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ملخص

اللســانية  الدراســات  ضمــن  الورقــة  هــذه  تنســلك 

المنطقيــة، الســاعية إلــى إقامــة منطــق طبيعــي تتوافــر 

فيــه األدوات الالزمــة لتعقــب االســتدالالت القائمــة فــي 

اللغــة الطبيعيــة. فــإذا كان المنطــق البرهانــي يختــص 

بضبــط وتقنيــن االســتدالالت الصوريــة، فــإن المنطــق 

الطبيعــي يســتفيد مــن النظريــة البرهانيــة، ويقتبــس 

بعــض تقنياتهــا لوضــع قواعــد قــادرة علــى رصــد حركيــة 

االســتدالالت الطبيعيــة، وتقييــم فاعليتهــا.

االســتدالالت  بيــن  التمييــز  إلــى  بدايــة  الدراســة  هــذه  وتهــدف 

الطبيعيــة واالســتدالالت الصوريــة. ثــم ســيركز الجانــب التطبيقــي 

علــى جــرد الوســائل االســتداللية المنــذورة لبنــاء حجــاج قرآنــي قــادرٍ 

علــى إثــارة العقــول وحملهــا علــى االقتنــاع. كمــا تهــدف الدراســة إلــى 

اختبــار فاعليــة بعــض القواعــد االســتلزامية التــي يقترحهــا منطــق 

اللغــة. والوقــوف علــى مــدى نجاعــة هــذه القواعــد فــي اســتيعاب 

االســتدالل الطبيعــي بمســاراته المتشــعبة.

وتنطلــق هــذه الدراســة مــن فرضيتيــن أساســيتين: األولــى ترتبــط 

بالمنهــج، ونتصــور مــن خالهــا أن الجمــع بيــن الدراســتين اللســانية 

والمنطقيــة، يوفــر للــدارس المفاتيــح المناســبة لضبــط االســتدالالت 

الحجاجيــة التــي تزخــر بهــا الخطابــات الطبيعيــة. أمــا الفرضيــة الثانيــة، 

فهــي مرتبطــة بالمتــن، ونعتقــد فــي هــذا الجانــب أن الخطــاب القرآنــي 

والطبائــع  المتفاوتــة  المــدارك  يراعــي  خــاص  حجاجــي  ببنــاء  ينفــرد 

والمتباينــة. وهــذه الخاصيــة القرآنيــة هــي التــي تجعــل »اآليــة الواحــدة« 

كفيلــة -حســبما نفتــرض- باســتخاص أهم أصــول المنطق الطبيعي.

واســتناًدا إلــى مــا تقــدم، فــإن إشــكالية الدراســة يمكــن أن تتجــزأ 

ــا إلــى أســئلة فرعيــة، أهمهــا هــو: كيــف يمكننــا تحديــد وتصنيــف  إجرائيًّ

اآلليــات االســتداللية التــي تتدخــل فــي بنــاء الحجــاج القرآنــي؟ وإلــى 
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التــي  االســتلزامية،  القواعــد  ســتمكننا  حــدٍّ  أي 

ــل وتمثيــل  يقترحهــا المنطــق الطبيعــي، مــن تأوي

القرآنيــة؟  االســتدالالت 

This article is part of the Linguistics 

study, which tends to set up a natural logic 

where can exist the essential tools, In order 

to highlight the existing inferences are 

available in the natural language. If the 

evidence. Logic is to control and codify the 

sham inferences, The natural logic benefits 

from the logical evidence and it quotes some 

of its techniques to establish rules that can 

found the dynamics of natural connotations, 

and evaluate its effectiveness.

The study aims, first, to distinguish 

between natural inferences and conceptual 

inferences. The practical side will then focus 

on the inventory of the evidentiary means 

that are allocated to the construction of 

Qur’an pilgrims capable of provoking minds 

and making them convinced. The study 

tends to test the effectiveness of some of the 

mandatory rules suggested by means of the 

logic of language. And to prove how these 

rules are effective in understanding natural 

inference with their manifold paths.

This study is based on two basic 

hypotheses, The first relates to the 

curriculum; We predict that combining 

linguistic and logical study, Provides the 

learner with the appropriate keys to adjust 

the volumetric inferences of natural letters. 

The second hypothesis; They are related to 

the corpus; In this respect, we believe that 

the Qur’anic discourse is unique in building a 

special argument that takes into account the 

varying degrees, nature and contrasting. This 

Qur’anic characteristic makes “one verse” 

sufficient, Suppose, by drawing out the most 

important natural-logic origins.

Based on what he attributed, The 

problem of the study can be procedural in 

its nature, the most important of which is 

sub-questions; It is how we can identify and 

classify the evidentiary mechanisms that 

interfere in the construction of the Qur’anic 

pilgrims? To what extent will the mandatory 

rules, suggested by natural logic, enable us 

to explain and represent Qur’anic inferences?

 تمهيد:
محدِّدات مفهومية وإشكالية.

االســتدالل واحــد مــن المفهومــات المركزيــة 

في تاريخ الفكر البشــري عامة. وُيعدُّ أرســطو أّول 

مــن تنــاول االســتدالل، مفصــًا القــول فــي أصنافه 
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ومراتبــه ووظائفــه المعرفيــة واإلقناعيــة(2(، ضمــن 

الخطابــات  تناولــت  عامــة  اســتداللية  نظريــة 

البرهانيــة والجدليــة والَخطابيــة والسفســطائية. 

بهــا  يتمتــع  التــي  المعرفيــة  القيمــة  وتظهــر 

االســتدالل، فــي كونــه قاســمًا مشــتركًا بيــن علــوم 

شــتى داخــل الثقافتيــن العربيــة والغربيــة علــى حــد 

ســواء. فتجــده حاضــرًا فــي المؤلفــات المنطقيــة 

واللســانية واألصوليــة والكاميــة والباغيــة. لذلــك 

ذهــب بعــض الدارســين إلــى القــول بعــدم وجــود 

تعريــف قــاّر لاســتدالل(3(، ومــردُّ ذلــك إلــى اختــاف 

ــي تتجــاذب هــذا المفهــوم. ــة الت الحقــول المعرفي

ارتباطــًا  العلــوم  أكثــر  المنطــق  كان  وربمــا 

علــم  »المنطــق  ُعــّد  فقــد  باالســتدالل، 

التــي  القوانيــن  بوضــع  يختــص  إْذ  االســتدالل«(4(، 

الســليمة  االســتدالالت  بيــن  بالتمييــز  تســمح 

المنطقــي  واالســتدالل  الفاســدة.  واالســتدالالت 

االنتقــال  يتــم  حيــث  القضايــا،  مبــدأ  علــى  ــز  ُيركِّ

الضــروري مــن المقدمــة (قضيــة واحــدة أو أكثــر(، 

ــٌع عــن المقامــات  إلــى النتيجــة. وهــو اســتدالل ُمترفِّ

التــي ُتحيــط بالعمليــات االســتداللية؛ ألنــه اســتدالٌل 

صــوري برهانــي وآلــيٌّ مجــرد. وذلــك هــو الســبب فــي 

توظيــف العلــوم البرهانيــة لهــذا االســتدالل؛ ألنهــا 

)2( بناصــر البعزاتــي: االســتدالل مســتويات فــي القــوة والوثاقــة، 
اآلداب  كليــة  منشــورات  العلــم،  فــي  االســتدالل  آليــات  ضمــن: 
والعلــوم اإلنســانية بالربــاط، سلســلة نــدوات ومناظــرات، مطبعــة 

النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء، الطبعــة األولــى، 2000م، ص: 15.

)3( ُينَظــر: شــكري المبخــوت: االســتدالل الباغــي، دار المعرفــة 
منوبــة،  بجامعــة  اإلنســانية  والفنــون  اآلداب  وكليــة  للنشــر 

الطبعــة األولــى، 2006م، ص: 18.

)4( طــه عبــد الرحمــن: اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــي، 
المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، المغــرب، بيــروت لبنــان، 

الطبعــة الرابعــة، 2016م، ص: 89.

تبحــث لنتائجهــا عــن اليقينيــة والكونيــة المجــردة(5(.

وال ينبغــي أن ننســى أن االســتدالل بشــكل عــام، 

ظاهــرٌة مــن ظواهــر الفكــر البشــري، مْهمــا تباينــت 

للمجموعــات  الحضاريــة  أو  المعرفيــة  المســتويات 

االنتقــال  فــي  تتمثــل  ذهنيــة  آليــة  فهــو  البشــرية(6(. 

بيــن طرفيــن: همــا الــدال والمدلــول؛ أي أنــه انتقــال 

أمــور  إلــى  اإلنســان  ذهــن  فــي  حاصلــة  أمــور  مــن 

مســتحصلة(7(. وهــذا االنتقــال تســوغه عاقــة تجمــع 

بيــن هذيــن الطرفيــن. وال ُيشــترط فــي هــذه العاقــة 

أن تكــون برهانيــة صوريــة. وإاّل فإننا نحصر االســتدالل 

-باعتبــاره ظاهــرة بشــرية- فــي مجــال ضيــق.

