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 الحجاج وإنتاج المعنی في رسائل الجاحظ

 

 

 

 الملخص: 

أي  �عّد  اإلبداع  مستو�ات  فيھ  تتفاوت  حيث  املعقدة،  اإلبداعية  البشر�ة  العمليات  من  املع�ى  إنتاج 

االبت�ار، و�أ�ي ا�حجاج بوصفھ العملية اإلنتاجية األك�� �عقيدا؛ ذلك ألنھ ال ينتج حقيقة جديدة من العدم،  

 و�نتج �� مقابلها حقيقة جديدة.  ،نھ يقوم ع�� هدم حقيقةإبل 

لدراسة �� من�جها الوصفي الذي �ستخدم التحليل لرسائل ا�جاحظ، واالستنباط م��ا إ��  وتتجھ هذه ا

الغرض من هذه الدراسة ليس    فإّن   ،تتبع العملية العقلية �� إنتاج املع�ى، و�غض النظر عن من�جھ االع��ا��

تؤثر �� املتلقي    تبجيل هذه املنا�ج، بل دراسة الطر�قة العقلية �� منطقة ا�حجة عنده وتقديمها بصورة 

واستجابتھ إما تأييدا أو اع��اضا، واالستجابة األو�� للمتلقي ا�خب�� تؤ�د فكرة أن عقل ا�جاحظ ا�حجا�� 

 هو استدال�� إقنا��، وهو ما سيت�ح من خالل هذه الدراسة.  

إنت  �� بي��ا لتوضيح سياسة ا�خطاب ا�جاحظي  تتآزر فيما  ثالثة محاور  اج  وقد اعتمدت الدراسة ع�� 

: يختص بإستمولوجيا ا�خطاب ا�حجا�� ومن�جيتھ، وتحاول الدراسة فيھ الكشف  األول   املع�ى ا�حجا��،

ا�جاحظ ال�ي هضمها  واإل�ستمولوجية  السياسية  األ�عاد  أما    ،عن  �� خطابھ،  إ��  الثا�يفتجلت  : فيتجھ 

إن  -ها �حجاجية أو سمّ الكشف عن سيمولوجيا ا�حجاج ودالالتھ حيث يتجھ البحث فيھ إ�� دراسة القوة ا 

: فإنھ سيتناول إيدلوجيا ا�خطاب  األخ��املرتكز ا�حجا�� �� إنتاج املع�ى وقوتھ التأث��ية. أما ا�حور   –شئت  

وكيفية   الفهم،  ذلك  خصوصية  سيحدد  ثم  فهًما،  العام  اآليدلو��  املش��ك   �� يبحث  حيث  ا�حجا�� 

ي �� بناءاتھ اآليدلوجيھ، حيث يخرج بھ �� خطابھ من  استفادة ا�جاحظ �� أغلب رسائلھ من ا�حجاج اليونا�

 فضاء النص الدي�ي واألد�ي، إ�� الفضاء االجتما��. 

  مقام. -  عقل –  اع��ال –  مناظرة –  : حجاجال�لمات املفتاحية
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Abstract 

The  argumentation that Al-Jahiz has is a mental exercise on the topics of his messages in 

order to debate with the other, whether this other is present in physical presence or is absent 

in body and present in thought, belief and doctrine. The argumentation is a method that divides 

the epistemological structure of the messages, not only in order to present the truth in which 

he believes or to refute facts that contradict his thinking, but in order to give the Mu’tazilite 

affiliation all its legitimacy and all its presence in the public space and at the joints of the 

Abbasid Caliphate and in all its affiliated institutions such as mosques and dialogue circles. All 

this pushes Abu Othman to move rhetoric and argumentation outside the text (Coran, poetry): 

In the judiciary, and in mosques... in order to introduce the origins of the Mu'tazila doctrine and 

also in order to consolidate the Abbasid Caliphate, whose symbols and poles (Al-Mamoun, Al-

Mu'tasim, Al-Wathiq) are constantly mentioned in most places, especially when it comes to 

debate with the other, especially since identification with the philosophy of retirement. It 

became the official policy of the Abbasid state for a whole generation (198 H- 238 H). The 

argumentation has two faces in the letters of Abu Othman, the first is epistemological, derives 

its strength from the tools, techniques, and methodologies that came to him through Greek 

culture and the great effort that accompanied it in translation, and the second is political, 

placing the same thought and belief at the center of society and the state and in everything 

that indicates their presence and influence in the social space. 

Key words: Argumentation - debate - Mu'tazila - mind - standing. 
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 : مقدمة  -1

، وفر�د عصره،  1"شيخ األدب واللسان العر�ي"  ، فـل�جاحظ من�لة ك��ى �� الثقافة العر�ية اإلسالمية، فهو

واإلجالل،   التقدير  موقف  اآلخرون  إزاءه  وقف  ومفكر  أسواء  وأديب  معھ  أّن    و اتفقوا  ذلك  يتفقوا،  لم 

فتآليفھ    ،لثقافتھ املوسوعية الشاملة دورا مهما �� تن�يلھ هذه املن�لة الك��ى. ولم تتأت لھ هذه املن�لة اعتباطا

 هذه امل�انة.  من علوم �ش�ل عام �� ال�ي مكنتھ  �� األدب و�� ال

إن اإلرث ا�جاحظي ُ�ش�ل نظاما معرفيا (إ�ستمولوجيا) ملا يحملھ من تنوع وثراء وعمق �� الطرح املؤدي  

األثر   ذات  املصنفات  من  بالعديد  اإلسالمية  العر�ية  املكتبة  أثرى  فقد  األشياء،  حقيقة  عن  الكشف  إ�� 

، وحديث ثابت  2"كتبھ ر�اض زاهرة، ورسائلھ أفنان مثمرة"  حّ�ى قيل إّن   ا هذا،الفاعل املستمر ح�ى عصرن

حيث جعل للمعرفة العر�ية   الرأي،بن قرة الذي أورده صاحب م�جم األدباء عن ا�جاحظ يدعم حضور هذا  

وقد عّد ا�جاحظ م��م، فهو "إن ت�لم ح�ى �حبان ��   اإلسالمية ثالثة علماء �ش�لون أقطاب هذه املعرفة،

ام �� ا�جدال"
ّ
الفضل بن العميد فأشار إ�� علوم العر�ية، مصنفا    ، أما أبو3البالغة، و�ن ناظر ضارع النظ

وأ ف��ا  برع  ملن  وفقا  ثالثة  إ��  واللسن  إياها  والفصاحة  البالغة  "وأما  م��ا  واحدا  ا�جاحظ  عّد  وقد  جاد، 

 . 4العارضة فع�� أ�ي عثمان ا�جاحظ"

أدبھ �ش�ل فضاء ل�حوار مع األخر، وللتعب�� عن قضايا    أّن   ، كذلك،واملتأمل �� جهود ا�جاحظ ي�حظ

م بالكالم كث�� التبّحر فيھ  ومشكالت العصر ال�ي �ان العقل العر�ي اإلسالمي ينظر ف��ا، "و�ان واسع العل

، فأدبھ الواسع يمثل �عب��ا عن  5شديد الضبط �حدوده ومن أعلم الناس بھ و�غ��ه من علوم الدين والدنيا"

التثاقف مع اآلخر، وع��    الذيالنظام املعر��   العر�ي اإلسالمي يتحرك فيھ، سواء تولدت من  الفكر  �ان 

�ي وصلت حرك��ا إ�� األوج وأسهمت �� فتح مسالك التجادل مع  عمليات منتجة وخالقة، عمادها ال��جمة ال

 .اآلخر ا�ختلف، أو التجادل مع الذات

ا�جاحظ  تخص  ال�ي  الشواهد  فان  العموم  اليوم    ،وع��  تصنف  النقد  ضمنوال�ي  أن   أك��  نقد  من 

ھ  تح�ىى، وهذا اإلرث العظيم يدفع إ�� مساءلة الّنص ا�جاحظي، وتحّسس م�امن اإلبداع فيھ خ 
ّ
اصة وأن

يبدو مؤّسسا ألسلوب جديد �� الن�� الف�ي خرج بھ من سلطان الشعر العر�ي وتأث��ه البال�� واألسلو�ي الكب��  

الن��ي  �� ا�خطاب  العر�ية السائدة  العقلية  العر�ية، وتحرر بھ أيضا من �عض قيود نمطية  العقلية  ع�� 
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وأمثالھ بأهمي��ا وقوة حضورها ��    1التوحيدي   �شأ بذلك مدرسة جاحظية �� الن�� الف�ي اع��فأآنذاك، و 

ال�ي  البالغية والبد�عية  �� شباك ا�حسنات  أن �سقط  الن��ي خاصة، قبل  العر�ي  األد�ي  اإلبداع  ميدان 

 .ال ع�� املدلول أفقرتھ ممكنات اإلبداع ع�� غ�� نمط سابق، وغلبت ف��ا سلطة الّد 

 حظ: إبستمولوجیا الحجاج ومنهجیته في رسائل الجا  -2

  �� الباحث  أن  إن  ي�حظ  العر�ية  الن��ية  األدبية  املدونة   �� ومن�جياتھ  ا�حجاج  الن��  إبيستمولوجيا 

  �� األندلس، و�مكن تمي��ه  ن�� الهمذا�ي، أو ا�حر�ري، أو السرقسطيلا�جاحظي مضاد �� بنيتھ وفلسفتھ  

هم كتاب أل�ي عثمان �عد كتابھ  بوضوح وقوة �� (رسائل ا�جاحظ ) ال�ي �عّدها �عض الباحث�ن ثالث أ   ذلك

، وتتضمن هذه الرسائل نظر�تھ ا�جمالية والبيانية �� املقام األول، كما  2(ا�حيوان) وكتابھ (البيان والتبي�ن)

مع اآلخر    التناصال�ي استوع��ا وع�� ع��ا ف��ا، إما بمن�جية    جيةإلبيستمولو تكشف عن األ�عاد السياسية وا

ء اآلخر�ن قبل الرد عل��ا فيما ُ�عّد صورة من صور املناظرة، أو بمن�جية التحليل بحيث �عمد إ�� تضم�ن آرا

والنبوة   اإلمامة  مسائل   �� ينظر  �ان  والذي  عصره،   �� السائد  التفك��  من  نمطا  باعتبارها  ف��ا  والنظر 

 والشعو�ية واألديان السماو�ة والزهد والتصوف وحول أ�حاب البيان. 

املعرفة ا�ختلفة، وال    الثالث�ن رسالة قد كت��ا ا�جاحظ �� مظاّن   ع��و عددها  إن هذه الرسائل ال�ي ير�

  استلهم ي�اد �ش��ها �� بني��ا وأسلو��ا ومن�جي��ا سوى كتاب (اإلمتاع واملؤا�سة) أل�ي حيان التوحيدي الذي  

من�جھ، وهذه الرسائل يتحرك �عضها �� ا�حقل السيا�ىي، مثل: مناقب ال��ك  �و   بھأسلوب ا�جاحظ إ�جابا  

خلفية اع��الية وا�حة، يندس ف��ا االع��ا�� �� صميم   عناآلخر    ها�عضعّ��    وا�حجاب وأخالق الكتاب، فيما

�� مسا ئل  ا�حوار والتناظر مع اآلخر و�� قلب املناظرات املسرودة واملعقودة مع من يختلف مع ا�جاحظ 

مسألة خلق القرآن، و�� العثمانية (وهم أنصار ا�خليفة  و الرد ع�� النصارى، و وقضايا، مثل: نفي التشبيھ،  

 الراشد الثالث عثمان بن عفان).

