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مقدمـــــــــة
يطرح هذا الكتاب الذي بين أيديكم تصورا أو اقتراحا جديدا يتعلق
بمقرر الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي بالمملكة المغربية بصفة
خاصة ،والوطن العربي بصفة عامة ،بتجاوز مختلف المقاربات
السابقة التي وظفت في تدريس الفلسفة كالمقاربة التاريخية،
والمقاربة المضمونية أو الموضوعاتية ،والمقاربة البنيوية التكوينية،
والمقاربة المفاهيمية .بمعنى أن هذا التصور الجديد يقترح مقاربة
أخرى في تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي ،وفي مختلف
األسالك الجامعية ،ويمكن حصرها في المقاربة التساؤلية التي
تنصب على طرح األسئلة الكبرى  ،أو تعليم الفلسفة من خالل
األسئلة الجوهرية التي تبنى عليها الخطابات واألنساق الفلسفية
المختلفة .وبذلك ،يكون هدف هذا االقتراح هو تحويل دروس الفلسفة
وموضوعاتها المتنوعة إلى تساؤالت إشكالية ،أو تدريسها وفق
األسئلة الفلسفية المحورية 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.
ومن هنا ،لم تعد المقاربة المفاهيمية التي تبلورت مع جيل
دولوز( ) Gilles Deleuzeهي المقاربة الوحيدة في تدريس
الفلسفة ،بل ثمة مقاربات أخرى يمكن االستعانة بها .ومن ثم ،فقد
وقع اختيارنا على المقاربة التساؤلية ذات الطابع التفاوضي والجدلي
والحجاجي مع ميشيل مايير ( ،)Michel Mayerعلى أساس أن
الفلسفة هي عبارة عن أسئلة جوهرية كبرى  .أو بتعبير آخر،
الفلسفة هي أجوبة ممكنة عن أسئلة جوهرية كبرى .بمعنى أن
الفلسفة بمثابة جواب عن سؤال مطروح في الزمان والمكان على
حد سواء .وبالتالي ،يتميز السؤال الفلسفي بالتنظيم الحجاجي،
5

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 التي تهدف إلى
تقديم تصور جديد لمقرر الفلسفة في التعليم الثانوي التأهيلي بالمملكة
المغربية بصفة خاصة ،والوطن العربي بصفة عامة.
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:
مقاربات متنوعة في تدريس الفلسفة
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توطئة البد منها:
يمكن الحديث عن مجموعة من المقاربات والمناهج التي استعملها
الباحثون والدارسون والمربون والفالسفة على حد سواء في تدريس
الفلسفة كتقسيمها  ،مثال ،إلى مدارس ومراكز  ،كأن نشير ،في
أثناء دراستنا للفلسفة اليونانية ،إلى المدرسة األيونية (أو المدرسة
الملطية) ،والمدرسة اإليطالية  ،والمدرسة اإليلية ،والمدرسة
الفيتاغورية ،والمدرسة السوفسطائية ،والمدرسة الطبيعية ،
والمدرسة الذرية ،والمدرسة الرواقية ،والمدرسة األبيقورية،
ومدرسة اإلسكندرية ،ومدرسة الفالسفة الرواد (سقراط ،وأفالطون،
وأرسطو...)...
وقد نعتمد على المقاربة التاريخية التي تنبني على التحقيب،
والتزمين ،ورصد مختلف التطورات حسب المراحل والفترات
والعهود التاريخية (الفلسفة اليونانية ،والفلسفة الرومانية ،وفلسفة
العصور الوسطى ،والفلسفة الحديثة ،والفلسفة المعاصرة) ،وإما
نعتمد على المقاربة الجغرافية (الفالسفة الملطيون ،واإليليون،
واإليطاليون ،وفالسفة اإلسكندرية ،)...وإما ندرسها حسب المذاهب
(المذهب الذري ،والمذهب الفيتاغوري ،والمذهب العقالني،
والمذهب التجريبي ،والمذهب الوجودي ،والمذهب الظاهراتي،
والمذهب الوضعي ، )..وإما نقدمها حسب األعالم الفلسفية(سقراط،
وأفالطون ،وأرسطو ،)...وإما نعرضها حسب الموضوعات
كالحديث عن الفلسفة الطبيعية أو
واالهتمامات الفكرية
الكوسمولوجية عند طاليس  ،وانكسمانس ،وهرقليطس،
وأمبادوقليس ،وغيرهم؛ والفلسفة األخالقية عند سقراط والفيتاغورية
واألبيقورية والرواقية؛ والفلسفة المدنية أو السياسية عند أفالطون
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وأرسطو ،...وفي هذا الصدد ،يرى إدموند هوسرل أن هم الفلسفة
ليس هو البحث عن الفلسفات ،بل عن الموضوعات واإلشكاالت.2

المطلب األول :مستندات التدريس
ثمة مجموعة من المستندات التي يلتجئ إليها الباحثون والدارسون
والفالسفة لتدريس الفلسفة ،وتعليم الناشئة عملية التفلسف ،ووضع
المقررات الدراسية ،وتصنيف الكتب وتأليفها.ويمكن حصر هذه
المستندات المنهجية فيما يلي:

الفرع األول :تدريس الفلسفة وفق التاريخ
هناك مجموعة من الباحثين والدارسين الذين اختاروا المقاربة
التاريخية في تدريس الفلسفة كأحمد أمين وزكي نجيب محمود في
كتابهما ( قصة الفلسفة اليونانية) ،3ويوسف كرم في كتابه ( تاريخ
الفلسفة اليونانية) ،4ونجيب بلدي في (دروس في تاريخ الفلسفة
اليونانية) ،5ومصطفى النشار في كتابه ( تاريخ الفلسفة اليونانية من

 - 2مارتن هيدجر :نهاية الفلسفة ومهمة التفكير ،ترجمة :وعد علي الرحية ،دار
التكوين للتأليف والترجمة والنشر ،دمشق ،سورية ،الطبعة األولى سنة 2016م،
ص.63:
 - 3أحمد أمين وزكي نجيب محمود :قصة الفلسفة اليونانية ،دار الكتب المصرية،
القاهرة ،مصر ،الطبعة الثانية1935 ،م.
 - 4يوسف كرم :تاريخ الفلسفة اليونانية ،مطبعة لجنة التأليف والنشر والنشر،
القاهرة ،مصر ،الطبعة الثالثة 1953م.
 - 5نجيب بلدي :دروس في تاريخ الفلسفة ،دار وبقال للنشر ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 1987م.
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منظور شرقي) ،6وأحمد فؤاد األهواني في كتابه ( فجر الفلسفة
اليونانية قبل سقراط)...7

الفرع الثاني :تدريس الفلسفة وفق الموضوعات
انطلق مجموعة من الباحثين العرب من المقاربة الموضوعاتية أو
المضمونية في تدريس الفلسفة وتحليلها  ،كما هو حال مصطفى
النشار في كتابيه (:فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها في الفلسفة
اإلسالمية والغربية) 8و(مدخل إلى الفلسفة النظرية والتطبيقية)،9
ومحمود مراد في كتابه ( دراسات في الفلسفة اليونانية) ،10وأميرة
حلمي مطر في كتابها ( الفلسفة السياسية من أفالطون إلى
ماركس)...11