إذا كان االســتدالل البرهانــي -بالنســبة ألرســطو- 

قــادر  غيــر  يبقــى  فإنــه  االســتدالل،  أنمــاط  أرقــى  هــو 

علــى ضبــط كل الضــروب االســتداللية التــي ينشــئها 

بصفــة  ذلــك  ويرجــع  البشــري.  العقــل  ويوظفهــا 

الــذي  العقــل  هــذا  ونظــام  طبيعــة  إلــى  أساســية 

يشــتغل وفــق منهجيــة جــد معقــدة، يصعــب حصرهــا 

وتدقيــق مســالكها، »لذلــك تجــد فــي أبســط عمليــات 

واالنتقــاء  اإلســقاط  مــن  ذهنيــًا  مجهــودًا  اإلدراك 

مســتًوى  يقتضــي  مــا  وهــو  والتنظيــم،  والتقطيــع 

معيًنــا مــن البنــاء االســتداللي«(8(. وهــو مــا حــدا ببعض 

الدارســين إلــى التمييــز بيــن االســتدالل الصــوري الــذي 

يختــص بــه المنطــق البرهانــي الصناعــي ويتوســل فيــه 

أنســكومبر  عنــد  اللســانية  الحجاجيــات  الراضــي:  رشــيد  ينظــر:   )5(
وديكــرو، مجلــة عالــم الفكــر، المجلــد 34. يوليــو ســبتمبر 2005م، ص: 209.

فــي  االســتدالل  آليــات  ضمــن  ميــس:  بــن  الســام  ( عبــد  6(
.09 ص:  العلــم، 

)7( ابــن ســينا أبــو علــي الحســين، اإلشــارات والتنبيهــات، الجــزء األول: في 
علــم المنطــق، نشــر الباغــة قــم، الطبعــة الثانيــة، 1235هـ، ص: 17.

ــي: االســتدالل مســتويات فــي القــوة  )8( ُينظــر: بناصــر البعزات
والوثاقــة، ص: 09.
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بالحســاب، واالســتدالل غيــر الصــوري الــذي يختــص 

بــه المنطــق الطبيعــي ويتوســل فيــه بالخطــاب(9(.

أكــدت  الترييضيــة للمنطــق »التــي  النزعــة  إن 

ضــرورة  علــى  وألحــت  الرياضيــة  العلــوم  يقينيــة 

االقتــداء بهــا فــي ســائر المعــارف اإلنســانية«(10(، 

مــا فتئــت أن تراجعــت مــن داخــل المنطــق نفســه، 

بعــد طــرح التســاؤل عــن أســاس اليقيــن الرياضي. 

وهــو األمــر الــذي نتــج عنــه ظهــور أنســاق منطقيــة 

الزمــان،  ومنطــق  الموجهــات  منطــق  جديــدة، 

القضايــا  فــي  ينظــر  الــذي  االحتمالــي  والمنطــق 

التــي يدخــل فــي تركيبهــا مفهــوم االحتمــال(11(. هــذا 

االنحــراف الــذي عرفــه مســار المنطــق يمثــل واحــًدا 

مــن األســباب المســاهمة فــي ظهــور دراســات 

تــزاوج بيــن المنطــق واللغــة(12(، بغيــة رصــد ووصف 

االســتدالالت الحجاجيــة فــي اللغــة الطبيعيــة. 

مقابــل  فــي  الحجاجــي  االســتدالل  وضــع  إن 

معظــم  تتبنــاه  منهــج  هــو  البرهانــي  االســتدالل 

المعاصــرة  والتداوليــة  الحجاجيــة  الدراســات 

أوزفالــد   - غرايــز  بليــز  جــون   - الرحمــن  عبــد  (طــه 

ديكــرو، إلــخ(. واهتــدت هــذه الدراســات إلــى عجــز 

األنســاق الصوريــة عــن اإلحاطــة بــكل اإلمكانــات 

وُينظــر   ..401 ص  والميــزان،  اللســان  الرحمــن  عبــد  طــه   )9(
 Jean-Blaise Grize: LOGIQUE NATURELLE ET أيضــًا: 
 REPRÉSENTATIONS SOCIALES Université de Neuchâtel,

,Suisse

)10( ينظر: رشــيد الراضي: الحجاجيات اللســانية عند أنســكومبر 
وديكرو، ص: 209.

)11( المرجع نفسه، ص: 210.

(12) Azzzoui Boubker: argumentation et Enonciation, top 
presse. Rabat ; 2014 ; p-p: 12- 21.

الطبيعيــة(13(.  اللغــة  بهــا  تزخــر  التــي  االســتداللية 

فــكان لزاًمــا عليهــا أن تعمــل علــى إيجــاد منطــق 

الخطابــي  االســتدالل  يرصــد  صــوري،  ال  طبيعــي 

الحجاجــي، ويهتــم بطرائــق التدليــل كمــا تجــري علــى 

اللســان الطبيعــي. ُمســتعينًا فــي ذلــك بالخاصيــة 

االستكشــافية التــي يتميــز بها المنطــق(14( البرهاني. 

ــد محــاوالت الوصــف العلمــي  ــر »يفي ألن هــذا األخي

أيــًا كانــت بــأن يمدهــا بــأدوات الستكشــاف الظواهــر 

تبحثهــا«(15(. التــي 

ســتنحو هــذه الدراســة الموســومة بـ»االســتدالل 

الحجاجــي فــي الخطــاب القرآنــي«، منحــى الدراســات 

الســالفة الذكــر، فــي المزاوجــة بيــن اآلليــات اللســانية 

واآلليــات المنطقيــة، لعقــد مقارنــة بيــن االســتدالل 

الصــوري البرهانــي واالســتدالل الحجاجــي الطبيعــي، 

ورصــد أهــم خصائصهمــا. وســتتبّنى الدراســة منهجــًا 

مقومــات  أهــم  إلــى  النفــاذ  بغيــة  تحليليــًا  وصفيــًا 

رهيــن  الغايــة  هــذه  وتحقيــق  القرآنــي.  االســتدالل 

الطبيعــي  االســتدالل  أهــم ضــروب  عــن  بالتســاؤل 

التــي يوظفهــا الحجــاج القرآنــي. وهــل يكتفــي الخطاب 

القرآنــي بتجنيــد آليــات اســتداللية طبيعيــة فحســب؟ 

أم إّنــه يســتعين كذلــك بآليــات اســتداللية برهانيــة؟ 

وأّنــى لهــذا الخطــاب أن يوافــق فــي بنائــه الحجاجــي 

بيــن مــا هــو برهانــي ومــا هــو طبيعــي؟ 

القرآنــي  الخطــاب  الدراســة  اختــارت  وقــد 

فــي  والمنطــق: بحــث  اللغــة  باهــي:  حســان  ( ُينظــر:  13(
المفارقــات، منشــورات ضفــاف، دار األمــان الربــاط، الطبعــة 

.65 ص:  2015م،  األولــى 

)14( أبــو بكــر العــزاوي: اللغــة والمنطــق: مدخــل نظــري، طــوب 
بريــس (د ط( 2014م، ص20.

)15( طــه عبــد الرحمــن: فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام، 
الطبعــة  المغــرب،   - البيضــاء  الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

2014م، ص30. الخامســة، 
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ــا تتوافــر فيــه شــروط الحجــاج كمــا  باعتبــاره خطاًب

حددهــا أوليفــي روبــول(16( وبّينهــا عبــد هللا صولــة 

بياًنــا شــافيًا(17(. فالخطــاب القرآنــي خطــاب الحجــاج 

والجــدل، خطــاب العقــل والقلــب، خطــاب التغييــر 

الحجــج  بمختلــف  زاخــًرا  تجــده  لذلــك  واإلصــاح، 

الطابــع  هــذا  أن  ونفتــرض  واللغويــة.  العقليــة 

القرآنــي،  الخطــاب  بــه  يتســم  الــذي  الحجاجــي 

خصائــص  أهــم  اســتخاص  علــى  ســيعيننا 

الطبيعيــة«. اللغــة  »منطــق  فــي  االســتدالل 

أواًل: االستدالل في المنطق 
البرهاني.

وهــو  المنطــق،  علــم  واضــع  هــو  أرســطو  إن 

أول دارس لاســتدالل بمفهومــه المنطقــي، وهــو 

لــم يطلــق علــى أعمالــه اســم »المنطــق«. غيــر أن 

كتــاب  فــي  المنطقيــة  مصنفاتــه  جمعــوا  طابــه 

َي ذلــك الكتاب  واحــد، وأضافــوا إليــه مقدمــة، ثم ُســمِّ

بـــ األورغانــون، وهــي كلمــة يونانيــة معناهــا اآللــة(18(. 

ثــم اســتعمل العــرب لفــظ المنطــق »فــي معنــى 

بتحريــك  الفــم  الخــارج مــن  التصويــت  النطــق«؛ وهــو 

جارحــة اللســان، ثــم حصــل التوســع فــي اســتعمال هــذا 

ــة فــدّل  ــى العربي ــت كتــب أرســطو إل اللفــظ عندمــا ُنِقَل

اللفــظ علــى مضمــون »األورغانــون«(19(.  بهــذا  الّنقلــُة 

)16( ُينَظــر: أوليفــي روبــول، مدخــل إلــى الخطابــة، ترجمــة رضــوان 
العصبــة، مراجعــة حســان باهــي، إفريقيــا الشــرق، المغــرب، (د 

ط(، 2017، ص-ص: 120- 125.

)17( ُينظــر: عبــد هللا صولــة: الحجــاج فــي القــرآن مــن خــال أهــم 
الطبعــة  لبنــان،  بيــروت  الفارابــي،  دار  األســلوبية،  خصائصــه 

األولــى، 2001م، ص-ص: 41- 45. 

)18( ُينظــر: عزمــي طــه الســيد أحمــد: مدخــل إلــى علــم المنطــق، 
عالــم الكتــب الحديثــة، إربــد – األردن، الطبعــة األولــى 2015م، ص: 05.