�حظتيھ   �� االع��ا��  العقل  وجوه  من  قو�ا  وجها  باعتباره  ا�جاحظي  العقل  �ستطلع  الرسائل  هذه   ��

�� ظل حكم   - سيا�ىي واإلبيست�ي ع�� امتداد إثن�ن وثالث�ن عاما  املهمت�ن: �حظة صعوده و�سيده املشهد ال

�� ظل حكم    املأمون واملعتصم والواثق، و�حظة انحداره وا��ياره أمام العودة القو�ة، واملؤد�جة للعقل الس�يّ 

ن  ا�خليفة املتو�ل مدعوما بجحافل من أئمة السنة والفقهاء الذين رأوا �� االع��ال كفرا بواحا وخروجا ع

 .امللة

حّد   الذي  اإلبيست�ي  الوضع  هذا  ظل  بآخر-��  أو  مؤلفات    -�ش�ل  تأ�ي  الفلسفي،  الفكر  حركة  من 

  ل�ي تمنح للعقل مساحة جديدة من التفك�� والتأمل، وللفكر ا�حر ممكنات   –ومن بي��ا الرسائل    –ا�جاحظ  

 
بي حيان التوحيدي حيث قال:" جمعت هذا كله في هذه المدة الطويلة من كـتب شتى، ككـتب   - 1

ٔ
انظر مقدمة البصائر والذخائر ال

عثمان بن بحر الجاحظ، وكـتبه هي الدّر النثير، واللؤلؤ المطير، وكالم الخمر الصرف، والسحر الحالل". (علي بن محمد بن  
ول، العباس، تحقيق: وداد القاضي، الجزء ا

ٔ
 .  3ه، دار صادر، بيروت، ص1408ال

 . 15 م، ص1988،علي ابو ملحم، المناحي الفلسفية عند الجاحظ، دار الطليعة، بيروت  - 2
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من املتأخر�ن بما ين�ئ بأن    لھ، أولتفس�� والتأو�ل لدى املتلق�ن، سواء من قراء ا�جاحظ املعاصر�ن  ل  جديدة

قد خلق تقاليد ��    -معھ    و�ن اختلف  – العقل االع��ا�� �� حركتھ داخل منظومة الفكر العر�ي اإلسالمي  

 التفك��، وأ�شأ سننا �� النظر العق�� �� هذه املنظومة. 

ائل، سواء تج��  ها خطرا وخطورة هو ما يتصل بقوة ا�حجاج ال�امن �� الرسوأول هذه القواعد وأشّد 

لديھ مرادف ل�جدل إذ حد    اجلنا �� ص��ورتھ وتماشياتھ، أو تمثل لنا �� أدلتھ و�راهينھ، خاصة "وأن ا�حج

با�حجة" ا�حجة  مقابلة  منظور  ابن  حسب  السر  1ا�جدل  (كتمان  رسالة   �� عثمان  أبو  قال  البدء  ومنذ   ،

، ولكن  فيھ، ل�ان بإذن هللا �افيا ملن لھ لّب   مما  وحفظ اللسان) : "ولو اقتصرنا �� هذا الكتاب ع�� حرف

االحتجاج أوكد واإليضاح أبلغ وا�حظ �� هذا القول �لھ ملن عقلھ، واآلخذ بھ أوفر منھ ملن قالھ ولم �عمل  

يؤكد أمر�ن متوافق�ن إبيستميا ومن�جيا، وهما: أن املقصد لديھ    –و�جادل    وهو يحاّج   –، فا�جاحظ  2بھ"

لة يتأ�ى عن طر�ق اإلبانة ال�ي �� الوظيفة الرئيسية للغة لديھ، مع ما ي��تب ع��ا من  �� التعب�� عن املسأ

ال�ي  امللتبسة  والصيغ  الغامضة  العبارات  يمكن عن  ما  بأق�ىى  االبتعاد  خالل  من  املقصد، وذلك  وضوح 

الع��ال ال�ي �شوش العقل وتر�ك الفهم وتؤثر ع�� عملية الفعل االتصا��، و�� هذا املقام يلتقي بأدبيات ا

ول�خطأ للضالل  مدخال  ف��ما  وترى  واالستعارة  ا�جاز  هو    ،تحاصر  (الذي  املرسل  جهة  من  فالوضوح 

�� الفهم املش��ك ل�حقيقة   ا�جاحظ) يقابلھ وضوح من جهة املستقبل من أجل الوصول إ�� أرضية مش��كة

ك الشعري أو الصو�� أو العرفا�ي،  الواحدة، وع�� هذا النحو �سلك �� البيان واللغة مسل�ا مضادا للمسل 

 �حقيقة. لمسل�ا يؤكد ع�� األهمية القصوى للوضوح باعتباره صورة مث�� 

و��ائية   من�جية  بصيغة  حدد  قد  فا�جاحظ  البيان،  منطلق  هو  الرسائل  فهم   �� األول  املنطلق 

العقل ع�� ا�حا�اة. و�� ظل  و ا�حقيقة ع�� ا�جاز،  و إس��اتيجيتھ البيانية ال�ي تؤثر الوضوح ع�� اللبس،  

وعها، وال�ي ت��ض ع�� كم  هذا االختيار امل���� الصارم أقام أبو عثمان إس��اتيجيتھ ا�حجاجية الفر�دة من ن

فخر   "رسالة  ففي  األديان،  ومن  التار�خ  من  والوقائع  واألشعار  وا�حكم  املأثورة  واألقوال  األمثلة  من  هائل 

و�جعل لهم �سبا مع    ،السودان ع�� البيضان" يمعن �� سرد فضائل ذوي البشرة السوداء ع�� البيضان 

ر�ىي هللا عنھ   –�ة النبو�ة متمثال (قصة بالل ا�حب�ىي)  قبائل العرب، وقرابة مع ال�حابة، وسندا �� الس�

فضال عن التأكيد ع�� قدر��م ا�جسدية الهائلة، يضاف إ�� ذلك أمثلة وأدلة أخرى ال تخطر ع��    - وأرضاه

 �ئ  بال، يتك
ّ
ما يولد نوعا من الدهشة، تجد ذلك  وهو  قد،  سع ومتّ ف��ا ا�خطاب ا�جاحظي ع�� إطار معر�� مت

ن ا�حجر الوحيد املذ�ور �� القران هو ا�حجر األسود، تأكيدا �حجاجيتھ ال�ي ب�ى عل��ا رسالة  �� إشارتھ إ�� أ

 الفخر. 
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ع باألمثلة واألدلة وال��اه�ن، تتخذ رسائل ا�جاحظ لنفسها بنية  �� صميم هذا التما�� ا�حجا�� املرصّ 

 ع�� هذا النحو:عرضها يمكن  ،مراحلأر�ع حجاجية تت�ون من 

: اختيار القضية، و�� قضايا تحمل �� طيا��ا جدلية ب�ن دحض ورفض، أو تأكيد وتأييد، و�� غالب  أوال

رسائلھ يحمل االختيار للقضية أو ما قد نطلق عليھ موضوع الرسالة ا�حقيقة ال�ي سيتجھ إل��ا ا�خطاب �� 

 حركتھ ا�حجاجية. 

د ف��ا إ�� اإليجاز والتكثيف �� آن  : توصيف القضية، وذلك �عرض ا�خطوط العامة للقضية، �عمثانيا

 واحد.

تخصيب ا�حقائق، وهذا املفهوم مس��فد من حقل العلوم الطبيعية، و�قصد بھ �� هذه الدراسة    ثالثا:

مجموعة من العمليات اللغو�ة البنائية ال��كيبية املتالحقة واملتالحمة واملوجهة حجاجيا، وال�ي تؤدي بال��اية  

 ج إنتاجا ل�حقيقة. إ�� �شكيل منطقية ا�حجا

 : إنتاج ا�حقائق، وهو ناتج ا�خطاب ا�حجا��.  را�عا

متمثلة �� (رسالة نفي التشبيھ) حيث ينتخب ا�جاحظ قضية    - ع�� سبيل التطبيق-تجد تلك املراحل  

محددة، و�� خطورة "القول بالتشبيھ والتعاون عليھ واملعاداة فيھ، وما �ان ذلك من اإلثم الكب�� والفر�ة  

من خالل تقليب النظر ��    ، ويعمد �عدها إ�� توصيف هذا املسألة، ومن ثّم تخصيب ا�حقائق1شة"الفاح

والنفي، الدحض  أح�ام  �غليب  اتجاه   �� وجوهها  با�حجة    مختلف  مدعومة  والتأو�الت  التفس��ات  وتتا�� 

مية نفي التشبيھ، و���  األع�� وال��هان األس�ى، وصوال إ�� إنتاج ا�حقائق، و�� أن علم الكالم يؤدي إ�� حت

التشكيك �� إيمان النصارى، و�قول بلغة الواثق: "ولوال الكالم لم يقم � دين، ولم يكن ب�ن الباطل وا�حق  

.. لذلك جعلوا الكالم . فرق، وال ب�ن الن�ي واملتن�ي فصل، وال بانت ا�حجة من ا�حيلة، والدليل من الش��ة

و�� رسالة روحها االع��ال بال شك،    ،، و�� (رسالة خلق القران)2اس"ع�� �ل نظر، وزماما ع�� �ل قي   عيارا 

ينت�ج أبو عثمان التم�ىي املرح�� نفسھ �عد انتخاب القضية، حيث �عمد إ�� وصفها وتصنيف املعارض�ن، 

النابتة ا�حشو�ة  مت�لمو  وهم  والصفة،  باالسم  يدّس 3و�ذكرهم  ثم  تخصيبا    ،  االع��ا��  قلب   �� السيا�ىي 

القرانل�حقائ خلق  نظر�ة  وعن  االع��ال  عن  املدافع�ن  أشد  املعتصم  أن  و�ذكر  قوة  4ق،  رأيھ  ليعطي  ؛ 

إنتاج   إ��  وصوال  املستقبل،   �� وأثرها  وتوج��ها  القضية  �شكيل   �� بالطبع  تؤثر  ال�ي  ووجاه��ا  ا�حاكمية 

منون بھ من "أ�حاب  ا�حقائق فين�ي رسالتھ بأن ي��ر دفاعھ عن خلق القران؛ ألنھ يدحض غ��ه ممن ال يؤ 

من�يّ  العقل  حجة   �� عنھ  مرغوب  والتقليد  يتخ��ون،  وال  يقلدون  الذين  وهم  والعوام،  ��    عنھ  ا�حديث 

 .5القرآن"
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ّ

التم�ى هذا  وال��اه�ن��  األدلة  تقديم  ع��  ا�جاحظ  يحرص  الرسائل  بنية  يم��  الذي  ا�حجا��  بما    ي 