الفرع الثالث :تدريس الفلسفة وفق البنيوية التكوينية
هناك من الباحثين من اختار البنيوية التكوينية في دراسة الفلسفة
كمحمد عابد الجابري الذي كان يعتمد على القراءة البنيوية الداخلية
للنص ،والقراءة التاريخية ،والقراءة اإليديولوجية .ومن ثم ،فقراءة
عابد الجابري للتراث قراءة ثالثية األبعاد منهجيا .ويعني هذا أن
 - 6مصطفى النشار :تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور شرقي ،الجزء األول
والثاني ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بيروت ،الطبعة األولى 1984م.
 - 7أحمد فؤاد األهواني :فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط ،دار إحياء الكتب
العربية ،القاهرة ،مصر ،طبعة 1954م.
 - 8مصطفى النشار :فكرة األلوهية عند أفالطون وأثرها في الفلسفة اإلسالمية
والغربية ،الجزء األول والثاني ،دار قباء الحديثة ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الثانية،
2007م.
 - 9مصطفى النشار :مدخل إلى الفلسفة النظرية والتطبيقية ،دار قباء الحديثة،
القاهرة ،مصر ،طبعة 2010م.
 - 10محمود مراد :دراسات في الفلسفة اليونانية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،مصر ،الطبعة األولى سنة 2004م.
 - 11أميرة حلمي مطر :الفلسفة السياسية من أفالطون إلى ماركس ،دار غريب،
القاهرة ،مصر ،الطبعة السادسة1999 ،م.
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قراءة الجابري لها صورة بنيوية تكوينية ،تستند إلى ثالث خطوات
منهجية أساسية هي :الطرح البنيوي الداخلي ،والطرح التاريخي،
والطرح اإليديولوجي .وتنطلق المعالجة البنيوية الداخلية من النص
كألفاظ أوال ،ومعان ثانيا ،وقضايا وإشكاليات ثالثا .بمعنى أن نتعامل
مع النص كمعطى ،وال نهتم باألحكام الخارجية المسبقة حول
الفلسفة ،أو االنسياق شعوريا أوال شعوريا وراء الرغبات الحاضرة،
فال بد من االنطالق من النصوص فهما ،وتفسيرا  ،وتأويال .وفي
هذا النطاق ،يقول الجابري عن المعالجة البنيوية بأنها تعني"
ضرورة وضع جميع أنواع الفهم السابقة لقضايا التراث بين قوسين،
واالقتصار على التعامل مع النصوص ،كمدونة ،ككل تتحكم فيه
ثوابت ،ويغتني بالتغيرات التي تجري عليه حول محور واحد.هذا
يقتضي محورة فكر صاحب النص(مؤلف ،فرقة ،تيار )...حول
إشكالية واضحة قادرة على استيعاب جميع التحوالت التي يتحرك
بها ومن خاللها فكر صاحب النص ،بحيث تجد كل فكرة من أفكاره
مكانها الطبيعي(أي المبرر أو القابل للتبرير) داخل الكل .إن القاعدة
الذهبية في هذه الخطوة األولى هي تجنب قراءة المعنى قبل قراءة
األلفاظ (األلفاظ كعناصر في شبكة من العالقات ،وليس كمفردات
مستقلة بمعناها) .يجب التحرر من الفهم الذي تؤسسه المسبقات
التراثية أو الرغبات الحاضرة .يجب وضع كل ذلك بين قوسين،
واالنصراف إلى مهمة واحدة هي استخالص معنى النص من النص
12
نفسه .أي :من خالل العالقات القائمة بين أجزائه".
أما الخطوة الثانية من المنهجية في التعامل مع التراث الفلسفي،
فتستند إلى قراءة فكر صاحب النص قراءة تاريخية ،تتكئ على
 - 12محمد عابد الجابري ( :التراث ومشكل المنهج) ،المنهجية في األدب والعلوم
اإلنسانية ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى1986 ،م ،ص.85:
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استقراء الظروف التاريخية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية في
فهم أطاريحه وتفسيرها .إن"هذا الربط  -يقول الجابري -ضروري
من ناحيتين :ضروري لفهم تاريخية الفكر المدروس وجينيالوجياه،
وضروري الختبار صحة النموذج(البنيوي) الذي قدمته المعالجة
السابقة .والمقصود بالصحة هنا ليس الصدق المنطقي ،فذلك ما
يجب الحرص عليه في المعالجة البنيوية  ،بل المقصود اإلمكان
التاريخي :اإلمكان الذي يجعلنا نتعرف على ما يمكن أن يقوله
النص  ،وما ال يمكن أن يقوله ،وما كان يمكن أن يقوله  ،ولكن سكت
13
عنه".
أما القراءة الثالثة من خطوات منهجية الجابري ،فهي خطوة الطرح
اإليديولوجي .بمعنى البحث عن الوظيفة أو الوظائف األيديولوجية
التي يؤديها الفكر المعني داخل سياقه الداللي والتاريخي والمرجعي،
أو داخل المنظومة المعرفية التي يشتغل فيها صاحب النص.
فالكشف" عن المضمون اإليديولوجي للنص التراثي هو الوسيلة
الوحيدة لجعله معاصرا لنفسه ،إلعادة التاريخية إليه"14.
ويالحظ أن هذه الخطوات متتابعة ومتعاقبة :مرحلة التحليل البنيوي
الداخلي ،ومرحلة التحليل التاريخي الخارجي ،ومرحلة التأويل
اإليديولوجي .ويعني هذا أن محمد عابد الجابري متأثر  ،بطريقة من
الطرائق  ،بتصورات لوسيان كولدمان ()Lucien Goldmann
صاحب البنيوية التكوينية 15الذي يعتمد ،في قراءته لآلداب
والظواهر السوسيولوجية ،على مبدأين :الفهم والتفسير .بمعنى أن
 - 13محمد عابد الجابري :نفسه ،ص.86:
 - 14محمد عابد الجابري :نفسه ،ص.86:
15
- Lucien Goldmann : Sciences humaines et philosophie.
Suivi de structuralisme génétique et création littéraire. Paris:
Gonthier, 1966.
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لوسيان كولدمان يقرأ النص قراءة داخلية كلية الستخالص البنية
الدالة ،ثم يقوم بتفسيرها في ضوء المعطيات السياسية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية من أجل الوصول إلى الرؤية للعالم التي
يتضمنها النص المعطى ،وهي رؤية إيديولوجية ليس إال .كما يتأثر
محمد عابد الجابري ببول ريكور( )Paul Ricoeurالذي يدعو إلى
الجمع بين الطرح البنيوي الداخلي ،و القراءة السياقية المرجعية
التي تهتم بالذات ،والمقصدية ،واإلحالة .ويعني هذا أن الجابري
يجمع بين الذات والموضوع ،وبين الداخل والخارج.
وتأسيس ا على ما سبق ،يقول محمد عابد الجابري بأن هناك" ثالث
خطوات متداخلة ،ولكننا نعتقد أنها يجب أن تتعقب بهذا الترتيب
حين ممارسة البحث.أما عند صياغة النتائج ،فإن بيداغوجية الكتابة،
تقتضي في المرحلة الراهنة على األقل ،األخذ بيد القارئ من باب
التحليل التكويني والطرح اإليديولوجي ،واالنتهاء إلى الصرح
البنيوي .تلك هي عناصر اللحظة األولى من المنهج الذي نقترحه
ونحاول تطبيقه :لحظة الموضوعية أو تحقيق االنفصال عن
الموضوع.أما اللحظة الثانية لحظة االتصال به ،والتواصل معه،
16
فتعالج ،كما أشرنا من قبل ،مشكل االستمرارية".
ويعد كتاب( نحن والتراث) 17لمحمد عابد الجابري نموذجا لهذه
المنهجية ذات البعد الثالثي( قراءة بنيوية داخلية ،وقراءة تاريخية،
وقراءة إيديولوجية) بغية تقديم قراءة معاصرة للفلسفة اإلسالمية
مشرقا ومغربا ،بالتركيز على بعض الفالسفة  ،مثل :الفارابي ،وابن
سينا ،وابن باجة ،وابن رشد  ،وابن خلدون .كما يدافع الكتاب عن
مدرسة فلسفية مغربية معروفة بإشكالية التوفيق بين الشرع
 - 16محمد عابد الجابري :نفسه ،ص.86:
 - 17محمد عابد الجابري :نحن والتراث ،قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي،
المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة الخامسة1986 ،م.
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والفلسفة ،في مقابل مدرسة مشرقية معروفة بالتلفيق بين الشرع من
جهة ،والفلسفة من جهة أخرى .ويعني هذا إذا كانت الفلسفة
المشرقية  -كما هي عند الفارابي وابن سينا -قائمة على فلسفة
االتصال بين النص والعقل ،والخلط بين أفالطون المثالي وأرسطو
المادي ،باستحضار أفلوطين المثالي الهرمسي أثناء عملية التوفيق،
والوقوع في التلفيق أثناء المؤالفة بين الحكمة والشريعة ،فإن فالسفة
المغرب قد انطلقوا منذ البداية من أن الفلسفة ليست هي الشريعة.
ولكن هدفهما واحد ،مادام الشرع يدعو إلى استخدام العقل والنظر
البرهاني ،فكذلك الحكمة أو الفلسفة ،فهي تنادي إلى استخدام العقل
في معرفة المصنوعات ،ومعرفة الصانع .ومن هنا ،فالدين ليس هو
الفلسفة ،ولكن يتفقان من حيث الهدف وهو استخدام العقل .وبما أن
هدفهما واحد ،فال بأس من االستعانة بعلوم األوائل ،ودراسة الفلسفة
والمنطق كما لدى اليونان ،وهذا ما يذهب إليه ابن رشد كذلك.

