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مقدمـــــــــة
يطرح هذا الكتاب الذي بين أيديكم تصورا أو اقتراحا نقديا أدبيا جديدا
يتعلق بتطبيق المقاربة التساؤلية على النصوص والخطابات األدبية
والفنية والجمالية ،بتجاوز مختلف المقاربات النقدية السابقة التي وظفت
في تحليل النصوص األدبية واإلبداعية كالمقاربة التاريخية ،والمقاربة
المضمونية أو الموضوعاتية ،والمقاربة البنيوية التكوينية ،والمقاربة
المفاهيمية ،وغيرها من المقاربات التفسيرية ،والتأويلية ،واالنطباعية.
بمعنى أن هذا التصور الجديد يقترح مقاربة أخرى في تحليل النص األدبي
والفني  ،ويمكن حصرها في المقاربة التساؤلية التي تنطلق من فرضية
رئيسة أال وهي :
إن النص أو الخطاب األدبي عبارة عن جواب عن سؤال صريح أو
مضمر  .بمعنى أن النص عبارة عن ردود وأجوبة عن أسئلة تأسيسة
وجوهرية كبرى ،تطرحها الذات والواقع والنص على حد سواء.لذا ،يتسلح
النص بمجموعة من الحجج واألدلة والبراهين الداخلية والخارجية في
ردوده الجدالية ،والحوارية ،والتناظرية .وبهذا ،يطرح النص األدبي
واإلبداعي والفني أجوبة ممكنة ومحتملة مرتبطة بمجموعة من األسئلة
الكبرى .
إذاً ،يحلل النص أو الخطاب األدبي من خالل األسئلة الجوهرية الكبرى
والمؤسسة التي تبنى عليها الخطابات والنصوص اإلبداعية المختلفة.
وبذلك ،يكون هدف هذا االقتراح هو تحويل تحويل النصوص األدبية
وموضوعاتها المتنوعة إلى أجوبة وتساؤالت إشكالية ،أو تقويمها وفق
األسئلة الجوهرية والمحورية الكبرى التي كانت تؤرق اإلنسان في مختلف
مراحله التاريخية ،في أثناء صراعه مع الذات من جهة ،أو في صراعه
مع الموضوع الميتافيزيقي والواقعي من جهة أخرى.
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ومن هنا ،وقع اختيارنا على المقاربة التساؤلية ذات الطابع التفاوضي
والجدلي والحجاجي مع ميشيل مايير ( ،)Michel Mayerعلى أساس
أن النص ،مهما كان نوعه ،عبارة عن أسئلة جوهرية كبرى  .أو بتعبير
آخر ،النص األدبي هو بمثابة أجوبة ممكنة عن أسئلة جوهرية كبرى.
بمعنى أن النص بمثابة جواب عن سؤال مطروح في الزمان والمكان على
حد سواء .وبالتالي ،يتميز السؤال األدبي بالتنظيم الحجاجي ،والرصانة
االستداللية ،واالنطالق من المنهج المنطقي البرهاني ،واستعراض مختلف
الحجج التي تعرض في أثناء التفاوض والنقاش والجدل والمناظرة حول
سؤال إشكالي عويص.
وهذا ما سوف نتناوله في هذه الدراسة االقتراحية المتواضعة التي تهدف
إلى تقديم تصور جديد للمقاربة التساؤلية إن نظرية ،وإن تطبيقا .
ونرجو من هللا عز وجل أن تنال هذه الدراسة إعجاب القراء األفاضل،
وتنال كذلك رضا الباحثين والعلماء المتخصصين .ونعتذر عن كل
األخطاء التي نكون قد ارتكبناها في هذه الدراسة؛ ألن اإلنسان ضعيف
بطبعه ،يعرف بالسهو ،والعجز ،والنسيان ،والتقصير .وهللا نسأل أن يجعل
عملنا خالصا لوجهه الكريم ،وهو حسبنا ،ونعم الوكيل .وقد صدق هللا
العظيم " :وما أوتيتم من العلم إال قليال"1.

 - 1اآلية ،85 :سورة اإلسراء ،القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن األزرق.
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الفصل األول:
ميشيل مايير و المقاربة التساؤلية

7

يعد الفيلسوف البلجيكي ميشيل مايير ( )Michel Meyerمن أهم
الباحثين 2الذين اعتنوا بدراسة األنطولوجيا والفلسفة التحليلية  ،والتعمق
في فلسفة كانط .3ومن جهة أخرى ،فقد أعطى أهمية كبرى للغة والبالغة ،
متأثرا في ذلك بأستاذه شاييم بيرلمان) .4(Perelmanولقد ركز كثيرا
على المساءلة واألشكلة الحجاجية ( 5) La problématologieالقائمة
على نظرية السؤال ،و رصد اآلليات األساسية للكيفية التي يشتغل بها
الفكر . 6ولقد بقي مايير وفيا للتقاليد األرسطية في مجالي التأثير واإلقناع.
وقد قدم تصورات جديدة حول البالغة والخطابة والحجاج وفلسفة اللغة،
بالتوقف عند حجاج المساءلة والسؤال واألشكلة بشكل خاص.
إذاً ،ما نظرية المساءلة الحجاجية عند ميشيل مايير؟ وما منظوره إلى
الفلسفة ؟ وكيف تصور البالغة وفق المقاربة الحجاجية؟ وكيف تعامل مع
بنية الصور البالغية؟ وكيف تتحدد العالقات الخطابية في منظوره
التساؤلي؟ وما مظاهر القوة والضعف في نظرية المساءلة الحجاجية؟
هذا ما سوف نتوقف عنده في المطالب التالية:

المطلب األول :مفهوم الحجاج عند ميشيل مايير
- Michel Meyer :Découverte et justification en science : kantisme,
néo-positivisme et problématologie ;Paris : Klincksieck, 1979.
3
-Michel Meyer : Science et métaphysique chez Kant, Paris, Presses
Universitaires de France - PUF, coll. « Quadrige », 1er juin 1995,
256 p.
4
-Michel Meyer : Perelman (1912-2012). De la Nouvelle Rhetorique
à la Logique Juridique, avec B. Frydman; Paris, P.U.F,
2012.Universitaires de France, Paris, 1958.
5
- Michel Meyer :De la problématologie : philosophie, science et
langage ; Bruxelles : P. Mardaga, .1986
6
-Michel Meyer, Logique, langage et argumentation, Hachette,
Paris, 1982, (2e éd., 1985).
2
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يرى ميشيل مايير(  )Michel Meyerأن الحجاج هو بمثابة جواب عن
سؤال يطرحه المخاطب أو المتلقي ليواجه به المتكلم مالك سلطة القيم.
ويعني هذا أن الخطيب يقدم مجموعة من األجوبة الواقعية والمحتملة
ألسئلة افتراضية وحجاجية يتصورها السامع .ومن هنا ،فالبد من اختيار
جواب مقنع يرتضي به السامع.7
عالوة على ذلك ،يعمل الحجاج على إيجاد وحدة للجواب ،وإرضاء
المتلقي تأثيرا ،وحوارا ،واقتناعا؛وإقناع السامع بجواب منطقي شاف،
خاصة حين تتعدد األسئلة  ،وتختلف وجهات النظر .وهكذا ،يرى ميشيل
مايير أن الحجاج " هو دراسة العالقة القائمة بين ظاهر الكالم وضمنيه".8
ويعني هذا أن للكالم أو الخطاب داللة حجاجية حرفية على مستوى
الظاهر.وفي الوقت نفسه ،يتضمن بعدا حجاجيا إنجازيا وتداوليا عميقا
ومتواريا وضمنيا حسب السياق والمقام التأويلي .و"قيام الحجاج على
قسمين :صريح وضمني عند مايير وعند غيره من الحجاجيين من
المهتمين بقضايا الخطاب ،هو الذي يجعله ذا صيغة حوارية .أي :مسرحا
تتحاور على ركحه األطراف وتتفاوض.وآية ذلك أن الكالم بانقسامه ،عند
التخاطب ،إلى صريح وضمني يكون نصفه للمتكلم [وهو النصف
9
المصرح به] ،ونصفه للسامع [وهو النصف الضمني]".
وترتكز الحوارية الحجاجية  ،في مجمل النصوص والخطابات ،والسيما
الفلسفية واألدبية منها ،على تبادل األسئلة واألجوبة ،وربط الكالم اللغوي
بالسياق التداولي أو المقاصدي أو الوظيفي أو السياقي .ومن ثم ،تقوم تلك
- Meyer, Michel : Qu’est-ce que l’argumentation ? Paris, Vrin,
2005, p : 15.
7

-Michel Meyer, Logique, langage et argumentation, p :12.
 - 9عبد هللا صولة :الحجاج في القرآن ،دار الفارابي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 2001م،
والطبعة الثانية 2007م ،ص.37:
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األسئلة على االفتراض ،واألشكلة ،والتدرج ،واإلدماج ،والوصل،
والفصل ،والتضاد ،والتقابل ،والتناقض ،والتعارض ،والتناظر ،والنقد،
والتغليط ،والتسفي ه ،واإلجابة ،والتأكيد ،والتفنيد ،والتثبيت ،واالستنتاج،
والتركيب ،والتقويم...

المطلب الثاني :نظرية المساءلة الحجاجية
لقد ركز ميشيل مايير على مجمل األسئلة واإلشكاالت التي يطرحها األدب
وعلم الجمال والفلسفة  ،بالتأرجح بين السؤال والجواب .ويعني هذا أن
الخطاب  ،بصفة عامة ،هو عبارة عن جواب عن سؤال إشكالي معين.10
ومن ثم ،تعد الفلسفة ،في تطورها التاريخي ،عبارة عن أجوبة ألسئلة
وجودية ،ومعرفية ،وأخالقية .عالوة على ذلك  ،فلقد اهتم ميشيل مايير
بآليات الحجاج التي يستوجبها السؤال من جهة ،واإلشكال من جهة أخرى.
ومن ثم ،اليق تصر السؤال على الفلسفة فقط ،بل يوجد السؤال في حياتنا
كلها ،وخاصة في الخطابات والنصوص جميعها  ،سواء أكانت أدبية أم
علمية أم فلسفية.لذا ،تعد األسئلة أهم من األجوبة.
ومن هنا ،تحمل الخطابات والنصوص أجوبة عامة أو خاصة ألسئلة
معينة ،قد تكون تلك األسئلة صريحة واضحة مباشرة ،أو قد تكون تلك
األسئلة مضمرة متوارية ،يمكن للمتلقي استكشافها وتحديدها بشكل دقيق.
ومن ثم ،تكمن حجاجيتها في البعد الحواري لتلك الخطابات  ،مادامت هي
أجوبة ألسئلة افتراضية يطرحها المتلقي االفتراضي .ومن ثم ،تعد
الخطبة ،على سبيل المثال ،بمثابة جواب عن سؤال يطرحه المتلقي .أي:
تبنى الخطبة ،تواصليا وتداوليا ،على ثالثة عناصر رئيسة هي  :الخطيب،

-M. Meyer : Questions de rhétorique, Hachette, Le Livre de Poche,
Biblio-essais, 1993.
10
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والخطبة  ،والجمهور11؛ أو تقسم  -حسب أرسطو -إلى اإليتوس،
واللوغوس ،والباتوس ، 12أو توزع  -حسب ميشيل مايير ( Michel
 - )Meyerإلى أخالق ،وسؤال ،وجواب. 13

المطلب الثالث :فلسفة السؤال
يعد ميشيل مايير فيلسوف السؤال والتساؤل واألشكلة بامتياز؛ ألنه قد أعاد
النظر في الفلسفة الغربية في ضوء الفلسفة التساؤلية  ،مؤسسا بذلك
إبستمولوجيا استفهامية بامتياز؛ حيث انصب على تشريح أزمة الفلسفة
الغربية وفحصها وتحليلها وتقويمها من جديد بغية معرفة مواطن هذه
األزمة ،وتشخيص أدوائها  ،بعد أن تهاوى الصرح الفلسفي الديكارتي
بالثورة على العقل والذات والوعي ،باسم التجريب ،والجدل ،والالشعور،
واالهتمام بالمخاطب ...ومن هنا ،فمنطلق" مشروع مايير الفلسفي وعيه
الحاد بأزمة الفلسفة الغربية المعاصرة  ،وهي ليست في نظره سوى أزمة
العقل الغربي ،وهذا ما يشير إليه دوما ،وخاصة في الفصل الثالث من
كتابه (علم المشكلة)؛ حيث يقول  ":إن العقل الغربي في أزمة".
ومرد هذه األزمة هو موت الذات الديكارتية المؤسسة للكوجيطو" أنا
أفكر -إذاً -أنا موجود" ،والذي سعى ديكارت إلى إثبات وجود الذات من
حيث هي موجود مفكر والبرهنة على وجودها بفعلها الذي هو الفكر؛ ألن
التفكير يفترض الوجود حتما.
والشك أن الكوجيتو هو مؤسس عملية التفلسف وأساسها .فهو الذي أرسى
الطريقة المحددة للحقيقة واإلدراك والحكم؛ ألنه كان اإلجابة األولى التي
تضمن الحل الفلسفي لكل إشكال ممكن أو محتمل.
- 11انظر :أمينة الدهري :الحجاج وبناء الخطاب ،شركة النشر والتوزيع المدارس ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2011م.
 - 12انظر :أرسطو :الخطابة ،ترجمة :عبد الرحمن بدوي ،وزارة الثقافة ،بغداد ،العراق،
طبعة 1986م.
13
-M.Meyer : De la problématologie, Bruxeles, 1986.
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وبسقوط الكوجيتو تحت الضربات المتتالية التي ألحقها به كل من ماركس،
ونيتشه ،وفرويد  .لقد انهار هذا التصور لإلنسان باعتباره أساسا ،وفقد كل
مشروعية تأسيسية ،وبانهياره فقد الوعي دوره الـتأسيسي كذلك ،واجتاحت
الخطاب (اللوغوس) إشكال يصعب حله ،وتولدت عن كل ذلك إشكاالت
تتصل بالعقل وما يتفرع عنه؛ ألن كل جواب يظل فاقدا لمعناه على
مستوى وعي المجيب وخطابه.هذه حال الفلسفة اليوم ،وما يهم مايير في
المقام األول هو التأكيد على ما آل إليه أمر الوعي واللوغوس
/الخطاب"14.
وقد كان المشروع الفلسفي الغربي الحداثي يدعو إلى تمثل معايير جديدة
للبحث عن الحقيقة أو اليقين؛ إذ اعتبرت البداهة المعيار الحقيقي للوصول
إلى اليقين مع الفيلسوف الفرنسي رونيه ديكارت (،)René Descartes
بعد أن تجووز المنطق األرسطي ،والسيما مبدأ عدم التناقض؛ إذ شكل
هذا المبدأ مصدر إزعاج وقلق ،أو كان بمثابة عائق أمام تقدم المعرفة
العلمية .وقد حاول فرنسيس بيكون ،في مؤلفه ( األورجانون الجديد) ،هدم
المنطق األرسطي ،وخاصة مبدأ التناقض ،واعتماد المالحظة والتجربة
باعتبارهما وسيلتين تسعفان اإلنسان في السيطرة على الطبيعة واستغاللها
وامتالكها .وفي هذا الصدد ،يقول فرنسيس بيكون " :إن المعرفة قدرة
15
وقوة".
وإذا كان روني ديكارت قد ساهم في تشييد التمركز الغربي على الذات
من جهة ،والعقالنية من جهة أخرى  ،فإن هناك من ينتقد هذا التوجه
 - 14محمد علي القارصي ( :البالغة والحجاج من خالل نظرية المساءلة) ،أهم نظريات
الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،إشراف :حمادي صمود ،جامعة اآلداب
والفنون والعلوم اإلنسانية ،كلية اآلداب منوبة ،تونس ،صص.389-388:
 - 14محمد علي القارصي ( :البالغة والحجاج من خالل نظرية المساءلة) ،صص-390:
.391
 - 15فرانسيس بيكون ،األورجانون الجديد ،إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة ،ترجمة:
عادل مصطفى ،دار رؤية ،القاهرة ،مصر ،طبعة .2013
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الذا تي المتعالي  ،كما يبدو ذلك جليا عند كارل ماركس الذي يدافع عن
التناقض الجدلي المخالف لمنطق أرسطو ،وسيغموند فرويد الذي اكتشف
"الالهو" أو الالشعور الذي يتناقض مع فلسفة الوعي ،وشاييم بيرلمان
الذي آمن بدور المخاطب أكثر من دور المتكلم...
ومن ناحية أخرى ،فلقد انكب ميشيل مايير على السؤال الجذري التأسيسي
في تاريخ الفلسفة ،بالرجوع إلى السؤال الفلسفي الحواري التوليدي مع
سقراط ،والسؤال الجدلي مع أفالطون بصفة خاصة .ويعني هذا أن مهمة
الفلسفة الحقيقية التي أنشئت من أجلها تتمثل في طرح األسئلة الجذرية
العميقة ،وبلورة اإلشكاالت المهمة ،وليس البحث عن األجوبة والحلول
واالختيارات الممكنة ،وحتى لو افترضنا أن الفلسفة ينبغي أن تبحث عن
األجوبة  ،فتبقى تلك األجوبة  ،في أساسها ،أسئلة استفهامية حقيقية.
ومن هنا ،ينطلق مايير من الحجاجية الحوارية الثابتة
( ) Dialogue Constantالتي تعنى بدراسة السؤال واإلشكال 16في
خطابات الفالسفة كسقراط ،وأفالطون ،وديكارت ،ومارتن هايدجر،
ولودفيج فيتجنشتاين...
وبناء على ما سبق ،يمكن التوقف عند مجموعة من األسئلة واإلشكاالت
الحجاجية التي عرفتها الفلسفة اإلنسانية إلى يومنا هذا كالسؤال األرخي
عند فالسفة مابعد الطبيعة؛ و السؤال الجدلي عند سقراط؛ وسؤال
المبادىء عند أرسطو؛ وسؤال الوجود عند الفالسفة األنطولوجيين
كأفالطون على سبيل التمثيل؛ وسؤال التوفيق بين الدين والفلسفة عند
الفالسفة المسلمين والمسيحيين في العصور الوسطى؛ وسؤال المعرفة
والحقيقة عند ديكارت ،وكانط ،وليبنز ،ودافيد هيوم ،وجون لوك؛ وسؤال
- M.Meyer :De la problématologie : langage, science et
philosophie, Mardaga, Bruxelles, 1986. Le Livre de Poche, 1994.
16
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اإلنسان عند الوجوديين وغيرهم؛ وسؤال األخالق عند حنا أرندت ،مثال؛
وسؤال البيئة في الفلسفة األلمانية المعاصرة...

الفرع األول :سقراط والسؤال التوليدي
يعد سقراط أول فيلسوف يوناني استطاع أن يبلور السؤال الفلسفي
اإلشكالي بشكل جدلي عميق ،بطرح مجموعة من األسئلة الجدلية
التأسيسة لبناء المفاهيم والماهيات والمعارف بناء جديدا ،كما يتضح ذلك
جليا في محاورات أفالطون على لسان سقراط .ويعني هذا أن سقراط قد
تجاوز السؤال األرخي (سؤال أصل العالم ،والبحث عن العالم بما هو
موجود) إلى السؤال الفلسفي الجدلي الذي يبحث في جواهر األشياء والقيم
والمعارف وماهيتها المعقولة ،بتجاوز الجواب الظاهر نحو األسئلة
العميقة .ومن ثم ،يتحول الجواب عند سقراط إلى سؤال توليدي باستمرار،
باالنتقال من أسئلة الميتافيزيقا إلى أسئلة القيم والمعرفة والحق والواقع.17
ويعني هذا أن الحكماء الطبيعيين قد أسهبوا كثيرا في القضايا
الكوسمولوجية وأسئلتها الطبيعية التي تتعلق بالكون ،وأصل الوجود،
والبحث عن العلة الحقيقية التي كانت وراء انبثاق هذا العالم ،أو هذا
الوجود الكوني.18في حين ،اهتم سقراط بأسئلة السياسة واألخالق على
غرار السوفسطائيين.أي :عندما ظهر سقراط غير مجرى الفلسفة جذريا،
فحصرها في أمور األرض ،وقضايا اإلنسان والذات البشرية ،فاهتم
باألخالق والسياسة ،وثار على السفسطائيين الذين كانوا يزرعون الشك
والظن بين النا س ،ودافع عن الفلسفة باعتبارها المسلك العلمي الصحيح
للوصول إلى الحقيقة ،معتمدا في ذلك على السؤال والعقل والجدل
التوليدي والبرهان المنطقي .ومن ثم ،فالهدف من السؤال لدى سقراط هو
تحقيق الحكمة السامية ،وخدمة الحقيقة لذاتها ،وليس الهدف  -هنا -وسيلة
17

- Émile Boutroux, Socrate, fondateur de la science morale (1883).
- André-Jean Festugière, Socrate, Paris, Flammarion, 1934.
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أو معيارا خارجيا ،كما عند السفسطائيين الذين ربطوا األسئلة الفلسفية
بالمكاسب المادية والمنافع الذاتية والعملية .وكان سقراط ينظر إلى الحقيقة
في ذات اإلنسان ،وليس في العالم الخارجي ،وما على اإلنسان إال أن
يتأمل ذاته ليدرك الحقيقة.لذلك ،قال قولته المأثورة ":أيها اإلنسان اعرف
نفسك بنفسك".
ويدل هذا على أن سقراط لم يهتم بالموضوعات الخارجية ،أو يعنى
بالطبيعة الفيزيائية أو الماورائية ،بقدر ما اهتم بطرح األسئلة الجدلية
العميقة ،وتحليل مدركاتنا المماثلة لهذه األشياء.ومن هنا ،يقر أنه البد
للمرء أن يبدأ بمعرفة ذاته ،قبل معرفة العالم الخارجي ،وقبل الخوض في
العوالم الميتافيزيقية األخرى ،فاإلنسان هو األول والمنتهى .ومن هنا ،فلقد
كانت الحقيقة عند سقراط مبنية على السؤال التأسيسي ،ومعرفة الذات ،أو
معرفة النفس البشرية .وبالتالي ،فلقد كان السؤال مبدأ حقيقيا للمعرفة ،ولم
يكن هدفه هو الهدم كما عند السوفسطائيين ،بل كان مبتغاه الحقيقي هو
البناء الفلسفي عن طريق الحوار ،والجدل ،والتوليد ،والتعريف،
واالستدالل.19
وقد بالغ سقراط في تقديس السؤال العقالني على حساب العاطفة
والوجدان ،وقد اعتبر الحب نوعا من العبودية؛ وهذا ما جعل نيتشه يثور
على عقالنية سقراط في كتابيه( :نشأة التراجيديا) و(أفول األصنام).20
وقد نظر سقراط أيضا إلى فلسفة الطبيعيين والميتافيزيقيين على أساس أنها
فلسفة متناقضة وباطلة؛ ألنها نظرت إلى األشياء والموضوعات واألصول
والعلل من زاوية واحدة ،وليس من جميع الجوانب واألركان والزوايا.
 - 19مراد وهبه :المذهب في فلسفة برغسون ،دار وهدان لللطباعة والنشر ،مكتبة األنجلو
صرية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الثانية1978 ،م،ص.15:
20
- Nietzsche, La Naissance de la tragédie (1872) ; Le Crépuscule
des idoles (1888), § Le problème de Socrate.
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واليعود هذا العيب إلى طبيعة المعرفة كما قال السوفسطائيون ،بل إلى
نقص في المنهج ،فليس هناك استقصاء مسحي لألشياء من جميع النواحي.
وليس هناك بحث عميق ومتأن في الجواهر التي تميز كنه األشياء .وهذا
ما كان يقوم به المنهج الجدلي الذي كان يعنى بالسؤال الـتأسيسي ،والتمييز
بين الجواهر المعقولة واألعراض الثانوية الشكلية ،والتمييز بين األجناس
واألنواع.وهذا كله من أجل تحديد صحيح لماهيات األشياء .وبالتالي ،لم
يستطع سقراط أن يُكون مذهبا فلسفيا محددا ،بل قدم توجيهات تخص
الماهيات التي سيشتغل عليها أفالطون فيما بعد من أجل تأسيس مذهبه
الفلسفي المثالي.21
عالوة على ذلك ،فقد تبنى سقراط ،في دراسة النفس اإلنسانية والتصورات
األخالقية ،منهج االستقراء العقلي ،والقياس االستداللي الذي يبدأ باألسئلة
والتعاريف النظرية الكلية ،ثم يتبع ذلك بسرد األمثلة والوقائع واألحداث
بغية الوصول إلى النتيجة النهائية ،أو تحديد الماهيات تحديدا دقيقا .لذلك،
أعطى األولية لما هو ذاتي وعقلي.وبذلك ،يكون ممهدا حقيقيا للفلسفة
المثالية عند أفالطون .وبهذا ،يكون سقراط معروفا بالتعريف الكلي من
جهة ،واالستدالل القياسي االستقرائي من جهة أخرى.
أضف إلى ذلك أن سقراط لم يكن يعلم الشباب الفلسفة ،بل كان يدفعهم إلى
التفلسف الصحيح ،وممارسة التفكير العقالني في أمور الحياة والنفس
واألخالق ،بطرح األسئلة العميقة ،وتحويل األجوبة إلى أسئلة تأسيسية
توليدية .وهذا ما لم تقبل به الدولة الحاكمة التي حكمت على سقراط
باإلعدام .و يعني هذا السلوك ،في الحقيقة ،إعدام للعقل اليوناني ،ومنع
لحرية التعبير.

 - 21مراد وهبه :نفسه ،ص.16:
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وتتيمز فلسفة سقراط بحواريتها التساؤلية التوليدية التي تأثر بها أفالطون
كثيرا في جمهوريته .22وتستند هذه الحوارية السقراطية إلى التساؤل
اإلشكالي ،والتهكم الساخر ،23والحوار التوليدي؛ إذ كان يطرح األسئلة
الفلسف ية على الناس بتصنع الجهل ،فيتلقى منهم أجوبتهم ،فيحولها بدورها
إلى أسئلة محيرة شائكة ،مستخدما في ذلك طريقة فلسفية حوارية توليدية
جدلية ،كانت تقوم على الشك والحجاج ،ونقض اآلراء ودحضها باألدلة
المنطقية المستوفية والمتدرجة استقراء واستنباطا  .ويعني هذا أن المنهج
السقراطي يقوم على عشرة دعائم أساسية هي :السؤال ،والتجاهل،
والتهكم ،والسخرية ،والتوليد ،والجدل ،والتعريف الكلي ،واالستقراء،
والنقد ،والحوارية.
وفي هذا الصدد ،يقول يوسف كرم ":انتهج سقراط منهجا جديدا في البحث
والفلسفة.أما في البحث ،فكان له مرحلتان تدعيان "التهكم والتوليد" :ففي
األولى كان يتصنع الجهل ،ويتظاهر بتسليم أقوال محدثيه ،ثم يلقي األسئلة
ويعرض الشكوك ،شأن من يطلب العلم واالستفادة ،بحيث ينتقل من
أقوالهم إلى أقوال الزمة منها ،ولكنهم اليسلمونها فيوقعهم في التناقض،
ويحملهم على اإلقرار بالجهل .فالتهكم السقراطي هو السؤال مع تصنع
الجهل أو تجاهل العالم ،وغرضه تخليص العقول من العلم السوفسطائي.
أي :الزائف ،وإعداد لقبول الحق.وينتقل إلى المرحلة الثانية ،فيساعد
محدثيه باألسئلة واالعتراضات مرتبة ترتيبا منطقيا على الوصول إلى
الحقيقة التي أقروا أنهم يجهلونها .فيصلون إليها وهم اليشعرون،
ويحسبونهم أنهم استكشفوها بأنفسهم .فالتوليد هو استخراج الحق من
النفس.وكان سقراط يقول في هذا المعنى إنه يحترف صناعة أمه -وكانت
 - 22أفالطون :جمهورية أفالطون ،ترجمة حنا خباز ،دار القلم ،بيروت ،لبنان ،بدون تاريخ
للطبعة.
23
- Gregory Vlastos (trad. Catherine Dalimier), Socrate : Ironie et
philosophie morale [« Socrates, Ironist and moral philosopher »],
Paris, Aubier, coll. « Philosophie », 1994 (1re éd. 1991), 455 .
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قابلة -إال أنه يولد نفوس الرجال.واألمثلة كثيرة في محاورات أفالطون
24
على هذين النهجين".
ومن ناحية أخرى ،استعمل سقراط االستقراء في كتابته الفلسفية ،منطلقا
من الجزء إلى الكل ،أو من الخاص إلى العام ،باستعمال التدرج في ذلك،
منطلقا من أسئلة الماهيات والتعاريف( ما الحكمة؟ وما الجنون؟ وما
العدالة؟ وما اإللحاد؟)؛ ثم ينتقل إلى التصنيف والتجنيس النوعي
والمنطقي لتفادي الخلط ،والغلط ،واشتراك األلفاظ ،وإبهام المعاني،
والتضارب في المصطلحات والتعاريف والحدود؛ ثم تمثل آلية القياس في
عالقة بالحد والماهية من أجل الوصول إلى الحقائق الكلية أو العامة .
وقد عرف سقراط أيضا بالمنهج الجدلي الذي جمع حوله حشدا من
جماهير أثينا ،ونال شهرة كبيرة بذلك؛ مما أثار ذلك سخط الشعراء
والدراميين والخطباء والسياسيين الذين كانوا يتخوفون من لسانه الالذع،
وأفكاره الجريئة.
وعليه ،فلقد اهتم سقراط بالمعرفة ،واألخالق ،والمنطق ،والجدل،
مستعمال في ذلك أسلوب التوليد ،والسخرية ،والتهكم.وبذلك ،يكون قد
تجاوز الكتابة الشذرية إلى استعمال الخطاب التساؤلي اإلشكالي الشفوي
القائم على الحوار ،واالستكشاف ،والتوليد ،والتضمين...
وهكذا ،فلقد حاول سقراط  ،بمنهجه الحواري التساؤلي التوليدي ،أن يعيد
بناء المفاهيم الواقعية والمعرفية والمجتمعية على أسس منطقية سليمة ،فقد
دفع الشباب الي وناني إلى التجرد من المفاهيم الخاطئة التي تمثلوها عبر
التقاليد والعادات واألعراف ،بالشك فيها أوال ،ثم دحضها بالعقل والمنطق

 -24يوسف كرم :تاريخ الفلسفة اليونانية ،مطبعة لجنة التأليف والنشر والنشر ،القاهرة،
مصر ،الطبعة الثالثة 1953م ،ص.52:
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والحجاج المتدرج ثانيا ،بغية بناء مجموعة من المفاهيم العقلية البسيطة
على أسس عقلية موضوعية ثالثا.
ومن هنا ،فلقد كان سقراط يدعو إلى استخدام الحوار العقالني لكشف
أوهام السفسطائيين ،وتوظيف البرهان والمنطق بغية تحصيل المعرفة
اليقينية الصادقة ،وبنائها على أسس كلية وذهنية صارمة ودقيقة .وهذا ما
دفع أعداءه إلى وضع حد لحياته؛ مادام هدف فلسفته هو تسميم أفكار
الشباب .ولم يكن هذا  ،بطبيعة الحال ،في فترة الحاكم الديمقراطي
بريكليس الذي كان معجبا بسقراط ،بل تحقق ذلك بعد وفاته مباشرة.
وعليه ،لم يختر سقراط الكتابة المسهبة أو المسترسلة كما فعل أفالطون
وأرسطو ،بل اختار الرواية الشفوية ،أو الحوار الجدلي التوليدي المنطقي
القائم على التساؤل ،والتناسل ،والتهكم ،والسخرية ،والتجاهل ،وبناء
القواعد والمفاهيم والتعاريف والتصورات المشتركة الصحيحة البسيطة
البعيدة عن التعقيد ،والغموض ،واإلبهام ،وااللتباس.
وبذلك ،فقد كان سقراط ،في حواراته التوليدية ،ناقدا ثوريا جريئا،
ومصلحا اجتماعيا ،وحكيما أخالقيا ،ينتقد المجتمع األثيني ،ويدين فساده
المستشري على جميع األصعدة والمستويات ،ويشيد بالمجتمع اإلسبرطي
القائم على القوة العسكرية.
وما يهمنا في فلسفة سقراط اهتمامه الجاد بالحوار بدل الكتابة النسقية
المسهبة الطويلة ،واستعانته بالسؤال والجدل في اكتساب الحقيقة الفلسفية
والمعرفية واألخالقية ،وبنائها على أسس عقلية ومنطقية وحوارية.ويعني
هذا أن سقراط قد بنى فلسفته على المنهج التداولي والتساؤلي والحجاجي
في بناء المعارف اإلنسانية المشتركة ،ومناقشتها بالشك والنقض والدحض
والمناظرة قصد تحصيل الحقائق البديهية الكبرى .ويسمى منهج سقراط
بأسلوب إلينخوس() )Elenchusالذي يعني الحوار ،أو المجادلة ،أو
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التساؤل .وقد وظف سقراط هذا األسلوب أو المنهج في مناقشة كثير من
المفاهيم والقضايا الفلسفية واألخالقية والمعرفية الشائكة والمحيرة ،مثل:
الخير ،والفضيلة ،والسعادة ،العدالة ،والحق ،والمعرفة...
وعليه ،يرى ميشيل مايير" أن قدرة السؤال المؤسس للفلسفة قد بلغت
مرحلة حاسمة مع سقراط.إن عملية التفلسف عنده التعني إال المساءلة ؛
ألن اإلجابة التمثل إال مستوى ظاهرا.
إن سقراط اليبحث عن أجوبة ألسئلته  ،وهذا ما يحدد تصوره للمسألة ،
فأسئلته تطرح لتكشف الجواب المتوهم لدى المخاطب ،وهي التنتظر
جوابا غير ممكن ما قبليا نظرا لتعدد الحلول النظرية لإلجابة عن السؤال
الواحد.ويتساءل مايير تساؤال مهما هل إن المساءلة لدى سقراط التعدو
أن تكون ممارسة تطبيقية عادية؟
واعتمادا على طرح السؤال التالي:
ما الجدوى من طرح سؤال إذا لم تكن الغاية منه الحصول على جواب
إيجابي؟
يجيب مايير إجابة فلسفية مؤسسة؛ إن المساءلة هي أيضا جواب ،وإذا ما
ألغينا السؤال ،فإننا نلغي معه الجواب ،وإنما المسألة تكمن في ذلك
االختالف بين ممارسة السؤال ،وامتدادات السؤال الحمالة لألجوبة
25
المتعددة .بهذا ،يضع مايير أحد أركان نظريته في المساءلة".
وبذلك ،يكون سقراط هو المؤسس الحقيقي للفلسفة التساؤلية ،بتحويل
مجموعة من المشاكل أو المفاهيم أو التصورات اإلنسانية العامة إلى
افتراضات وأسئلة فلسفية تأسيسية شائكة بغية إيجاد حلول لها ،بالتدرج
والترقي واالستقراء ،واستخدام الجدل الهابط من المشكلة نحو الحل،
 - 25محمد علي القارصي ( :البالغة والحجاج من خالل نظرية المساءلة) ،صص390:
20

بطرح مجموعة من األسئلة التي تتوالد وتتناسل من أجوبة المخاطب إلى
أن يصل سقراط بالمخاطب إلى النتيجة أو التعريف الحقيقي.

الفرع الثاني :أفالطون والسؤال الجدلي
يهتم أفالطون بالجواب أكثر من اهتمامه بالسؤال؛ ألن غاية أفالطون" هي
البحث عن الحقيقة والمعيار الذي يشرع الجواب المثبت هو معيار قضوي
أنطولوجي متصل بمعرفة األشياء في ذاتها بما هي جواهر .يأتى الجواب.
إذاً ،من عالم المثل واألفكار فيتم إقصاء اإلشكال بجميع أنواعه ،ويبقى
للسؤال دور بالغي بحت .وبالتالي ،سفسطائي ،ال يؤدي إلى الحقيقة
المنشودة .إن األفكار واضحة ،والتعبير عنها في مذهبه واضح جلي يغني
26
عن السؤال".
وعلى الرغم من ذلك ،فلقد طرح أفالطون أسئلة تأسيسية متنوعة ،والسيما
السؤال الميتافيزيقي في مختلف حواراته الجدلية والسقراطية ،وقد خلف لنا
خمسة وثالثين ( )35حوارا متنوعا .27ولقد تناولت هذه الحوارات
التساؤلية موضوعات عديدة ،مثل :اإلنسان ،والصداقة ،والشجاعة،
والحكمة ،والسفسطة ،والبالغة ،والخطأ ،والفضيلة ،والواجب ،والمدنية،
واللغة ،والروح ،والسرد ،والحوار،والحب ،والعدالة ،والجمال ،والعلم،
واألفكار ،والوجود ،واللذة ،والقانون ،والفلسفة ،والمعرفة...
ويعني هذا أن أفالطون قد تناول مجاالت فلسفية تساؤلية متعددة ،مثل:
الميتافيزيقا ،والكوسمولوجيا ،واألخالق ،والسياسة ،واللغة ،والبالغة،
والجدل ،والفن ،والجمال ،والسفسطة...
وما يتميز به أفالطون هو السؤال الجدلي الذي ورثه عن أستاذه سقراط؛
حيث يتح ول الجواب عنده إلى سؤال حواري جدلي بامتياز .لذا ،أعطى
 - 26محمد علي القارصي  :نفسه ،صص.391-390:
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- Victor Goldschmidt, Les Dialogues de Platon, Paris, PUF, 1935.
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أفالطون للجدل أهمية كبرى في معرفة الحقيقة ،وإن كان هذا الجدل عند
أرسطو مجرد منهج افتراضي يصل إلى نتائج افتراضية  ،مادام يقوم على
الفرضيات المشهورة.
ويقوم الحوار األفالطوني على الكتابة الدرامية ،وااللتزام بثنائية السؤال
والجواب ،واإلشارة إلى السياق التداولي والتلفظي ،واستحضار
الشخصيات المتحاورة مرجعيا .وغالبا ،ما تكون شخصيات فلسفية
معروفة في الحقل الفلسفي اليوناني ،كسقراط ،وجورجياس ،وهيبياس،
وأوطيفرون ،وغيرهم...
ومن ثم ،يتميز الحوار األفالطوني بالخاصية التساؤلية السقراطية ،من
تهكم ،وسخرية ،وتجاهل ،وتوليد ،وتناسل ،وتضمين ،وتصحيح للمعارف
والمسلمات ،وميل إلى النقض الجدلي...
ومن هنا ،فلقد تحول السؤال األفالطوني إلى جدل فلسفي يقوم على
االنتقال من حالة إلى أخرى ،أو من فكرة إلى أخرى صعودا أو هبوطا.
وفي هذا ،يقول زكريا إبراهيم":وأما المنهج الفلسفي الذي اتبعه أفالطون،
في معظم محاوراته ،فهو منهج الحوار السقراطي الذي لم يلبث أن استحال
على يديه إلى منهج جدلي(دياليكتيكي) ،يتم فيه االنتقال من األفراد إلى
األنواع ،ومن األنواع إلى األجناس ،ثم من األجناس إلى المثل أو النماذج
األزلية التي تشارك فيها شتى الموجودات.وهكذا ،كان أفالطون
ينتقل(مثال) من الجمال الحسي إلى الجمال الخلقي ،ثم من الجمال الخلقي
إلى الجمال العقلي ،لكي ينتهي في خاتمة المطاف إلى الجمال بالذات أو
مثال الجمال.ولما كانت الفلسفة في نظره هي مبدأ االنسجام أو التوافق في
الحياة والفكر معا ،فقد أصبحت الفلسفة عنده حكمة يمتزج فيها العلم
بالعمل ،ويلتبس فيها النظر العقلي بالفضيلة األخالقية .وتبعا لذلك ،فإن ما
يسمو بعقل الفيلسوف فوق مستوى الرجل العادي هو في نظر أفالطون
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البحث الذائب عن الحق والجمال ،وما الجمال عنده سوى الخير
28
نفسه !".
وهكذا ،يتبين لنا أن أفالطون قد تمثل السؤال الجدلي منهجا حواريا في
جل محاوراته العديدة ،ويقوم هذا السؤال على منطق االستفسار والتجاهل
من جهة ،واالعتماد على ثنائية السؤال والجواب من جهة ثانية ،متأثرا
في ذلك بأستاذه سقراط الذي كان يعتمد على المنهج التوليدي في بناء
المعرفة الفلسفية .
إذاً ،لقد استعمل أفالطون منهجا جدليا قائما على السؤال الميتافيزيقي من
جهة ،والجدل الصاعد والجدل الهابط من جهة أخرى .ومن ثم ،فالجدل
عند أفالطون هو جدل يقين وحب وتربية ،وليس جدل صراع دياليكتيكي
مثالي بين المتناقضات ،كما نجد ذلك عند الفيلسوف األلماني هيجل ،أو
جدال ميكانيكيا كما عند فيورباخ ،أو جدال ماديا كما عند كارل ماركس.
ويتحقق الجدل عند أفالطون باالنتقال من الكثرة والمحسوس إلى الوحدة
والمعقول حتى نصل إلى العلة األولى ،أو نصل إلى الخير األسمى .وكان
الجدل عنده هو المنهج الذي به تتجرد النفس من المحسوس ،وترتفع إلى
المعقول ،دون استخدام المحسوس ،وإنما يتم باالنتقال من فكرة إلى فكرة
بواسطة فكرة.
وينقسم الجدل عند أفالطون إلى نوعين :جدل صاعد من العالم المحسوس
إلى الخير األسمى ،وجدل هابط من الخير األسمى إلى العالم المحسوس.
ومن ثم ،فالجدلي هو الذي يحسن السؤال والجواب .ومن ثم ،يستند الجدل
إلى آليتين منطقيتين  :آلية استنتاجية تقوم على طرح الفرضيات واألفكار
التخمينية ،واالستدالل عليها وفق مقايسة عقلية وتحليلية برهانية بهدف
االستنتاج المنطقي ،وتحصيل الحقائق اليقينية ؛ وآلية التقسيم التي تعتمد
 - 28زكريا إبراهيم :مشكلة الفلسفة ،مكتبة مصر ،القاهرة ،مصر ،دون تأريخ للطبعة،
ص.23-22:
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على تجزيء الموضوع إلى أفكار وقضايا وعناصر فرعية  ،وتصنيفها
إلى أنواع وأنماط والبرهنة عليها .

الفرع الثالث :أرسطو والسؤال المنطقي
يعد أرسطو من أهم الفالسفة اليونانيين الذين بنوا السؤال الفلسفي على
معطيات منطقية من جهة ،ومعطيات جدلية من جهة أخرى.أي :لقد جعل
.29
أرسطو " السؤال تابعا للجدل ووجها من وجوهه المتعددة"
ومن هنا ،يالحظ ميشيل ما يير أن الفلسفة اليونانية التي طرحت مجموعة
من األسئلة كسؤال األرخي ،وسؤال المعرفة ،وسؤال المجتمع  ،وسؤال
األخالق ،وسؤال الميتافيزيقا ،وسؤال الجدل ،وسؤال المنطق ،لم تهتم
بسؤال السؤال.لذا ،يثبت ميشيل مايير أن الفلسفة منذ سقراط قد وقعت في
مفارقة مؤداها أن " الفلسفة التي تأسست باعتبارها مساءلة تأسيسية لم
تطرح على نفسها البتة سؤال السؤال التأسيسي الذي يمثل جوهرها .أي:
بتعبير مايير إن الفلسفة منذ أرسطو لم تكن فلسفة أشكلة أو
بروبليماتولوجية ( )Problématologieتعتني بدراسة المساءلة".30
ومن هنا ،سيكون ميشيل مايير هو المؤسس الحقيقي لفلسفة علم السؤال،
أو مؤسس فلسفة األشكلة( .)Problématologieأي ":يطرح مايير
مشروعه هذا بإعادة التفكير في مفهوم اللوغوس ،فلئن تعددت مدلوالته
منذ الفلسفة اليونانية فتراوحت بين الحجة وعنصر الحجاج والخطاب
وغير ذلك ،فإن مايير يعرف اللوغوس بأنه كالم العقل الذي يدرك نفسه
في كل مداه (اتساعه) ،دون أن يجده اتجاه مخصوص ،ويعرفه كذلك بأنه
العقل المتكلم.
 - 29محمد علي القارصي  :نفسه ،ص.391 :
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إن المهم في تأمالت مايير في الكالم أنه ينزل التفكير فيه منزلة السؤال
التأسيسي الذي ال يعتمد المعطيات الماقبلية .إنه سؤال تأسيسي يسعى إلى
أن يكون مصدر الجواب األول ،وعنه تصدر النتائج .ومن هنا ،يلغي
مايي ر كل المحاوالت والمدارس اللغوية التي اشتغلت على اللغة والكالم؛
ألنها في نظره لم تجب عن السؤال :ماذا يعني أن نتكلم؟
و يصل مايير إلى إثبات نتيجة بعيدة األثر ،وهي أن الحدث الكالمي
الوحيد الذي يسمح به السؤال الفلسفي عن الكالم اليمكن أن يكون إال هو
نفسه .أي :السؤال باعتباره حدثا كالميا ،فهل نحن أمام كوجيتو فلسفي
كالمي جديد ؟
إن السؤال هو اإلمكانية الوحيدة التي يسمح بها السؤال عن جوهر الكالم،
وهذا ما يمثل حجر الزاوية في نظريته .أما بقية األحداث الكالمية ،فهي
فرع السؤال.
ومن هذه النتيجة بالذات تتفرع نظرية مايير حول المساءلة ،وطبيعة
السؤال ،والفرق بين السؤال والجواب ،وطبيعة الكالم االستفهامية
والحجاجية"31.
ومن هنا ،يعد ميشيل مايير المؤسس الحقيقي للسؤال التأسيسي الذي يطرح
اإلشكاالت الفلسفية العميقة على مستوى اللوغوس والتفكير ،ويتحول هذا
السؤال الفلسفي اإلشكالي إلى جواب تساؤلي.ويعني هذا أن الجواب هو في
حد ذاته سؤال.ومن هنا ،فاألسئلة أهم من األجوبة  ،والينبغي أن يكون
السؤال سطحيا أو بسيطا أو مباشرا ،بل ينبغي أن يكون السؤال إشكاليا
وعميقا ومركبا ومحيرا  ،يثير كثيرا من الغموض والدهشة والتساؤل.
ومن هنا ،البد من فلسفة أو علم يعنى بقضية السؤال ،وطرح األسئلة في
عالقتها باألجوبة.
 - 31محمد علي القارصي  :نفسه،ص.392-391:
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ومن هنا ،فالفلسفة الحقيقية هي القدرة على المساءلة من أجل الوصول إلى
الجواب االستفهامي والحجاجي .فالحجاج  ،إذاً ،هو فن السؤال ،أو علم
المساءلة واألشكلة .ويعبر السؤال عن االختالف وتنوع األسئلة واألجوبة.
ومن هنا ،فالسؤال هو بمثابة إشكال ،وأشكلة ،ومشكل ،ومشكلة.ويعني هذا
أن السؤال والمشكلة يتماهيان ،و" إذا رغبتم في تعريف بسيكولوجي قلنا:
إن كل سؤال هو حاجز أو صعوبة اختيار .فهو ،بالتالي ،نداء إلى اتخاذ
قرار."32
ومن هنا ،لم تعن الفلسفة الغربية بالسؤال بصفة عامة ،أوتهتم بالسؤال
التأسيسي بصفة خاصة ،على الرغم من المحاوالت التساؤلية المتميزة مع
بعض الفالسفة كسقراط ،وأفالطون ،وأرسطو ،وغيرهم ...