ال�ي   األطروحة  و�ؤ�د  املقابلة،  األطروحات  مفهوم  يدحض  إ��  األدلة  هذه  وتخضع  ع��ا،  و�دافع  ��ا  يل��م 

السلمية، أي أ��ا ال �ستقيم �لها ع�� صعيد واحد، و�� كذلك ليست ذات قوة حجاجية واحدة، ففي رسالة  

(الرد ع�� النصارى) يرتب حججھ ترتيبا ال يخضع إ�� مبدأ التساوي و�نما إ�� القوة والضعف، ففي رده ع��  

ملسيح وهو �� املهد �ش�� �� البدء إ�� القيم اإليمانية املش��كة ب�ن املسلم�ن والنصارى، و���  خطا��م �� كالم ا

شيوع منطق السالم بي��م، وقال �� هذا املع�ى: "ف�انت النصارى لبعد ديارهم من مبعث الن�ي ص�� هللا عليھ  

 .1وسلم ومهاجره ال يت�لفون طعنا وال يث��ون كيدا"

  �ش��ك فيھ طرفا ا�حجاج:  2ما �سميھ علماء البالغة وا�حجاج بـ "�ون من االعتقاد" إن هذا املع�ى يخلق 

حاَج (النصارى)، وهذا ما يطلق عليھ �� الدرس ا�حجا��  ا�حاّج 
ُ
"  topoi(موضع ا�حجاج) "  (ا�جاحظ) وا�

ضمنيا ل�حمل  باالصطالح األرسطي البليغ، وهو "مبدأ حجا�� عام من املبادئ ال�ي �ستعملها املتخاطبون  

اللغة"  �� نتيجة ما، إذ هو فكرة مش��كة مقبولة لدى جمهور واسع وعل��ا يرتكز االستدالل    ، 3ع�� قبول 

و�تيح هذا املوضع مساحة أك�� من أجل اإلدالء با�خطاب طاملا أن هناك ضمنيات مش��كة، أقواها املن�لة  

 الرفيعة للمسيح لدى النصارى واملسلم�ن ع�� حد سواء. 

فهو يبدأ صعودا من أن املسيح هو رسول من الرسل (ليس ابن هللا    ،ا عن تفعيل السلمية ا�حجاجيةأم

تم ا�جاحظ املدحوضية �� هذه  بالقطع)، و�� أن امل�جزات ال�ي �سبت إليھ ال يقبلها العقل، �� أنھ �شر، و�ُ 

ل إن هللا ال �ش��ھ ا�خلق  السلمية بأع�� مستوى من إعمال العقل لسرد ا�حجة، و��: "أنھ �� حجج العقو 

 . 4بوجھ من الوجوه"

عن العواطف    -نوعا ما-هذه اإلس��اتيجية ذا��ا ال�ي تحتكم إ�� العقل دون سواه يبتعد ف��ا ا�جاحظ  

  وهو مقام الردّ   ،الدينية واإليمانية السائدة، و�� تتكرر �� مقام آخر أك�� حساسية، وأك�� تطلبا ل�حجاج

ب��هم لع�� بن أ�ي طالب ر�ىي هللا عنھ بي�� الن�ي، وذلك �� صدر كتابھ �� مقالة  ع�� غالة الروافض �� �ش

العثمانية، حيث ينتخب القضية، ثم �عرض لها، لتبدأ �عدها عملية تخصيب ا�حقائق ال�ي �عمد ف��ا إ��  

ناظر الذي ينتصب أمامھ، وتتا�� عمليات ا
ُ
لتخصيب  تفكيك حجج اآلخر�ن �� مناظرة مسرودة يتخيل ف��ا امل

من خالل الدحض ألطروحة غالة الشيعة، بما �� ذلك أطروح��م �� أسبقية ع�� �� اإلسالم وال�ي ينف��ا "فأما  

إسالم   و��ن  وتر�ية،  وتلق�ن  تأديب  إسالم  أنھ  غ��  ندفعھ،  ما  فهذا  صغ��  حدث غر�ر وص�ي  وهو  إسالمھ 

. ليصل ��ذا إ�� إنتاج ا�حقيقة ال�ي  5حة"الت�ليف واالمتحان، و��ن التلق�ن وال��بية فرق عظيم ومحجة وا�

حاَج.  
ُ
 غابت عن ا�
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�� السياق ذاتھ، سياق ا�حجاج مع الشيعة، �ستوقف أبا عثمان �� "رسالة استحقاق اإلمامة" مسألة  

 
ّ
ة تلو األخرى، ج��م حّج جويستعرض ح  ،وجوهها  ع�� جميع��ا  تأكيد الشيعة ألهلية ع�� لإلمامة، فهو يقل

النقل من خالل تقديم  �� آخر الرسالة، مقدما العقل ع��  �� ا�حجاج إال  القرآ�ي طرفا  وال يدخل النص 

ا�حجج العقلية ع�� ا�حجج النقلية، وال يفوتھ سرد الوقائع ال�ي حفت ببيعة ع��، ال باعتبارها حدثا تار�خيا  

موضوعا لإليمان القط�� واليق�ن ال��ائي،  ال  تأو�ل،  فحسب، و�نما بوصفها حدثا حجاجيا ُيقرأ بالعقل و�ال

كهم الالعقال�ي  موحيا �� أثناء ذلك ملناظر�ھ الشيعة بأن يتنازلوا عن �عص��م ل�حزب العلوي، ومنتقدا تمّس 

عالقة    �� منطقية،  عالقة  ع��  ذلك   �� معتمدا  ا�خالفة،  موضوع   �� البيت  أهل  وأفضلية  ع��،  بإمامة 

ن ج��يل ومي�ائيل و�سرافيل �انوا من املقر��ن إ�� هللا، وتنازلوا عن حكم األرض آلدم، التعدية ومحتواها: إ

منطوق عالقة    التنازل عن ا�حكم، وال يض��هم ذلك �� �ىيء، دوما بحسب  :وهذا ما هو منتظر من الشيعة

 .1التعدية ا�حجاجية تلك

بامت  اع��الية  نظر�ة   �� اإلمامة   �� الشيعة  نظر�ة  دحض  أن  منازعة  يبدو  عن  يكفوا  لم  فاملع��لة  ياز، 

وتخر�ج اآليات    ،الشيعة والروافض �� أمر إمامة ع��، إذ أن دعو��م تلك تذهب �عيدا �� تأو�ل األحاديث

  تتمحور حول جا يحتفي بالظنون والش�وك، و�� مقابل ذلك يطرح ا�جاحظ نظر�ة مضادة لإلمامة،  �خر ت

�عّد  اإلمام   أو  الذي  اإلمامة  مؤسسة  �اآل�ي: ا�خالفةعقدة  عنده  توصيفھ  ف�ان  صفة    ،  فما  قالوا:  "إن 

أفضلهم؟ قلنا: أن ي�ون طبائعھ عقلھ، ثم يصل قوة عقلھ �شدة الفحص وك��ة السماع، ثم يصل شدة  

فحصھ وك��ة سماعھ بحسن العادة، فإذا جمع إ�� قوة عقلھ علما، و��� علمھ حزما، و��� حزمھ عزما، فذلك  

 .2الذي ال �عده"

املتخيل السيا�ىي ا�جاحظي �ستوعب األنصار واملعارض�ن ع�� حد سواء، فهو �ستحضر   فت أّن والال 

أف�ار ا�خوارج، و�قول تلميحا ع��م: "قد حكينا قول من خالفنا �� وجوب اإلمامة، و�عظيم ا�خالفة، وفسرنا  

حججهم" جميع  واستقصينا  اختالفهم،  واملرجئ3وجوه  والنصارى  الشيعة  استحضر  مثلما  وأغلب  ،  ة، 

أطياف املذاهب ال�ي �شأت و�عا�شت �� البصرة و�غداد مستلهمة من ال��جمة ومن املثاقفة اإلغر�قية ما بھ  

 منحت لذا��ا مشروعية نظر�ة وفلسفية.  

اآلخر   مع  ا�حوار  طر�قة  اختطت  طرح    أسلوبوقد   �� األمثل  ا�خطا�ي  املقام  حقا  تمثل  ال�ي  املناظرة 

اظرة �� "رسائل ا�جاحظ" �� األغلب مناظرة مسرودة، أي أنھ ال �ستحضر ا�خصم  األف�ار ومناقش��ا. واملن

أو يتمثلھ تمثال ف��يقيا مرئيا، بل ينوب عنھ فعل "قالوا" أو "زعموا" أو "قلنا" أو "قلت"،  مباشرا،  حضورا  

�� مّدٍ وجزر    وغ�� ذلك من األفعال والصيغ ال�ي تدخل القارئ �� مناخ املناظرة وال�جال ال�ي تجعل العقول 
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�عّد "ا�جاحظ رائدا �� اخ��اع املناظرات    همما جعل �عضوهو  مع �ل زعم ورّد،    تقليبا ل�حقيقة من وجوه عدة

 ،  1ا�خيالية، والفنون الن��ية واألدبية"

 هذه البنية القولية املتأصلة �� ا�حجاج ا�جاحظي إ�� نمط�ن، وهما: و�مكن تقسيم  

أو النقص  ،نمط �سيط: وهو قائم ع�� قول أو زعم يردفھ بقول يدحضھ -أ �� ذلك    و�ج�� ا�خطأ 

 القول أو الزعم.  

ينتفي معھ أساس ا�حجاج ��   الذي د: وليس املقصود بھ ذلك التعقيد املف�ىي للغموض  نمط معّق  -ب

و�يانيتھ تّم   ،وضوحھ  ا�جاحظ  كما  محاولة  من  منبثقا  التعقيد  يأ�ي  إنما  مسبقا،  عليھ   التأكيد 

القضية من    ا�حجاجية سدَّ  استقصاء  طر�ق  حاَج عن 
ُ
ا� أمام  واملنافذ  الذرائع  أو  ا�ج��ات  جميع 

حيث تجد أن القول يتبعھ قول    ،ع�� النصارى   جوانب متعددة، كما قد تراه جليا مثال �� رسالة الردّ 

الكثافة، و�أن    منة، وهو من باب التخصيب ل�حقائق بمستو�ات عالية  جة مضادّ وا�حجة تردفها ح

إ�� األخرى وصوال    الواحدة م��اسلسلة من ا�حجاج تتجسد أمام املتلقي، تتوا�� حلقا��ا مفضية  

 ل�حقيقة. 

رغم االختالف الذي قد ي�ون مع �عض    –لقد أسهم العقل ا�جاحظي �� ازدهار هذا ا�خطاب ا�حجا��  

ل�حقيقة  مقد اليونان، وع�� رأسهم أرسطو. -ماتھ وطرق توظيفها تخصيبا  �� ذلك من فالسفة  مستفيدا 

 التأثر ال تخفى ع�� عامة املطلع�ن ع�� منتجھ األد�ي.   هذاوحقيقة  

  �� نحو ع  ومن الوا�ح أن ا�جاحظ قد استنفذ املمكنات املنطقية ال�امنة �� القياس األرسطي �� رسائلھ. 