الفرع الرابع :المقاربة التداولية في تدريس الفلسفة
هناك من الباحثين من يدرس الفلسفة في ضوء المقاربة المنطقية
والتداولية كطه عبد الرحمن؛ حيث ينطلق  ،في تقويم التراث
الفلسفي بصفة عامة ،ونقد كتابات محمد عابد الجابري بصفة
خاصة ،من المنهج التداولي المنطقي ،بتمثل المناظرة طريقة
للحوار والمناقشة واالعتراض ،وتفنيد أطاريح الخصم .بمعنى أن
طه عبد الرحمن قد فضل طريقة السجال النقدي المنطقي منهجية
للتقويم .كما فضل االعتراض التداولي إلفحام الخصم.لذا ،فقد
استخدم في ذلك المناظرة التي عرف بها المفكرون العرب القدامى
منذ العصر العباسي(يونس بن متى المنطقي وأبي سعيد السيرافي
النحوي -مثال.)-أي :اختار الباحث منهجية تراثية لقراءة التراث،
وأيضا لمواجهة الجابري الذي يتبنى ،في مختلف كتاباته الفكرية،
مقاربات إبستمولوجية غربية معاصرة في قراءة التراث  ،كتطبيقه
للمقاربة البنيوية التكوينية من جهة ،أو تمثله للمادية التاريخية
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الجدلية من جهة ثانية ،أوتوظيفه للقطيعة االبستمولوجية لجاستون
باشالر( )Gaston Bachelardمن جهة ثالثة .وفي هذا السياق،
يقول طه عبد الرحمن محددا منهجه النقدي ":ولما ألزمنا أنفسنا بهذه
المبادىء النظرية والعملية ،فقد حملنا ذلك على أن نأخذ في بحثنا
بمنهجية تعتمد أساسا مسلكا حواريا موصوال بالطريقة التي اشتهرت
بها الممارسة التراثية ،وهي :طريقة أهل المناظرة.ومعلوم أن هذه
الطريقة التي شملت جميع دوائر المعرفة اإلسالمية العربية ،تنبني
على وظائف منطقية تأخذ بمبدإ االشتراك مع الغير في طلب العلم
وطلب العمل بالمعلوم ،كما تنبني على قواعد أخالقية تأخذ بمبدإ
النفع المتعدي إلى الغير أو إلى اآلجل؛ وقد بسطنا القول في
منطقيات وأخالقيات المناظرة بما فيه الكفاية في كتابنا (أصول
الحوار وتجديد علم الكالم) ،فليرجع إليه.
وليس معنى أخذنا بمنهجية المناظرة نقال لها ،إجماال وتفصيال،
وإنما هو نقل حي ألركانها األساسية؛ والشاهد على ذلك مراعاة هذا
النقل لمقتضيين جوهريين :أحدهما  ،مقتضى تجدد المعرفة العلمية؛
والثاني ،مقتضى خصوصية الموضوع المدروس.فإن كان أهل
المناظرة قد أخذوا بآليات منطقية ولغوية تناسب النظريات المنطقية
والحجاجية واللسانية المعاصرة؛ كما أننا ألزمنا أنفسنا بأن تكون
اآلليات التي نستعملها مالئمة في خصائصها للموضوعات التراثية
التي ننزلها عليها؛ فالموضوع التراثي ،عموما ،مبني بناء لغويا
ومنطقيا مخصوصا ،واليمكن وصفه وصفا كافيا ،والتعليله تعليال
شافيا إال إذا كانت الوسائل التي تستخدم في وصفه ونقده ذات صيغة
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لغوية ومنطقية".
ويعني هذا أن طه عبد الرحمن يطبق المنهجية التداولية المنطقية ،أو
يتمثل فلسفة اللغة ،أو يأخذ بأسلوب المناظرة في قراءة تراث
األجداد ،وتقويم الكتابات الفكرية المعاصرة التي تناولت التراث
 - 18طه عبد الرحمن :تجديد المنهج في تقويم التراث ،المركز الثقافي العربي ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة الثانية سنة 2005م ،ص.21-20:
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بدورها ،بفحص اآلليات المنطقية والتداولية واللسانية التي
استخدمتها هذه الكتابات ،مع مقارنتها باألدوات الشكلية الداخلية التي
استخدمها التراث على مستوى اإلنشاء أواالنبناء الفكري واإلبداعي.
إذاً ،فقراءة طه عبد الرحمن للتراث الفلسفي قراءة تراثية تداولية
ومنطقية واستداللية .وأكثر من ذلك فهي قراءة نقدية اعتراضية
قائمة على إبطال دعاوى الخصم ،باستخدام الحوار العقالني
المنطقي الذي يحترم أصول علم التداول ،أو أصول علم المناظرة
العربية .لذا ،فهو يقرأ التراث بالتراث ،أو يقرأ التراث من الداخل،
باالنغماس فيه إلى أخمص قدميه ،بتمثل النظرة الكلية  ،والتركيز
على اآلليات البنائية للمعطى التراثي الفلسفي ،دون التركيز على
المضامين .كما يبدو ذلك جليا عند المفكرين المعاصرين الذين كانوا
يقرأون التراث من الخارج من جهة ،وينطلقون في ذلك من نظرة
تجزيئية من جهة ثانية ،ويعتمدون على انتقاء مضامين النصوص،
دون اإلنصات إلى الوسائل والتقنيات التداولية من جهة ثالثة،
ويهتمون بالمفاضلة من جهة رابعة.
ويعني هذا أن طه عبد الرحمن يقرأ التراث قراءة تراثية داخلية
أصيلة بعيدة عن تأويالت االستشراق والفكر التغريبي .وفي هذا،
يقول الباحث":لقد اتبعنا في االشتغال بمسالك تقويم التراث منهجية
تستمد أوصافها الجوهرية من المبادىء التي قامت عليها الممارسة
التراثية اإلسالمية العربية؛ فكانت ،في مقصدها منهجية آلية
المضمونية  :فلم تنظر في مضامين اإلنتاج التراثي بقدر ما نظرت
في اآلليات التي تولدت بها هذه المضامين وتفرعت تفرعا ،عمال
بمبدإ تراثي،مقتضاه" أن اعتبار المعاني ال يستقيم حتى يستند إلى
اعتبار المباني"؛ كما كانت  ،في منطلقها ،منهجية عملية المجردة:
فلم تعتمد معرفة نظرية منقولة ومقطوعة عن الضوابط المحددة
والقيم الموجهة للممارسة التراثية ،بل استندت إلى أساليب التبليغ
العربي في خصوصيتها ،وإلى معاني العقيدة اإلسالمية في
شموليتها ،وإلى مضامين المعرفة اإلسالمية العربية في
موسوعيتها ،عمال بمبدإ تراثي ثان ،مقتضاه " أن المعرفة التثمر
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حتى تكون على قدر عقول المخاطبين بها"؛ وكانت ،في مسلكها،
أخيرا منهجية اعتراضية العرضية :فلم تكن تقرر األحكام تقريرا
وترسلها في عموم التراث إرساال ،وإنما كانت تفتح باب السؤال،
فتورد ما جاز من االعتراضات على ما ادعاه بعض من تعاطوا
لتقويم التراث من أقوال ،بل على ما جئنا به نحن من دعاوى ،حتى
تمحصها كما ينبغي وتقومها بالوجه الذي ينبغي ،عمال بمبدإ تراثي
ثالث ،مقتضاه " أن الظفر بالصواب اليكون إال بمعونة الغير".
وإذا صح أن منهجنا مأخوذ من التراث ،فليس يصح أننا تركنا العمل
بموجب العقل العلمي الصحيح كما قد يتوهم ذلك من يجعل كل
مأخوذ من التراث خارجا عن مقتضى العقل والعلم ،فقد سلكنا فيما
أخذنا مسلكا اليتساهل فيما يجب على الناظر في التراث استيفاؤه من
دقيق الشرائط المنطقية ومن صارم المقررات المنهجية وراسخ
الضوابط المعرفية؛ والشاهد على ذلك ما قضينا به على أنفسنا من
التزام أقصى ،بل أقسى القيود المنهجية ،حتى ندفع عن دعاوينا أشد
االعتراضات المحتملة ،فيكون لنا في دفعها غناء عن دفع ماهو
19
دونها".
وعليه ،يتبنى طه عبد الرحمن منهجية منطقية وتداولية ولغوية في
قراءة التراث الفلسفي  ،أساسها المناظرة العربية األصيلة ،وهدفها
تقويم التراث من جهة ،ونقد الفكر العربي المعاصر من جهة أخرى.