الفرع الرابع :البالغة والحجاج
يرتبط الحجاج عند ميشيل مايير باللوغوس أو الكالم.ومن ثم ،يتحول
الحجاج إلى سؤال كالمي بامتياز.لذا ،يتحدث مايير عن بالغة التضمين
وبالغة التصريح ،أو حجاج الضمني في مقابل حجاج المصرح به .وقد
تأثر في ذلك بحجاج دوكرو القائم على نظرية المساءلة ونظرية االقتضاء.
فالمصرح هو ظاهر النص.أما الضمني  ،فهو ما يتضمنه النص من حجاج
إنجازي وعملي وإشاري واقتضائي .ويعني هذا أن الحجاج يرتبط
بالبالغة الكالمية ،مادام الكالم ينقسم إلى قسمين :كالم صريح حقيقي
وكالم اقتضائي تساؤلي ضمني.
ومن هنا ،يرى ميشيل مايير أن المجاز يقوم بدور مهم في إثارة األهواء
واالنفعاالت والخيال ،كأنه جزء مهم من مكون الباتوس عند أرسطو.
ويعني ه ذا أن المجاز بصفة عامة ،واالستعارة بصفة خاصة ،يقوم بدور
حجاجي تخييلي وهووي ،ويمارس دوره التأثيري من جهة ،ودوره
 - 32محمد علي القارصي  :نفسه،ص.393:
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اإلقناعي من جهة أخرى.وقد يتحول المجاز إلى بناء تساؤلي مفتوح يثير
إشكاالت عدة على مستوى اللوغوس والتفكير.
ومن هنا " ،فالصورة البالغية إذا ما طرحت في الخطاب ،فذاك يعني أن
سؤاال طرح فيه .والسؤال يستدعي بالضرورة جوابا إشكاليا يستفهم
السامع ،ويدعوه إلى اإلجابة عن السؤال المطروح ،وتتأتى اإلجابة بتجاوز
ظاهر اللفظ الحامل ،فالجواب سؤال في حد ذاته؛ ألنه يحدد وجها واحدا
33
من الجواب ،وتبقى بقية الوجوه متعلقة بأسئلة جديدة تطرح".
ويعني هذا كله أن االستعارات والصور البالغية ذات الطابع الحجاجي
هي بمثابة أسئلة عن أجوبة معينة ،تطرح إشكاالت عامة وخاصة تتعلق
بالذات والموضوع على حد سواء .ومن ثم ،يعبر المجاز عن الفكر في
انشغاله باألسئلة االستفهامية العويصة والعميقة ،والسيما األسئلة التأسيسية
ذات الطابع اإلشكالي األنطولوجي واإلبستمولوجي والقيمي.ومن هنا،
تعبر الصور البالغية عن الطابع الحجاجي من جهة ،والطابع التساؤلي
االستفاهي من جهة أخرى .وبهذا ،تكون االستعارة بمثابة سؤال تخييلي
وأدبي وحجاجي عن جواب معين .ومن هنا ،فللصور البالغية وظيفة
حجاجية تساؤلية بامتياز ،وليست وظيفة زخرفية تنميقية وشكلية وجمالية
فقط.أي :لقد تحولت الصور البالغية في الخطابات والنصوص إلى أسئلة
حجاجية وإشكالية واستفهامية  ،أو قد تحولت إلى أجوبة عن أسئلة حجاجية
إشكالية.
ومن جهة أخرى ،ينطلق ميشيل مايير من فلسفة الحجاج لدى أرسطو ،كما
يبدو ذلك جليا في كتابه (فن الخطابة) الذي تحدث فيه أرسطو عن
اإليتوس ،واللوغوس ،والباتوس .وقد استبدلها مايير باألخالق ،والسؤال،
والجواب .وبهذا ،يقوم اإليتوس (األخالق والقيم والمبادىء المشتركة)
بتقريب المسافة أو تعميقها بين المتخاطبي ن ،بما فيهم :المرسل والمرسل
 - 33محمد علي القارصي  :نفسه،ص.396:
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إليه .في حين ،يضخم السؤال هوة االختالف بين المتخاطبين عندما ينشأ
سوء فهم بينهم ،أو قد يسهم السؤال في جذب المخاطب واستمالته وإقناعه
أو جعله يقتنع ،إذا كان متفقا مع المتكلم في ما طرحه من سؤال جوهري
تأسيسي ،وهذا ما يسمى عند مايير بمفاوضة المسافة ،إما بتعميق فجوتها
أو تقليصها ،أو باالشتغال على المختلف أو المتفق بين المتكلم
والمخاطب.ومن هنا " ،ليس دور الحجاج إال استغالل ما في الكالم من
طاقة وثراء .إن الكالم وهو يطرح األسئلة التغيب عنه األجوبة المرتقبة
وهذا مطمئن لكنه مخادع أيضا".34
وإذا كان أرسطو يركز كثيرا على المتكلم باعتباره الخطيب المقنع
والمؤثر بواسطة اإليتوس ،فإن مايير قد ركز على العالقة التخاطبية
الثنائية التي تجمع بين المتكلم والمخاطب في آن معا ،بالتشديد على
"مفاوضة المسافة" .ومن هنا ،تشتغل الخطابة ،في الحقيقة ،على األسئلة
أكثر من األجوبة .وتسهم البالغة في تقريب وجهات نظر الفرقاء أو
األصدقاء المحتملين.ومن هنا" البد أن تكون الخطابة  ،حسب مايير ،في
خدمة الفلسفة ال العكس  ،ويجب أن تحدد الفلسفة موضوع األسئلة قبل أن
35
تأمل في إيجاد أجوبة لها".
ومن هنا ،تتولى الفلسفة وضع أسئلة البالغة وصورها الحجاجية.وبهذا،
تكون فلسفة المساءلة هي اإلجابة عن أسئلة تأسيسية جذرية عميقة لم تكن
موجودة بشكل فطري وقبلي ،بل تتأسس األسئلة واألجوبة بشكل تدرجي
لحظة انبثاق الخطابات واللوغوس الكالمي وممارسة التساؤل اإلشكالي
واالستفهامي .ومن هنا ،تكون الفلسفة والبالغة والحجاج بمثابة فن
التساؤل ،وطرح اإلشكاالت.
-M.Meyer : Questions de rhétorique, Hachette, Le Livre de Poche,
Biblio-essais, 1993,p :143.
35
- M.Meyer : Questions de rhétorique, p : 143.
34
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ومن هنا ،فنظرية ميشيل مايير التساؤلية هي نظرية فلسفية في عمومها،
ولكنها تنفتح على ماهو حجاجي ،ولساني ،وخطابي ،وبالغي ،وأدبي على
حد سواء .ويعني هذا أن ميدان مايير هو الفلسفة التي تتفرع عنها مجاالت
خاصة كالمجال الحجاجي .
وعليه ،فعالقة ميشيل مايير" بالموروث الفلسفي والبالغي األرسطي متينة
 ،وكذلك عالقته بفالسفة اللغة المعاصرين  ،لكنه حريص تمام الحرص
على تمييز جهوده النظرية واستقاللها الفلسفي؛ وهو ما يجعل كتاباته
موغلة في التفصيل وفي التفريع والتحليل إيغالها في دحض النظريات
ا لمخالفة لمذهبه ،ولكن ميشيل مايير يبقى مع ذلك شديد االتصال بنظرية
شاييم بيرلمان ) (Chaïm Perelmanفي البالغة والحجاج ، 36وهي
نظرية تعيد االعتبار للخطابة ،فالبالغة في مظهرها الخطابي لم يعد ينظر
إليها من وجهة مساهمتها في الوصول إلى الحقيقة ،وإنما صار نفعها
متصال بما تكشفه في الخطاب من مجاالت يقبلها العقل(.)Raisonnable
هذه المجاالت التي يطرح فيها الرأي وخالفه وتقارع فيها الحجة بالحجة
بعيدا عن سلطة الضرورة الملزمة والمنطق الرياضي الصارم هي
مجاالت ينمو فيها الحجاج ويتأسس.ومولد الحجاج المقترن بمفاوضة
المسافة يعتبر لدى بيرلمان ميالدا للتعددية الفكرية والثقافية .أما ميشيل
37
مايير  ،فيبدو محترزا من ذلك".
ومن هنا ،يتبين لنا ،أن ميشيل مايير قد أغنى الحجاج الكالمي بنظريته في
المساءلة التي تستند إلى السؤال التأسيسي من جهة ،وخدمة البالغة
الحجاجية من جهة أخرى ،متأثرا في ذلك بأستاذه شاييم بيرلمان رائد
البالغة الجديدة ،ومؤسس حجاج االقتناع بامتياز.
36

- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Presses Universitaires de
France, Paris, 1958.
 - 37محمد علي القارصي  :نفسه،ص.402-401:
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الفرع الخامس :حجاج المساءلة في القرآن الكريم
يعد القرآن الكريم نموذجا حقيقيا لحجاج السؤال الذي تحدث عنه ميشيل
مايير ؛ فقد تضمن القرآن الكريم مجموعة من اآليات التي ترد في شكل
أسئلة وأجوبة صريحة ومباشرة  ،وقد وردت صيغة "يسألونك" ثالث
عشرة مرة على النحو التالي:
﴿يسأَلونَك عن األهلة قل ﴾...
سأَلُونَكَ َماذَا يُ ْن ِفقُ َ
ون قُ ْل ﴾...
﴿يَ ْ
شه ِْر ا ْل َح َر ِام ِقتَا ٍل ِفي ِه قُ ْل﴾...
سأَلُونَكَ ع َِن ال َّ
﴿ َي ْ
سأَلُونَكَ عن الخمر والميسر قل ﴾...
﴿ َي ْ
سأَلُونَكَ عن اليتامي قل ﴾...
﴿ويَ ْ
سأَلُونَكَ عن المحيض قل ﴾...
﴿ويَ ْ
سأَلُونَكَ ماذا أحل لهم قل ﴾...
﴿يَ ْ
سأَلُونَكَ عن الساعة أيان مرساها قل ﴾..
﴿ي ْ
سأَلُونَكَ عن األنفال قل﴾...
﴿يَ ْ
سأَلُونَكَ عن الروح قل﴾...
﴿ويَ ْ
سأَلُونَكَ عن ذي القرنين قل ﴾...
﴿و َي ْ
سأَلُونَكَ عن الجبال فقل﴾...
﴿و َي ْ
ع ِة أ َ َّي َ
سا َها ﴾...
سا َ
﴿ َي ْ
ان ُم ْر َ
سأَلُونَكَ ع َِن ال َّ
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يالحظ أن هذه اآليات عبارة عن خطابات ونصوص في شكل أسئلة
سأَلَكَ
وأجوبة صريحة ومباشرة ،والشيء نفسه نجده في هذه اآليةَ ﴿:و ِإذَا َ
يب وا ِلي
َان ۖ فَ ْليَ ْ
ست َ ِج ُ
يب أ ُ ِج ُ
ِعبَادِي عَنِي فَ ِإنِي قَ ِر ٌ
يب َدع َْوةَ الدَّاعِ ِإذَا َدع ِ
شد َ
ُون.﴾ 38
َو ْليُ ْؤ ِمنُوا ِبي لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ُ
تتضمن هذه اآلية صيغة التساؤل( إذا سألك عبادي عني) ،وصيغة الجواب
يب وا ِلي
الصريح (فَإ ِ ِني قَ ِر ٌ
ان ۖ فَ ْل َي ْست َِج ُ
يب أ ُ ِج ُ
يب دَع َْوة َ الدَّاعِ ِإذَا دَ َ
ع ِ
َو ْليُؤْ ِمنُوا ِبي لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْر ُ
شدُونَ ).
ع ِة أَيَّ َ
سا َها قُ ْل
سا َ
والشيء نفسه نجده في هذه اآلية﴿ :يَ ْ
ان ُم ْر َ
سأَلُونَكَ ع َِن ال َّ
ض
اوا ِ
إِنَّ َما ِع ْل ُم َها ِع ْن َد َر ِبي َال يُ َج ِلي َها ِل َو ْقتِ َها ِإ َّال ُه َو ثَقُلَتْ ِفي ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
س َم َ
َّللا َولَ ِك َّن
سأَلُونَكَ َكأَنَّكَ َح ِف ٌّي َ
َال تَأ ْ ِتي ُك ْم ِإ َّال َب ْغتَةً َي ْ
ع ْن َها قُ ْل ِإ َّن َما ِع ْل ُم َها ِع ْن َد َّ ِ
اس َال يَ ْعلَ ُم َ
ون ﴾. 39
أ َ ْكث َ َر النَّ ِ
﴿ وأقسموا باهلل جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى
األمم فلما جاءهم نذير مازادهم إال نفورا﴾ ،40و﴿قالوا أإذا متنا وكنا ترابا
وعظاما أئنا لمبعوثون﴾...41
وقد يكون الجواب القرآني صريحا من جهة ،أو مضمرا من جهة أخرى.
ومن هنا ،فالقرآن جواب عام أو خاص عن أسئلة األمة ،ونوازلها،
ووقائعها ،وأحداثها ،ومتطلباتها .ومن ثم ،فالقرآن خطاب حجاجي
بامتياز.أي :بنية تساؤلية خطابية وحجاجية واستداللية بشكل جلي أو
مضمر.
وتتجلى حجاجية القرآن الكريم  ،بصفة خاصة ،في بناه التركيبية،
واألسلوبية ،والمعجمية ،والبالغية ،واللسانية ،والتداولية .وهذا ما يثبته
 - 38اآلية  ،186سورة البقرة ،القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن األزرق.
 - 39اآلية  ،187سورة األعراف ،القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن األزرق.
 - 40اآلية  ،38سورة النحل.
 - 41اآلية  ،47سورة الواقعة.
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الباحث التونسي عبد هللا صولة في كتابه (الحجاج في القرآن من خالل
أهم خصائصه األسلوبية)؛ حيث يقول ":لقد توافر في القرآن من
المعطيات ما جعله خطابا حجاجيا ،وما جعل الحجاج يصيب كثيرا من
العناصر اللغوية فيه مثل الكلمات والتراكيب والصور ،وهي تتكرر فيه
تكرارا جعل منها خصائص أسلوبه المميزة...
إننا ننطلق من فكرة بديهية جدا وهي أن القرآن خطاب.وكونه خطابا
يقتضي أنه إقناع وتأثير .فقد حدد بنفينست الخطاب بقوله ":الخطاب ،في
أعم مفاهيمه ،كل قول يفترض متكلما وسامعا مع توافر مقصد التأثير
بوجه من الوجوه في هذا السامع" .42ومما يثبت أنه خطاب كثرة مخاطباته
43
حتى جعلت معرفة هذه المخاطبات في القرآن" علما من علومه"" .
في موضع آخر ،يقول الباحث ":وعلى هذا يكون القرآن كتاب" إصالح"
بمعنى أنه يرمي إلى تغيير وضع قائم.فإذا كان كذلك كان القرآن حجاجا
وال مراء ،إذ من تعريفات الحجاج أنه عمل غرضه دائما أن يغير وضعا
قائما"44.
بيد أن حجاجية القرآن  -حسب عبد هللا صولة -حجاجية أسلوبية أكثر مما
هي حجاجية جدلية ،أو منطقية ،أو استداللية.وفي هذا ،يقول الباحث ":إن
أسلوب القرآن حامل حجاجا ،وحجاجه مجسد في أسلوب.ولما كان
األسلوب هو التفرد والتميز والخصوصية ،وهي فكرة أسلوبية معروفة
وشائعة ،فإن الحجاج في القرآن اليمكن إال أن يكون حجاجا خاصا به دون
غيره من سائر الخطابات.صحيح أن كل خطاب حجاجي بطبيعته كما
رأينا ،وأن اللغة فيه تكون ،بداهة ،ذات بعد حجاجي.ولكن من شأن كل
خطاب ،خصوصا إذا كان خطابا فنيا ،أن تحمل الحجاج فيه خصائص
-Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale,1,Editions
Gallimard,1966,p :246.
 - 43عبد هللا صولة :نفسه ،ص.41:
 - 44عبد هللا صولة :نفسه ،ص.43:
42
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أسلوبية تسمه بميسم خاص ،وتطبعه بطابع مميز اليكاد يشاركه فيه
45
غيره".
ولقد سبق الباحث التونسي الهادي حمو زميله عبد هللا صولة إلى القول
بأسلوبية الحجاج القرآني في كتابه ( مواقف الحجاج والجدل في القرآن
الكريم )؛ حيث يقول ":أرى أن تتبع مواضيع الجدل( )...في القرآن ،من
غير التفات إلى نواحي البالغة وخصائصها في التعبير القرآني هو ابتعاد
عن المنهج القويم ،ابتعادا لما فيه من قطع الصلة بين متالزمات في الداللة
المعنوية واألسلوبية لما فيه من تفكيك بين عناصر متكاملة في إبراز
46
المواقف الحجاجية".
ومن جهة أخرى ،يرى الباحث المغربي أبو بكر العزاوي أن القرآن
خطاب حجاجي وحواري بامتياز ،47مادام يستعمل اللغة الطبيعية التي هي
بدورها حجاجية ،مهما كان نوع الخطاب الذي ترد فيه.ويعني هذا أن
الحوار له عالقة وطيدة بالحجاج ؛ إذ اليمكن البتة الفصل بينهما .وفي هذا
الصدد ،يقول الباحث ":إن القرآن الكريم ذو بنية وذو طبيعة حوارية
واضحة :فقد اشتمل على معجم حواري غني( الحوار ،التحاور ،الجدال،
المجادلة ،الحجاج ،الشورى ،التشاور)...
وهو مجموعة من الحوارات الصريحة والمضمرة؛ المباشرة وغير
المباشرة :بين الخالق والمخلوقات ،بين الخير والشر ،بين هللا عز وجل
والمالئكة ،بين الكفار والمؤمنين ،بين المسلمين وأهل الكتاب ...إلخ.
وقد ألف محمد حسين فضل هللا كتابا بعنوان (الحوار في القرآن :قواعده
وأشكاله ومضمونه ) ،بين فيه أهمية الحوار في القرآن واإلسالم ،وأنه من
 - 45عبد هللا صولة :نفسه ،ص.53:
 - 46الهادي حمو :مواقف الحجاج والجدل في القرآن الكريم ،مطابع النهضة ،تونس ،طبعة
1981م ،ص.193:
 - 47انظر :أبو بكر العزاوي :الخطاب والحجاج ،األحمدية للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 2007م.
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المسائل المهمة في المنطق اإلسالمي ،باعتباره أسلوبا ديناميا عمليا
للوصول إلى الحقيقة ولتكوين القناعات.وبين فيه أيضا أن الحوار كان
48
أسلوب األنبياء في الدعوة وتبليغ رسالتهم اإللهية إلى اإلنسان".
وهناك من الباحثين من توقف عند كتب تفسير القرآن الكريم وتأويله قصد
استكشاف آليات الحجاج في مختلف تجلياته البالغية والمنطقية واللغوية،
كما يبدو ذلك جليا في كتاب( الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل في نماذج
ممثلة من تفسير سورة البقرة) للباحث التونسي علي الشبعان.49
ومن هنا ،ننطلق من فرضية محورية أساسها أن القرآن خطاب تداولي
حجاجي بامتياز ،مادام يقوم على حجاج السؤال والمساءلة من جهة،
وحجاج الحوار والجدل من جهة أخرى .وبالتالي ،فلقد ارتبط حجاج
ال سؤال بالمخاطب الفعلي أو الضمني ،المعين أو غير المعين (الجمهور
الكوني)  ،سواء أكان ذلك بطريقة صريحة أم ضمنية .ومن ثم ،يحمل
القرآن الكريم مجموعة من المقاصد المباشرة وغير المباشرة ،وقد أشار
بدر الدين الزركشي إلى بعض منها في كتابه (البرهان في علوم القرآن)
بقوله  :القرآن " خطاب تهييج وإغضاب وتشجيع وتحريض وتنفير
وتحبيب وتعجيز وتحسير وتكذيب وتشريف"50.
ويعني هذا أن القرآن الكريم يؤدي مجموعة من الوظائف الحجاجية العامة
والخاصة  ،بواسطة أساليبه المنطقية ،واالستداللية ،والتساؤلية،والجدلية،
والبالغية ،واللغوية ،والمعجمية ،والتداولية.

 - 48أبو بكر العزاوي :حوار حول الحجاج ،األحمدية للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 2010م ،ص.70:
 - 49علي الشبعان :الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل في نماذج ممثلة من تفسير سورة
البقرة ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بنغازي ليبيا ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2010م.
 - 50بدر الدين الزركشي :البرهان في علوم القرآن ،الجزء الثاني ،تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 1972م،صص.253-217:
34

وبناء على ما سبق ،يتضح لنا أن معاني القرآن الكريم حجاجية بامتياز،
والسيما إذا استعملنا آليات الفهم والشرح والتفسير والتأويل بشكل
جيد.وهنا ،البد من االعتماد على كتب التفسير ،والسيما (التحرير
والتنوير) لمحمد الطاهر بن عاشور ،51و(الكشاف عن حقائق التنزيل
وعيون األقاويل في وجوه التأويل) للزمخشري52؛ ومعرفة أسباب
النزول؛ والتمكن من المحكم والمتشابه ،والناسخ والمنسوخ ،والمقدم
والمؤخر ،والمكي والمدني؛ ومعرفة علوم القرآن كلها؛ والمرور على
بواطن القراءات العشر53؛ واالنفتاح على كتب الحديث وعلومه،
واستيعاب أصول الفقه؛ ودراسة اللسانيات والتداوليات التلفظية
والخطابية؛ والنهل من كتب اللغة والنحو والبالغة والتصريف
والتصويت؛ واالستفادة من كتب اإلعجاز القرآني؛ واالطالع على أكبر
قدر من كتب الحجاج والمنطق والفلسفة والجدل تنظيرا وتطبيقا...
ويتجلى حجاج القرآن في خاصيتي الترغيب والترهيب ،ومجادلة أهل
الكتاب ،وإقناع الكفار والمسلمين والتأثير فيهم ،واستعمال أسلوبي األمر
والنهي ،واستخدام صيغ السؤال والجواب.ناهيك عن وظيفتي االستحسان
والتقبيح .وفي هذا الصدد ،يقول عبد هللا صولة " :إن وظيفة االستحسان
واالستقباح التي للكلمات القرآنية ذات التقويم األخالقي المعبرة من جهة
المتكلم عن معنى (أحب  /ال أحب) تضع المسألة في نطاق النظرية
االنفعالية (  )Théorie émotivisteالتي أقامها فالسفة األخالق في
دراستهم لصفتي " حسن " و" قبيح " اللتين يطلقهما المتكلم على أشياء في
العالم مبرزا بواسطتهما موقفه منها .فعند "آير"( )Ayerعلى سبيل المثال
 - 51ابن عاشور :التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية للنشر والتوزيع
واإلعالم ،د.ت.
 - 52الزمخشري :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،الدار
العالمية للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،طبعة 1968م.
 - 53محمد بن الجزري :النشر في القراءات العشر ،تصحيح علي محمد الضباع ،دار الفكر،
د.ت.
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 ،وهو من دارسي الملفوظات األخالقية قبل ظهور دراسات أستين
البراغماتية " أن قولنا عن شيء ما هو حسن ( )it is goodيعبرعن
استحسان عملي من لدنا .وأن قولنا عن شيء آخر هو قبيح ( )it is bad
يعني أننا ضده  ،فنحن نعبر عن استقباحنا إياه " .54
وكذلك األمر من جهة المتلقي " فإن صفتي " حسن " و"قبيح" تأتيان من
زاوية النظرية االنفعالية هذه ،لتحسين األشياء الموصوفة أو تقبيحها في
نظره ،وإلثارة عواطفه وانفعاالته بترغيبه في أمور وتنفيره من أخرى ،
وإلقناعه بوجهة نظر معينة وحثه على عمل شيء ما ودعوته إليه .وهو ما
كان "آير" ،في إطار النظرية االنفعالية المذكورة يعتبره من وظائف
الكالم ".55
كما توحي مقاصد العبادات والمعامالت والعقائد بالبعد الحجاجي للقرآن
الكريم.وفي هذا ،يقول طه عبد الرحمن ":فإذا كان البرهان ينبني على مبدأ
االستدالل على حقائق األشياء للعلم بها ،فإن الحجاج ينبني على مبدأ
االستدالل على حقائق األشياء مجتمعة إلى مقاصدها ،للعلم بالحقائق
والعمل بالمقاصد."56..
والغرض من الحجاج القرآني هو إصالح األمة وهدايتها .وفي هذا ،يقول
عبد هللا صولة ":وعلى هذا يكون القرآن كتاب إصالح بمعنى أنه يرمي
إلى تغيير وضع قائم .فإذا كان كذلك كان القرآن حجاجا وال مراء ،إذ إن
من تعريفات الحجاج أنه عمل غرضه دائما أن يغير وضعا قائما".
وهذا ما يثبته محمد الطاهر بن عاشور في الحديث عن غاية القرآن
الكريم " :إن الغرض األكبر للقرآن هو إصالح األمة بأسرها فإصالح
 54ـ عبد هللا صولة :الحجاج في القرآن  ،ص 150 :
 55ـ عبد هللا صولة :نفسه  ،ص 151 :
 56ـ طه عبد الرحمن :اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2006م ،ص 230 :
36

كفارها بدعوتهم إلى اإليمان ( ،)...وإصالح المؤمنين بتقويم أخالقهم
وتثبيتهم على هداهم وإرشادهم إلى طرق النجاح وتزكية نفوسهم .ولذلك،
كانت أغراضه مرتبطة بأحوال المجتمع في مدة الدعوة".57
ومن هنا ،يعد القرآن الكريم كتابا حجاجيا زاخرا بحجاج السؤال بامتياز؛
ألنه يتضمن أسئلة استفهامية تأسيسية عن حق وحقيق.

المطلب الرابع :تقويم نظرية المساءلة
يتمثل الجديد في نظرية الحجاج لدى ميشيل مايير في ربط الحجاج
بالسؤال ،وطرح اإلشكاالت الرئيسة التي ينطلق منها الخطاب اإلبداعي أو
الفلسفي أو العلمي .ومن هنا ،يهيمن هذا النوع من الحجاج على الخطاب
الفلسفي أكثر من الخطابات األخرى .ومن هنا " ،فالحجة عند مايير جواب
أو وجهة نظر يجاب بها عن سؤال مقدر يستنتجه المتلقي ضمنيا من ذلك
الجواب.ويكون ذلك بطبيعة الحال ،في ضوء المقام ويوحي منه.وما
السؤال إال عرقول أو مشكلة تتطلب حال .وحلها إنما يكمن في اإلجابة
عنها إجابة يفهم منها ضمنيا أن ذلك العرقول أو تلك المشكلة موجودة
بحيث اليكون المتلقي في نهاية المطاف وهو يقرأ الحجج الصريحة أو
األجوبة في خطاب ما إال طارح أسئلة يستنتجها ضمنيا من خالل تلك
األجوبة المقدمة في النص ،مستعينا بالمعطيات التي يوفرها المقام.غير أن
السؤال في نظرية مايير هذه اليكون في شكل جملة  -إذ هو يتجاوز نطاق
اللغة -وإن كانت الجملة تمثل أفضل إطار يجسد السؤال".58
ومن هنا ،يطرح الخطاب  -حسب ميشيل مايير -مجموعة من األسئلة
الصريحة والضمنية التي تستوجب أيضا أجوبة ضمنية وصريحة؛ حيث
يحول المتلقي الخطاب أو النص إلى مجموعة من األسئلة واإلشكاالت
 - 57محمد الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،الجزء األول ،الدار التونسية للنشر والدار
الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالم ،د.ت ،ص.81:
 - 58عبد هللا صولة :نفسه ،ص.39-38:
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والفرضيات واألطاريح التي تستلزم أن نجيب عنها بأجوبة صريحة أو
ضمنية .ومن هنا ،فالنص أو الخطاب 59عبارة عن أجوبة صريحة أو
ضمنية عن أسئلة موغلة في الصعوبة والتعقيد واإلشكال ،وتحتاج هذه
األسئلة إلى تفكيك وتقويض وبناء مرة أخرى.
وفي هذا الصدد ،يقول عبد هللا صولة في كتابه (الحجاج في القرآن) ":لقد
رأينا مايير يعرف الحجاج بقوله ":هو دراسة العالقة القائمة بين ظاهر
الكالم وضمنيه.ونضيف في ضوء نظرية المساءلة التي صاغها فنقول :إن
ظاهر الكالم هو الجواب وضمنيه هو السؤال.ومثلما يكمن الضمني في
صميم الظاهر يشف عنه المقام يكمن السؤال في صميم الجواب ،ويقع
عليه المتلقي بمساعدة ذلك المقام.وفي كلمة واحدة ،نقول الحجاج عند
مايير هو إثارة األسئلة ،وإثارة األسئلة هي عنده األساس الذي ينبني عليه
60
الخطاب".
ويكمن الجديد أيضا في كونه قد أعاد " بناء الفلسفة ورسم آفاق جديدة
للتفلسف المعاصر.
إنه تفلسف تعددت أبعاده وتداخلت مواضيعه؛ انطلقت مع العلم ،61ومنه
إلى اللغة 62واألدب ،63مرورا باألخالق 64حتى استقرت في
66 65
األنطولوجيا ".
 - 59يعرف إميل بنيفنست الخطاب بقوله ":الخطاب ،في أعم مفاهيمه ،كل قول يفترض
متكلما وسامعا مع توافر مقصد التأثير بوجه من الوجوه في هذا السامع".
Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale 1, Editions
Gallimard, 1966, p : 246.
 - 60عبد هللا صولة :نفسه ،ص.39:
- Michel Meyer :Découverte et justification en science - Kantisme,
néo-positivisme et problématologie, Klincksieck, Paris, 1979.
62
- Michel Meyer: Logique, langage et argumentation, Michel
Meyer, Hachette, Paris, 1982, (2e éd., 1985).
61
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دون أن ننسى اهتمامه الكبير بتطوير البالغة في ضوء مقاربة حجاجية
 كما يبدو ذلك في العديد،فلسفية تساؤلي ة على غرار أستاذه شاييم بيرلمان
.67 ودراساته القيمة والمثمرة،من أبحاثه الجادة

- Michel Meyer: Meaning and Reading. A philosophical Essay on
Language and Literature, Benjamins, Amsterdam,
64
- Michel Meyer: Le philosophe et les passions. Esquisse d'une
histoire de la nature humaine, Michel Meyer, Presses Universitaires
de France - PUF, Paris, 14 septembre 2007.
63

- Michel Meyer: Pour une critique de l'ontologie, Editions de
l'Université de Bruxelles, 1996, Edition de Poche, Quadrige, P.U.F.,
1999.
.388-387: صص، نفسه:  محمد علي القارصي- 66
65

- Michel Meyer: Questions de rhétorique, Hachette, Le Livre de
Poche, Biblio-essais, 1993 ; Histoire de la Rhétorique des Grecs à
nos jours, avec Manuel Maria Carrilho et Benoît Timmermans, Le
Livre de Poche, Biblio-Essais, 1999 ; La rhétorique, «Que Sais-je ? »,
P.U.F., 2004 ; Principia Rhetorica, Paris, Fayard, 2008. Réédition :
Paris, P.U.F. (Quadrige), 2010. (tr. roumaine, 2011) ; Perelman
(1912-2012). De la Nouvelle Rhetorique à la Logique Juridique,
avec B. Frydman; Paris, P.U.F, 2012.
67
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بيد أن الحجاج ليس تساؤال فحسب ،بل هو تأثير ،وإقناع ،وجدل،
واستشارة ،وحوار ،وتواصل ،واقتناع ،وتداول ،واقتضاء لغوي ولساني،
واستدالل منطقي ...ويعني هذا أن مجاالت الحجاج متعددة ومختلفة
ومتنوعة.
وخالصة القول ،إذا كان أرسطو يحصر الحجاج في اإلقناع والتأثير،
ويحصره بيرلمان في االقتناع ،ويحصره دوكرو وأنسكومبر في اللغة،
ويحصره التداوليون في السياق ،فإن ميشيل مايير يربطه بالسؤال
اإلشكالي .ويعني هذا أن المقاربة التي اعتمد عليها ميشيل مايير هي
المقاربة الفلسفية في بناء حجاجه االستفهامي التساؤلي .ومن هنا ،فلقد أعاد
بناء الفلسفة في ضوء المقاربة التساؤلية ،أو وفق نظرية السؤال أو
المساءلة ،على أساس أن الفلسفة التهمها األجوبة  ،أوالبحث عن البداهة
والحقيقة واليقين  ،بل ما يهمها هو طرح األسئلة التأسيسية الوجيهة
والعميقة التي تساعد اإلنسان على الفهم والتأويل وبناء الذات والموضوع
على حد سواء.ومن هنا ،يشدد ميشيل مايير على سؤال السؤال ،برصد
ماهية السؤال ،وتبيان الكيفية التي يطرح بها السؤال ،واستجالء طبيعة
السؤال ،واستكشاف مختلف وظائفه القريبة والبعيدة ،وربطه بالحجاج من
جهة ،والبالغة من جهة أخرى.
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الفصل الثاني:
النص األدبي في ضوء المقاربة التساؤلية
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قبل الخوض في المقاربة التساؤلية ،البد من التوقف ،أوال ،عند مفهوم
النص من جهة ،ومفهوم الخطاب من جهة ثانية ،على النحو التالي:

المبحث األول :مفهـــــوم النــــص
من المعروف أن النص من فعل نصص .وقد عرفه ابن منظور في معجمه
(لسان العرب) بقوله ":نصص  :النص  :رفعك الشيء  .نص الحديث
ينصه نصا  :رفعه  .وكل ما أظهر فقد نص  .وقال عمرو بن دينار :ما
رأيت رجال أنص للحديث من الزهري  ،أي أرفع له وأسند  .يقال  :نص
الحديث إلى فالن أي رفعه  ،وكذلك نصصته إليه  .ونصت الظبية جيدها :
رفعته  .ووضع على المنصة أي على غاية الفضيحة والشهرة والظهور .
والمنصة  :ما تظهر عليه العروس لترى  ،وقد نصها وانتصت هي
والماشطة ت نص العروس فتقعدها على المنصة  ،وهي تنتص عليها لترى
من بين النساء  .وفي حديث عبد هللا بن زمعة :أنه تزوج بنت السائب فلما
نصت لتهدى إليها طلقها  ،أي أقعدت على المنصة وهي بالكسر سرير
العروس  ،وقيل  :هي بفتح الميم الحجلة عليها من قولهم نصصت المتاع
إذا جعلت بعضه على بعض  .وكل شيء أظهرته فقد نصصته  .والمنصة:
الثياب المرفعة  ،والفرش الموطأة  .ونص المتاع نصا  :جعل بعضه على
بعض  .ونص الدابة ينصها نصا  :رفعها في السير ...
والنص والنصيص  :السير الشديد والحث ولهذا قيل  :نصصت الشيء
رفعته ومنه منصة العروس  .وأصل النص أقصى الشيء وغايته ،ثم
سمي به ضرب من السير سريع  .ابن األعرابي :النص اإلسناد إلى
الرئيس األكبر والنص التوقيف والنص التعيين على شيء ما ونص األمر
شدته  ...ونص الرجل نصا إذا سأله عن شيء حتى يستقصي ما عنده"68 .
 - 68ابن منظور :لسان العرب ،الجزء الرابع عشر ،حرف النون ،مادة نصص ،دار صادر،
بيروت ،لبنان ،طبعة 2003م ،ص.272:
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ومن هنا ،يدل النص على معان عدة منها :الظهور ،واالرتفاع ،والبروز،
وضم العناصر إلى بعضها البعض ،واإلدراك والغاية والمنتهى،
واالستقصاء في الشيء حتى إدراكه وفهمه واستيعابه ،واالنتصاب
واالستواء واالستقامة .ومن ثم ،فالنص  ،في داللته الحقيقية ،عبارة عن
نسيج من الجمل المتضامة والمتضافرة والمتجادلة والمتراكبة والمتتابعة،
اليمكن فهمه إال بتتبع ملفوظاته واستقصائه جملة جملة بغية إدراك المعنى
والغاية والمنتهى والفائدة المرجوة .
أما النص( ، )Texte/Text/Textoفي الثقافية الغربية ،فيعني نسيجا
لفظيا أو مكتوبا ،في شكل جمل وفقرات ومتواليات مترابطة و متراصة
ومتسقة ومنسجمة .وبتعبير آخر ،النص بناء كلي متسق ومترابط ومنسجم
ومتشاكل بامتياز ،يخضع لمجموعة من القواعد النحوية ،والصوتية،
والصرفية ،والمعجمية ،والتركيبية ،والتداولية .ومن ثم ،فليس للنص طول
محدد إال في الشعر كما في السونيت ( )Sonnetأو الهايكو(.)Haiku
هي اللسانيات
ومن ثم ،فالمقاربة التي تهتم بدراسة النص
النصية( ،)Linguistique textuelle/ text linguisticsأو
اللسانيات الخطابية (.)Linguistique du discours
وينطلق عبد الفتاح كيليطو  ،في كتابه(األدب والغرابة)  ،69من ثنائية
األدب والنص ،مبينا أننا نستعمل كلمة األدب بطريقة فضفاضة
واعتباطية ،دون مساءلة دالالته اللغوية واالصطالحية ومقاصده السياقية
والمفهومية .ومن ثم ،نفتقر إلى تصورات حقيقية حول األدب وماهيته
ووظيفته ،وما يميز النص األدبي عن باقي النصوص األخرى .إننا
النبحث عما يجعل النصوص األدبية أدبية ،بل نكتفي بربطها بالمجتمع ،أو
ما تتركه من آثار نفسية في المتلقي .وينطبق هذا أيضا على مصطلح
 - 69عبد الفتاح كليطو:األدب والغرابة ،دار الطليعة  ،بيروت  ،لبنان،الطبعة الثانية ،سنة
1983م.
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النص الذي يثير كثيرا من اإلشكال على مستوى التحديد والضبط
والتدقيق .وهذا ما دفع الناقد لتعريفه باستحضار مقابله الذي يتمثل في
مفهوم (الالنص) .ومن هنا ،فالنص  -حسب كيليطو -هو الذي يتميز
بالنظام واالنفتاح ،ويحمل مدلوال ثقافيا ،ويكون قابال للتدوين والتعليم
والتفسير والتأويل ،وقابال لالستشهاد به عندما ينسب إلى مؤلف حجة،
معترف بقيمته األدبية والفكرية ،ومكانته العلمية والثقافية .أي :البد أن
يكون المؤلف شيخا مرموقا في الساحة الثقافية .و يكون النص كذلك
غامض الداللة ،قوامه الغرابة واالنزياح والخرق بدل األلفة والكالم
العادي السوقي.لذا ،فالنصوص  -حسب ميشيل فوكو -نادرة وقليلة.
ويستلزم النص مجموعة من الشروط الجوهرية هي:االتساق،7170
واالنسجام ،72والتناص ،73والقصد ،74والقبول ،75واالتصال(اإلعالم)،76
والمقامية .77
وفي هذا السياق ،يرى روبرت دي بوجراند ( )De Beaugrandeأن
النص" حدث تواصلي يلزم لكونه نصا أن تتوافر له سبعة معايير نصية
مجتمعة ،هي:
- De Beaugrande, R., & Dressler, W. U. (1981) Introduction to
text linguistics / Robert-Alain De Beaugrande, Wolfgang Ulrich
Dressler. London ; New York : Longman, 1981. p: 3.
 - 71االتساق مجموعة من الروابط اللغوية ،مثل :الضمائر ،وأسماء اإلشارة ،واألسماء
الموصولة ،والتكرار ،والضمائر...
 - 72االنسجام عبارة عن عمليات معنوية  ،مثل :التغريض ،والتـأويل ،والمشابهة،
والسيناريوهات ،والمدونات ،والخطاطات ،والعناوين...
 - 73التناص بمعنى الحوارية وتداخل النصوص .ويسمى  ،في الثقافة العربية ،باالقتباس،
والتضمين ،واالستشهاد...
 - 74القصد بمعنى المقصدية أو الرسالة المباشرة وغير المباشرة.
 - 75بمعنى االعتراف الشرعي والمؤسساتي بالنص.
 - 76اإلعالم بمعنى االتصال واإلبالغ.
 - 77المقامية بمعنى السياق.
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 السبك أو االتساق(الترابط اللفظي) Cohesion
 الحبك أو االنسجام (التماسك الداللي) Coherence
 القصدIntentionality
القبولacceptability
 اإلعالمInformativity.
 المقامية أو السياق Situationality
 التناصIntertextuality
ويزول عن النص وصف النصية إذا تخلف عنه واحد من هذه
المعايير."78
ويعني هذا أن االتساق اللفظي واالنسجام الداللي مرتبطان بالنص في حد
ذاته.في حين ،يرتبط القبول والقصد بمستعملي النص على مستوى اإلنتاج
والتلقي .أما المعايير الباقية كالسياق ،والتناص ،واإلعالم ،فتتعلق باإلحالة
والمرجع ،والمحيط المادي والثقافي ،والسياق التواصلي.
إذاً ،هناك ثالث محطات محورية في لسانيات النص :الداخل النصي،
والبنية التواصلية (المرسل والمتلقي) ،والسياق المرجعي.
ومن هنا ،فلقد كان النص موضوع البالغة واألدب منذ القديم ،إال أنه منذ
منتصف القرن العشرين أصبح النص موضوعا لسانيا بامتياز ،بعد تطور
الدراسات الداللية والتداولية والتلفظية .وقد ساهمت هذه النظريات في
ظهور أنحاء النص ما بين سنوات الستين والسبعين من القرن الماضي
،
وكومير()W.Kummer
،
ديك()V.Dijk
فان
مع
 - 78روبرت دي جراند :النص والخطاب واإلجراء ،ترجمة تمام حسان ،عالم الكتب،
القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى سنة 1998م ،ص106:؛ ويراجع أيضا :أحمد عفيفي :نحو
النص ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى سنة 2001م ،ص.76-75:
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وهارويغ( ، )Harwegوبيتوفي( ...)Petöfiمستلهمة في ذلك تصورات
النحو التوليدي التحويلي لنوام شومسكي ( .)N.Chomskyوفي الوقت
نفسه ،كان هناك تيار آخر يدرس النص والخطاب معا هو التيار التلفظي
مع مانجونو ( ،)Maingueneauوكوليولي)، (A.Culioli
وأوريكشيوني) ، (Orecchioniوفيون (، )Vionمع االستعانة بآراء
إميل بنيفنست( ، )E.Benvenisteورومان جاكبسون(، )R.Jakobson
وميخائيل باختين( .)M.Bakhtineومن ثم ،فلقد اهتم هذا االتجاه
بالخطاب أو النص في عالقاته التلفظية ،داخل سياق تواصلي ما ،بالتركيز
على أطراف التواصل ،والملفوظ ،والسياق ،والتواصل ،واالندماج
الحضوري .ومن هنا ،لم يعد هناك فرق كبير بين النص والخطاب.
عالوة على ذلك ،يخضع النص ألنماط من االتساق اللساني ،واالتساق
التلفظي ،واالتساق التداولي ،واالتساق الداللي.

المبحث الثاني :الفرق بين النص والخطاب
هناك مشكل عويص يتعلق بالفرق بين النص()Texte
والخطاب( .)Discoursفهل هما بمعنى واحد أم ثمة اختالف بينهما؟
هناك من الباحثين من يرادف بين النص والخطاب .بيد أن هناك من يميز
بينهما بشكل دقيق  .فالخطاب مرتبط بالكالم والتلفظ واإلنجاز والسياق
التواصلي .في حين ،يتميز النص بكونه مجردا عن هذا السياق التلفظي
بشكل كلي .بمعنى أن النص مرتبط باللغة المؤسساتية الثابتة .وقد ميز
ميشيل آدم ( )M.Adamبينهما بهذا الشكل الرياضي:
" الخطاب = النص +ظروف اإلنتاج
النص= الخطاب -ظروف اإلنتاج
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وبتعبير آخر ،فالخطاب ،بكل تأكيد ،ملفوظ يتميز بخصايات نصية ،لكنه
يتميز أساسا بوصفه فعال خطابيا أنجز في وضعية معينة (مشاركون،
مؤسسات ،موضع ،زمان) ...أما النص ،فهو ،بالمقابل ،موضوع مجرد
ناتج عن نزع السياق عن الموضوع المحسوس"
لنقل ،بعبارة أخرى ،إن الموضوع الذي هو الخطاب يدمج السياق :أي
الظروف الخارج لسانية المنتجة له .في حين ،إن النص يبعدها بوصفه
ترتيبا لقطع تعود إلى البعد اللساني :أي السياق".79
وإذا كان النص موضوعا مجردا ،ونظرية عامة لتأليف الوحدات
والمتواليات والمقاطع .ومن ثم ،يعني مجموعة من الجمل المتالحمة
والمترابطة والمتسقة عضويا ومعنويا ،فإن الخطاب عبارة عن ملفوظات
شفوية أو مكتوبة مرتبطة بسياقها التواصلي الوظيفي .لذا ،ينطلق أصحاب
تحليل الخطاب " من مبدأ أن الملفوظات التقدم نفسها بوصفها جمال أو
متواليات جمل ،بل بكونها نصوصا .والنص ،في واقع األمر ،طريقة
تنظيم خاصة ،ويجب أن يدرس ،بناء على هذه الصفة ،بإرجاعه إلى
الظروف التي أنتج فيها .إن دراسة بنينة النص بإرجاعه إلى ظروف
إنتاجه يعني تصوره بوصفه خطابا"80.
وإذا كان النص مبنيا على النصية  ،والعالقات التراتبية للوحدات
والمتواليات ،وتميزه باستقالله الشكلي ،وتنظيمه الداخلي ،فإن الخطاب
يركز على الخطابية أو التلفظية الكالمية أو االستعمال واإلنجاز الكالمي.
التلفظ
الخطاب
يرادف
هنا،
ومن
والملفوظ(.)Enonciation/Performance

 - 79ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي :النظريات اللسانية الكبرى ،ترجمة :محمد
الراضي ،المنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2012م ،ص.315:
 - 80ماري آن بافو وجورج إليا سرفاتي :النظريات اللسانية الكبرى ،ص328:
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وهكذا ،تتداخل لسان يات النص مع تحليل الخطاب ،وإن كان النص أعم
وأشمل من الخطاب ،والسيما في مجال السرد ،فالنص يتضمن من جهة
الداللة القصة(األحداث ،والشخصيات ،والفضاء) .ومن جهة الشكل،
يتضمن الخطاب (المنظور السردي ،والزمن السردي ،واألصوات اللغوية
واألسلوبية) .بيد أن هناك من يرادف بين النص والخطاب ،فيجمع بينهما
في صيغة ترادفية واحدة ،فيقول " :لسانيات النص أو لسانيات الخطاب".
ونجد هذا جليا عند فان ديك ( )Van Dijkالذي يرادف بينهما ":توجد
فوارق متسقة االطراد بين الجملة المركبة وانتظام توالي الجمل وتسلسلها،
وخاصة من نوع المستوى التداولي.ثم إن الجمل يمكن أن تتعلق بداللة أو
بمعنى جمل أخرى من العبارة نفسها حتى ولو كان ذلك ليس دائما مشابها
في شيء لمعاني القضايا في تركيبها أو الجمل المؤلفة.وهناك أسباب أدت
بنا إلى أن نسلم بأن العبارات المنطوقة يجب أن تعاد صياغتها تبعا لوحدة
أوسع ما تكو ن وأعني بذلك المتن أو النص .وهذا االصطالح األخير إنما
استعمل هنا ليفيد الصياغة النظرية المجردة المتضمنة لما يسمى عادة
81
بالخطاب".
ومن جهة أخرى ،يعرف الخطاب( )Discoursبأنه اإلطار الشكلي للمتن
أو المحتوى ،أو التعبير والصياغة الفنية والجمالية للمضامين والمحتويات
المعروضة ضمن القصة أو الحكاية  ،والسيما إذا كان الحديث  -مثال -عن
النص السردي .وغالبا ،ما يشمل الخطاب  ،في هذا اإلطار ،ما يسمى
بالوصف ،والرؤية ،والصوت ،والزمن .في حين ،تحوي الحكاية
األحداث ،والشخصيات ،والفضاء السردي .ويتسم الخطاب كذلك بالكلية،
واإليحاء ،والتلميح ،والتضمين ،واالنتظام ،واالتساق ،واالنسجام،
والشكلية ،واالهتمام بجمالية اللغة ،واالنقطاع عن اإلحالة المرجعية،
والتنصيص على األدبية القولية الداخلية ،واالرتكان إلى الوظيفة اإلنشائية
 - 81فان ديك :النص والسياق ،ترجمة :عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 2000م ،ص.19:
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والقولية البنائية التي تخضع بدورها للتحديث ،واالنزياح ،والتجريب .ومن
ثم ،فما "يميز الخطاب األدبي -حسب عبد السالم المسدي -هو انقطاع
وظيفته المرجعية  ،ألنه اليرجعنا إلى شيء ،وال يبلغنا أمرا خارجيا ،وإنما
هو يبلغ ذاته ،وذاته هي المرجع المنقول في الوقت نفسه .ولما كف
الخطاب األدبي ،عن أن يقول شيئا عن شيء إثباتا أو نفيا ،فإنه غدا هو
نفسه قائال ومقوال ،وأصبح الخطاب األدبي من منقوالت الحداثة التي تدك
82
تبويب أرسطو للمقوالت مطلقا".
ويرى الباحث الجزائري نور الدين السد أن الخطاب األدبي
يأخذ"استقراره بعد إنجازه لغة ،ويأخذ انسجامه وفق النظام الذي يضبط
كيانه ،ويحقق أدبيته بتحقيق انزياحه ،وال يؤتى له عدوله عن مألوف القول
دون صنعة فنية ،وهذا ما يحقق للخطاب األدبي تأثيره ،ويمكنه من إبالغ
رسالته الداللية ،غير أن داللة الخطاب األدبي ليست داللة عارية ،يمكن
ا لقبض عليها دون عناء ،بل الذي يميز الخطاب هو التلميح ،وعدم
83
التصريح".
وخالصة القول :إذا كان النص بناء لغويا مجردا عن أطرافه التواصلية،
فإن الخطاب له عالقة وثيقة باإلنجاز والكالم التلفظي .ومن ثم ،فإن النص
عبارة عن خطاب متماسك ومتسق ومنسجم ،يتضمن مجموعة من الجمل
والفقرات والمتواليات التي " تملك وحدة معنى ،ويتحدث عن الموضوع
نفسه.والحال ،إن وحدة الخطاب إنما يخلقها مؤلفه :هو من يقرر ما يتحدث
عنه ،وهو من يقرر متي يبدأ خطابه ومتى ينتهي ،وهو من يقرر أن يكتب
مصنفا ،و دراما ،أو رسالة أو حكمة بسيطة.هكذا نتحدث عن خطاب عن
المنهج ،وخطاب عن األسلوب ،إلخ.أما وحدة النص ،فهي بالمقابل عمل
 - 82عبد السالم المسدي :األسلوبية واألسلوب ،الدار العربية للكتاب ،طبعة 1982م،
ص.116:
 - 83نقال عن عبد القادر شرشار :تحليل الخطاب األدبي وقضايا النص ،منشورات مختبر
الخطاب األدبي في الجزائر ،الطبعة األولى 2006م ،ص.47-46:
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وصنيعة العالق عليه؛ فهو من يقطعه داخل خطاب؛ وبالنسبة لنا ،كل نص
هو مقطع مختار .لكننا اخترنا في كل مرة نصوصا تسمح وحدة غرضها
84
واتساقها الداخلي بمعالجتها كخطابات مستقلة بذاتها".
ومن هنا ،سنست عمل  ،في هذه الدراسة ،النص بمفهوم الخطاب تارة،
وبالتفريق بينهما تارة أخرى ،على أساس أن النص كل ،والخطاب
جزء.وبذلك ،يحوي النص الخطاب ويشمله.

المبحث الثالث :الخطاب جواب عن سؤال
ننطلق  ،في هذه الدراسة النظرية والتطبيقية ،من تصورات ميشيل مايير
( )Michel Meyerالذي تبنى المقاربة التساؤلية  ،ونستثمر كذلك آراء
هارون كبيدي فارغا ( )Varga-Kibediالذي يرى أن كل خطاب إنما
هو جواب عن سؤال .85ومن ثم ،يتضمن النص المعطى ردودا صريحة
أو غير صريحة على خطابات موازية أخرى ،سواء كان " يستند إليها أو
كان يدحضها أو كان يكلمها" .86ويتحقق ذلك السؤال والجواب عن طريق
الحوارية ،والحجاج ،والتناص ،والتعريض ،والتهجين .وأكثر من هذا
يحضر الخطاب اآلخر في الخطاب األصلي عن طريق التنصيص
الصريح من جهة ،وعن طريق التنصيص غير الصريح الذي يتمثل في
التناص من جهة أخرى.

المطلب األول :التنصيص

- 84أوليفيي ريبول :مدخل إلى الخطابة ،ترجمة :رضوان العصبة ،أفريقيا الشرق ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2017م ،ص.227:
85
-Kibedi-Varga : Discours, récit, image, Édition : Bruxelles : P.
Mardaga, 1989.
 - 86أوليفيي ريبول :مدخل إلى الخطابة ،ص.188:
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يقصد بالتنصيص الحضور الصريح لخطاب آخر في النص .ويكون
التنصيص بواسطة مقومين رئيسين هما:

الفرع األول :االستشهاد
االستشهاد هو نوع من االقتباس ونقل كالم اآلخرين بطريقة نصية ونقلية
صريحة ،ويتحول هذا النقل إلى حجة وسلطة معرفية قوية لدحض آراء
الخصوم ومحاججتها ،والرد على مختلف النصوص والخطابات المضادة
بطريقة حوارية وحجاجية .
إذاُ ،يتحقق االستشهاد باستحضار نصوص اآلخرين ،وإحضار خطابات
مرجعية تعضد النص األصلي أو المعطى ،أوتثبت حجيته وقوته التلفظية
واإلجرائية  ،ب التنصيص  ،مثال ،على نصوص نقلية دينية (القرآن الكريم
والسنة النبوية الشريفة) ،أو التنصيص على شواهد أدبية ،وتاريخية،
وفلسفية ،وعلمية ،إلخ...
والهدف من التنصيص هو الرد على اآلخرين  ،واعتراض أطاريحهم
باألدلة والحجج النقلية والعقلية الصريحة .بمعنى أن االستشهاد هو حجة
وجواب عن مختلف األسئلة التي يستحضرها الواقع من جهة ،وتحيل
عليها النصوص والخطابات الموازية من جهة أخرى.

الفرع الثاني :العبارات المسكوكة واألقوال المأثورة
يستند التنصيص أيضا إلى األقوال المأثورة ،والعبارات المسكوكة،
واالستعانة بالحكم ،واألمثال ،والشعارات ،واألقوال السائرة من أجل تقوية
البعد الحجاجي واإلقناعي ،وخاصة عند تصادم النصوص واحتكاكها
ثقافيا.ومن ثم ،يصبح االستشهاد باألقوال السائرة والمأثورة قوة حجاجية
في الدفاع ،والجواب عن التساؤالت الصريحة أو المضمرة .وقد تكون
تلك األقوال السائرة عبارات ثابتة التتغير بفعل الزمان والمكان
واألشخاص ،كاألقوال التراثية المأثورة والمتوارثة جيال عن جيل،
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كاألمثال والحكم والعبارات المسنونة بدقة وإحكام  ،مثل ":مات حتف
أنفه" ،و" من جد وجد ومن زرع حصد" .ومن هنا " ،يحتوي التراث
على مجموعة من التراكيب المسكوكة.أي :بنيات لغوية ثابتة ذات قوالب
مستقرة.وتوجد التراكيب المسكوكة التي يطلق عليها أحيانا مصطلح
العبارة الجاهزة ( )Ready mode expressionsفي اللغة ،مثل :صيغة
التعجب ،أو في اقتران بعض الكلمات بعضها ببعض.ويطلق عليها أحيانا
اسم الكليشيه ،فتكون مضافا ومضافا إليه ،مثل قولك" :سخرية القدر" ،أو
فعال ومفعوال ،مثل" :واله دبره" أو فعال وشبه جملة ،مثل" :أسقطه من
حسابه" ،وهلم جرا .غير أن هناك نوعية أخرى من التراكيب المسكوكة
النابعة من النصوص األدبية التي انتشرت بين الناطقين باللغة.وهي
مجموعة من الكلمات تدخل في عالقات سياقية ثابتة اليجوز تغييرها أو
تبديلها ،فإن القالب أو الشكل الذي تأتي عليه ،هو الطابع المميز لها ،فإذا
استقلت الوحدات ،فقد التركيب المسكوك طابعه المميز.ألن خبرة القارىء
بهذه التراكيب المسكوكة خبرة تعرف الخبرة معرفة.ويقول ميكائيل
ريفاتير :إن صفة الكليشيه األساسية أنه يثير في القارىء اإلحساس بأنه
شاهد من قبل.إنه ممضوغ.إنه متحجر.ومن هذا اإلحساس يستخلص
87
ريفاتير أن كل كلمة على حدة ال تعني شيئا".
أضف إلى ذلك ،فللعبارات المسكوكة وظائف عدة :جمالية ،ونفسية،
وأخالقية ،وتأثيرية ،وتناصية ،وحجاجية...ومن ثم ،تثير التراكيب
المسكوكة  -حسب ميكائيل ريفاتير " -ردود فعل جمالية وخلقية وتأثيرية
في نفس القارىء ،تتميز هذه التراكيب بمميزات الظاهرة األسلوبية ،من
حيث إنها تسترعي انتباه القارىء في لحظة تعرفه عليها ،غير أنها تدخل
أيضا ،في كثير من األحيان ،في نسق بالغي ،مثل التمثيل أو االستعارة أو
المبالغة أو المفارقة.أما من حيث تفاعلها داخل السياق ،فإنها تدخل في
 - 87سيزا قاسم :روايات عربية ،وروايات مقارنة ،شركة الرابطة ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 1997م ،ص.21-20:
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عالقة تضاد مع السياق ،من حيث إنها مستعارة من كتاب معاصرين
88
للكاتب".
ويعني هذا أن الجواب عن أسئلة النص الصريح والضمني قد يكون
بتوظيف عبارات وأقوال مأثورة وسائرة ،تملك قوة حجاجية مقنعة في
عمليات الرد ،والدحض ،والتعريض ،واإلقناع.