توظيفها ��    التا�� املب�ي ع�� مقدمات تف�ىي إ�� نتيجة، وهذه املقدمات ُي�حظ معها أنھ تّم   الشاهُد   ه�عضد

تقابلية عقلية. بطر�قة  ا�حجا��  ا�خطاب  اإلمامة)  بنية  (استحقاق  ج��ائيل   2ففي رسالتھ  بأن  قّدم  ح�ن 

  اأن عليّ مفادها  بمقدمة أخرى    ،املقابل، ��  ردفهاأ م،  ومي�ائيل مقر�ان من هللا وتنازال عن حكم األرض آلد

وأهل البيت مقر�ان من الرسول العر�ي، و�ب�ي �عدها منطقا قائما ع�� هات�ن املقدمت�ن وهو أن تنازل أهل  

 .أسوة بتنازل مي�ائيل وج��ائيل عن حكم األرض�ان البيت عن اإلمامة وا�خالفة  

ا�حضور  �ش�� بوضوح إ��    -ت املنثورة �� �عض رسائل ا�جاحظ  وغ��ه من القياسا  -إن القياس السابق  

رسطو والفلسفة اليونانية �� عقل أ�ي عثمان و�� مرجعية تتساوى، بل تفوق املرجعية الدينية، املرج�� أل 

ومن استتباعات ذلك ندرة استخدامھ للشواهد ذات البعد القص�ىي كتلك ال�ي زخر ��ا كتاب عبدهللا بن  

ودمنة)، والذي من املمكن أن ي�ون أول كتاب م��جم قرأه العباسيون، فا�جاحظ لم �عمد إ�� املقفع (�ليلة 

ح�ايات، وال إ�� سرديات كما �� مصنفاتھ من مثل (ا�حيوان) و(البخالء)، و�نما عمد إ�� �عر�فات وأمثال  

لقي بجماليا��ا ال  وأح�ام واستطرادات وشواهد، ما يدل ع�� أنھ قد تنبھ إ�� أن القصص �ستوقف نظر املت

و�أقصر الطرق    ،بقو��ا ا�حجاجية، وأن ا�حجاج يتطلب �� بناءاتھ أن ي�ون موجها إ�� الهدف توجها مباشرا
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، ملا قد تتطلبھ ا�ح�اية أو السردية من مساحة قد تحدث تباعدا ب�ن القضية ال�ي هو بصددها  وأوجزها

  �� إنتاجها؛ وألجل ذلك غلبت  إ��  ال�ي �س��  العقل، والنتيجة  ال�ي تخاطب  التداولية  املقصدية  الرسائل 

وملكة التفك��، وحس النقد، واالقتدار ع�� خوض ا�حجاج ع�� املقصدية ا�جمالية ال�ي تنحصر �� أدبية  

 . �� بالغة التصو�ر، وشعر�ة الوصف وخالفهما، واألثر

نت بال�خر�ة و�فنون  ُي�حظ ألساليب ا�جاحظ �� التصو�ر طاقة حجاجية ملموسة، خاصة إذا ما اق�� 

اإل�حاك، ففي رسالة ال��بيع والتدو�ر وصف أحمد بن عبدالوهاب بنوع من ا�حا�اة الساخرة ال�ي تبدو  

�عّد �� ذاتھ قوة حجاجية    كما لو �انت إبداعا أسلو�يا جاحظيا محضا، وهذا اإلبداع األسلو�ي �� لغة الن��

�� ونقمتھ ع�� امل�جو، و�� �ل األحوال فإنھ �� ظل  تضاعف من ال�خر�ة، وتكسب �عاطف القارئ مع الها 

تولدت مشروعية ال�خر�ة من اآلخر وا�حط من مقامھ، فليس    -الذي ال يمكن إن�اره    -مشروعية ال�حك  

اإل�حاك �عّد وسيلة غ�� عنيفة ع�� اإلطالق،    خاصة أّن   ،هناك ما هو أشنع من إ�حاك الناس ع�� أحد

 .1ملنطقية و�� قر�نة قياس ا�خلف �� االستدالل ال��ها�ي""من حجج شبھ ا همو�� لدى �عض

  -كما تم توضيحھ سابقا  –وتظل املناظرة �� الش�ل ا�خطا�ي األمثل �� فكر أ�ي عثمان، وت��ض بني��ا  

محاّج  ب�ن  الثنائي  ا�حوار  أنصار    ع��  التشبيھ،  دعاة  املرجئة،  الشيعة،  (النصارى،  محجوج  و  ذاتھ)  (هو 

..) بأدوات لغو�ة متعددة تجتمع حول  .عداء الدولة العباسية، املعارض�ن للغناء واملوسيقىا�حزب األموي، أ

مقصدية واحدة و�� البيان والوضوح، و�� هذا ا�حوار ينمو ا�جدل القائم ع�� "التناقض ب�ن األف�ار، ففي  

، و�نت�ج ا�جاحظ �� 2�ل جدل أف�ار متناقضة تتصادم وتختصم تماما كما يختصم ا�خصوم فيما بي��م"

ت�اد   ال�ي  املقابلة  آلية   �� �عي��ا  آلية  ا�حجا��  الفضاء  و�بيستمولوجيا    –هذا  وتناظر�ا  �شق    –بالغيا 

الرسائل أفقيا، فالتقابل ب�ن األف�ار واألطروحات واملفاهيم هو الوجھ اآلخر من التناظر الذي عّده باشا  

 .3ھ الرئيسية"�� أدب أ�ي عثمان وأدات  العيادي "سر التماسك

وملا �ان التناظر قوة ر�اضية ومفهوما هندسيا، فإن ا�خطاب التناظري ال بد وأن يحتكم إ�� هذا البعد  

ع��   بحيث نجد (أ) متقابلة مع (ب) فضائيا وم�انيا و�� ذات ا�ح�� ا�خطا�ي والزم�ي، ففي الردّ   ،الشكال�ي

ج النصارى ثم دحضها بما يقابلها من حجج، قامت ع�� استحضار حج  قد  النصارى تجد أن بنية ا�حجاج

 
ّ
يثبتونھ"فات ال  أمر  لتقو�ة  ح��م  "مع  املهد   �� عي�ىى  كالم   �� مناقش��م  إ��  ا�حجا��  ا�خطاب  فب�ي 4جھ   ،

ا�خطاب ع�� هذه امل�جزة ال�ي يقرها املسلمون و�ؤمن ��ا النصارى بوصفها مدخال ل�حديث عن م�جزات  

  .5ؤمنوا ��ا مثل أنھ لم ي�� ميتا قط، و�نما �ان يداوي رجال يقال لھ عازر أخرى لم يثب��ا النصارى، ولم ي
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واملقابلة   بالدحض  النصارى  عقائد  ف��ا  ا�حجا��  ا�جاحظي  ا�خطاب  يواجھ  ال�ي  املناظرة  هذه   ��

، كما �ستوقفھ عدم قبول  1والتناظر، �ستوقف العقل ادعاؤهم بأن "هللا �عا�� اتخذ عبدا من عباده ولدا"

أو ا�حقيقة، و�ذ يدحض    كالما �� هذا املع�ى سواء ع�� سبيل ا�جاز  ،خطاب �� س��ورة حجاجھ ضدهما�

ا�خطاب هذه العقيدة فهو يلتقي فلسفيا مع قاعدة من قواعد االع��ال و�� نفي التشبيھ، فالتسليم بأن �  

بـولدا القبول  إ��  تأو   "أْن   ، يف�ىي حتما  الولد والده، وهذا من سوء  الكتب"�شبھ  رّد    .2�ل أ�حاب  ف�ان 

"فنحن ال نج�� أن ي�ون � ولد ال من جهة الوالدة، وال من جهة التب�ي، ونرى أن    :ع�� هذا النحو  ا�جاحظ

 .3تجو�ز ذلك جهل عظيم و�ثم كب��"

  ولكن لهذا املقام  �� خطاب ا�جاحظ �� مقامات متنوعة، وم��ا مقام املناظرة؛  إن املوقف االع��ا�� يندّس 

  و�� هذا الصدد �ستوقفھ عبارة تجري ع�� ألسنة النصارى، مع األديان واملذاهب من�لة خاصة �� الرسائل،

" �لمة هللا"، وهو ال ُيخفي قلقھ من عبارة4و�� "أن املسيح روح هللا و�لمتھ"   كهذه   ، كما �ستوقفھ عبارة 

  ،أن سياق ا�خطاب  ،ھ ملفردة "روح هللا"من خالل عرض�قف الّدارس،  ُمشعة با�جاز وموغلة �� االستعارة، و 

ها �س�� جاهدة إ�� نزع مجاز���ا كنوع من الفصل  اتمك�ن ا�حقيقة ال�ي ير   �س�� إ��  �� حركتھ التخصيبية 

ما يولد االنطباع بأننا  وهو  إ�� ا�حد األد�ى بمقاومة روح االستعارة ال�امنة ف��ا،    ب�ن ال�لمة وطاق��ا التخييلية 

األول  إزاء وجود جاحظ� باألدلة،    محاّج ن،  التناظر وعليم  املناظرة و�فعل  ا�حجاج و�مقام  بفنون  ممسك 

�� فضاء  �عيدا  فيما اآلخر بال�� خب�� بالبيان و�اللغة ع�� أن ي�ونا تحت إمرة العقل ا�حجا�� كيال تتوغل  

   ا�جاز.

مؤ  عند  العر�ي  للبيان  املع�ى  وصميم  يتما�ىى  ا�حجا��  ا�خطا�ي  الفعل  هذا  ا�جاحظ، إن  سسھ 

ا�حقيقة،   اللغوي من��  النظم  ينحو فيھ  للبيان،  املذهب االع��ا��  يق��ح حقا رؤ�ة تحفها روح  فا�جاحظ 

ألنھ عاجز عن  ، ال  وتق��ب فيھ املفردات من األشياء ابتعادا عن الفضاء االستعاري الذي قد يّولد اللبس

ا للمشكالت  و�نما  وتأو�لها؛  وفهمها  ��  جية  إلبيستمولو تمثلها  ندر��ا  ُي�حظ  ولذلك  ع��ا،  تتولد  قد  ال�ي 

وهو مؤسس    – الرسائل، وهذه الندرة �� �� ذا��ا ملكة أسلو�ية، و�نية، وفلسفة �� البيان ا�جاحظي، فهو  

   قد �عمد ا�حّد   –البيان العر�ي  
ّ
تخلق  قد  الفكر، و   �ر�اكبس، و من حضور االستعارة؛ أل��ا قد تؤدي إ�� الل

، و�عطل اإلبانة ال�ي �� املقصد األس�ى للكالم اللغوي �� فكره، وع�� هذا النحو تجده يصطف  ما  سوء فهم

وراء موقف أفالطون وأرسطو �� إيثار التشبيھ ع�� االستعارة، ليس �جماليات خاصة بھ؛ و�نما ألنھ يحاول  

ودة، ليتحرك ا�خطاب  منع انفالت املع�ى، محاوال �جن املدلول �� الدال وتكبيلھ �� مدارات ضيقة ومحد 

 ُممنطقا �� مدارات �� أقرب إ�� مدارات الصدق والدقة وا�حقيقة.
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و�ذا لم يكن هناك من بّدٍ �� استخدام إحدى األصول الكب��ة للكالم ال�ي �� التشبيھ والتمثيل واالستعارة  