الفرع الخامس :المقاربة المفاهيمية
لقد اختار المقرر المغربي في التعليم الثانوي التأهيلي في األلفية
الثالثة أن يكون تدريس الفلسفة وفق المقاربة المفاهيمية التي نادى
ويشتق
.)Gilles
(Deleuze
دولوز
جيل
إليها
المفهوم( ،)Compréhension/Conceptفي اللغة العربية ،من
فعل فهم ومشتقاته .ومن ثم ،فهو اسم مفعول يدل على المعرفة،
 - 19طه عبد الرحمن :نفسه ،ص.421:
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والعقل ،والعلم ،واإلدراك ،والتصور ،واالستيعاب ...ويعني هذا أن
المفهوم هو الحد أو المعنى المجرد ،أو هو عبارة عن فكرة عامة،
أو مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلي .ويقصد
بمفهوم الشيء ،في المعرفة العلمية ،ما يفهم ويدرك بالعقل ،وليس
بالحواس المادية المباشرة .ويقابله في المنطق ما يسمى بالماصدق.
ومن هنا ،فالمفهوم عبارة عن آلية ذهنية مجردة إلدراك
المدلوالت.ومن ثم ،يمثل الخصائص والثوابت األساسية التي يتسم
بها الشيء .وتتكون المفاهيم ضمن إطار التجريد والتعميم من جهة،
ونتيجة التحوالت التي تطرأ على األفكار القائمة من جهة أخرى.
عالوة على ذلك ،فالمفهوم هو عبارة عن دال مجرد  ،وبمثابة
تص ور منطقي عام ،يحيل على مجموعة من المضامين والمدلوالت
الذهنية أو المرجعية التي تسمى بالماصدق تضمنا ،وشموال،
وإحالة ،ومرجعا.
ويستند المفهوم إلى مجموعة من الخصائص والمميزات التي تفرده
عن باقي الدوال والتصورات األخرى ،ويمكن تحديدها فيما يلي:
 التجريد :هو أن يقوم الذهن بإدراك الخصائص الثابتة المشتركة
بين طائفة من األشياء ،أو عبارة عن تصور أو تمثل مجرد عام.
وهو يشتمل على عدد معين من الصفات المستخلصة أو المجردة من
تمثل.أي :الصفات التي يتشرك فيها مجموعة من أفراد العينة
الواحدة أو جنس واحد عام .فمفهوم القلم يتضمن مجموعة من
الصفات ككونه مصنوعا من مادة البالستيك مثال ،ومنتهيا بريشة
ثابتة ،ومشتمال على مستودع الحبر .وتستخلص هذه المواصفات من
مجموعة من أقالم الحبر المعروفة.
إذاً ،يمثل المفهوم فئة من األشياء تشترك في هذه الصفات
والخصائص والقواسم المشتركة .ومن هنا ،فالمفهوم عبارة عن
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تصور ( )Compréhension ou Connotationيطلق على
التصور.أما
بينها
يجمع
التي
الصفات
مجموع
ماصدق) (Extensionالتصور ،فهو مجموع األفراد الذين يصدق
عليهم.والتصور عالقة بين ما صدق ومفهوم .ومن هنا ،فالمفهوم
عبارة عن صفات ودوال ذهنية مجردة تنطبق على مجموعة من
األشياء واألفراد والكائنات الحية والجامدة.20
 التعميم :يقصد به تطبيق المفهوم على كل األفراد التي تشترك
في الخصائص نفسها.
 التضمممن :هووو مجموعووة الصووفات والخصووائص التووي تعووين معنووى
الحد أو المفهوم ،وتكشف محتوواه ومضومونه.وللتمثيل ،فكلموة إنسوان
حوود ،أو اسووم كلووي ،أو مفهوووم يتضوومن عوودة معوواني قائمووة فووي الووذهن:
حيوووان نوواطق ،اجتموواعي ،تقنووي ،إلووخ ...أمووا الشوومول ،فهووو مجموعووة
األفوووراد التوووي يمكووون أن يصووودق عليهوووا الحووود أو االسوووم الكلوووي طبقوووا
للصوووورة التوووي حووووددنا بهوووا مضوووومونه ،فوووإذا كووووان التضووومن يتعلووووق
بالصووووفات ،فووووإن الشوووومول هووووو طائفووووة األفووووراد كعلووووي ،وعثمووووان،
ومصووووطفى ،ومحموووود ،وزهير...ويسوووومى الشوووومول عنوووود المناطقووووة
بالماصدق.21
 الخاصممية الذهنيممة :ويعنووي هووذا أن الووذهن يقوووم بتجريوود المفوواهيم
والمعاني.
 - 20بول موي :المنطق وفلسفة العلوم ،ترجمة :فؤاد حسن زكريا ،دار نهضة
مصر ،القاهرة ،د.ت ،ص.31 :
- 21الماصدق( )L’éxtensionهم األفراد الذين يصدق عليهم التضمن ،أو هو كل
ما ينطبق عليه المفهوم ،تاليا هو الفرد أو مجموعة األفراد أو الجزئيات التي يصدق
عليها المفهوم (اللفظ).وللتمثيل :ماصدق لفظ معدن :الفضة ،والذهب ،والحديد،
والنحاس ،والرصاص ،والقصدير...وتدل ما على الذي ،وصدق على كلمة تدل.
وماصدق لفظ حيوان :اإلنسان ،الطير ،الزواحف ،النمر...
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 خاصية التصور:ويقصد بالتصورات تلك األلفاظ أو المعاني
والمفاهيم العامة 22التي يجري عليها االستدالل ،مثل :إنسان،
ومحفظة ،وكرسي ،وتلميذ ،وفان...ومن هنا ،فالتصورات ،سواء
أكانت بسيطة أم مركبة ،هي التي نعبر عنها في اللغة باأللفاظ ،وفي
المنطق بالحدود ،فكل لفظ يدل على معنى محدد.وإذا كانت
التصورات نتاج عالم المثل حسب أفالطون ،فإنها مرتبطة ،عند
أرسطو ،بالواقع المحسوس؛ حيث ينتجها العقل اإلنساني عبر
عمليتين عقليتين هما :التجريد والتعميم( 23مثل :اإلنسان عاقل
وناطق).
إذاً ،تتحوودد المفوواهيم 24والحوودود بتبيووان العوورض موون الثابووت ،ويكووون
ذلك بوالتعريف الجوامع الموانع .والينصوب التعريوف إال علوى األسوماء
الكليووة كإنسووان ،وحديوود ،وشووجر....أما األسووماء الجزئيووة  ،فالتوودل إال
على موجود مفرد ومشخص ،كعثمان ،وعلي ،ومحمد...
وعليه ،فالمفهوم هو ما يدركه العقول مون حقوائق األشوياء .وهوو أيضوا
تصور مشترك ينطبق على عدد غير معين من األفراد والصور.
ومن جهة أخرى ،يعني المصطلح ( )Termeذلك المعنى المشترك،
وهو جزء من المفهوم .ويتميز بطابعوه االتفواقي الخواص الوذي يتغيور
مون كينونوة بشورية ومجتمعيوة إلووى أخورى .ويعنوي هوذا أن المصووطلح
خاضووع للعالقووة االعتباطيووة بووين الوودال والموودلول .وهووو كووذلك بمثابووة
المفاتيح واألدوات العلمية اإلجرائية التي يستعين بهوا الباحوث لتفكيوك
موضوع ما أو بنائه من جديد.
- 22المفهوم تصور مشترك ينطبق على عدد غير معين من األفراد والصور.
 - 23التجريد هو أن يقوم الذهن بإدراك الخصائص الثابتة المشتركة بين طائفة من
األشياء.في حين ،يقصد بالتعميم تطبيق المفهوم على كل األفراد التي تشترك في
الخصائص نفسها.
 - 24المفهوم ( )Compréhensionهو مايدركه العقل من حقائق األشياء.
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وإذا كانت المفاهيم عامة ومجردة ،فإن المصطلحات خاصة وقابلة
للتمثل والتطبيق واالستيعاب بسرعة .وللمصطلح وظائف رئيسة
كتوصيف العلم ونقله وتأسيسه .ولكل لعلم مصطلحاته الخاصة .
أما فيما يخص التعريف ،فهو مصطلح منطقي ذهني يقوم على
الفصل والنوع .فعندما نقول :اإلنسان حيوان ناطق ،فلقد جئنا بصفة
مانعة وهي النطق التي التتوفر في الحيوان ،ويسمى هذا
بالفصل.وقد يتوفر النوع على بعض الصفات التي التدخل في
جوهر اإلنسان  ،واليوصف بها ،فالتخرج عن أن تكون خاصة به
كالضحك ،أو من األعراض العامة التي يشترك فيها اإلنسان مع
غيره كالمشي واألكل وما إلى ذلك  ،واليعتد بها كثيرا في تعريف
األشياء تعريفا تاما ،فالتعريف التام عند األرسطيين اليتم إال
بالجنس والفصل.
ويسمى االسم الكلي القابل للتعريف عنود المناطقوة نوعوا ،وهوو معنوى
عام أو حقيقة واحدة مشتركة تنطبق على أفراد يختلفون عون بعضوهم
بووذواتهم ،مثوول :اإلنسووان .وعنوودما نقووول :اإلنسووان حيوووان  ،فقوود انتقلنووا
إلى معيار الجنس.وفي هوذا  ،يتشوترك اإلنسوان موع القوردة ،والنمول ،
والطيور...
ويسمى الجنس والنوع والفصمل والخاصمة والعمرض العمام بالكليوات
الخمس ،أو المحمووالت الخمس.ويتمثول الوذاتي فوي النووع ،والجونس،
والفصل.أما العرض ،فيتمثل في الخاصة والعرض العام.
وعليه ،فقد ركز مقرر الفلسفة بالسنة الثانية للبكالوريا المغربية علوى
مفهوم الشوخص ،ومفهووم الغيور ،ومفهووم التواريخ ،ومفهووم الحقيقوة،
ومفهووووم النظريوووة ،ومفهووووم العلوووووم اإلنسوووانية ،ومفهووووم السياسووووة،
ومفهوم الحق ،ومفهوم العنف ،ومفهوم السعادة ،ومفهوم الحرية.
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الفرع السادس :تدريس الفلسفة وفق الكتابة واألسلوب
هناك من الباحثين من يدرس الفلسفة وفق األسلوب والكتابة ؛ حيث
قسم جميل حمداوي الفلسفة اليونانية  -حسب معيار الكتابة
واألسلوب -إلى مرحلة الكتابة الشذرية مع الفالسفة الطبيعيين،
ومرحلة الكتابة الحوارية الجدلية والتوليدية مع سقراط
والسفسطائيين وأفالطون  ،ومرحلة الكتابة النسقية مع أفالطون
وأرسطو .25وما يهمنا في هذه الدراسة هو تمثل المقاربة األسلوبية
( )Stylistiqueفي دراسة الفلسفة اليونانية ،برصد خصائص
كتابتها منهجا ،وتعبيرا ،وأسلوبا؛ إذ يمكن الحديث عن مجموعة من
المراحل األسلوبية ،مثل :مرحلة الكتابة الشذرية ،ومرحلة الكتابة
الحوارية التوليدية ،ومرحلة الكتابة النسقية.
يتبين لنا ،مما سبق ذكره ،أن الفلسفة اليونانية قد عرفت ثالثة أنواع
أو أنماط من الكتابة أو األسلوب أو المنهج ،ويمكن حصرها في ما
يلي:
 الكتابة الشذرية التي تمثلها الفالسفة ماقبل السقراطيين ،فقد
ضاعت كتبهم الفلسفية جميعها ،وهي كتب تتناول الطبيعة ومابعد
الطبيعة على حد سواء .ولم يصل إلينا منها سوى شذرات فلسفية
متقطعة ومبثوثة هنا وهناك .وقد وجدنا هذه الشذرات متضمنة في
الكتب الفلسفية لدى أفالطون ،أو أرسطو ،أو عند شراح الفلسفة
اليونانية بصفة عامة.
 - 25انظر  :جميل حمداوي :الفلسفة اليونانية وأنماط الكتابة ،كتاب رقمي ،موقع
المثقف اإللكتروني ،مكتبة المثقف،
http://almothaqaf.com/library/78.pdf
http://almothaqaf.com/index.php/books/904941.html
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ومن ثم ،تتميز الكتابة الشذرية بالتقطيع ،واإليجاز ،واالختصار،
والتكثيف ،والتنوع ،واختالف اللغة واألسلوب من شذرة إلى
أخرى.عالوة على خاصية الغموض واإلبهام في كثير من األحيان؛
بسبب عدم اكتمال الشذرة مقطعا ،وعدم وضوح دالالتها الفلسفية
سياقا ونصا ورؤية.
 الكتابة الحوارية التوليدية ،أو المنهج الجدلي :وقد تمثلها كل
من سقراط وأفالطون ،وإن كانت هذه الفلسفة لم تعتمد الكتابة في
الحقيقة ،بل كانت حوارا فلسفيا قائما على االستجواب ،والتهكم،
والسخرية،وتوليد األسئلة من األجوبة .وقد تبنى أفالطون الجدل
الصاعد والهابط في كتاباته الفلسفية ،وإن كان هذا الجدل ينطلق من
مقدمات افتراضية ظنية ،ويصل إلى نتائج احتمالية وظنية كذلك.
 الكتابة النسقية :إذا كانت الكتابة الشذرية كتابة مقطعية مبعثرة
ومجتزأة ،فالكتابة النسقية هي كتابة بنيوية منظمة ومترابطة
العناصر واألجزاء.
ومن ثم ،لم تظهر الكتابة النسقية إال مع أفالطون وأرسطو .وإذا كان
أفالطون قد تأثر بمعلمه سقراط ،بتمثله للمنهج الحواري التوليدي،
إال أن فلسفته تتميز بالتصور النسقي .والدليل على ذلك نسقه المثالي
على مستوى األنطولوجيا ،واإلبستمولوجيا ،واألكسيولوجيا  .ومفاده
أن العالم الحقيقي هو عالم المثل .في حين ،إن عالمنا الذي نعيش فيه
هو عالم متبدل ومتغير ونسبي.