)19( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص: 86.

ابــن  مــع  الفكــر  قانونيــة تعصــم  »آلــة  المنطــق  وُعــدَّ 

ســينا، وصناعــة تقــّوم العقــل مــع الفارابــي«(20(. وقــد 

دالــة  مفاهيــم  ذكــر  علــى  الرحمــن  عبــد  طــه  اعتــرض 

علــى ذوات مجــردة فــي تعريــف المنطــق، نحــو الذهــن، 

يبــث  أن  يمكــن  ال  »معــاٍن  ألنهــا  والعقــل،  والفكــر، 

المنطــق فــي طبيعتهــا، فيكــون ذكرهــا فــي تعريفــه 

دليــًا علــى فســاد هــذا التعريــف«(21(. وصــاغ طــه عبــد 

ا للمنطــق(22( »يســتوفي مقتضــى األصالــة  الرحمــن حــدًّ

ومقتضــى الحداثــة مًعــا، فجعــل المنطــق علًمــا يبحــث 

فــي قوانيــن اللــزوم«(23(. 

الرياضــي  الفكــر  منطــق  هــو  الصــوري  المنطــق 

تكــون  أن  تعــدو  ال  األخيــرة  وهــذه  البرهنــة،  ومنطــق 

مجموعــة مــن القضايــا المســتقلة عّمــن أثبتوهــا وعــن 

شــروط إنتاجها. في الحقيقة نحن ال نشــترط في البرهنة 

أن تكــون مقنعــة persuasive، فمــن المحتمــل أن تكــون 

 ،sens commun المشــترك  للحس/المنطــق  صادمــة 

تكــون ســليمة منطقيــًا (صوريــًا(«(24(. أن  ويكفــي 

االستدالل في منطق القضايا:. 1

تعتبــر القضايــاles propositions (25( الوحــدات 

األســاس فــي االســتدالل القضــوي. مــا يعنــي أن 

)20( محمــد مرســلي: دروس فــي المنطــق االســتداللي الرمــزي، 
دار توبقــال للنشــر، الطبعــة األولــى، 1989م، ص:06.

)21( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص: 87.

)22( نتبنــى تعريــف الدكتــور طــه عبــد الرحمــن ألننــا نذهــب مذهبــه 
فــي جعــل المنطــق منطقيــن: منطــق طبيعــي، ومنطــق صناعــي.

)23( ُينظر طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص: 87- 88. 

(24) Jean-Blaise Grize: LOGIQUE NATURELLE ET 
REPRÉSENTATIONS SOCIALES Université de Neuchâ-
tel, Suisse, p: 01.
ــي  ــة الت ــة الخبري ــة فــي المنطــق، الجمل )25( المقصــود بالقضي

ــة. يحتمــل أن تكــون صادقــة أو كاذب
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وإنمــا  الوحــدات،  تلــك  يحلــل  القضايــا ال  منطــق 

حيــث  تركيباتهــا،  تنظــم  التــي  القواعــد  يــدرس 

ــا بعــض األلفــاظ فــي اللغــة الطبيعيــة  تســمح لن

بالربــط بيــن عــدد مــن القضايــا البســيطة لتكويــن 

قضايــا أخــرى مركبــة. ونســمي هــذه الروابــط بـــــ: 

القضويــة.  الروابــط  أو  المنطقيــة،  الروابــط 

قليــل  والبحــر  مشــرقة  »الشــمس   :01 مثــال 

قضيتيــن  مــن  مركبــة  قضيــة  هــذه  الهيجــان«، 

والثانيــة  الشــمس مشــرقة،  األولــى  بســيطتين 

هــو  القضــوي  والرابــط  الهيجــان.  قليــل  البحــر 

المركبــة  القضيــة  هــذه  تمثيــل  ويمكننــا  الــواو. 

برمــوز منطقيــة علــى الشــكل اآلتــي: ب ˄ ج. حيــث 

البســيطتين،  القضيتيــن  إلــى  الحــروف  تشــير 

فــي حيــن يشــير الرمــز ˄ إلــى رابــط الوصــل (واو 

العطــف أو مــا يحمــل معناهــا(. وتمتلــك القضايــا 

قيمــة  أن  فــي  تتمثــل  مميــزة  خاصيــة  المركبــة 

صدقهــا(26(، مرتبطــة فقــط بقيمــة الصــدق فــي 

البســيطة.  قضاياهــا 

أن  يمكــن  ال  ج   ˄ ب  المركبــة  فالقضيــة 

القضيتــان  كانــت  إذا  وفقــط  إال  صادقــة،  تكــون 

ــى  ــان لهــا صادقتيــن معــًا. إل البســيطتان المكونت

جانــب رابــط الوصــل هنــاك روابــط أخــرى يدرســها 

ورابــط  ר،  النفــي  رابــط  وهــي  القضايــا  منطــق 

الشــرط،  أو   ← االســتلزام  ورابــط   ،˅ الفصــل 

ورابــط التشــارط ↔. وكلُّ رابــط مــن هــذه الروابــط 

المركبــة  القضيــَة  يناســبه جــدول صــدق يعطــي 

المصطلــح  لهــذا  باســتعمالنا  نقصــد  الصــدق:  قيمــة   )26(
المركــب أن القضيــة إمــا تكــون صادقــة وإمــا تكــون كاذبــة، ألن 
المنطــق الــذي نتحــدث عنــه هنــا ثنائــي القيمــة bivalent أْي ال 

تأخــذ فيــه القضايــا إال أحــد هذيــن الحكميــن.

تتغيــر  حالــة  كل  فــي  المناســبة،  الصــدق  قيمــَة 

البســيطة.  قضاياهــا  قيــم  فيهــا 

مثــال 02: »إذا كان زيــد ُيــدرِّس اللغــة العربيــة 

فإنــه ضابــط لقواعــد النحــو« هــذه القضيــة كذلــك 

مركبــة مــن قضيتيــن بســيطتين يجمــع بينهمــا 

ــا  رابــط الشــرط (إذا... فــــ(. ويمكــن أن نمثــل صوريًّ

هــذه القضيــة علــى الشــكل اآلتــي: د ← ن. وتحديــد 

قيمــة الصــدق فــي هــذه الحالــة يكــون مــرده إلــى 

جــدول الصــدق الخــاص برابــط االستلزام/الشــرط 

)←(، الــذي يقــرر أن القضيــة الشــرطية المركبــة 

م (د(  ال تكــون كاذبــة إال وفقــط إذا صــدق المقــدَّ

وكذبــت النتيجــة (ن(.

 فــي اســتعمالنا للروابــط الســابقة فــي اللغــة 

العاديــة، نفتــرض عمومــًا أن القضايــا البســيطة 

أمــا  مفهوميــة،  بروابــط  بينهــا  فيمــا  مرتبطــة 

الترابــط  ُتقحــم  ال  فهــي  المنطقيــة  الروابــط 

بــأي شــكل مــن األشــكال،  المفهومــي للقضايــا 

ولكنهــا تهتــم فقــط بقيمــة صــدق القضايــا، فمثــًا 

تحويلهــا  يمكــن  س،   ˅ ب  المنطقيــة  الصيغــة 

صوريــًا إلــى القــول اآلتــي: »يملــك الدجــاج أســنانًا أو 

أن األرض كرويــة الشــكل« وهــي قضيــة صادقــة 

البســيطة  قضاياهــا  مــن  واحــدة  ألن  منطقيــًا؛ 

صادقــة، أو يمكننــا أن نحــول البنــاء الصــوري ق1 

← ق2 إلــى القــول: إذا (كان ماكــرون رئيــس فرنســا( 

إذن (6+2=8(« وهــي قضيــة صادقــة منطقيــًا ألن 

ونتيجتهــا صادقــان معــًا(27(.  شــرطها 

(27) Laurence Bouquiaux et Bruno Leclercq: Logique for-
melle et argumentation, Démarches de pensée, groupe de 
Boeck, Edition de Boeck Université, Bruxelles, 2009. P- P: 
24 -25. 
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فــي  تميــز  اللســانية  الدراســات  كانــت  إذا 

فــإن  والتــداول،  والتركيــب  الداللــة  بيــن  منهجهــا 

بالتركيــب  تكتفــي  المنطقيــة  اللغــة  دراســة 

والداللــة؛ فــي المســتوى األول (التركيبي(: ُينظر إلى 

المنطــق الصــوري مثــل لعبــة لتقليــب الرمــوز تبعــًا 

لقواعــد محــددة، ال نتســاءل فــي هــذا المســتوى 

عــن معنــى تلــك الرمــوز، بــل إننــا ننشــئ سلســلة 

عــن  النظــر  بصــرف  الصيــغ،  تكويــن  قواعــد  مــن 

ــن نقــول إن األمــر  ــه الرمــوز (ول ــذي ُتمثل ــى ال المعن

يتعلــق بقضايــا مركبــة فــي اللغــة العاديــة ُيمكــن 

أن تكــون صادقــة أو كاذبــة(. ننتقــل إلــى المســتوى 

أي  الرمــوز؛  تأويــل  إلــى  ننصــرف  عندمــا  الداللــي 

عندمــا نمنحهــا معنــًى. ويفــرض علينــا االنتقــال إلــى 

المســتوى الداللــي أن نربــط كل صيغــة منطقيــة 

كاذبــة((28(. أو  بقيمــة صــدق (صادقــة 

االستدالل في منطق المحموالت. 2

يــدرس المنطــق القضــوي القواعــد المنظمــة 

للعاقــات التركيبيــة بيــن القضايــا، دون الخــوض 

فــي تحليــل تلــك القضايــا. أمــا منطــق المحمــوالت 

فهــو يذهــب إلــى تحليــل البينة المنطقيــة للقضايا. 

