املعنى
العميق الذي اكتنزت به الق�صة ،وكان قوام احلجاج
الأول كونيا.
احلجاج والت�صوير النف�سي:
�أولى بريملان � Perelmanأهمية خا�صة لعالقة
الربهنة بالبعد النف�سي الذي ي�شكل تقنية معرفية
�ضمن ن�سيج تقنيات فكرية واجتماعية عديدة� ،سيمرر
اخلطاب من خاللها حمققا برباعة نفاذية خا�صة
للمتلقي املحاجج الذي حو�صر على �صعيدي العقل
والنف�س� ،إن احلجاج درا�سة للعقل ،يختار املحاجج
فيها �أنحج الطرق ملحاورتها ،ف�إذا �أق�صى ال�سياقات
النف�سية واالجتماعية ،ف�إن احلجاج بالن�سبة �إلى بريملان
� Perelmanسيكون بال غاية وال ت�أثري.
تتعالق الربهنة النف�سية بالقيم امل�ؤثرة يف
الوجدان ،واملوجهة للذات فكريا ،ولذلك جعلها بريملان
 Perelmanمن القواعد احلجاجية الأولية التي
متار�س دورا نافذا ،قادرا على حتديد درجة القبول
�أو الرف�ض للت�صور العام املقدم( ) .وب�صورة مو�سعة،
ركز بريملان وتيتكا  Perelman & Tytecaبناء على
الأثر النافذ حتى فكريا للبعد النف�سي يف الربهنة ،على
76
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�ضرورة ا�ستدخال هذا الطريق احلجاجي يف الدر�س
ال�سيكولوجي التجريبي؛ ذلك �أن �إثارة القيم قد ال تلزم
املحاجج ،ولكنها بال�ضرورة متار�س ت�أثريا قويا عليه
َ
( )
يقارب ح ّد الإلزام .
�إن �إمكان اال�شتغال على البعد النف�سي يف احلجاج
حمل الدر�س وا�سع؛ ذلك لأن منطق احلجاج املركزي
عند �إبلي�س نف�سي ولي�س فكريا عقالنيا ،يدور حول
خ�صلة نف�سية هي التكرب ا�ستتبعت  -بال�ضرورة -
تر�سيمة كلية من�ساقة لإطارها ال�شمويل الذي ف�ضحه
القر�آن الكرمي «فما يكون لك �أن تتكرب فيها» .جدير
بالذكر هنا الت�أكيد على نوعني من املتلقني ا�ستهدفهما
الن�ص يف هذا احلجاج:
	املتلقي الداخلي ،ومركزيا هو �إبلي�س الطرفالرئي�س املحاجج هلل –ج ّل �ش�أنه ،-ثم بدائرة �أو�سع
جمتمع املالئكة و�آدم –عليهم ال�سالم -الذين كانوا
متلقني فاعلني يف عملية ال�سجود امل�أمور بها.
	املتلقي الكوين اخلارجي ،املتلقي للقر�آن الكرمي،على امتداد امل�ساحة الزمانية واملكانية التي يتم
فيها التلقي ،وعلى امتداد امل�ساحة اجلن�سية لعاملي
الإن�س واجلن.
و�أميل بعد طول املدار�سة لكون املتلقي الكوين هو
املق�صود الأول بعر�ض هذا احلجاج ،لذا هو حجاج
وظيفي ي�ستهدف الت�أثري الإمياين عرب ك�شف حقيقة
الكفر التي مل تن�سق حلظ ًة للمنطق ،فالعقل ي�أتلف
مع الإميان ،وين�ساق الكفر لال�ستعالء غري امل�ستند
�إلى �أي بعد فكري عميق� .أما ملاذا �أق�صي كون �إبلي�س
متلقيا مق�صودا من احلجاج؟ فقد عر�ضت يف مواطن
متعددة الأخبار التي ا�ستعلنت ب�إ�ضماره الكفر ورف�ض
مما علمه اهلل �سبحانه
االن�صياع هلل –ج ّل �ش�أنهّ -
بعلمه امل�سبق ،فكان احلجاج برمته ك�شفا لتلك احلقيقة
امل�ضمرة ،وتنديدا بها عرب عر�ض �صورتها امل�شوهة التي
م�سخت �إبلي�س فجعلته �شيطانا رجيما مظلما ،وهذا
بال�ضرورة -هو الن�سق العقابي الذي �سيتكرر حتققهمتى حتقق الطرف الأول من املعادلة لأي متلق كان من
الإن�س �أواجلن.