ن األدوات، وليس أي  غ��ه م   ع��فا�جاحظ تجده قد نزع تقر�با ا�� إيثار التشبيھ    ،1بحسب نظر�ة ا�جرجا�ي

�شبيھ، بل ذلك التشبيھ الذي ي��ض بوظيفة إيضاح املع�ى، وهو ما يطلق عليھ البالغيون بالتشبيھ ا�ج��  

الذي ال لبس فيھ؛ لوضوحھ وضوح الشمس، ويسميھ العرب أيضا التشبيھ العام أو غ�� التمثي��، وهو "أن  

العقل وا�حس، وهذا   اتجاذبھ آلت تألمر �� هذا النوع و�دراكھ  فا  .2ي�ون من جهة أمٍر بّ�ٍن ال يحتاج إ�� تأّول"

الذي ينحو إليھ ا�جاحظ �� بيانھ، أما اآلخر التمثي�� و االستعارة بصورة أو�ح، فيحتاجان إ�� كب�� تأمل  

ى �� تواصلھ البيا�ي قوتھ �� التأث��، و�حيل إ�� �شظي املع�  -عند املع��لة    –وتأو�ل ما قد يفقد معھ ا�خطاب  

وصولھ إ�� املرسل إليھ؛ ملا قد يتطلبھ من تأول وصرف عن الظاهر، وهنا تكمن املفارقة، ذلك  قبل  و�شتتھ  

أن االستعارة ال تتناسب واس��اتيجية ا�خطاب عنده، فا�حجاج قائم ع�� البيان العقال�ي املكتمل، بينما 

 االستعارة قد ت�جأ إ�� االبتعاد عن تقر�ر املع�ى (ا�حقيقة).

هذا النمط    ثمة أيضا تفس�� آخر يمكن األخذ باعتبار�تھ من خالل إبيستمولوجيا الكتابة لديھ �� إيثار

من التشبيھ �� الرسائل، وهو نفور املع��لة من هذا املصط�ح الذي ال يتضمن حمولة بالغية فحسب، و�نما  

ذلك مسا    لذات اإللهية فيما �عّد ، فهو يحمل �� ممكناتھ التأو�لية مسألة التشبيھ لأيضا  حمولة عقائدية

مهّم  مبدأ  من    من  غ��ها  أو  املسيحية  العقيدة  عن  تباعدهم  مقاييس  من  ومقياسا  االع��ال،  مبادئ  من 

 .العقائد

ع�� وضع ا�حدود والضوابط   ،من خالل خطابھ  ،عكفقد ا�جاحظ  نإيمكن القول بناء ع�� ما تقّدم، 

يستمولوجية " فح�ن ت�لم عن علم البيان أشار إ�� قضية ا�جالء  أمام التشبيھ لدواع غ�� بالغية، و�نما إب

، واملهم لديھ أن تظل فنون البيان اللغوي تحت  3والوضوح �� ذلك �عيدا عن الصنعة والت�لف والتأو�ل"

 السيطرة، وأن يمنع جموح التشبيھ أو جموح االستعارة إ�� مدارات التخييل واإلغراب والغموض.

غة من دون األصول الكالمية الك��ى غ�� ممكنة، ولكن أبا عثمان مع ذلك �س�� إ��  من املؤكد أن البال 

�� إليھ    �شغيلها ضمن حدود معلومة ومراقبة؛ من أجل تحقيق املنفعة القصوى �� ا�حجاج، فما نفتقر

نطقية  التمثيل واالستعارة والتشبيھ �غنمھ �� حضور ا�حجاج و�� فاعليتھ القصوى ع�� أدواتھ العقلية وامل

 ال�ي يبحث ع��ا ا�جاحظ �عيدا عن تأث��ات األصول الكالمية �� �حرها وفتن��ا.  

 
ّ

�� مقابل ذلك    – ولكنھ    عنھ الرسائل أن ا�جاحظ لم يحتف كث��ا بالوجوه البالغية املذ�ورة،  إن ما �شف

وتوكيد، وهذه  تجده قد احتفى باملعا�ي النحو�ة من �عر�ف وتنك�� وتقديم وتأخ�� وحذف وذكر وتأسيس    –

، كما أن 4األدوات وردت �� خطابھ ألغراض لها دالل��ا املعنو�ة، و��: التعظيم أو التحق�� أو اإلن�ار أو الشك
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أو �� مقاصده، خاصة أن تلك املعا�ي النحو�ة ذات �عد ر�ا�ىي    هذه األغراض تخدم ا�حجاج سواء �� مقامھ

�� ظل هذه اإلبيستمية ذا��ا ُع�ي خطاب ا�جاحظ بالتشابيھ  ستد�� التأو�ل لفهمها ولتقبلها، ووشكال�ي ال �ُ 

 ال�ي ت�ون أقرب ما ي�ون إ�� ا�حقيقة.

�� رسائلھ   والتأول  التأو�ل  البعيد عن  املباشر  الوا�حة و�املع�ى  بالداللة  أ�ي عثمان  يؤ�د احتفاء  مما 

ف�انوا   سبة  الغزو  قريش  "وتركت  الغزو    –قولھ:  ترك  طول  �األس  –مع  غزوا  الرأي  إذا  مع  براث��ا  ع��  ود 

، فهذا التشبيھ (�األسود ع�� براث��ا) هو ج�� ومفهوم بحكم تداولھ �� الشعر 1األصيل، والبص��ة النافذة"  

الذي عرفھ   ا�خفي  التشبيھ  هو  للتشبيھ،  آخر  مفهوم  يتعارض مع  الناس، وهو  ب�ن  املشافهة  و��  والن��، 

، فالتعب�� عن القصد أو عن الغرض يتطلب  2من التأو�ل"  ا�جرجا�ي بأنھ: "أن ي�ون الشبھ محصال بضرب

البيان والفكر  �� خطاب ا�جاحظ درجة ك��ى   �� إ�� أضيق    ،من الوضوح واإلبانة  التأو�ل  بحيث يتضاءل 

مساحة ممكنة، و�متد التفس�� إ�� أوسع مدى محتمل ح�ى يقع اإلجماع �� الفهم وع�� النص، وع�� املع�ى  

ا�حجاج ا�جاحظي يمنح قوة غ�� مسبوقة ملفهوم النص �� ثباتھ وصموده، و�� �عاليھ    وفيھ، ومن هنا فإن 

  .و�اسم هذا القانون �� الكتابة تتوالد الرسائل وتنشأ  ،عن التعدد والتأو�ل ووفرة املع�ى، وع�� هذا النحو

تبدو متفقة ع��    – من جهة الدال    –و�نمو خطا��ا، مختلفة من جهة املدلول أو القضية أو ا�حمول، ولك��ا  

إس��اتيجية الكتابة ذا��ا من جهة وضوح العبارة، والنفاذ إ�� املع�ى املباشر، وا�حذر من مزالق االستعارة  

 وفتنة التمثيل. 

إن الوظيفة ا�حجاجية �� الرسائل ال ت��ض من داخل العبارة، و�نما من داخل ا�خطاب نفسھ، فاملتلقي  

با�ح  يحفل  ي�اد  ال  ا�خطاب  هذا  ��  ّس مع  الن��ي  ا�خطاب  اعتادها  ال�ي  العبارة   �� املكثفة  البالغية  نات 

بيانيتھ؛ ذلك أ��ا عبارة قصدية متجهة بصورة مباشرة إ�� التعامل مع ا�حقائق ال�ي ي�ون ا�خطاب بصددها؛  

(مقالة    فا�خطاب  �� قولھ  ا�حجاج، ففي  ا�جدال، وضروب  وآيات  اإلقناع  بفنون  حافل    العثمانية): عينھ 

"وا�خاصة تحتاج إ�� العامة كحاجة العامة إ�� ا�خاصة، وكذلك القلب وا�جارحة، و�نما هو جند للدفع، 

ل�شبيھ وا�ح ج�� إال أنھ  3وسالح للقطع، و�ال��س للرامي، والفأس للنجار" 
ّ
بؤرة الكتابة ومرتكزها،  ال يمث

هو الذي �ش�ل تلك البؤرة    )اره وتكرار بنيتھ �� ا�خطابلتعدده ال�امن �� تكر (و�نما البعد الشك�� والر�ا�ىي  

 وذلك املرتكز. 

بحيث يرّد �ل ما غمض وأغرب إ�� النفي    ،و�نأى ا�جاحظ بنفسھ عن أخذ األمور مأخذ ا�جاز واالستعارة

�ي  والدحض؛ ع�� اعتبار أنھ ال �ستقيم مع الفهم الذي يتحرك �� مدار الوضوح واإلبانة، وع�� ما توفره املعا

التنجيم عن الرسول �ستعرض �عض امل�جزات   النحو�ة من قدرة ع�� اإلفهام، ففي معرض حديثھ عن 

"�علم أنھ قد سلم لھ أ�جو�ة �أ�جو�ة إبراء األكمھ واألبرص وامل�ىي ع�� املاء إذ �ان    بقولھ:  املنسو�ة إليھ
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ية، أو �� ترتد إ�� ا�حقيقة �� عملية فاللغة لديھ حقيق  1ذلك ال يجوز وال يمكن �� الطبائع والعقل والتجر�ة"

أن ا�حجاج ا�جاحظي يحتكم إ�� العقل قبل النص، وهو من    اإلبالغ والفهم واإلبانة واإلفهام، ومع�ى ذلك

صميم فلسفة االع��ال �� تقديم العقل ع�� النقل؛ ولذلك يرد ما �ان واردا �� نظام الو�� واإللهام الر�ا�ي  

) فما �ان مقبوال �� العقل يضمھ ا�جاحظ إ�� حجاجھ؛ ليتبوأ من�لتھ �� تفك��ه  Logos(  إ�� العقل الك�� املادي 

و�� فلسفتھ، وأما ما ظل �� نظام ا�جاز والتأو�ل وخارجا عن مقولة العقل (مثل امل�ىي ع�� املاء) فيمكن أن  

 .ي�ون لھ م�انة �� النص، ولكن ال م�انة لھ إطالقا �� حجاجية ا�خطاب

�جاحظ �� �ش�لھ روحا، وهذه الروح قائمة ع�� حجاجية عمادها العقل الذي يتمثل �� يحمل خطاب ا

حاِجّ طر��  وجوده فعل عقل  
ُ
، فالقضية لدى املتلقي الفاعل وليس املنفعل ل�خطاب �� استقبالھ القرائي  ةا�

وسع ينظر  لهذا النوع اإل�ستمولو�� ا�خطا�ي ليست قضية قبول أو رفض فقط، بل تتجاوزه إ�� فضاءات أ

 من خاللها إ�� اس��اتيجيات ا�خطاب نفسھ وحركتھ العقلية. 

