
 

 السنة أولى ماستر مقارنة األديان

 الجدل والمناظرة: المقياس

 الحصة السابعة 

 :أركان المناظرة: محاضرة

 :أركان المناظرة: أوال

ذكر الطويف اختالفا يف حتديد أركان اجلدل واملناظرة تبعا لالختالف يف حتديد مفهوم الركن، وذلك ألن الركن 
 :يستعمل يف اصطالح العلماء مبعنيني

 يستعمل الركن يف جزء الشيء الداخل يف حقيقته، كالركوع والسجود يف الصالة :ــ األول

 .هو ما يتوقف حتقق ذلك الشيء عليه، وهو هبذا املعىن أعم من سابقه :ـ الثاني

التخلص، هي السؤال واجلواب، واالستدالل، واالعرتاضات، ووجه : وعلى هذا فأركان اجلدل وفق املعىن األول
غري أن املالحظ أن الطويف قد اعرتض على هذه . تبار أن مجيع هذه العناصر أجزاء داخلة يف حقيقة اجلدلعلى اع

التفاصيل على أساس أن االستدالل يدخل يف اجلواب واالعرتاض إذا كان باملعارضة إذ ينقلب املعرتض مستدال 
 .الل، واالستدالل هنا خارج عنهماواملستدل معرتضا، إذ جواب املستدل ومعارضة السائل يتقرران باالستد

 .الدال، والدليل، واملستٍدّل واملستَدّل عليه، واملستَدّل لهـ ( األعم): أما أركانه بالمعنى الثاني

يطلق الدال باألصالة على اهلل سبحانه، ألنه األصل يف نصب األدلة العقلية والسمعية، ووما تركب : ـ الدالـ
عليه، على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم، وعلى كل من ذكر دليال يدل به على منهما، ويطلق بطريق الفرع 

 .أمر، وعلى هذا فالدال يف املناظرة أحد طرفيها

ما توصٍّل بصحيح النظر فيها إىل مطلوب خربي، علما أو ظنا، وفرق البعض بني العلم والظن، فاعترب أن : الدليل
 .ما توصٍّل هبا إىل ظنالدليلي ما توصٍّل به لعلم، واألمارة 



هو ذاكر الدليل، وقد يستعمل يف طالب الداللة من املتصدي لالستدالل، وعلى هذا يطلق املستدل : ـ المستدل
على كل من اخلصمني، فذاكر الدليل يطلب به االهتداء إىل احلكم، أو قطع اخلصم، واملعرتض يطلب دليل 

تفي هبذا الركن للداللة على الطرفني، إذا استحضرنا الركن احلكم من املستدل، وهبذا االعتبار ميكن أن نك
 .يكون أحد الطرفني داال والثاين مستدال( الدال)األول

 ,هو احلكم املطلوب بالدليل، أي املوضوع املراد إثباته بواسطة الدليل:  ــ المسَتَدّل عليه

عّلة االستدالل اليت هي مبدؤ النزاع أو غايته، مبدره من حيث أن   وفق هذا التقسيم يراد به: المسَتَدّل لهــ 
املناظرة حدثت بسببه فيكون االستدالل لقطع املنازعة، وغايته من حيث اعتبار الغاية اليت ألجلها حدثت املناظرة  

 . كإظهار احلق

ى أساس أن انعقاد هذه عل :غير أن الكثير من  المعاصرين، اقتصر في تحديده ألركان المناظرة على قسمين
 .املناظرة متوقف عليهما، فتكون بوجودمها وتنعدم بغياهبما

وتكون صورته مشخصة يف ذهن  املتناظرين، املوضوع، وهو القضية اليت جتري حوهلا املناظرة،  : ــ الركن األول
ا غري خاضع لضبط، وحمددة املعامل، معينة األهداف، وطبعا هذه شروط مت وضعها حىت ال يبقى اجملال مفتوح

 :وحىت يتم هذه الضبط وضع العلماء مجلة من الشروط أمهها

 .ــ أن يكون املوضوع مشتمال على دعوى تكون حمال لنزاه

 ـ أن يستساغ توجيه االعرتاض هلا

من الناحية الشكلية، موضوع املناظرة يكون يف اجلمل اخلربية ألهنا تتضمن قضية منطقية حكم فيها بإثبات أو ــ 
   .نفي، وال تكون يف اجلمل اإلنشائية إال ما تتضمنه من حكم خربي

 :ناظرانالمت: الركن الثاني

ويكون األول مدعيا، أو ناقل خرب، ويكون الثاين ومها الطرفان اللذان سيتحاوران حول املوضوع املطروح للمناظرة، 
 .معرتضا عليه



مانعا، واملعرتض مستدال، ( عارض املوضوع)أو يسمى البادئ  يسمى البادئ بالكالم معلٍّال، واملعرتض سائال،
 ,وذلك تبعا ملوضوع املناظرة

 .وقد يتغري األمر يف أثناء املناظرة، فينقلب السائل معلال، واملعّلل سائال، أو املانع مستدال واملستدل مانعا

 : ـ االستدالل(ـ ثانيا

هلا أنه قد مت تناول السؤال واجلواب وكيفية إيرادمها يف قسم أو : وقد مت ختصيصه بالتفصيل يف هذه املوضع لسببني
 .قواعد املناظرة، الثاين ألن االستدالل أمر جوهري يف خمتلف مراحل املناظرة