الفرع السابع :مقاربات أخرى في تدريس الفلسفة
يمكن الحديث عن مقاربات أخرى في تدريس الفلسفة وتحليلها
وتقويمها ،ويمكن حصرها في المقاربة البيوغرافية مع أحمد فؤاد
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األهواني في كتابه(أفالطون) ،26والمقاربة السوسيولوجية مع الطيب
بوعزة في كتابه( الفلسفة اليونانية ماقبل السقراطية) ،والمقاربة
الميتودولوجية مع الطاهر وعزيز في كتابه (المناهج الفلسفية)،27
والمقاربة التكوينية التوثيقية مع مصطفى النشار في كتابه( المصادر
الشرقية للفلسفة اليونانية).28
وخالصة القول ،يتبين لنا  ،مما سبق ذكره ،أن ثمة مجموعة من
المقاربات المختلفة في تدريس الفلسفة وتحليلها وتقويمها ؛ حيث
يمكن الحديث عن المقاربة التاريخية ،والمقاربة المضمونية أو
الموضوعاتية ،أو المقاربة المفاهيمية ،أو المقاربة البيوغرافية ،أو
المقاربة الميتودولوجية ،أو المقاربة األسلوبية ،أو المقاربة
السوسيولوجية ،أو المقاربة التوثيقية ،أو المقاربة المقارنة ،أو
المقاربة االستشراقية ،أو المقاربة البنيوية التكوينية ،أو المقاربة
التداولية ،أو مقاربة الدرس الفلسفي عبر المذاهب  ،أو مقاربته عبر
المدارس ،أو مقاربته جغرافيا ،أو حسب الظواهر والقضايا ،إلخ...