الوحــدات األســاس فــي  لذلــك تعتبــر »الحــدود« 

منطــق المحمــوالت. لننظــر إلــى هــذا االســتدالل:

)1( كل شاعر كذاب 

 )2( زيد شاعر

 )3( إذن زيد كذاب.

(28) Ibid.: P :36.

القضيتــان (1( و(2( همــا مقدمتــا االســتدالل، في 

حيــن أن القضيــة (3(؛ هــي نتيجــة االســتدالل. وكل 

قضيــة مــن هــذه القضايــا هــي جملــة خبريــة تتضمــن 

الموضــوع  األول يســمى  بــه،  عنــه ومخبــرًا  مخَبــرًا 

 .prédicat المحمــول  يســمى  والثانــي   ،sujet

فالمخبــر عنــه فــي القضيــة (2( أي الموضــوع: هــو 

زيــد، فــي حيــن يكــون المخبــر بــه أي المحمــول هــو 

فــي  والمحمــول  الموضــوع  علــى  وُيطلــق  شــاعٌر. 

قضيــة مــا اســم »الحــّد«. وبذلــك ُيمكننــا أن نعــرف 

الحــّد بأنــه »موضــوع القضيــة أو محمولهــا، أو مــا 

كان  وإن  محمــواًل،  أو  موضوعــًا  يكــون  أن  ُيمكنــه 

مفــردًا معــزوًلا لــم ُيــدرج بعــد فــي قضيــة مــا«. 

الــذي  هــو   le moyen terme األوســط  الحــد 

االســتنتاج  فــي  يــرد  وال  المقدمتيــن  فــي  يتكــرر 

هــو   le petit terme األصغــر  والحــد  (النــاس(. 

 le موضــوع االســتنتاج (اإلغريــق(. أمــا الحــد األكبــر

االســتنتاج. محمــول  فهــو   grand terme

إن للقضايــا والحــدود تقســيمات وتفريعــات 

منطقيــة ال يتســع المقــام لذكرهــا والوقــوف علــى 

كل صنــف منهــا. لكننــا سنشــير إلــى مــا يهمنــا فــي 

هــذا البــاب وهــو تقســيم القضايــا مــن حيــث الكــم 

ــز التقابــل حســب الكيــف، بيــن  والكيــف، حيــث »ُيميِّ

والقــول  (الموجــب(   affirmatif المثبــت  القــول 

 )1) فالقضايــا   .négatif«)29) (الســالب(  المنفــي 

»فــي  موجبــة،  أو  مثبتــة  قضايــا  هــي  و(3(  و(2( 

ــة التــي  ــز التقابــل حســب الكــم بيــن الحال حيــن ُيميِّ

يكــون فيهــا الحمــل ذا ُبعــٍد كلــي universelle (كل، 

(29) Laurence Bouquiaux et Bruno Leclercq: Logique for-
melle et argumentation, P :58.
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جميــع...( والحالــة التــي يكــون فيهــا الحمــل ذا بعــد 

جزئــي particulière portée (بعــض، جــزء...(.

وحصــل أرســطو بتجميــع هذيــن التقابليــن -الكــم 

والكيــف-، علــى أربعــة أشــكال أساســية للحمــل:

مســتطيات.  المربعــات  كل  موجــب:  كلــي 

كلــي ســالب: ليــس هنــاك مثلــث مســتطيل. جزئــي 

جزئــي  مربعــات.  المســتطيات  بعــض  موجــب: 

ســالب: بعــض المســتطيات ليســت مربعــات«. 

وُتســتعمل هــذه األشــكال األساســية لإلســناد 

وذلــك  المباشــرة  االســتدالالت  فــي  الحمــل  أو 

المنطقــي(30(. المربــع  باعتمــاد 

إلــى  -إضافــة  هنــاك  أن  أرســطو  َيعتبــر 

االســتنتاجات المباشــرة- سلسلة من االستنتاجات 

غيــر المباشــرة، التــي تتضمــن روابــط إســنادية بيــن 

حديــن، تســتخلص انطاقــًا مــن عاقاتهمــا الحملية 

مــع حــد ثالــث هــو الحــد األوســط فــي االســتدالل. 

 syllogismes وهــذا هــو مبــدأ القياســات األرســطية

يتألــف  هــو اســتدالل  القيــاس  إِذ   .aristotéliciens

مــن مقدمتيــن حمليتيــن لهمــا حــدٌّ مشــتَرك، ومــن 

ُذِكــر كل واحــد  اســتنتاج حملــي يتكــون مــن حديــن 

منهمــا فــي إحــدى المقدمتيــن دون أن يتكــرر فــي 

األخــرى(31(. لننظــر إلــى المثــال اآلتــي:

 كل الناس فانون. مقدمة كبرى 

اإلغريق ناس. مقدمة صغرى

 إذن اإلغريق فانون. نتيجة. 

(30) Ibid.: p-p: 59-62.
(31) Ibid: p: 63.

الــذي  هــو   le moyen terme األوســط  الحــد 

النتيجــة  فــي  يــرد  وال  المقدمتيــن  فــي  يتكــرر 

هــو   le petit terme األصغــر  والحــد  (النــاس(. 

 le الحــد األكبــر أمــا  النتيجــة (اإلغريــق(.  موضــوع 

(فانــون(. النتيجــة  محمــول  فهــو   grand terme

هــي   la prémisse majeure الكبــرى  المقدمــة 

فانــون(،  النــاس  (كل  األكبــر،  الحــد  تتضمــن  التــي 

هــي   la prémisse mineure الصغــرى  والمقدمــة 

تلــك التــي تتضمــن الحــد األصغــر (اإلغريــق نــاس(. 

المقدمــة  قبــل  الكبــرى  المقدمــة  ُتذكــر  وباالتفــاق 

الصغرى. وليســت كل االســتدالالت التي تســتجيب 

عمــل  لذلــك  صحيحــة.  األرســطية  البنيــة  لهــذه 

أرســطو علــى تحديــد الصــور الســليمة لاســتدالل 

منهجــي  بشــكل  ــم  ُينظِّ َأْن  حــاول  وقــد  القياســي، 

هــذه الدراســة بهــدف اســتخراج جملــة مــن القواعــد 

دة التــي تســمح بتمييــز القياســات الســليمة  المحــدَّ

عــن غيرهــا. وقــد قادتــه هــذه االجتهــادات إلــى وضــع 

 .théorie des syllogismes القياســات  نظريــة 

والمدرســية  األرســطية  النظريــة  تســمح  ال 

للقياســات إال باتخــاذ إجــراءات خاصــة باالســتدالالت 

الحمليــة البســيطة (القياســات(، فــإذا كان بإمكاننــا 

مــن  البعــض  إلــى  الصحيحــة  القياســات  كل  ردُّ 

أشــكالها بواســطة قواعــد بســيطة مثــل مبادلــة 

أو   permutation des prémisses المقدمتيــن 

العكــس البســيط conversion simple، فــإن هــذا 

يــدل نوًعــا مــا علــى خاصيتهــا الصناعيــة.
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ثانًيا: االستدالل في الخطاب 
القرآني

ينظــر المشــتغلون بالمنطــق الطبيعــي إلــى 

أو  الســامع  حمــل  »محاولــة  أنــه  علــى  الحجــاج 

الســامعين على التصرف بصورة ما«(32(. وبشــكل 

اآلليــات  مــن  مجموعــة  »هــو  فالحجــاج  إجرائــي 

يتعلــق  األمــر  لســانية ألن  المنطقيــة؛  اللســانية 

إجــراًء  تجســد  ألنهــا  ومنطقيــة  كامــي،  بتفكيــر 

ذهنيــًا«(33(. ولعــل توظيــف المقاربــة االســتداللية 

فــي الوصــف الحجاجــي ســيكون مســلكًا ناجعــًا فــي 

توضيــح وتفكيــك تلــك اآلليــات الحجاجيــة.

تلــك اآلليــات  ــا اقتفــاء  وســوف نحــاول عمليًّ

انطاقــًا مــن اآليــة اآلتيــة، يقــول هللا تعالــى:﴿ِإَون 

ــورَةٖ  ــواْ بُِس تُ
ۡ
أ ــا فَ ٰ َعۡبِدنَ ــا َعَ ــا نَزَّۡلَ مَّ ــٖب ّمِ ــۡم ِف رَۡي ُكنُت

ِ إِن ُكنُتــۡم  ــن ُدوِن ٱللَّ ۡثلِــهِۦ وَٱدُۡعــواْ ُشــَهَدآءَُكم ّمِ ــن ّمِ ّمِ
َصِٰدقِــَن ٢٣﴾ ســورة البقــرة:23 

ويتماشــى اختيــار اآليــة وغــرَض البحــث؛ ألنهــا 

تحــوي  ألنهــا  ثــم  اســتداللي،  مقــام  فــي  ســيقت 

البحــُث  يــروم  الــذي  االســتلزام  أو  الشــرط  رابــط 

الروابــط؛ ألنــه مــن  التركيــز عليــه دون غيــره مــن 

جهــة، رابــٌط ُمشــترٌك بيــن اللغــة الطبيعيــة واللغة 

الصوريــة، وألنــه مــن جهــة أخــرى، مــن أكثــر الروابــط 

تعبيــرًا عــن العاقــة االســتداللية والمتمثلــة فــي 

كان  وإْن  النتائــج،  إلــى  المقدمــات  مــن  االنتقــال 

(32) J.B. Grize, L’argumentation explication ou séduction 
(art), dans l’argumentation presse universitaire, de Lyon, 
1981, p :30. ــًا عــن رشــيد الراضــي نق
(33) Azzzoui Boubker: argumentation et Enonciation, p-p: 
17.