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�أجواء الإميان الغامرة ملجتمع املالئكة يف اجلنة،
�إق�صاء حتميا مثلته العديد من �أفعال الأمر :اهبط،
اخرج منها ..وبذا تنتهي هذه ال�صورة ال�سوداوية يف
عامل اجلنة ،وتبد�أ يف عامل الأر�ض �إف�سادا و�إ�ضالال
حتى املوعد امل�ضروب املرج�أ �إلى «يوم يبعثون».

ال�صورة النف�سية يف التلقي املركزي الداخلي:
عر�ض احلجاج �صورة م�شوهة لإبلي�س فكريا ،فقد
ثبت بطالن قيا�سه القائم على املفارقة بني عن�صري
النار والطني ،واختياره خريية النار ،وك�شف احلجاج
على ذلك النف�سية املتمثلة يف التكرب واال�ستعالء،
وهي ال�سمة الرئي�سة التي كانت �سببا يف كل ما توالى
لإبلي�س من �صور ال�صغار ،والذم ،والدحر ،والرجم،
واللعنة � ..إلخ.
�إن هذه ال�صورة مل تكن عابرة بدليلني :يكمن
الأول منهما يف الإ�صرار امل�سبق مبجرد �إنباء اهلل
–�سبحانه -ب�إرادته العلية الكامنة يف اخللق ،فقد
�أعلن �إبلي�س رف�ضه ال�سجود ،بل �إنه حاول مترير ذلك
للمالئكة عندما تكا�شف م�سائال :ما �أنتم فاعلون؟
قالوا :نطيع �أمر ربنا ...قال :لئن ف�ضل علي فال
�أطيعه ،ولئن ف�ضلت عليه لأهلكنه! .ما بني الإنباء،
ثم اخللق ،ثم الأمر م�سافة زمنية كان ميكن �أن تتم
فيها مراجعات فكرية ونف�سية مل تتحقق ،بل �ساهمت
تلك املدة يف ت�أجيج اال�ستكبار واحل�سد الذي ك�شف
عن ح�ضوره مبجرد �أن كان اخللق واقعا ،و�أعلن الأمر
الرباين الذي قوبل مبا�شرة بالتمرد والرف�ض.
�أما الدليل الثاين فيكمن يف عدم الرتاجع
�أمام اهلل –ج ّل �ش�أنه -بعد �أن انك�شفت علة �إبلي�س
الباطلة� ،إن منزلة اهلل �سبحانه ،ثم الهبات التي
ُوهبها من �سيادة يف العلم ،وال�سماء ،والأر�ض ،ثم
اجلو الإمياين ال�سائد يف زمرة امل�ؤمنني املذعنني ،كل
ذلك مل يردع �إبلي�س ،بل دعاه لتحد يدرك �-ضرورة-
�أنه ال يفوز فيه ،كان رهانه باطال ،و�سبقه خائبا ،لكنه
�أق�صاه �سائال املهلة« :قال �أنظرين �إلى يوم يبعثون»،
ثم متك�شفا عن �صورة نف�سية غاية يف الت�شوه عندما
�أعلن جتنيده لكل ما ُوهب من قدرة وعلم يف الإغواء
والإ�ضالل ،متو�سال لذلك ب�أدوات الت�أكيد «لأقعدن،
لآتينهم ،لأغوينهم ،»..وامل�شاهد املتوالية يف الإحاطة
بذرية �آدم عن اليمني وال�شمال ،ومن بني �أيديهم
وخلفهم حتى ال يكونوا م�ؤمنني.
�أفرزت هذه ال�صورة املرتدية غري املن�سجمة مع

ال�صورة النف�سية يف ال�سياقات اخلارجية
ربت �إحاالت القر�آن الكرمي �إلى ال�شيطان وجنوده
على اخلم�سني مو�ضعا ،عدا املوا�ضع الكرمية التي
كانت حمال للحجاج املبا�شر بني �إبلي�س واهلل –جل
�ش�أنه ،-وقد �أجمعت ال�صور على ن�سقية خا�صة متثلت
يف:
 �إق�صاء ال�شيطان ال ُبعد الفكري يف حواره معالإن�سان ،و�إخراجه عن ال�صراط امل�ستقيم،
وتعليل ذلك �أن العقل ي�أتلف مع الإميان فلن يكون
مدخال يتكئ عليه للإغواء.