المطلب الثاني :التناص
إذا كان التنصيص استشهادا صريحا وواضحا وجليا ،باالعتماد على
الشواهد النقلية والعبارات المسكوكة ،واألقوال المأثورة ،والعبارات
السائرة ،فإن التناص استشهاد ضمني ومضمر ،قد يكون واعيا أو ضمنيا.
إذاً ،ماذا يقصد بالتناص؟
إذا كانت جوليا كريستيفا ( ، )Julia kristevaبمافيها جماعة تيل كيل
( ،)Tel Quelقد اهتمت كثيرا بالتناص ( ،)Intertextualitéفإن
الشكالنيين الروس هم الذين سبقوا إلى طرح هذا المفهوم  ،والسيما
ميخائيل باختين الذي بلوره في كتابه( شعرية دويستفسكي) بشكل جلي ،
في أثناء حديثه عن الحوارية والباروديا واألسلبة ضمن تنظيره للرواية
البوليفونية .وقد ربط باختين التناص بتداخل النصوص داخل ملفوظ
حواري معين .لذا ،استخدم مصطلحي (الحوارية) و( البوليفونية) لإلحالة
على مصطلح التناص الذي استخدمته جوليا كريستفا .وينبني التناص
الحواري على التضمين ،واالقتباس ،والمعارضة ،االستشهاد ،وتوظيف
النص الغائب ،واستحضار كالم الغير نقال  ،وامتصاصا ،وتفاعال ،
وحوارا...
ولقد أصبح التناص  ،والسيما مع جوليا كريستيفا وجماعة ييل
األنكلوسكسونية  ،من أهم التصورات النظرية والتطبيقية التي اغتنت بها
 - 88سيزا قاسم :روايات عربية ،وروايات مقارنة ،ص.22:
53

التفكيكية بصفة خاصة ،و(مابعد الحداثة) بصفة عامة ،وخاصة أن التناص
يعبر عن تعدد المعاني ،واختالف الدالالت  ،وتكرار النصوص
والخطابات تناسال وتوالدا .وبتعبير آخر ،لم يقف التفكيك " عند هذه
الحدود ،فقد اغتنى إثر اكتشاف التناص ،ولم تعد آفاق الداللة منظورة،
فضال عن ذلك ،إن اكتشاف التكرارية من قبل ديريدا قد ألغى الفواصل
بين النصوص األدبية ،ولما كانت النصوص متداخلة مع غيرها ،يصبح
مستحيال حصر دالالتها .ويقوم ليتش ( )Leitchبتنظيم التكرارية ضمن
نظرية طريفة ،قيقول " :إن تاريخ كل كلمة في النص مضروبا في عدد
كلمات ذلك النص ،يساوي مجموع النصوص المتداخلة مع النص األخير،
قيد القراءة ،ولتعذر تحديد تاريخ كل كلمة في النصوص السابقة ،فإن
النصوص المتداخلة الحصر لها ،ومن ثم ،فإن دالالتها اليمكن الوقوف
89
عليها لسعتها وتعددها"".
ومن هنا ،يقوم التناص بدور تهجيني وحجاجي متميز ،مادام يقوم على
الحوارية ،واستحضار اآلخرين في ملفوظ سردي واحد استدعاء،
ومحاكاة ،وتقليدا ،وإحالة ،وتضمينا.
وعليه ،يعد التناص ( ) Intertextualityمن أهم المفاهيم النقدية التي
اهتمت بها الشعرية الغربية وما بعد البنيوية والسيميائيات واللسانيات
النصية؛ لما له من فعالية إجرائية في تفكيك النص وتركيبه ،والتغلغل في
أعماق النص وال شعوره اإلبداعي.كما يسهم في تحقيق انسجام النص
ومقروئيته ،وتنسيقه وتنضيده تركيبا ودالليا .وفي هذا ،يقول أسامة
البحيري ":يعد التناص مظهرا من مظاهر تفاعل النصوص وتداخل
فضاءاتها اللغوية والداللية ،ألنه يتضمن العالقات بين نص ما ونصوص
أخرى مرتبطة به وقعت في حدود تجربة سابقة ،سواء بوساطة أم بغير
 - 89عبد هللا إبراهيم  ،وسعيد الغانمي ،وعواد علي :معرفة اآلخر  ،مدخل إلى المناهج
النقدية الحديثة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة
1990م ،ص.131-130:
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وساطة  ،وسواء تم التناص بطريقة واعية مقصودة ،أو تسرب إلى النص
عفويا بغير قصد.
يحقق التناص -إذا وظف توظيفا فنيا -للنص السردي ثراء دالليا وتأوييا
باالنفتاح على بقية األجناس األدبية النثرية والشعرية ،ويسهم في الكشف
عن المستوى الثقافي للسشخصيات ،ويبرز أثر الفضاء المكاني بتقاليده
وعاداته وموروثاته ،ويجسد التنوع والتعدد في مستويات التشكيل اللغوي
90
في النص السردي".
وإذا كان التناص مصطلحا نقديا تسلح به النقاد العرب األقدمون بتسميات
عديدة ،مثل :السرقات الشعرية ،والتضمين ،والنحل ،واالنتحال ،واألخذ،
والتأثر ،فإن النقاد والدارسين الغربيين ابتعدوا عن مفهوم السرقة(
 )Plagiatالقدحي ،فعوضوه بمصطلح التناص بديال منه ،واهتموا
بالجانب اإليجابي فيه ،والذي يتمثل في البحث عن أصول اإلبداع ،
ومكوناته الجنينية ،وعالقات التفاعل والتأثر والتأثير.
إذاً ،يعد التناص من أهم المفاتيح اإلجرائية لفهم األدب المقارن ،ورصد
عملية التثاقف والحوار بين الحضارات والثقافات اإلنسانية في شتى
المجاالت الفكرية ،والفنية ،واألدبية .ويعد كذلك أداة ناجعة لمقاربة النص
األدبي ،واستنطاق سننه اللغوي وبنيته العميقة ،والدخول إلى أغوار
النص ،واستكناه دالالته وتفاعالته الخارجية والداخلية .ألن النص مهما
كان ،فهو شبكة من التفاعالت الذهنية المهجنة ،ونسق من المصادر
المضمرة والظاهرة التي تتوارى خلف األسطر ،وتتمدد في ذاكرة المتلقي
عبر آليات ،مثل :المعرفة الخلفية ،وترسبات الذاكرة ،والخطاطات

 - 90أسامة البحيري( :سطوة البدايات ،دراسة في نصوص رواد القصة القصيرة جدا في
الوطن العربي) ،مجلة الراوي ،المملكة العربية السعودية ،العدد 26رجب 1434هـ -مايو
2013م ،ص.37:
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النصية ،والسيناريوهات التصورية ،والتداخل النصي ،وتعدد األصوات،
واألسلبة ،والباروديا ،والتهجين...
ويدل التناص كذلك على أن النص األدبي عصارة من التفاعالت
والتعالقات النصية التي تتحقق على المستويين :الداللي والشكلي .والتناص
أيضا مجموعة من األصوات واإلحاالت التي تنصهر في النص األدبي
بطريقة واعية أو غير واعية ،أو هو التداخل النصي بصفة عامة.
ومادام التناص موجودا ،فمن الصعب الحديث عن إبداع أصيل خالص
للمبدع ،أو عن النص -األب أو النص األصل -كما يرى روالن بارت في
كتابه ( درس السيميولوجيا )، 91بل النصوص اإلبداعية هي امتصاص
ومحاكاة للنصوص السابقة ،وتفاعل معها عبر عمليات الحوار ،والنقد،
واألسلبة ،والباروديا ،والتهجين ،والسخرية ،والحوارية..
وإذا كان التناص مصطلحا معروفا في النقد العربي بدالالت أخرى
(التضمين ،واالقتباس ،واإلحالة  ،)...فإن الغرب قد طور هذا المفهوم،
وأصبح تقنية فعالة وإجرائية في فهم النص وتفسيره ،وآلية منهجية في
مقاربة اإلبداع وتشريحه قصد إثرائه بالدالالت الظاهرة أو المضمرة .وقد
أصبح المبدع  -اليوم -مكثرا من اإلحاالت التناصية ،والمستنسخات
النصية ،والرموز الموحية ،والخلفيات المسكوت عنها ،إلى أن أصبح
النص مصبا للنصوص واختزاال ألفكار السابقين في إطار عصارة
تناصية ،تحتاج إلى استنطاقها واستجالئها قصد تحديد مرجعيات الكاتب،
وتبيان مصادره الثقافية ،و رصد األصول المولدة لفكره  ،واستكشاف
رؤيته للعالم.
ويعد جنس الرواية (دون أن نقصي الشعر والدراما )...الفن األدبي
الوحيد الذي يزخر بالتفاعالت التناصية ،والتداخالت الحوارية  ،والتعالق
 - 91روالن بارت :درس السيميولوجيا ،ترجمة :عبد السالم بنعبد العالي ،دار توبقال ،الدار
البيضاء ،طبعة 1985م ،ص.63:
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التفاعلي ،كما أشار إلى ذلك كثير من الدارسين والمنظرين  ،والسيما
ميخائيل باختين ،وجوليا كريستيفا ،وكريماص ،وروالن بارت،
وتودوروف ،وجيرار جنيت ،وكل الباحثين الذين درسوا النص الموازي
وعتباته.
وتعد الرواية أيضا الجنس األدبي األكثر انفتاحا على الذات والموضوع
والنصوص السابقة أو الراهنة تعالقا وتفاعال .وهو كذلك جنس أدبي
تنصهر فيه كل األجناس األدبية ،واألساليب ،والخطابات النصية .أي :إن
الرواية مظهر بارز للتناص ،والتداخالت المناصية ،وتكاثر المستنسخات
واإلحاالت ،واألصوات األجناسية؛ وهذا ما جعل باختين وجوليا كريستيفا
يهتمان اهتماما شديدا بهذا الجنس األدبي ،عندما انكب باختين  -من جهة -
على روايات دوستيفسكي ،واهتمت كريستيفا  -من جهة أخرى -بسيميائية
الخطاب الروائي.
ولقد بدأ االهتمام بالتناص في العالم العربي في أواخر السبعينيات من
القرن العشرين مع بعض النقاد المغاربيين واللبنانيين ،كمحمد مفتاح،
وسعيد يقطين ،ومحمد بنيس ،وبشير القمري ،وسامي سويدان ،وجميل
حمداوي ...وراحوا يفرعونه في شكل أنواع وأقسام ومفاهيم اصطالحية،
يحللون بها النصوص األدبية العربية القديمة والحديثة تحليال ونقدا ،حتى
أصبح هذا المفهوم النقدي شائعا في الساحة الثقافية العربية ،وقلما تخلو
منه دراسة أدبية أو نقدية.
وينبغي للناقد أو المحلل أو القارئ أن يعرف مجموعة من آليات التناص
في أثناء مقاربته للنص األدبي؛ ألنها تساعده على استكناه النص ،وسبر
أغواره .ونذكر من هذه اآلليات اإلجرائية المفاهيم التالية:
 المستنسخات النصية ( ألفاظ وشواهد وعبارات واقتباسات بارزة.)...
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المقتبسات النصية ( تكون في بداية الرواية أو الفصل أو المتن في شكل
نصوص ومقاطع وفقرات موضوعة بين عالمات التنصيص تضيء
الرواية تفاعال وحوارا.)...
العبارات المسكوكة ( أمثال وحكم وعبارات مسكوكة في نسقها اللغوي
والبنيوي بطريقة كلية عضوية ومتوارثة جيال عن جيل ،مثل:أكلت يوم
أكل الثور األبيض ،من جد وجد ومن زرع حصد ،راح يصطاد
اصطادوه.)...
الهوامش النصية :يورد المبدع المتن في عمله اإلبداعي ،ويذيله
بهوامش إحالية ومرجعية .وغالبا ،ماتوضع هذه الهوامش في أسفل النص
أو في آخر العمل؛ حيث تقوم بوظيفة الوصف والتفسير لما غمض من
النص ،وما يحمله من إشارات نصية ،كما فعل عبد هللا العروي في
روايته(أوراق).
الحواشي النصية :قد يرفق المبدع نصه بحواش في بداية العمل ،أوفي
نهايته وآخره لتفسير النص ،بتحديد سياقه ،أوإبراز مناسبته ،أو شرح
بعض األلفاظ ،أو تفسير بعض أسماء األعالم ،أو تعيين المهدى له هذا
العمل ،أو تبيان الدواعي التي دفعته لكتابة النص وتحبيره....
االقتباس :هو أن يأخذ المبدع القرآن والسنة ،ويدرجهما في كالمه
بطريقة صريحة أو غير صريحة...
 التضمين :ويعني أن يضمن المبدع كالمه شيئا من مشهور الشعر أو
النثر لغيره من األدباء والشعراء...
المحاكاة :يلتجئ المبدع إلى توظيف المقتبس أو المستنسخ بطريقة
حرفية دون أن يبدع فيها.
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 اإلحالة :غالبا ،ما نجد الكاتب يوظف بعض الكلمات أو العبارات التي
توحي بإشار ات أو إحاالت مرجعية رمزية أو أسطورية.....
المناص  :Métatexteينطلق المبدع من عمل أو حدث أو فكرة أو
مرجع أو مصدر لمبدع آخر ،فيحاول محاكاته أو نقده ومحاورته  ،كما
فعل بنسالم حميش في روايته( العالمة) ؛ حيث انطلق في تحبيك روايته
وتمطيطها من سيرة العالمة ابن خلدون بطريقة تخييلية فنية رائعة.
 -11االستشهاد :يورد المبدع مجموعة من االستشهادات التي يضعها بين
قوسين أو بين عالمات التنصيص بغية االستدالل واإلحالة وتدعيم قوله.
 -12الباروديا :هي عبارة عن محاكاة ساخرة يتقاطع فيها الواقع
والالواقع ،الحقيقة والالحقيقة ،الجد والسخرية ،النقد والضحك اللعبي.
 -13التهجين أو األسلبة :المزج بين لغتين اجتماعيتين في ملفوظ لغوي
وأسلوبي واحد ،وهذا يعبر عن البولوفونية(التعددية) اللغوية القائمة على
تعدد األصوات ،واللغات ،واألساليب ،والخطابات ،والمنظورات السردية.
ويعبر هذا التعدد ،في الحقيقة ،عن التعددية االجتماعية ،واختالف
الشخصيات في الوعي ،وتنوع في الجذور االجتماعية والطبقية.
 -14الحوار التفاعلي :يعد أعلى مرتبة في التواصل مع النصوص،
والتعالق بها ،واستنساخها .أي :إن المبدع ال يقف عند حدود االمتصاص
واالجترار واالستفادة ،بل يعمد إلى ممارسة النقد والحوار.
 -15المعرفة الخلفية :هي تلك المعرفة التي يتسلح بها قارئ النص اعتمادا
على التشابه النصي ،والسيناريوهات ،والخطاطات ،والمدونات ،التي
يحلل بها النص ،ويفككه تشريحا ،ويعيد تركيبه من جديد .
إذاً ،يقصد بالمعرفة الخلفية الحوارية التناصية ،وتخزين المكتسبات
والموارد بغية إدماجها في أثناء مواجهة وضعيات نصية أو خطابية
59

جديدة .وهي أيضا تراكم المعارف والتجارب في الذاكرة ،وسحبها من
جديد في أثناء التفاعل مع نصوص جديدة؛ ألن القارئ عندما يواجه نصا
ما ال بد أن يستحضر جميع المعلومات واألخبار المتراكمة حول ذلك
الموضوع الذي يشير إليه النص ،فال يمكن له أن يدخل إلى أعماق النص
وهو خاوي الوفاض .لذا ،ينبغي عليه أن يتسلح بذاكرة مليئة بالمعارف
والمعلومات قصد توظيفها في أثناء تقبل نص ما .أما المعلومات المخزنة،
فهي منظمة ومرتبة بشكل ما على غرار البرمجات اإلعالمية والتحسيبية.
إن المعرفة الخلفية مخزنة في الذاكرة في شكل أطر وبنيات ومعطيات
ومراجع وموسوعات قاموسية ومعرفية وثقافية .ويعد مينسكي واضع
نظرية األطر حسب براون ويول )(Brawn etYulle؛ حيث طورها
وجعلها تهتم بالمجال البصري والذاكرة البصرية .ويقول مينسكي عن تلك
الوضعيات الجاهزة أو األطر المعرفية" :حين يواجه شخص ما وضعية
جديدة ( ،)...فإنه يختار من الذاكرة بنية تسمى إطارا .وهو إطار متذكر
92
للتكيف مع الواقع عن طريق تغيير التفاصيل حسب الضرورة".
ومن هنا ،تحضر المعرفة الخلفية في شكل مفاهيم ،وخطاطات ،ومدونات،
وسيناريوهات ،ومعارف ،وموارد ،ومكتسبات ،تسهم كلها في انسجام
النص واتساقه.
 -16النص الموازي :هو عبارة عن مجموعة من العتبات المحيطة داخليا
وخارجيا ،تسهم في إضاءة النص وتوضيحه ،كالعناوين ،واإلهداء،
واأليقون ،والكتابات ،والحوارات ،والمقدمات ،والتعيين الجنسي ....وعلى
الرغم من موقعها الهامشي ،فإنها تقوم بدور كبير في مقاربة النص،
ووصفه سواء من الداخل أم الخارج.

- Brown and Yule: Discourse Analysis.C.U.P.London198. p. 238.
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تلكم  -إذاً -أهم آليات التناص التي تسعفنا في فهم النص وتفسيره ،وتحليله
وتركيبه .وعلينا أن نستبعد السرقات الشعرية  ،وما يتصل بها من مفاهيم
موروثة عن النقد العربي القديم؛ ألن ذلك ال يدخل ضمن التناص الذي يعد
عملية إبداعية فنية م قصودة عن وعي أو عن غير وعي ،الغرض من
توظيفه هو تحقيق الوظيفة الشعرية والجمالية ،والتفاعل مع النص،
والتعالق به نقدا وحوارا.

المطلب الثالث :التهجين
غالبا ،ما يتضمن النص الحواري البوليفوني أقواال مهجنة ،بمعنى أن
المتكلم يستحضر أقوال اآلخرين ،فيهجنها ضمن تعددية أسلوبية بطريقة
حوارية صريحة أو ضمنية.بمعنى أن التهجين الحواري هو عبارة عن
أجوبة عن أسئلة صريحة أو مضمرة .ومن ثم ،فالتهجين هو حجاج
حواري مضمر أو صريح ،أو حوار ضمني أو جلي.
إذاً ،يعني التهجين الجمع بين مجموعة من اللغات واللهجات واألصوات
والمكونات والسمات السردية والمواقف والمنظورات والخطابات
واألجناس واألنواع والرؤى للعالم ،ضمن نسق لغوي أو ملفوظ سردي
واحد .بمعنى ،أن يدمج المتكلم في الرواية مجموعة من المكونات
والسمات التي تعتمد عليها الرواية في نظام لساني واحد ،والهدف من ذلك
كله هو خلق تعددية أسلوبية حوارية وبوليفونية وديالوجية بامتياز ،تعكس
تعددية مجتمعية .وبالتالي ،تحيل على تعددية في المواقف والرؤى
اإليديولوجية والطبقية والمهنية.
في حين ،يتحدث باختين عن التهجين ضمن مفهوم ضيق خاص؛ حيث
يعرفه بأنه "مزج لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد ،وهو أيضا التقاء
وعيين لسانيين مفصولين بحقبة زمنية ،وبفارق اجتماعي ،أو بهما معا،
داخل ساحة ذلك الملفوظ.
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وهذا المزيج من لغتين داخل الملفوظ نفسه ،هو طريقة أدبية قصدية (بدقة
أكثر ،نسق من الطرائق).لكن التهجين االإرادي والالواعي هو إحدى
الصيغ الهامة للوجود التاريخي ولصيرورة اللغات .ويمكن القول بوضوح
بأن الكالم واللغات ،إجماال ،يتغيران تاريخيا عن طريق التشعب لنفس
المجموعة اللغوية أو لعدة مجموعات سواء في الماضي التاريخي للغات
93
أو في ماضيهم اإلحاثي ،ودائما يقوم الملفوظ بدور المرجل في المزج".
ويعني هذا أن التهجين هو نقل كالم اآلخرين في كالم السارد المتكلم أو
المتلفظ بغية الحوار معه في جدل صريح أو ضمني ،وقد يكون ذلك النقل
مقصودا أو عفويا .بمعنى أن التهجين هو محاورة حجاجية وخطاب في
شكل جواب صريح أو ضمني عن أسئلة ،يطرحها اآلخر الضمني
والحاضر داخل النص المهجن بوعي أو دون وعي ،أو بإرادة أو بدونها.
وللتمثيل ،يمكن للروائي البوليفوني ،مثال ،أن يستعمل لغتين داخل ملفوظه
السردي ،كأن يستعمل حوارا داخليا  -مثال -يتحدث فيه المتكلم المشخص
الرئيس  .وفي الوقت نفسه ،يرد فيه على شخص أو وعي آخر يستحضره
داخل الملفوظ نفسه .بمعنى يكون هناك وعي مشخص ومؤسلب (بكسر
الصاد والالم) ،ووعي مشخص ومؤسلب (بفتح الصاد والالم) ،داخل
ملفوظ سردي واحد .وبتعبير آخر ،البد أن يحمل ذلك الملفوظ هجنة
قصدية واعية  ،تحيل على صراع القيم واإليديولوجيات ،واختالف األفكار
المتقابلة ،وتباين وجهات النظر.
ويعني هذا أن المتكلم المهجن يورد كالم اآلخرين وينقله ويضمنه في نصه
التلفظي من أجل أن يحاوره أو ينتقده أو يسجاله أو يحاججه أو يقنعه أو
يسخر منه .وقد يكون ذلك التهجين صريحا أو مضمرا ،مقصودا أو

 - 93ميخائيل باختين :شعرية دويستفسكي ،ترجمة :الدكتور جميل نصيف التكريتي ،دار
توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1986م ،ص.108:
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عفويا ،والهدف من ذلك هو خلق حداثة تعددية من جهة ،واالشتغال على
البعد البوليفوني من جهة أخرى.
ومن هنا ،يمكن الحديث عن أنواع فرعية أربعة من التهجين حسب باختين
هي:
أ -التهجين العفوي الالإرادي :ويتحقق بتداخل مجموعة من اللهجات
واللغات والتلفظات التعبيرية األجنبية داخل النسيج اللغوي واللساني نفسه،
دون أن يكون ذلك عن قصدية مسبقة أو نية متعمدة .وغالبا ،ما نجد صورا
للغات متقاطعة ومتداخلة في نسق لغوي واحد بشكل عفوي  ،دون أن
تكون هناك إرادة أو مقصدية صادرة عن المتكلم أو المتلفظ .ويعني هذا أن
التهجين والتداخل اللغوي قد تحققا بشكل عفوي وغير إرادي.
ب -التهجين اإلرادي القصدي :يتعمد المتكلم أن يغرق روايته في بحرر مرن
التفراعالت والتعالقررات والترابطررات الهجينرة مررن أجررل خلرق حواريررة متعررددة
ومركبة ومؤلفة للتعبير عن أنماط الوعي المختلفة ،والمواقف اإليديولوجيرة
المتضاربة.
ج -التهجين الصريح :يقصد به ذلك التهجين الذي يعمد فيه المتكلم إلى
المزج بين تلفظ سردي مباشر وحوار منقول ضمن ملفوظ سردي واحد،
بطريقة واضحة وصريحة ومباشرة ،دون أن يكون ذلك ضمنيا أو بطريقة
خفية.
د -التهجين الخفي :يستند التهجين إلى الجدل الخفي ،والخلط بين حوارين
أحدهما :حوار صريح  ،واآلخر حوار خفي ،يشكالن معا جدال بين
شخصيتين :شخصية حاضرة مشخصة (بكسر الصاد) ،وشخصية غائبة
مشخصة (بفتح الصاد) ،كما يتجلى ذلك واضحا في هذا الحوار الداخلي
الذي يورده باختين في شكل جدل خفي:
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" خضنا منذ أيام حديثا خاصا مع يغستافي إيفانوفيتش ،يقال :إن أهم
فضيلة في هذا البلد -أن تعرف كيف تجمع النقود.قالوا ذلك على سبيل
النكتة(وأنا أعرف أنها نكتة) ،الموعظة األخالقية هنا هي أنه اليتعين عليك
أن تكون عالة على أحد ،وأنا من ناحيتي لست عالة على أحد! لدي
كسرتي من الخبز الذي آكله ،صحيح أنها كسرة خبز بائسة ،وأحيانا حتى
تكون يابسة ،ولكنها موجودة ،حصلت عليها بعرقي ،واستعملها بطريقة
قانونية العيب فيها.على كل ما العمل! وأنا نفسي أعرف أنه ليس مما
سيبعث على االعتزاز أن يعمل المرء نساخا أجل ،ومع ذلك فأنا فخور
بذلك ،فأنا أعمل ،وأريق عرقي .ولكن ماهو المعيب ،في الواقع ،في أني
استنسخ!وهل يرتكب المرء إثما إذا عمل في االستنساخ؟" إنه ،يزعمون
يعمل نساخا!"...
أجل ،وما المخجل في ذل ك؟...على األقل إني بهذه الطريقة أعي اآلن بأني
مهم ،وأن هناك من هو بحاجة إلي ،وأنه ليس في هذا مايبرر إزعاج
اإلنسان بمثل هذه السخافات ،على كل ،دعهم يقولون إني جرذ.إذا كانوا قد
وجدوا هناك شبها.إن هذا الجزء ضروري ،إنه يقدم مايفيد ،ثم إنهم
يتمسكون بهذا الجرذ ،و إنهم ينعمون على هذا الجرذ بمكافأة.هل رأيت أي
جرذ هذا!بالمناسبة لقد تحدثنا كثيرا حول هذه المسألة ياعزيزتي.ال أخفي
عليك ،إني لم يكن في نيتي أن أحدثك حول هذه المسألة غير أني تحمست
قليال.مع ذلك ،فإن المرء يشعر بالراحة ،وهو ينصف نفسه من وقت
94
آلخر"
يالحظ المتلقي نوعا من التهجين والخلط بين الحوارات واألساليب داخل
هذا الكالم الذي ورد في صيغة األسلوب غير المباشر الحر .كأني
بالشخصية المتحاورة تدافع عن نفسها ،وترد على اآلخرين ،وتستحضر
كالم الغير ،فتفنده بالحجة والدليل والبرهان .ويعني هذا أن كالم الغير
 - 94ميخائيل باختين :نفسه  ،ص.303-302:
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حاضر  ،لكن صاحبه غائب .ومن ثم ،يبدو أن هذا الحوار هو نوع من
الجدل الخفي.

المطلب الرابع :األسلبة
يتحقق جواب النص التساؤلي عن جدلية األساليب وتحاورها وتعددها،
كأن يتداخل أسلوب الحاضر مع أسلوب الماضي ،ويكون واحد منهما
جوابا لسؤال الثاني ،والعكس صحيح أيضا .والهدف من تلك األسلبة هو
الحجاج ،والتعريض ،والسخرية  ،والتهكم.
ومن ثم ،يقوم التهجين على تقليد األساليب ومحاكاتها عن طريق
المعارضة والباروديا والمحاكاة الساخرة من أجل خلق حوارية بين
مؤسلب معاصر ومؤسلب قديم ،أو معارضة قصيدة قديمة بقصيدة
معاصرة من أجل إظهار تفوق المبدع المعاصر على المبدع الكالسيكي.
وبهذا ،تتداخل األساليب وتتقاطع ضمن نسيج تلفظي واحد ،فيحتك
األسلوب المعاصر باألسلوب التقليدي ،وتتناطح اللغة الكالسيكية الغريبة
مع اللغة المعاصرة التي تمتاز بالسالسة ،والليونة ،وسهولة الفهم.
ومن هنا ،تقوم األسلبة الروائية على تقليد األساليب ،أو الجمع بين لغة
مباشرة (أ) ،من خالل لغة ضمنية (ب) في ملفوظ واحد ،95أو الجمع بين
أسلوبين  :أسلوب معاصر وأسلوب تراثي داخل ملفوظ كالمي واحد ،كما
نجد ذلك في الكثير من الروايات العربية الحداثية ذات البعد التراثي،
كروايتي( مجنون الحكم) 96و( العالمة) 97لبنسالم حميش ،ورواية(الزيني
بركات) لجمال الغيطاني ،98ورواية(جارات أبي موسى) ألحمد توفيق،99
 - 95حميد لحمداني :أسلوبية الرواية ،ص.88:
 - 96بنسالم حميش :مجنون الحكم ،دار رياض الريس ،لندن1990 ،م.
 - 97بنسالم حميش :العالمة ،دار اآلداب ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 1997م.
 - 98جمال الغيطاني :الزيني بركات،دار الشروق،الطبعة الرابعة 2009 ،م.
 - 99أحمد توفيق :جارات أبي موسى ،منشورات دار القبة الزرقاء ،الطبعة الثانية،
سنة2000م.
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و (جبل العلم) ألحمد المخلوفي ،100و(الوقائع الغريبة في اختفاء سعيد
أبي النحس المتشائل أو المتشائل) إلميل حبيبي ،و(ثالثية غرناطة)
لرضوى عاشور ،101و(بدر زمانه) لمبارك ربيع ،102و(حدث أبو هريرة
قال )...لمحمود المسعدي،103و( األبله والمنسية والياسمين) للميلودي
شغموم ،104و( نوار اللوز ،تغريبة صالح بن عامر الزوفري) لواسيني
األعرج ،105و(لعبة النسيان) لمحمد برادة106؛حيث يقلد هؤالء الكتاب
أساليب السرد التراثي من أجل تحقيق وظائف فنية ،وجمالية ،وداللية،
وتهجينية...
ويرى محمد برادة أن " األسلبة ،عند باختين ،تندرج ضمن التهجين
القصدي الذي هو إحدى طرائق إبداع صورة اللغة في الرواية.وتتميز
األسلبة عن التهجين بأنها التحقق توحيدا مباشرا للغتين داخل ملفوظ
واحد ،بل األسلبة لغة واحدة محينة وملفوظة ،لكنها مقدمة في ضوء اللغة
األخرى .وتلك اللغة األخرى تظل خارج الملفوظ والتتحين أبدا .وفي
األسلبة نجد وعيين لغويين مفردين :وهي من يشخص (وعي المؤسلب)،
107
ووعي من هو موضوع للتشخيص واألسلبة".
ويعني هذا أن التهجين مرتبط بتضمين كالم اآلخرين ضمن نسيج لغوي
وسردي واحد ،ووفق منطق التضمين واالستشهاد من جهة ،أو وفق منطق
 - 100أحمد المخلوفي :جبل العلم ،منشورات مكتبة أم سلمى ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى 2015م.
 - 101رضوى عاشور :ثالثية غرناطة ،دار الشروق ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الثالثة 2001م.
 - 102مبارك ربيع:بدر زمانه ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
األولى سنة 1983م.
 - 103محمود المسعدي :حدث أبو هريرة قال ،...سلسلة عيون المعاصرة ،دار الجنوب
للنشر ،تونس ،طبعة 2000م.
 - 104الميلودي شغموم :األبله والمنسية والياسمين ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 1982م.
 - 105واسيني األعرج:نوار اللوز ،تغريبة صالح بن عامر الزوفري ،دار الحداثة،
بيروت،لبنان ،طبعة 1983م.
 - 106محمد برادة :لعبة النسيان ،دار األمان ،الرباط ،المغرب ،طبعة2003م.
 - 107محمد برادة :نفسه ،ص.26:
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الجدل والحجاج من جهة أخرى .في حين ،تتعلق األسلبة بقضايا األسلوب
وتقليد األساليب واللغات ،ضمن النسق الروائي تنويعا ،وتحاورا،
وتضاربا ،وتناصا ،وإحالة.
ومن األمثلة على ذلك مقطع من رواية( زمن بين الوالدة والحلم) للمبدع
المغربي أحمد المديني:
" ...وقف الرجل ،وأوقف ،وبكى واستبكى ،وكان موقفا جليال
مهيبا.سيرفع الكرب ،يرخى اللجام ،ترفع عقيرة موالنا اإلمام...وبخ بخ:
بلغني ،فيما بلغني ،وبلغت فيما بلغت ،ولقد أبلغت وبلغ لي ،وعن السلف
الصالح ،وغار حراء ،وبحار المعرفة السبع ،وصلنا أنه ياسيد الرجال،
البد من(...ويغضي من مهابته)...البد من بناء سور من حديد على
الجدران ،فتنفس القوم الصعداء..عداء...داء وقام بعدها سيد الناس
108
ليفاجىء الناس :لنشرب الليلة نخب معرفة حكمة اإلمام...مام...مام".
إذاً ،يكون تهجين األسلبة بالجواب عن أسئلة النصوص والخطابات المغيبة
أو الحاضرة ،أو الخلط بين اللغات واألساليب داخل نسق لغوي وسردي
معين ،بخلق حوارية بين أسلوب قديم وحديث ،أو المزج بين لغة كالسيكية
ولغة معاصرة .
المطلب الخامس :المحاكاة الساخرة
تستند المحاكاة الساخرة ،أو الباروديا( ،)Parodyإلى األسلبة الحوارية
والبوليفونية المتعددة.وتتحقق الباروديا عند باختين عندما " تكون فيها
قصدية اللغة المشخصة (بكسر الصاد) متعارضة مع مقاصد اللغة
المشخصة (بفتح الصاد) ؛ مما يجعل اللغة األولى تعمل على تحطيم
الثانية .ويشترط في الباروديا أن تعيد خلق لغة بارودية وكأنها كل

 - 108أحمد المديني :زمن بين الوالدة والحلم ،دار النشر المغربية ،طبعة 1976م ،ص.71:
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جوهري متوفر على منطقه الداخلي ،وكاشف لعالم متفرد مرتبط باللغة
109
التي كانت موضوعا للباروديا".
ويتحقق التهجين بالمحاكاة الساخرة ،بتقليد كالم اآلخرين معارضة
وسخرية ،ومحاكاة أساليبهم بطريقة بارودية ساخرة تقبيحا ،أو تنقيصا ،أو
زراية ،أواستهجانا ،أوازدراء .كما نجد ذلك في الكتابات الساخرة
والهجائية (كتاب البخالء للجاحظ ،مثال).
ومن هنا ،تتجسد الباروديا بمحاكاة أساليب الغير سخرية ،وانتقادا ،وهجاء،
وتسفيها .فنحن نتحدث " بواسطة كلمة اآلخرين.ولكنه -بعكس مايفعله في
تقليد األساليب -يدخل في هذه الكلمة اتجاها دالليا يتعارض تماما مع
النزعة الغيرية.إن الصوت الثاني الذي استقر في الكلمة الغيرية.
يتصادم هنا بضراوة مع سيد الدار األصلي ،ويجبره على خدمة أهداف
تتعارض مع األهداف األصلية تماما ،الكلمة تتحول إلى ساحة لصراع
صوتين اثنين.ولذلك ،ففي المحاكاة الساخرة يتعذر امتزاج صوتين ،بينما
يكون ذلك ممكنا في تقليد األساليب...من الممكن محاكاة أسلوب الغير
محاكاة ساخرة باتجاهات مختلفة ،وأن تدخل إليه نبرات جديدة ،أما تقليده
أسلوبيا فيكون ممكنا ،في الحقيقة ،في اتجاه واحد فقط -باتجاه وظيفته
الخاصة.
إن كلمة المحاكاة الساخرة يمكن أن تكون متنوعة لدرجة كبيرة يمكن أن
نحاكي محاكاة ساخرة أسلوب الغير بوصفه أسلوبا .يمكن أن نحاكي
محاكاة ساخرة طريقة نموذجية على المستوى االجتماعي أو شخصية على
المستوى الفردي ،طريقة في الرؤية ،في التفكير ،في الكالم .باإلضافة إلى
ذلك ،فإن المحاكاة الساخرة تكون عميقة  ،بهذه الدرجة أو تلك ،يمكن أن
 - 109محمد برادة( :موقع باختين في مجال نظرية الرواية) ،تحليل الخطاب الروائي
لميخائيل باختين ،الطبعة األولى ،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ،القاهرة1987 ،م،
ص.25-24:
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تقتصر المحاكاة الساخرة على األشكال اللفظية السطحية  ،غير أن الممكن
كذلك أن تغور هذه المحاكاة الساخرة لتصل إلى المبادىء واألسس العميقة
لكلمة الغير.إضافة إلى ذلك ،فإن كلمة المحاكاة الساخرة يمكن أن تستخدم
من جانب المؤلف بصورة مختلفة :المحاكاة الساخرة تستطيع أن تكون
110
هدفا بذاتها"...
ويعني هذا أن المحاكاة الساخرة هي طريقة أسلوبية قائمة على إيراد
أساليب اآلخرين تضمينا وتناصا وحوارا ،ومحاكاتها بطريقة ساخرة
قوامها :التناقض ،و التضاد  ،والسخرية ،والكروتيسك ،والروح
الكرنفالية...ويوجد هذا النوع من األساليب بكثرة في الروايات العربية
التراثية الساخرة كرواية ( الزيني بركات) لجمال الغيطاني،
ورواية(مجنون الحكم) لبنسالم حميش...
وتتحقق المحاكاة الساخرة بالتقليد ،والمعارضة ،والنقد ،والهجاء،
والباروديا ،والضحك ،والسخرية ،والتناص ،وتقليد األساليب السابقة...من
أجل بناء نص روائي مهجن ومتعدد ومركب وبوليفوني وديالوجي
بامتياز.

المطلب السادس :الحوارية
تعرف فرانسواز أرمينكو ( )Françoise Armengaudالحوارية
( ) Polyphonieبأنها" مكون لكل كالم ،وتعرف كتوزيع لكل خطاب إلى
لحظتين تلفظيتين توجدان في عالقة حالية ،ويقدم المبدأ الحواري من خالل
الحدود التالية :كل تلفظ يوضع في مجتمع معين البد من أن ينتج بطريقة
ثنائية ،تتوزع بين المتلفظين الذين يتمرسون على ثنائية اإلصاتة وثنائية
العرض ،على حد تعبير فرانسيس جاك ،وإن كل كالم إال وله مالكان

 -110ميخائيل باختين :نفسه ،ص.283-282:
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تقريبيان ،وربما كان من المضبوط القول بأن سيدة الكالم الحواري هي
111
العالقة التخاطبية ذاتها".
بمعنى أن الملفوظ التخاطبي كالم دال بامتياز ،مادام يتموضع في مجتمع
المتحاورين والمتناظرين .ومن ثم ،يمتلكون عالقات حوارية وتخاطبية.
ومن ثم ،تقوم الحوارية على عرض الملفوظات المتبادلة ،فتترابط
الحوارات الحالية مع الحوارات السابقة والحوارات الالحقة.
عالوة على ذلك ،يمكن الحديث عن أنواع من الحوارية  ،فهناك حوارية
حجاجية فلسفية وتداولية كما عند فرنسيس جاك ،وحوارية أدبية كما عند
الروسي ميخائيل باختين  ،وحوارية بوليفونية لسانية ولغوية كما عند
أزوالد دوكرو .كما تنقسم الحوارية أيضا إلى حوارية صريحة ،وحوارية
مضمرة ،وحوارية متعددة األصوات.
وتحقق الحوارية مجموعة من الوظائف واألهداف" نجد في الدرجة
األولى أنها تمنح للتلفظ طبيعة نسبية وتفاعلية .وتحكم في الدرجة الثانية
عند المتكلمين -وأكثر في اللحظات التلفظية  -نشاطين اليفترقان عن إرادة
القول والفهم :في الداللة والفهم .حين ،تكون العالقة التخاطبية غير
متعادلة ،أو حين تكون موضوعا لنفي صراعي في الخطاب .وتحكم
الحوارية في الدرجة الثالثة الداللة العميقة للتلفظ :مادامت اآللية اإلحالية
والمضمون القضوي ،والقوة اإلنجازية للجملة في وضعية تخاطبية.
وتعد آثار الحوارية في مفهوم المتكلم هامة بصفة خاصة .إذ تلغي استقالل
الفاعل المتكلم تجاه الدالالت الموصلة .ويحيل التحليل المتعالي ،في عالقة
112
بهذا ،ال على الفاعل ،بل على العالقة التخاطبية نفسها".

 - 111فرانسواز أرمينكو :المقاربة التداولية ،ترجمة :سعيد علوش ،المؤسسة الحديثة للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى سنة 1987م ،ص.112:
 - 112فرانسواز أرمينكو :المقاربة التداولية،ص.112:
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ومن هنا ،تتجاوز الحوارية الجملة ،مادام التخاطب قائما على السؤال
والجواب ،وتجاوز للمتكلم إلى العالقة التخاطبية التي تجمع بين المتكلم
والمتلقي ،ووجود إحالة على األشخاص وإحالة على العالم سياقا ومقاما.
أما فيما يخص الحوارية المتعددة في األدب ،فتنبني على تعددية في
األطاريح واألفكار واإليديولوجيات ووجهات النظر ،وتعدد في الرواة
والسراد ،وتعدد في اللغات واللهجات واألساليب ،واعتماد السخرية
والباروديا والتهجين واألسلبة والتناص .بمعنى أنها رواية تفاعلية نسبية
تحتكم إلى دمقرطة السرد والرؤية واإليديولوجيا.
ويعرف ميخائيل باختين الرواية البوليفونية بقوله ":إن الرواية المتعددة
األصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع .وبين جميع عناصر البنية
الروائية ،توجد دائما عالقات حوارية.أي :إن هذه العناصر جرى وضع
بعضها في مواجهة البعض اآلخر ،مثلما يحدث عند المزج بين مختلف
األلحان في عمل موسيقي.حقا إن العالقات الحوارية هي ظاهرة أكثر
انتشارا بكثير من العالقات بين الردود الخاصة بالحوار الذي يجري
التعبير عنه خالل التكوين ،إنها ظاهرة شاملة تقريبا ،تتخلل كل الحديث
البشري وكل عالقات وظواهر الحياة اإلنسانية ،تتخلل تقريبا كل ماله
113
فكرة ومعنى".
وهكذا ،تنبني الرواية البوليفونية على تعدد المنظورات السردية ووجهات
النظر(الرؤية من الخلف -الرؤية الداخلية  -الرؤية من الخارج) .باإلضافة
إلى تعدد الضمائر السردية (ضمير المتكلم -ضمير المخاطب -ضمير
الغائب) ،وتعدد الرواة والسراد الذين يعبرون عن اختالف المواقف
الفكرية ،وتعدد المواقف اإليديولوجية ،واختالف وجهات النظر تواصال
وتبليغا واقتناعا .بمعنى أن كل قصة نووية يسردها سراد مختلفون ،كل
 - 113ميخائيل باختين :شعرية دويستفسكي ،ترجمة :جميل نصيف التكريتي ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1986م ،ص.59:
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سارد له رؤيته الخاصة إلى زاوية الموضوع .أي :يعطي المؤلف
للشخوص الحرية والديمقراطية في التعبير عن وجهات نظرها ،دون
تدخل سافر من المؤلف لترجيح موقف على حساب موقف آخر ،بل يترك
كل شخص يدلي برأيه بكل صراحة وشفافية ،فيعلن منظوره تجاه الحدث
والموقف بكل صدق وإخالص ،ثم يعبر عن نظره وإيديولوجيته بكل
مصداقية ،دون زيف أو مواربة أو تغيير لكالمه .كأن تعبر شخصية ما
عن رؤيتها اإلسالمية ،وتعبر شخصية أخرى عن رؤيتها االشتراكية،
وشخصية ثالثة عن الرؤية الشيوعية ،وشخصية رابعة عن رؤية
أرستقراطية ،وهكذا دواليك  .لكن للقارىء الحق الكامل في اختيار الرؤية
التي يراها مقنعة ووجيهة ،دون أن يفرض عليه الكاتب أو المؤلف أو
السارد المطلق رؤية معينة  ،عبر مجموعة من اآلليات كترجيح وجهة
نظر شخصية معينة ،وتسفيه آراء الشخصيات األخرى عن طريق التقويم
الذاتي واالنفعالي ،وإصدار أحكام القيمة.
إذا ً  ،يتضمن النص الحواري رؤى متعارضة ومتناقضة لرؤية الكاتب
التي تعبر عنها شخصية ما في الرواية .وفي هذا السياق ،يقول باختين":
إن فكرة المؤلف المقبولة والكاملة القيمة يمكنها أن تضطلع  ،في عمل
أدبي من النمط المنولوجي ،بثالث وظائف :أوال ،إنها تعتبر األساس الذي
تستند إليه الرؤيا نفسها وتصوير العالم ،المبدأ الذي يعتمد عليه في اختيار
المادة وتوحيدها ،المبدأ الذي يقرر النبرة األحادية اإليديولوجية لجميع
عناصر العمل األدبي.ثانيا ،يمكن تقديم الفكرة على اعتبارها استنتاجا
واضحا بهذه الدرجة أو تلك ،أو واعيا مستخلصا من المادة التي يجري
تصويرها .ثالثا وأخيرا ،فإن فكرة المؤلف يمكن أن تكتسب تعبيرا مباشرا
داخل الموقف اإليديولوجي للبطل الرئيس.

72

الفكرة بوصفها مبدأ في التصوير ،تندمج مع الشكل .إنها تحدد كل النبرات
الشكلية ،وكل تلك األحكام اإليديولوجية التي تصوغ الوحدة الشكلية
لألسلوب الفني والنغمة الوحيدة للعمل األدبي.
إن الطبقات الدفينة لهذه اإليديولوجيا التي تتحكم بصياغة الشكل ،الطبقات
التي تحدد الخصائص األساسية في األصناف األدبية ،تحمل طابعا تقليديا،
وهي تتراكم وتتطور عبر العصور ،إلى هذه الطبقات الدفينة الخاصة
114
بالشكل ينتمي حتى االتجاه المونولوجي الفني الذي وقع اختيارنا عليه".
إذاً ،فالرواية الحوارية هي التي تقدم أنماطا متنوعة من الوعي
والتصورات اإليديولوجية المختلفة ،دون أن يفرضها المؤلف على
المتلقي ،بل يترك له الحرية في اختيار األنسب .إن الرواية الحوارية هي
التي تقوم على الفكرة األطروحة.أي :اإليديولوجيا.
والتقتصر الرواية الحوارية على أنماط الفكر والوعي واإليديولوجيا وتعدد
الشخصيات فقط ،بل تتعدى ذلك إلى اللغات واألساليب .وفي هذا يقول
باختين ":وهكذا ،فجميع لغات التعدد اللساني ،مهما تكن الطريقة التي
فردت بها ،هي وجهات نظر نوعية حول العالم ،وأشكال لتأويله اللفظي،
ومنظورات غيرية داللية وخالفية .بهذه الصفة ،يمكنها جميعا أن تتجابه،
وأن تستعمل بمثابة تكملة متبادلة ،وأن تدخل في عالئق حوارية.بهذه
الصفة ،تلتقي وتتعايش داخل وعي الناس ،وقبل كل شيء داخل وعي
الفنان -الروائي الخالق .وبهذه الصفة أيضا ،تعيش حقيقة ،وتصارع،
وتتطور داخل التعدد اللساني االجتماعي.وألجل ذلك ،تستطيع جميع
اللغات أن تتخذ موضعا لها على صعيد الرواية الفريد الذي يمكنه أن يجمع
األسلبات البارودية للغات أجناس متنوعة ،ومظاهر مختلفة من أسلبة
وتقديم لغات مهنية ملتزمة ،مع لغات أجيال تشتمل على لهجات اجتماعية
وغير اجتماعية...جميع تلك اللغات يمكن أن يجتذبها الروائي لتنسيق
 - 114ميخائيل باختين:نفسه،ص.117:
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تيماته ،وتخفيف حدة التعبير (غير المباشر) عن نواياه وأحكامه القيمية.
ألجل ذلك ،نلح باستمرار ،على المظهر اللغوي ،الداللي والتعبيري .أي:
القصدي ،ألنه القوة التي تنضد وتنوع اللغة األدبية ،وال نولي نفس
االهتمام للعالمات اللسانية (زخارف المفردات ،وتناغمات المعنى ،إلخ)...
في لغات األجناس والرطانات المهنية وغيرها ،ألنها ،إذا جاز القول،
رواسب متحجرة عن سيرورة النوايا ،وعن العالمات التي أهملها العمل
الحي الذي تنجزه النية المؤولة لألشكال اللسانية المشتركة.إن تلك
العالمات الخارجية ،ملحوظة ومثبتة من وجهة النظر اللسانية ،اليمكن
115
فهمها ودراستها بدون فهم تأويلها المقصدي".
وعليه ،تسهم الحوارية في تحويل النصوص والخطابات إلى أجوبة ضمنية
وصريحة ،تعبر عن أسئلة تأسيسة جوهرية وكبرى.

المطلب السابع :الحجاج
يتضمن النص حججا صريحة وضمنية ،مادام النص جوابا عن أسئلة جلية
أو خ فية.بمعنى أن النص عبارة عن عملية استداللية قائمة على البراهين،
واألدلة ،واألقيسة ،والحجج المختلفة والمتنوعة للرد على األسئلة التي
تطرح في الواقع الذي يعاصره ويراهنه الخطاب .بمعنى أن المؤلف يجيب
عن أسئلة عصره  ،باستخدام حجج عقلية ونصية وواقعية للرد على
مختلف األسئلة التي يطرحها اإلنسان والمجتمع.لذا ،فكل خطاب أو نص
هو نتاج األسئلة التي يطرحها الواقع الذي يعيش فيه المبدع أو الكاتب أو
المؤلف .ومن هنا ،فالخطابات والنصوص هي أجوبة عن أسئلة صريحة
ومضمرة ،سواء أكانت تلك األسئلة مرتبطة بالماضي أم الحاضر أم
المستقبل.وبالتالي ،يصبح النص جوابا عن اقتراحات ،واعتراضات،
وانتقادات ،وردود مجملة أو مفصلة ،كلية أو جزئية ،صريحة أو مضمرة،
 - 115ميخائيل باختين :الخطاب الروائي ،ترجمة :محمد برادة ،دار األمان ،الرباط ،المغرب،
الطبعة الثانية سنة 1987م ،ص.54:
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جلية أو خفية.ومن هنا ،ينبغي على محلل النصوص والخطابات أن يحدد
الجواب والسؤال في الوقت نفسه ،بتبيان مختلف الحجج واألدلة التي
يستعملها النص في خطابه اإلقناعي ،والتأثيري ،والتغليطي ،والجدلي،
واالقتناعي ،والحواري.
وعليه ،يعرف الحجاج بأنه عبارة عن أدلة وحجج ومقاييس جدلية
ورياضية ومنطقية وعقلية ،يتسلح بها المحاجج لمواجهة الخصم أو الغير
قصد إفحامه ،أو التأثير فيه ،أو إقناعه ،أو دفعه إلى االقتناع بوجهة نظره.
ومن ثم ،التقتصر اللغة الطبيعية على الوظيفة التواصلية فحسب ،بل لها
وظيفة حجاجية بامتياز.وفي هذا الصدد ،يقول الباحث المغربي أبو بكر
العزاوي عن النظرية اللغوية في الحجاج ":إننا نتكلم عامة بقصد التأثير.
وهي تحاول(النظرية) أن تبين أن اللغة تحمل ،بصفة ذاتية وجوهرية،
وظيفة حجاجية.أي :إن هذه الوظيفة مؤشر لها في بنية األقوال نفسها ،وفي
المعنى وكل الظواهر الصوتية والصرفية والمعجمية والتركيبية والداللية.
وتنتمي دراسة الحجاج إلى البحوث التي تسعى إلى اكتشاف منطق
اللغة.أي :القواعد الداخلية للخطاب ،والمتحكمة في تسلسل األقوال وتتابعها
بشكل متنام وتدريجي.وبعبارة أخرى ،فإن الحجاج يتمثل في إنجاز
116
تسلسالت استنتاجية داخل الخطاب".
إذاً ،فالحجاج ( )Argumentationهو ذلك الفعل الذي يهدف إلى
اإلقناع ،والتأثير ،واالقتناع ،والبرهنة ،واالستدالل المنطقي السليم.ويعني
هذا أن الحجاج ينصب على العمليات التالية:
 اإلقناع العقلي ( )Convaincreالذي يرتبط بالمتكلم الذي يحاول أن
يجبر اآلخر على االقتناع.