تحليلنــا لــن يقتصــَر علــى هــذه العاقــة اللزوميــة 

بيــن المقــدم والتالــي فــي الشــرط، بــل سيتوســع 

ليشــمل أنواعــًا أخــرى مــن االســتدالل الطبيعــي.

إلــى  »يســعى  اللغــة  منطــق  فــي  البحــث 

والمعجميــة  الصرفيــة  اللغويــة  اإلمكانــات  إبــراز 

جهــة،  مــن  للقــول  والدالليــة«(34(  والتركيبيــة 

وربطهــا باالقتضــاءات المقاميــة والتداوليــة، مــن 

جهــة أخــرى. لذلــك ارتأينــا أن نجعــل االســتدالل 

االســتدالل  أصنــاف:  خمســة(35(  الطبيعــي 

واالســتدالل  التركيبــي،  واالســتدالل  المعجمــي، 

االســتعمالي.  التداولــي  واالســتدالل  الداللــي. 

االصطاحــي. أو  العرفــي  واالســتدالل 

عــن  بعضهــا  ينفصــل  ال  األصنــاف  وهــذه 

بعــض فــي الخطــاب الطبيعــي، وإنمــا هــي تتداخــل 

الطبيعيــة،  االســتدالالت  بنــاء  فــي  متضافــرة 

الواحــد  الحجاجــي  االســتدالل  فــي  واجتماعهــا 

ليــس شــرطًا، فقــد »تكــون القــوة اللزوميــة للقــول 

الطبيعــي واســعة إلــى الحــد الــذي ال تكــون فــي 

بهــا«(36(.  اإلحاطــة  القــول  هــذا  متلقــي  طاقــة 

استدالل معاني المفردات. 1

إن البحــث فــي اســتداللية المفــردات ال يعنــي 

اللغــوي  ســياقها  عــن  معزولــة  إليهــا  النظــر 

تقديــٌر  جهــة  مــن  هــو  وإنمــا  التداولــي،  ومقامهــا 

لــه،  مــادة  باعتبارهــا  الدليــل  بنــاء  فــي  لموقعهــا 

)34( أبوبكر العزاوي: اللغة والمنطق، ص: 33.

)35( ُينظــر: طــه عبــد الرحمــن: اللســان والميــزان، الصفحــات 
مــن 44 إلــى 89. وأبــو بكــر العــزاوي اللغــة والمنطــق، ص: 92، 

ومــا بعدهــا.

)36( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص90.
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التــي  المراحــل  تتبــٌع لمختلــف  أخــرى  ومــن جهــة 

فاختيــار  الخطابــي.  االســتدالل  هــذا  يقطعهــا 

تســاعدنا  خطــوة  أول  هــو  المناســبة  المفــردات 

علــى »تلميــع مــا نريــد بيانــه ســواء بصــورة إيجابيــة 

األفعــال  وردود  المشــاعر  وســتحرك  ســلبية  أو 

عنــد المتخاطبيــن«(37(. فالمقصــود عندنــا هــو ذلك 

الوْقــع أو األثــر الحجاجــي الــذي تحملــه المفــردات 

والتداوليــة  المعجميــة  دالالتهــا  خــال  مــن 

امية. واالســتلز

تشــتمل اآليــة الكريمــة علــى مفــردات تحمــل 

المفــردات  معانيهــا داللــة اســتداللية، أول هــذه 

مــن  ذلــك  ويظهــر  »إْن«؛  الشــرط  أداة  اختيــار 

ــى هــي كــون »إْن« أمَّ أدوات الشــرط  جهتيــن: األول

كمــا يصفهــا النحويــون وذلــك ألن معنــى الشــرط 

األخــرى  الشــرط  أدوات  خــاف  علــى  ُيفارقهــا،  ال 

ــر الشــرط،  ــي قــد ُتســتعمل ألغــراض أخــرى غي الت

أي أنهــا تســتلزم الداللــة علــى الشــرط أكثــر مــن 

غيرهــا؛ الجهــة الثانيــة هــي كــون »إْن« يمكــن أن 

ُتســتعمل أكثــر مــن غيرهــا، فــي المعانــي المحتملة 

الوقــوع والمشــكوك فــي حصولهــا والموهومــة 

والنــادرة(38(، ومنــه فــأداة الشــرط »إن« تســتلزم أنَّ 

جملــة الشــرط بعدهــا فــي حكــم الوهــم المشــكوك 

ــة مرتيــن،  ــه، وقــد تكــررت »إْن« فــي اآلي فــي حصول

وهــي:  الشــرط  جملــة  تكــون  األولــى  المــرة  فــي 

»كنتــم فــي ريــب ممــا نزلنــا علــى عبدنــا«، فــي حكــم 

علــى صــدق  المعترضــون  يتوهمــه  الــذي  الوهــم 

)37( رشيد الراضي: اللسانيات الحجاجية، ص:213.

)38( أيــوب جرجيــس العطيــة، قضايــا نحويــة بيــن االفتراضــات 
النحويــة والواقــع اللغــوي، دار الكتــب العلميــة لبنــان، الطبعــة 

ــى 2013م، ص-ص: 40- 41. األول

ــه وســلم. أمــا  ــي محمــد صلــى هللا علي رســالة النب

الثانيــة فتجعــل »إْن« جملــة الشــرط  المــرة  فــي 

عــدم  حكــم  فــي  صادقيــن«  »كنتــم  وهــي  بعدهــا 

الجــزم بهــا(39(.

قــوة  تحمــل  التــي  المفــردات  ضمــن  مــن 

اســتداللية معجميــة قولــه تعالــى: »شــهداءكم«: 

الشــهيد  ألن  تــرادٍف؛  اســتلزاَم  يحمــل  والــذي 

»ُيطلــق علــى النصيــر بمعنــى الشــاهد الــذي يؤيــد 

معارضــه«(40(،  علــى  فينصــره  المشــهود  قــول 

النصيــر  الشــهيد هنــا يســتلزم  لفــظ  أن  بمعنــى 

والمؤيــد لدعــوى المشــركين فــي تكذيــب رســالة 

هــذا  إن  بــل  وســلم،  عليــه  هللا  صلــى  الرســول 

اللفــظ -شــهداءكم- يســتلزم كذلــك حتــى آلهتكــم 

التــي تعبدونهــا، وذلــك بدليــل مــا بعدهــا »مــن دون 

هللا«. فاآليــة تدعوهــم إلــى االســتنصار بآلهتهــم 

هللا(41(. دون  مــن  يعبدونهــا  التــي 

اســتلزامًا  كذلــك  تحمــل  التــي  األلفــاظ  مــن   

اآليــة  آخــر  فــي  تعالــى  قولــه  اآليــة  فــي  ــا  معجميًّ

ــل »ويكــون  ــن«، وهــي تحمــل اســتلزام تزاي »صادقي

ُوجــدت  متــى  (ص(  للفــظ  مزايــًا  (س(  اللفــظ 

مســلمة دالليــة تفــرق بيــن مدلــول (س( ومدلــول 

(ص(، أو بتعبيــر مجموعــي تقابــل بيــن مــا صــدق س 

ومــا صــدق ص«(42(. ومــا يســتلزمه لفــظ »صادقين« 

إّمــا صادقــون  فأنتــم  كاذبيــن،  لفــظ  هــو  بالتقابــل 

وإّمــا كاذبــون وال وجــود لمرتبــة ثالثــة بينهمــا. 

)39( المرجع نفسه، ص: 41.

)40( محمــد الطاهــر بــن عاشــور: تفســير التحريــر والتنويــر، الــدار 
التونســية للنشــر، تونــس، (د ط( 1984م، الجــزء األول، ص: 339.

)41( المرجع نفسه.

)42( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص: 91.
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اســتلزامات  تحمــل  أخــرى  ألفــاظ  وهنــاك 

معجميــة تتطلــب الكثيــر مــن التحقيــق والتدقيــق، 

منهــا قولــه تعالــى »عبدنــا« بمــا أن اآليــة جــاءت 

فــي ســياق الدفــاع عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه 

وســلم، وجــاء الخطــاب القرآنــي ليصفــه بالعبــد، 

ألن  منزلــة،  وأرفــع  مقــام  أرقــى  هــي  والعبوديــة 

ــة إضافــة نصــرة.  ــر الجال ــد إلــى ضمي إضافــة العب

فاللــه ســبحانه وتعالــى ينصر عبــده، والمعترضون 

بآلهتهــم. يســتنصرون 

االستدالل التركيبي:. 2

 تضمنــت اآليــة جملتيــن شــرطيتين، والشــرط 

علــى  تعبيــرًا  العربيــة  اللغــة  أســاليب  أوضــح  مــن 

االســتلزام واالســتدالل؛ إْذ يحمــل معنــى االنتقــال 

مــن جملــة الشــرط (المقدمــة( إلــى جــواب الشــرط 

(النتيجــة(، فالشــرط فــي اللغــة ليــس إال »تعليــق 

حصــول مضمــون جملــة، هــي جملــة جــواب الشــرط، 

جملــة  هــي  أخــرى،  جملــة  مضمــون  بحصــول 

فــي  اســتعماله  مــن  المتكلــم  وغايــة  الشــرط«(43(، 

مقــام حجاجــي هــي جعــل مخاطبــه يشــترك معــه 

فــي بنــاء هــذا االســتلزام الطبيعــي والوصــول إلــى 

النتيجــة التــي يســعى المتكلــم إلــى إقناعــه بهــا، ذلــك 

ــَزٌم  ــه ُمل م الشــرط فإن أنَّ المســتمع إذا ســلَّم بُمقــدَّ

بالتســليم بجوابــه، بالنظــر فقــط إلــى البنيــة التركيبية، 

إن  الممكــن  أو  المعقــول  بــاب  مــن  اإللــزام  وهــذا 

شــئنا علــى األقــل، مــا دام مــدار الخطــاب فــي هــذه 

ــة هــو الحجــاج وليــس البرهــان. وهــذا التحليــل  الحال

النحويــة،  الحــدود  الفاكهــي: شــرح  أحمــد  بــن  هللا  ( عبــد  43(
وهبــة،  مكتبــة  الدميــري،  أحمــد  رمضــان  المتولــي  تحقيــق: 