 سمیولوجیا الحجاج ودالالته في رسائل الجاحظ:  -3

م ا�حجاجية، فنجد "تراكم العلل الذي  ي�ستمد خطاب ا�جاحظ �ل عنفوانھ ا�حجا�� �� رسائلھ من الق

القائمة ع�� التعدية،    3املنطقية""ا�حجاجات شبھ    ، واعتماده ع�� نمط من ا�حجاج هو: 2ينتج حجاجا"

لها (إضافة إ�� املعا�ي النحو�ة ال�ي �� �امنة �� اللغة ذا��ا ) ��  
ّ
وتحصيل ا�حاصل، والقياس األرسطي ويشغ

والدين والسياسة، ففي رسالة (نفي التشبيھ) املوجهة إ�� أ�ي الوليد محمد بن    واأللوهية موضوعات النبوة  

تّتا�ع ا�حجج بصورة كمية مق��نة بأسلوب خطا�ي    -�ىي �غداد أثناء خالفة املتو�ل وهو قا  - أحمد بن أ�ي دؤاد  

ومع �ل قولة ع�� لسان اآلخر حجة ودليل يرده ا�جاحظ   ...ما �ان الناس فيھ من القول   ،يتكرر ��: قال، قالوا

حاّج 
ُ
حجوج، و���افت  الذي يمتلك قدرا معلوما ومؤكدا من ا�حقيقة، فيما ت��اوى حج  بقوة اإل�سان ا�

َ
ج ا�

�ل   خطابھ أمام البنية املنطقية �حجاج أ�ي عثمان، وأمام حججھ، وأمام ا�سيابية املعا�ي النحو�ة، أي أمام

 .ما يصنع من الرسائل خطابا 

و�غدو   .4ضمن هذه الص��ورة املنطقية ل�حجاج "تصبح البالغة بالغة خطاب، ال بالغة جملة واحدة"

املمارسة ا�حجاجية ممارسة خطابية تداولية مظروفة بمقامها و�حيثيا��ا الزم�انية و�املقصد الذي تتخفى  

تأو�الت   العقائد، ودحض  إنتاج ا�حقائق من مثل: بطالن �عض  النحو استطاع ا�جاحظ  فيھ، وع�� هذا 

ا�خلد التصور  إ��  ي�ون  ما  أقرب  لإلمامة  تصور  إثبات  و��  املذاهب،  من  �عض  ضرورة  �و��ا   �� أي  و�ي، 

  �� املركب  بالشره، و�ا�حرص  بي��م  الناس فيما  املع�ى: "و�تظالم  �� هذا  قائال  البشري  ضرورات االجتماع 
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و�ندس �� هذا التم�ىي ا�حجا�� �غليب الرأي االع��ا�� ع�� ما سواه،    1إ�� ا�ح�ام"  أخالقهم، فلذلك احتاجوا 

م بما يؤدي إ�� بقائھ �� ا�حكم، وترسيخ فكره باعتباره أفقا فلسفيا  و�عضيد حكم ا�خليفة العبا�ىي املعتص

 ل�حكم ذاتھ أمام األحزاب املناوئة واملعادية.

لغوي" "�شاط  أنھ  ع��  ا�حجاج  ُيقرأ  ا�خطاب  ظاهر  يتلمس 2��  العميقة  البنية  و��  األصل   �� ولكن   ،

إرداف لنظام ا�حكم، و�� سياسة ا�حياة    ع�� تفك�� م���� ���قف  املتأمل ضر�ا من املمارسة السياسية، و 

�� املدينة العباسية بحسب منظور فلسفي مذه�ي يقرأ املع�ى الواحد والتأو�ل األوحد خلف كم هائل من  

إ�� رأي واحد هو منتج ا�حقيقة الذي تدعمھ   املعا�ي واألف�ار والتأو�الت، و�� ��اية املطاف يصل بنا ا�خطاب

 �ل الوسائل املتاحة وصوال إ�� تحقيق ذلك املنتج.منطقية ا�خطاب �� ترابطھ ب 

ثالوثية: (معرفة، ومؤسسة، وأ�خاص)، ففي أك�� من   أ�ي عثمان قائم ع�� هي�لة  �� رسائل  االع��ال 

علم الكالم الذي هو صناعة اع��الية، و "لوال الكالم لم يقم � دين، ولم يكن أن يقّرظ    مناسبة ال يفوتھ

بواسطة قوة    ،كما أنھ �عمد  ،3، وال بانت ا�حجة من ا�حيلة، والدليل من الش��ة"ب�ن الباطل وا�حق فرق 

إ�� التعظيم من ا�خالفة العباسية، واإلشادة باملعتصم ال سيما وأ��ما    ،ا�جوار اللغوي ال�امن �� العطف

و  حضوره  لھ  سياسيا  و�عدا  منطقية  قيمة  ا�حجاج  ليعطي  ذاتھ؛  اإلبيست�ي  األفق  إ��  وقعھ، ينتسبان 

"واملعتصم برب العامل�ن الذي حقق هللا بھ الدين، وسدد بھ الثغور، ورد بھ املظالم، وحسم بھ عرق الب�� 

 .4ونواجم الفتنة" 

هو   واملأمون  وا�جاحظ  واملعتصم  ا�جاحظ  ب�ن  الفكري  التجاور  والتدو�ن    –إن  الكتابة  عملية   ��

ا�خليفت�  –ا�حجاجية فإيراد اس�ي  لغوي ونحوي،  لهما فحسب؛ تجاور  تقر�ظا  ليس  العباسي�ن  بل هو    ن 

السلطة حجة  وهو  األشياء،  نظام  وع��  النص  وع��  ا�خطاب  ع��  ا�خطاب   �� املأمون    فـ  ،حجة  أيام   ��"

، وهو ما يفسر حرص  5والواثق زاد عددهم، ألن الدولة �انت دول��م وقد بلغوا �� أيامهم أوجهم"   واملعتصم

�� مقامات متعددة من الرسائل، وخاصة �� مقام املناظرة، ففي (فصل ما ب�ن �م  �ا�جاحظ ع�� إيراد أسما

�� عقلك، ف�حك    6"وقلت لھ : فما �� أرى أثر قواه    العداوة وا�حسد) قال ا�جاحظ موجها الكالم إ�� خصمھ:

خو��  املأمون، فلما رأيت �حكھ أطنبت �� معا�ي تحليل النبيذ، وابن العباس ساكت ال ينطق، و�ان قبل د

 .7ناطقا ال�سكت"
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حاجة املأمون ل�جاحظ، بما يجعل ا�حجاج   ���إن النص السابق �ش�� إ�� انحياز ا�جاحظ للمأمون، و 

دافعا �سياسة القول إ�� سياسة الدولة، فجاء ا�خطاب ا�جاحظي �� عمقھ وأصلھ و�ش�لھ خطابا سياسيا  

بالبالغة ومتم��سا   وال��اه�ن، متخفيا  باألدلة  ال�ي يقف ع��  ءهاورا مقرونا  العبارة،  ثم يحركها من مدار   ،

أفقها الضيق ومجالها ا�حدود، إ�� مدار ا�خطاب مع ما �� ا�خطاب من سلطة املعرفة ومرجعية األ�خاص  

  .وحجية األ�خاص األعالم (املأمون، املعتصم) �� �ل مقام، و�� �ل خطاب، و�� �ل مقصد

��ها أس��ة اللغة، فيما ا�
ُ

حجاج يتحرك قصديا �� األفق الالمتنا�� للفكر، و�بحث فيھ عن  البالغة �� ك

�� الصلة ال�ي عقدها    املعقولية املمكنة ب�ن املوضوعات واألف�ار واأل�خاص، وهذا ما يمكن تلمسھ بوضوح

"الرجل بوصفھ  للمعتصم  الوالء  إعالن  و��ن  التشبيھ  نفي  ب�ن  أسندنا    ا�جاحظ  الذي  هللا  �سال  الذي 

، 1ن علينا بطول بقائھ، وأن يخصنا بحسن نظره، واالحتجاج مللكھ، والذب عن سلطانھ"بخالفتھ، أن يم

ا�خالفة؛  إ�� جند  إ�� ضمهم  العبا�ىي  ا�خليفة  ال��ك و��ن دعوة  �عداد مناقب  ب�ن  والعالقة عي��ا نجدها 

للسيطر  وتخطيطهم  وا�جتمع،  الدولة  مفاصل   �� الفار�ىي  الوجود  ت�خم  أمام  لها  سندا  ع��  لي�ونوا  ة 

السلطة، و�� مقام آخر وموضوع مختلف رأى أبو عثمان أن إباحة الشعر تف��ض إباحة الغناء، وذلك أن  

  . و�نفي �� الوقت نفسھ أن ي�ون الغناء مدعاة لإللهاء عن ذكر هللا  .2"وزن الشعر من جنس وزن الغناء"

ضرب من ضروب القياس، قائال   وأدرك هذه النتيجة ال�ي سبق ��ا عصره، بل وح�ى العصر ا�حا�� بواسطة

�� هذا املع�ى "فإن �ان يحرمھ ألنھ يل�ي عن ذكر هللا فقد نجد كث��ا من األحاديث واملطاعم واملشارب والنظر  

هللا" ذكر  عن  وتل�ي  تصد  اللذات  وسائر  با�جماع  والتشاغل  الصيد  واقتناص  والر�اح�ن  ا�جنان   ، 3إ�� 

�ع�ي عدم   ،عدم تحر�م سائر امللذات  قة التعّدية ال�ي تتمثل ��:فا�خطاب هنا يحمل عالقة وا�حة و�� عال

 .تحر�م الغناء �ونھ من امللذات

ب�ن األف�ار    إن إيجاد العالقات سواء بواسطة التشبيھ ا�ج��، أو القياس، أو العطف، أو التجاور اللغوي 

وسعة   وسره،  ا�حجاج  بالغة  روح  يمثل  ما  هو  واأل�خاص  ا�حجا��واملوضوعات  ا�جاحظي،   ا�خطاب 

، أي  4و�نضوي �ل ذلك فيما �سميھ الناقد حمادي صمود �� "سياسة البالغة ال�ي عدها أهم من البالغة "

ب�ل ما يتصل بطرائق اإلقناع والدحض والتأييد من خالل آليات "ترتيب األقسام والظفر با�حجة وما إل��ا  

، ومما يدل ع�� ذلك ما جاء �� (كتاب القيان)  5ع�� املتلقي "م��زا أهمي��ا �� نجاعة ا�خطاب وتأكيد وقعھ  

إذ �س�� ا�خطاب فيھ إ�� تبديد ا�حكم العام بفساد القيان وانحرافهن، داعيا إ�� النظر �� الواقع االجتما��  

الثقا�� الذي سمح بوجودهن �� ا�جتمع، فيتجھ ا�خطاب ليتمثل دور عالم اجتماع "وكيف �سلم القينة  / 

من    .. و�نما تكتسب األهواء وتتعلم األلسن واألخالق باملنشأ، و�� تنشأ .أو يمك��ا أن ت�ون عفيفة  فتنة،من ال
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لدن مولدها إ�� أوان وفا��ا بما يصد عن ذكر هللا من لهو ا�حديث وصنوف اللعب واألحاديث و��ن ا�خلعاء  

�نما البيئة �� ال�ي تصنع تفك��ه وطباعھ،  ، فا�خطاب يقرر أن اإل�سان ال يولد شر�را أو آثما، و 1وا�جان"

القينة   إ��  الفتنة والفساد  الفقهاء ممن ردوا سبب شيوع  املثال رأي �عض  �� هذا  وا�خطاب هنا يدحض 

ذا��ا، من غ�� تنبھ إ�� أثر البيئة السل�ي �� توليد هذه ال�خوص، وما يحف ��ا من ظروف صنع ذلك الوجود، 

إ�� د �� �ش�ل هذا الوجود غ��    حضفتجد أن ا�خطاب قد عمد  إ�� السبب  ذلك ا�حجاج الذي ال يتجھ 

إ��   تنظر  أح�ام  إ��  وليس  والثقافية  والتار�خية  االجتماعية  عللها  ع��  اعتماده  خالل  من  فيھ  املرغوب 

 القضية من زاو�ة الش�ل مغفلة بذلك أسباب التش�ل. 