 يف املقابل ،تنامت الأبعاد النف�سية التي ي�ستثمرهاال�شيطان يف الت�أثري على الإن�سان و�إ�ضالله ،هذا
يعني �أن الهوى النف�سي هو الذي �سيكون على
مفرتق طرق ،ف�إما �أن يختار الإميان ،ولذلك كان
ا�ستثناء الزمرة امل�ؤمنة من �أثر ال�شيطان «وال
جتد �أكرثهم �شاكرين» ،وهذا ي�ستلزم ح�ضور قلة
م�ؤمنة �شاكرة «�إال عبادك منهم املخل�صني* قال
علي م�ستقيم* �إن عبادي لي�س لك
هذا �صراط ّ
عليهم �سلطان �إال من اتبعك من الغاوين» ،و�إما
�أن يختار الغواية وهذا حمل ا�شتغال ال�شيطان
وجنوده يف الأر�ض.
وال�س�ؤال هنا قبل عر�ض �صور ممثلة للإطار
النف�سي العام الذي حفزه ال�شيطان للإ�ضالل :ما
قيمة الوقوف على �أبعاد ال�صورة النف�سية خارج �إطار
احلجاج املركزي بني اهلل و�إبلي�س؟ .واجلواب هو فيما
قررته قبل �سطور ،و�أجد من ال�ضرورة مبكان الت�أكيد
عليه ثانية� ،أن هدف احلجاج ووظيفته ابتداء تتوجه
للمتلقي الكوين اخلارجي ،ولي�س الداخلي  /املالئكة
و�آدم  ..وعلى ذلك كثف القر�آن �صورة �سوداوية غري
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�إ�شراقية امتدت على م�ساحته عموما ليتلقاها املتلقي
بكل ما حتتمل من ت�أكيدات وتف�صيالت حتيل على
ال�صورة الكربى التي وقعنا عليها يف احلجاج الأول
«التكرب ،وال�صغار ،و�إرادة الإف�ساد»� ،إنها �صورة
اخلا�سر يف رهانه الأكرب ،الوارث عقدة االنهزام
بحيث يريد متريرها و�إ�سقاطها على الآخر يف �سبيل
ا�ست�شفاء ال �سبيل �إليه� .أوردت الأخبار �أن ال�شيطان
�إذا اطلع على �سجود الإن�سان «اعتزل ال�شيطان يبكي
يقول :يا ويله! –ويف رواية:يا ويلي! �أُمر ابن �آدم
بال�سجود ف�سجد ،فله اجلنة ،و�أمرت بال�سجود ف�أبيت
فلي النار»( ).
يف عر�ض �صورة ال�شيطان النف�سية املربهنة على
ف�ساد عقيدته واعتالل داخله ت�أكيد على:
	ا�شتغال دنيوي م�ستمر ،قوامه نف�سي ال فكري.	ا�شتغال �أخروي يو ّلد حجاجا �أخريا بني ال�شيطانو�أوليائه.
�أما اال�شتغال الدنيوي ففيه كل دعوة م�ستمرة
حمفزة للهوى ،ومن�ساقة للنف�س و�شهواتها ،يف تغييب
وا�ضح للعقل والب�صرية� ،إن دعوة ال�شيطان �أ�شبه ما
تكون بالوهم الكبري �إذا فت�شته مل جتده �شيئا� ،إزاء
حقيقة الإميان و�صالح الدنيا والآخرة:
« ...وال تتبعوا خطوات ال�شيطان �إنه لكم عدو
مبني* �إمنا ي�أمركم بال�سوء والفح�شاء و�أن تقولوا على
اهلل ماال تعلمون»( ).
 «ال�شيطان يعدكم الفقر وي�أمركم بالفح�شاء»( ). «�إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان �إمناا�ستزلهم ال�شيطان.) ( »..
 «�إمنا ذلكم ال�شيطان يخوف �أولياءه «( ). «�إمنا يريد ال�شيطان �أن يوقع بينكم العداوةوالبغ�ضاء .) ( »..
 «ولكن ق�ست قلوبهم وز َّين لهم ال�شيطان ما كانوايعملون»( ).