.123 ص:  1993م،  هـــ،   1414 الثانيــة،  الطبعــة  القاهــرة، 

الــذي ُنقدمــه هــو تحليــل نحــوي تركيبــي ألن معنــى 

النحوييــن »العامــة واألمــارة، فــكأن  الشــرط عنــد 

وجــود الشــرط عامــة علــى وجــود جوابــه«(44(، وانتفــاء 

هــذه العامــة أي جملــة الشــرط دليــٌل علــى انتفــاء 

جــواب الشــرط. كمــا أنَّ هــذه البنيــة التركيبيــة هــي 

التــي ســُتعيننا فيمــا بعــُد علــى البحــث فــي مضمــر 

هــذا القــول كمــا ســيأتي ذكــره الحقــًا عندمــا نجمــع 

كل هــذه الضــروب االســتلزامية فــي تحليــل واحــد.

االستدالل الداللي:. 3

اســتلزامًا  (ب(  القــول  »يســتلزم  ومعنــاه   

دالليــًا القــول (ج(، متــى صــدق مدلــول ج فــي كل 

ــا  حالــة يصــدق فيهــا مدلــول ب«(45(. فــإذا كنتــم »ي

ــه، فــي  ــن للرســول الراديــن دعوت معشــر المعاندي

فــإْن  عبدنــا«(46(،  علــى  نزلنــا  ممــا  واشــتباه  شــك 

كان  فــإن  ببرهانكــم.  فلتأتــوا  دعواكــم  صدقــت 

برهانكــم ودليلكــم صادقــًا كانــت دعواكــم صادقــة، 

ــى  أي تكذيبكــم صادقــًا. وُيمكــن أن ُنمثــل ذلــك عل

اآلتــي:  الشــكل 

←إتيانهــم  الرســول  تكذيــب  الكفــار  ادعــاء 

يســتلزم(. ُتقــرأ   ←) بالبينــة. 

وقــد يبــدو لنــا للوهلــة األولــى أن هذا االســتلزام 

ال ينفــك عمــا ذكرنــاه فــي االســتلزام التركيبــي، لكــن 

)44( ابــن يعيــش موفــق الديــن أبــو البقــاء الموصلــي، شــرح 
الدكتــور  هوامشــه  ووضــع  لــه  قــدم  للزمخشــري،  المفصــل 
إميــل يعقــوب، دار الكتــب العلميــة، بيــروت لبنــان، (د ط(، 2011م، 

الجــزء 4، ص: 265.

)45( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص: 91.

)46( عبــد الرحمــن بــن ناصــر الســعدي: »تيســير الكريــم الرحمــن 
فــي تفســير كام المنــان« دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعــة األولــى، 1422هـــ، المجلــد األول ص: 46.
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هنــاك اختاًفــا بينهمــا، فاالســتلزام الداللــي ليــس 

ذلــك  يقتضــي  وإنمــا  صريحــًا،  ا  شــرطيًّ اســتدالًلا 

دالليــًا، وبعبــارة أخــرى، فــإن االســتلزام الشــرطي 

حيــن  فــي  التركيبــي،  الرابــط  إلــى  مــردود  الصريــح 

أن االســتلزام الداللــي مــردود إلــى مقتضــى داللــة 

الصفــة المحمولــة علــى المخاطبيــن. 

فكأّنــا بــه عــز وجــل يقــول لهــم: أنتــم تكذبــون 

بمــا نزلنــا علــى محمــد، وهــذا القــول وحــده يقتضــي 

مطالبتهــم بالدليــل، »فالبينــة علــى المدعــي«، كمــا 

ُيقــال، دون الحاجــة إلــى البنيــة الشــرطية.

تقترحــه  أولــي  افتــراض  مــن  بدايــًة  ســننطلق 

بعــض كتــب التفاســير وهــو أنَّ اآليــة إضافــَة إلــى مــا 

تحملــه مــن التحــدي، فهــي تحمــل غرضــًا فــي اعتقادنــا 

أســمى، وهــو »الدليــل العقلــي علــى صــدق رســول 

هللا صلــى هللا عليــه وســلم، وصحــة مــا جــاء بــه«(47(. 

وانطاقــًا مــن هــذا االفتــراض ســوف نعمــل علــى 

منطقيــًا  تحليــًا  الحجاجــي  االســتدالل  هــذا  تحليــل 

عــون  »طبيعيــًا«، فــإن كنتــم أيهــا المكذبــون تــرون وتدَّ

أنَّ مــا جــاء بــه محمــد -عبدنــا الــذي شــرفناه وكرمنــاه- 

افتــراء واختــاق، ودعواكــم هــذه مشــكوك فــي أمرهــا 

الشــرط  حــرف  بدليــل  البدايــة  مــن  مســتضعفة 

تدعونــه  مــا  أنَّ  جــداًل  ولُنســلم  »إْن«،  لهــا  الســابق 

حــّق فأيــن دليلكــم علــى ذلــك؟ فهــذا ُيلزمكــم أْن تأتــوا 

القرآنــي  والخطــاب  دعواكــم،  صــدق  علــى  بالدليــل 

ُيطالبهــم بــأن يأتــوا بســورة واحــدة، فــإن اســتطاعوا 

وصــدق دليلهــم، فهــذا أمــٌر دالٌّ علــى صــدق دعواهــم، 

»االســتدالل  لهــذا  المنطقيــة  البنيــة  ُنظهــر  ولكــي 

القرآنــي« المتضمــن فــي اآليــة، ســوف نمّثلهــا دون 

)47( المرجع نفسه، ص: 46. 

الجــزء األخيــر منهــا الــذي هــو »إن كنتــم صادقيــن«؛ 

وهــو  وتذييــل«(48(،  الــكام  آخــر  فــي  »اعتــراض  ألنــه 

تفســير ال يلغــي قيمتــه المنطقيــة داخــل اآليــة لكننــا 

ســنركز بدايــًة علــى الشــرط األول:

ــوا  ــا فأت ــى عبدن ــا عل لن ــا نزَّ ــٍب مّم ــْم فــي رْي إْن كْنُت

بســورة مــن مثلــه وادعــوا شــهداءكم مــن دون هللا.

←اإلتيــان  هللا  عنــد  مــن  القــرآن  ليــس  أي: 

ســوره. مثــل  مــن  بســورة 

 الدعوى ← الدليل.

أول مــا يفاجئنــا فــي هــذا االســتدالل القرآنــي 

مــن  قانونــًا  يقبــل  الشــرطية  بصيغتــه  أّنــه  هــو 

يســمى  الــذي  المنطقــي،  االســتدالل  قوانيــن 

الشــرطي« وهــو: النقيــض  »عكــس 

(بــا ←ســا( ↔ )רســا←רبا( عكــس النقيــض 

الشــرطي(49(.

(ليــس القــرآن مــن عنــد هللا ← اإلتيــان بســورة 

مــن مثــل ســوره( ↔ ]تكافــئ[ (لــم تأتــوا بســورة 

تطابــٌق  وهــو  هللا(.  عنــد  مــن  أنــه   ← مثلــه  مــن 

الطبيعيــة،  االســتلزامات  كل  فــي  حاصــًا  ليــس 

لننظــر إلــى هــذا المثــال: 

والتنويــر،  التحريــر  تفســير  عاشــور:  بــن  الطاهــر  محمــد   )48(
.341 ص  األول:  الجــزء 

)49( قاعــدة مــن قواعــد التكافــؤ المنطقيــة؛ إذا نفينــا المقــدم 
والتالــي فــي القضية الشــرطية: با ←ســا، وعكــس مواضعهما 
نحصــل علــى القضيــة الشــرطية רســا←רبا. وهمــا قضيتــان 
متكافئتــان، إذا صدقــت إحداهمــا تصــدق األخــرى والعكــس، 
كمــا يمكننــا المبادلــة بيــن هاتيــن القضيتيــن (وضــع الواحــدة 
مــكان األخــرى( فــي جميــع االســتنتاجات. مثــال: إذا كان هــذا 
الجســم معدًنــا فإنــه يتمــدد بالحــرارة ↔ إذا لــم يتمــدد هــذا 

ــًا. ــه ليــس معدن الجســم بالحــرارة فإن
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إذا شرح األستاذ الدرس ← التلميذ يفهمه.