 - 26أحمد فؤاد األهواني :أفالطون ،سلسلة نوابغ الفكر الغربي ،دار المعارف،
القاهرة ،بدون تاريخ للطبعة.
 - 27طاهر وعزيز :المناهج الفلسفية ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 1990م.
 - 28مصطفى النشار :المصادر الشرقية للفلسفة اليونانية ،دار قباء للطباعة والنشر
والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى سنة 1997م.
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الفصل الثاني:
تدريس الفلسفة وفق األسئلة الكبرى
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يعد الفيلسوف البلجيكي ميشيل مايير ( )Michel Meyerمن أهم
الباحثين 29الذين اعتنوا بدراسة األنطولوجيا والفلسفة التحليلية ،
والتعمق في فلسفة كانط .30ومن جهة أخرى ،فقد أعطى أهمية
كبرى للغة والبالغة  ،متأثرا في ذلك بأستاذه شاييم
بيرلمان) .31(Perelmanوقد ركز كثيرا على المساءلة واألشكلة
الحجاجية ( 32) La problématologieالقائمة على نظرية
السؤال ،و رصد اآلليات األساسية للكيفية التي يشتغل بها الفكر.33
وقد 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:
- Michel Meyer :Découverte et justification en science :
kantisme, néo-positivisme et problématologie ;Paris :
Klincksieck, 1979.
30
-Michel Meyer :Science et métaphysique chez Kant,
Paris, Presses
Universitaires
de
France
er
PUF, coll. « Quadrige », 1 juin 1995, 256 p.
31
-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.
32
- Michel Meyer :De la problématologie : philosophie,
science et langage ; Bruxelles : P. Mardaga, .1986
33
-Michel Meyer,
Logique, langage et argumentation,
Hachette, Paris, 1982, (2e éd., 1985).
29
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المطلب األول :مفهوم الحجاج عند ميشيل مايير
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.34
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".35
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

- Meyer, Michel : Qu’est-ce que l’argumentation ? Paris,
Vrin, 2005, p : 15.
34

-Michel Meyer, Logique, langage et argumentation, p :12.