يقصد به يف مقام املناظرة، إبات احلكم املدعى بدليله، أو طلب املستدل إثبات احلكم : ـ تعريف االستدالل1
 . بدليله

ما ليس أصال نقليا وال مستندا استنادا مباشرا ألصل نقلي، فالدليل  صطالح األصوليينواالستدالل في اــ 
 .الشرعيإما أن يرد من جهة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم، أو ليس كذلك

ما ورد من جهة رسول اهلل عليه الصالة والسالم، إما أن يكون من قبيل ما يتلى، فهو الكتاب، وإن مل يكن من 
 .مايتلى فهو السنة قبيل قبيل

أما ما مل يرد من جهة رسول اهلل، فإما أن يشرتط فيه عصمة من صدر عنه، وهو اإلمجاهع، أو ال يشرتط 
العصمة، فإن كان هذا األخري محل معلوم على معلوم ألصل جامع بينهما فهو القياس، وإن مل يكن فهو 

 .االستدالل

 :ورد تقسيم االستدالل باعتبارات خمتلفة :ـ أقسام االستدالل(2

 طبيعة االستدالل، فهو إما عقلي، أو حسي، أو شرعي، أو مركب من ذلك: االعتبار األول

 .كاالستدالل على أن النفي واإلثبات الجيتمعان الستحالة اجتماع النقيضني عقال: العقلي

ات، فاحلس موصل لنا إىل إدراك هذه كإدراكنا للمحسوسات، حنو األلوان واألصوات، املطعوم  :الحسي
استداللنا باللون على اجلسم احلامل له، وبالصوت على املصّوت )احملسوسات، أما إدراك لوازمها فوظيفة العقل، 

 .فهنا اجتمعت الداللتان، احلسية والعقلية...( 



ركب، كاالستدالل بالتواتر املركب وامل. كاالستناد يف الداللة إىل خرب قام الدليل على جواز التعليل عليه   :الشرعي
أن هذا اجلمع الكثري أخرب بكذا فهي حسية، والعقل حييل الكذب : من داللو السمع والعقل، بناء على مقدمتني

 .على مثلهم فهي عقلية، فيتم االستدالل، واملالحظ هنا اجتماع أقسام االستدالل الثالثة

، حنو قولنا، كل هو العقلي الكليادليل وحكمه، إّما كلي أو جزئي، تقسيمه باعتبار أن إدراك ال :االعتبار الثاني
 .نار حارة، وكل أثر يدل على مؤثره

، أي ما يتعلق باجلزئيات ألن احلس يدرك اجلزئيات، حنو قولنا هذه النار حارة، وهذا هو الحسي :الجزئي 
أما احلكم الكلي للمسألة فهو من عمل العقل، فاحلس ندرك به أحكام  الدخان يدل على مؤثره وهو النار،

 .اجلزئيات، أما تعميمها على سائر أفرادها  فهو استدالل عقلي كلي

باعتبار استقالل الدليل، إي أن الدليل إما أن يكون مستقال يف نوعه بتحصيل املطلوب، أو غري  :االعتبار الثالث
 ،مستقل

، كقولنا النفي واإلثبات والضدان الجيتمعان، فالنفي واإلثبات ال جيتمعان، فهذا عقلالمستقل بذلك هو الـ 
 ,ويلحق الوجدان بالعقل يف االستقالل، كإدراك اجلوع، واألمل، واللذة. الدليل تركب من مقدمتني عقليتني

لعقل يف األحكام غري مستقل من حيث افتقاره إىل ا فالحس، فإما أن يكون حسا، أو شرعا، أما غير المستقل
يدركه العقل كما  والفرعيدركه ما سبق بيان، العقل واحلس،  فاألصل، فهو إما أصل أو فرع، والشرعالكلية، 

أن هذه املدارك غري مستقلة يف إفادة املطلوب، يعن هذا و .سبق بيانه يف التمييز بني االستدالل وغريه من األصول
وإمنا تفيد مستندة إىل العقل  يف إثبات عصمة من صدرت عنه، كدليل العقل  الدال على عصمة الرب عّز وجّل 
املنزل للكتاب، والنيب عليه الصالة والسالم املبلغ املبني بالسنة،واملستفاد من اإلخبار بعصمة اإلمجاع، واملفيد لنا 

 .استعمال القياس وبيان كونه حجة

 : المعارضة تأتي على قسمين: ـ المعارضة(ثالثا

 أن يرد االعرتاض على نفس الدليل يف منع مقدماته :أحدهما



مقدمات الدليل، وهي اليت  املعارضة اخلارجة عن الدليل وتسمى املعارضة الغريبة لكوهنا ال تتعلق خبصوص: الثاني
كذا، أو ما تذكرمت وإن دّل ولكنه تأيت بعد الفر اغ من ممانعة املقدمات، كأن يقال ما ذكرمت من دليل معارض ب

 .معارض بكذا

 :أهم المراجع

 َعَلم اجلذل يف علم اجلدل، جنم الدين الطويف

 ــ احلوار واملناظرة يف اإلسالم، أمحد ديدات أنوذجا يف العصر احلديث، إبراهيم بن عبد الكرمي السنيدي

 ــ بنية اخلطاب احلجاجي يف فن املناظرة، مسري بعزيز

 .ــ منهج اجلدل واملناظرة يف تقرير مسائل االعتقاد عثمان علي حسن