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 «�إن ال�شيطان ينزغ بينهم»( ). «فو�سو�س �إليه ال�شيطان قال يا �آدم هل �أدلك على�شجرة اخللد وملك ال يبلى «( ).
والعديد من الآيات الكرمية التي تف�ضح حقيقة
ارتكا�سة ال�شيطان النف�سية التي يحاول متريرها
لذرية �آدم نف�سيا ال فكريا ،لذا عبرّ القر�آن عنها
بكلمات تك�شف هذا الإيحاء الذي ميار�سه ال�شيطان،
ويحاول ا�ستدخال قناعة به يف ذات متلقيه الغاوي.
وقد عمدت عدة �آيات لهذا الك�شف� ،إ�ضافة لتو�ضيحه
بذكر احلقيقة ال الوهم ،فما يعد ال�شيطان؟ �إنه
«الفقر» ،والعمى ،ولذا ففي الأعراف جمع جلدلية
العمى والب�صرية حيث تتحقق الأولى باتباع ال�شيطان،
والثانية بالبعد عنه�« :إن الذين اتقوا �إذا م�سهم طائف
من ال�شيطان تذكروا ف�إذا هم مب�صرون».
يف �إنباء م�ستبق �آخر يك�شف اهلل –�سبحانه -ما
�ست�ؤول �إليه نهايات هذا الرتدي النف�سي الإغوائي،
لعل املتلقي املنبهر بو�سو�سة ال�شيطان ينتبه لهذا
الك�شف احلقيقي فال يغرت� ،إن اهلل ينبئ بخذالن
ال�شيطان �أولياءه والتخلي عنهم حلظة احلقيقة التي
يعلن فيها كون اهلل احلق املطلق ،ما يذكرنا ب�إعالن
اهلل –�سبحانه -ذلك وقت التحدي الأول «قال
فاحلق واحلق �أقول» �إذ ف�سر املف�سرون رفع احلق
الأول بالإخبار ،واملعنى� :أنا احلق« :وقال ال�شيطان
ملا ق�ضي الأمر �إن اهلل وعدكم وعد احلق ووعدتكم
ف�أخلفتكم وما كان يل عليكم من �سلطان �إال �أن
دعوتكم فا�ستجبتم يل فال تلوموين ولوموا �أنف�سكم
ما �أنا مب�صرخكم وما �أنتم مب�صرخي �إين كفرت مبا
�أ�شركتمون من قبل �إن الظاملني لهم عذاب �أليم»( ).
وبكامل التكثيف لهذه ال�صورة الوا�سعة التفا�صيل يوم
البعث« :وكان ال�شيطان للإن�سان خذوال»( ).
يقف املتلقي اخلارجي على �صورة نف�سية مهرتئة
وم�شوهة لإبلي�س  /ال�شيطان ،كانت قوام تعامله يف
�إغواء الإن�سان ،وقد امتدت هذه ال�صورة يف املراحل
الزمنية واملكانية الآتية:
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 قبل خلق �آدم –عليه ال�سالمّ -مت ذلك مبجردب�إنباء اهلل ب�إرادة اخللق الذي �إن ّمت �سيكون الأمر
بال�سجود.
 بعد اخللق ،عندما �أف�صح بكل مكنونات الذات،و�أظهر التكرب وف�ساد الر�أي.
 يف الأر�ض منذ نزول الإن�سان �إليها حتى قيامال�ساعة� ،إذ تك�شفت حقيقة التزيني والإ�ضالل
والإغواء التي وعد بها يف �أثناء حجاجه مع اهلل
–جل �ش�أنه -يف ال�سماء.
 يف الآخرة ،حيث يغلق دائرة الرتدي بخذالنهالأكرب للإن�سان ،و�إعالن احلق هلل –�سبحانه.-
ال �شك �أن عر�ض هذه ال�صورة النف�سية ال�سوداوية
لإبلي�س بكل هذه املكا�شفات واملفا�صل املركزية ،يجب
�أن تكون برهانا قاطعا للمتلقي اخلارجي ال �سيما
املحاجج �إميانيا على بطالن دعوة �إبلي�س  ،و�صوابية
دعوة احلق –�سبحانه� .-إن كل موا�صفات ال�صورة
ُت�صاغ من �أجل متريرها ملن �شابه �إبلي�س قوال وفعال،
ا�ستكبارا ورف�ضا لأمر اهلل من عاملي الإن�س واجلن،
ولذلك ف�إن غايتها الوظيفية الكربى �أن تكون �إنذارا
بالغا للكافرين ،وتثبيتا للم�ؤمنني على حقهم .قال
القرطبي« :وذهب الطربي �إلى �أن اهلل تعالى �أراد
بق�صة �إبلي�س تقريع �أ�شباهه من بني �آدم( ).