ال يمكننــا أن ُنخضــع هــذا القــول إلــى القاعــدة 

الســابقة ونقــول:

ــم  ــدرس ← األســتاذ ل ــذ ال ــم يفهــم التلمي إذا ل

ــدرس. يشــرح ال

فيــه  األصــل  إنمــا  الطبيعــي  فاالســتدالل 

الدليــل  يقــوم  أن  إلــى  النقيــض  عكــس  »بطــان 

علــى خــاف ذلــك«(50(، ومــا ُيثبــت خــاف ذلــك فــي 

هنــا  ومــن  المضمــون،  هــو  ندرســها  التــي  اآليــة 

ــا اســتخاص أصــل مــن أصــول االســتدالل  يمكنن

هــذا  بنــاء  فــي  المتحكــم  أنَّ  وهــو  الطبيعــي 

االســتدالل هــو المضمــون وليــس الصــورة وذلــك 

األهميــة. غايــة  فــي  اعتقادنــا-  -حســب  أصــل 

كمــا يخضــع االســتدالل المتضمــن فــي اآليــة إلــى 

قانــون ال يخضــع لــه االســتلزام الصــوري، وهــو »قانــون 

عكــس الثبــوت«، ونرمــز لــه علــى الشــكل اآلتــي:

(با ← سا( ↔ (سا ← با( 

(ليــس القــرآن مــن عنــد هللا ← اإلتيــان بســورة 

مــن مثــل ســوره( ↔ (اإلتيــان بســورة مــن مثــل 

ســور القــرآن ← ليــس القــرآن مــن عنــد هللا(.

إذا لــم يكــن القــرآن مــن عنــد هللا، يســتلزم أنكــم 

قــادرون علــى اإلتيــان بســورة واحــدة مــن مثــل ســوره، 

بســورة  اإلتيــان  اســتطعتم  إذا  أنكــم   ↔ ]ُتكافــئ[ 

واحــدة مــن مثــل ســور القــرآن، يســتلزم أن القــرآن 

ليــس مــن عنــد هللا، وأنــه كام بشــر كمــا ادعيتــم. 

)50( طه عبد الرحمن: اللسان والميزان، ص: 94.

وخافــًا لعكــس النقيــض، فــإن »صحــة عكــس 

أن  إلــى  الطبيعــي  االســتلزام  فــي  أصــل  الثبــوت 

ــك«(51(. ــى خــاف ذل يقــوم الدليــل عل

أكثــر، نجدهــا ُتضمــر معنــى  اآليــة  تأملنــا  وإذا 

آخــر؛ وهــو أن المكذبيــن غيــر قادريــن علــى اإلتيــان 

بســورة مــن مثــل ســور القــرآن، لذلــك فــإن البنيــة 

التركيبيــة لآليــة، كمــا أشــرنا إلــى ذلــك، ســُتعيننا 

علــى التوســع فــي معناهــا، لُيصبــح تأويــل اآليــة 

اآلتــي: الشــكل  علــى 

إن لــم يكــن القــرآن منــزاًل مــن عنــد هللا تعالــى 

فلتأتــوا بســورة مــن مثلــه.

ولكنكــم غيــر قادريــن علــى اإلتيــان بســورة مــن 

مثلــه.

تلــزم  بمثابــة مقدمتيــن  همــا  القــوالن  هــذان 

عنهمــا نتيجــة حتميــة وهــي: »هذا القــرآن منزٌل من 

عنــد هللا تعالــى«. وهــي بنيــة اســتداللية مطابقــة 

لمــا يســّمى فــي منطــق القضايــا بأســلوب الرفــع 

أو رفــع التالــي Modus Tollens عنــد الرواقييــن(52(، 

االفتراضيــة  االســتنتاج  أنمــاط  مــن  نمــط  وهــو 

الشــكل  علــى  تمثيلــه  وُيمكــن   hypothétiques

ــي: اآلت

إذا لــم يكــن القــرآن منــزاًل مــن عنــد هللا فأتــوا 

بســورة مــن مثلــه. بــا ← ســا.

ولكنكم لم تأتوا بسورة من مثله. רسا.

)51( المرجع نفسه، ص: 93.

(52) Laurence Bouquiaux et Bruno Leclercq: Logique for-
melle et argumentation p-p: 17 -18.
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إذن فالقرآن الكريم منزٌل من عند هللا. ר با. 

المقدمــة األولــى وهــي الكبــرى قضية شــرطية، 

تتألــف مــن مقــدم »بــا« وتــاٍل »ســا«، والمقدمــة 

الصغــرى هــي نفــي التالــي »רســا«، فالنتيجــة فــي 

هــذه الحالــة هــي » ר بــا« أي نفــي المقــدم.

تحــدد  التــي  هــي  الصــورة  هــذه  كانــت  »ولمــا 

التــي  القيــم  فــإن  للدليــل،  المنطقيــة  الماهيــة 

ُتناســبها هــي التــي ُتناســب الدليــل«(53(، ومــا دامــت 

هــذه الصــورة تــدل علــى صيغــة منطقيــة ُمثبتــة 

فــي المنطــق التقليــدي، فيصــحُّ لنــا أن نقــول إن 

هــذا الدليــل صحيــح بمقتضــى صورتــه، أمــا مســألة 

فــي  بالقضايــا  متعلقــة  فهــي  والكــذب  الصــدق 

اســتقال عــن صــورة الدليــل، »فالدليــل الصحيــح 

ــه النتيجــة  ــذي تصــدق في ــارة عــن الدليــل ال هــو عب

متــى صدقــت المقدمــات«(54(، لكننــا لــن نقيس هذا 

الدليــل مقيــاس الصــورة فقــط، فقــد ثبــت لنــا أنَّ 

مضمــون قضايــاه »صــادق«، لذلــك فهــو يجمــع 

بيــن الصــدق والصحــة، فيرتقــي إلــى درجــة أعلــى 

وهــي درجــة »الســامة«، ألن »الدليــل الســليم هــو 

مــا كانــت مقدماتــه صادقــة وصورتــه صحيحــة«(55(.

وهــذا ال يعنــي أننــا نجعــل هــذا الدليــل القرآنــي 

خصائــص  بأهــم  يحتفــظ  إنــه  بــل  برهانيــًا،  دليــًا 

»الــذي  اإلضمــار  وهــو  الطبيعــي  االســتدالل 

اللســان  فــي  تــدور  التــي  االســتدالالت  بــه  تختــص 

الطبيعــي«(56(، لذلــك جــاءت اآليــة مطويــة المقدمــة 

)53( طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص: 141.

)54( المرجع نفسه، ص: 143.

)55( المرجع نفسه، ص: 63.

)56( المرجع نفسه، ص: 148.

أن  ُيمكنــه  المســتمع  لكــن  والنتيجــة.  الصغــرى 

مــن  أواًل  يتمكــن  حتــى  اإلدراكيــة  آلياتــه  يســتعمل 

فــك الشــفرة اللســانية، وثانيــًا مــن مــلء المواضــع 

الشــاغرة فــي االســتدالل، وأخيــرًا مــن الوصــول إلــى 

النتيجــة التــي يصعــب عليــه دحضهــا، والنتيجــة التــي 

توِصُلنــا إليهــا اآليــة بشــكل عقلــي ومنطقــي هــي أنَّ 

رســوله صلــى هللا  علــى  المنــزل  القــرآن كام هللا 

عليــه وســلم، وبالتالــي فاالفتــراض الــذي انطلقنــا 

منــه بدايــة؛ وهــو أن اآليــة دليــٌل عقلــي علــى صــدق 

رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، كان افتراضــًا 

صحيحــًا، ومؤكــدًا لفعاليــة المنطــق الطبيعــي فــي 

االســتدالل. 

ــا مــا تبقــى مــن اآليــة وهــو قولــه تعالــى: »إن  أّم

كنتــم صادقيــن«، فنعتقــد أنــه يحمــل كذلــك قــوة 

التشــارحي«؛  »االســتلزام  فــي  تتمثــل  لزوميــة، 

تشــارحيًا  اســتلزامًا  (بـــ(  مــا  قــول  و«يســتلزم 

القــول (جـــ( متــى كان (بـــ( يســتلزم اســتلزامًا دالليــًا 

(بـــ(«(57(.  (جـــ( وكان (جـــ( يســتلزم اســتلزامًا دالليــًا 

صادقيــن«  كنتــم  »إن  الســابق؛  القــول  فيســتلزم 

كم  تشــارحيًا القــول التالــي: »إن كان ارتيابكــم وشــكُّ

وســلم  عليــه  هللا  صلــى  الرســول  رســالة  فــي 

صادقــًا«. وهــذا التذييــل الــذي ُختمــت بــه اآليــة كمــا 

أســلفنا اقتــرن بالشــرطية »إن« التــي تــدل علــى أنَّ 

الشــرط غيــر محتمــل الوقــوع؛ فأنتــم غيــر صادقيــن 

كمــا ثبــت مــن خــال مــا تقــدم مــن اآليــة، وصدُقكــم 

غيــر حاصــل أو بلغــة المنطــق »كاذب«، ومنــه فــإن 

»كاذٌب«  وصدقــه  الكريــم  القــرآن  فــي  ارتيابكــم 

»متصادقــان  المتشــارحين  القوليــن  ألن  كذلــك، 

)57( المرجع نفسه، ص: 97. 
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التذييــل  هــذا  يكــون  هنــا  ومــن  ومتكاذبــان«(58(، 

عليــه  هللا  صلــى  الرســول  لصــدق  تأكيــد  بمثابــة 

وتعريضــًا  للمكذبيــن  توبيخــًا  جــاء  لكنــه  وســلم، 

صدقهــم. بعــدم 

يتضــح -ممــا تقــدم- أن اآليــة الســابقة تحمــل 

بيــن  طاقــة اســتداللية مكثفــة، وتخلــط فــي ذلــك 

آليــات لســانية ومنطقيــة تتظافــر جميعهــا فــي بنــاء 

االســتدالل الحجاجــي القرآنــي. وتلــك مــن خصائــص 

العقــل  يخاطــب  »أســلوبه  ألن  الكريــم  القــرآن 

والقلــب مًعــا، ويجمــع الحــق والجمــال معــًا«(59(.