 - 116أبو بكر العزاوي :اللغة والحجاج ،مؤسسة الرحاب الحديثة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
الطبعة األولى سنة 2009م ،ص.7:
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 االقتناع ( )Convictionالذي يرتبط بالمخاطب السامع ودوره في
عملية االقتناع بما يقدم له من قضايا وحجج.
 التأثير العاطفي والوجداني ( )Persuaderالقائم على إثارة
العواطف ،والمشاعر ،واألهواء.
 االستدالل والبرهنة ( )L’art de démontrerالقائمة على الوقائع
واألحداث والتجارب واالفتراضات في عالقة تامة بالنتائج.
ويعد الحجاج ظاهرة لغوية ولسانية وبالغية وخطابية ومنطقية بامتياز.
ومن ثم ،فهو يرتكز على مجموعة من العمليات المنطقية أو القضايا
االستداللية المختلفة لتثبيت الحق ،وتمييزه عن الباطل .و قد ينبني أيضا
على مجموعة من الروابط والمبادئ والبرامج واإلستراتيجيات إلقناع
المخاطب واستمالته والتأثير فيه  ،أو الحوار معه بغية اإلذعان ،أو
االقتناع ،أو التسليم بصحة الدعوى المقدمة له ،وقد يعني مجموعة من
المقدمات االستداللية التي تفضي إلى نتائج معينة عبر مبرهنات منطقية
منسجمة وسليمة.
وعليه ،فالحجاج عبارة عن خطاب حواري تواصلي ديمقراطي تشاركي
بامتياز ،وهو نقيض العنف ،واإلرهاب ،واإلكراه ،والحرب ،والتطرف.
فهو يستلزم  -حسب بيرلمان ( )Perelmanوألبريخت
تتيكا( - 117)Olbrechts-Tytecaاإلقناع ،والحوار ،واالختالف،
والتسامح ،والتفاهم ،والتعايش ،وحرية الرأي والمعتقد .ويحصران
موضوع الحجاج في " درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي

- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Presses Universitaires de
France, Paris, 1958.
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باألذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات ،أو أن تزيد في
درجة ذلك التسليم".118
وتتمثل غاية الحجاج عندهما في " جعل العقول تذعن لما يطرح عليها
من آراء،أو يزيد في درجة ذلك اإلذعان .فأنجح الحجاج ما وفق في جعل
حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل
المطلوب( إنجازه أو اإلمساك عنه) ،أو هو ما وفق على األقل في جعل
السامعين مهيئين للقيام بذلك العمل في اللحظة المناسبة"119.
إذاً ،يعني الحجاج  -حسب شاييم بيرلمان وتيتيكا( Chaïm Perelman
 " - ) Lucie Olbrechts-Tyteca/الطريقة التي بها تقدم الحجج
وتعرض منطقيا وعقالنيا من أجل الدفاع عن فرضية أو تفنيدها من أجل
120
جعل الغير يقتنع بها أو رفضها".
إذاً ،فالحجاج عبارة عن آليات وأساليب وعمليات وروابط لغوية،
ومنطقية ،وجدلية ،وفكرية ،وتداولية ،وخطابية ،توظف في أثناء إنتاج
الملفوظ النصي أو الخطابي ،شفويا كان أم كتابيا ،بغية التأثير ،واإلقناع،
واالقتناع ،والحوار .ويعني هذا أن الحجاج مرتبط بالمتكلم ،والمخاطب،
والمقصدية ،واالستلزام الحواري.ويرى أبو بكر العزاوي أن " الحجاج
فعالية تداولية خطابية جدلية ،وهو تقديم مجموعة من الحجج التي تخدم

- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique :5.
119
- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Ibid, :59.
120
- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Presses Universitaires de
France, Paris, 1958.
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نتيجة معينة .وهو أيضا منطق اللغة واالستدالل المرتبط باللغات
121
الطبيعية".
ويرى علي الشبعان أن الحجاج " بنية لغوية مركبة تنفعل بالمقامات
وتتأثر باألسيقة  ،كما تصورنا الحجة كيانا مجردا وهيكال فارغا ،يشغله
المحاج /المؤول بالتصورات والمواقف التي تتوافق ومبادئ اعتقاده
وتتوازى مع مراجع المذهب الذي ينتمي إليه فكره ،يوجه نسق استدالالته
122
ويبنين تصوراته للعالم واألشياء".
وبناء على ماسبق ،فالنص أو الخطاب عبارة عن مجموعة من الجمل
والفقرات والمتواليات والمقاطع التي تترابط فيما بينها  ،اتساقا وانسجاما
وحوارية ،بواسطة مجموعة من الروابط والعمليات والعالقات المنطقية
والبرهانية واالستداللية والحجاجية بغية التأثير ،واإلقناع ،واالقتناع.
إذاً ،فالخطاب -حسب أبو بكر العزاوي "-هو مجموعة من األقوال والجمل
ومجموعة من العالئق الداللية المنطقية القائمة بينها ،أو بتعبير حجاجي
هو مجموعة من الحجج والنتائج التي تقوم بينها أنماط مختلفة من العالئق،
فالحجة تستدعي الحجة المؤيدة أو المضادة لها  ،والدليل يفضي إلى نتيجة
والنتيجة تفضي إلى دليل آخر ،وكل قول يرتبط بالقول الذي يسبقه ويوجه
القول الذي يتلوه ،وبعبارة أخرى ،فإن األقوال والجمل تقوم بينها عالقات
منطقية وداللية مثل الشرط والسببية ،واالستلزام واالستنتاج والتعارض
وكلها عالئق حجاجية استداللية ،ومجموع هذه العالئق هو ما يكون البنية

- 121أبو بكر العزاوي :حوار حول الحجاج ،األحمدية للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 2010م ،ص.9:
 - 122علي الشبعان :الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل في نماذج ممثلة من تفسير سورة
البقرة ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بنغازي ليبيا ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2010م،
ص.26:
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المنطقية للنص أو الخطاب المقصود وهو ما نسميه عادة بمنطق الخطاب
123
أو المنطق الطبيعي".
وال يقتصر الحجاج على المنطق والبرهان واالستدالل والمذهب الكالمي
فحسب ،بل يتجاوز ذلك إلى مجاالت لغوية وخطابية واسعة أساسها اللغة
والتلفظ .كما يتجاوز الحجاج مفهومي التأثير واإلقناع إلى مفاهيم أكثر
اتساعا تتعلق بالحوار ،والجدل ،والتواصل ،والمناقشة ،والمشاركة،
والمناظرة ،واالقتناع ،والجدال ،واالختالف ،والتعايش ،والتسامح،
والتثاقف ،والحرية ...،في هذا اإلطار ،يقول محمد صولة ":إن كلمة
الحجاج بحكم صيغتها الصرفية الدالة على معنى المشاركة في تقديم
الحجج وعلى مقابلة الحجة بالحجة مؤهلة أكثر من كلمة االستدالل لتؤدي
مفهوما مهما جدا تقوم عليه النظرية الحديثة ( )Argumentationوهو
مفهوم المناقشة والحوار.فظهر من ذلك أن الحجاج أشمل وأوسع من
االستدالل البرهاني الذي ظل رغم انتقاله بين علوم مختلفة يحافظ على
حده المنطقي األول فهو على العموم مجرد استنتاج قضية من أخرى
استنتاج لزوم وتوقف وضرورة.لهذا عد في نظرية الحجاج الحديثة نقيضا
124
للحجاج الذي ينطلق من مبدإ الحرية ويقوم على الحوار".
ويمكن التمييز بين الحجاج الجدلي ذي الطبيعة المنطقية واالستداللية
والفلسفية ،والحجاج الخطابي الذي يقوم على التأثير العاطفي ،وجذب
اآلخر ذهنيا ووجدانيا ،و" إلى إرضاء الجمهور واستمالته ولو كان ذلك
بمغالطته وخداعه وإيهامه بصحة الواقع على نحو تبدو معه الخطابة -من
هذه الناحية على األقل -من قبيل التخييل.على هذا قد يفسر لنا تنزيل

 - 123أبو بكر العزاوي :حوار حول الحجاج ،ص.38-37:
 - 124عبد هللا صولة :الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية ،دار الفارابي،
بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية سنة 2007م ،ص.9:
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الخطابة في سلم الصناعات الخمس في المنطق ،منزلة وسطى بين صناعة
125
الجدل وصناعة الشعر أو التخييل".
وللتوضيح أكثر ،إذا كان الحجاج المنطقي أو الجدلي يستخدم من أجل
إثبات الحق ،وتبيان صدق القضية من كذبها ،أو صناعة البرهان
واالستدالل ،فإن الحجاج الخطابي يوظف الستمالة الغير المخاطب،
والتأثير فيه ذهنيا ،ووجدانيا ،وعاطفيا  ،وحركيا.
ويمكن الحديث عن أنماط عدة من الخطابات ذات الطبيعة الحجاجية
كالخطاب القضائي االستشاري ،والخطاب الفلسفي ،والخطاب اإلشهاري،
والخطاب السردي ،والخطاب الخطابي (بفتح الخاء) ،والخطاب الشعري،
والخطاب القرآني ،والخطاب البصري ،والخطاب السياسي ،والخطاب
الفني ،وخطاب األمثال ،إلخ...
ولكن اليعني هذا أن جميع الخطابات حجاجية بصفة مطلقة ،فثمة أقوال
وتلفظات وخطابات ونصوص ليست حجاجية .وفي هذا الشأن ،يقول
محمد صولة":إننا نروم الوقوف وسطا بين هذين الطرفين (المذهب
المنطقي والشكلي والرياضي الضيق لبيرلمان وتيتيكا ،والمذهب اللغوي
الواسع لديكرو وأنسكومبر)  ،فالرأي عندنا أنه ما كل حجاج بفصل أو
وصل.كما أنه ما كل قول بحجاج ،وليست اللغة بكل وحداتها المعجمية
ذات طاقة حجاجية في ذاتها.وفوق هذا وذاك فإن لطبيعة النص دورا
126
أساسيا في إكساب لغته بعدا حجاجيا أو عدم إكسابها إياه ،فعند روبول
وهو محق إلى حد المحالة ،أن من أنماط اإلبداع ما ليس حجاجا والهو
مراد به اإلقناع أصال مثل " القصيدة الغنائية والتراجيديا والميلودراما

 - 125عبد هللا صولة :الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية،ص.18:
126
-O.Reboul : Introduction à la rhétorique, P.U.F.Paris :4.
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والملهاة والرواية [غير التعليمية] والقصص الشعبي والحكايات
127
العجيبة""
ومن جهة أخرى ،يمكن الحديث عن أنواع عدة من الحجاج ،كالحجاج
الجدلي ،والحجاج المنطقي االستداللي ،والحجاج الحواري ،والحجاج
اللغوي واللساني ،والحجاج البالغي ،والحجاج التداولي ،والحجاج
األسلوبي ،والحجاج الخطابي،والحجاج التواصلي...
وعلى العموم ،فالحجاج عبارة عن روابط وعوامل وإستراتيجيات وتقنيات
بالغية ،ولغوية ،ومنطقية ،وفلسفية ،وأصولية ،وكالمية  ،تنتمي إلى
اللسانيات ،والبالغة القديمة والحديثة ،والمنطق الطبيعي ،وعلم الكالم،
وفلسفة العلوم ،وأصول الفقه ،128...هدفه األساس هو إقناع المخاطب
والتأثير فيه  ،ودفعه إلى الجدل ،واالقتناع ،والتساؤل .
ومن جهة أخرى ،يمكن الحديث عن أنواع مختلفة من الحجج واألدلة  ،فقد
صنفها أرسطو ،في كتابه (فن الخطابة) ،إلى حجج استقرائية كالمثال،
وحجج استنباطية كالقياس(الضمير) .129وينطلق القياس من مقدمات
ممكنة .وبالتالي ،فهو ينقسم إلى محتمالت ( )Eikotaكأن يحب ابن اباه؛
وعالمات يقينية ،مثال أن المرأة التي ترضع قد أنجبت؛ وعالمات بسيطة،
مثال أن الرماد الذي يشير إلى وجود النار من قبل.
أما بيرلمان وتيتيكا  ،فقد صنفا الحجج ،في كتابهما( ،مختصر الحجاج)،
في أربعة أصناف:
 الحجج شبه المنطقية من نوع (الفلس هو الفلس)؛
 الحجج المؤسسة على بنية الواقع  ،مثل :الحجة باألولى؛
 - 127عبد هللا صولة :نفسه ،ص.40:
 - 128أبو بكر العزاوي :الخطاب والحجاج ،مؤسسة الرحاب الحديثة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
األولى 2010م ،ص.37:
 - 129أوليفيي روبول :مدخل إلى الخطابة ،ص.194-193:
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 الحجج المؤسسة لبنية الواقع  ،مثل :التمثيل؛
 الحجج التي تفصل أفهوما ،مثل :التمييز بين الظاهر والواقع.130
وهناك من تحدث عن حجاج المرسل ،وحجاج الرسالة ،وحجاج المتلقي
كروالن بارت؛ أو حجاج اإليتوس ،وحجاج اللوغوس ،وحجاج الباتوس
كما عند شيشرون( ،) Cicéronوكانتيليان( ،)Quintilienوخطباء
اليونان .بمعنى أن كانتيليان قد خص دراسة مطولة " عن اإليتوس
والباتوس ،مفهومين أبقى عليهما بالالتينية محتجا (مثلما نحن) بأنهما
اليقبالن الترجمة.حد اإليتوس والباتوس كصنفين من االنفعالية؛ االنفعالية
األولى  ،هادئة ،متزنة ،ودائمة ،وخاضعة للمراقبة األخالقية؛ والثانية،
فجائية ،وعنيفة ،والتقهر.وبا لتالي غير مسؤولة.يميز كانتيليان  ،مثل
الخطابة الالحقة ،بين صنفين من االنفعالية ،لكن دون أن يحدد واضح
التحديد أن الواحدة منهما تخص الخطيب ،واألخرى تخص السامعين.
في كل األحوال ،خلقت الخطابة علم نفس حقيقي ،سيستفيد منه كل األدب،
خاصة المسرح.تصدر جميع تحليالت األحاسيس واألهواء عن
الخطابة".131
ويحيل اللوغوس الذي استخدم في مجاالت على الخطاب في حد ذاته ،أو
يحيل على الرسالة ،أو الحجاج ،أواألسلوب ،أو الصور البالغية ،أواللغة،
أو ترتيب الحجج.و" إذا كان اإليتوس يخص الخطب والباتوس السامعين،
فإن اللوغوس (اليستعمل أرسطو هذا المفهوم الذي نستخدمه تبسيطا)
يخص حجاج الخطاب بمعناه األصح.إنه المظهر الجدلي المحض للخطابة
الذي يستعيده أرسطو كليا من كتاب المواضع"132...

 - 130أوليفيي روبول :نفسه ،ص.194-193:
 - 131أوليفيي روبول :نفسه ،ص.77:
 - 132أوليفيي روبول :نفسه ص.77:
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وتنقسم الحجج ،في منظورنا الشخصي ،إلى حجج نصية /نقلية كأن نحتج
بشواهد من القرآن والسنة النبوية الشريفة ،وحجج عقلية خاضعة للقياس
والمنطق والضمير األرسطي ،وحجج لغوية تعتمد على الحدود والتعاريف
والمشتقات اللغوية واالصطالحية ،وحجج واقعية التي تنبني على الواقع
أو التي تؤسس بنية الواقع ،وحجج علمية تنبني على التجارب والنظريات
العلمية.
وتتنوع الحجج أيضا إلى أدلة خارجية وأدلة داخلية ،فاألدلة الخارجية هي
التي تتمثل في الشهادات ،واالعترافات ،والقوانين ،والعقود ،إلخ.وأما
األدلة الداخلية ،فهي التي" يخلقها الخطيب ،وهي تتوقف على منهجه
133
وموهبته الشخصية؛ إنها طريقته الخاصة في الدفاع عن ملفه ودعمه".
ومن هنا ،يتحول النص أو الخطاب إلى جواب محتمل وممكن عن سؤال
ضمني أو صريح .بيد أن هذا الجواب متماسك ومتسق بالحجج واألدلة
الداخلية والخارجية المتسلسلة والمترابطة بشكل منطقي وسببي.

المبحث الرابع :الخطوات المنهجية
ترتكز المقاربة التساؤلية على مجموعة من الخطوات المنهجية التي يمكن
حصرها في مايلي:
 التمييز بين النصوص والخطابات الحجاجية وغير الحجاجية.بمعنى
التركيز على الملفوظ الحجاجي الذي يتضمن البعد الحجاجي لدراسته
وتحليله وتأويله .ومن ثم ،االبتعاد  ،قدر اإلمكان ،عن الملفوظ اإلنشائي
الذي اليحمل وظيفة حجاجية وإقناعية.أي :ثمة نصوص إبداعية وفنية
وجمالية ذات طبيعة إنشائية وتعبيرية اليراد منها التواصل والحجاج
واإلقناع ،فهذه النصوص التهمنا في شيء ،ويمكن تأويلها وفق مقاربات
نقدية أخرى.بيد أن هناك نصوصا تواصلية تحمل رسائل ومقصديات
 - 133أوليفيي روبول :نفسه ص.78:
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مباشرة وغير مباشرة ،وتتضمن أهدافا إقناعية وتأثيرية.وفي هذه الحالة،
يمكن إخضاعها لمشرح التأويل الحجاجي.ويعني هذا كله التركيز على
النصوص و الخطابات التي تحمل مقصدية حجاجية بشكل أساس.
ولكن اليعني هذا أن جميع الخطابات حجاجية بصفة مطلقة ،فثمة أقوال
وتلفظات وخطابات ونصوص ليست حجاجية .وفي هذا الشأن ،يقول
محمد صولة" :إننا نروم الوقوف وسطا بين هذين الطرفين (المذهب
المنطقي والشكلي والرياضي الضيق لبيرلمان وتيتيكا ،والمذهب اللغوي
الواسع لديكرو وأنسكومبر)  ،فالرأي عندنا أنه ما كل حجاج بفصل أو
وصل.كما أنه ما كل قول بحجاج ،وليست اللغة بكل وحداتها المعجمية
ذات طاقة حجاجية في ذاتها.وفوق هذا وذاك فإن لطبيعة النص دورا
134
أساسيا في إكساب لغته بعدا حجاجيا أو عدم إكسابها إياه ،فعند ريبول
وهو محق إلى حد المحالة ،أن من أنماط اإلبداع ما ليس حجاجا والهو
مراد به اإلقناع أصال مثل " القصيدة الغنائية والتراجيديا والميلودراما
والملهاة والرواية [غير التعليمية] والقصص الشعبي والحكايات
العجيبة"".135
بيد أن الباحثة روث أموسي( )R.Amossyتقر أن الحجاج" يخترق كل
الخطابات بدرجات وكيفيات مختلفة؛ ومن ثم فال وجود لخطابات خالية من
الحجاج ،إال إذا افترضنا وجود خطابات تمثل إجابات على ماهو بدهي،
اليثر أي اختالفات؛ ففي هذه الحال ينتفي الحجاج .وبناء عليه ،فإنها تدعو
إلى أن نستبدل بالتقابل اإلشكالي بين الحجاجي والالحجاجي ،تصورا
يقترح مفهوما للحجاج متنوع المظاهر ،يتشكل من قطبين متطرفين؛ تمثل
أحدهما الخطابات التي تقوم على اصطدام الدعاوى المتعارضة في
حاالتها القصوى ،وتمثل القطب المعاكس الخطابات اإلخبارية والسردية
-O.Reboul : Introduction à la rhétorique, P.U.F.Paris :4.
 - 135عبد هللا صولة :نفسه ،ص.40:
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التي تبدو مجردة في الظاهر من أي قصد إقناعي ،وإنما يحصل تأثيرها
في اآلخر نحو خفي.وبين هذين القطبين تقوم خطابات حجاجية مختلفة؛
من قبيل الخطابات التي يروم فيها الخطيب حمل المتلقي على اإلذعان
136
لدعوى ما ،والخطابات التي تقوم على الحوار والتفاوض".
ويطرح دومينيك مانغونو ( )Dominique Maingueneauالطرح
نفسه بقوله ":هل يجوز وضع حدود ما للملفوظات الحجاجية بالمعنى
الدقيق؟ أال تمتلك جميع الملفوظات ،بشكل ظاهر أو خفي ،بعدا
حجاجيا؟"137
وهنا ،يمكن الحديث ،على حد تعبير روث أموسي -عن الغرض الحجاجي
من جهة ،والبعد الحجاجي من جهة أخرى .فاألول يدل على النصوص
والخطابات التي تحمل أطروحة حجاجية واضحة وجلية .في حين ،يدل
الثاني على النصوص والخطابات التي تتضمن حجاجية ضمنية وخفية
وغير صريحة .ومن النصوص الحجاجية الصريحة الخطب،
والمحاورات ،والسجاالت ،والمناظرات ،واإلعالم ،والخطب السياسية،
والمرافعات ،والمشاجرات ،والمواعظ الدينية ،واللوحات اإلشهارية....أما
يتعلق بالبعد الحجاجي  ،فيتمثل في الشعر ،والرواية ،والقصة ،والرحلة،
والنادرة ،إلخ...
ويرى محمد مشبال أن" هذا الفصل بين مفهومي الغرض الحجاجي والبعد
الحجاجي الذي أسعف الباحثة في دعم تصورها الداعي إلى عدم التقيد
بالمفهوم الكالسيكي للحجاج المرتبط بالخطابات اإلقناعية الصريحة ،سمح
للباحثة بتوسيع وسائل الحجاج خارج دائرة اإلستراتيجيات الخطابية
المعهودة في الحجاج البالغي بالمعنى المقيد للفظ.
 - 136محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،نحو مقاربة بالغية حجاجية لتحليل الخطابات،
كنوز المعرفة ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة 2017م.60-59 ،
137
-Dominique Maingueneau : L'Analyse du discours, Introduction
aux lectures de l'archive, Paris, Hachette, 1991,p :33.
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إن تح ليل الخطابات ذات البعد الحجاجي من قبيل الشعر والرواية والرحلة
وغيرها من الخطابات البعيدة عن دائرة الخطابات اإلقناعية المعروفة ،
سمح باكتشاف وسائل خاصة بهذه األنواع تبعا لخصوصيتها الجنسية
والنصية؛ على هذا النحو  ،أصبح كل عنصر خطابي مزود بوظيفة
إقناعية قابال ألن يؤخذ في اعتبار التحليل البالغي الحجاجي من قبيل:
اإليقاع والتعدد الصوتي واألصوات السردية ووجهات النظر ،وغيرها من
الوسائل التي درستها الشعرية ،واألشكال الخطابية التي تدرسها علوم
138
اللغة".
ومن هنا ،فلقد اهتمت الدراسات الحجاجية والتداولية ،في بداية األمر ،
بالمتكلم باعتباره قوة عليا يمتلك سلطة متفوقة؛ إذ يوجه للمخاطب الذي
يكون في مرتبة دنيا ،مجموعة من األوامر لتنفيذها بطريقة ميكانيكية ،
دون تردد أو مناقشة ،كما هو حال األوامر الدينية والعسكرية ،ويسمى هذا
بالتواصل التوجيهي .لكن هناك من يرفض هذا التصور الميكانيكي،
فيعتبر المقصدية ( )Intentionalityقاسما مشتركا بين كل من المتكلم
والمتلقي ،الفرق بينهما إال من باب األخذ بزمام المبادرة .لكن هناك من
يرى أن المقصدية يتحكم فيها المتلقي ،فيجعل المتكلم في قبضة يده،
فيتصرف فيه كيفما يشاء ،ثم يضطر المتكلم إلى تكييف خطابه حسب
رغبات المتلقي ،بل قد يكون ناطقا بلسانه.139
وهكذا " ،لم تخل كتابة من اإلشارة إلى القصد والقصدية والمقصدية ،ومما
يفيد هذا المعنى؛ فالباحثون جميعهم يجعلون المميز األساسي بين اإلنسان
وغيره هي المقصدية .ولكن هناك من قصرها على ماورد فيه جذرها
صراحة أو ضمنا (هرمان باريت  ،) Parretومنهم من جعلها مسبقة
 - 138محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،نحو مقاربة بالغية حجاجية لتحليل
الخطابات،ص.61-60:
 - 139محمد مفتاح :دينامية النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 1987م ،ص.46:
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(كريماص  ،) Greimasكما أن منهم من جعلها ميكانيكية موجهة (أوستين
 ،Austinوسورل  ،Searleوكرايس .) Griceبيد أنها التقتصر على
المتكلم ،ول كنها تشمل المخاطب أيضا .ولهذا ،فقد تتفق المقصديتان درجات
من االتفاق ،وقد تختلفان درجات من االختالف (نظرية التلقي)؛ مما أدى
إلى طرح إشكاليتها الفلسفية والمنهاجية ،باعتبار أنها غالبا ماال تكون
ظاهرة في النص ،وإنما يفترض أنها تكمن خلفه .لذلك ،بذلت محاوالت
لصورنتها (بتيطو /Jean Petitoوأبوسطل ) Leo Apstelللخروج بها
من ميدان علم النفس إلى مجال اللسانيات.
إنها -مهما اختلفت وجهات النظر في كيفية تناولها -مجمع على وجودها.
140
كأنها تكسب الكالم دينامية وحركة ،بل هي منطلق الدينامية".
ويعني هذا أن النص األدبي  -باعتباره جمال وملفوظات لغوية -يحوي
مجموعة من المقاصد المباشرة والضمنية التي يعبر عنها المتكلم أو
المتلقي أو هما معا .بتعبير آخر  ،ثمة مقاصد أولية تتعلق بالمتكلم المرسل
قد يكون شاعرا  -مثال  ،-فيعبر عن بعض مقاصده كالحب ،والخوف،
واالعتقاد ،والتمني ،والكراهية .وفي المقابل ،ثمة مقاصد ثانوية تتعلق
بالمتلقي السامع الذي عليه أن يفهم مقاصد الشاعر المبدع ،ويتعرف إلى
ظروفه وحاالته النفسية والذهنية والوجدانية.
ويرى أسامة البحيري أن القصد أو القصدية أو المقصدية هو " التعبير
عن هدف النص ،أو تضمن موقف منشء النص ،واعتقاده أن نصه يتمتع
141
بالسبك والحبك ،ويتبع خطة محددة للوصول إلى غاية بعينها".
وإذا انتقلنا إلى النص األدبي ،فإن المبدعين والشعراء يوظفون كلمات
وتعابير وأسماء أعالم لها مقصدية مباشرة وغير مباشرة ،قد تدرك
بطريقة ظاهرة ،أو تفهم بالتضمين والتلميح .وهذه المقصدية واضحة في
 - 140محمد مفتاح :نفسه ،ص.39-38:
 - 141أسامة البحيري :نفسه ،ص.36:
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الشعر العربي المعاصر أكثر من الشعر العربي القديم ،فالشاعر المعاصر
يوظف اللغة في ضوء سيميائية قصدية؛ حيث تتحول قصائده إلى عالمات
ورموز وإشارات وأيقونات مختلفة ،تحمل في طياتها دالالت مقصدية،
ينبغي استكشافها من قبل المتلقي عبر آليات التفكيك والتشريح والتقويض
والتأ جيل والتأويل؛" فالشعراء مهما كانت أجناسهم وأمصارهم وأزمنتهم
حرصوا على قصدية اللغة الشعرية ،بمعنى االرتباط الطبيعي بين الدال
والمدلول .فقد اعتنقوا  ،بدرجات متفاوتة النظرية "الكراتيلية" على
حساب" الهرموجينية" .إال أنه إذا كان الشعراء القدماء يستعملون اللغة
بحسب ماتملي عليه تجاربهم ،فإن المحدثين والمعاصرين الذين تأثروا
بالتيارات السيميائية المعاصرة صاروا يقصدون اللغة بسبق
اإلصرار.وهكذا ،نجد  ،في قصائدهم ،مايحاكي أصوات الطبيعة  ،وحشدا
هائال من أسماء األعالم المختلفة ذات الدالالت اإليحائية ،وألفاظا عتيقة
ضاربة ف ي أعماق التاريخ ،أو حديثة آتية من آفاق مختلفة .وهذا التداخل
المعجمي يخلق عدة معان فرعية عرضية تقرأ بتشاكالت مختلفة بحسب
الوسط الذي دعيت منه الكلمة مما يجعلها مؤشرا كنائيا عليه .وقد تصبح
142
أيقونا إذا توفرت فيها عالقة المثلية أو المشابهة".
وهكذا ،نتعامل مع النص األدبي ،أو الخطاب اإلبداعي ،باعتباره مقصدية
سياقية وظرفية ،ينبغي استحضارها بغية تأويل النص تأويال صحيحا
وسليما.

 التأشير على الوظيفة الحجاجية للنص ،وتعيين البعد الحجاجي:
يقصد بالنص الحجاجي ذلك النص الذي يهدف إلى اإلقناع ،والتأثير،
واالقتناع ،واستخدام أساليب التفسير والبرهنة والحجاج .ومن ثم ،تذهب
التداولية الحجاجية إلى أن النص أو الخطاب عبارة عن روابط لغوية
حجاجية .وخير من يمثل هذه المقاربة الحجاجية أوزوالد دوكرو
 - 142محمد مفتاح :نفسه،ص.56:
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( ) Ducrotالذي أدخل البعد التداولي ضمن الوصف اللساني ،باعتباره
أحد مكوناته الرئيسة إلى جانب التركيب والداللة على غرار شارل
موريس .ويعني هذا أن البعد التداولي للملفوظ يوجد في اللغة نفسها ،وليس
مرتبطا بسياق تلفظي ما .ومن ثم ،فالعالقات الموجودة بين الملفوظات هي
عالقة حجاجية ،وليست منطقية استنباطية .بمعنى أن القواعد الحجاجية
هي التي تتحكم في ترابط ملفوظات النص ،وتسلسلها في عالقاتها
بمعانيها ،وليست هي القواعد المنطقية واالستنباطية .أي :إن الروابط
الحجاجية هي التي تتحكم في اتساق النص وانسجامه  ،كالضمائر،
وحروف العطف ،واألسماء الموصولة ،وأسماء اإلشارة ،وروابط
اإلثبات والنفي ،واالستنتاج ،واالستدراك...ومن ثم ،يتحقق تواصل
الملفوظات عبر أفعال الكالم ،وليس عبر الصفات من جهة ،وفهم الملفوظ
يعني فهم أسباب تلفظه من جهة أخرى .ومن ثم ،اهتم دوكرو كثيرا
بالروابط التعبيرية التي تخلق اتساق النص وانسجامه .واهتم كذلك
بالتمفصالت اللغوية التي تسهم في خلق النص الحجاجي برهنة،
واستدالال ،وترابطا ،وهيكلة.
وهكذا ،فالنص الحجاجي هو ذلك النص الذي يستعمل مجموعة من
اآلليات والروابط الحجاجية للتأثير ،واإلقناع ،والتأثير ،مثل :أسلوب
التعريف ،وأسلوب السرد والوقائع ،وأسلوب الوصف ،وأسلوب التمثيل،
وأسلوب الشرط ،وأسلوب االستدراك ،وأسلوب المقارنة ،وأسلوب
التقابل ،وأسلوب التضمن ،إلى جانب التضاد ،والتناقض ،واإلثبات،
والنفي ،والفصل ،والوصل ،واالستشهاد...
ومن هنا ،يهدف الخطاب الحجاجي إلى استعراض اآلليات التي يشتغل بها
الحجاج في خطاب ما ،سواء أكان هذا الخطاب سياسيا أم فلسفيا أم
إشهاريا أم أدبيا أم قضائيا ...ويعني هذا أن الهدف من هذا الخطاب هو
استجالء مختلف األدوات والروابط واإلستراتيجيات التي ينبني عليها
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الخطاب الحجاجي في إيصال رسائل المتكلم إلى السامع للتأثير فيه ،أو
إقناعه سلبا أو إيجابا ،أو جعله يقتنع بالرسالة أو الخطاب.
ومن المعروف أن ثمة مجموعة من األقوال والنصوص األدبية والخطابية
المختلفة التي تحمل ،في طياتها ،مقصدية حجاجية وتداولية ،هدفها إقناع
الغير والتأثير فيه .وفي الوقت نفسه ،هناك نصوص وخطابات ال تهدف
إلى الحجاج إطالقا .وعلى الرغم من ذلك ،يمكن استجالء البعد الحجاجي
في هذه النصوص ،إما بطريقة مباشرة ،وإما بطريقة غير مباشرة .وفي
هذا الصدد ،يقول إميل بنيفنست ( )Benvenisteمعرفا الخطاب " :
يستلزم كل تلفظ وجود متكلم وسامع ،فيحاول المتلفظ أن يؤثر في اآلخر
143
بشكل من األشكال".
ويعني هذا أن الخطاب دائما عبارة عن عملية تفاعلية وتواصلية وتداولية
تحضر فيها أطراف ثالثة :المرسل ،والمرسل إليه ،والرسالة .ومن ثم،
يعبر المرسل عن مجموعة من النوايا والرغبات والمقصديات المباشرة
وغير المباشرة إليصالها إلى السامع المفترض .ومن ثم ،يعني الكالم تبادل
اإلرساليات ،وكل قول هو بمثابة فعل إنجازي تداولي ،والسيما إذا كانت
اإلرساليات عبارة عن جمل إنشائية وحوارات استلزامية أو أفعال كالمية،
كما نجد ذلك في الحوارات العادية أو غير العادية (النصوص المسرحية،
والحوارات السينمائية ،والمناظرات) .ومن ثم ،ترى كيربرات
أوريكشيوني ( )(Kerbrat-Orecchionأن الكالم يعني التبادل ،والتبادل
يعني تغير الحوارات.144

143

- Benveniste, Emile : Problèmes de linguistique générale, t. 2
Paris : Gallimard, 1974, p : 241.
144

- Kerbrat-Orecchioni, Catherin : Les interactions verbales, t. I,
Paris : Colin1990.P : 54-55.
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ومن زاوية أخرى ،يرى باتريك شارودو ( )Charaudeauأن الخطاب
الحجاجي يقوم على ثالثة مبادئ رئيسة:
أوال ،مبدأ الغيرية القائم على وجود المتكلم المتلفظ والمخاطب السامع؛
ثانيا ،مبدأ التأثير حينما يقترن الملفوظ بوظيفة التأثير في الغير؛
وثالثا ،مبدأ السيطرة الذي يقوم به المتكلم حينما يمتلك سلطة اللغة
والحقيقة؛ ألن اللغة  -حسب روالن بارت -سلطة ،ومصدرها السلطة.
فالذي يمتلك زمام اللغة يمتلك سلطة التصرف واألمر والنهي والتوجيه
عن طريق التأثير واإلقناع.145
وهل يعني هذا أن جميع النصوص والخطابات حجاجية بالضرورة؟
لقد أثبت أرسطو ،في كتابه (الخطابة) ،أن الحجاج ال يتحقق بشكل جلي
إال في بعض األجناس ،مثل :الخطاب القضائي ،والخطاب االستشاري،
والخطاب البرهاني .بيد أن شاييم بيرلمان( )Perelmanقد وسع
إمبراطورية الحجاج لتشمل مجموعة من الخطابات ،مثل :الخطاب
الفلسفي ،والخطاب األدبي ،والخطاب السياسي ،والخطاب االجتماعي،
والخطاب األخالقي ،والخطاب االقتصادي ،والخطاب القانوني والقضائي،
وغيرها من الخطابات التي تتضمن حجاج األطاريح ،وتحوي وجهات
النظر المختلفة.
ويرى بيير أوليرون ( )Oléronأن مسعى الخطاب الحجاجي هو أن يقنع
المرسل السامع المخاطب  ،سواء أكان فردا أم جماعة ،أو يجعل مجموعة
من السامعين يتقبلون وضعية ما  ،بواسطة مجموعة من الحجج واألدلة

- Charaudeau, Patrick. : Le discours politique. Les masques du
pouvoir .Paris : Vuibert.2005, P : 12.
145
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التي ي كون الهدف منها هو تثبيت رأي  ،أو إظهار الحقيقة  ،أو تبيانها  ،أو
146
تفنيدها.
ويرى فيليب بريتون ( )Bretonأن الحجاج ينتمي إلى عائلة األفعال
اإلنسانية التي هدفها اإلقناع ،ومن خصوصياتها التسلح ببرهنة عقلية
147
حجاجية ،ضمن سياق تواصلي ما.
ويذهب الهولندي فان إميرين( ،)Van Eemerenومعه جماعة أمستردام
التي بلورت التداولية الجدلية ،إلى أن الحجاج يتحدد باعتباره فعالية لفظية
واجتماعية للعقل ،هدفه هو تثبيت وضعية حجاجية لدى الغير ،في وضعية
جدالية ما بالزيادة فيها ،أو النقص منها  ،باستخدام مسار حجاجي يقوم
على التوضيح والتصديق والتفنيد والتعارض في ضوء حكم عقالني.148
وبالنسبة لغرايس ( )Grizeيرى أن المحاجج يجعل الغير موضوعا
للتحريض والحث والتطويع والتحفيز  ،بتبادل اآلراء إقناعا وتأثيرا،
وتعديل آرائه ومواقفه ووجهات نظره ،أو تثبيت بعض آرائه ،أو تعتيم
149
األخرى ،أو اقتراح أشياء أخرى.

-Oléron, Pierre : L’argumentation , Paris, PUF,1987,p :4.

146

-Breton, Philippe : L’argumentation dans la communication,
Paris : La Découverte,1996.P :3.
147

148

- Van Eemeren, Frans H., Grootendorst, Rob and Snoek
Hoekemans, Francesca. : Fundamentals of Argumentation Theory.
NJ / London, Erlbaum, 1996, p: 53.
149

- Grize, Jean-Blaize : Logique et langage, Paris, Ophrys, 1990, p :
41.
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وقد وسعت روث أموسي ( )Ruth Amossyمفهوم الحجاج ليكون أكثر
اتساعا  ،فهي ترى أنه بمثابة محاولة حجاجية جادة لتغيير رؤى العالم عند
الغير ،أو التأثير فيه ،أو تقوية هذه الرؤى عن طريق وسائل اللغة.150
وقد توسع تعريف الحجاج أيضا مع شاييم بيرلمان الذي يرى أن الحجاج
بمثابة محاولة لتقييد السامع بأطروحة معينة ،والتركيز على طريقة التفكير
والرؤية واإلحساس؛ مما يجعل هذا التعريف الموسع أقرب إلى فن البالغة
المرتبط بفن التأثير واإلقناع .فيشمل هذا الحجاج جميع الخطابات التي
يحضر فيها الغير الخاص أو العام واقعا أو افتراضا  ،وبالضبط في
خطابات كل من :علم اللغة ،وعلم النفس ،وعلم النفس االجتماعي كما
يقول شارودو.
ويمكن الحديث عن أنماط عدة من الخطابات ذات الطبيعة الحجاجية
كالخطاب القضائي االستشاري ،والخطاب الفلسفي ،والخطاب اإلشهاري،
والخطاب الس ردي ،والخطاب البالغي ،والخطاب الخطابي (بفتح الخاء)،
والخطاب الشعري ،والخطاب القرآني ،والخطاب البصري ،والخطاب
السياسي ،والخطاب الفني ،وخطاب األمثال ،إلخ...

 النص أو الخطاب األدبي عبارة عن جواب عن أسئلة جوهرية
كبرى مؤسسة ومؤرقة ومدهشة .وال يمكن الحديث عن الحجاج إال
إذا وجد الجدال واالختالف ووجهات النظر المختلفة  ،وتبين أن هناك -
فعال -تناقضا في األطاريح الجدلية ،وتعارضا في األفكار بين مؤيد ومفند.
ويرى أرسطو أننا ال نتحاجج حول األفكار العقلية والمنطقية البديهية
والقطعية والصادقة والواضحة ،بل نتحاجج حول قضايا ظنية واحتمالية
وخالفية .ويعني هذا أن النص األدبي عبارة عن جواب،وقد يكون ذلك
الجواب صريحا أو ضمنيا ،جليا أو خفيا ،خاصا أو عاما ،جزئيا أو كليا،
-Amossy, Ruth : L’argumentation dans le discours, Paris, Colin
,2006
150
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مطلقا أو مقيدا ،معلال أوغير معلل ،غامضا أو واضحا ،محددا أوغير
محدد ،مقنعا أوغير مقنع ،مثبتا أومنفيا ،رئيسا أو ثانويا ،جوهريا أو
عرضيا ،صائبا أو خاطئا ،صحيحا أو مضلال ،عقليا أو نقليا ،مثاليا أو
واقعيا ،مجردا أو محسوسا ،إخبارا أو انتقادا ،تقريرا أو إيحاء ،تعيينا أو
تضمينا...
ويرى ميشيل مايير(  )Michel Meyerأن الحجاج يعمل على إيجاد
وحدة للجواب ،وإرضاء المتلقي بحال من األحوال ،وإقناع السامع بجواب
منطقي شاف ،خاصة حين تتعدد األسئلة  ،وتختلف وجهات النظر .فهنا،
البد من اختيار جواب مقنع يرتضي به السامع.151
و يرى كريستيان بالنتان( )Christian Plantinأن األجوبة البديلة
المقترحة لمجموعة من اآلراء المتناقضة والمختلفة البد أن تكون واضحة
ومقنعة ،ضمن سياق حجاجي جدلي معقول ومنطقي .ويعني هذا أن
السياق الحجاجي المثالي هو الذي يحدد الجواب الصائب من الخاطئ. 152
عالوة على ذلك ،يطرح الحجاج الجدلي مجموعة من األسئلة التي
تستوجب حلوال يقتنع بها المستمع العادي أو المفترض ،وهذا ما يقوم به
الحجاج عبر الوسائل اللغوية والفكرية والشعورية .ومن ثم ،تهدف
األجوبة ،داخل السياق الحجاجي ،إما إلى التثبيت  ،وإما إلى التفنيد ،وإما
إلى التعديل والتغيير.
ويتحدث باختين وفولوشينوف ( )Bakhtine-Volochinovعن
بوليفونية جدلية وحجاجية ،أو المبدأ الحواري القائم على تعدد األصوات

- Meyer, Michel : Qu’est-ce que l’argumentation ? Paris, Vrin,
2005, p : 15.
151

152

- Plantin, Christian : L’argumentation, Paris, PUF, « Que saisje? », 2005, p : 53.
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واختالفها وتعدد األجوبة .كما يعد كل تلفظ ،في الحقيقة ،جوابا عن سؤال
ما ،سواء أكان قوال أو كتابة.153
وعليه ،تتحول األسئلة الفلسفية واإلبداعية واألدبية الـتأسيسية الكبرى إلى
أجوبة صريحة ومضمرة .أي :يصبح السؤال جوابا استفهاميا وإشكاليا .
وبعد ذلك ،ينتقل إلى تساؤل عميق ،تتولد عنه أجوبة احتمالية وجدلية في
صيغ أسئلة استفهامية وإشكالية .بمعنى أن الجواب يصبح إشكاال عويصا
ومعقدا وعميقا ،يحتاج إلى عصف ذهني من أجل إيجاد الحلول واألجوبة
الممكنة لبناء خطاب فلسفي وأدبي حجاجي مقنع ومؤثر.
 تحديد أسئلة النص الكبرى :يتحقق تأويل النص تساؤليا ،بوجود
صدمة ذهنية ووجدانية وانفعالية وحركية ناتجة عن االندهاش ،والحيرة ،
والقلق الذي مرده الشعور بالتوتر ؛ بسبب انبثاق الذات المفكرة عن هذا
العالم الذي يعيش مجموعة من المفارقات والتناقضات الصارخة  .عالوة
على االنبهار ،في الوقت نفسه ،بسحر هذا الكون الممتد واقعيا،
وميتافيزيقيا ،وتأمليا .وينتج عن صدمة االندهاش طرح مجموعة من
األسئلة التأسيسية الجوهرية الكبرى تتعلق بالذات ،والعالم ،وهللا .ويعني
هذا أن أولى مرحلة تأملية تساؤلية هي طرح سؤال السؤال ،واالهتمام
بالسؤال الرئيس ،أو السؤال المحوري الذي يتأسس على االنبهار
واالندهاش الفلسفيين ،بطرح مجموعة من التساؤالت التوليدية والجدلية
واالستشكافية قصد الوصول إلى السؤال التأسيسي الحقيقي.
وعليه ،يطرح النص األدبي إشكاالت وأسئلة معقدة كلية ومطلقة ،ضمن
وضعيات سياقية مركبة وصعبة ،تستلزم مجموعة من الحلول واألجوبة
التساؤلية المدهشة والمحيرة .ويعني هذا أن النص األدبي خطاب تساؤلي
153

-Bakhtine, Mikhail (Volochinov) : Le marxisme et la philosophie
du langage, Paris, Minuit, 1977, p : 105.
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بامتياز ،أو جواب تساؤلي بصفة خاصة .أي :يرد النص األدبي في شكل
تساؤالت جذرية عميقة حول هللا ،واإلنسان ،والعالم ،والمصير ،والخلود،
والقيم ،والمعرفة ،واإلبداع ،والتجنيس ...وتتحول األجوبة التي يطرحها
النص األدبي إلى تساؤالت وإشكاالت معقدة مفتوحة ،البد من رصدها
والتوقف عندها تأويال وتقبال.
وعليه ،تستند المقاربة التساؤلية إلى التأمل االفتراضي ،واالنطالق من
الدهشة النصية المحيرة المقلقة التي تتحول إلى أسئلة عميقة حول الوجود،
والمعرفة ،والقيم .وقد أثبت أرسطو ومارتن هايدغر أن الدهشة هي أم
الفلسفة ،ومنبعها الخصب .ومن ثم ،ترتبط الدهشة بالمبدعين دون سائر
الناس اآلخرين .ويعني هذا كله أن األسئلة النصية تتحول إلى خطابات
مدهشة تحير اإلنسان السائل  ،وتستفزه دائما ليطرح مجموعة من
اإلشكاالت الرئيسة والعويصة التي تتعلق بمصير اإلنسان ،والبحث عن
ماهية الحياة والموت ،والتفكير في الغيبيات ومستقبل اإلنسان...
ومن هنا ،تتحول الصدمة النصية ،كما قلنا سابقا ،إلى تساؤل تأسيسي.وبعد
ذلك ،يتفرع هذا التساؤل الكبير إلى أسئلة محورية ثانوية وفرعية ،ويتجزأ
وينقسم إلى إشكاالت صادمة ،تستفز الذات المفكرة والعاقلة لتبحث عن
مختلف األجوبة الممكنة لمجمل هذه التساؤالت العميقة والجوهرية
المرتبطة باإلنسان ،والعالم ،والكون .واليمكن بناء السؤال الجوهري إال
في إطار حجاجي تفاوضي ،باختيار األسئلة المؤرقة والمحيرة والمدهشة
لتحليلها ومناقشتها بشكل فردي أو جماعي ،وتأويلها ضمنيا ضمن جدال
تفاوضي بغية الوصول إلى الحقيقية اليقينية أو الحقيقة النسبية .بمعنى أن
الحجاج الجدلي التفاوضي هو السبيل الوحيد لطرح األسئلة الكبرى
وتحويلها إلى أجوبة وإشكاالت استفهامية تساؤلية  .ومن ثم ،تتنوع األسئلة
وتتعدد؛ إذ يمكن الحديث عن سؤال جوهري وعرضي ،وسؤال صريح
وضمني ،وسؤال غامض وواضح ،وسؤال جزئي وكلي ،وسؤال خاص
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وعام ،وسؤال مطلق ومقيد ،وسؤال رئيس وثانوي ،وسؤال جلي
وغامض ،وسؤال ظاهري وباطني ،وسؤال مؤسس (بكسر السين)
ومؤسس (بفتح السين) ،وسؤال مهادن و انتقادي ،وسؤال مفارق وساخر،
وسؤال إخباري و حجاجي...
وتتميز النصية التساؤلية بكونها تساؤال منهجيا حول الذات ،والواقع،
والنص نفسه ،ضمن ما يسمى بالميتاسرد أو الميتاأدب .وتتسم بكونها
نصية تساؤلية وفلسفية حول األلوهية ،وأصل الكون  ،وبداية العالم،
ومصير اإلنسان ،واستفسار حول ماهية النفس اإلنسانية ومآلها ،وبحث
في الغيبيات والروحانيات .ومن ثم ،يبدأ اإلنسان حياته  ،منذ طفولته حتى
شيخوخته وكهولته ،بطرح أسئلة فلسفية وميتافيزيقية عويصة ومحيرة
و مقلقة ومدهشة حول وجوده ،وحول اإلله ،ومصير العالم ،بل يمتد
التساؤل إلى اليوم اآلخر ،وطبيعة الحياة التي سيعيشها الكائن البشري في
مرحلة مابعد الموت.
ويعني هذا أن األدب ،أو اإلبداع ،بحث استفهامي وتساؤلي وإشكالي.
وينطبق هذا على الفلسفة والعلم على حد سواء .وفي هذا ،يقول ميشيل
مايير ":العلم هو الميتافيزيقا من حيث الضرورة التي ينطلق منها ،والتي
تضمن حقيقة قضاياه .وعلى كل ،هذا ما اعتقدناه منذ مدة.أما اآلن فقد
انتبهنا إلى أن األساس هو االستفهامية نفسها ،وأن العلم هو اآلخر
استفهامي وإشكالي .كان لليونان فكرة أخرى عن األساس ،حيث اليمكن
ألي شيء إشكاالتي أن يظهر جليا ،ذلك ألنهم كانوا -وبشكل مفارق-
يحاولون اإلجابة عن كل ماهو إشكالي واستفهامي.بعيدا عن البديل وفي
اجتثاثه بالضبط تكمن نتائج مفهوم الضرورة الذي يجب أن يؤسسه مبدأ
عدم التناقض كعلة لالستحالة المباشرة للتناقض المبرر بهذه الطريقة في
حذفه .هكذا ،يقترن مبدأ عدم التناقض بمبدأ العلة الكافية .عندئذ ،تكتمل
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األنطولوجيا في العلم الذي يؤكد بقول متواطىء ماهو موجود ،الشيء
154
الذي يمنحه بعدا ميتافيزيقيا بشكل قبلي".
وعليه ،تتميز النصية األدبية بطرح أسئلة أنطولوجية مجردة في شكل
إشكاالت فلسفية عويصة ،أو في شكل أسئلة استفهامية لبناء الحقيقة العلمية
أو األدبية أو الفلسفية .وبهذا ،تكون النصية األدبية معنية بطرح األسئلة
أكثر من األجوبة.
وغالبا ،ما تتحول الدهشة األدبية التساؤلية إلى تساؤالت جوهرية مؤسسة
للفكر اإلنساني .ويعني هذا أن النصية األدبية ،في تطورها التاريخي،
عبارة عن أجوبة ألسئلة وجودية ،ومعرفية ،وأخالقية.لذا ،تعد األسئلة أهم
من األجوبة .ومن هنا ،تحمل النصية األدبية أجوبة عامة أو خاصة ألسئلة
معينة  ،قد تكون تلك األسئلة صريحة واضحة مباشرة ،أو قد تكون تلك
األسئلة مضمرة متوارية ،يمكن للمتلقي استكشافها وتحديدها بشكل دقيق.
ومن ثم ،تكمن حجاجيتها في البعد الحواري لتلك الخطابات النصية،
مادامت هي أجوبة ألسئلة افتراضية يطرحها المتلقي االفتراضي.
وتتمثل مهمة األدب في طرح األسئلة الجذرية العميقة والكبرى ،وبلورة
اإلشكاالت المهمة ،وليس البحث عن األجوبة والحلول واالختيارات
الممكنة ،وحتى لو افترضنا أن األدب ينبغي أن تبحث عن األجوبة  ،فتبقى
تلك األجوبة ،في أساسها ،أسئلة استفهامية حقيقية.
وبناء على ما سبق ،يمكن التوقف عند مجموعة من األسئلة واإلشكاالت
األدبية والتخييلية واإلبداعية التي عرفها األدب كسؤال اإلبداع ،وسؤال
الذات ،وسؤال الواقع ،وسؤال التجنيس ،وسؤال التخييل ،وسؤال
اإلحالة...
 - 154ميشيل مايير :نحو قراءة جديدة لتاريخ الفلسفة ،ترجمة وتقديم :عزالدين الخطابي
وإدريس كثير ،منشورات عالم التربية ،النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 2006م ،ص.26:
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 استعراض مختلف األدلة والحجج التي يتضمنها النص
التساؤلي:
يعتمد الخطاب الحجاجي على مجموعة من الوسائط والوسائل الحجاجية،
مثل :اال ستعراض البرهاني ،وتقديم األطروحة ،وإيجاد األجوبة ،وتمثل
الجدل في الحوار واالختالف ،واالعتماد على مسارات حجاجية منطقية
ومعقولة إلقناع الغير والتأثير فيه ذهنيا ووجدانيا ولغويا .ويعني هذا تقديم
مقاييس حجاجية ،مثل :مقياس الجدل  ،ومقياس التعارض ،ومقياس
االختالف ،ومقياس البرهنة واالستدالل...فضال عن استخدام سجالت
حجاجية كالسجل السجالي ،والسجل البرهاني ،والسجل المغالطي،
والسجل الساخر ،والسجل اإلقناعي ،والسجل الهووي ،والسجل التناظري،
والسجل االقتناعي ،والسجل التساؤلي اإلشكالي ،والسجل الحواري،
والسجل التداولي ،والسجل البالغي ،والسجل البصري ،والسجل الدعائي،
والسجل اإليديولوجي ،والسجل الجدالي ،والسجل البوليفوني...
ويمكن التوقف عند وسائل الحجاج التحليلية كالمثل ،والتمثيل ،والشواهد
النصية ،واالستعارات المجازية ،والصور البالغية ،وحجج السلطة،
والقدوة ،والمقارنة ،والمماثلة ،والسخرية ،والمغالطات ،والحجج الواصلة
والفاصلة ،والعالمات السيميائية ،والحجج المنطقية والجدلية ،والحقول
الداللية والمعجمية الدالة على الحجاج ،واستخراج األفعال اإلنجازية
والتداولية ،والتمييز بين ما يدل على التأثير ،والتغليط ،واإلقناع،
واالقتناع ،والبرهان ،والجدل ،والحوار...،
ويستند البعد الحجاجي إلى تغيير أفكار الغير ،وإعداده لتقبل ما سيقال له
عن طريق مجموعة من الخطابات التي ال يظهر فيها الحجاج مباشرة،
ويبدو ذلك جليا وواضحا ما في النصوص التي تعتمد التخييل كاألدب
والفن ،مثال.
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تهدف المقاربة التساؤلية الحجاجية إلى تحليل النصوص و الخطابات التي
تتضمن أبعادا حجاجية مباشرة أو غير مباشرة .لذا ،على الباحث أن يحلل
النص بنية ،وداللة ،ووظيفة .ثم ،يستخرج المقاييس الحجاجية وخطاطاتها
المبنية ذهنيا من قبل المتكلم والمخاطب على حد سواء ،وتجريد التمثالت
المشتركة بين األطراف المتحاورة ،وتصنيف المقاييس والمقوالت
الحجاجية ،ووصفها وتفسيرها لغويا ،وبالغيا ،وتداوليا ،وجدليا ،وخطابيا.
بمعنى أنه البد من االستعانة بمجموعة من النظريات المتكاملة في مقاربة
الخطابات ذات البعد الحجاجي.
وقد يعتمد التحليل الحجاجي على مفاهيم أرسطو مثل :القياس ،والمماثلة،
واالستدالل المنطقي .وهناك من يقترح نماذج الخطة الحجاجية لتولمين
( . 155)Toulminوهناك من يتبنى نظرية أنسكومبر ودوكرو في رصد
الظواهر اللغوية التي تحمل في طياتها مالمح حجاجية قائمة على
التعارض ،أو السبب ،أو االستنتاج ،أو الهدف ،أو التقابل ،أو االفتراض...
وهناك من يوسع البحث الحجاجي ليبحث في تصنيفات أخرى ،كاالعتماد
على المنطق الصوري لرصد أخطاء الفكر وأوهامه وتناقضاته ،أو
االعتماد على المنطق الطبيعي لرصد مختلف التمثالت المعرفية
واالجتماعية التي تجمع بين طرفي التواصل ،في سياق زماني ومكاني
وثقافي معين ،بالتركيز على بنية الخطاطات الحجاجية.
ويضاف إلى هذا أن الحجاج عبارة عن ملفوظات واقتراحات متسلسلة
بشكل منطقي وواضح البد من تجريدها ،والبحث عن مظاهرها
الحجاجية ،واستجالء طريقة بنائها وانتظامها داخل مسار حجاجي معين،
وداخل سياق استداللي محدد .و الغرض من هذا كله هو معرفة كيفية