وقد خل�ص البحث عرب القراءة املنطقية املرتكزة
على نظرية احلجاج امل�ستثمرة للحجج العقلية،
والأدوات اللغوية والبالغية �إلى الآتي:
 عر�ضت ن�صو�ص القر�آن احلجاج لغايات تلقيهكونيا� ،إ�ضافة للتلقي الداخلي الذي متثل بجن�س
املالئكة و�آدم –عليه ال�سالم.-
 قامت حجة الكفر على القيا�س الباطل ،وعدمالقدرة على الربهنة العقلية والنف�سية على
�صوابيتها.
 متثلت احلجة الإلهية ب�إ�شراقيتها ومنطقيتها،وهي تتوجه عقال وروحا ملتلقيها عموما ،وقد
ات�سمت بـ :
•ع ّدها ملركزية الثقافة الإ�سالمية التي تنطلق
ابتداء من فكرة التوحيد ،و�صوال لأهدافها ولي�س
العك�س.
•�إثارة احلجة املنطقية بتكامل يجعل ردها �ضربا
من الهوى.
•ع ّدها للربهنة النف�سية ،لت�أتلف بذلك دائرة
احلجة مكونات الإن�سان العقلية والروحية.
•ا�ستثمار اللغة بت�شكالتها اخلا�صة لتكون حجة
ودليال مربهنا على �صوابية الإميان ،وبطالن ر�أي
�إبلي�س املتمرد على جالل اهلل.
 هناك تقاطعات ظاهرة يف حجاج الن�ص القر�آينلإبلي�س وامل�شركني عموما ،كما هناك م�شابهات
بني حجج �إبلي�س وامل�شركني القائمة على التكرب
والهوى ،وهي باطلة عقال داح�ضة منطقا.

89

اخلامتة:
وقف البحث على احلجاج النواة املركزي الذي
�أراد ف�ضح الكفر بتجلياته الباطلة� ،إزاء املعتقد
الإمياين الذي متظهر ب�صوابيته وخرييته املطلقة،
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� .42ص ،اجلزء ،23الآية .78
	.43الأعراف ،اجلزء ،8الآيتان .18-16
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	.44احلجر ،اجلزء ،14الآيات  ،39و.44-43
	.45الإ�سراء ،اجلزء ،15الآيتان .63-62
� .46ص ،اجلزء ،23الآيتان  82و  .85و�إذ �سيتكرر عر�ض الآيات الكرمية� ،سيكون هذا التوثيق مغنيا عن الإعادة.
 .47مليكة غبار� ،أحمد �أمزيل ،حممد روي�ض ،علي �أعمور ،احلجاج يف در�س الفل�سفة ،اململكة املغربية ،الدار
البي�ضاء� ،إفريقيا ال�شرق2006،م� ،ص.16
 .48حممد الأمني الطلبة ،احلجاج مفهومه وجماالته ،مقال :مفهوم احلجاج عند بريملان  ،Perelmanم�صدر
�سابق ،ج� ،2ص.193
	.49القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،م�صدر �سابق ،ج� ،1ص.280
	.50امل�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص ،280وابن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم ،م�صدر �سابق ،ج� ،1ص ،228والطربي،
جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حتقيق �أحمد حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة2000 ،م ،ج� ،1ص.456
 .51حممد بن عي�سى الرتمذي� ،صحيح �سنن الرتمذي ،ت�صحيح حممد بن نا�صر الألباين ،اململكة العربية
ال�سعودية ،الريا�ض1988 ،م ،ج ،3رقم احلديث .2459
	.52انظر يف �أهمية كون الأحداث وال�شهادات حجاجية :حميد عبيدة ،احلجاج يف الفل�سفة ويف تدري�سها ،جملة
فكر ونقد ،املغرب ،الدار البي�ضاء2001 ،م ،ع.39
 .53جمموعة م�ؤلفني ،احلجاج يف در�س الفل�سفة ،م�صدر �سابق� ،ص.17
	.54امل�صدر ال�سابق� ،ص.20
� .55صالح �إ�سماعيل ،بناء املفاهيم :درا�سة معرفية ومناذج تطبيقية ،م�صر ،القاهرة ،املعهد العاملي للفكر
الإ�سالمي ،ط1998 ،1م� ،ص 197وما بعدها يف قوانني الفكر الأ�سا�سية.