من السفسطة    لشيوع ضربائي" وذلك  ع�� ا�حجاج املغالط "السفسط   إن رسائل ا�جاحظ زاخرة بالردّ 

لتصورا��ا   وفقا  رؤو�ة  حججا  التأو�ل وقدمت   �� أوغلت  ال�ي  اإلسالمية  والفرق  املذاهب  �عض  خطاب   ��

ا�خطاب   هذا  مستفيدا  خطابا��ا،   �� والدليل  ا�حجة  م��ا  وانبثقت  خطابا��ا  عل��ا  بنت  ال�ي  املذهبية 

) املعروفة بال��الوج��م، وال�ي تتجھ �� حجاجية  ralogismesPaا�جاحظي �� مقار�تھ ا�حجاجية من التقنية (

 ا�خطاب حيث �ش�ل هذه التقنية إجراًء تفنيديا للتغليط.

بأن ضبط الفضاء االبيستي�ي الذي يتحرك فيھ    من ا�حجاج   كهذا   لقد نأى ا�خطاب ا�جاحظي عن نمط

الكالم لم يقم � دين، ولم ن�ن من    وهو علم الكالم، و�دلك ع�� ذلك قول ا�جاحظ �� هذا املع�ى: "ولوال

القول: "وا�حيلة    إ��، وهو ما دعا أحد الباحث�ن  2امل�حدين، وال بانت ا�حجة من ا�حيلة، والدليل من الش��ة"  

اإل��ام   بما يجعل من  لم �ستقم حجة �حيحة  با�خصم، وا�حال  اإليقاع  إ��  ترمي  ال�ي  ا�حجة  عنده �� 

 .3مواز�ا معقوال ملفهوم ال��الوج��م" با�حجة �� ا�حيلة مع ا�عدامها

 :تأسيسا ع�� ما سبق يمكن بناء معادلة ر�اضية تتناسب وذلك -

  حجاج = ا�حجة + علم الكالم             

  حجاج مغالطي = ا�حيلة + السفسطة             

شيوع مصط�ح    ال تجد أن ا�جاحظ �� خطابھ ي��م اآلخر�ن صراحة بالسفسطة أو ا�حجاج املغالطي، رغم

  �� اإلشارات  فإن  ذلك  العبا�ىي، ومع  وا�جتمع  الدولة   �� االع��الية  للنخب  العليا  األوساط   �� السفسطة 

بخلق   والقائل�ن  الشيعة  وغالة  النصارى  ع��  ردوده  أن  و�بدو  وم��اكمة،  متعددة  إشارات   �� ��ا  وصمهم 

سفسط��م أمام دليلھ الوا�ح وحجتھ القو�ة، ن واملش��ة تحتشد ف��ا عبارات دالة ع�� ��افت أدل��م و آالقر 

عنف من حجاجھ مع غ��هم من أتباع الديانات السماو�ة، تجد  أو�� هذا السياق يتبدى حجاجھ ضد ال��ود  

القرآن، وتلتمس نقضھ، وتطلب   �انت تطعن ع��  �عا��  لع��م هللا  ال��ود  أن  لهم  "قلنا  �� قولھ:  ذلك مثال 
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ھ من �ل وجھ، وترصد ب�ل حيلة؛ ليلتبس ع�� الضعفاء، ويستميل قلوب  عيبھ، وتخطئ فيھ صاحبھ، وتأتي

مع  1األغبياء" ا�حمود  غ��  بالتار�خ  ال��ود  إ��  املّوجھ  ا�خطاب   �� ا�حجا��  الوجھ  هذا  نفسر  أن  و�مكن   ،

 نقضهم للمعاهدات مع الرسول الكر�م صلوات هللا وسالمھ عليھ. منھ خاصة  ،املسلم�ن زمن النبوة

ا ال�ي جعلتھ  ولعل من  يتبع    الألسباب  أنھ  املغالطي، هو  ا�حجاج  أو  بالسفسطة  ي��م اآلخر�ن صراحة 

تجده فمثال  السفسطة،  �ع�ي  أحيانا  خطابھ  ،ا�جاحظ،  ي��ّدد��  ال  النبيذ    ��  ،  إباحة  �سويغ  محاولة 

إبراز ��افت    واملوسيقى والغناء، ولكن إباحتھ لهذه الظواهر يمر ع�� محاولة �خ�خلة حجاج اآلخر، ومحاولة

ال بالدليل وال بالعقل كما يدل عليھ خطابھ ��    ،أدلتھ (حيلتھ) وتحر�كها ضمن حجاج مغالطي ال �ستقيم

 محاولة حجاجية مغالطية لل��ك�� ع�� جوانب رمادية �� القضية حاول ��خ��ها لدعم رأيھ حولهما. 

تحر�ك   هو  والروافض  الشيعة  وغالة  املش��ة  وع��  النصارى  ع��  رده   �� ا�جاحظ  خطاب  أن  وتجد 

با�حجاج �� اتجاه �سلكھ جميع ا�حاورات واملناظرات وال�جاالت إ�� املقصد والهدف الذي هو األصل األول  

الشب مقوالت  �ل  عن  اإللھ  وتن�يھ  و�ثباتھ،  التوحيد  وهو  االع��ا��،  الفكر  أصول  واملثيل، من  والنظ��  يھ 

، وهذا االتجاه هو مسار  2مع " املع�ى بصفتھ اتجاها "  ،كما هو وا�ح  ،فخطاب ا�حجاج ا�جاحظي يتعامل

 التوحيد.

  �� اإلمامة إال    النبوة و��و��    األلوهيةا�جاحظ �� خطابھ ا�حجا�� ال �ستحضر األطروحات ا�خالفة 

��ا، وال يقصد من هذا اإلجراء ا�حجا�� �عامال أن يتعا�ش  لقصدية التفنيد والدحض �� محاولة لبيان ��اف

ذاتھ   اإلبيست�ي  الفضاء   �� الفكر    –معها  والسيا�ىي ع�� مستوى    –ع�� مستوى  االجتما��  الفضاء  و�� 

 الواقع �� سياق استحضار محنة اإلمام أحمد بن حنبل.  

ا�حقائق   بتخصيب  ُ�ع�ى  الذي  ذلك  وهو  ا�حجا��  ا�جسد  س  –��  ورد  ا�خطاب    -ابقاكما  قوة  ت��كز 

ا�جاحظي، وفيھ تتبدى للناظر عبقر�ة ا�خطاب ا�حجاجية �� إيراد ا�حجج ودحضها ومناقض��ا، ما يؤكد  

ا�سالك اآلخر�ن (�� �عض رسائلھ) �� حجاج مغالطي ال تصمد أدلتھ أمام أدلة ا�خطاب نفسھ، كما يت�ح  

ا�� ترشيح رؤ�ة ا�خطاب، و  الفلسفية  من خالل السياق، و�ما يف�ىي  �قصاء ما سواها من الرؤى األخرى 

مقدمة    �� ��ا  يرى  حقيقة  من  ينطلق  الن��ي  األد�ي  النموذج  هذا   �� ا�حجا��  ا�جاحظ  خطاب  فمسار 

الرسالة، يمنطقها من خالل عرضھ وتخصيبھ ليعيد تقر�رها �� خاتمة رسالتھ، فالقضية �� مقدم��ا �ساوي  

   ا�خاتمة ع�� ا�خارطة ا�حجاجية، ويعّد 
ّ
ها فعال حجاجيا، وهو مذهب ذهب العديد  أد�ى وسائل ا�حجاج وأقل

 
ُ
جمع املصادر القديمة وا�حديثة �� �عر�فها من العلماء إ�� فساد جانب كب�� منھ لقصدية املغالطة فيھ، وت
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، وهو ما تنبھ إليھ القدماء من العلماء واألصولي�ن  1للمصادرة ع�� املطلوب "ع�� اعتبارها خطأ منطقيا"  

  .2بن تيمية ذهب إ�� قبحھ باالتفاقا فشيخ اإلسالم اإلمام أحمد 

 إیدیولوجیا الحجاج في رسائل الجاحظ:  -4

الّدينّيةا�خطاب ا�جاحظي �ش��ك مع بقية    يبدو أّن   �� فهم كينونة (هللا) فهما إنطولوجيا،  ا�خطابات 

اعتبار  كهذا  �� التعر�ف الدي�ي الذي هو أك�� مدعاة ل�خالف، إذ يتولد عن نمط تفك��    ولكنھ يختلف ع��ا

��ذا   واملذاهب  األديان  أتباع  ا�جاحظ  واجھ  وقد  املوحدين،  صفوة  هم  واملع��لة  املوحدين،  هم  املسلم�ن 

وهذا �� ذاتھ ما    ، وأذ�ي ال�جال سواء داخل الدين الواحد و��ن األديان،عقائدّيا  ااملوقف الذي أثار صراع 

، إذ أن لسياسة البالغة �عدا براغماتيكيا  3�� "سياسة البالغة ال�ي �� لديھ أهم من البالغة"    يقعيجعلھ  

(القران،   النص  فضاء  من  ا�خطاب  بالغة  يخرج  بما  الدولة  وايديولوجيا  ا�حكم  وشؤون  ا�جتمع  يطال 

لفضاءات ال�جالية؛ لت�ون قر�بة من األصل املفهومي  ..ا�خ) إ�� فضاء ا�جتمع وا�حافل ا�حوار�ة وا.والشعر

جية ل�حجاج �� ال��اث  إلبيستمولو ا�جاحظ أول من دشن النشأة اوهكذا يمكن اعتبار    للبالغة لدى اليونان،

وا�حوارات املناظرات  النص، وداخل مناخات  األف�ار    ،العر�ي خارج  وأم�ىى صراع  ذروتھ،  إ��  حيث وصل 

��  يدّل عما    وهو أك�� منھ بدافعية النقل والرواية،    ،النشأة والتأسيس والر�ادة  والعقول مس�ونا ��واجس

أقرب  شعائر�ا  وفعال  مدنية  ممارسة  �عده)  من  التوحيدي  (ومع  معھ  أم�ىى  قد  ي�ون    أنھ  إ�� ما  روحھ   ��

. هذا الفضاء  لعالم األف�ار واملذاهب واألديان والفلسفات �� فضاء مد�ي متطور وفَعا   �� مقار�تھ العلمانية؛  

فيھ ا�حركة املعرفية ال�ي شهد��ا ا�حضارة املدنية �� �غداد، والبصرة، ودمشق وغ��ها من املدن    تأثر   الذي 