- Toulmin, S. E. : Les usages de l’argumentation, Paris, PUF,
1993.
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اشتغال مؤسسة الحجاج ،ضمن سياق تواصلي معين من المجرد إلى
المحسوس.
والبد للمحلل من التركيز على اللغة الطبيعية أو اللوغوس؛ ألن الحجاج
النصي أو اللغوي يبنى عبر مجموعة من الروابط والمؤشرات التلفظية
والوسائل المنطقية  ،فالبد من استخالص هذه القرائن اللغوية وتصنيفها،
ومعرفة دالالتها ووظائفها وبنياتها.
والبد من استحضار شبكة التواصل التي تجمع بين األطراف
المتحاورة.أي :ضرورة تحديد الوسائل اللسانية واإلستراتيجيات الخطابية
التي تهدف إلى تثبيت مؤسسة الحجاج وتقويتها .وهنا ،البد من االستعانة
بنظرية سياق التلفظ كما عند بنيفنست ( ،)Benvenisteبتحديد المتلفظ
وطبيعته وسياق تواجده ،وكذلك تبيان خصائص المتلفظ إليه ،واإلشارة
إلى اإلرسالية وسياقها الزماني والمكاني والداللي .والهدف من هذا كله هو
استجالء البعد المؤسساتي واالجتماعي عبر عملية التواصل الواقعية أو
االفتراضية .ويعني هذا ترابط الحجاج بالواقع  .وهذا ما قام به -فعال -
دومينيك مانجونو ( )Maingueneauحينما ربط اللغوي بالمؤسساتي،
أو ربط المؤسسة الحجاجية بواقعها السياقي .وهنا ،ينبغي التركيز على
اللوغوس ،والسياق التواصلي ،والبعد المؤسساتي..
وعليه ،تنبني منهجية الحجاح الخطابي على تحديد السياق التواصلي
واإلطار االجتماعي التاريخي ،وتبيا ن مقاييس الحجاج ،وتحديد الهدف
الحجاجي المركزي  ،والتوقف عند الغرض الحجاجي والبعد الحجاجي،
واستكشاف األدوات اللغوية الحجاجية كالصور البالغية
واألساليب(الحوار  ،والسرد ،والمنولوج ،واألسلوب المباشر ،واألسلوب
غير المباشر ،واألسلوب غير المباشر الحر)  ،وتبيان البوليفونية وتعدد
األصوات على المستوى الداللي واللغوي ،وتحديد وجهات النظر
واإلديولوجيا ،ودراسة المضمر والمحذوف ،وتبيان طريقة بناء النص
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خطابيا ،واستكشاف روابط الحجاج وقرائن االستدالل ،واإلشارة إلى
حضور الغير السامع الواقعي أو االفتراضي ،سواء أكان النص مكتوبا أم
شفويا.
ويعني هذا كله التركيز على ثالثة مرتكزات حجاجية متكاملة:
اللوغوس(تقنيات اللغة الحجاجية) ،واإليتوس (الصورة األخالقية الفضلى
للمتكلم وكفاءته معرفيا وقيميا) ،والباتوس ( الترغيب والترهيب) .
ويعني هذا أن بالغة الحجاج تتناول" الخطاب باعتباره نشاطا لفظيا يروم
التأثير العملي في اآلخر ،مستخدما في عملية اإلقناع ،أخالق المتكلم
(اإليتوس) وأهواء السامع (الباطوس) وحجج الخطاب ( اللوجوس).هذا
التصور التداولي للخطاب ،جعل بالغة الحجاج تتجاوز المستوى األسلوبي
(العبارة  )Elocutio/الذي شكل موضوع البالغة األدبية التي سينعتها
جيرار جنيت بالبالغة الضيقة ،156إلى مستوى الخطاب في كليته؛ أي
ليس باعتباره ملفوظا مستقال بذاته ،ولكن باعتباره تلفظا تتدخل فيه عدة
مقومات.
لم تعد البالغة تهتم ببنية اللغة ،كما شاءت التصورات البنيوية تقديمها لنا،
ولكنها أصبحت تنظر إلى وظيفتها ،وإلى اآلثار التي تحدثها في المتلقي.
باختصار ،أصبحت البالغة بعد استعادتها للمكون التداولي الذي فقدته في
تاريخها الطويل ،معنية باإلجابة عن السؤال اآلتي :كيف يحصل اإلقناع
157
في مقام معين؟ وما هي وسائله الخطابية المستخدمة؟"
ويرى أرسطو أن البالغة " صناعة مدارها إنتاج قول تبني به اإلقناع في
مجال المحتمل والمسائل الخالفية القابلة للنقاش بمعنى أنها عالقة بين
-G.Genette : (La Rhétorique restreinte), in Recherches
Rhétoriques, pp : 233-253.
 - 157محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،كنوز المعرفة ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة
2017م ،ص.19:
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طرفين تتأسس على اللغة والخطاب .يحاول أحد الطرفين فيها أن يؤثر في
الطرف المقابل جنسا من التأثير يوجه به فعله أو يثبت لديه اعتقادا أو
يمليه عنه أو يصنعه له صنعا.
والوسائل ال تي تمكن من تحقيق الغرض وبلوغ المأرب عديدة ،منها ما
يأتي من صورة المتكلم لدى السامع.فإذا كان المتكلم مشهورا باألخالق
المحمودة وحبه للحق وحرصه على العدل في الحكم وتمكنه من القضايا
التي يتحدث فيها ،مما يجمعه مصطلح يوناني هو ( ،)Ethosكان حظ
158
الخطاب من اإلقناع أوفر وتأثيره في متقبله أبعد غورا" .
ويعني هذا أن اإليتوس هي المنظومة القيمية واألخالقية والتربوية
والكفائية والعلمية والثقافية التي يستند إليها الخطيب في أداء خطبته،
وتسعفه في التأثير في المخاطب وإقناعه.
أما اللوغوس ( ، )Logosفيتعلق باللغة واألسلوب والحجاج .ومن ثم،
يحيل اللوغوس على اللغة والخطاب المستعملين في عملية التأثير واإلقناع
على حد سواء.وبهذا ،ينبني اللوغوس على اللغة الحجاجية .وفي هذا،
يقول حمادي صمود" :ومنها وهو األغلب األعم ما يأتي من اللغة ذاتها،
مما أشار إليه أرسطو بكلمة مشكلة ألن الحدود فيها بين ماهو لغوي وماهو
فكري غير قائمة ،هي كلمة ( )Logosأي ما يبنيه الخطاب من وجوه
االستدالل المتحقق بالقياس واالستقراء وما يتضمنه من التصديقات ،تيسر
له السبيل إلى المنظومة الفكرية واألخالقية والجمالية التي يعقد عليها
المخاطب.فيذهب بتماسكها ويخلخل اطمئنان صاحبها لها وثقته بها.

 - 158حمادي صمود (:مقدمة :في الخلفية النظرية للمصطلح) ،ضمن كتاب أهم نظريات
الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،تأليف جماعي ،جامعة اآلداب والفنون
والعلوم اإلنسانية ،تونس ،ص.13-12:
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كذلك يفعل الخطاب بما يتوفر فيه من طرق في القول مخرجة غير مخرج
العادة .وما ينتشر في تضاعيفه من الصور والوجوه المغيرة التي تكسبه
طاقة زائدة على متعارف األوساط في عادي العبارة"159.
وبهذا ،يكون اللوغوس مرتبطا بالرسالة من حيث لغتها ،وأسلوبها،
وحججها ،وترتيب تلك الحجج.
في حين ،يتعلق الباتوس بإثارة األهواء ،وتحريك العواطف ،وتهييج
االنفعاالت ،وتوجيه المخاطب تأثيرا وإقناعا .وفي هذا ،يقول حمادي
صمود ":ومنها ما يأتي من انفعاالت المستمع وعواطفه مما رسمه
صاحب الخطابة تحت مصطلح (.)Pathosفالخطباء في أحيان كثيرة
يخرجون بالحديث عن وجهته الفكرية واالستداللية ،ويلحون به على هذا
160
الجانب من اإلنسان القابل للتحريك واإلثارة واالنفعال".
بمعنى أن النفوس تنقبض من جهة ،وتنبسط من جهة أخرى ،وفي هذا،
يقول الشيخ الرئيس ابن سينا ":فتذعن له النفس ،فتنبسط عن أمور،
وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار .وبالجملة ،تنفعل له
انفعاال نفسانيا غير فكري سواء كان المقول مصدقا به أو غير
مصدق".161
ويعني هذا كله أن الحجاج ينبني على ثالث لحظات رئيسة ترتبط بالمتكلم،
والرسالة ،والمخاطب .ومن ثم ،نتحدث عن حجاج األخالق ،وحجاج
اللغة ،وحجاج العواطف واالنفعاالت واألهواء.

 - - 159حمادي صمود (:مقدمة :في الخلفية النظرية للمصطلح) ،ص.13:
 - 160حمادي صمود (:مقدمة :في الخلفية النظرية للمصطلح) ،ص.13:
 - 161ابن سينا :الفن التاسع من الجملة األولى من كتاب الشفاء ،ضمن عبد الرحمن بدوي:
أرسطوطاليس في الشعر ،مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن
رشد ،دار الثقافة ،بيروتن لبنان ،طبعة 1973م ،ص.161:
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وخالصة القول ،يتأسس كل نص وخطاب على جدلية الجواب
والسؤال.بمعنى أن النصوص والخطابات األدبية واإلبداعية والفنية
والجمالية هي بمثابة أجوبة وردود ممكنة ومحتملة ومفترضة عن أسئلة
ذاتية و واقعية ضمنية وصريحة.والبد أن يكون هذا الجواب أو هذا الرد
خطابا متماسكا بالحجج واألدلة المقنعة والمؤثرة.بمعنى أن النص هو رد
حواري ومحاججة ومناظرة وجدال من أجل التأثير في اآلخر وإقناعه ،أو
جعله يقتنع بصحة الدعوى أو الجواب الذي يقدمه المؤلف المحاجج.

105

الفصل الثالث:
تطبيق المقاربة التساؤلية
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تتأرجح المقاربة التساؤلية بين مرحلتي التنظير والتطبيق .وبعد االنتهاء
من اللحظة األولى ،ننتقل ،اآلن ،إلى اللحظة الثانية ،بتطبيق المقاربة
التساؤلية على رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي ،بالتوقف عند
اللحظات المنهجية التالية:

المبحث األول :لحظة الجواب
تعد رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي جوابا عن سؤال تأسيسي
جوهري يتعلق بالتنمية والنهضة والتقدم واالزدهار في عالقة وثيقة
بالسلطة المستبدة.لذا ،يتأرجح هذا الجواب الضمني بين لحظة الماضي
ولحظة الحاضر ،بين لحظة التنوير ولحظة التخلف ،بين لحظة اإلبداع
ولحظة االستالب .ومن ثم ،يقدم أحمد المخلوفي مجموعة من األجوبة
لمختلف إشكاالت الحاضر الراهن؛ حيث يقترح أحمد المخلوفي أجوبة
معينة لمشاكل عصره ،باالعتماد على خطتين متكاملتين هما :خطة
العقالنية التي تستوجب االقتداء بالمدرسة الرشدية ،وخطة التخليق التي
تستلزم االقتداء باألكبرية نسبة إلى اإلمام األكبر ابن عربي الحاتمي.
إذاً ،تعد رواية (شعلة ابن رشد) للمخلوفي جوابا حضاريا وتنمويا عن
سؤال التنمية والنهوض باألمة ،وقد حصر المخلوفي هذا الجواب في
ضرورة األخذ بالعقالنية من جهة ،وتمثل الروحانية من جهة أخرى.
ومن هنا ،تحوي الرواية أنواعا عدة من األجوبة كالجواب الصريح،
والجواب الضمني ،والجواب التخييلي ،والجواب اإليديولوجي ،والجواب
المفارق ،والجواب الساخر ،والجواب االنتقادي ،والجواب المباشر،
والجواب غير المباشر ،...بل تتضمن الرواية أجوبة إبداعية متعددة
ومختلفة  ،وتحيل على أجوبة متناقضة ومتباينة ومتعارضة وفق أدلتها
وحججها المباشرة وغير المباشرة.
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ومن هنا ،فلقد كانت الرواية المنولوجية  -كما هو معلوم  -تتضمن جوابا
واحدا ،قد يكون صريحا أو ضمنيا ،كما تحوي جوابا إيديولوجيا واحدا.
وغالبا ،ما يعبر ذلك الجواب الواحد والوحيد عن فكرة الكاتب المهيمنة،
كما نجد ذلك واضحا في الروايات الواقعية أو الروايات الطبيعية
الكالسيكية .ويعني هذا أن جواب الكاتب هو الذي يحدد مسار الرواية من
البداية حتى النهاية؛ حيث يتقمص البطل روح هذا الجواب ،فيناضل من
أجله ،ثم يتدخل السارد لتثبيت هذا الجواب  ،ومناصرته بجميع الوسائل
الفنية عن طريق الوصف والتقويم والتلفظ  ،فيصبح هذا الجواب المهيمن
هو المفضل مقارنة باألجوبة المتعارضة والمتناقضة والمتحاورة ،وعلى
القارىء أن يتمثله بشكل إقناعي  ،بأي حال من األحوال ،على أنه األمثل
واألحسن .وفي هذا السياق ،يقول باختين ":إن[أجوبة ] المؤلف المقبولة
والكاملة القيمة يمكنها أن تضطلع  ،في عمل أدبي من النمط المنولوجي،
بثالث وظائف :أوال ،إنها تعتبر األساس الذي تستند إليه الرؤيا نفسها
وتصوير العالم ،المبدأ الذي يعتمد عليه في اختيار المادة وتوحيدها ،المبدأ
الذي يقرر النبرة األحادية اإليديولوجية لجميع عناصر العمل األدبي.ثانيا،
يمكن تقديم [الجواب] على اعتباره استنتاجا واضحا بهذه الدرجة أو
تلك ،أو واعيا مستخلصا من المادة التي يجري تصويرها .ثالثا وأخيرا،
فإن [أجوبة ] المؤلف يمكن أن تكتسب تعبيرا مباشرا داخل الموقف
اإليديولوجي للبطل الرئيس.
[األجوبة ] بوصفها مبدأ في التصوير ،تندمج مع الشكل .إنها تحدد كل
النبرات الشكلية ،وكل تلك األحكام اإليديولوجية التي تصوغ الوحدة
الشكلية لألسلوب الفني والنغمة الوحيدة للعمل األدبي.
إن الطبقات الدفينة لهذه اإليديولوجيا التي تتحكم بصياغة الشكل ،الطبقات
التي تحدد الخصائص األساسية في األصناف األدبية ،تحمل طابعا تقليديا،
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وهي تتراكم وتتطور عبر العصور ،إلى هذه الطبقات الدفينة الخاصة
162
بالشكل ينتمي حتى االتجاه المونولوجي الفني الذي وقع اختيارنا عليه".
في حين ،تتضمن الرواية الحوارية المتعددة تعددا في األجوبة التأسيسية،
واختالفا في األنساق الفكرية؛ مما يجعلها رواية أطاريح بامتياز ،لكنها
رواية جوابية حوارية وديمقراطية  ،تقوم على األجوبة المتنوعة ،واألفكار
المتعددة ،والمواقف الجدلية  ،واختالف وجهات النظر ،وتباين المنظورات
اإليديولوجية .بمعنى ليس هناك جواب واحد ،أو موقف خاص ،أو فكرة
واحدة داخل المحكي الروائي .وغالبا ،ما يكون الجواب المهيمن  ،كما في
الرواية المنولوجية أو الرواية االعتيادية ،جواب المؤلف أو السارد
الرئيس ،بل توجد في الرواية البوليفونية أجوبة متعددة ،وأطاريح جدلية
متعددة .ويعني هذا أن الرواية الحوارية تتناول أجوبة متعددة ومختلفة
ومتعارضة ،ويرد الجواب المقترح على لسان البطل أو على ألسنة
الشخصيات المحورية في الرواية ،وهذا الجواب هو الذي يحدد عالقة
البطل بالعالم الذي يعيش فيه؛ إن ذلك الجواب هو الذي يحدد رؤية
الشخصية إلى العالم ،وموقف البطل من عالمه ومصيره .لذا ،فالرواية
الحوارية هي جماع األجوبة المتعارضة بقوة؛ حيث تتصارع وتتناقض
جدليا .وليس المهم هو األبطال أو الشخصيات ،بل المهم األجوبة التي
تتقابل وتتآلف وتتعارض مع موقف الكاتب أو السارد الرئيس.
وعليه ،يتمتع الجواب بحياته المستقلة داخل وعي البطل " :إن الذي يحيا،
بصورة خاصة ،ال البطل ،بل [الجواب] ،والكاتب الروائي يقدم وصفا
اللحياة البطل  ،بل وصفا لحياة [الجواب] فيه...ومن هنا بالذات ،ينبع
163
التحديد الصنفي لرواية دويستفكسي بوصفها رواية إيديولوجية".
 - 162ميخائيل باختين :شعرية دويستفسكي ،ترجمة :جميل نصيف التكريتي ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1986م،ص.117:
 - 163ميخائيل باختين :نفسه،ص.33:
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ويتبين لنا ،مما سبق ،أن الرواية الحوارية هي التي تقوم على الجواب -
األطروحة ،ونقصد به بطبيعة الحال اإليديولوجيا .وللتوضيح أكثر قد تقدم
الرواية مجموعة من األجوبة على لسان شخصياتها إيديولوجيا ،كأن تكون
شخصية ما إسالمية ،أو تكون شخصية ملحدة ،أو شخصية اشتراكية ،أو
شخصية شيوعية ،أو شخصية ليبرالية ،أو شخصية وطنية ،أو شخصية
خائنة ،وهلم جرا ...وتقدم كل شخصية جوابها ،وتستعرض أطروحتها،
ويمكن للكاتب أن يشارك بجوابه وأطروحته اإليديولوجية إلى جانب
األفكار األساسية األخرى لشخصياته ،لكن بشرط واحد أال يرجح كفة
جوابه على باقي األجوبة األخرى ،كما هو الحال في الروايات المنولوجية
أو العادية .ومن هنا ،فالجواب هو الذي يسيطر على الشخصيات ،ثم يحدد
مصير البطل ،ثم يبرز موقفه النهائي من العالم ،وهو كذلك المادة األساسية
في بناء الرواية ،ويقسم عبرها العالم الروائي إلى عوالم األبطال أو
الشخصيات.ومن هنا" ،إن وجهة النظر [الجوابية] ،تلك التي ينظر بها
البطل إلى هذا العالم هي التي تشكل الفكرة األساس لدى تصوير الواقع من
حوله .لقد قدم العالم الخاص بكل بطل ،من زاوية خاصة يتم تصويره
164
وبناؤه في ضوئها تماما".
ومن ثم ،تتحول أجوبة الرواية إلى تيمات وموضوعات وبرامج سردية
ورؤى للعالم  ،يمكن رصدها نقديا إن فهما ،وإن تفسيرا ،أو يمكن
تشريحها إن تفكيكا ،وإن تركيبا.
وتتضمن رواية (شعلة ابن رشد ) ألحمد المخلوفي مجموعة من األجوبة
الفكرية المتعارضة والمتناطحة كجواب ابن رشد التي يناصره الخلفي
ورشدي الجابر ،وهو جواب يدافع عن ضرورة األخذ بالعقالنية
التنويرية.في حين ،هناك الجواب العرفاني الصوفي عند ابن عربي القائم
على التخليق الروحاني.وهناك أيضا جواب الفقهاء والسالطين الذي يتمثل
 - 164ميخائيل باختين :نفسه،ص.34:
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في الحفاظ على الواقع السائد ،وفق منظور النص والنقل والشرع
اإلسالمي .وهناك جواب صابر الذي يقف في وجه العنصرية المقيتة
والمركزية الغربية .وفي اآلن نفسه ،يدافع عن التسامح والتحاور:
"قلت ياحكيم الفلسفة وعميدها..أنا قبل أن آتيك عشت مأساة ولدي
صابر مع الالتسامح في أوروبا .كما لمست في مأساة صديقه فاضل
الوهراني مستوى آخر من الالتسامح المتمثل في الطائفية والطبقية
والقبيلة والغنيمة..لذا قفلت راجعا من طريقي نحو عمق أروبا .ولذا أكتب
ما أكتبه ألقول :إن التسامح الذي ناديت به هو وحده الروح التي ستنعش
أوصال هذا العالم المق رور بالخوف من اآلخر ...والممزق بالقتل
واإلرهاب والعنصرية والتحكم الموحش..هي الروح وحدها من
ستحرراالنسان ،وتبني سعادته في عالم يتحلى بالحوار بدل الصدام،
وبالمكان المشترك الذي تركته لنا كأفق للمصالحة مع ذواتنا وتاريخنا
ومع ذات اآلخر وتاريخه..
أفهمت اآلن هدفي من هذا العمل الذي استمد مشكاته من صنيع فكرك
165
المتحرر؛ فكر المصالحة ،ال فكر الخالف واالنغالق".
أضف إلى ذلك جواب مانويال الذي يدعو إلى المحبة والمجتمع الواحد
والسالم الكوني على غرار فلسفة ابن رشد ،ويقف في وجه الكنيسة
المستبدة التي تحارب الغجر ،إلخ...
ومن هنا ،تتضمن رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي مجموعة من
األجوبة واإليديولوجيات المهجنة ،ضمن رواية تراثية تخييلية وتأصيلية
معتقة .وتتسم هذه األجوبة بالتعددية الحجاجية ،على الرغم من أن جواب
الكاتب يدافع عن إيديولوجية العقل التي ينافح عنها ابن رشد  ،ويتقابل هذا
الجواب مع جواب الفقهاء والسالطين الذين يمثلون منزع االستبداد ،
 - 165أحمد المخلوفي :شعلة ابن رشد ،منشورات مكتبة سلمى ،مطبعة الخليج العربي،
تطوان ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2017م ،ص.312:
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والحفاظ على الكائن السائد ،و تكريس األوضاع السياسية واالجتماعية
واالقتصادية والدينية المتعفنة نفسها ،ومحاربة كل اآلراء واألجوبة
الجريئة والشجاعة ،ومحاربة العقل باسم النص والفرع.
ويبدو أن جواب السارد هو دفاع عن العقالنية الرشدية يناصرها أيضا
رشدي الجابر والسي الخلفي ،مادامت عقالنية تنويرية وأخالقية  ،تهدف
إلى بناء المجتمع العربي بصفة عامة ،والمجتمع المغربي األندلسي بصفة
خاصة ،على أسس االجتهاد واإلبداع واالبتكار ،ومحاربة النقل والتقليد،
واستخدام العقل في كل دواليب الحياة.ويعني هذا أن جواب السارد
والكاتب إيديولوجي وعقالني وتنويري ،يهدف إلى تغيير األوضاع
السائدة.في حين ،يتميز جواب الفقهاء والسالطين بكونه إيديولوجيا
محافظة براجماتية واستبدادية ،غرضها الحفاظ على األوضاع المجتمعية
كما هي لصالحها ولصالح الحاكم ،ويبدو هذا التقابل اإليديولوجي واضحا
في هذا المقطع:
"إن العلةةة الوحيةةدة لنكبتةةه هةةي نقةةةده الةةالذع ،مةةن خةةالل كتةةاب (مجةةةامع
أفالطةةون فةةي السياسةةة) السةةتبداد يعقةةوب المنصةةور ،ومةةن وااله مةةن كبةةار
القةةةادة والفقهةةةاء والعلمةةةاء ،وفتحةةةه ألبةةةواب الخةةةروج مةةةن نفةةةق السياسةةةة
المنغلقة ،ودعوته إلى بناء دولةة عادلةة متسةامحة يسةود فيهةا العقةل علةى
النقل .مع رفع كل أنماط التخويف واإلقصاء ،والتصدي لمحاربة الظالميةة
المقيتةةة...أما البطةةل المرتجةةى فةةي ذاك الزمةةان ،فهةةو يحيةةى أميةةر األنةةدلس
آنذاك ،وإليه أهدى الكتاب كمةا تعلةم...وإن كةان يهةم كةل المعنيةين بةالتغيير
في هذا العالم طبقا لرؤية ابن رشد الكونية واإلنسانية"166...
إذاً ،هنررراك تقابرررل إيرررديولوجي واضرررح برررين األجوبرررة العقالنيرررة واألجوبرررة
الظالمية في كيفية تسيير شؤون البالد ،وتصريف أمور المجتمع من خرالل
- 166أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.89:
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تعارض العقل مع النص ،أو تعارض االجتهاد مع التقليرد ،أو تقابرل الفلسرفة
مع الشرع.
ويحضررر جررواب الفقهرراء  ،بشرركل واضررح وجلرري ،عنررد محاكمررة ابررن رشررد
واالنتقام منه ،بعد أن تطاول بجوابه على السلطان الموحدي ،كما يبدو ذلرك
بشكل واضح في هذا المقطع السردي:
" بأمر من الخليفة نجتمع اليوم قضاة األندلس وعلماؤها وهذا الجمع
الغفير من الطلبة والعوام لنحاكموك يابن رشد وجماعتك بصفتنا
المدافعين عن سالمة الملة بتهمة المروق عن الدين ،ومخالفة عقائد
المومنين بانشغالك بالفلسفة وعلوم األوائل..لقد سودت كتبا أو صحفا ما
لها من خالق ،بعدها عن الشريعة بعد المشرقين ،وتباينها تباين الثقلين
لما أوهمت أن العقل ميزانها والحق برهانها فشعبت في القضية الواحدة
فرقا ،ويسرت شواكل وطرقا فخدعتنا وخدعت العوام بتلك القرابة التي
تدعيها بين الحكمة والشريعة..
وبعد أن صمت قليال قرأ :وما يخادعون إال أنفسهم وما يشعرون..
تعالى صوت الطلبة وجموع العامة:
ــ نريده مصلوبا كالحالج..نريد محروقا حتى يرضى رب العزة..
خيم صمت ثقيل ،تهيأ لي معه أنني أرى مالمح المنصور متجهمة من
خالل ثقب خشبية تطل على المشهد كله ،ثم كمن غادرها بعد إشارة
بمتابعة المحاكمة بعد تدشينها ،وإدراج تهم أخرى تعضد التهمة
167
الكبرى"..
وبهررذا ،يتقابررل جررواب ابررن رشررد العلمرراني والعقالنرري والتنررويري مررع جررواب
التكريس والجمود والتقليد ،والمحافظة علرى المصرالح واالمتيرازات لصرالح
 - 167أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.294:
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الفقهرراء ،ولرريس لصررالح الفالسررفة العقررالء الررذين يريرردون التغييررر ،ودمقرطررة
المجتمع على جميع األصعدة والمستويات.
ومن جهة أخرى ،يرتبط الجواب ،في رواية (شعلة ابن رشد) ،بنوع
الوعي وأنماطه المختلفة لدى الشخصيات الروائية .فالوعي هو إدراك
الذات والموضوع على حد سواء ،واستعمال نوع من التفكير من أجل
فهمهما وتفسيرهما وتأويلهما بطريقة صحيحة.ويتقابل الوعي مع
الالوعي ،فاألول خاضع للعقالنية المنطقية والواقعية.في حين ،يتميز
الثاني ب الالعقالنية ،وتجاوز نطاق التجربة والحس والعقل .ومن ثم ،يمكن
الحديث عن أنواع ثالثة من الوعي :الوعي القائم ،والوعي الممكن،
والوعي الزائف .فالوعي القائم هو الوعي الواقعي الموجود لدى الشخص
في الحاضر .وهو الوعي الموجود تجريبيا على مستوى السلب  .ويعني
هذا أن الو عي القائم هو " وعي آني لحظي وفعلي  ،من الممكن أن يعي
مشاكله التي يعيشها  ،لكنه اليملك لنفسه حلوال في مواجهتها ،والعمل على
168
تجاوزها".
أي :إنه وعي ظرفي ،فكل مجموعة اجتماعية تحاول فهم الواقع وتفسيره،
انطالقا من ظروفها السياسية ،واالجتماعية  ،واالقتصادية ،والفكرية،
والدينية ،والتربوية ،دون أن يكون لها تصور مستقبلي وإيديولوجيا
القتراح بديل إيجابي ومثالي لحياتها المعيشية.
وإذا كان الوعي القائم هو وعي الحاضر واآلني والمرحلي ،فإن الوعي
الممكن هو وعي إيديولوجي مستقبلي بامتياز ،يتجاوز جدال الوعي القائم
والوعي الزائف المغلوط .وإذا كان الوعي القائم هو وعي التكيف
والمحافظة على الواقع ،فإن الوعي الممكن هو وعي التغيير والتطوير،
ويصبح الوعي الممكن ،في كلية العمل األدبي المنسجم ،رؤية للعالم،
 -168صالح سليمان عبد العظيم :سوسيولوجيا الرواية السياسية ،الهيئة المصرية العامة
للكتاب ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى 1998م ،ص.57:
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وتصورا فلسفيا وإيديولوجيا للطبقة االجتماعية "،وإذا كان الوعي الفعلي
يرتبط بالمشكالت التي تعانيها الطبقة أو المجموعة االجتماعية  ،من حيث
عالقاتها المتعارضة ببقية الطبقات أو المجموعات  ،فإن هذا الوعي
الممكن يرتبط بالحلول الجذرية التي تطرحها الطبقة لتنفي مشكالتها،
وتصل إلى درجة من التوازن في العالقات مع غيرها من الطبقات أو
المجموعات ".169
أما الوعي الزائف ،فهو وعي بسيط وساذج ومغلوط يوجد لدى عامة
الناس الذين يكتسبون مجموعة من المعارف واألفكار والتمثالت الذهنية
الخاطئة بطريقة غير حقيقية كاألسطورة ،والخرافة ،والشعوذة ،والسحر،
واألعراف والطقوس والتقاليد والعادات البالية .ويقترب هذا الوعي من
الجهل واألمية.
وعليه ،يمكن الحديث  -إذاً -عن أنماط ثالثة من الوعي لدى الشخصية
الروائية  -حسب لوسيان كولدمان -هي :الوعي الزائف ،والوعي القائم،
والوعي الممكن .ويعد الوعي الممكن أفضل هذه األنماط كلها.
ومن هنا ،تعبر الشخصيات الحوارية ،في رواية( شعلة ابن رشد) ألحمد
المخلوفي  ،عن أنماط عدة من الوعي  ،والسيما الوعي اإليديولوجي منه.
فهناك من يملك وعيا زائفا .وهناك من له وعي واقعي عن العالم الذي
يعيش فيه .وثمة شخصيات أخرى لها وعي ممكن أوتصورات مستقبلية
إيجابية مبنية على تغيير الواقع  ،واستبداله بواقع أفضل .بمعنى أن وعي
ا لشخصيات قد يكون وعيا سلبيا أو وعيا إيجابيا ،ويتعدد هذا الوعي بتعدد
الشخصيات واألجوبة ،وتنوع مصادر ثقافتها ،واختالف منظوراتها
السياسية والحزبية والنقابية واالجتماعية واإليديولوجية .لذلك ،تتعدد أنماط
الوعي داخل الرواية الحوارية ،على عكس الرواية المنولوجية التي كان
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يهيمن فيها وعي الكاتب ،وجوابه المطلق  ،أو يكثر فيه وعي السارد
المطلق ،أو وعي الشخصية البطلة التي تدافع عن وجهة نظر الكاتب ،وقد
نلحظ ذلك  ،بحال من األحوال ،في رواية (شعلة ابن رشد) أيضا .بيد أن
الكاتب قد خفف من حدة الجواب الذاتي واإليديولوجي والهووي عندما
يورد ما يقابل وعي الكاتب بحرية ،ومرونة ،وديمقراطية.
وانطالقا مما سبق ،يقول ميخائيل باختين ":إن كثرة األصوات وأشكال
الوعي المستقلة ،وغير الممتزجة ببعضها ،وتعددية األصوات األصلية
للشخصيات الكاملة القيمة -كل ذلك يعتبر بحق الخاصية األساسية لروايات
دويستفس كي .ليس كثرة الشخصيات والمصائر داخل العالم الموضوعي
الواحد ،وفي ضوء وعي موحد عند المؤلف هو مايجري تطويره في
أعمال دويستفسكي ،بل تعدد أشكال الوعي المتساوية الحقوق مع ما لها
من عوالم ،هو مايجري الجمع بينه – هنا -بالضبط ،في الوقت نفسه تحافظ
فيه على عدم اندماجها مع بعضها ،من خالل حادثة ما بالفعل ،فإن األبطال
الرئيسيين عند دويستفسكي داخل وعي الفنان ليسوا مجرد موضوعات
لكلمات الفنان ،بل إن لهم كلماتهم الشخصية ذات القيمة الداللية الكاملة.
ولهذا السبب ،فإن الكلمة التي ينطق بها البطل التستنفد هنا أبدا بواسطة
األوصاف االعتيادية والوظائف ذات الدوافع العملية والحياتية ،إال أنها
التعتبر في الوقت نفسه تعبيرا عن الموقف اإليديولوجي الخاص بالمؤلف
(مثلما هو الحال عند بايرون).إن وعي البطل يقدم هنا بوصفه وعيا
غيريا ،وعيا آخر ،إال أنه في الوقت نفسه غير محدد ،واليجري التستر
عليه ،كذلك فإنه اليصبح مجرد موضوع بسيط لوعي المؤلف .وبهذا
المعنى  ،فالبطل عند دويستفسكي اليعتبر صورة موضوعية اعتيادية
170
للبطل في الرواية التقليدية".
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ويعني هذا أن كل شخصية في الرواية الحوارية لها حرية كاملة ومطلقة
في امتالك جواب ووعي مستقل ،يعبر عن كينونتها وهويتها وطريقة
تفكيرها ،ومنفصلة عن طريقة تفكير الكاتب .وهذا مايقرب الرواية
الحوارية من رواية األجوبة واألطاريح ذات الطبيعة الديمقراطية القائمة
على الحوارية الذهنية والتعددية اإليديولوجية.
ومن هنا ،يمتاز جواب ابن رشد  ،في رواية (شعلة ابن رشد) ،بوعي
ممكن انت قادي فلسفي بامتياز ،يروم تغيير الواقع المتعفن والموبوء
باالستبداد والنفاق والتزلف ،ويثور على الفقهاء المهادنين للسلطان
خضوعا ،وتبجيال ،وتملقا:
" ــ إن التقرب من الملوك أو الخلفاء وحتى األمراء عاقبته وخيمة على
المفكر الحر .فالخيانة دوما تتسلق هوى الحكام المفرط كما يتسلق
اللبالب جذع الشجرة ،أو كما يتمدد األخطبوط األعمى بين منعرجات
وقيعان غامضة عميقة الغور..
ــ إن الوحشة التي أحسها بين قوم يذمون الحكمة ،ويزدرون أهل العلم
وأهل التأويل في فهم الشريعة ومقاصدها البينة ،ويعتقدون اآلراء
المتناقضة للمعقوالت األول ،ويعجبون بها رغم ضربهم لحقيقة األشياء
في كبدها ،لهي وحشة مرة وقاتلة .ألن فضائلي لم تعد تسمح لي
بالتغاضي عن هذا االنحراف ،وعن هذا النفاق الذي وصل أوجه ال في
تزييف أوجه الحق قط ،بل وفي تقبيل اليدين والرجلين ،والسجود لذوي
األمر والشأن دون رب العالمين..
يتهدج صوته ويوجه سهم أصبعه نحو منصة القضاة وبقية الجالسين
المتواطئين ويواصل:
من أجل هذا كله جمع حسادي وأعدائي ،ومنهم من في مجلسكم هذا..بل
وانتقى من كل ما يرونه مني مفارقا لعادة سيئة ألفوها...ليتهموني
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بالغرور ،وبالتعالي حتى على ما يدخل في سياق أدب السلطان ،أو إن
شئت قلت في البروتوكول السلطاني أو الملوكي ،فاستغلوا مخاطبتي
للخليفة كلما رأيت منه ما يجافي الواقع والمنطق والشريعة :تسمع
ياأخي .أو نفوري من العوائد التي تصنع من الدمى آلهة للحكم كما قلت
سابقا .كما استغلوا ما أقر بأنهم قد أفلحوا في جمعها فاعتبروها أيضا
نشاز ا وهرطقة في كتبي وبعض تصريحاتي ومواقفي فقدموها لكم اآلن
كحجج ثابتة على مروقي ..وووو
ـــ إنكم لستم عدال حين تبتعدون عن رصد حقيقة مؤلفاتي ،وتركزون
على ما يدينني بدل أن تركزوا على جديدي الذي يعلي من قدري ومكانتي
171
العلمية والفكرية ..فقبحا لكم وترحا"..
ومن جهة أخرى ،يعبر جواب الفقهاء عن الوعي السائد الواقعي
والمصلحي ،فهم يقتربون من الخليفة السلطان من أجل الحفاظ على
امتيازاتهم المادية والمعنوية ،والسيما أن ابن رشد كانت له حظوة كبيرة
لدى السالطين الموحدين؛ وهذا ما يهدد مكانة الفقهاء المجتمعية بطبيعة
الحال ،ويؤثر في مصالحهم المادية والرمزية ،ويبعدهم عن الخليفة
الموحدي.لذا ،سعوا جادين من أجل خلق الفتن والباليا والمصائب لإليقاع
بابن رشد ،وإبعاده عن السلطان حسدا ،وعداوة ،وحقدا ،ونكاية  .ومن ثم،
فلقد كانت محاكمة الفقهاء البن رشد  ،في الواقع ،تصفية للحسابات
المصلحية ليس إال :
" وحين اقتربنا من مدخل المسجد التف حوله ثلة من أصدقائه
المخلصين :الفقيه أبو عبد هللا بن إبراهيم األصولي ،وأبو جعفر الذهبي،
وأبو الرببع الكفيف ،وأبو العباس الحافظي الشاعر ،وكل منهم أبدى
مساندته له والتضحية من أجله .وحين أخبروه أنهم قد انتدبوا للمرافعة
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عنه إبراهيم األصولي لم يبد أي اعتراض أو تأييد..فيما كانت أصوات
تصلنا وهي تردد:
ــ ها الزنديق..هاهو قادم ..الزنديق نهايته محتومة...
ــ لقد تفلسف حتى تزندق...
صوت يعقب:
ــ ويحكم ،أتطفئون شمعة الفكر ،وتفضلون فقهاء الظالم على النور؛
استجابة لذوي النفوذ ،ومناورات الحساد..
صوت خفي:
ــ أنسيتم أن من أمر بعقد هذه المحاكمة هو الخليفة نفسه...أو جائز أن
نطعن في قراره وهو أمير المسلمين....؟:
صوت معزز:
ــ ليس أميرا للمسلمين فقط؛ بل أميرا لكل المومنين أينما وجدوا .فاحذر
تكرار هذا الكالم؛ فإنه يخرج من دائرة عنايته المؤيدة باهلل كل الطوائف
المسيحية واليهودية وغيرها ممن تعيش في كنف إمبراطوريتنا الكبرى:
المغربية واألندلسية ،وإن شاء هللا ،كل الدول التي سوف تدخل تحت
لوائنا المنصور باهلل من الشرق أو الغرب"172..
ومن وجهة مقابلة ،نجد الوعي الساذج مرتبطا بأجوبة بعض الطلبة وعامة
الناس الذين يطالبون بإعدام ابن رشد؛ ألنه رمز الضالل واالنحالل
والكفر واإللحاد تأثرا بكبار فقهائهم ومدرسيهم المتملقين للسلطان:
" تعالى صوت الطلبة وجموع العامة:
ــ نريده مصلوبا كالحالج..نريد محروقا حتى يرضى رب العزة..
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خيم صمت ث قيل ،تهيأ لي معه أنني أرى مالمح المنصور متجهمة من
خالل ثقب خشبية تطل على المشهد كله ،ثم كمن غادرها بعد إشارة
بمتابعة المحاكمة بعد تدشينها ،وإدراج تهم أخرى تعضد التهمة
173
الكبرى"..
وهكذا ،نحصل على الجواب المتعدد في رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد
المخلوفي ،بتعدد أنماط الوعي لدى الشخصيات السردية ،وتناطحها
مصلحيا وهوويا وحجاجيا ،ضمن منازع ذاتية مختلفة .وهذا التعدد في
أنماط الوعي هو الذي يخلق هجنة الرواية وحواريتها وأسلبتها وتنضيدها
وتنويعها بشكل متميز.