	.56القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،م�صدر �سابق ،ج� ،7ص  170وما بعدها.
	.57امل�صدر ال�سابق ،ج� ،1ص .295وانظر يف �صورة �إبلي�س :الطربي ،جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،م�صدر �سابق،
ج� ،1ص 457وما بعدها.
 .58جمموعة م�ؤلفني ،احلجاج يف در�س الفل�سفة ،م�صدر �سابق� ،ص.22
	.59القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،م�صدر �سابق ،ج� ،1ص.170
	.60انظر �ص  6من هذا البحث ،ففيه �إحاالت عديدة لتطوير ديكرو Ducrotال�سلم احلجاجي.
	.61القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،م�صدر �سابق ،ج� ،15ص.230
� .62أبو بكر العزاوي ،احلجاج مفهومه وجماالته ،مقال احلجاج يف اللغة ،م�صدر �سابق� ،ص.59-58
 .63عبد اهلل �صولة ،احلجاج يف القر�آن ،م�صدر �سابق� ،ص  270وما بعدها.
 .64ليونيل بلنجر  ،Plungerاحلجاج مفهومه وجماالته ،مقال :عدة الأدوات احلجاجية ،تر ف�ضيلة قوتال ،م�صدر
�سابق ،ج� ،5ص.151
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 .65عبد الرزاق بنور ،احلجاج مفهومه وجماالته ،مقال :الأطر الأيدلوجية لبع�ض نظريات احلجاج ،م�صدر
�سابق ،ج� ،2ص.313
 .66مي�شيل ماير  ،Mayerاحلجاج مفهومه وجماالته ،مقال :اللغة واملنطق واحلجاج ،تر حممد �أ�سيداه ،م�صدر
�سابق ،ج� ،5ص.33-34
 .67عز الدي اخلطابي و�إدري�س كثري ،بالغة ال�س�ؤال و�س�ؤال البالغة ،عالمات يف النقد ،اململكة العربية ال�سعودية،
جدة ،النادي الثقايف الأدبي  ،1998مج ،7ج� ،28ص.335
� .68أر�سطو  ،Aristotleاخلطابة ،م�صدر �سابق� ،ص.241
 .69البقرة ،اجلزء الأول ،الآية .34
 .70الكهف ،اجلزء ،15الآية .50
 .71طه ،اجلزء ،16الآية .116
 .72الن�ساء ،اجلزء ،5الآيتان .119-118
 .73ليونيل بلنجر ،Plungerاحلجاج مفهومه وجماالته ،مقال :عدة الأدوات احلجاجية ،م�صدر �سابق ،ج،5
�ص.125
 .74املقال ال�سابق� ،ص.123-122
 .75انظر �ص  5من هذا البحث ،ففيه تف�صيل عن وقوف �أر�سطو  Aristotleعلى �أهداف اجلدل.
 .76حممد الأمني طلبة ،احلجاج مفهومه وجماالته ،مقال :مفهوم احلجاج عند بريملان  ،Perelmanم�صدر
�سابق ،ج�2ص.194-195
 .77بريملان وتيتكا  ،Perelman & Tytecaاحلجاج مفهومه وجماالته ،مقدمة كتاب م�صنف يف احلجاج ،تر:
ر�شيد الرا�ضي ،م�صدر �سابق ،ج� ،5ص.68-69
	.78القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،م�صدر �سابق ،ج� ،1ص .295واحلديث عند م�سلم بن احلجاج الني�سابوري،
�صحيح م�سلم ،م�ؤ�س�سة الر�سالة نا�شرون2009 ،م ،ط ،1برقم  244بعنوان :باب بيان �إطالق ا�سم الكفر على
من ترك ال�صالة.،
 .79البقرة ،اجلزء ،2الآيتان .169-168
	.80البقرة اجلزء ،3الآية .268
� .81آل عمران ،اجلزء ،4الآية .155
� .82آل عمران ،اجلزء ،4الآية .175
 .83املائدة اجلزء ،7الآية .91
 .84الأنعام ،اجلزء ،7الآية .43
	.85الإ�سراء ،اجلزء ،15الآية .53
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 .86طه ،اجلزء ،16الآية .120
� .87إبراهيم ،اجلزء ،13الآية .22
	.88الفرقان ،اجلزء ،18الآية .9
 .89القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،م�صدر �سابق ،ج� ،1ص.298
امل�صادر واملراجع:

	القر�آن الكرمي �إ�سماعيل بن عمرو بن كثري ،تف�سري القر�آن العظيم ،حتقيق �سامي بن حممد �سالمة ،دار طيبة للن�شروالتوزيع ،ط1999 ،2م.