35
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نصفه للمتكلم [وهو النصف المصرح به] ،ونصفه للسامع [وهو
36
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 األسئلة على االفتراض ،واألشكلة،
والتدرج ،واإلدماج ،والوصل ،والفصل ،والتضاد ،والتقابل،
والتناقض ،والتعارض ،والتناظر ،والنقد ،والتغليط ،والتسفيه،
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 .37ومن ثم ،تعد الفلسفة ،في تطورها التاريخي،
عبارة عن أجوبة ألسئلة وجودية ،ومعرفية ،وأخالقية .عالوة على
ذلك  ،ف قد اهتم ميشيل مايير بآليات الحجاج التي يستوجبها السؤال
من جهة ،واإلشكال من جهة أخرى .ومن ثم ،اليقتصر 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.
 - 36عبد هللا صولة :الحجاج في القرآن ،دار الفارابي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى
2001م ،والطبعة الثانية 2007م ،ص.37:
-M. Meyer : Questions de rhétorique, Hachette, Le Livre de
Poche, Biblio-essais, 1993.
37
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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 ،والخطبة  ،والجمهور38؛
أو تقسم  -حسب أرسطو -إلى اإليتوس ،واللوغوس ،والباتوس، 39
أو توزع  -حسب ميشيل مايير ( - )Michel Meyerإلى أخالق،
وسؤال ،وجواب. 40

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
- 38انظر :أمينة الدهري :الحجاج وبناء الخطاب ،شركة النشر والتوزيع المدارس،
الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2011م.
 - 39انظر :أرسطو :الخطابة ،ترجمة :عبد الرحمن بدوي ،وزارة الثقافة ،بغداد،
العراق ،طبعة 1986م.
40
-M.Meyer : De la problématologie, Bruxeles, 1986.
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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.
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"41.
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
 - 41محمد 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-388:
.389
 - 41محمد علي القارصي ( :البالغة والحجاج من خالل نظرية المساءلة)،
صص.391-390:
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( ،)René Descartesبعد 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
42
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 الذاتي 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 ،فقد 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.
 - 42فرانسيس بيكون ،األورجانون الجديد ،إرشادات صادقة في تفسير الطبيعة،
ترجمة :عادل مصطفى ،دار رؤية ،القاهرة ،مصر ،طبعة .2013
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ومن هنا ،ينطلق مايير من الحجاجية الحوارية الثابتة
43
( ) Dialogue Constantالتي تعنى بدراسة السؤال واإلشكال
في 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 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
- M.Meyer :De la problématologie : langage, science et
philosophie, Mardaga, Bruxelles, 1986. Le Livre de Poche,
1994.
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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.44
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.45في 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 الناس،
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 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
44

- Émile Boutroux, Socrate, fondateur de la science morale
(1883).
45
- André-Jean Festugière, Socrate, Paris, Flammarion, 1934.
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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 ،فقد 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.46
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).47
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 .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
 - 46مراد وهبه :المذهب في فلسفة برغسون ،دار وهدان لللطباعة والنشر ،مكتبة
األنجلو صرية ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الثانية1978 ،م،ص.15:
47
- Nietzsche, La Naissance de la tragédie (1872) ; Le
Crépuscule des idoles (1888), § Le problème de Socrate.
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األجناس واألنواع.وهذا كله من أجل تحديد صحيح لماهيات األشياء.
وبالتالي ،لم يستطع سقراط أن يكون مذهبا فلسفيا محددا ،بل قدم
توجيهات تخص الماهيات التي سيشتغل عليها أفالطون فيما بعد من
أجل تأسيس مذهبه الفلسفي المثالي.48
عالوة على ذلك ،فقد تبنى سقراط ،في دراسة النفس اإلنسانية
منهج االستقراء العقلي ،والقياس
والتصورات األخالقية،
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.
وتتيمز فلسفة سقراط بحواريتها التساؤلية التوليدية التي تأثر بها
أفالطون كثيرا في جمهوريته .49وتستند هذه الحوارية السقراطية

 - 48مراد وهبه :نفسه ،ص.16:
 - 49أفالطون :جمهورية أفالطون ،ترجمة حنا خباز ،دار القلم ،بيروت ،لبنان ،بدون
تاريخ للطبعة.
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إلى التساؤل اإلشكالي ،والتهكم الساخر ،50والحوار التوليدي؛ إذ
كان يطرح األسئلة الفلسفية 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-
50

- 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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وكانت قابلة -إال أنه يولد نفوس الرجال.واألمثلة كثيرة في
51
محاورات أفالطون على هذين النهجين".
ومن ناحية أخرى ،فقد 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 ،فقد 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 ،فقد حاول سقراط  ،بمنهجه الحواري التساؤلي التوليدي ،أن
يعيد بناء المفاهيم الواقعية والمعرفية والمجتمعية على أسس منطقية
سليمة ،فقد دفع الشباب اليوناني إلى التجرد من المفاهيم الخاطئة
التي تمثلوها عبر التقاليد والعادات واألعراف ،بالشك فيها أوال ،ثم
 -51يوسف كرم :تاريخ الفلسفة اليونانية ،مطبعة لجنة التأليف والنشر والنشر،
القاهرة ،مصر ،الطبعة الثالثة 1953م ،ص.52:
37

دحضها بالعقل والمنطق والحجاج المتدرج ثانيا ،بغية بناء مجموعة
من المفاهيم العقلية البسيطة على أسس عقلية موضوعية ثالثا.
ومن هنا ،ف قد 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
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المشتركة ،ومناقشتها بالشك والنقض والدحض والمناظرة قصد
تحصيل الحقائق البديهية الكبرى .ويسمى منهج سقراط بأسلوب
إلينخوس() )Elenchusالذي يعني الحوار ،أو المجادلة ،أو
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
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لألجوبة المتعددة .بهذا ،يضع مايير أحد أركان نظريته في
52
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 ،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
53
واضحة ،والتعبير عنها في مذهبه واضح جلي يغني عن السؤال".
وعلى الرغم من ذلك ،فقد طرح أفالطون أسئلة تأسيسية متنوعة،
والسيما السؤال الميتافيزيقي في مختلف حواراته الجدلية
والسقراطية ،وقد خلف لنا خمسة وثالثين ( )35حوارا متنوعا.54
 - 52محمد علي القارصي ( :البالغة والحجاج من خالل نظرية المساءلة)،
صص390:
 - 53محمد علي القارصي  :نفسه ،صص.391-390:
54
- Victor Goldschmidt, Les Dialogues de Platon, Paris, PUF,
1935.
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وقد 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 يتحول الجواب عنده إلى سؤال حواري جدلي بامتياز.
لذا ،أعطى 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 ،فقد 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
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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 البحث الذائب عن الحق والجمال ،وما الجمال عنده
55
سوى الخير 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

 - 55زكريا إبراهيم :مشكلة الفلسفة ،مكتبة مصر ،القاهرة ،مصر ،دون تأريخ
للطبعة ،ص.23-22:
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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 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 أرسطو " السؤال تابعا للجدل ووجها من
.56
وجوهه المتعددة"
ومن هنا ،يالحظ ميشيل ما يير أن الفلسفة اليونانية التي طرحت
مجموعة من األسئلة كسؤال األرخي ،وسؤال المعرفة ،وسؤال
 - 56محمد علي القارصي  :نفسه ،ص.391 :
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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".57
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.
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 مايير 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
-Michel Meyer :De la problématologie : philosophie,
science et langage ,p :57.
نقال عن محمد علي القارصي  :نفسه ،ص.391 :
57
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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"58.
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.
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