خاتمة

مفهــوم  الدراســة  هــذه  امتــداد  علــى  تناولنــا 

مــن  وظاهــرًة  ذهنيــة،  آليــة  باعتبــاره  االســتدالل 

بيــن نوعيــن  البشــري، وقــد ميزنــا  الفكــر  ظواهــر 

مــن االســتدالل: االســتدالل الصــوري ويبحــث فيــه 

المنطــق البرهانــي، واالســتدالل الحجاجــي ويبحــث 

فيــه المنطــق الطبيعــي. وقــد تمخــض عــن هــذا 

البحــث خاصــات ونتائــج ُنجملهــا فيمــا يلــي: 

منطــق  فــي  األســاس  الوحــدات  القضايــا  ُتعتبــر 

القضايــا، وُيشــترط فيهــا أن تكــون جمــًا خبريــة، فــي 

حيــن تكــون الوحــدات األســاس فــي حســاب المحموالت 

»الموضــوع«  موقــع  فــي  الموجــودة  األلفــاظ  هــي 

االســتدالل. لقضايــا  لة  والُمَشــكِّ و«المحمــول«، 

)58( ُينظر: المرجع نفسه.

فــي  العرفــان  مناهــل  الزرقانــي:  العظيــم  عبــد  ( محمــد  59(
علــوم القــرآن، حققــه أحمــد عيســى المعصــراوي، دار الســام 
 - القاهــرة   – مصــر  والترجمــة،  والتوزيــع  والنشــر  للطباعــة 
اإلســكندرية، الطبعــة الرابعــة 2015م، المجلــد الثانــي ص: 225.

مســتويين:  البرهانــي  االســتدالل  يتضمــن 

التركيبــي (ونقصــد بــه الصــورة(، والداللــي (ونقصــد 

بــه المضمــون(، غيــر أن المرجــح هنــا هــو الصــورة، 

فتنــزل هــذه األخيــرة منزلــة المتبــوع، فــي حيــن تنــزل 

الطبيعــي  االســتدالل  أمــا  التابــع.  منزلــة  الداللــة 

آلليــات  بدمجــه  يتميــز  تداولــي  اســتدالل  فهــو 

ألن  وثــراًء.  تنوًعــا  أكثــر  اســتداللية  ومســتويات 

االنتقــال مــن الــدال إلــى المدلــول هنــا ال تتحكــم 

يقتضــي  الــذي  المضمــون  وإنمــا  الصــورة،  فيــه 

اســتحضار الشــروط والعناصــر التداوليــة الحافــة 

كافــة.  بالخطــاب 

االســتدالل الحجاجــي القرآنــي ليــس متفــردًا 

بآليــات طبيعيــة، وإنمــا يجمــع بيــن الخصائــص 

المنطقيــة والخصائــص الطبيعيــة التــي تتضافــر 

أن  وُيمكــن  الواحــد،  الدليــل  بنــاء  فــي  جميعهــا 

يجمــع هــذا االســتدالل بيــن القوانيــن المنطقيــة 

النقيــض  »عكــس  قانــون  مثــل  الصوريــة 

الطبيعيــة  المنطقيــة  والقوانيــن  الشــرطي«، 

يخضــع  كمــا  الثبــوت«.  عكــس  »قانــون  مثــل 

االســتلزام الطبيعــي لبعــض أنمــاط االســتنتاج 

القديــم.  المنطــق  وضعهــا  كمــا  االفتراضيــة 

األنمــاط  لهــذه  الطبيعــي  االســتلزام  وخضــوع 

الصوريــة ال ُيلحقــه بمجــال البرهــان؛ ألنــه ُيحافــظ 

دومــًا علــى خصائصــه الطبيعيــة وفــي مقدمتهــا 

أي  المبنــى؛  علــى  المعنــى  وترجيــح  اإلضمــار 

فــي  األصــل  ويظــل  الصــورة.  علــى  المضمــون 

للقوانيــن  مخالفتهــا  الطبيعيــة  االســتلزامات 

التجريديــة. المنطقيــة 

 نفتــرض أن الجمــع بيــن اآلليــات المنطقيــة 
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واللســانية حاضــر فــي كل االســتدالالت الطبيعيــة، 

ــا فــي االســتدالالت التــي  ــه يكــون أشــد وضوًح لكن

هــو  ذلــك  وآيــة  داخــل مقامــات حجاجيــة،  ُتســاق 

ــذي يحــاجُّ المكذبيــن متوســًلا  ــي ال الخطــاب القرآن

أّن  فــي  مانــع  وال  الطبيعــة،  باللغــة  ذلــك  فــي 

أن  ُيمكــن  اللغــة  بهــذه  ُتصــاغ  التــي  المضاميــن 

توافــق الطــرق االســتداللية المنطقيــة. ومــا دام 

عجــب  فــا  لإلنســان،  مازمــة  صفــة  االســتدالل 

نفكــر  بهــا  التــي  الطبيعيــة،  اللغــة  تخضــع  أن 

ونتواصــل، لقوانيــن المنطــق، لكــن ليــس بصفــة 

اللغــة  منطــق  ُجعــل  لذلــك  تجريديــة،  صوريــة 

طبيعيــًا. منطقــًا 

لقــد أســعفنا التحليــل االســتداللي آليــة قرآنيــة 

واحــدة فــي بيــان الخصوصيــة العقانيــة والتداولية 

التــي ينفــرد بهــا البنــاء الحجاجــي القرآنــي. غيــر أن 

نموذجــًا واحــدًا ال يســمح لنــا بوضــع نتائــج نهائيــة 

وأحــكام دقيقــة. وهــو مــا يفــرض ضــرورة العمــل 

وتنويعهــا.  المدروســة  النمــاذج  توســيع  علــى 

لتشــمل ســورة كاملــة أو مجموعــة مــن الســور، 

فيهــا  جــادل  التــي  المســائل  مــن  مســألة  أو 

هــذه  والمعترضيــن.  المكذبيــن  الكريــم  القــرآن 

االمتــدادات ســتقدم لنــا تصــورًا أوســع وأشــمل 

للحجــاج  المميــزة  االســتداللية  الخصائــص  عــن 

القرآنــي. كمــا ســتمكننا مــن الكشــف عن الوشــائج 

المنطقيــة والحجاجيــة التــي تؤلــف بيــن أجــزاء هــذا 

الخطــاب »الرّبانــي«، لتجعلــه حّجــًة واحــدة ملتئمــة. 

حّجــة لهــا مــن األســرار االســتداللية مــا يجعلهــا 

والدخــول  العقــول،  إثــارة  علــى  باســتمرار  قــادرة 

معهــا فــي حجــاج متفاعــل ومتواصــل. 

الئحة المصادر والمراجع

المصادر والمراجع العربية:

القرآن الكريم. •

أوليفــي روبــول: مدخــل إلــى الخطابــة، ترجمــة  •

باهــي،  حســان  مراجعــة  العصبــة،  رضــوان 

.2017 ط(،  (د  المغــرب،  الشــرق،  إفريقيــا 

ــن  • ــة بي ــا نحوي أيــوب جرجيــس العطيــة: قضاي

دار  اللغــوي،  والواقــع  النحويــة  االفتراضــات 

2013م. األولــى  الطبعــة  لبنــان،  العلميــة  الكتــب 

اللغــة والمنطــق: مدخــل  • أبــو بكــر العــزاوي: 

2014م. (د ط(  بريــس،  نظــري، طــوب 

بناصــر البعزاتــي: االســتدالل مســتويات فــي  •

االســتدالل  آليــات  ضمــن:  والوثاقــة،  القــوة 

فــي العلــم، منشــورات كليــة اآلداب والعلــوم 

نــدوات  سلســلة  بالربــاط،  اإلنســانية 

الــدار  الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة  ومناظــرات، 

2000م. األولــى  الطبعــة  البيضــاء، 

فــي  • بحــث  والمنطــق:  اللغــة  باهــي:  حســان 

دار  األولــى،  ضفــاف  منشــورات  المفارقــات، 

2015م. األولــى  الطبعــة  الربــاط،  األمــان 

عنــد  • اللســانية  الحجاجيــات  الراضــي:  رشــيد 

أنســكومبر وديكــرو، مجلــة عالــم الفكــر، المجلــد 

34. يوليــو ســبتمبر 2005م.

الباغــي،  • االســتدالل  المبخــوت:  شــكري 

والفنــون  اآلداب  وكليــة  للنشــر  المعرفــة  دار 

اإلنســانية بجامعــة منوبــة، الطبعــة األولــى، 2006م.
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طه عبد الرحمن: •

فــي أصــول الحــوار وتجديــد علــم الــكام،  }

 - البيضــاء  الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

2014م. الخامســة  الطبعــة  المغــرب، 

العقلــي،  } التكوثــر  أو  والميــزان  اللســان 

البيضــاء،  الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز 

2016م. الرابعــة  الطبعــة  لبنــان،  بيــروت  المغــرب، 
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