 حافظ �إ�سماعيلي علوي «�إعداد وتقدمي» ،احلجاج مفهومه وجماالته:* ج :1احلجاج :حدود وتعريفات.
* ج :2احلجاج :مدار�س و�أعالم.
* ج :5احلجاج :ن�صو�ص مرتجمة.
الأردن ،عمان ،عامل الكتب احلديث ،ط2010 ،1م.
 �صالح �إ�سماعيل ،بناء املفاهيم :درا�سة معرفية ومناذج تطبيقية  ،م�صر ،القاهرة ، ،املعهد العاملي للفكرالإ�سالمي ،ط1998 ،1م.
 عبد اهلل �صولة ،احلجاج يف القر�آن من خالل �أهم خ�صائ�صه الأ�سلوبية  ،بريوت ،لبنان ، ،دار الفارابي ،ط،22007م.
 علي ال�شبعان ،احلجاج واحلقيقة و�آفاق الت�أويل :بحث يف الأ�شكال واال�سرتاتيجيات ،لبنان ،بريوت،ط2010 ،1م. ف�ؤاد كامل وجالل الع�شري وعبد الر�شيد ال�صادق «تر» ،املو�سوعة الفل�سفية املخت�صرة ،بريوت ،لبنان ،دارالقلم.
 حممد بن �أحمد القرطبي ،اجلامع لأحكام القر�آن ،حتقيق ه�شام �سمري البخاري ،اململكة العربية ال�سعودية،الريا�ض ،دار عامل الكتب2003 ،م« .ن�سخة الكرتونية».
 حممد بن جرير الطربي ،جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حتقيق �أحمد حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط،12000م« .ن�سخة الكرتونية».
 حممد بن عي�سى الرتمذي� ،صحيح �سنن الرتمذي ،ت�صحيح حممد بن نا�صر الألباين ،اململكة العربيةال�سعودية ،الريا�ض ،ط1988 ،1م.
 حممد بن مكرم بن منظور ،ل�سان العرب ،حتقيق عامر �أحمد حيدر ،مراجعة عبد املنعم خليل ،لبنان ،بريوت،دار الكتب العلمية.
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 م�سلم بن احلجاج الني�سابوري� ،صحيح م�سلم ،م�ؤ�س�سة الر�سالة نا�شرون ،ط2009 ،1م. مليكة غبار ،و�أحمد �أمزيل وحممد روي�ض ،وعلي �أعمور ،احلجاج يف در�س الفل�سفة ،اململكة املغربية ،الدارالبي�ضاء� ،إفريقيا ال�شرق2006 ،م.
 ن�صر حامد �أبو زيد ،مفهوم الن�ص :درا�سة يف علوم القر�آن ،املغرب ،الدار البي�ضاء ،املركز الثقايف العربي،ط1990 ،1م.
الكتب الأجنبية املرتجمة:
 �أر�سطو ( ،)Aristotleاخلطابة ،تر عبد القادر قنيني  ،املغرب ،الدار البي�ضاء� ، ،إفريقيا ال�شرق 2008م. �أندريه الالند ( ،)Lalandمو�سوعة الالند الفل�سفية« ،تر» خليل �أحمد خليل ،بريوت – باري�س ،ط2001 ،2م.املقاالت:
 عامل الفكر ،الكويت2001 ،م ،مج  ،30ع ،1و 2012م ،مج  ،40ع .4 عالمات يف النقد ،ت�صدر عن اململكة العربية ال�سعودية ،النادي الأدبي الثقايف يف جدة1998 ،م ،مج ،7ج.28 -فكر ونقد ،املغرب ،الدار البي�ضاء ،ع 2001 ،39م.
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