وتقار�ا وتالمسا تجاورا  فيھ  املذاهب  ازدادت  حيث  اإلسالمية،  لها  ،العر�ية  العام  الفضاء  واغت�ى   ،فا�سع 

يقارب ثالثة قرون من الزمن إ��    ،و�نقل فنون من املناظرات وا�جادالت ظلت مزدهرة ع�� مدى   ،التدو�ن ��ا

القرن    مطلَع أن تاهت وخبا بر�قها مع انتشار املؤلفات الك��ى واملوسوعات ا�جامعة ال�ي بدأت �� الظهور  

 . م)1258ه/ 656( السادس و�عد سقوط �غداد

ا�خطاب و�نتاجية  البالغة  سياسة  قوة  ��    مع  األلفاظ  �غدو  التناظري  املقام  واجتماعية  ا�حجا�� 

و��  ،4و�غدو العبارات قضايا ومقوالت، والكالم قياسا واستدالال" ،ا�خطاب ا�جاحظي "تصورات ومقوالت

و�شارات"   رؤى  ليست  والعبارات  واستعارات،  صورا  "ليست  الرجل  5أيضا  يق�ن  من  تنحدر  أ��ا  ذلك   ،

عن الروابط املنطقية ب�ن األشياء، و�ج��د    –   ا �� ظله  – يبحث    تلك القدرات ال�ي  . بفضائل العقل وقدراتھ

من الصواب �� منطقيتيھ، يق��ب أك�� ما يمكن  من أجل إدراك ا�حقيقة، والتفكر والتفك�� �� املع�ى الذي  

 
رسطو إلى اليوم، ص  -1
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ال ا�جاحظي مقارعة  ا�خطاب  أمام  �عد مطروحا  لم  للعقل  اليونا�ي  الفلسفي  التعر�ف  هذا  ظل  نص  و�� 

القرآن الكر�م، بل  �� البحث عن اإل�جاز  ل  بالنص، وال 
ّ
�� أن    يتمث فالرهان األك�� �� خطابھ 

ّ
"لغة    يوظ

ا�جال  العقل البيا�ي ع�� الرغم من اقتداراتھ البليغة و�م�انياتھ الك��ى ��    مقوالتأك�� من    1العقل ال��ها�ي"

خطابھ ليس شعر�ا خالصا، أو بمع�ى آخر، تتضاءل  أن    يالحظ الّدارس بيسر ؛ وألجل ذلك يمكن  البيا�ي ذاتھ

، فخطابھ ال �شتغل  وآلياتھ ومقوالتھ  ف��ا الشعر�ة �� مقابل تحقق ا�حجاجية و�ل ممكنات العقل ال��ها�ي

ع�� اللغة و�نما ع�� العقل والتفك��، وهو ما يتساوق مع نظرتھ لأللفاظ �� أ��ا خدم إال أ��ا تتج�� �� هذا  

ال �ستغرقھ   هكذا يمكن القول إّن ا�جاحظبوصفها خدما للعقل وديناميكية التفك��، و ا�خطاب ا�حجا�� 

 البيان و�نما الفكر و�نتاج ا�حقيقة.

وهذا الوصف ينطلق �� تمظهره من أسس    .إن أول عملية أسلو�ية تخ��ق �ل الرسائل تقر�با �� الوصف

وما ي�ون مفكرا    ،ما يتعقل  �خطاب، فهو يصفلوجية يتحرك �� مدارها ووفق تصورها وتمثلها �� روح ايو آيد

فيھ بالدليل املنطقي، وما عدا ذلك فهو ال يضمھ إ�� فكره و��� �سقھ العام، و��ذا املع�ى فإن من�ج ا�خطاب 

يبدو �� تضاد ��ائي مع من�ج الكتابة الصوفية ال�ي تنطلق من آيدلوجي��م، فلم يحفل ��م ولم �عبأ بأد��م  

بخطا��م أقصاهم نبل    ،وال  قد  والرموز    راه  والرؤى  بالصور  يزدحم  من�جهم  أن  ذلك  نظره،  مجال  من 

، و�ذا ما �انت ا�حدوس والرموز والرؤى �� وسيط  ��ا ع�� �عمي  وحجابا لها �عمل  ،باعتبارها غطاء �حقيقة

ا�خالق  معرفة  إ��  �سلك  خطابھ   �� ا�جاحظ  فإن  معرفة هللا،   �� يتوّسل   الصوفية  العقل    طر�قا  �سائط 

ال��هان وا�حجاج، و�ذا ما �انت رؤ�ا الصوفية صعبة عن الوصف؛ �جموحها �� التخييل، والق��ا��ا بقوى  و 

  الشعور�ة وحلمية غامضة وانبثاقها من اإلشراقات الر�انية ال�ي ال يحاصرها أو يقوم عل��ا أي دليل، فإّن 

تنفل فيما  للوصف  قابل  فهو  ا�خطاب،  بالغة  بمن�جية  مح�وم  ا�جاحظ  وصف  خطاب  �ل  عن  الرؤ�ا  ت 

 .و�تمرد معناها عن �ل حصر 

وغ��هإن   تحت    هذا  تقع  وال  الرؤ�ا،  بنية  تخ��قها  ال  عر�ية  إبيستمية  تأسيس  إ��  وا�ح  �ش�ل  �ش�� 

مفاعيلها السيميائية امللغزة، بل �� �ستعدي ا�خطاب الصو�� سواء �� بالغتھ، أو �� أدواتھ، أو �� مقاصده،  

 .وعها، ف��ى فيھ خطرا هائال ع�� التفك�� العق�� واالع��ا�� والفلسفيمعت��ة إياه مضادا ملشر 

مستفيدا،    ،وارتحال من�جية خطابھ من عصر إ�� آخر  ،ما يم�� عقلية ا�جاحظ هو تجاوزها لعصرها

مكيفا خطابھ �� حجاجيتھ مع ثقافتھ العر�ية    -ا�جاحظ    –من الفكر اليونا�ي حيث �ان    ع�� وجھ القطع،

وهذا ما يمكن مالحظتھ �� افتتان التوحيدي بھ خاصة، و�� تخصيصھ إياه ب�ل ضروب املدح   اإلسالمية،

تبعية التلميذ لشيخھ، و�نما فهما وتقديرا واع��افا بفضلھ  من    ، ما هو معروف، من بابال  وآيات التقر�ظ،  

ا�جاحظي و�� قدرتھ ع��  إ�� فرادة العقل    -بنا �� مقدمة الدراسة  كما مّر   – وقدرتھ وتم��ه، فالتوحيدي �ش��  

حيان يتخيل ردود ا�جاحظ    تقديم األجو�ة �� مقام املناظرة الذي غدا مقاما شائعا �� زمنھ إ�� درجة أن أبا

ھ  عرضت عليھ، وقد أف�ىى  لو أّ��اع�� املسائل والقضايا ا�جديدة  
ّ
طر�قھ    إ�� �شأة مذهب جديد شّق   هذا �ل
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ا�جاح "املذهب  وهو  القرن  هذا  ابيستمية  ا�جاحظ  ��  بالغة  يتبعوا  أن  إ��  متبعوه  عمد  والذي  ظي"، 

 وغ��هما...  وحجاجھ، مثل: أ�ي سعيد الس��ا��، وأ�ي حنيفة الدينوري 

ى واحد وهو " األدب"، وقد قال التوحيدي �� هذا املع�ى: " وملا  هذه البالغة وهذا ا�حجاج يأتلفان �� مسّ� 

غة، إال بأن ي�ون املت�لم آخذا �� �ل واد، قادحا ب�ل زناد،  �ان البيان ال ي�ون بيانا، والبالغة ال تص�� بال 

اقتدارا   الهزل   �� ا�جد  و�دخل  واستمتاعا،  إمتاعا  ا�جد   �� الهزل  يدخل  أن  وجب  عتاد،  ب�ل  مستظهرا 

  .1وا�ساعا"

إن هذا البيان الذي �ش�� إليھ التوحيدي متصل ببالغة ا�خطاب و�حجاجيتھ و�سياسة البالغة خارج  

نص وداخل الفضاءات ال�ي �ستوعب �ل مظاهر ال�جال الفكري والصراع اإليديولو�� من أجل  فضاء ال

إقامة متحضرة �� الفضاء العام و�� املدينة، وذلك هو الدرس ا�جاحظي الذي أرساه ا�جاحظ �� عصره 

 .ومازال تأث��ه مستمرا �� العصور الالحقة

��ا �� رسائلھ من أجل ال�جال مع اآلخر سواء  فا�حجاج لدى ا�جاحظ تمر�ن عق�� ع�� موضوعات ينتخ

فكرا وعقيدة ومذهبا. فا�حجاج م��اج    اجسدا وحاضر   اغائب �ان  �ان هذا اآلخر حاضرا حضورا جسديا، أو  

وا املعرفية  البنية  ليسالبيستمولو �شق  للرسائل  دحض   جية  أو  ��ا  يؤمن  ال�ي  ا�حقيقة  تقديم  أجل  من 

و�نما ل�ي يمنح لالنتماء االع��ا�� مشروعيتھ وحضوره �� الفضاء العام،  ؛  ، فحسبا�حقائق ا�خالفة لتفك��ه

و�� مفاصل ا�خالفة العباسية، و�� �ل املؤسسات التا�عة لها، مثل: املساجد وحلقات ا�حوار و�ل ذلك قد  

قضاء،  ..) إ�� محافل أخرى: �� ال.�ي عثمان إ�� أن يحرك البالغة وا�حجاج خارج النص (القران والشعرأدفع ب 

و�� املساجد، وغ��ها، من أجل التعر�ف بأصول املذهب االع��ا��، وأيضا من أجل �عضيد ا�خالفة العباسية  

الواثق) �� أغلب املقامات، وخاصة مقام    ،املعتصم  ،ال�ي ال ينفك ا�جاحظ يذكر رموزها وأقطا��ا (املأمون 

وأّن  السيما  اآلخر،  مع  وال�جال  ا   املناظرة  فلسفة  مع  للدولة  التما��  رسمية  سياسة  أم�ىى  قد  الع��ال 

 �جر�ة).  232�جر�ة/ 198العباسية ع�� مدى جيل �امل من الزمن (
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: ابيستمولو�� �ستمد قوتھ  األول  �� رسائل أ�ي عثمان، ذو وجه�ن ،�ح من هذه الدراسة أن ا�حجاجيتّ 

اإلغر�ق املثاقفة  ع��  إليھ  وفدت  ال�ي  واملن�جيات  والتقنيات  األدوات  �� من  �خم  جهد  من  رافقها  وما  ية 

و ��ىي اآلخرال��جمة،  ما  �ل  و��  والدولة  ا�جتمع  صلب   �� ذا��ا  والعقيدة  ذاتھ  الفكر  يموضع  سيا�ىي   :

 .بحضورهما وتأث��هما �� الفضاء العام
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ٔ
بوحيان علي البغدادي التوحيدي، ا

ٔ
وابن العميد، تحقيق: خليل المنصور، دار الكـتب  ا

 . 223م، ص1997العلمية، بيروت، 
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