المبحث الثاني :لحظة التساؤل
تتضمن (رواية شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي مجموعة من األسئلة
التأسيسية الجوهرية الكبرى ،فهناك سؤال التعامل مع التراث ،وسؤال
العقالنية ،وسؤال التخليق ،وسؤال الروح ،وسؤال التنمية ،وسؤال
السلطة ،وسؤال االستبداد ،وسؤال النهضة ،وسؤال التنوير ،وسؤال
الفساد ،وسؤال التخلف ،وسؤال البطالة ،وسؤال الهجرة ،وسؤال التمييز
العنصري ،وسؤال التغريب الذاتي والمكاني ،وسؤال التهميش واإلقصاء،
وسؤال الفقر والهشاشة.
بمعنى أن هناك أسئلة كبرى وصغرى ،وأسئلة جوهرية وعرضية ،وأسئلة
صريحة وضمنية ،وأسئلة كلية وجزئية ،وأسئلة تخييلية وواقعية ،وأسئلة
الكتابة والنقد.لذا ،جاءت رواية (شعلة ابن رشد) لتعبر عن هذه األسئلة
بطريقة تخييلية إبداعية رمزية وموحية ،مستعملة الكوميديا الصادمة،
والكروتيسك ،والتلميح ،والمفارقة ،والتعريض ،والسخرية ،والتهكم،
والنقد التقويضي من أجل فضح السلطة المركزية االستبدادية .بيد أن أهم
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سؤال تطرحها الرواية هو سؤال االستبداد السياسي الذي يعوق التنمية
والتقدم واالزدهار ،ويعوق الفعل التنويري.
بمعنى أن الرواية تخصص جل صفحاتها لسؤال االستبداد الذي يعد الداء
المعوق لكل نهضة حقيقية وتنمية مستدامة .لذا ،يحضر سؤال التنوير
العقالني والروحاني لمحاججة السؤال السياسي المبني على سؤال
االستبداد .ويعني هذا أن الجواب سيكون بالمعادلة المنطقية التالية :التنوير
بوجود االستبداد.
وعليه ،يستهل المخلوفي روايته بطرح سؤال اإلبداع في عالقته الوثيقة
بالفكر ،على أساس أن ابن رشد هو نموذج متميز للتنوير العقالني ،فقد
طرح أسئلة فكرية كبرى مرتبطة بالنهوض والتجديد على جميع األصعدة
والمستويات:
"لكأن روح ابن رشد تسربت لنسوغي فغمرتني بأنوار شعلتها المتوهجة
واحتوتني .ارتكنت لخدر لطيف بطعم إحساس فنةان تملكتةه نشةوة الخلةق،
والرغبةةة الجامحةةة فةةي إنهائةةه واالسةةتواء عليةةه.ال أدري كيةةف تةةداخل هةةذا
الشةةعور معةةي دفعةةة واحةةدة ،وأنةةا أتأمةةل حروفةةي ،وهةةي تصةةطخب بقةةوة
معناها قبل أن تسفر بعد مخاض عسير عةن تشةكيل صةورة ابةن رشةد كمةا
أحسسةةتها وتخيلةةت روح عقالنيتهةةا وكونيةةة إشةةعاعها .ولةةوال صةةدى ذاك
التهليةةل مةةن الكلمةةات الموقعةةة بجهةةات العجةةز والعدميةةة واليةةأس مةةن الحيةةاة
لعانقت انتشائي وعشقي لما اعتبرته إبداع يدي وخلقي:
يا ليتنا نرضى بما يطالنا حتى نموت
ياربنا ليس لنا من أمرنا إال السكوت
والمبتلى ياذا العلى اليبتغي غير النجاة
في عسرها ويسرها ملعونة تلك الحياة
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ظلت آهات الموتى تقصةف روحةي فتتحصةن .تسةتميلها حينةا فتثبةت .وفةي
معتةةرك صةةراعها معةةي تصةةر علةةى تحويةةل مةةا نعمةةت بةةه مةةن نشةةوة ذاك
التمةةاس الروحةةةي واإلبةةةداعي والفكةةةري إلةةى مةةةرار ويةةةأس..لكن ،هةةةا هةةةي
عظمة روحه التةي عةادت تسةكنني مةرة أخةرى قةد احتةوت فكةري وروحةي
حتى لكأنها أنا ،أو لكأنني هةي ..لقةد غةدوت بعةد انتصةاري بهةا علةى قةوى
اليأس قادرا على أن أرى ببصر روحه وببصيرة عقله ،وأسةمع بإحسةاس
قلبةةه وأذنيةةه..فأعقل األشةةياء ،ومةةا وراء األشةةياء ،كمةةا عقلهةةا وكتبهةةا قبةةل
محاكمته وسجنه ،وحتى بعد ترحيله جثة وفكرا من مراكش إلى قرطبةة،..
174
ثم فكرا وروحا نحو الغرب".....
ويعني هذا أن الكاتب كان يتقمص روح ابن رشد ،ويطرح األسئلة نفسها
التي كان ابن رشد منشغال بها في كتاباته الفلسفية والمنطقية .ومن هنا ،فقد
كان الكاتب مهتما بأسئلة ابن رشد الفكرية والفلسفية  ،والسيما سؤال
النهضة والتنمية ،وسؤال المرأة ،وسؤال المدينة الفاضلة:
"عذرا ياسال..ما عشته معي هو مجرد حلم ..أو ألقةل لةك بأنةك كنةت معةي
في كتابة مقدمة رواي تي ،فتقبل مني اعتذاري.إذ ما كان لها أن تكتمل لةوال
وجودكما أنت وابن رشد وسواكما .لكن ثق أن شعلة ابن رشةد مةن كانةت
مسلكي ودليلي ورؤيتي في حلمي ويقظتي..فمةا الروايةة إن لةم تكةن تقةدها
شعلة الحلم والفكر..وابن رشد شعلة الفكر ،وحلةم النهضةة ،فهةو مةن فتةق
أكمام العقل ،وأجرى شريعة الوحي في سماحتها ونبلها وكشف عن أبعةاد
مقاصدها..وهو كذلك من دك حصن التغلةب..ورفع مةن شةأن المةرأة ،وخةط
لمدينةةةةة السةةةةعادة حروفها..ورسةةةةم للوحةةةةدة البشةةةةرية مكانهةةةةا المشةةةةترك
العام..شخص من هذا الطراز يأبى حرفي وقلمةي وقرطاسةي وحبةري وكةل
175
أوراقي ومقدماتي إال أن تقوم له احتراما"...
 - 174أحمد المخوفي:شعلة ابن رشد ،ص.3:
 - 175أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.8:
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وتحضررر جدليررة األسررئلة واألجوبررة بكثرررة فرري الروايررة ،بررالتوقف عنررد السرري
الخلفرري ،وهررو يحرراور رشرردي الجررابر عررن العقالنيررة الرشرردية ،والمشرراريع
الفكريرررة بصرررفة عامرررة.ويعني هرررذا أن روايرررة (شةةةعلة ابةةةن رشةةةد) ألحمرررد
المخلررروفي هررري روايرررة تسررراؤلية بامتيررراز ،مادامرررت تعنرررى بطررررح األسرررئلة
واألجوبة:
" لما تضاعفت حيرتي بفقدانها حملت نفسي في أمسية شةتوية لهةا طعةم
الموت والرصاص والجمر عند صديقي المفكةر رشةدي الجةابر .نقلةت إليةه
قلقي مما آل إليه الوضع في ساحتنا العربية واإلسةالمية مةن تطةرف دينةي
وصةةعود مةةا يسةةمى باإلسةةالم السياسةةي ،ورجوتةةه أن يقةةول لةةي مةةا إذا كةةان
ممكنا لنا فهم هةذا الوضةع الصةعب مةن حياتنةا وواقعنةا وحضةارتنا قبةل أن
نفكةةر فةةي مخةةرج مشةةرف لنةةا..اعتراه صةةمت ثقيةةل قبةةل أن يميةةل نحةةوي
والقلق باد عليه :ألم تقرأ كتبي؟...قلت بلى .قال :فلم تسأل وقد قلةت رأيةي
الفصةةل فيهةةا ،أو علةةى األقةةل فةةي بعضةةها..فأجوبتي تعةةددت ..وهةةي شةةافية
كافية كما أرى...
ثم بعد لحظة تأمةل واصةل :ثمةة أسةئلة قديمةة بأجوبةة حديثة..وثمةة أسةئلة
حديثةة بأجوبةةة قديمةة .قلةةت :ألهةا عالقةةة بةذلك الصةةراع الممتةد حتةةى اآلن
بةةين الشةةرق والغةةرب..أو بةةين األصةةالة والمعاصةةرة..أو بةةين تةةراث فاعةةل
وتراث منفعل...؟ ولما لم يجب قلت :كان ينبغي أن نحسم بالمرة فةي أمةر
هذا الصراع ،فنقطع شعرة معاوية التي تربط أحدهما باآلخر..
تنهد بمرارة وعقب :الشعرة التي تومئ إليها لم تنقطةع ولةن تنقطةع أبةدا.
فالتةةةاريخ سلسةةةلة أحةةةداث ووضةةةعيات وحةةةاالت مركبةةةة أحيانةةةا ،وبأنسةةةاق
متداخلة متنافرة فةي آن .قةد يتراخةى عنصةر فةي عناصةر هةذه السلسةلة أو
قةةد يتكسةةر..لكنه اليمةةوت أو يتالشةةى أبةةدا .فالتمثةةال قةةد يتفتةةت ،لكةةن قةةوة
مادته وصورته تبقى صامتة حية في هذا الفتات تنتظةر مةن يعيةد تشةكيلها
مرة أخةرى .هةذا الفتةات ألسةي الخلفةي ،هةو هيولنةا صةورتنا وعقلنةا الةذي
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يصةةعب علينةةا نسةةيانه أو محةةوه أو قتلةةه..فهو فةةي حالةةة كمةةون بةةالقوة ،وال
ينتظر غير تفعيله من لةدن فاعةل ما..قياسةا علةى هةذا التصةور ،فةإن عقلنةا
الثقافي حتى وإن تخيلناه مجرد فتةات فهةو ثةاو فةي ذاتنةا وعقلنةا وتاريخنةا
الذي القدرة لنا على إنكةاره ،فهةو الجةد األول لسةاللتنا..فافهم مةرة أخةرى،
فى ضوء هذا ،أن ماهيتنةا فةي ماضةينا ،وفةي امتةداد تاريخنةا حتةى وضةعنا
الةةةراهن .لةةةذا يتعةةةين أن ال نتنكةةةر المتةةةدادنا وهويتنةةةا وذاتنةةةا ،ونلجةةةأ إلةةةى
اسةةتدعاء اآلخةةر ليعلمنةةا كيةةف نفكةةر ،وكيةةف نكةةون ،وكيةةف نقةةوم ماضةةينا
وحاضرنا...
ــ لكن اآلخر ،هو قوى في كل شيء .ومن طبيعة المغلوب تقليد الغالب...
ــ مرة أخرى ..الغرب..الغرب
اسمع صديقي :لقد كنا نحن من ساهم في قوة وحضارة الغرب يوم أن كنا
الغالب آنذاك..لكن األمور كما شاهدتها دول...لندع هذا التبرير الذي تغلةب
فيه العاطفة المنطق ،ولنقةل بتجةرد ،بةأن األمةر كلةه لةيس معقدا..فالمسةألة
كلها صديقي تكمن فقط في إصرار إرادتنا على التغيير؛ تغيير الساكن فينةا
إلى متحرك يقةوم علةى مقةوم العقالنيةة الثاويةة نواتهةا فةي تراثنةا الثقةافي.
خذ مثال عقالنية ابن رشد وتأملها ،فإنك سوف تجد فيها أجوبة هامةة عةن
الكثيةةر مةةن أسةةئلة راهننةةا ،ومةةا علينةةا فقةةط غيةةر تطويرهةةا وابتكةةار مةةا قةةد
يضيف إليها قدرة اإلنصات لمعظم هموم عصرنا وانشغاالتنا .لقد قلةت فةي
بعةةض كتبةةي :إن الغةةرب لةةن نسةةتفيد منةةه غيةةر مةةا يمكةةن أن نعقلةةه بعقلنةةا
ونبصمه ببصمتنا ،أو نجعله مستجيبا لبيئتنا وتطلعاتنا .أمةا أن نةركن إليةه
كي يمنحنا جوابةا قطعيةا عةن إشةكاالت عصةرنا ،فهةو توجةه أعمةى وتبعيةة
المبرر لها..
وحتى نستعيد ما نحتاجه من عقالنية ابن رشد ،وتوظيفها التوظيةف الةذي
يخةةدم قضةةايانا فةةي التحةةرر والديمقراطيةةة وتشةةييد مدينةةة العلةةم والمعرفةةة..
والعمل علةى محاربةة كةل أشةكال التعصةب والتواكةل والنزاعةات الغنوصةية
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وتكبيل الفكر ،البد لنا من فهم جيد للمحطة التاريخية التي أنتجت فكر ابةن
رشد ،حتةى نةتمكن مةن تجاوزهةا عبةر اختيةار منهجةي نمسةك فيةه بةالروح
الرشدية العقالنية ..ثم ال بأس ،إن أضةفنا إليهةا روح العقالنيةة التاريخيةة
البن خلدون ،ومقاصدية ابن حزم ..والشاطبي .فالمهم فةي ابةن رشةد ،هةي
عقالنيتةةةةه المفتقةةةةدة فةةةةي عصةةةةرنا  ،فبهةةةةا يمكةةةةن أن نواجةةةةه المتةةةةزمتين
والمتشددين وغالة المستشرقين المغرضين والمتعصةبين ،والتخفيةف مةن
حةةدة التطةةرف الةةديني واسةةتغالله فةةي السياسةةي ،ثةةم بنةةاء ذات قةةادرة علةةى
176
التجاوز والتجديد والتغيير الشامل إذا أمكن"...
إذاً ،يحاور السي الخلفي رشدي الجابر في كثير مرن األسرئلة وقضرايا الفكرر
كررررالتراث ،واألصررررالة والمعاصرررررة ،والعقالنيررررة الرشرررردية ،وإشرررركال األنررررا
واآلخررر ،إلررخ ،...ضررمن تسرراؤلية حواريررة ثقافيررة موسررعة ومهجنررة باألسررئلة
المؤرقرررة التررري تتعلرررق برررالنموذج النهضررروي والتنمررروي ،وقرررد وجرررد الخلفررري
نموذجه السليم في الجمع بين عقالنية ابرن رشرد مرن جهرة ،وتمثرل روحانيرة
ابررن عربرري مررن جهررة أخرررى .فرري حررين ،ينصررحه رشرردي الجررابر باالكتفرراء
بالمشروع الرشدي الذي يتالءم مع أسئلة الراهن.
وقررد أوجررز المخلرروفي أسررئلته الكبرررى فرري هررذا الررنص الحجرراجي التسرراؤلي،
بررالتركيز علررى سررؤال الروايررة مررن جهررة أولررى ،وسررؤال الرشرردية مررن جهررة
ثانية ،وسؤال تقدم الغرب من جهة ثالثة ،سوؤال العنصرية في الغررب مرن
جهة رابعة:
" ــ البأس صديقي..فما الرواية إن لم يكن الحب مغموسا بها نديا
بعطرها ،عروسا في محفل مدارها...واآلن أرغب صديقي في أن توجز
لي مجمل القضايا التي ستكون محور روايتك..أوجز لي فقط ،وإن كنت
على دراية أن الكتابة الروائية بحق ،البد لها أن تكسر الثوابت ،وال
تسترفد منها إالما يالئم عالمها الخاص..
 - 176أحمد المخلوفي :نفسه ،صص.14-12:
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قلت هي قضايا ثةالث ،لكنهةا تظةل مرنةة فةي انفتاحهةا علةى قضةايا أخةرى
قابلة للدمج والتطور..أما كيفية تناولهةا؛ فهةو أمةر معقةد قةد ال يدركةه غيةر
المتمرسين الحقيقيين في عالم الرواية..
فاألولى تتعلق بإمكانية استعادة روح ابةن رشةد مةن أجةل الفهةم والتحليةل
والنقةةد والترشةةيد والتخفيةةف مةةن حةةدة مةةا يسةةمى اليةةوم باإلسةةالم السياسةةي
والتطةرف الةةديني...ثم التمييةةز العنصةةري .هةذه الةةروح ،ال تةةزال تمثةةل ،فةةي
تقديري ،النموذج األرقى للمثقف العربي المطلوب اليوم وغدا؛ سةواء فةي
طةرح مسةائل الشةريعة والعقيةدة والعلةةم والفلسةفة والسياسةة طرحةا يتمثةةل
التراث والفكر المعاصر ،أوفي التشبع بةالروح النقديةة وبالفضةيلة العلميةة
والخلقية..أو في طرح قضايا فلسفية وإنسانية أخرى مةن شةأنها أن توحةد
البشرية جمعاء..
أما الثانية فهي ذات صلة باآلخر؛ ذلك الغةرب الةذي انتةزع منةا ابةن رشةد
نحو ضفته األخرى..فأضاء بشعلته تاريخه المظلم ،وبنى بها حضارة فكةر
وعلةةم لةةم يحلةةم بهةةا .فةةنحن حةةين ملنةةا بةةه خةةارج التةةاريخ ،هةةم أدخلةةوه فةةي
عمقه..هةةذا اآلخةةر صةةديقي ،هةةو هاجسةةي فةةي الكتابةةة .لقةةد بةةت أراه اآلن
بةةوجهين.. :وجهةةا للعقةةل والجةةد واالبتكةةار والعلةةم والديمقراطيةةة..ووجها
قبيحةةةةا يتمثةةةةل فةةةةي تمركةةةةزه وانغالقةةةةه وعدوانيتةةةةه ومؤامراتةةةةه..وأخيرا
عنصةةريته المتخفيةةة بقفةةاز وردي يخفةةي تحتةةه كيةةدا وشةةرا مسةةتطيرا..هذا
اآلخر ،مرة أخرى ،يشغلني..يثير اهتمامي..لقد أخذ منا عقالنية ابةن رشةد
ثم تنكر لنا...أخذ منا جيلنا األول والثةاني فبنةى بهمةا مدنةه وقةراه ثةم تنكةر
لهما اآلن..كما أخذ منا األوطان كلها يوما ..وحةين غادرهةا أبقةى علةى مةن
يستنزف خيراتها حتى اآلن ..ولعلك سيدي تعلم ما عاناه كذلك إبني صابر
وغيره من عنصرية مقيتة وهو مجرد طالب علم في دياره..لةذا لةن أسةكت
عن تشخيص ما عانه فةي عملةي؛ وحتةى إن قصةرت الحةديث عنةه أو عةن
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بعض أصدقائه ،فإن مدار الحةديث فةي مجملةه يحةوم حةول مهةاجرى ديةار
الغرب كافة :من طلبة وعمال ..وحتى بعض الكوادر العلمية منها..
أما الموضوعة الثالثة ،فتتعلق بلهفتي المتزايدة في البحث عن العالقة
بين العقل والقلب ،أو إن شئنا القول ،بالبحث عن المصالحة بين البرهان
والعرفان..ففي اعتقادي أن أزمة العقل مرتبطة بأزمة القلب .فاإلنسان
الغربي ،فقد جانب الروح ،لما بالغ في تقديس دور العقل على
حسابه..والقيم الخيرة ،في أصل وجودها ،مرتبطة بوجودهما معا،
كارتباط البرودة بالحرارة..أو كاالرتباط السوي بين الروح والعقل في
اإلنسان..ونحن نكاد أن نفقد جانب الروح فينا ،حتى ولولم نتوفق حتى
اآلن ،في إرساء دعائم العقل والعقالنية في تفكيرنا وسلوكنا وتدبير
شؤون أمورنا في الحياة المدنية والسياسية واالقتصادية وهلم جرا..لذا،
فلتسمح لي صديقي أن أغامر بقلمي في ثبج العرفان وشواطئه  .وأن ال
ألزم نفسي كما ألزمت نفسك لما نعته وصفته بلحظة الوعي الزائف ،أو
بالمعرفة التي تأسست بواسطة جهاز ميتافيزيقي فيضي..وأن هذه القوى
المعانقة له حين تتجه به نحو الحاضر أو المستقبل ،فإنها تعيش فقط في
قلت :إنك صوت ابن
حلم ما أخفقت في تحقيقه على أرض الواقع..
177
رشد في موقفه من العرفان "..
يلخص لنا هذا الملفوظ السردي معظم القضايا واألسئلة التي تتناولها رواية
الخلفي بشكل مركز ودقيق.ومن ثم ،تكون روايته كلها أجوبة عن هذه
األسئلة التأسيسة الكبرى.
وهناك سؤال آخر يتعلق بعالقة العقل بالعرفان ،أو عالقة الحكمة الفلسفية
بالتصوف:

 -177أحمد المخلوفي :نفسه ،صص.18-16:
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" أما الموضوعة الثالثة ،فتتعلق بلهفتي المتزايدة في البحث عن العالقة
بين العقل والقلب ،أو إن شئنا القول ،بالبحث عن المصالحة بين البرهان
والعرفان..ففي اعتقادي أن أزمة العقل مرتبطة بأزمة القلب .فاإلنسان
الغربي ،فقد جانب الروح ،لما بالغ في تقديس دور العقل على
حسابه..والقيم الخيرة ،في أصل وجودها ،مرتبطة بوجودهما معا،
كارتباط البرودة بالحرارة..أو كاالرتباط السوي بين الروح والعقل في
اإلنسان..ونحن نكاد أن نفقد جانب الروح فينا ،حتى ولولم نتوفق حتى
اآلن ،في إرساء دعائم العقل والعقالنية في تفكيرنا وسلوكنا وتدبير
شؤون أمورنا في الحياة المدنية والسياسية واالقتصادية وهلم جرا..لذا،
فلتسمح لي صديقي أن أغامر بقلمي في ثبج العرفان وشواطئه  .وأن ال
ألزم نفسي كما ألزمت نفسك لما نعته وصفته بلحظة الوعي الزائف ،أو
بالمعرفة التي تأسست بواسطة جهاز ميتافيزيقي فيضي..وأن هذه القوى
المعانقة له حين تتجه به نحو الحاضر أو المستقبل ،فإنها تعيش فقط في
حلم ما أخفقت في تحقيقه على أرض الواقع ..قلت :إنك صوت ابن رشد
في موقفه من العرفان ..
حةةين التفةةت نحةةوه ،فوجئةةت بعينيةةه الحةةادتين تحةةدقان بةةي بقةةوة تركيةةز
غريبةةةة ،وبحةةةاجبين يرقصةةةان كأنهمةةةا مةةةدات مةةةوج تتهيةةةأ الرتطةةةام ال حةةةد
له...قلت مع نفسي :ربما تجاوزت حدا كان لي أن أقف فيه .فتنةاولي لمثةل
هذه الموضوعات الكبرى ،ربما قد يفوق إمكانياتي كمجةرد قةارل للفلسةفة
والتاريخ..أضةف إلةةى هةذا ،فقةةد تلقةي هةةذه الخطابةات بثقلهةةا علةى روايتةةي.
والروايةةة تجةةافي غالبةةا ثقةةل الخطةةاب ،وتجةةنح كفراشةةة خفيفةةة الظةةل تحةةو
مةةةدار التحليةةةق الحةةةر ،لمداعبةةةة الهةةةواء الطلةةةق ،واللهفةةةة فةةةي احتضةةةان
األضواء ،حتى لو كان حتفها أمةرا مؤكةدا فيها..كمةا قلةت بةأن الروايةة قةد
التشبه الفراشة ،بل تشبه النحلةة أثنةاء امتصةاص رحيقهةا مةن هةذا الحقةل
أو ذاك..غير آبهة إال بإمتاع عشاقها بلذيذ شهدها المصفي..
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ولما لم يتحلحل وضةعه تجةاهي ،قلةت بصةوت نةاطق :ربمةا أهميةة روايتةي
تكمةةن فةةي تلةةك األفكةةار التةةي أعتةةزم كتابتهةةا باالسةةتعانة بةةروح ابةةن رشةةد،
ومنهجه في معالجة القضايا العربية بصفة خاصةة .وأنةت صةديقي تحةدثت
غير ما مرة بلسان ابن رشد .ولسان ابن رشةد هةو لسةان عصةره كمةا هةو
لسان عصرنا .وحةين وضةحت األمةر ،قلةت إن منهجةه يسةعفنا فةى مقاربةة
أسةةئلة الحاضةةر؛ ألنةةه ينتصةةر دومةةا لقةةيم العقالنيةةة ،وألنةةه أيضةةا أكةةد علةةى
أهميةةة إمكانيةةة التعةةدد فةةي الةةدنيا فةةي إطةةار وحةةدة اإلنسةةان ووحةةدة روح
األديةةان .وبةةأن النهضةةة تتحقةةق ،إال بةةأدوات التعامةةل النقةةدي العقالنةةي مةةع
الشةةةريعة والعقيةةةدة والعرفةةةان....وأن مةةةن أهةةةم أدوات هةةةذا التعامةةةل ،هةةةو
التأويل المنضبط..بيد أن تحقيق أمركهذا يبقى مرتهنا بالكشف عةن جةذور
178
األزمة السياسية عندنا"...
لقد كان سؤال العقل والتخليق سؤاال محوريا في رواية (شعلة ابن رشد)؛
حيث اشتغل عليه المبدع بشكل كبير من أجل أن يحاججنا ويقنعنا بأهمية
هذا الطرح المزدوج.بمعنى أنه كان يقدم لنا جوابه المقنع فيما يتعلق
بالنهضة والتنمية ،وتصحيح عثرات اإلنسان العربي المعاصر ،بإرشاده
إلى ضرورة األخذ بثنائية العقل والروح.

المبحث الثالث  :لحظتا التنصيص والتناص
تحضر األسئلة واألجوبة في رواية(شعلة ابن رشد) ،سواء أكانت صريحة
أم مضمرة ،عن طريق التنصيص الظاهري من جهة ،أو عن طريق
التناص الواعي أو غير الواعي من جهة أخرى.

المطلب األول :التنصيص
يستحضر النص التساؤلي مجموعة من الحوارات واألجوبة الحجاجية ،أو
قد يُشرك الكاتب مجموعة من الخطابات واألصوات واألجوبة بطريقة
 -178أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.18:
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نصية صريحة واعية  ،يسمى ذلك بالتنصيص ،ويكون ذلك إما بذكر
الشواهد المنقولة من جهة ،أو تشغيل مجموعة من األقوال المأثورة،
والعبارات المسكوكة من جهة أخرى ،على الشكل التالي:

الفرع األول :التنصيص بالشواهد النصية
يعد الشاهد المنقول ،أو االستشهاد المقتبس ،من المستندات األساسية لدعم
المسار الحجاجي ومساقاته بغية الدفاع عن سؤال أو جواب ،أو تثبيت
أطروحة ما أو تفنيدها ،كاالعتماد على الشواهد الدينية ،والشواهد اللغوية،
والشواهد التاريخية ،والشواهد الواقعية ،والشواهد األدبية ،والشواهد
الشعرية ،والشواهد التفسيرية ،والشواهد الحديثية...ومن هنا ،فالشاهد "
بمثابة حالة خاصة يلجأ إليها الخطاب لتأسيس الواقع رغبة في زيادة
التصديق بأطروحة ما ،أو المساهمة في تأسيسها كتنزيل الخاص منزل
العام.
أما الفرق بين المثل والشاهد ،أن المثل أو (المثال ) يؤتى به في أول الكالم
من أجل تشكيل قاعدة عامة ،فهو يشبه االستقراء ،فكأنك تريد أن تقول :
فالن اتخذ حرسا خاصا كما فعل الذين سبقوه فجنحوا إلى الطغيان ،إذاً،
فالن سيجنح إلى الطغيان مثلهم.أما الشاهد ،فيأتي بعد القاعدة لتقوية درجة
التصديق بها ،وحضورها في الذهن .ومن هنا ،فاالستشهاد يؤدي دور
التوضيح".179
وتكسب وفرة الشواهد وتنوعها الخطاب المعروض " حجة عالية،
ويضمن لبانيه إصابة ما عقد العزم عليه وتحصيل ما وجه النوايا إليه وهو
ما قضى بذلك وحتمه"180.

 - 179رشيد لولو :حجاجية المثل في القرآن الكريم ،منشورات حمداوي الثقافية ،مطبعة
الخليج العربي ،تطوان ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2017م ،ص.104:
 - 180علي الشبعان :نفسه ،ص.312:
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وهكذا ،يبدو لنا أن الشاهد من أهم اآلليات المهمة في تعضيد الحجاج
وإسناده ،وبناء الواقع من أجل إقناع اآلخر ،وجعله يقتنع بفكرة المتكلم
المتلفظ.
ومن هنا ،فلقد استخدم أحمد المخلوفي ،في روايته (شعلة ابن رشد)،
مجموعة من الشواهد النصية الفلسفية ،والدينية ،والشعرية ،والتاريخية،
والصوفية ،والسياسية ،والتخييلية من أجل إقناع القارىء المفترض بصحة
دعواه الفكرية والذهنية والجمالية.
ونورد مقطعا ينقل فيه الكاتب فلسفة ابن طفيل ،كما يبدو ذلك جليا في (حي
بررن يقظرران) ،لمحاججررة أجوبررة الفقهرراء ،ومقارعررة أجوبررة الظالميررين الررذين
كانوا يحاربون الفلسفة والعقالنية على حد سواء:
"فباألمس فقط ،رأيتني كمن أبكي في حلم وأنا أتلمس جاهدا طريقي نحو
مدينتك .كنت فرحا وأنا أضع خطوي في أثر خطوك ،قبل أن أفاجأ ،وعلى
حين غرة ،بيد تمسح وبحقد غريب خطواتك التي هي دليلي..وكلما
حاولت التقدم على هدى خطو بصيرتي إال وانتصبت أمامي وحوش
ضارية تعوي وراء حواجز مانعة..آنذاك ،طفرت من عيني دموع العاجز،
فشرعت في بكاء صامت...وكمن يحلم الحالم داخل الحلم نفسه ،فقد رأيت
نفسي كأنني حي بن يقظان الذي كان ثمرة عشق محرم ،أو ثمرة بطن
من أرض جزيرة تخمرت فيه طينة على مر السنين واألعوام ،حتى
امتزج فيها الحار بالبارد ،والرطب باليابس ،امتزاج تكافؤ وتفاعل
تمخضت عنهما طينة حدث فيها شبه نفاخات الغليان..ومنها نفاخة
صغيرة منق سمة بقسمين بينهما حجاب رقيق ممتلئة بجسم لطيف هوائى،
فتعلق به وبأمر إلهي تلك الروح التي هي أنا...ثم تهيأ لي أنني قد لقمت
ضرع ضبيه ،وبأنني قد واجهت الوحوش كما واجهها بفضل ميزة العقل
ونوره حتى تكيف معها وسخرها لصالحة من جهة أخرى ..كما واجهت
ما واجه من معضال ت حسية وفكرية بعد موت حاميتي التي كانت سببا
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رئيسا في االرتقاء بأسئلتي عبر مدارج الحس والعقل إلى أن وصلت إلى
الغاية في الرقي الروحاني والعقلي فصرت أرى خالقي بعينه ،وأصغي
181
بسمعه ،وأتنفس شساعة أنواره" ..
إذاً ،يحلم السارد برحلة عرفانية وجدانية وروحانية  ،ينتقل فيها من عالم
المادة إلى عالم الروح ،هروبا من الوحوش اآلدمية الضارية التي تحارب
العلم والثقافة واالجتهاد والتغيير.ومن ثم ،يقرر السارد الفجائعي أن ينعزل
تماما عن الناس في جزيرة التفلسف والروح  ،كما انعزل من قبل أبطال
قصة (حي بن يقظان) البن طفيل في جزيرة العقل والنص.
إذا ،يستحضر الروائي جواب ابن طفيل ،ويؤشر عليه نقال
وتنصيصا.وبالتالي ،يعد هذا االستحضار نوعا من الجدال والمحاججة
والرد على الخصوم الذين يحاربون العقل الفلسفي  .وبهذا ،يكون النص
جوابا عن أسئلة اإلقصاء والتهميش والحصار الفكري ،والتطرف الديني.

الفرع الثاني :التنصيص باألقوال المأثورة والعبارات المسكوكة
يتحقق التنصيص أيضا بالعبارات المسكوكة  ،أو المسكوكات اللغوية ،هي
تلك العبارات اللغوية واللسانية المأثورة والثابتة التي تعرف تراكيب صلبة
ومعيارية غير متغيرة كاألمثال ،والحكم ،واألقوال المأثورة  ،والنوادر،
والعبارات السائرة  ،والتعابير االصطالحية ( ،)Idiomsوالعبارات
الجاهزة ،والتعابير الشائعة ،وقد كثرت في ثقافتنا العربية نثرا وشعرا،
وانتشرت بين الناس بشكل كبير ،وتناقلها أبناء العربية جيال عن جيل كتابة
ومشافهة ،وتمتاز باإليجاز ،واالقتضاب ،والتكثيف ،والمساواة ،وجودة
العبارة والكناية ،وإصابة الوصف والمعنى  ،وهي جمل وعبارات تركيبية
مستقلة بنفسها ،ومكتملة بتركيبها اللغوي الذاتي ،واليمكن التصرف فيها
بالحذف والزيادة واالستبدال وتغيير ترتيبها إال لوظيفة إبداعية وفنية
 - 181أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.5:
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وجمالية وتهجينية وانزياحية .وتحمل تلك المسكوكات اللغوية أبعادا
سيميائية ثرة ،وتتحول إلى رموز وعالمات كنائية دالة تلويحا ،وتعريضا،
وترميزا ،وإحالة ،مثل  ":مرحبا وأهال" ،و"لبيك وسعديك" ،و" حياك
هللا وبياك" ،و"الجرم" ،و" من جد وجد ،ومن زرع حصد" ،و" مات
حتف أنفه" ،و" ليت شعري" ،و" سقط في يده" ،و" هلم جرا" ،و"
هلل درك" ،و "جاء بالفض والفضيض" " ،وتربت يداه" ،و" عاد بخفي
حنين" ،و" حنانيك" ،و" طوبى لهم" ،و" أثلجت صدري" ،و"
التسليم التسليم" ،و" أسلم رجليه للريح" ،و" وضعت الحرب
أوزارها" ،و" فالن ابن نكتة" ،و" ارتد فالن على عقبيه" ،و" تمخض
الجبل فولد فأرا" ،و " رمى فالن الكالم على عواهنه" ،و" لسن فالن
على فالن" ،و" طال األمد على فالن" ،و" أبا عن جد" ،و" ابتلع فالن
لسانه" ،و" تجري الرياح بما التشتهي السفن" ،و" الغاية تبرر
الوسيلة" ،و" اختلط الحابل بالنابل" ،و" اليلدغ مؤمن من جحر
مرتين" ،و" الكيل بمكيالين" ،و" الرجوع إلى األصل فضيلة"،
و"مسك العصا من الوسط" ،إلخ...
وعليه ،تحبل رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي بالمسكوكات
اللغوية الدالة على هجنة الرواية وحواريتها وحجاجيتها التساؤلية،
وتأرجحها بين لغة الماضي ولغة الحاضر .فلقد استعمل عبارة ( لقد بلغ
السيل الزبى) بتحويرها انزياحا ،وتكسيرها ترتيبا وتهجينا داخل الملفوظ
السردي التالي:
"تشكو من الوضع الخائب في وطنك..تردد وروحي تسمعك ،أن السيل قد
بلغ الزبى  :فالظلم قد استشرى كما الفساد ،والعدل والفكر
مغتاالن..والمؤسسات بارت؛ فال الدستور الممنوح بقوة الضغط نفع ،وال
البحات التي تقطع نياط القلب سمعها أحد..حتى الهول بات متصالحا مع
نفسه ..المواطنة بارت ،بلها لم تكن أصال .والوطن أضحى مرتعا ألشرار
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همهم الوحيد هي الغنيمة وجني منافع الغلة ،حتى غدا كشاة في صورة
شاعر مات جسدا وليس شعرا:
لقد هزلت حتى بدا من هزالها

كالها وحتى استامها كل مفلس"

182

يبدو أن عبارة (السيل قد بلغ الزبى) عبارة ثابتة في تراثنا العربي القديم،
وقد وردت في صيغة جملة اسمية مؤكدة ومثبتة ،وإن كان أصلها جملة
فعلية ( قد بلغ السيل الزبى) ،وقد أصبحت عبارة مسكوكة ومهجنة دالة
على الحالة المتردية التي وصل إليها الواقع العربي بصفة عامة ،والواقع
المغربي بصفة خاصة .واألصل في هذه العبارة أنها عبارة عن مثل عربي
مأثور يحيل على وصول األمر إلى حد اليمكن الصبر معه.
وهناك موضع آخر يتضمن عبارة مسكوكة  ،وهو المثال التالي:
"لقد كنت في قمة عجزي وأنا أرى أوصال الكتب التي أنفقت عليها ثمرة
عمرك وتجربة علمك وحكمتك تحترق أرواح حروفها وأنا ال أمتلك غير
إمكانية ترديد جملتك الشهيرة حتى تخفف من مرارة ما أحسه ( :هللا
اليمكن أن يعطينا عقوال ويعطينا شرائع مخالفة لها)
آنذاك ،التفت نحوي وقلت :إن كنت تبكي فشلك صاحبي مع قومك فتأس
بي ..وإن كنت تبكي حا ل العرب والمسلمين ،فاعلم أن بحار العالم ال
تكفيك دموعا..أما إذا كنت تبكي كتبي التي احترقت ،فاعلم أن لألفكار
أجنحة وهي تطير ألصحابها...وبعد أن بلعت ريقك وأنت حسير ،اقتربت
183
مني وربت على كتفي".
يبدو أن عبارة ( هللا اليمكن أن يعطينا عقوال ويعطينا شرائع مخالفة لها)
عبارة اصطالحية مسكوكة يمكن أن تكون قولة مأثورة وسائرة  .ومن ثم،
تدل العبارة على موافقة الشرع للعقل.وتحيل هذه العبارة المسكوكة كذلك
 - 182أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.43:
 - 183أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.7:
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على استغراب السارد لما قام به الفقهاء من عمل شنيع بإحراق كتب ابن
رشد ذات الطابع العقالني التي التخالف الشرع في شيء.
وهناك عبارة مسكوكة على النحو التالي( :كان يوم المحاكمة مشهودا)،
تحيل على العبارة االصطالحية المعروفة في ثقافتنا العربية :كان يوما
مشهودا للداللة على أهميته ورمزيته وقدسيته  .وهناك تعبير آخر هو (أن
أقطع آخر شعرة توازني مع محرضي القتلة العميان) ،فعبارة قطع آخر
شعرة تدل على الفصل والحسم زإزالة الشك:
" كان يوم المحاكمة مشهودا؛ ألنني سعيت فيه إلى أن أقطع آخر شعرة
توازني مع محرضي القتلة العميان...رأيت الشيخ رياض حاضرا هو
ورهطه..مدعوما بمن ناصبوني العداء بسببهم من الغوغاء والبصاصين
والقوادين وكبار اإلقطاعيين والعديد من الطلبة الخبزيين من الموحدين
وبقايا المرابطين..كما رأيت مانويال كأنها تبسم لي وهي تحمل قسطاس
عدل بين عينيها البحريتين ..وخلف القبة الخشبية تراءى لي شبح
184
الخليفة المنصور نفسه بين شقوقها الضيقة"..
ونجد عبارة مسكوكة أخرى هي (يلعق آخر حسرته) للداللة على اليأس
والسقوط :
" لقد قال وهو يلعق آخر حسرته :إن من يبكون صلب المسيح،
ويمجدون تضحيته اليوم ،هم من قلعوا مسامير صلبه وصنعوا بها على
ممر التاريخ صلبانا وسيوفا يقاتلون بها كل من أدرك دمويتهم وخستهم
وانغالق أفكارهم وروح الشر التي تسكنهم...كما كان تحذيرا لهم لك أنت
الذي كنت تحب صوته وألحانه ،وتري فيه كما كنت تراني ،رمزا لما
ينبغي أن يكون عليه تسامح المسلمين مع اآلخر"185...
 - 184أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.68:
 - 185أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.24:
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وبهذا ،تزخر رواية (شعلة ابن رشد) بمجموعة من العبارات والجمل
واألقوال المسكوكة والسائرة التي تخضع للتهجين ،والتساؤل ،والتناص،
والحوارية النصية والمجتمعية.

المطلب الثاني :التناص
يفترض سؤال التناص " أن كل خطاب يرد -بشكل صريح أو مضمر-
على خطابات أخرى ،سواء لدعمها أو نقضها أو تكميلها .ويتخذ هذا
التناص عدة أشكال؛ منها االستشهاد واألمثال والحكم والشعارات"186.
ومن ثم ،يعد التناص من أهم المفاتيح اإلجرائية لفهم األدب المقارن،
ورصد عملية التثاقف والحوار بين الحضارات والثقافات اإلنسانية في
شتى المجاالت الفكرية والفنية واألدبية .ويعتبر كذلك أداة ناجعة لمقاربة
النص األدبي ،واستنطاق سننه اللغوي وبنيته العميقة ،والدخول إلى
أغوار النص ،واستكناه دالالته وتفاعالته الخارجية والداخلية؛ ألن النص
مهما كان ،فهو شبكة من التفاعالت الذهنية ،ونسق من المصادر
المضمرة والظاهرة التي تتوارى خلف األسطر ،وتتمدد في ذاكرة المتلقي
عبر آليات ،مثل :المعرفة الخلفية ،وترسبات الذاكرة ،والخطاطات
النصية ،والسيناريوهات التصورية ،والتداخل النصي ،وتعدد األصوات،
واألسلبة ،والباروديا ،والتهجين...
ويدل التناص كذلك على أن النص األدبي عصارة من التفاعالت
والتعالقات النصية المهجنة التي تتم على المستويين :الداللي والشكلي.
والتناص أيضا مجموعة من األصوات واإلحاالت التي تنصهر في النص
األدبي بطريقة واعية أو غير واعية ،أو هو التداخل النصي بصفة عامة.
ومادام التناص موجودا ،فمن الصعب الحديث عن إبداع أصيل خالص
للمبدع ،أو عن النص األب ،أو النص األصل -كما يرى روالن بارت في
 - 186محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،ص.52:
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كتابه ( درس السيميولوجيا )، 187بل النصوص اإلبداعية هي امتصاص
ومحاكاة للنصوص السابقة ،وتفاعل معها عبر عمليات الحوار ،والنقد،
واألسلبة ،والباروديا ،والتهجين ،والسخرية ،والحوارية...
وإذا كان التناص مصطلحا معروفا في النقد العربي بدالالت أخرى
(التضمين ،واالقتباس ،واإلحالة  ،)...فإن الغرب قد طور هذا المفهوم،
وأصبح تقنية فعالة وإجرائية في فهم النص وتفسيره ،وآلية منهجية في
مقاربة اإلبداع وتشريحه قصد إثرائه بالدالالت الظاهرة أو المضمرة.
وأصبح المبدع  -اليوم -يكثر من اإلحاالت التناصية ،والمستنسخات
النصية ،والرموز الموحية ،والخلفيات المسكوت عنها إلى أن أصبح
النص مصبا للنصوص ،وفضاء الختزال أفكار السابقين في إطار
عصارة تناصية ،تحتاج إلى استنطاقها واستجالئها قصد تحديد مرجعيات
الكاتب ،وتبيان مصادره الثقافية ،و رصد األصول المولدة لفكره ،
واستكشاف رؤيته للعالم.
ويعد جنس الرواية (دون أن نقصي الشعر والدراما )...الفن األدبي
الوحيد الذي يزخر بالتفاعالت التناصية ،والتداخالت الحوارية  ،والتعالق
التفاعلي ،كما أشار إلى ذلك كثير من الدارسين والمنظرين  ،والسيما
ميخائيل باختين ،وجوليا كريستيفا ،وكريماص ،وروالن بارت،
وتودوروف ،وجيرار جنيت ،وكل الباحثين الذين درسوا النص الموازي
وعتباته .وتعد الرواية أيضا الجنس األدبي األكثر انفتاحا على الذات
والموضوع ،والنصوص السابقة أو الراهنة تعالقا وتفاعال .وهو كذلك
جنس أدبي تنصهر فيه كل األجناس األدبية ،واألساليب ،والخطابات
النصية .أي :إن الرواية مظهر بارز للتناص ،والتداخالت المناصية،
وتكاثر المستنسخات واإلحاالت ،واألصوات األجناسية؛ وهذا ما جعل
 - 187روالن بارت :درس السيميولوجيا ،ترجمة :عبد السالم بنعبد العالي ،دار توبقال،
الدار البيضاء ،طبعة 1985م ،ص.63:
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باختين وجوليا كريستيفا يهتمان اهتماما كبيرا بهذا الجنس األدبي ،عندما
انكب باختين من جهة على روايات دويستفسكي  ،واهتمت كريستيفا من
جهة أخرى بسيميائية الخطاب الروائي.
ومن مظاهر التناص في رواية (شعلة ابن رشد) توظيف مجموعة من
المستنسخات النصية المتعلقة بالخطاب التاريخي  ،والخطاب المناقبي،
والخطاب الفلسفي ،والخطاب الشعري ،والخطاب الزجلي ،والخطاب
الديني ،والخطاب السياسي ...وهذا يبين لنا -بطبيعة الحال -بعدها
التساؤلي ،ومدى بوليفونية الرواية وهجنتها وحواريتها المعتقة سؤاال
وجوابا .ومن ثم ،فـ(شعلة ابن رشد) رواية تناصية بامتيار ،تجمع بين
التخييل الفلسفي والعرفاني من جهة ،واألسلوب المهجن من جهة أخرى.
وإذا كان المقطع الذهني مقطعا مرتبطا بما هو عقلي وفكري ومعرفي
وعلمي موضوعي ،فإن المقطع العرفاني هو مقطع وجداني روحاني
مرتبط بعوالم التصوف والعرفان والروح والتجارب الجوانية اللدنية .كما
يبدو ذلك واضحا في هذا المقطع الذي يحمل دالالت تناصية زاخرة:
"كان يقودني في الحلم دليلي وأنا في جبل قاسيون أحوم حول ضريح
الشيخ األكبر..أطوف وأطوف..فجأة يختفي من عيني أثر
الضريح..أستعين برب الفلق والصبح ،وأنا أضرب على غير هدى.
أتحسس قبره الملغز الالمحدود ،لعلي أكتشفه .فلقد تصورتني أنا
السلطان سليم األول العثماني وهو يجد في البحث  ،ثم وهو مغتبط
باكتشاف قبر حمل لغز إخفاء صاحبه لقرون دون أن يترك شاهدة أو
عالمة دالة على مكان قبره ،غير عبارة رمزية ملغزة دالة عليه ،وعلى
تاريخ اكتشافه ،وتحديد بعض صفات مكتشفه وهي :عندما يدخل السين
في الشين يكشف قبر هذا الحكيم..
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تحقق أملي بعد طوافي المتكرر حول حياضه؛ إذ ما لبث أن انشق قبره،
ثم تهيأ لي أن ثمة نورا حقيقيا قد انبثق من وسطه ،ثم ارتفع فوق جبل
قاسيون نحو العال..
يهمس لي صوت غير مرئي:
ــ لكأن ميعاد مسرى روحه مرة ثانية قد حان...؛ فمسراه األول كان قد تم
قيد حياته ،بعد أن غشيه نور إلهي ،فرأى ما رأى في مقام اإلسراء ما
رأى وأحاط بما لم يكن به خبرا ..رأى أنه ملك ما لم يكن قادرا على تملكه
أحد :ملك أسرار الحروف ثم أسرار النجوم فتزوجها ،وخاض في متاهات
برزخ األرواح فخاطبها وأصغى لعذاباتها وأفراحها ونعيمها .ثم عرج
على مقامات األنبياء ،فراعته هالة نور األنوار متجلية في اسم محمد
المختار الذي قبل بدء الكون والخالئق كان..حفي به الشوق وهو في
مقامه األسنى ،فدون أولى جمل فتوحاته المكية  ،وأولى جمل أبياته
الشعرية في ديوان ترجمان األشواق ،وفصوص الحكم ،حتى قبل كتابتها
حقا..ثم عاج وماج حول مكة فرأى حبيبة العمر والفؤاد عين الشمس،
ومعها سرب من غوانيها وهن يطفن فجاشت قريحته بما ترنم به:
نفسي الفدا ،لبيض غرد عرب

لعبن بي عند لثم الركن والحجر

ما أستدل إذا ما تهت خلفهم

إال بريحهم من طيب األثــــــــر

هكذا األمر صار ،وهو في مقامه يستقطر الشهد من سكر إسرائه..يرى
ويقرأ كل شيء في تعدد مرآته :حتى ابن رشد في لقائه به ،ومعاينة
غير
مع
طالت
التي
وغربته
جثمانه
ترح يل
قومه...
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ــ ربما ما يحدث أمامي اآلن ليس سوى جزء من األسرار التي يكون قد
رآها في معراجه وإسرائه ،وهاهو يعبر اآلن عن بعضها معي"188..
يتخذ هذا المقطع النصي طابعا عرفانيا وجدانيا لدنيا .بمعنى أن الخلفي
يعيش تجربة عرفانية في حضن فيوض الشيخ األكبر ابن عربي صاحب
وحدة الوجود ووحدة األديان .وبهذا ،ينتقل الخلفي من عقالنية ابن رشد
إلى روحانية ابن العربي ليقيم جسرا بين االثنين ،على أساس أن الفلسفة
في خدمة التصوف ،والتصوف في خدمة الفلسفة.وبهذا ،يعلن الخلفي
تكاملهما وترابطهما الجدلي الوثيق ،مادام اإلنسان عقال وروحا .ومن ثم،
اليمكن النظر إلى اإلنسان من زاوية واحدة ،بل البد من النظر إليه على
أنه كتلة واحدة أساسها العقل والروح .وبهذا ،يتجاوز المقطع العرفاني
ماهو حسي وعقلي إلى ماهو وجداني وذاتي وحدسي .وهنا ،يتحاور
السؤال الفلسفي (ابن رشد) مع السؤال العرفاني(ابن عربي).
ومن هنا ،تتضمن رواية (شعلة ابن رشد) مستنسخات تناصية في شكل
أسماء أعالم ( ابن رشد ،وابن عربي ،ورشدي الجابر ،وابن ميمون) ،أو
ألفاظ مقصودة وغير مقصودة (مقامات الدخول ،ومقام الخروج ،ومقام
الرغبة) ،وعبارات وجمل ومسكوكات (بلغ السيل الزبى /هي عودة
باحث حائر متلهف لتلك الشعلة من الفكر التي أضاءت بأنوارها عصرك،
و تحيل هذه الجملة على بروميثيوس) ،ومعارف وأفكار وثقافة موروثة
أو معروفة مبثوثة في ثنايا الرواية  ،وهي تنتقل بشكل تناصي من ذات
إلى أخرى (المعارف التي كان يناقشها السي الخلفي مع رشدي الجابر
كإشكال التراث ،واألصالة والمعاصرة ،وعالقة األنا باآلخر ،والمقارنة
بين ابن رشد وابن عربي ،وتحليل توجهات اليمين واليسار.)...
عالوة على ذلك ،تحوي الرواية مستنسخات تناصية كالمستنسخ األدبي
والشعري ،والمستنسخ التاريخي ،والمستنسخ السياسي ،والمستنسخ
 - 188أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.111-110:
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الفلسفي ،والمستنسخ الصوفي ،والمستنسخ الذهني ،والمستنسخ الفقهي،
والمستنسخ التربوي التعليمي ،والمستنسخ الالهوتي ،والمستنسخ النقدي
الذي يتمثل في الميتاسرد ،والمستنسخ الحلمي ،والمستنسخ الفانطاستيكي،
والمستنسخ األسطوري ،إلخ...

المبحث الرابع :لحظة الحجاج
تستند رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي ،وفق المقاربة التساؤلية،
إلى مجموعة من الحجج واألدلة النصية الداخلية والخارجية التي يمكن
حصرها فيما يلي:

 حجاج الوقائع:
نعني بحجاج الوقائع ذلك الحجاج الذي يستند إلى أحداث الواقع،
واالسترشاد بوقائع المعيش اليومي ،أو بوقائع التاريخ التي يسردها
المؤرخون  ،أو قد شاهدها الناس اتفاقا بعيدا عن وقائع الظن واالحتمال
والشك .ويعني هذا أن المبدع الروائي يستند إلى مجموعة من المعطيات
والوقائع التي وقعت -فعال  -في مسار التاريخ العربي اإلسالمي ،وكانت
حجة على ما وقع وحدث ،وما جرى من أمور خرجت عن نطاق العقل،
والحكمة ،والصواب.
إذاً ،يقصد بها تلك الحجج المبنية على الخبرة الميدانية ،والتجربة الواقعية،
أو على األحداث والوقائع الحية ،دون االعتماد على المنطق أو العالقات
المنطقية المجردة السابقة.ومن هنا ،يتجاوز الحجاج االفتراضات
والمسلمات المجردة .وبالتالي ،يعتمد على الوقائع الحسية والمادية،
وتفسير أحداثها ،وتوضيح العالقات الموجودة بين عناصر الواقع وأشيائه.
" فالخطاب الحجاجي يكون أنجع وأقدر على الفعل في المتلقي والتأثير فيه

141

كلما انغرست مراجعه في الواقع ،وتنزلت عناصره فيما حدث
189
ويحدث".
بمعنى أنها الحجج التي تركز على الربط بين مختلف العناصر الموجودة
في الواقع إيجابا وسلبا .ويقول بيرلمان ":بمجرد ما يتم الجمع بين عناصر
من الواقع في عالقة معترف بها ،يصبح من الممكن أن نؤسس عليها
190
حجاجا يسمح بالمرور مما هو مقبول إلى ما نسعى لجعله مقبوال".
إذاً ،تبنى الحجج العقلية على أساس الواقع وتجاربه وخبراته الميدانية،
وليس بناء على المنطق.وتقوم هذه الحجج الواقعية على التعاقب (روابط
السببية ،وعالقة الغاية بالوسائل) من جهة ،وعلى التعايش (عالقة
الشخص بأعماله ،وحجة السلطة ،وعالقة المجموعة وأعضائها) من جهة
أخرى.
وتتأسس الحجج على مجموعة من العالقات الموجودة بين عناصر الواقع،
وتكون تلك الحجج الواقعية متفقا عليها من قبل السامع ،فيتخذها الخطيب
مقدمة أو منطلقا لبناء حجاجه الذي سيحث المخاطب على االقتناع غير
الملزم.
وعليه ،يتأرجح الكاتب بين أسئلة الماضي والحاضر ،بين أجوبة األمس
والراهن ،يقارن أجوبة الماضي بأسئلة الحاضر ،وأسئلة الحاضر بأجوبة
الماضي وفق الحجاج المعكوس أو المقلوب:
" لما تضاعفت حيرتي بفقدانها حملت نفسي في أمسية شةتوية لهةا طعةم
الموت والرصاص والجمر عند صديقي المفكةر رشةدي الجةابر .نقلةت إليةه
قلقي مما آل إليه الوضع في ساحتنا العربية واإلسةالمية مةن تطةرف دينةي
وصةةعود مةةا يسةةمى باإلسةةالم السياسةةي ،ورجوتةةه أن يقةةول لةةي مةةا إذا كةةان
 - 189سامية الدريدي :الحجاج في الشعر العربي القديم /من الجاهلية إلى القرن الثاني
للهجرة ،بنيته وأساليبه ،عالم الكتب إربد األردن 2008م ،ص.214:
190
-Perelman : L’empire rhétorique L'Empire rhétorique, Paris,
Vrin, 1977, p : 95.
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ممكنا لنا فهم هةذا الوضةع الصةعب مةن حياتنةا وواقعنةا وحضةارتنا قبةل أن
نفكةةر فةةي مخةةرج مشةةرف لنةةا..اعتراه صةةمت ثقيةةل قبةةل أن يميةةل نحةةوي
والقلق باد عليه :ألم تقرأ كتبي؟...قلت بلى .قال :فلم تسأل وقد قلةت رأيةي
الفصةةل فيهةةا ،أو علةةى األقةةل فةةي بعضةةها..فأجوبتي تعةةددت ..وهةةي شةةافية
كافية كما أرى...
ثم بعد لحظة تأمةل واصةل :ثمةة أسةئلة قديمةة بأجوبةة حديثة..وثمةة أسةئلة
حديثةة بأجوبةةة قديمةة .قلةةت :ألهةا عالقةةة بةذلك الصةةراع الممتةد حتةةى اآلن
بةةين الشةةرق والغةةرب..أو بةةين األصةةالة والمعاصةةرة..أو بةةين تةةراث فاعةةل
وتراث منفعل...؟ ولما لم يجب قلت :كان ينبغي أن نحسم بالمرة فةي أمةر
هذا الصراع ،فنقطع شعرة معاوية التي تربط أحدهما باآلخر..
تنهد بمرارة وعقب :الشعرة التي تومئ إليها لم تنقطةع ولةن تنقطةع أبةدا.
فالتةةةاريخ سلسةةةلة أحةةةداث ووضةةةعيات وحةةةاالت مركبةةةة أحيانةةةا ،وبأنسةةةاق
متداخلة متنافرة فةي آن .قةد يتراخةى عنصةر فةي عناصةر هةذه السلسةلة أو
قةةد يتكسةةر ..لكنه اليمةةوت أو يتالشةةى أبةةدا .فالتمثةةال قةةد يتفتةةت ،لكةةن قةةوة
مادته وصورته تبقى صامتة حية في هذا الفتات تنتظةر مةن يعيةد تشةكيلها
مرة أخةرى .هةذا الفتةات ألسةي الخلفةي ،هةو هيولنةا صةورتنا وعقلنةا الةذي
يصةةعب علينةةا نسةةيانه أو محةةوه أو قتلةةه..فهو فةةي حالةةة كمةةون بةةالقوة ،وال
ينتظر غير تفعيله من لةدن فاعةل ما..قياسةا علةى هةذا التصةور ،فةإن عقلنةا
الثقافي حتى وإن تخيلناه مجرد فتةات فهةو ثةاو فةي ذاتنةا وعقلنةا وتاريخنةا
الذي القدرة لنا على إنكةاره ،فهةو الجةد األول لسةاللتنا..فافهم مةرة أخةرى،
فى ضوء هذا ،أن ماهيتنةا فةي ماضةينا ،وفةي امتةداد تاريخنةا حتةى وضةعنا
الةةة راهن .لةةةذا يتعةةةين أن ال نتنكةةةر المتةةةدادنا وهويتنةةةا وذاتنةةةا ،ونلجةةةأ إلةةةى
اسةةتدعاء اآلخةةر ليعلمنةةا كيةةف نفكةةر ،وكيةةف نكةةون ،وكيةةف نقةةوم ماضةةينا
وحاضرنا...
ــ لكن اآلخر ،هو قوى في كل شيء .ومن طبيعة المغلوب تقليد الغالب...
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ــ مرة أخرى ..الغرب..الغرب
اسمع صديقي :لقد كنا نحن من ساهم في قوة وحضارة الغرب يوم أن كنا
الغالب آنذاك..لكن األمور كما شاهدتها دول...لندع هذا التبرير الذي تغلةب
فيه العاطفة المنطق ،ولنقةل بتجةرد ،بةأن األمةر كلةه لةيس معقدا..فالمسةألة
كلها صديقي تكمن فقط في إصرار إرادتنا على التغيير؛ تغيير الساكن فينةا
إلى متحرك يقةوم علةى مقةوم العقالنيةة الثاويةة نواتهةا فةي تراثنةا الثقةافي.
خذ مثال عقالنية ابن رشد وتأملها ،فإنك سوف تجد فيها أجوبة هامةة عةن
الكثيةةر مةةن أسةةئلة راهننةةا ،ومةةا علينةةا فقةةط غيةةر تطويرهةةا وابتكةةار مةةا قةةد
يضيف إليها قدرة اإلنصات لمعظم هموم عصرنا وانشغاالتنا .لقد قلةت فةي
بعةةض كتبةةي :إن الغةةرب لةةن نسةةتفيد منةةه غيةةر مةةا يمكةةن أن نعقلةةه بعقلنةةا
ونبصمه ببصمتنا ،أو نجعله مستجيبا لبيئتنا وتطلعاتنا .أمةا أن نةركن إليةه
كي يمنحنا جوابةا قطعيةا عةن إشةكاالت عصةرنا ،فهةو توجةه أعمةى وتبعيةة
المبرر لها..
وحتى نستعيد ما نحتاجه من عقالنية ابن رشد ،وتوظيفها التوظيةف الةذي
يخةةدم قضةةايانا فةةي التحةةرر والديمقراطيةةة وتشةةييد مدينةةة العلةةم والمعرفةةة..
والعمل علةى محاربةة كةل أشةكال التعصةب والتواكةل والنزاعةات الغنوصةية
وتكبيل الفكر ،البد لنا من فهم جيد للمحطة التاريخية التي أنتجت فكر ابةن
رشد ،حتةى نةتمكن مةن تجاوزهةا عبةر اختيةار منهجةي نمسةك فيةه بةالروح
الرشدية العقالنية ..ثم ال بأس ،إن أضةفنا إليهةا روح العقالنيةة التاريخيةة
البن خلدون ،ومقاصدية ابن حزم ..والشاطبي .فالمهم فةي ابةن رشةد ،هةي
عقالنيتةةةةه المفتقةةةةدة فةةةةي عصةةةةرنا  ،فبهةةةةا يمكةةةةن أن نواجةةةةه المتةةةةزمتين
والمتشددين وغالة المستشرقين المغرضين والمتعصةبين ،والتخفيةف مةن
حةةدة التطةةرف الةةديني واسةةتغالله فةةي السياسةةي ،ثةةم بنةةاء ذات قةةادرة علةةى
191
التجاوز والتجديد والتغيير الشامل إذا أمكن"...
 - 191أحمد المخلوفي :نفسه ،صص.14-12:
144

إذاً ،ينبني النص على حجج الواقع بمختلف حقائقه ومواضعه المشتركة
وأدلته الخارجية لتطريز أسئلة جوهرية مؤرقة ،بأجوية مختلفة ومتعددة.

 حجاج السلطة:
تقوم حجة السلطة ( )Argument d’autoritéعلى استدعاء هيبة المتكلم
وقوته ونفوذه في المجتمع.وقد تكون هذه الحجة ذات طبيعة علمية ،أوذات
طبيعة سياسية ،أو ذات طبيعة أدبية ،أو ذات طبيعة دينية ،...وتستخدم
حجة هؤالء في ترجيح كفة أطروحة ما على أطروحة مخالفة ".وتختلف
السلطة في حجة السلطة ،وتتعدد تعددا كبيرا ،فقد تكون اإلجماع أو الرأي
العام أو العلماء أو الفالسفة أو الكهنوت أو األنبياء.وقد تكون هذه السلط
غير شخصية مثل الفيزياء ،أو العقيدة ،أو الدين ،أو الكتاب المقدس ،وقد
يعمد في الحجاج بالسلطة إلى ذكر أشخاص معينين بأسمائهم على أن
تكون سلطة هؤالء جميعا معترفا بها من قبل جمهور السامعين ،في
المجال الذي ذكرت فيه.
والعادة في الحجاج أال تكون الحجة بالسلطة الحجة الوحيدة فيه ،وإنما
تأتي هذه الحجة مكملة لحجاج يكون غنيا بحجج أخرى غير حجة السلطة
كما أنه كثيرا ما نعمد إلى الثناء على هذه السلطة قبل استخدامها حجة في
192
كالمنا".
وتكاد تجتمع الكتب والمؤلفات على أن حجة السلطة" مفهوم ذو صيغة
مجردة يفعل في كيانات المتقبلين من خالل ضرب من التسلط الرمزي
يقوى به اإلذعان ،ويترسخ من خالله االعتقاد في اآلراء والمواقف التي
ينوي باث الخطاب تمكينها في عقول سامعيه وترسيخها في عواطف
مستقبليه ،واتصال حجة السلطة بالتجريد المقولي ،مصدره أصلها الذي
ترد إليه ،نعني الدولة باعتبارها فكرة وتصورا تمارس فعلها الذكي من
- 192عبد هللا صولة :نفسه ،ص.335:
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خالل مؤسسات األمر والنهي ،بما هي تشكيالت مرئية لذلك الفعل
الذكي"193.
وللتمثيل ،فقد يستشهد الخطيب بسلطة اآليات القرآنية التي هي عين
الحقيقة واليقين من أجل التأثير في الجمهور بصحة وجهة نظره التي
يعرضها في ثنايا خطبته .ويعني هذا أن أقوال هللا حجة دامغة اليمكن
الطعن أو التشكيك فيها.لذا ،يتوسل الخطيب بسلطة القرآن رغبة في حث
السامعين على تمثل مجموعة من القيم واألخالق والخصال الفاضلة ،أو
ما يسمى باإليتوس ،مثل :الصبر ،والرضا  ،وحمد هللا ،والتحلي بالوطنية،
واالستشهاد في سبيل هللا...
ويمكن الحديث عن السلطة السياسية ،إذا كان الخطيب رئيس دولة أو أمير
أو ملك أو خليفة أو سلطان ما .فضال عن سلطة القيم واألخالق التي تملك
حجية مجتمعية كبرى؛ بسبب عموميتها وكونيتها وسموها وتعاليها من
جهة ،وارتباطها بالعادات والتقاليد واألعراف والشرائع واألديان من جهة
أخرى .وهذه القيم بمثابة مبادئ حجاجية كبرى راسخة في أذهان الناس
ومعتقداتهم ،تتسم بالمصداقية واليقين والرجحان وقوة الدليل والحجة.
إذاً ،البد للمحاجج من التسلح بحجة السلطة للدفاع عن وجه نظره ،وإقناع
السامعين بصحة دعواه ،مادامت مبنية على حجة السلطة المجردة أو
الحسية.
إذاً ،ينبني حجاج السلطة على امتالك شخص ما لسلطة معرفية ،أوسلطة
مادية ،أو سلطة أخالقية ،أو سلطة سياسية ،أو سلطة علمية ....وبالتالي،
يصبح ذلك الشخص بتلك السلطة قدوة  ،يهابه الجميع ،ويؤثر بسرعة في
الجميع ،ويقلده الناس في أقواله وأفعاله وسلوكه ،ويتبنون آراءه،
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ويخضعون لزمام سلطته.ومن ثم ،يمتلك هذا الشخص المهيب سلطة
مرجعية ينبغي طاعته وتنفيذ أوامره .
وتبدو حجة السلطة واضحة في رواية (شعلة ابن رشد) ،عندما يسترشد
المخلوفي بشخصية ابن رشد المعروفة بسلطته العلمية والمعرفية،
وبمصداقيته الفكرية ،ومكانته الكبيرة في مجال الفلسفة.ويعني هذا أن
تساؤل الكاتب وجيه وسديد ،مادام ينبني على حجة السلطة التي تعطي
لجواب الكاتب نوعا من المشروعية والترجيح على مستوى طرح األسئلة
واألجوية:
"عذرا ياسال..ما عشته معي هو مجرد حلم ..أو ألقل لك بأنةك كنةت معةي
في كتابة مقدمة روايتي ،فتقبل مني اعتذاري.إذ ما كان لها أن تكتمل لةوال
وجودكما أنت وابن رشد وسواكما .لكن ثق أن شعلة ابن رشةد مةن كانةت
مسلكي ودليلي ورؤيتي في حلمي ويقظتي..فمةا الروايةة إن لةم تكةن تقةدها
شعلة الحلم والفكر..وابن رشد شعلة الفكر ،وحلةم النهضةة ،فهةو مةن فتةق
أكمام العقل ،وأجرى شريعة الوحي في سماحتها ونبلها وكشف عن أبعةاد
مقاصدها..وهو كذلك من دك حصن التغلةب..ورفع مةن شةأن المةرأة ،وخةط
لمدينةةةةة السةةةةعادة حروفها..ورسةةةةم للوحةةةةدة البشةةةةرية مكانهةةةةا المشةةةةترك
العام..شخص من هذا الطراز يأبى حرفي وقلمةي وقرطاسةي وحبةري وكةل
194
أوراقي ومقدماتي إال أن تقوم له احتراما"...
وهكذا ،يبدو لنا أن الكاتب قد تسلح بحجة السلطة التي تنبني على اسم ابن
رشد باعتباره مفكرا متميزا في مجال الفلسفة والميتافيزيقا من أجل تثبيت
أسئلته الممكنة  ،وتقرير أجوبته التي ينطلق منها.
 حجاج التعريف:

 - 194أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.8:
147

حجة التعريف هي التي تنصب على توصيف الشخص وتعريفه ،وتحديد
مقومات شخصيته،وتبيان سماتها وخصائصها ومميزاتها .ويعد التعريف
من أهم آليات الحجاج عند شاييم بيرلمان  ،ويتحقق ذلك باسم العلم ،أو
اللقب ،أو الكنية ،أو بتحديد الهوية ،وتعيين مكان المعرف ،وتبيان نسبه
وحسبه وأصله ،ورصد مواصفات الشخص المذكور إيجابا أو سلبا،
و رصد سلوكياته وأفعاله وأعماله  .ويعني هذا كله أن التعريف من األدلة
والحجج الواصلة التي تسهم في بناء النص التخييلي والحجاجي منطقيا.
ومن ثم ،اليعني هذا أن التعريف يستعمل في النص اعتباطيا دون وظيفة
حجاجية .ومن هنا " ،يقوم المرء باستعمال حجاجي للتطابق حين يدعي،
بفضل تعريف ما ،أن المعرف يتطابق مع المعرف ،فالتعريفات تسعى إلى
التعامل مع اللفظ المعرف والعبارة التي تعرفه على أنهما قابالن ألن
195
يعوض أحدهما اآلخر".
وتختص حجج التعريف بتعريف حد أو مفهوم أو لفظ ما ،سواء أكان
التعريف معياريا أم واصفا أم مكثفا أم مركبا .ومن ثم ،فالتماثل التام مداره
على التعريف بالتعبير عن التماثل بين المعرف والمعرف ،وليس المعرف
تمام المعرف على الحقيقة .لهذا ،سمي الحجاج من هذا القبيل حجاجا شبه
منطقي ،كأن نقول :الرجل رجل ،واألب يبقى دائما أبا.وهذا من قبيل
تحصيل حاصل.
وتحضر حجة التعريف بكثرة في رواية (شعلة ابن رشد)؛ حيث يعرف
السارد شخصية ابن رشد ،بل يعرفنا بجل شخصيات الرواية في سياقات
مختلفة بالتعاقب والتناوب:
" لم يزد على أن التفت نحوي التفاتة من يود أن يعرف مقدار رصيدي
من قراءتي البن رشد وكتبه..واصلت وقلت :عل الجذور السياسية تكمن
 -195الحسين بنوهاشم :نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان ،دار الكتاب الجديد المتحدة،
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في مصدر تلك الفكرة التي قامت عليها الدولة اإلسالمية قديما والتي
جنحت في عصرنا الراهن نحو أقصى ما يمكن استباحته من قتل على
الهوية والعقيدة واالنتماء العرقي واللغوي..والتحريض على تفتيت
األوطان .إنك سيدي ترى ضرورة تقويض أركان هذه الدولة التي قامت
على أساس الغنيمة والقبيلة والعقيدة ،..وتقترح سبل مواجهة أسطورتها
في الشعور الفردي والالشعور الجمعي بفرض مفاهيم العقالنية
والديمقراطية ،بدل العلمانية التي هي مفهوم أتى إلينا من خارج منظومة
قيمنا وثقافتنا...إن ابن رشد في جل مواقفه كان يشيد بالعقل سائدا
المسودا .ولعل كتابه(مختصر كتاب السياسة ألفالطون) من أهم الكتب
التي تسعفنا فى توصيف أنظمة الحكم قديما..ومقارنتها بأنظمة الحكم
عندنا حديثا ،شأننا في ذلك شأن ابن رشد ،لما شبه ما جرى قديما بما
يجرى عليه الحال في زمنه ومدنه في البرين :األندلس والمغرب....إن
المعجز في مشروع هذا الحكيم يتمثل أيضا قي إعطائنا األمل في تغيير
مسارات أنظمة الحكم المستبدة ،لما اعتبر اإلرادة البشرية المرفقة بوعي
متنور أهم عنصر حاسم في التغيير..خالفا البن خلدون الذي لم يتفطن
إلى أهميتها ،انسجاما مع رؤيته لطبيعة العمران ،وتقلبها من حال إلى
حال ،وفق قدر عمراني محتوم....هذا األمل السار الذي يعطيه إلرادة
التغيير ،تتكفل بإنجازه وال شك ،قوة واعية فاعلة..إنها أشبه ياصديقي
بما تسميه أنت ب" الكتلة التاريخية" حاليا"196...
إذا ً ،يعرفنا الكاتب بشخصية ابن رشد ،ويقدمها من خالل أفعالها وأعمالها
وسلوكياتها  ،أو يقدمها لنا في منظور اآلخرين تقويما وتحكيما.
وتحضر هذه الحجة أيضا عندما يسرد ابن رشد سيرته الشخصية  ،ضمن
توجه تساؤلي مرتبط بأطاريحه الجوابية المتعلقة بالعقالنية الحوارية:
"اسمع ما كنت تشكو من ندرته صديقي...
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اسمع هذا الحديث؛ ولو أني مةا تعةودت الحةديث عةن نفسةي ،ال بإيجةاز وال
بإطناب أو تورية تضاد حقيقة نفسةي وفكري..فمعتقةدي أن سةيرتي الحقةة
هةةةي سةةةيرة فكةةةري وعملةةةي كمةةةا قةةةال رشةةةدي الجةةةابر ..فهةةةي نصوصةةةي
وسيرتي؛ ففيها إن رمت النبش عن أحوالي النفسية والوجدانية والفكرية
التي قد تعكس حالة الرضا أو الشعور بما اعترضني كمفكر حر .غيةر أنةى
أحب أن أصارحك ،أن صورة العاطفة فيهةا قةد تبةدو لةك شةاحبة ،ألن زمةن
حياتي كلها مختزل فةي التحصةيل والةتعلم والتعلةيم والكتابةة والتفكيةر !.لةم
يتةةرك لةةي شةةيئا مةةن مسةةاحته لصةةالح عةةواطفي الحقيقيةةة منةةذ أن عقلةةت،
سوى ليومين من ترتيبات حساباته :ليلة تبني بأهلي ،ويةوم وفةاة والةدي.
فمسيرتي العلمية إذا هي كل سيرة حياتي ،لكني وأنةا أرغةب فةي أن أكةون
فةةي مملكةةة سةةردك البهةةي ،أود أن تسةةمح لروحةةي بممارسةةة حةةق البةةوح،
كانتقام من عقالنيتي المفرطة في حيةاتي؛ إذ السةرد كمةا أفهمةه معةك ،هةو
بوح قد يبعدني نسبيا عن تلةك المسةاحات المطوقةة بمةاء المنطةق والفكةر،
فأرويهةةا بمةةاء الرغبةةة ،واللهةةف الشةةهواني ،وبالنزعةةة المخترقةةة للسةةائد
والمةةوت واألحةةالم المجهضةةة..لقد أدركةةت اآلن ،أن للحيةةاة وجهةةا للفكةةر،
وآخةةر للحةةب  .أمةةا سةةلطان الحةةب والكلمةةات ،محيةةي الةةدين بةةن عربةةي ،فقةةد
أدرك هةةةذا مبكةةةرا لحسةةةن حظةةةةه..فجمع بةةةين الفكةةةر والقلةةةب ،والوجةةةةدان
والشةةوق ..والبعةةد مةةع القةةرب ..فأفةةاد مةةن ال منتهةةاه مةةن الصةةور  ،فأحةةب
وكره ،وخالف واتفق ،حتى بين ال ونعم....فعةاش حيةاة الفكةر والقلةب بكةل
هذا..أما أنا فقد حجب العقل مني كما قلت مرآة سلطان القلب ،ولم يبد لةي
غير سلطان الكون واإلنسان فيه..السلطان كوني الخاص"197..
إذاً ،يكتررب أحمررد المخلرروفي سرريرة ذهنيررة وفكريررة البررن رشررد الترري تتمرراهى
حياتررره مرررع حيررراة المؤلرررف نفسررره لوجرررود تقاطعرررات فكريرررة وعلميرررة وميرررول
مشتركة .ومن هنا ،اليكتب المخلروفي سريرة ذاتيرة عاديرة  ،برل يكترب سريرة
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ذهنيرررة وثقافيرررة وعلميرررة علرررى غررررار سررريرة (أوراق) لعبرررد هللا العرررروي،
و(حياتي) ألحمد أمين ،و(أديب) لطه حسين ،إلخ...

 حجاج القيم:
نعني بالقيم مجموعة من الفضائل والسلوكيات واألخالقيات ،ويسمى هذا
باإليتوس عند أرسطو.بمعنى أن القيم هي الفضائل واألخالق السامية
الراقية كالخير ،والعدل ،والجمال ،والسعادة ،والفضيلة ،والكمال،
والحب...
وإذا كانت العلوم التعتمد على القيم في االستدالل والمحاججة والبرهنة،
فإن العلوم اإلنسانية  -كاألدب ،والفلسفة ،وعلم االجتماع ،وعلم النفس،
وعلم الالهوت ،وعلوم الدين -تعمد على القيم باعتبارها سلطة حجاجية
قوية بامتياز .وتتنوع القيم إلى قيم مجردة كالخير ،والعدل ،والجمال،...
وقيم حسية كقيم الكنيسة وقيم الوطن ،مثال.
يعتمد المحاجج على منظومة القيم من أجل توجيه حجاجه نحو أهداف
معينة ،أو من أجل إقناع المخاطب.ومن ثم ،فالقيم هي مجموعة من
األخالقيات التي اكتسبها المجتمع بشكل جماعي إلى أن أصبحت لها قوتها
اإلقناعية  .فالخطيب قد يتسلح في خطبته بالقيم التي تعارف عليها المجتمع
بغية التأثير في الجمهور ،واستمالته وجدانا ،وعقال  ،واقتناعا .ومن ثم،
فالمحاجج " يعتمد قيما ينتقيها بدقة بحيث تالئم أهدافه الحجاجية وغايات
خطابه المنشودة ، ،فترى المتكلم يرفض فكرة ما بحجة أنها تعارض قيما
معينة  ،ويدعو إلى موقف باسم قيمة محددة وينعي على الخصم سلوكا ما
198
ألنه يتنافى مع قيمة واحدة أو مجموعة قيم".

 - 198سامية الدريدي :الحجاج في الشعر العربي القديم ،عالم الكتب الحديث ،طبعة 2007م،
ص.242:
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ويمكن الحديث عن قيم كونية تهم اإلنسانية جمعاء كالحب ،والخير،
والجمال ،والخير ،والصدق ،والواجب ،وقيم خاصة بجماعة ما...
ومن هنا ،تقدم الرواية شخصية ابن رشد باعتباره يمثل اإليتوس
الكامل؛ بسبب انفتاحه على اآلخر ،وإيمانه الشديد بالتعدد ،ودفاعه عن
العقالنية الكونية ،والتغني باإلنسانية :
199

" حةةين التفةةت نحةةوه ،فوجئةةت بعينيةةه الحةةادتين تحةةدقان بةةي بقةةوة تركيةةز
غريبةةةة ،وبحةةةاجبين يرقصةةةان كأنهمةةةا مةةةدات مةةةوج تتهيةةةأ الرتطةةةام ال حةةةد
له...قلت مع نفسي :ربما تجاوزت حدا كان لي أن أقف فيه .فتنةاولي لمثةل
هذه الموضوعات الكبرى ،ربما قد يفوق إمكانياتي كمجةرد قةارل للفلسةفة
والتاريخ..أضةف إلةةى هةذا ،فقةةد تلقةي هةةذه الخطابةات بثقلهةةا علةى روايتةةي.
والروايةةة تجةةافي غالبةةا ثقةةل الخطةةاب ،وتجةةنح كفراشةةة خفيفةةة الظةةل تحةةو
 - 199يرى أرسطو أن البالغة " صناعة مدارها إنتاج قول تبني به اإلقناع في مجال
المحتمل والمسائل الخالفية القابلة للنقاش بمعنى أنها عالقة بين طرفين تتأسس على اللغة
والخطاب .يحاول أحد الطرفين فيها أن يؤثر في الطرف المقابل جنسا من التأثير يوجه به
فعله أو يثبت لديه اعتقادا أو يمليه عنه أو يصنعه له صنعا.
والوسائل التي تمكن من تحقيق الغرض وبلوغ المأرب عديدة ،منها ما يأتي من صورة
المتكلم لدى السامع.فإذا كان المتكلم مشهورا باألخالق المحمودة وحبه للحق وحرصه على
العدل في الحكم وتمكنه من القضايا التي يتحدث فيها ،مما يجمعه مصطلح يوناني هو
199
( ،)Ethosكان حظ الخطاب من اإلقناع أوفر وتأثيره في متقبله أبعد غورا" .
حمادي صمود (:مقدمة :في الخلفية النظرية للمصطلح) ،ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج
في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،تأليف جماعي ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم
اإلنسانية ،تونس ،ص.13-12:
ويعني هذا أن اإليتوس هي المنظومة القيمية واألخالقية والتربوية والكفائية والعلمية والثقافية
التي يستند إليها الخطيب في أداء خطبته ،وتسعفه في التأثير في المخاطب وإقناعه .وتشترط
أيضا في راوي الحديث واللغة والشعر في الثقافة العربية اإلسالمية.
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مةةةدار التحليةةةق الحةةةر ،لمداعبةةةة الهةةةواء الطلةةةق ،واللهفةةةة فةةةي احتضةةةان
األضواء ،حتى لو كان حتفها أمةرا مؤكةدا فيها..كمةا قلةت بةأن الروايةة قةد
التشبه الفراشة ،بل تشبه النحلةة أثنةاء امتصةاص رحيقهةا مةن هةذا الحقةل
أو ذاك..غير آبهة إال بإمتاع عشاقها بلذيذ شهدها المصفي..
ولما لم يتحلحل وضةعه تجةاهي ،قلةت بصةوت نةاطق :ربمةا أهميةة روايتةي
تكمةةن فةةي تلةةك األفكةةار التةةي أعتةةزم كتابتهةةا باالسةةتعانة بةةروح ابةةن رشةةد،
ومنهجه في معالجة القضايا العربية بصفة خاصةة .وأنةت صةديقي تحةدثت
غير ما مرة بلسان ابن رشد .ولسان ابن رشةد هةو لسةان عصةره كمةا هةو
لسان عصرنا .وحةين وضةحت األمةر ،قلةت إن منهجةه يسةعفنا فةى مقاربةة
أسةةئلة الحاضةةر؛ ألنةةه ينتصةةر دومةةا لقةةيم العقالنيةةة ،وألنةةه أيضةةا أكةةد علةةى
أهميةةة إمكانيةةة التعةةدد فةةي الةةدنيا فةةي إطةةار وحةةدة اإلنسةةان ووحةةدة روح
األديةةان .وبةةأن النهضةةة تتحقةةق ،إال بةةأدوات التعامةةل النقةةدي العقالنةةي مةةع
الشةةةريعة والعقيةةةدة والعرفةةةان....وأن مةةةن أهةةةم أدوات هةةةذا التعامةةةل ،هةةةو
التأويل المنضبط..بيد أن تحقيق أمركهذا يبقى مرتهنا بالكشف عةن جةذور
200
األزمة السياسية عندنا"...
يحدد هذا الجواب النصي قيم ابن رشد التي تتمثل في العقالنية ،وحب
اآلخرين ،والدفاع عن وحدة اإلنسان واألديان ،وانفتاحه على القيم الكونية.

 حجاج الشخص وعمله:
يسعى المتكلم المتلفظ إلى تحسين صورة الشخص التي يتحدث عنها من
أجل تحبيبها إلى الجمهور ،وإقناعه بوجاهتها المجتمعية والعلمية والدينية،
وتزيين صفاتها بجدة أعمالها ،سواء أكان ذلك الشخص الممدوح حاضرا
أم غائبا أم افتراضيا ،كما كان يفعل الشاعر المتنبي عندما يمدح سيف

 -200أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.19-18:
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الدولة  ،فيركز على شخصية األمير ،ويثني عليها ثناء كبيرا ،ويذكر
إنجازاتها الضخمة  ،ويشيد بأعمالها المثمرة الموجبة.
إذاً ،يستند حجاج الشخص إلى توصيف الشخص بغية تقويم أعماله
وأحكامه  .وهنا ،يمكن الحديث عن التداخل بين العمل والشخص .ومن ثم
فعلم األخالق والقضاء" يعتمدان مفهومي اإلنسان وأعماله من حيث هما
مفهومان مترابطان متواشجان الفكاك ألحدهما عن اآلخر .فعلم األخالق
والقضاء يحكمان على العمل وعلى صاحبه في الوقت نفسه ،وليس في
وسعهما االكتفاء بالحكم على واحد منهما دون اآلخر ،وهما إذ يحكمان
على الشخص دون أعماله ،فإنهما يحكمان عليه في ضوء أعماله فهي
جزء منه اليتجزأ.وهكذا ،فإن الشخص هو مجمل المعلوم من أعماله .أي:
بتعبير أدق هو العالقة بين ما ينبغي أن نعتبره جوهر الشخص وبين
أعماله التي هي تجليات ذلك الجوهر.
ولئن كانت األعمال تجلو جوهر الشخص وتفسره ،فإنه في المقابل يمكن
أن يكون الشخص أو باألحرى ما نعرفه عن الشخص هو الذي يفسر لنا
ما غمض من أعماله ،فالشخص هاهنا ينهض لدور السياق الذي يعين
201
على تأويل العمل".
وال تقتصر هذه الحجة على تزيين الشخص فحسب ،بل تسعى إلى تقبيحه
وتعييره  ،والسيما إذا كان المتكلم شاعرا هجاء بامتياز ،يقدح في نزاهة
المهجو كما هو حال الحطيئة الذي هجا نفسه ،وهجا زوجته ،وهجا أفراد
مجتمعه.
إذاً ،تسهم حجة الشخص وعمله في تجلية صورة الشخصية باعتبارها
شخصية إيجابية أو سلبية من خالل أعمالها.وهنا ،نربط الشخص بعمله
وفعله ليكون حجة على الشخص الذي ينجز مجموعة من األفعال
 - 201عبد هللا صولة :نفسه ،ص.334:
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والوظائف ،ويقوم باألدوار المنوطة بها داخل سياق سلوكي ما .ويعني
هذا أن عمل الشخص وفعله دليل على صورة الشخص داخل سياق
حواري أو تخييلي ما .وبذلك ،يكون هذا نوعا من الحجة التي نستدل بها
في المقارعة والحوارية الحجاجية والجدالية.أي :نحكم على الشخص
ونؤول أقواله وفق أفعاله وأعماله هل هي مستهجنة أم مستحسنة؟ !
ومن هنا " ،تقوم هذه الحجة على أن ثمة تعاضدا وانسجاما بين الشخص
وبين األقوال واألفعال المسندة إليه؛ فمفهوم الشخص يوحد مجموع ما
يسند إليه.في هذا الضرب من الحجاج تجلي األعمال الشخص وتؤثر في
صورته ،على نحو ما تنجلي صورته عن األعمال وتؤثر فيها؛ إننا نقيم
األعمال في ضوء الصورة التي نتمثل بها الشخص ،كما نقيم الشخص في
ضوء أعماله.إن العالقة بين الشخص وأعماله عالقة تفاعلية ؛ فصورة
الشخص تتكون في أذهاننا من خالل األعمال التي قام بها ،حيث تضطلع
هذه األعمال ببناء سماته الشخصية  ،ثم بعد ذلك تنعكس هذه الصورة على
202
أعماله".
ويضيف الباحث قائال ":إن الصورة التي نكونها عن الشخص وأحكامنا
المسبقة عليه تشكل -كما يقول بيرلمان -منطلقا للتنبؤ بأعمال غير
معروفة ،أو تأويل أعمال معروفة  ،أو نقل الحكم من الشخص إلى
األعمال .وهذه األعمال يمكن أن تكون أفعاال أو صيغا تعبيرية أو
203
استجابات انفعالية أو عادات الإرادية أو أحكاما".
وتبدو هذه الحجة واضحة وجلية في رواية (شعلة ابن رشد) عندما التقط
لنا صورة ابن رشد شخصا ،وفعال ،وسلوكا:
" ولن أكتمك جليلتي مدى الهيبة والحب..وكذا التقدير الذي أكنه لهذا
الرجل ،بعد أن انخرطت في استكناه عوالمه ،والتنقيب عن مزاياه
 - 202محمد مشبال  :نفسه ،ص.143:
 - 203محمد مشبال  :نفسه ،ص.144-143:
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الفكرية والعلمية والخلقية..لقد استهوتني كاريزمائيته ،واندفاع صخب
فكره ،وتحليه بالفضيلة العلمية والخلقية ،وتكريسه لها من خالل
مؤلفاته ،أوعبر سلوكه ومواقفه ..فلقد كان أشد الناس تواضعا
وأخفضهم جناحا .فحين تولى قضاء قرطبة حمدت سيرته ،وتأتلت له عند
الملوك وجاهة عظيمة لم يصرفها في ترقيع حال وال جمع مال ،إنما
قصرها على مصالح أهل األندلس عامة ..إضافة إلى هذا ،فقد كان حسن
الرأي ذكيا .رث البزة ،قوي النفس .ولعل قوة نفسه هي من كانت تأبى
عليه أن يكون غير ما هو مع جميع الناس  :الضعيف والقوي؛ بما فيهم
المنصور الخليفة الموحدي ،لدرجة أن هذا األخير ،كان إذا تدخل في
ميدان علم بغير علم ص اح فيه كما يصيح األستاذ في طالبه :تسمع يا
أخي ،..من غير أن يلتفت إلى ما يتعاطاه خدمة الملوك ومتحيلو الكتاب
204
من اإلطراء والتقريظ"...
إذااً ،يستعمل المخلوفي حجة الشخص وعمله في هذا المقطع ،بالدفاع عن
هذه القدوة المثالية والشخصية العلمية القديرة التي تزينها أفعالها وأعمالها
ومنتجها الفكري والقضائي.

 حجاج آدهومينيم:
تهدف حجة آدهومينيم ( )Ad Hominemإلى هجو الخصم ،والهجوم
على اآلخر ،والسخرية من أقواله ،ونقد أفعاله ،ضمن ما يسمى باإليتوس
المضاد .فقد أثبت ميكائيل ليف ( ،)Michael Leefفي تحليله للمناظرة
الرئاسية بين بوش وكيري ،205أن تفوق بوش على كيري يعود إلى "

 -204أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.10:
205
-Michael leff :(L’argument ad Hominem dans des débats
présedentiels
Bush/Kerry),Argumentation
et
analyse
du
discours,61,2011.
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استخدام حجة آدهومينيم بأشكالها المختلفة؛ حيث أسهمت في إبراز
صورته على حساب خصمه الذي أخفق في الظهور بصورة إيجابية"206.
ومن هنا ،تعني حجة آدهومينيم تقبيح الشخص وفضحه ،أو" إدانة المتكلم
من كالمه ،أي استغالل كالمه ،وتوظيف أسلوبه في الرد عليه إن أمكن
ذلك.
ويقوم هذا النوع على إبداء وجهتي نظر ،أو صفتين مثال ،حول أمر ما،
بحيث تكون إحداهما إيجابية واألخرى سلبية ،فيعمد المتكلم إلى اختيار تلك
التي تالئمه ،مبينا للمعني عدم مصداقية الثانية.
ويعد السياق هو المتحكم في هذا النوع؛ إذ تختلف فيه داللة النص تبعا
لسياقات وروده ،هذا إضافة إلى دور المتكلم  -نيته وقصده -في اكتساب
207
اللفظ بعده الحجاجي المقصود".
ويعني هذا كله أن حجة آد هومينيم هي حجة اإليتوس الناقص ،أو حجة
التقبيح والتشويه والنقد وتعرية الخصم .وفي هذا الصدد ،يقول محمد
مشبال ":إذا كنا نلجأ في الحجاج أحيانا لفصل األعمال عن الشخص وتقييد
التأثير المتبادل بينهما ،لحماية األشخاص أو األعمال من هذا التأثير ،فإننا
نلجأ أحيانا إلى الوصل بينهما ال لتثمين أحدهما في عالقته باآلخر كما
نفعل في استدعاء سلطة شخص يحظى بتقدير السامع ،ولكننا نلجأ إلى هذا
الوصل ألجل تبخيس أحدهما في ضوء هذه العالقة؛ فقد يعمد المحاج إلى
الطعن في العمل أو في القول ألنهما صادران من شخص غير مقبول ،أو
شخص ذي خصائص سلبية ترجع إلى شخصيته أو إلى تناقض في أقواله
أو تناقض بين أقواله وأفعاله أو بين أقواله ومعتقداته أو بين معتقداته
 - 206محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،كنوز المعرفة ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة
2017م ،ص.57:
 - 207محمد سالم محمد األمين الطلبة :الحجاج في البالغة المعاصرة ،دار الكتاب الجديد
المتحدة ،بنغازي ،ليبيا ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2008م ،ص.198:
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وممارساته؛ أو بتعبير أالن برينتون ( )Alain Brintonشخص يملك
إيتوسا ناقصا يفتقد إلى الثقة التي يمكنها أن تسنده في إقناع السامعين
208
بدعاواه".
ولقد التجأ الكاتب إلى حجة آدهومينيم لمواجهة األستاذ الفرنسي
العنصري ،بتقبيح أقواله وأفعاله ،والتسفيه بمنطقه اإلقصائي القائم على
احتقار الطلبة األجانب ،وتوصيفهم بالتخلف:
"ــ كان غرا كما قلت .وكنت أنوي أن يتابع تحصيله الجامعي هنا ،لو
كانت جامعاتنا تلجأ إلى معايير مرنة في قبول أو رفض أبنائنا؛ فمعدله
العام في البكالوريا ،لم يكن يسمح له في اختيار التخصص الذي
أراده..هكذا سقط األمر من يدي .لكنني بعد إدانة متكررة لحال الوضع
التعليمي في بالدنا قلت له :لنجرب بني هذا الغرب ،حتى لو تم ذلك على
حساب مدخولنا المتواضع أصال .هكذا تم األمر .وبدت األمور في نظري
تسير بشكل طبيعي في سيرها .بيد أن الرياح لم تجر كما توقعتها ..فقد
بدا بعد مرور ثالث سنوات من الدراسة بالخارج ،أنه قد ابتلي بأستاذ
جامعي عنصري يكره العرب واألفارقة عموما..لكأن اختالف المعتقد
والبشرة يكفي لكي يضع هذا العنصري المقيت عصاه في عجلة الطلبة
األجانب ،حتى وإن أبدى بعضهم تفوقا واضحا حتى على أبناء
جلدته..وصابر كما تعلم مجبول من طينة أبوية ال ترضى بالعبودية
والهوان ،وانتهاك الخصوصية .أذكر جملتي التي ربما سمعتها مني قبل
وداعه  :إياك أن تتنازل عن حقك في الرد ،حتى لو كان بينك وبين
المقصلة خطوة..فالكرامة التشترى بالمال..وكذلك الحرية ،وأنت ابن
كريم ومن أصل كريم .فذد عن حوضك دائما ،واعتز بعروبتك وإسالمك
ووطنيتك وهويتك وإنسانيتك كلها..

 - 208محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،ص.199-198:
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أبدى ارتياحا لكالمي ،فحدست من نظرته عمق هذا الوقع من الكلمات في
وجدانه وعقله..
ــ وما ذا بعد؟
بعد ثالث سنوات ،عاد بشهادات مدرسية عوض الشهادة المنتظرة ..لكنه
حمل جملة ذاك األستاذ العنصري ورده عليه كما قلت :أنتم متخلفون
فعودوا إلى غابكم بحثا عن قرينكم القرد..
ورده كيف كان؟
ــ حسب أوراقه التي بين يدي ،فإنه لم يتمالك نفسه حين قال :أنت
عنصري متطرف ومقيت ومتخلف أكثرمنا ..ألنك تحمل قلبا مليئا بالحقد
والكراهية..فاألوربي الحقيقي الينسى أنه تقدم ،بفضل اآلخرين ،وبأنه
شريك لإلنسانية في حضارته وتقدمه..وحين أحسست بارتباكه أمام
تصفيقات بعض المهاجرين والمحليين أضفت ما كنت تعلمته منك ومن
دروس الفلسفة العامة :أزعم أنني قد قرأت شيئا عن تاريخ أوروبا..لقد
عرفت أنكم قبل أن تصلوا إلى ما وصلتم إليه ،كيف عانيتم من الجهل
والفقر والحروب الطاحنة قرونا طويلة .وكنتم خالل المراحل األولى من
جهلكم الفاحش تلتمسون المعرفة في عواصم ومدن عربية وإسالمية
وعلى رأسها بغداد والبصرة والكوفة وقرطبة وأشبيلية والقيروان وفاس
واإلسكندرية ومراكش وغيرها..
انبهر من كالمي وارتج عليه .علت محياه مسحة توتر .برزت بؤبؤا
عينيه مثل وجه مستنقع عكر .لم أأبه لما قد يترتب عن كالمي من تعديل
نقطي كتمهيد لرسوبي بعد أن جنح بي موقفه المخزي والعدائي تجاه كل
ما هو غير فرنسي فواصلت تقريعي :أجدادك تعلموا منا الفلسفة والعلم
لو تذكرت..فسل روح القديس توما اإلكويني وابن ميمون وغيرهم فقد
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يخبرونك أنهم قد تعلموا الطب وفنون الزراعة وعلم الفلك والرياضيات
والكيمياء والعمران وغيرها من العلوم كثير"209..
يستند هذا المقطع إلى حجة آدهومينيم؛حيث يعمد السارد إلى تشويه سلوك
األستاذ الفرنسي العنصري من منطلق كروتيسكي 210تقبيحي؛ حيث يصب
صابر جام غضبه على أستاذه األجنبي العنصري الذي يكره األجانب،
وينتقم منهم على مستوى التنقيط ،ويصفهم بأبشع األوصاف ،ويرميهم
بأعتى النعوت واأللقاب .بيد أن صابر قد هجن ملفوظه السردي
بالمواصفات السلبية من أجل انتقاده ،والحط من آدميته وأستاذيته التي
اليستحقها ،مادام شخصا غير مؤدب وغير راق وغير متمدن والمتحضر.

حجاج التنويع:

 - 209أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.48-46:
 - 210يقررروم الكروتيسرررك( )Grotesqueعلرررى القررربح والتشرررويه  ،والجمرررع برررين األضرررداد
والمتناقضررات ،والتررأرجح بررين الجررد والهررزل ،واالنطررالق مررن المحاكرراة السرراخرة ،وتشررغيل
الباروديا والضحك ،وتوظيف السخرية الالذعة ،واإلكثار من النقد الهجائي ،وتشرغيل األقنعرة
والرمروز والعالمرات الدالررة ،والتحررر مررن الطبقيرة واألعرراف والقرروانين والقواعرد الرسررمية،
واالنتقال من الكوميديا إلى التراجيديا ،والعكس صحيح أيضا...
إذاً ،يعتمد الكروتيسك ،بصفة عامة ،على مجموعة من المقومات الفكرية واألسس الذهنية
واألطاريح النظرية التي تسهم في خلق فرجة كروتيسكية هادفة .ومن بين هذه المقومات
السخرية ،والغرابة ،والمفارقة ،والتقبيح ،والكوميديا ،والتعيير الكاريكاتوري ،والهجاء
الساتيري ،والمسخ التشويهي ،والكرنفالية ،والبدائية ،والوحشية ،والفوضوية،
والفانطاستيك ،واالحتفالية الشعبية ،والسحر  ،والشعوذة ،وإثارة الرعب والخوف والتقزز
واالشمئزاز النفسي ،واستخدام األقنعة  ،واالستعانة بعوالم السيرك ،وتشغيل األسطورة،
والتأرجح بين الجميل والقبيح ،وتوظيف الرقصات البدائية  ،واستثمار الشعائر والطقوس
األنتروبولوجية ،والتركيز على الدمامة الجسدية ،والتعبير عن االمتساخ األخالقي ،والجمع
بين العناصر المتنافرة ،واالنطالق من التهجين الدرامي والبوليفونية الساخرة…
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تتحقق حجة التنويع بالجمع بين لغتين وبين مادتين.فكل من الوعي
المشخص والوعي المشخص حاضر عبر لغته وعبر مادته .ويعني هذا أن
التنويع يكون بتهجين وعيين ومادتين لغويتين مختلفتي المعالم والسمات.
وبالتالي ،فاللغة المشخصة (بكسر الصاد) هي التي تنطق بلسان اللغة
المشخصة (بفتح الصاد)  ،فتصوغها بأسلوبها الخاص ،و باستحضار أهم
مكوناتها.211
ونورد لكم مقطعا تلفظيا قائما على التنويع المهجن والمتعدد:
"ــ أعذرني إن خرجت ببوحي من وضعك إلى وضعي..فنحن ،وبقطع
النظر عن اتفاقنا أو اختالفنا ،فإن الرهان الذي يجمعنا هو البحث عن
مدينة فاضلة نبنيها بدمنا وفكرنا لتكون موئال لكل البشر أجمعين..ال لفئة
دون فئة..أو ألمة دون أمة ،كما يفعل الغرب اآلن بسعيه نحو الهيمنة
والتحكم والتمركز ،بادعاء حق الخصوصية والتفرد والتقدم..أوليس بهذا
المسعى يتنكر لوحدة العقل البشري التي نادينا بها وجوبهنا بسببها؟
أوليس أيضا بهذا المنزع الشيطاني يغلق باب الحوار الحضاري بين
األمم والشعوب ،ويفتح أفقا الستعمار جديد يكتسي لبوس العولمة ،وهي
في حقيقتها غولمة ،! ..وعنصرية ثقافية عقيمة ومدمرة..
في زمني سعيت إلى تحقيق معادلة انسجام بين جميع البشر ،وآمنت
بالوحدة واالختالف والتوافق ،وبفضيلة الحوار اإلنساني ،وتوسيع دائرة
المشترك بين الناس ،إليماني بوحدة الجوهر اإلنساني..ومن أجل تحقيق
هذه الهدف اجتهدت مخلصا في تقريب أسس البرهان العملي من مبادل
البرهان النظري بهدف البحث عن إمكانية الفصل بين الدين والسياسة،

 - 211إدريس قصوري  :أسلوبية الرواية :مقاربة أسلوبية لرواية زقاق المدق لنجيب
محفوظ ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 2001م ،ص.428-426:
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أو الدولة ،حتى اليتم تسييس ما هو ديني ،فيبقى ما هلل هلل ،وما للشعب
للشعب...
لم أتمالك نفسي حين قلت :لألسف ،نحن تخلفنا عن تطبيق هذا التوجه
الذي رسمته .الغرب وحده من استثمر محاولتك الجريئة هذه .أما نحن
فتخلفنا .ولم نفهم جيدا مضمون رسالتك وأثرها فى تطور الغرب؛
بخروجه من جبة الالهوت ،إلى فسحة علمانية رشيدة ومتنورة...
يبتسم ويتابع :ومع هذا ،فقد مسني إرهاب الغرب كما مسك أيضا..
ــ لم أفهم ..قلت
مسني منه الضر مرتين؛ مرة حين اتكأ على عصا فكري ،وحين خرج
بفضلها من الظلمات إلى النور تنكر لي..ومرة حين أعاد إحيائي ،لكنه
سعى إلى طمس خصوصيتي لما اعتبرني تابعا شارحا المبدعا في
فلسفتي .طواني تحت مظلة اإلغريق ،وأنا الذي أطلت من فوق أكتافهم
المتورمة فعالجتها وصقلت عظامها الهش ..ولوالي لم تكن لهم وال
لإلغريق قائ مة .طبعا أنا الأعمم في حكمي هذا ،فهناك من العلماء
الغربيين من اعترفوا بفضلي عليهم وعلى حضارتهم كلها .لكن ال قياس
مع وجود الفارق...
أما أنت صديقي ،فقد مسك ضرهم؛ ألنهم عملوا بشكل مباشر وغير
مباشر في ترهيب بلدك وأمتك...فهاهم قد عادوا بعد حروب صليبية
مقيتة ،ل يتحكموا ويستغلوا هذه المرة خيراتنا .لقد أوقعونا في شرك
الوهم بأنهم ما جاءوا إال ليحاربوا معنا تخلفنا ،وهم في الحقيقة من
كرسوا تخلفنا في لغتنا وعقلنا بعد استغالل خيرات بلداننا .واألخطر من
هذا أنهم أدخلوا في عقولنا وعقول شبابنا وهم تفوق الغرب ،ووهم نعيم
الجن ة التي ينعم بها.ولعل ولدك صابرمن جملة من وقع في عوالم سحرية
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هذا الغرب ،لما تطلع ،وهو غرير حالم ،إلى استكمال دراسته في بلد
212
األنوار كما التقطها من دروسك"...
يالحظ في هذا الملف وظ السردي نوع من التنويع المهجن ،فهناك األنا
واآلخر ،ومواقف مختلفة من اآلخر لغة ومادة ،فهناك موقف مرتبط باألنا
يدعو إلى وحدة البشر ،وموقف اآلخر السلبي يدافع عن تمركزه وتعاليه
وغروره وسيطرته .ومن جهة أخرى ،هناك اآلخر اإليجابي الذي يكمن
في تمدين األنا وتنويره حضاريا من جهة ،و يعترف بفضائل األنا ودوره
في تمدين الغرب من جهة أخرى .إذاً ،هناك تماثل بالتنويع عن طريق
استخدام لغتين متقابلتين ،ومادتين سرديتين متقابلتين.
ونجد التنويع أيضا في هذا المقطع السردي الذي يتقابل فيه صابر مع
األستاذ الفرنسي العنصري:
" أجدادك تعلموا منا الفلسةفة والعلةم لةو تذكرت..فسةل روح القةديس تومةا
اإلكويني وابن ميمون وغيرهم فقد يخبرونك أنهم قد تعلموا الطةب وفنةون
الزراعة وعلم الفلك والرياضيات والكيمياء والعمران وغيرهةا مةن العلةوم
كثير..قد تقول :إن هذا حدث يوم أن كنا أسةياد العلةم كلةه ،وأن عطاءنةا قةد
توقةةف كليةةا بعةةد القةةرن السةةادس عشةةر..بيد أن الحقيقةةة تقةةول باسةةتمرارية
زمننا حتةى بعةد هةذا القةرن وإن بةزخم أقةل .وعبةر هةذه المسةاحة الممتةدة،
تمكنةةتم مةةن العثةةور فةةي منتةةوج فكرنةةا وعلمنةةا علةةى مةةن يسةةاعدكم علةةى
الخةةروج مةةن منعطةةف التخلةةف والجهةةل ،إلةةى منعطةةف التنةةوير فةةي مسةةار
تاريخكم .إن شعلة ابةن رشةد بالةذات مةن أنقةذتكم ..فهةا أنةتم تتنكةرون لكةل
فضةائله علةيكم ،وأنةتم مةدينون لجمةاجم علمةاء أمواتنا...فلوالنةا لمةا نعمةتم
بأمثةةةةال روسةةةةو وفةةةةولتير ومونتسةةةةكيو ،ودركهةةةةايم ،وكةةةةانط ،وديكةةةةارت،
وديةةدرو ،ودانتةةي ،وشةةوبنهاور ،ومةةارتين لةةوثر ...وغيةةرهم ممةةن طةةوروا
أفكارنا وصنعوا بها حضارتكم التي تتبجحون بها اآلن علينا ..
 - 212أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.46-45:
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فةةي الحقيقةةة ،لةةم تكةةن كةةل المعطيةةات عنةةدي حتةةى أواصةةل تقريعةةي لةةه .لةةذا
اكتفيت بما يكتفي به الطالةب مةن قةول مةاهو عةام ،حتةى ال ينكشةف ضةعف
كفةةايتي فةةي مقةةام يسةةتوجب معرفةةة دقيقةةة ومنتظمةةة وغزيةةرة بالجوانةةب
المشةةرقة فةةةي تراثنةةا الثقةةةافي بوجةةه عام..وكمةةةا قلةةت لةةةك والةةدي فةةةإن رد
213
الضعيف كان هو رسوبي"..
يتضمن هذا الملفوظ السردي موقفين أو حوارين مهجنين عن طريق
التنويع :موقف صابر الذي يصب جام غضبه على أستاذه العنصري الذي
كان سببا في رسوبه ،ويخبره أن المسلمين هم الذين علموا الغرب أسس
المدنية والحضارة .وهناك موقف األستاذ الذي يرد على صابر بأن ذلك قد
تحقق -فعال -قبل القرن السادس عشر الميالدي ،ولم يعد ذلك ممكنا بعد
ذلك ،والسيما بعد سيطرة أوروبا على زمام األمور:
" قد تقول :إن هذا حدث يوم أن كنا أسياد العلم كله ،وأن عطاءنا قد
214
توقف كليا بعد القرن السادس عشر"..
ويعني هذا أن ثمة لغتين :لغة صابر ولغة األستاذ العنصري ،ومادتين
مهج نتين  :مادة سردية تدافع عن حضارة العرب  ،وهي مادة صابر.في
حين ،هناك مادة العنصري التي تقلل من ذلك .وبهذا ،يتحقق التنويع
لوظيفة تهجينية وبوليفونية محضة.

حجاج التنضيد:
تتضمن الرواية تهجينا تنضيديا وطبقيا ومجتمعيا ولسنيا؛ حيث تحوي
الرواية لغة الفالسفة ،ولغة العشاق ،ولغة الفقهاء ،ولغة المتصوفة ،ولغة
العلماء ،ولغة المؤرخين ،ولغة الشعراء ،ولغة الساسة ،ولغة المفكرين،
ولغة الضعفاء والمقهورين...والهدف من ذلك كله هو خلق تساؤلية تعددية
 - 213أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.49-48:
 - 214أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.48:
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مهجنة  ،وتحصيل حداثة روائية تأصيلية متميزة ،كما يبدو ذلك واضحا
في هذا المقطع الذي يجمع بين لغة المتصوفة من جهة ،ولغة الفالسفة من
جهة أخرى ،وهذا دليل على هجنة التنضيد وحواريته المتعددة:
" أما هناك ،على ذلك الموقع الواطئ ،فقد كنت أهفو إليه مرتبكا وجال
نحو جماعات صوفية خشية أن ينكشف شغفي المستمر بمشاركة هذه
الفرق المنقطعة لعبادة هللا وبطريقتها الخاصة..وحين اشتد عودي أعلنت
انتمائي لهم بعد أن جفوت صلف المنطق ،وفزاعات العقل األرسطي..كنت
أفلوطينيا مدفوعا بإحساسي بفيض الوجود ،وأفالطونيا في مثاليتي
الجامحة في تحقيق اتصال بمبدأ أقصى كنت أرى أن تحققه لن يتم إال
بالكشف ،وولوج حضرة الخيال ،ومعانقة الوجود بما هو موجود..معانقة
تسكن لها نفسي ويرغب في ازديادها قلبي حتى مكاشفة الحق لي
ومكاشفتي له..فيحصل النور في قلبي ،وأستعيد به إنسانيتي وإنسانية
الوجود معي .فأعرف كل مقدرات وأسرار الوسائط :سر الكشف ،وسر
العقل  ،وسر الوحي ،والتشريع ،وسر اإليمان..
..هكذا فكرت..وهكذا قلت ما تهيأ لي بعد إدراكي لحدود مقوالت العقل
ومقوالت الشرع .وال محدودية الكشف:
للشرع نور ولأللباب ميزان
والكشف نور ليس تدركه

والشرع للعقل تأييد وسلطان
إال عقول لها في الوزن رجحان

ومع الزمن ،سيتهيأ لي وأنا في وهج اشتعالي؛ أن كمال اإلنسان هو
جزء من كمال هللا .وأن ما يوحد إنسانيتنا هو أننا في المحصلة لسنا
سوى تجليات لصورة من صور هللا المتعددة في كائناته كلها .لذلك ،فإن
ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا .وأن كل ما كان يتراءى في زمني من صراع
مذهبي أم عقائدي أم اثني ،أو لغوي وطائفي وعرقي هو هراء ومضيعة
للفهم .وعمى يحجب البصر والبصيرة عن رؤية وحدتنا في وحدة هللا.
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ووجودنا في وجود هللا..لذلك رفيقي رأيت أن أعتنق كل األديان التي
اعتنقتها البشرية على ممر العصور..
وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه

عقد الخالئق في اإلله عقائدا

فالذي منحني رؤية الحقيقة المحمدية كما هي في اللوح المحفوظ..وفتح
عيني على من اعتبره جهلة القوم من أعدائي شركا وهرطقة ومروقا
وهجوما على نواميس هللا في خلقه ،كقولي بوحدة الوجود ،وغيرها ..لم
يكن غير تشريف إلهي لهذا العبد الذي أودع فيه شعلة نور من
أنوارالنورالمحمدي..وهو أيضا ليس غير تجل من تجليات الحضرة
اإللهية التي أودعها في هذا الجرم األصغر الذي انطوى فيه الجرم
األكبر"215...
إذاً ،ليست الكلمة في رواية (شعلة ابن رشد) أحادية النبرة كما في الرواية
التقليدية المنولوجية العادية ،بل هي كلمة حوارية مهجنة وغيرية
ومزدوجة الصوت.أي :هي كلمة المؤرخين ،والمتصوفة ،والمجاذيب،
والمثقفين ،والذكور ،واإلناث  ،وعامة الناس ...وبتعبير آخر ،هي كلمة
األنا واآلخر ،أو هي كلمة منفتحة تعكس جدلية الذات والموضوع.
وتتضح خاصية التنضيد في هذا المقطع الذي يعبر عن لغة المثقفين
وخطابهم الراقي والسامي الذي يصنف ضمن لغة الفالسفة والمفكرين
كلغة السي الخلفي ،ولغة رشدي الجابر ،ولغة ابن عربي المفلسفة ،على
الرغم من ميله الكبير إلى العرفان والتصوف :
" لم يزد على أن التفت نحوي التفاتة من يود أن يعرف مقدار رصيدي
من قراءتي البن رشد وكتبه..واصلت وقلت :عل الجذور السياسية تكمن
في مصدر تلك الفكرة التي قامت عليها الدولة اإلسالمية قديما والتي
جنحت في عصرنا الراهن نحو أقصى ما يمكن استباحته من قتل على
 - 215أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.117-116:
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الهوية والع قيدة واالنتماء العرقي واللغوي..والتحريض على تفتيت
األوطان .إنك سيدي ترى ضرورة تقويض أركان هذه الدولة التي قامت
على أساس الغنيمة والقبيلة والعقيدة ،..وتقترح سبل مواجهة أسطورتها
في الشعور الفردي والالشعور الجمعي بفرض مفاهيم العقالنية
والديمقراطية ،بدل العلما نية التي هي مفهوم أتى إلينا من خارج منظومة
قيمنا وثقافتنا...إن ابن رشد في جل مواقفه كان يشيد بالعقل سائدا
المسودا .ولعل كتابه(مختصر كتاب السياسة ألفالطون) من أهم الكتب
التي تسعفنا فى توصيف أنظمة الحكم قديما..ومقارنتها بأنظمة الحكم
عندنا حديثا ،شأننا في ذلك شأن ابن رشد ،لما شبه ما جرى قديما بما
يجرى عليه الحال في زمنه ومدنه في البرين :األندلس والمغرب....إن
المعجز في مشروع هذا الحكيم يتمثل أيضا قي إعطائنا األمل في تغيير
مسارات أنظمة الحكم المستبدة ،لما اعتبر اإلرادة البشرية المرفقة بوعي
متنور أهم عنصر حاسم في التغيير..خالفا البن خلدون الذي لم يتفطن
إلى أهميتها ،انسجاما مع رؤيته لطبيعة العمران ،وتقلبها من حال إلى
حال ،وفق قدر عمراني محتوم....هذا األمل السار الذي يعطيه إلرادة
التغيير ،تتكفل بإنجازه وال شك ،قوة واعية فاعلة..إنها أشبه ياصديقي
بما تسميه أنت ب" الكتلة التاريخية" حاليا"216...
تتضمن رواية (شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي لغات تنضيدية متعددة
ومهجنة ومختلفة كلغة الفقهاء ،ولغة الفالسفة ،ولغة الطلبة ،ولغة العشاق،
ولغة المتصوفة ،ولغة الساسة ،ولغة عامة الناس ،ولغة الشعراء ،ولغة
الزجالين ،ولغة الحرفيين والمهنيين ،ولغة األساتذة ،ولغة األجانب  ،إلخ...
وبناء على ماسبق ،فلغة (شعلة ابن رشد) لغة تنضيدية متعددة ومهجنة
ومتنوعة السجالت والمستويات اللسانية (السجل الديني ،والسجل الواقعي،
والسجل الصوفي ،والسجل السياسي ،والسجل األدبي ،والسجل الفلسفي،
 - 216أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.20-19:
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والسجل الالهوتي ،والسجل التاريخي ،)...تتأرجح بين لغة األمس ولغة
الحاضر  ،وتجمع بين رصانة الماضي وألق الحاضر.كما أنها لغة حوارية
ومنضدة وموحية خاضعة لألسلبة والتهجين والتطريز الفني والجمالي...

حجاج التعريض:
تستند حجة التعريض إلى التشويه ،والتقبيح ،والجمع بين األضداد
والمتناقضات ،والتأرجح بين الجد والهزل ،واالنطالق من المحاكاة
الساخرة ،وتشغيل الضحك البارودي  ،وتوظيف السخرية ،واإلكثار من
النقد الهجائي ،وتشغيل األقنعة والرموز والعالمات الدالة ،والتحرر من
الطبقية واألعراف والقوانين والقواعد الرسمية ،والميل إلى الغرابة،
والمفارقة ،والتقبيح ،والتعيير الكاريكاتوري ،والهجاء الساتيري ،والمسخ
التشويهي ،والتعبير عن االمتساخ األخالقي ،والجمع بين العناصر
المتنافرة...
إذاً ،يقصد بالتعريض التقبيح والتشويه والتسفيه  ،وذكر المتناقضات
والمتضادات من أجل الحط باآلخر ،والسخرية منه.إنه نوع من الباروديا
والمحاكاة الساخرة ،كما يبدو ذلك واضحا في هذا المقطع السردي:
" ــ إن التقرب من الملوك أو الخلفاء وحتى األمراء عاقبته وخيمة على
المفكر الحر .فالخيانة دوما تتسلق هوى الحكام المفرط كما يتسلق
اللبالب جذع الشجرة ،أو كما يتمدد األخطبوط األعمى بين منعرجات
وقيعان غامضة عميقة الغور..
ــ إن الوحشة التي أحسها بين قوم يذمون الحكمة ،ويزدرون أهل العلم
وأهل التأويل في فهم الشريعة ومقاصدها البينة ،ويعتقدون اآلراء
المتناقضة للمعقوالت األول ،ويعجبون بها رغم ضربهم لحقيقة األشياء
في كبد ها ،لهي وحشة مرة وقاتلة .ألن فضائلي لم تعد تسمح لي
بالتغاضي عن هذا االنحراف ،وعن هذا النفاق الذي وصل أوجه ال في
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تزييف أوجه الحق قط ،بل وفي تقبيل اليدين والرجلين ،والسجود لذوي
األمر والشأن دون رب العالمين..
يتهدج صوته ويوجه سهم أصبعه نحو منصة القضاة وبقية الجالسين
المتواطئين ويواصل:
من أجل هذا كله جمع حسادي وأعدائي ،ومنهم من في مجلسكم هذا..بل
وانتقى من كل ما يرونه مني مفارقا لعادة سيئة ألفوها...ليتهموني
بالغرور ،وبالتعالي حتى على ما يدخل في سياق أدب السلطان ،أو إن
شئت قلت في البروتوكول السلطاني أو الملوكي ،فاستغلوا مخاطبتي
للخليفة كلما رأيت منه ما يجافي الواقع والمنطق والشريعة :تسمع
ياأخي .أو نفوري من العوائد التي تصنع من الدمى آلهة للحكم كما قلت
سابقا .كما استغلوا ما أقر بأنهم قد أفلحوا في جمعها فاعتبروها أيضا
نشازا وهرطقة في كتبي وبعض تصريحاتي ومواقفي فقدموها لكم اآلن
كحجج ثابتة على مروقي ..وووو
ـــ إنكم لستم عدال حين تبتعدون عن رصد حقيقة مؤلفاتي ،وتركزون
على ما يدينني بدل أن تركزوا على جديدي الذي يعلي من قدري ومكانتي
217
العلمية والفكرية ..فقبحا لكم وترحا"..
يالحظ أن الكاتب يوظف حجة التعريض من أجل تشويه الفقهاء والسخرية
منهم؛ ألنهم يحاربون الحكمة ،ويقفون بمعاولهم في وجه العلم والتنوير
العقالني.

حجاج السخرية:
تتكئ حجة السخرية على تشويه اآلخر وتقبيحه ،وإظهار عيوبه ومثالبه،
واستعمال بالغة التورية واإلشارة في االنتقاد ،وإبراز السلبيات ،وتوظيف
 - 217أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.300-299:
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تقنيات الضحك واالبتسامة الخبيثة من أجل الحط من المحتقر ،واإلطاحة
به تشفيا ،واستهزاء ،وتعييرا .وهكذا ،تعد حجة السخرية من أهم المكونات
التي تقوم عليها بالغة التعيير ،والتقبيح ،والهجاء .ومن ثم ،تستند هذه
السخرية إلى اإلضحاك ،والكروتيسك ،218والتشويه االمتساخي ،والتعرية
الكاريكاتورية  ،والنقد الفكاهي ،والهجاء الالذع.
ومن هنا ،تعد حجة السخرية موقفا من الحياة الواقعية ،والمجتمعية،
والسياسية ،واالقتصادية ،والثقافية ،والتاريخية ،والحضارية ،واإلنسانية.
ويكون هذا الموقف البالغي بالنقد ،والتشريح ،والتعريض؛ والثورة على
الواقع الكائن والسائد ،والدعوة إلى استبداله بواقع أفضل .ومن ثم ،تتحول
السخرية إلى وسيلة فنية وبالغية وجمالية لمواجهة العالم الذي يزداد
فظاظة ،وغرابة ،وتوحشا ،وكآبة ،وتناقضا.
ومن ثم ،تحوي حجة السخرية الضحك ،والهزل ،والدعابة ،والطرافة،
والهجاء ،والمرح ،والنادرة ،والكاريكاتير ،والتعيير ،والتقبيح ،والنقد
الالذع ،والمفارقة ،واالستهزاء ،واالزدراء ،والكوميديا ،والسكيتش،
والتنكيت ،واللعب بالكلمات والمعاني ،والتعريض ،والتهكم ،...وتهدف إلى
خلق اإلحساس اإليجابي المتدفق بالحياة ،والمفعم بالفرح ،والزاخر بالمرح
والنشوة واالنشراح.وبالتالي ،تصبح حجة السخرية عالجا نفسيا عندما
تتحول إلى أداة تُهيج في اإلنسان قوى االبتهاج واإلقبال على الحياة
بواسطة الضحك ،والتسلية ،والفكاهة ،وسرد النكت الساخرة التي تقوي
القلب ،وتجعله نشيطا دائم الحركة والحيوية .
ولم تعد حجة السخرية تقنية بالغية وجمالية عادية ،بل أضحت تيارا أدبيا
وفنيا متميزا في عالم الكتابة والنقد ا ألدبي.وفي هذا ،يقول الباحث المغربي
فؤاد أزروال ":ولم تعد السخرية في األدب والفن مجرد وسيلة أو مجموعة
تقنيات فنية وبالغية ،بل أضحت تيارا مميزا في اإلنتاج والكتابة الفنيين
 - 218الكروتيسك هو التقبيح والتشويه والتعيير  ،وهو ضد التجميل والتزيين.
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واألدبيين ،وخاصية مائزة تخترق كل األجناس األدبية التقليدية والحديثة،
وتقيد أنواعا أخرى مستحدثة كالكاريكاتير والسكيتش والسيتكوم مثال .كما
أضحت أيضا موضوعا هاما ازداد اهتمام النقدين األدبي والفني به،
واشتغلت عليه العديد من العلوم كالفلسفة والطب وعلم النفس وعلم
االجتماع ،وتوسعت إشكاالته وقضاياه من حيث التحديد االصطالحي
والمفهومي ،ومن حيث التصنيف والتفريع ،ومن حيث األدوار
219
والوظائف".
وبهذا ،تكون حجة السخرية وسيلة لتقوية وظيفة األدب والفن ليقوما بدور
مهم في الحياة ،بانتقاد اإلنسان والواقع على حد سواء ،بإظهار العيوب
والنواقص والسلبيات بطريقة تهكمية ساخرة والذعة بغية بنائهما من جديد
بطريقة سامية فضلى.ويعني هذا أن حجة السخرية أداة إلعادة توازن
النفس البشرية ،والحفاظ على وحدة المجتمع واألمة ،واستخدام االبتسامة
لنشر البهجة ،واللجوء إلى السخرية باعتبارها سالحا لمقاومة األعداء
ماديا ومعنويا ،والتحذير من الممارسات المجتمعية الخاطئة.وبهذا ،تكون
حجة السخرية شكال من أشكال المقاومة الذاتية والموضوعية من جهة،
وأداة للحجاج واإلقناع والجدال من جهة أخرى.
واليمكن إدراك السخرية ماديا وحسيا ،بل هي حالة عقلية وذهنية ونفسية،
تختلف من شخص آلخر حسب استعداداته الوراثية والعقلية وتجاربه
المكتسبة ،وحسب المقامات والسياقات التي يوجد فيها ذلك اإلنسان ،فهناك
من تثيره السخرية ،وهناك من التثيره إطالقا .ويعود هذا االختالف إلى
الذكاء ،والعلم ،والفطنة ،وسرعة البديهة ،والقيم التي تشربها ،ومزاج
الشخصية ،والحالة النفسية التي تكون عليها.ويثبت كثير من الباحثين أن
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السخرية " مهما تكن واضحة ،فهي ليست شيئا ماديا محسوسا يمكن لكل
إنسان أن يدركه ،ويحدد مقداره وحجمه".220
ويعني هذا كله أن حجة السخرية آلية دفاعية ضد القهر ،والظلم ،والجور.
وتعد السخرية الحرب الوحيدة التي التراق بها الدماء ،فهي دعوة إلى
الثورة واالنتفاضة من غير هتافات عدائية ،ومن غير شعارات سياسية
دموية ،ومن غير تنظيمات يدان أصحابها.ومن ثم ،فهي حرب نفسية
خطيرة وقاتلة ومميتة للعدو أو الخصم المسخور منه.
ومن المقاطع الروائية الدالة على حجة السخرية المقطع التالي الذي
يستحضر فيه الكاتب فروسية دون كيشوت الخائبة :
" تستهويني المقدمات...لكن هذه المرة يستهويني الفرار ياجليلة..
ــ الفرار ممن ياقرة عيني؟
ــ من ثقل أسئلتي التي هي من أعطاب ذاتي وقومي وعروبتي كلها.
وأخشى أن ال يراني البعض من خاللها غير مجرد مدع أو متقمص
لبطولة وهمية قد ال تحتملها غير صهوة جواد دون كيخوت؛ ذاك
الروسانطو األعجف الهزيل الذي كان يكابر ويتباهى كصاحبه مثقال بوهم
إحياء قيم الف روسية ونبلها والتضحية من أجل استعادتها..ربما الفرق
بيني وبينه أنه حين رام أن يكون بروموثيوس زمنه ،كان يعرف مسبقا
أنه سوف يلقى من السخرية ما قد يؤلم ويحبط ،..ومع ذلك ،فقد مضى
في مقارعة الشر بجليات السخرية ذاتها..سخرية من عصره الفاقد لنبل
الحياة ،جراء موت القيم اإلنسانية فيه ..أما أنا فال مجال ألن أسخر،
أوتدرين لماذا؟ ألن عصري تجاوز حده في القبح والوحشية المقيتة
القاتلة لألرض واإلنسان والحب والكرامة والحرية..وألن فرسي
 - 220عبد الحليم حفني :أسلوب السخرية في القرآن الكريم ،الهيئة المصرية العامة للكتاب،
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وسالحي ومعتمدي في طرح مشاكل عصري هوابن رشد .وأنت تعلمين
من يكون الرجل..فهو ليس فيلسوفا فحسب؛ بل هو فقيه مجتهد في
الشريعة والعقيدة والفكر .ثم له سهم قوي في علوم الطب والطبيعة
والفلك والنحو والسياسة والمنطق ،عالوة على أنه الفيلسوف الوحيد
الذي قدم للعرب والمسلمين والغرب فلسفة أرسطو من خالل تراجمه
وشروحه وملخصاته لمعظم أعماله ،بل واجتهاداته وإضافاته الجادة من
داخل نسقه"221..
يوظف الكاتب حجة السخرية بشكل جلي ،بإعالن عجزه عن التغيير
المجتمعي والسياسي والفكري والذهني ،مادام هو بمثابة شخصية غير
منجزة  .وبالتالي ،فهي غير قادرة على إرجاع األمور إلى نصابها
الحقيقية .إنه كدونكيشوت الذي كان يحارب الطواحين الهوائية بسيف
خشبي .ومن ثم ،يسخر الكاتب من عصره الذي تدنى إلى مهاوي السقوط
والهزيمة والرذيلة ،ولم يجد من منقذ يسعفه في المواجهة والتغيير سوى
اللجوء إلى ابن رشد من أجل استدعائه من جديد ليكون نبراسا وهاجا،
يقتدى به في الطرق المدلجة التي تمر بها أمتنا الضائعة والتائهة
والمتقاعسة.

 -11حجاج القدوة:
ترتبط حجة القدوة بسلطة الشخص اإليجابية والسلبية.بمعنى أن الشخص
قد يحضر في النص باعتباره قدوة أو مثال أعلى لآلخرين.وهنا ،نركز
على اإليتوس اإليجابي من جهة ،وقد يكون هذا المثل سيئا ،آنئذ نتحدث
عن اإليتوس الناقص.ومن هنا ،فحجة القدوة من نوع حجة السلطة
والحظوة.

 - 221أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.9:
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" وبناء على هذا تشكل السلطة المعترف بها للشخص مقدمة نستخلص
منها النتيجة التي تطالب بسلوك خاص.فاستدعاؤنا لسلطة ما بوصفها حجة
قدوة ،يعني دعوة المخاطب إلى اتباع سلوكها ،وفي الوقت نفسه تمثل حجة
على قيمة هذا السلوك.بيد أنه ينبغي أن ننتبه إلى أن القدوة مثلها مثل
السلطة الترتبطان في كل األحوال بأشخاص؛ فقد تشيران إلى كيانات
الشخصية؛ من قبيل اإليديولوجيات واألنظمة السياسية واالقتصادية
والمذاهب؛ فقد قام األدب الكالسيكي العربي الحديث على محاكاة األدب
العربي القديم؛ إذ أصبح هذا التراث نموذجا يقتدى في إنتاجات هذه
المرحلة الشعرية والنثرية والنقدية ،مثلما قام الشعراء الرومانسيون بعد
ذلك بمحاكاة الذهب الرومانسي األوروبي.فمفهوم القدوة أوسع من
222
الشخص".
والتكون القدوة دائما مستحسنة ،فقد تكون مستهجنة في بعض األحيان،
التصلح لالقتداء بها بعد التعرف إلى قيمها وأفعالها وسلوكياتها.وهنا،
نتحدث عن النموذج المعكوس أو المقلوب ،أو القدوة المعكوسة .وفي هذا
السياق ،يقول محمد مشبال ":ومثلما يقوم الحجاج على استدعاء نماذج
لالقتداء بها وتثمين أفعالها ،فإنه يقوم أيضا على استدعاء نماذج معكوسة
لالنفصال عنها وتبخيس أفعالها ،فنحن نسعى بعفوية لتقليد من نعجب بهم،
والتميز عن الذين نحتقرهم .وبناء عليه تمثل صورة الشخص المستحسنة
أو المستهجنة وسيلة حجاجية في الخطابات االجتماعية والسياسية
والتربوية بشكل خاص؛ فقد أشار بيرلمان إلى أن دور هذه النماذج أو
النماذج المعكوسة أساس في التربية بكل أشكالها؛ فتربية شخص تعني في
جزء كبير منها ،خلق الرغبة لديه للتشبه بقدوة ما ،وألجل ذلك كانت
معرفة شخص ما تستوجب منا تعرف قدوته.

 - 222محمد مشبال :نفسه ،ص.148:
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وقد تستعار هذه النماذج من التاريخ ،كما يمكنها أن تكون متخيلة أو
223
أسطورية أو مقدسة".
وعليه ،يعد النموذج (  ،)le modèleأو عكس النموذج ( l'anti-
 ،224)modèleمن اآلليات المهمة في بناء الحجاج اإلقناعي واالقتناعي
على حد سواء.ويعني هذا أن المفهومين معا يؤديان دورا مهما في إثراء
الخطاب الحجاجي ،وإغنائه بمقومات المحاجة .ومن هنا ،يشكل النموذج
أو القدوة " حجة تقوم أساسا على السلوك اإلنساني بما يحمله من قيمة
إيجابية أو سلبية(خير  /شر ) .ففي الحالة األولى ،يقدم النموذج األمثل
لالقتداء ،وهو ما قد نسميه "القدوة" .وفي الحالة الثانية ،يقدم عكس
النموذج من أجل تحذير السامع بعدم االقتداء به .ويستمد النموذج وعكسه
حجاجيته من االستعداد الفطري عند اإلنسان لالقتداء بالنماذج الصالحة،
وترك االقتداء بالنماذج السيئة".225
وقد يكون النموذج الذي يقصده المحاجج نموذجرا عقليرا مجرردا ،أو نموذجرا
ماديا محسوسا ،كأن نقتدي بالنموذج المجرد العقالني المعتزلي فري تررجيح
مرراهو عقلرري علررى مرراهو نصرري ،أو نقترردي بشررخص معررين باعتبرراره نموذجررا
ماديا محسوسا كاالقتداء بطه حسين  ،مثال.
ومن هنا ،يقتدي السارد كثيرا بشخصية ابن رشد  ،وبشخصية ابن عربي،
وبشخصية جابر ،على أساس أنها شخصيات إيجابية تصلح لالقتداء بها،
على عكس فقهاء الظالم الذين يشكلون قدوة مستهجنة  ،ماداموا يقفون
حجرة عثرة أمام التقدم العلمي ،ويحاولون أن يطفئوا شعلة ابن رشد
النيرة:
 - 223محمدمشبال :نفسه ،ص.148:
224
- Chaïm Perelman , Olbrechts-tyteca : Ibid, p: 488
 - 225رشيد لولو :نفسه ،ص.103:
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" وألن فرسي وسالحي ومعتمدي في طرح مشاكل عصري هوابن رشد.
وأنت تعلمين من يكون الرجل..فهو ليس فيلسوفا فحسب؛ بل هو فقيه
مجتهد في الشريعة والعقيدة والفكر .ثم له سهم قوي في علوم الطب
والطبيعة والفلك والنحو والسياسة والمنطق ،عالوة على أنه الفيلسوف
الوحيد الذي قدم للعرب والمسلمين والغرب فلسفة أرسطو من خالل
تراجمه وشروحه وملخصاته لمعظم أعماله ،بل واجتهاداته وإضافاته
الجادة من داخل نسقه"226..
إذاً ،يقتدي السارد بشخصية ابن رشد اإليجابية ،فهي قدوة كبيرة  ،ورمز
مشع للعقالنية التنويرية في العصور الوسطى .ويعد أيضا قدوة مثالية
لإلنسان العربي المعاصر من أجل تشرب أفكاره ،وتمثل أسئلته وأجوبته
الفلسفية والفكرية من أجل األخذ بها في واقعه الراهن بغية تحقيق التنمية
المستدامة والنهضة المطلوبة.

 -12حجاج القوة:
تعد حجة القوة من أهم الحجج التي يلتجىء إليها المتكلم من أجل فرض
هيبته وسلطته على اآلخر.وغالبا ،ما تكون حجة القوة مناقضة لحجة
اإلقناع واالقتناع .ومن ثم ،ترتبط هذه الحجة بممارسة العنف المشروع
وغير المشروع ،وإصدار األوامر ،والتلويح باستخدام القوة ضد الخصم
المعارض ،سواء أكانت تلك القوة مادية حقيقية أم رمزية معنوية؛ ألن
القوة تؤدي إلى ترهيب الخصم والعدو ،مصدقا لقوله تعالى﴿:وأعدوا لهم ما
227
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوهللا وعدوكم﴾
ومن هنا ،تهدف حجة القوة إلى إسكات الخصم المعارض ،وشل قدراته
المادية والمعنوية والنفسية ،وجعله يذعن ويخضع لسلطة المتكلم اآلمر
 - 226أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.9:
 - 227اآلية  ،60سورة األنفال،القرآن الكريم ،برواية ورش عن نافع عن األزرق.
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والقوي .ومن ثم ،تعد الدولة هي المؤسسة الوحيدة لممارسة القوة
المشروعة
ومن هنا ،فالقوة وسيلة ،وليس هدفا وغاية ،بمعنى أن القوة مجرد أداة
تستخدم للردع أو العدوان من أجل إلحاق الضرر أو األذى باآلخر من
أجل االستسالم ،أو إذالله ماديا ومعنويا ،أو تهديده في عقر داره ،أو
إبعاده عن ممارسة العدوان ضده .وبالتالي ،اليمكن لدولة ما أن تفرض
وجودها أو تدافع عن سيادتها إال باستخدام القوة؛ ألن القوة هي التي
تجلب السالم.بمعنى أنه البد من الحفاظ على السلم باستخدام القوة الناعمة
أو العنيفة .ألم يقل توماس هوبز ":إن المواثيق ،في غياب السيف ،ليست
أكثر من كلمات؟"228
ومن هنا ،تعني القوة ممارسة العنف ،بمختلف أشكاله ،ضد اآلخر أو
الغير بغية إخضاعه ،أو إذالله ،أو االنتقام منه ،أو الهيمنة عليه كليا أو
جزئيا ،أو تحطيمه ماديا ،ونفسيا ،واجتماعيا .229ومن ثم ،التهتم القوة
بمشاعر اآلخرين وأحاسيسهم ورغباتهم وحاجياتهم .وقد يدفع الشخص ذو
السلوك القوي الغير إلى الرد بالسلوك نفسه للدفاع عن نفسه ،أو تحدي
الخصم وتكسيره .ويعبر هذا التصرف الالأخالقي عن عدم احترام
اآلخرين وسوء اآلداب .ومن هنا ،ليست القوة صفة للشخص أو ميزة
تميزه ،بل هي مجرد وسيلة لتحقيق الهدف أو الغاية.
إذاً ،القوة هي استخدام العنف أو القدرة أو السلطة من أجل إخضاع
اآلخر ،أو السيطرة عليه ،أو الهيمنة عليه  ،أو إذالله  ،أو التحكم فيه ،أو
تدميره ،أو االنتقام منه ،أو اإلساءة إليه ،أو قتله ،ويكون ذلك الفعل
 - 228حنا أرندت :في العنف ،ترجمة :إبراهيم العريس ،دار الساقي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
الثانية 2015م ،ص.7:
 - 229القوة هي القدرة التي يحظى بها الشخص للتأثير في األفراد والجماعات والقرارات
ومجريات األمور ،بشكل تميزه عن غيره ،بامتالكه لواحد أو ألكثر من مصادر القوة
المعروفة مثل :اإلكراه ،والمال ،والمنصب ،والخبرة ،والشخصية.
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العدواني المسيء ماديا أو نفسيا .وقد ينتج عن تلك القوة العنيفة آثارا
ضارة تتمثل في اآلالم ،والجروح ،والمعاناة ،واإلحباط ،وخيبة األمل،
واالنهيار النفسي ،والموت ،ودمار الخيرات المثمرة المفيدة ،وإساءة
التصرف في الثروات الطبيعية ،والعمرانية ،والبشرية...
ومن هنا ،فالقوة بمثابة ذلك الفعل المسيء العدواني الذي يمارس ضد
األفراد ،أوالجماعات ،أوالمؤسسات بنية العدوان وإلحاق الضرر .وقد
يكون عنف القوة مشروعا وغير مشروع ،ويكون مشروعا إذا مارسته
الدولة أو السلطة الحاكمة في ضوء القوانين والتشريعات الديمقراطية
الجاري بها العمل ،أو في حالة الدفاع عن النفس ،ويكون عنف القوة
عدوانا غير مشروع ،إذا لم يكن مبررا أو مقصودا لغاية ما.
ويرى محمد سالم محمد األمين الطلبة ،في كتابه ( الحجاج في البالغة
المعاصرة)  ،أن البناء الحجاجي للقوة" غالبا ما يكون ضعيفا ،ألنه
احتجاج يسعى صاحبه إلى حمل المخاطب على سلوك معين ،أو على
عمل معين ،سعيا يستند إلى التهديد ،منه يستمد الحجة وعلى أساسه يسأل
االقتناع الذي يتخذ في نهاية األمر شكل االستسالم...فيفعل المخاطب ما
أمر به خشية العقاب...وال يعني المتكلم عنئدئذ إن كان المخاطب مقتنعا بما
تحقق منه أو ال...بل المهم أن يتحقق ما يرى وجوب تحققه .وكثيرا ما
يغلب هذا المنحى في الحجاج على الخطابات المتسلطة مثل الخطاب
التربوي أو الديني أو السياسي.ذلك أن أهم ما تسعى إليه هذه الخطابات
إنما هو االنصياع والتسليم ،أما االقتناع ،فإنه يأتي في مرحلة ثانية.
فهذا الخطاب  -إذاً -يتجه إلى سلوك المخاطب ليكيفه وفق إرادته حتى
ليقنع المعني بما لم يكن مقتنعا به من قبل ،وأمثلة هذا النوع في الخطابة
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األموية كثيرة (خطب :زياد بن أبيه -الحجاج -يزيد بن المقنع
230
العذري")...
وعليه ،تستند حجة القوة إلى ممارسة الترهيب والتخويف والتهديد من أجل
دفع الخصم إلى الردع والطاعة واالمتثال.ومن ثم ،تصبح حجة القوة دليال
في التفاوض والتحاور من أجل ربح القضية ،أو إفشال الخصم
الضعيف.لذا ،كان الرئيس األمريكي ترامب يستخدم ضد إيران وكوريا
الشمالية حجة القوة لدفعهما إلى التفاوض واالستسالم ،وكان دائما يتبجح
بأنه يملك أقوى جيش في العالم.
ونجد حجة القو ة جلية في معلقة عمرو بن كلثوم ؛ حيث يستخدمها الشاعر
في تهديد عمرو بن هند:
أبا هند فال تعجل علينـــا
وأنظرنا نخبرك اليقيـــــنا
بأنا نورد الرايات بيضــا
ونصردهن حمرا قد روينا
وأيام لنـــا غــر طـــوال
عصينا الملك فيها أن ندينا
وسيد معشر قد توجوه
بتاج الملك يحمي المحجرينا
تركنا الخيل عاكفة عليه
مقلدة أعنــتـــها صفــــــونا
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 - 230محمد سالم محمد األمين الطلبة :الحجاج في البالغة المعاصرة ،ص.201-200:
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وترد حجة القوة بكثرة في رواية (شعلة ابن رشد) ،والسيما عندما
يستحضر السارد عنف الفقهاء الظالميين ،وهم يمارسون القوة ضد ابن
رشدن بإحراق كتبه ،ومحاكمته علنيا ،باسم السلطان الموحدي :
" في الطريق إلى المسجد قال :أسرتي جزعة لما يحدث لي ...لكن ،هل
بمقدور المرء الفرار من مكتوب لوحه المحفوظ..؟
قلت ويدي تربت وألول مرة على كتفه :
نحن فداك..نحن فداك .حتى وإن القيامة قامت ضدك ،فال بد يوما أن تتوج
رغما عنهم على عرش الفكر .فال تغتم..
وحين اقتربنا من مدخل المسجد التف حوله ثلة من أصدقائه المخلصين:
الفقيه أبو عبد هللا بن إبراهيم األصولي ،وأبو جعفر الذهبي ،وأبو الرببع
الكفيف ،وأبو العباس الحافظي الشاعر ،وكل منهم أبدى مساندته له
والتضحية من أجله .وحين أخبروه أنهم قد انتدبوا للمرافعة عنه إبراهيم
األصولي لم يبد أي اعتراض أو تأييد..فيما كانت أصوات تصلنا وهي
تردد:
ــ ها الزنديق..هاهو قادم ..الزنديق نهايته محتومة...
ــ لقد تفلسف حتى تزندق...
صوت يعقب:
ــ ويحكم ،أتطفئون شمعة الفكر ،وتفضلون فقهاء الظالم على النور؛
استجابة لذوي النفوذ ،ومناورات الحساد..
صوت خفي:
 - 231انظر :أبو عبد هللا الحسين بن أحمد الزوزني:شرح المعلقات السبع ،دار العالمية،
بيروت ،لبنان ،طبعة 1992م ،ص.117:
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ــ أنسيتم أن من أمر بعقد هذه المحاكمة هو الخليفة نفسه...أو جائز أن
نطعن في قراره وهو أمير المسلمين....؟:
صوت معزز:
ــ ليس أميرا للمسلمين فقط؛ بل أميرا لكل المومنين أينما وجدوا .فاحذر
تكرار هذا الكالم؛ فإنه يخرج من دائرة عنايته المؤيدة باهلل كل الطوائف
المسيحية واليهودية وغيرها ممن تعيش في كنف إمبراطوريتنا الكبرى:
المغربية واألندلسية ،وإن شاء هللا ،كل الدول التي سوف تدخل تحت
لوائنا المنصور باهلل من الشرق أو الغرب..
تعالت جلبة القوم بين مؤيد للمحاكمة ورافض لها .ثم هدأت قليال بعد
توسط ابن رشد ساحة المسجد على وقع صوت لم نتمكن من رصد موقع
صدوره:
ــ هزلت أيها الحكيم..أتحاكم منارة فكر وعلم وشريعة..وهللا لقد هزلت .ثم
أنشد:
هزلت حتى بدا من هزالها كُالها وحتى استامها كل مفلس
فوهللا لن تقوم قائمة لمسيرة هذه األمة بعد هذه المحاكمة أبدا..
ثم استمر اللغط من جديد ،إلى أن نهض القاضي عبد هللا أبو مروان
فألقى مرافعة جاء فيها:
إن األشياء ال بد في كثير منها أن تكون جهة نافعة وجهة ضارة كالنار
وغيرها ،فمتى غلب النافع على الضار عمل بحسبه ،ومتى كان األمر
بالضد فبالضد..
صوت خفي:
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سافل ،مرتزق ،متسلق ،حقود على الفكر والعلم والفلسفة .ينصب نفسه
اآلن مدعيا عاما وهو غير نزيه .فهل يعقل ياقوم أن يكون الخصم
والحكم؟
ثم سعى من بعده الخطيب أبو علي بن حجاج إلى تبسيط التهمة فقال
مخاطبا ابن رشد ( :وفي ضوء صوت يهمس في أذني :إنه ذيل سلطة،
وكالمه سيكون مجرد غطاء سياسي للنيل من الحكيم)
بأمر من الخليفة نجتمع اليوم قضاة األندلس وعلماؤها وهذا الجمع
الغفير من الطلبة والعوام لنحاكموك يابن رشد وجماعتك بصفتنا
المدافعين عن سالمة الملة بتهمة المروق عن الدين ،ومخالفة عقائد
المومنين بانشغالك بالفلسفة وعلوم األوائل..لقد سودت كتبا أو صحفا ما
لها من خالق ،بعدها عن الشريعة بعد المشرقين ،وتباينها تباين الثقلين
لما أوهمت أن العقل ميزانها والحق برهانها فشعبت في القضية الواحدة
فرقا ،ويسرت شواكل وطرقا فخدعتنا وخدعت العوام بتلك القرابة التي
تدعيها بين الحكمة والشريعة..
وبعد أن صمت قليال قرأ :وما يخادعون إال أنفسهم وما يشعرون..
تعالى صوت الطلبة وجموع العامة:
ــ نريده مصلوبا كالحالج..نريد محروقا حتى يرضى رب العزة..
خيم صمت ثقيل ،تهيأ لي معه أنني أرى مالمح المنصور متجهمة من
خالل ثقب خشبية تطل على المشهد كله ،ثم كمن غادرها بعد إشارة
بمتابعة المحاكمة بعد تدشينها ،وإدراج تهم أخرى تعضد التهمة الكبرى..
تهامس القضاة..تحرك أبو عامر فقال:
ال شك أنك ستنكر إهانتك للخليفة عند ذكرك للزرافة ،وكيف تتولد ،وبأي
أرض تنشأ حين قلت :وقد رأيتها عند ملك البربر.
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انبرى ابن رشد مدافعا:
لم هذه التهمة اآلن؟..كنت أعتقد أنني وضحت ذلك لما عرض على األمر
في حينه فقلت :إنما قلت ملك البرين :بر المغرب واألندلس؛ وإنما
تصحفت على الناسخ قبل القارل فقط..ثم إن هذه العبارة وردت في كتاب
ألفته في اشبيلية سنة565هجرية عندما كنت قاضيا فيها البن يوسف؛
أي ست سنوات قبل تولي المنصور..فلم تحاكمونني في قضية انتهى
أمرها منذ خمسة عشر عاما ويزيد...؟
رد المدافع العام:
نحن فقط نجمع أدلة مساندة لتهمتنا العامة لك وهو المروق عن
الدين..فالجرم إذا ما تعاضد بجرم آخر اكتمل نصاب الحكم جملة
وتفصيال..
ثم خذ هذه التهمة في سياق الشك في دينك ،ال في سياق السخرية من
الخليفة وشعبه فقط :لقد سجلت في بعض تالخيصك لكتاب احد الفالسفة
اليونان قولك (:قد ظهر أن الزهرة أحد اآللهة)
يبتسم ابن رشد ،قبل أن يرد ساخرا:
هذا قول مبتور سياقه .فالجملة جاءت في كالم أوردته في سياق تبسيط
حكاية بعض قدماء الفالسفة ،وقد وردت بالتحديد فى كتاب الحيوان
ألرسطو وهو بصدد الحديث عن ذكر كيفية والدة الزرافة..وفي أي
أرض..إلخ؟
تعتري المدعي العام بعض رجفة وهو يقول:
هذا القول له ما يسنده .وهو محكي من لدن قوم ال يقلون شرفا وسموا
عن شرف عائلتك .فقد رووا أنهم أوقفوا أبا يوسف على هذه الكلمة قبل
أن يستدعيك وينبذ إليك باألوراق ويسألك :أخطك هذا؟ وحين أنكرت ،قال
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أمير المومنين :لعن هللا كاتب هذا الخط .وأمر الحاضرين بلعنك وإخراجك
على حال سيئة من مجلسه.
تصنع صمت مقصود قبل أن يتصدى إبراهيم الموصلي له:
علكم تتلذذون بهذا الصمت الذي أعقب عبارات اللعنة واإلخراج بهدف
التشفي وإذكاء روح االنتقام الثاوي بأنفسكم .وإلخفاء ما سوف تقترفونه
من ظلم في حق هذا الرجل المسالم .نحن ال ننسى أنكم قد ناوأتموه مرارا
بسبب تفوقه علما وحسبا ونسبا ،وبسب أيضا فضائله وعدله في
أحكامه ،واستحقاقه الدائم لتولي منصب قاضي القضاة ،وكذا قربه من
الخليفة ،واستئناس الخير بصحبته قبل أن تنصبوا فخاخكم لتلغيم هذا
التقارب..
صوت ابن رشد:
مهال يا إبراهيم ..مهال صديقي .إنني أرجوك أن ال تعدد فضائلي في الحكم
والعلم والفكر وحتى في عالج أمراض الناس؛ فهي من عند هللا إن
توفرت في .وما أنا غير كيان مصنوع بعناية إلهية عززها بإرادته،
وإرادتي التي منحني هللا إياها كمخلوق حر وفق مشيئة سننه في الكون.
إن ما آلمني اشد إيالم من هؤالء واعتبرته نكبة لي هو ما حدث لي
عندما دخلت أنا وولدي عبد هللا مسجدا بقرطبة وقد حانت صالة العصر
فثار لنا بعض سفلة العامة فأخرجونا منها..وأيضا حينما اتهموني في
تقواي بعد أن فبركوا ما أصبح يعرف بحادثة الغرنيق السيئة
الذكر"232...
يالحظ أن النص عبارة عن مشهد طويل من المحاكمة المصطنعة التي
دبرها فقهاء السلطان لإليقاع بابن رشد نكاية به وانتقاما على تطاوله على

 - 232أحمد المخلوفي :نفسه ،ص.296-292:
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فقهاء عصره .ومن هنا ،تحضر حجة القوة لتمارس عنفها ضد ابن رشد
باسم السلطنة والقوة المستبدة المطلقة.
وخالصة القول ،تستند المقاربة التساؤلية إلى تحليل النصوص الحجاجية
وفق المستويات التالية :مستوى الجواب ،ومستوى السؤال ،ومستوى
التنصيص والتناص ،ومستوى الحجج واألدلة الداخلية والخارجية .وقد
تبين لنا أن (شعلة ابن رشد) ألحمد المخلوفي نص حجاجي وحواري
بامتياز.عالوة على كونه نصا جوابيا عن مجموعة من األسئلة الصريحة
والمضمرة ،الجلية والمتوارية ،المباشرة وغير المباشرة .لذا ،فقد استعمل
الكاتب مجموعة من الحجج واألدلة للدفاع عن أسئلته من جهة ،وطرح
أجوبته من جهة أخرى.
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خاتمة
وخالصة القول ،يتمثل الجديد في هذا الكتاب في تمثل المقاربة التساؤلية
التي تنطلق من فرضية رئيسة أال وهي أن النصوص والخطابات
الحجاجية هي عبارة عن أجوبة عن أسئلة تاسيسية جوهرية كبرى.
وبالتالي ،تخضع هذه األسئلة واألجوبة  -التي تتضمنها النصوص
الحجاجية والتخييلية -إلى مجموعة من الحجج واألدلة الداخلية والخارجية
بقصد التأثير ،واإلقناع ،واالقتناع ،والجدل ،والتغليط ،والحوار.
ولقد انطلقنا من تصورات ميشيل مايير من جهة ،وأفكار كبيدي فاركا من
جهة أخرى؛حيث ربط فاركا الخطاب التخييلي واإلبداعي والبالغي بطرح
الجواب عن سؤال ما .في حين ،أثبت ميشيل مايير عالقة الحجاج بالسؤال
والجواب ،ب طرح اإلشكاالت الرئيسة التي ينطلق منها الخطاب اإلبداعي
أو الفلسفي أو العلمي .ومن هنا " ،فالحجة عند مايير جواب أو وجهة نظر
يجاب بها عن سؤال مقدر يستنتجه المتلقي ضمنيا من ذلك الجواب.ويكون
ذلك بطبيعة الحال ،في ضوء المقام ويوحي منه.وما السؤال إال عرقول أو
مشكلة تتطلب حال .وحلها إنما يكمن في اإلجابة عنها إجابة يفهم منها
ضمنيا أن ذلك العرقول أو تلك المشكلة موجودة بحيث اليكون المتلقي في
نهاية المطاف وهو يقرأ الحجج الصريحة أو األجوبة في خطاب ما إال
طارح أسئلة يستنتجها ضمنيا من خالل تلك األجوبة المقدمة في النص،
مستعينا بالمعطيات التي يوفرها المقام.غير أن السؤال في نظرية مايير
هذه اليكون في شكل جملة  -إذ هو يتجاوز نطاق اللغة -وإن كانت الجملة
تمثل أفضل إطار يجسد السؤال".233
ومن هنا ،يطرح الخطاب  -حسب ميشيل مايير -مجموعة من األسئلة
الصريحة والضمنية التي تستوجب أيضا أجوبة ضمنية وصريحة؛ حيث
 - 233عبد هللا صولة :نفسه ،ص.39-38:
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يحول المتلقي الخطاب أو النص إلى مجموعة من األسئلة واإلشكاالت
والفرضيات واألطاريح التي تستلزم أن نجيب عنها بأجوبة صريحة أو
ضمنية .ومن هنا ،فالنص أو الخطاب 234الفلسفي أو التخييلي أو القانوني
عبارة عن أجوبة صريحة أو ضمنية عن أسئلة موغلة في الصعوبة
والتعقيد واإلشكال ،وتحتاج هذه األسئلة إلى تفكيك وتقويض وبناء مرة
أخرى.
ومن هنا ،فلقد اعتمدنا  ،في هذا الكتاب النقدي الجديد ،على طرح ميشيل
مايير وكبيدي فاركا في دراسة النص األدبي وتأويله وفق المقاربة
التساؤلية  ،بتحويل النصوص والخطابات الفلسفية واألدبية والفنية
والجمالية والسياسية والقانونية والقضائية إلى أجوبة صريحة وضمنية،
والتعامل معها منهجيا وفق أسئلة استكشافية كبرى تأسيسية ومحورية
وحجاجية بامتياز .ومن هنا ،فالمقاربة التساؤلية ( Approche
 )problématique/Approche du questionnementهي مقاربة
نقدية أدبية جديدة وحداثية من نوعها في الوطن العربي.

 - 234يعرف إميل بنيفنست الخطاب بقوله ":الخطاب ،في أعم مفاهيمه ،كل قول يفترض
متكلما وسامعا مع توافر مقصد التأثير بوجه من الوجوه في هذا السامع".
Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale 1, Editions
Gallimard, 1966, p : 246.
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المقاالت:
 -102أسامة البحيري( :سطوة البدايات ،دراسة في نصوص رواد القصة
القصيرة جدا في الوطن العربي) ،مجلة الراوي ،المملكة العربية
السعودية ،العدد 26رجب 1434هـ -مايو 2013م.
 -103حمادي صمود (:مقدمة :في الخلفية النظرية للمصطلح) ،ضمن
كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،
تأليف جماعي ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،تونس .
 -104محمد برادة( :موقع باختين في مجال نظرية الرواية) ،تحليل
الخطاب الروائي لميخائيل باختين ،الطبعة األولى ،دار الفكر للدراسات
والنشر والتوزيع ،القاهرة1987 ،م.
 -105محمد علي القارصي ( :البالغة والحجاج من خالل نظرية
المساءلة) ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى
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اليوم ،إشراف :حمادي صمود ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية،
كلية اآلداب منوبة ،تونس.
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السيـــرة العلـــمية:

 جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور. حاصل على دبلوم الدراسات العليا سنة 1996م. حاصل على دكتوراه الدولة سنة 2001م. حاصل على إجازتين:األولى في األدب العربي ،والثانية في الشريعةوالقانون.
 تابع دراساته الجامعية في الفلسفة وعلم االجتماع. أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور،تخصص الديدكتيك والبيداغوجيا.
 أستاذ األدب الرقمي بماستر الكتابة النسائية بكلية اآلداب تطوان . أستاذ الرواية ومناهج مابعد الحداثة وأصول البحث العلمي بماستر النثرالعربي القديم.
 باحث في السوسيولوجيا ،والسيكولوجيا ،والبيداغوجيا،واألنتروبولوجيا ،والعلوم القانونية والسياسية ،والفن ،والفلسفة والفكر
اإلسالمي ،والقانون والشريعة.
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 أستاذ األدب العربي ،ومناهج البحث التربوي ،وعلم النفس التربوي،واإلحصاء التربوي ،وعلوم التربية ،والتربية الفنية ،والحضارة
األمازيغية ،وديدكتيك التعليم األولي ،والحياة المدرسية والتشريع التربوي،
واإلدارة التربوية ،والكتابة النسائية...
أديب ومبدع وناقد وباحث ،يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية. شاعر وقصاص وكاتب مسرحي ،يكتب للصغار والكبار. مثل دورا سينمائيا في الفيلم األمازيغي (عسل المرارة) لمنتجه عبد هللافركوس ،وإخراج علي الطاهري
 حصل مقاله (نظرية ما بعد االستعمار) على جائزة الموقع السعودي(األلوكة ).
 حصل على جائزة مؤسسة المثقف العربي (سيدني/أستراليا) لعام2011م في النقد والدراسات األدبية.
 حصل على جائزة ناجي النعمان األدبية سنة2014م. عضو االتحاد العالمي للجامعات والكليات بهولندا. رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا. رئيس المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها. رئيس جمعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون. رئيس مختبر المسرح األمازيغي. عضو الجمعية العربية لنقاد المسرح.200

عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية. عضو اتحاد كتاب العرب.عضو اتحاد كتاب اإلنترنت العرب.عضو اتحاد كتاب المغرب. له إسهامات نظرية في التربية ،وفن القصة القصيرة جدا  ،وفن الكتابةالشذرية ،واألدب الرقمي ،والمسرح ،ومناهج النقد األدبي ،والكتابة
النسوية ،والبالغة الرحبة...
 باحث في الثقافة األمازيغية المغربية ،والسيما الريفية منها. خبير في البيداغوجيا والثقافة األمازيغية واألدب الرقمي. ترجمت مقاالته إلى اللغة الفرنسية و اللغة الكردية. نشرت كتبه بالمغرب ،والجزائر ،وتونس ،وليبيا ،واألردن ،ولبنان،والمملكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة ،والعراق.
 شارك في مهرجانات عربية عدة في كل من :الجزائر ،وتونس ،وليبيا،ومصر ،واألردن ،ولبنان ،والسعودية ،والبحرين ،واإلمارات العربية
المتحدة ،وسلطنة عمان ،وكردستان ،وتركيا...
 مستشار في مجموعة من الصحف والمجالت والجرائد والدورياتالوطنية والعربية.
 نشر أكثر من ألف ومائتي مقال علمي محكم وغير محكم ،وعددا كثيرامن المقاالت اإللكترونية .وله ( )176كتاب ورقي ،وأكثر من ()390
كتاب إلكتروني منشور في مواقع عدة ،كموقع (جميل حمداوي) ،و موقع
(المثقف) ،وموقع (األلوكة) ،وموقع (أدب فن)...
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 ومن أهم كتبه :محاضرات في لسانيات النص ،وسوسيولوجيا الثقافة،وميادين علم االجتماع ،وأسس علم االجتماع ،والعوالم الممكنة بين
النظرية والتطبي ق ،واألدب الرقمي بين النظرية والتطبيق ،وفقه النوازل،
ومفهوم الحقيقة في الفكر اإلسالمي ،ومحطات العمل الديدكتيكي ،وتدبير
الحياة المدرسية ،وبيداغوجيا األخطاء ،ونحو تقويم تربوي جديد،
والشذرات بين النظرية والتطبيق ،والقصة القصيرة جدا بين التنظير
والتطبيق ،والرواية التاريخية ،تصورات تربوية جديدة ،واإلسالم بين
الحداثة وما بعد الحداثة ،ومجزءات التكوين ،ومن سيميوطيقا الذات إلى
سيميوطيقا التوتر ،والتربية الفنية ،ومدخل إلى األدب السعودي،
واإلحصاء التربوي ،ونظريات النقد األدبي في مرحلة مابعد الحداثة،
ومقومات القصة القصيرة جدا عند جمال الدين الخضيري ،وأنواع الممثل
في التيارات المسرحية الغربية والعربية ،وفي نظرية الرواية :مقاربات
جديدة ،وأنطولوجيا القصة القصيرة جدا بالمغرب ،والقصيدة الكونكريتية،
ومن أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا  ،والسيميولوجيا بين
النظرية والتطب يق ،واإلخراج المسرحي ،ومدخل إلى السينوغرافيا
المسرحية ،والمسرح األمازيغي ،ومسرح الشباب بالمغرب ،والمدخل إلى
اإلخراج المسرحي ،ومسرح الطفل بين التأليف واإلخراج ،ومسرح
األطفال بالمغرب ،ونصوص مسرحية ،ومدخل إلى السينما المغربية،
ومناهج النقد العربي ،والجديد في التربية والتعليم ،وببليوغرافيا أدب
األطفال بالمغرب ،ومدخل إلى الشعر اإلسالمي ،والمدارس العتيقة
بالمغرب ،وأدب األطفال بالمغرب ،والقصة القصيرة جدا
بالمغرب،والقصة القصيرة جدا عند السعودي علي حسن البطران ،وأعالم
الثقافة األمازيغية...
 عنوان الباحث :جميل حمداوي ،صندوق البريد ،1799الناظور،62000المغرب.
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 جميل حمداوي ،صندوق البريد ،10372البريد المركزي ،تطوان ،93000المغرب.
 الهاتف النقال0672354338: الهاتف المنزلي0536333488: اإليميلHamdaouidocteur@gmail.com:Jamilhamdaoui@yahoo.
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الغالف الخارجي:
لقد اعتمدنا  ،في هذا الكتاب النقدي ،على طرح ميشيل مايير وكبيدي
فاركا في دراسة النص األدبي وتأويله وفق المقاربة التساؤلية  ،بتحويل
النصوص والخطابات الفلسفية واألدبية والفنية والجمالية والسياسية
والقانونية والقضائية إلى أجوبة صريحة وضمنية ،والتعامل معها منهجيا
وفق أسئلة استكشافية كبرى تأسيسية ومحورية وحجاجية بامتياز .ومن
هنا ،فالمقاربة التساؤلية ( Approche problématique/Approche
 )du questionnementهي مقاربة نقدية أدبية جديدة من نوعها في
الوطن العربي.

الثمن 30:درهما
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