 - 58محمد علي القارصي  :نفسه،ص.392-391:
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تعريف بسيكولوجي قلنا :إن كل سؤال هو حاجز أو صعوبة اختيار.
فهو ،بالتالي ،نداء إلى اتخاذ قرار."59
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 هذا أن المجاز بصفة عامة ،واالستعارة بصفة
خاصة ،يقوم بدور حجاجي تخييلي وهووي ،ويمارس دوره
التأثيري من جهة ،ودوره اإلقناعي من جهة أخرى.وقد يتحول
المجاز إلى بناء تساؤلي مفتوح يثير إشكاالت عدة على مستوى
اللوغوس والتفكير.
 - 59محمد علي القارصي  :نفسه،ص.393:
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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 من الجواب ،وتبقى بقية الوجوه متعلقة
60
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
 - 60محمد علي القارصي  :نفسه،ص.396:
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المتخاطبين ،بما فيهم :المرسل والمرسل 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".61
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
62
موضوع األسئلة قبل أن 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
-M.Meyer : Questions de rhétorique, Hachette, Le Livre de
Poche, Biblio-essais, 1993,p :143.
62
- M.Meyer : Questions de rhétorique, p : 143.
61
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هنا ،تكون الفلسفة والبالغة والحجاج بمثابة فن التساؤل ،وطرح
اإلشكاالت.
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 المخالفة لمذهبه ،ولكن ميشيل
مايير يبقى مع ذلك شديد االتصال بنظرية شاييم بيرلمان (Chaïm
) Perelmanفي البالغة والحجاج ، 63وهي 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
64
والثقافية .أما ميشيل مايير  ،فيبدو محترزا من ذلك".
63

- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique,
Presses
Universitaires de France, Paris, 1958.
 - 64محمد علي القارصي  :نفسه،ص.402-401:
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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.
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 قِتَا ٍل فِي ِه قُ ْل﴾...
سأَلُونَكَ ع َِن ال َّ
﴿يَ ْ
سأَلُونَكَ عن الخمر والميسر قل ﴾...
﴿ َي ْ
سأَلُونَكَ عن اليتامي قل ﴾...
﴿و َي ْ
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 ْ
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سأَلُونَكَ عن ذي القرنين قل ﴾...
﴿ويَ ْ
سأَلُونَكَ عن الجبال فقل﴾...
﴿و َي ْ
ع ِة أ َ َّي َ
سا َها ﴾...
سا َ
﴿ َي ْ
ان ُم ْر َ
سأَلُونَكَ ع َِن ال َّ
يالحظ أن هذه اآليات عبارة عن خطابات ونصوص في شكل أسئلة
وأجوبة صريحة ومباشرة ،والشيء نفسه نجده في هذه اآليةَ ﴿:و ِإذَا
َان ۖ
َ
يب أ ُ ِج ُ
سأَلَكَ ِعبَادِي عَنِي َف ِإنِي قَ ِر ٌ
يب َدع َْوةَ الدَّاعِ إِذَا َدع ِ
شد َ
ُون.﴾ 65
يب وا ِلي َو ْليُ ْؤ ِمنُوا ِبي لَ َعلَّ ُه ْم َي ْر ُ
فَ ْل َي ْ
ست َ ِج ُ
تتضمن هذه اآلية صيغة التساؤل﴿ إذا سألك عبادي عني﴾ ،وصيغة
ان ۖ
الجواب الصريح ﴿فَإِنِي قَ ِر ٌ
يب أ ِجيب دَع َْوة َ الدَّاعِ ِإذَا دَ َ
ع ِ
فَ ْليَ ْست َِجيب وا ِلي َو ْليؤْ ِمنوا بِي لَعَلَّه ْم يَ ْرشدونَ ﴾.
ع ِة أ َ َّي َ
ان
سا َ
والشيء نفسه نجده في هذه اآلية﴿ :يَ ْ
سأَلُونَكَ ع َِن ال َّ
سا َها قُ ْل ِإنَّ َما ِع ْل ُم َها ِع ْن َد َر ِبي َال يُ َج ِلي َها ِل َو ْق ِت َها ِإ َّال ُه َو ثَقُلَتْ ِفي
ُم ْر َ
ع ْن َها قُ ْل
سأَلُونَكَ َكأَنَّكَ َح ِف ٌّي َ
اوا ِ
ض َال تَأ ْتِي ُك ْم ِإ َّال بَ ْغتَةً َي ْ
ال َّ
ت َو ْاأل َ ْر ِ
س َم َ
اس َال يَ ْعلَ ُمون﴾. 66
َّللاِ َولَ ِك َّن أ َ ْكث َ َر النَّ ِ
إِنَّ َما ِع ْل ُم َها ِع ْن َد َّ
﴿ وأقسموا باهلل جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من
إحدى األمم فلما جاءهم نذير مازادهم إال نفورا﴾ ،67و﴿قالوا أإذا
متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون﴾...68
وقد يكون الجواب القرآني صريحا من جهة ،أو مضمرا من جهة
أخرى.

 - 65اآلية  ،186سورة البقرة ،القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن األزرق.
 - 66اآلية  ،187سورة األعراف ،القرآن الكريم برواية ورش عن نافع عن األزرق.
 - 67اآلية  ،38سورة النحل.
 - 68اآلية  ،47سورة الواقعة.
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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 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" .69ومما يثبت
أنه خطاب كثرة مخاطباته حتى جعلت معرفة هذه المخاطبات في
70
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

-Emile Benveniste : Problèmes de linguistique
générale,1,Editions Gallimard,1966,p :246.
 - 70محمد صولة :نفسه ،ص.41:
69
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القرآن حجاجا وال مراء ،إذ من تعريفات الحجاج أنه عمل غرضه
دائما أن يغير وضعا قائما"71.
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
يك ون 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 أسلوبية تسمه بميسم
72
خاص ،وتطبعه بطابع مميز اليكاد يشاركه فيه غيره".
وقد 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
73
تفكيك بين عناصر متكاملة في إبراز المواقف الحجاجية".

 - 71محمد صولة :نفسه ،ص.43:
 - 72محمد صولة :نفسه ،ص.53:
 - 73الهادي حمو :مواقف الحجاج والجدل في القرآن الكريم ،مطابع النهضة ،تونس،
طبعة 1981م ،ص.193:
53

ومن جهة أخرى ،يرى الباحث المغربي أبو بكر العزاوي أن القرآن
خطاب حجاجي وحواري بامتياز ،74مادام 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 المسائل المهمة في المنطق اإلسالمي ،باعتباره
أسلوبا ديناميا عمليا للوصول إلى الحقيقة ولتكوين القناعات.وبين
فيه أيضا أن الحوار كان أسلوب األنبياء في الدعوة وتبليغ رسالتهم
75
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
 - 74انظر :أبو بكر العزاوي :الخطاب والحجاج ،األحمدية للنشر ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 2007م.
 - 75أبو بكر العزاوي :حوار حول الحجاج ،األحمدية للنشر ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 2010م ،ص.70:
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والحقيقة وآفاق التأويل في نماذج ممثلة من تفسير سورة البقرة)
للباحث التونسي علي الشبعان.76
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 ،فقد
ارتبط حجاج السؤال 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"77.
ويعني هذا أن القرآن الكريم يؤدي مجموعة من الوظائف الحجاجية
العامة والخاصة  ،بواسطة أساليبه المنطقية ،واالستداللية،
والتساؤلية،والجدلية ،والبالغية ،واللغوية ،والمعجمية ،والتداولية.
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 ،78و(الكشاف عن
 - 76علي الشبعان :الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل في نماذج ممثلة من تفسير
سورة البقرة ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بنغازي ليبيا ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
األولى سنة 2010م.
 - 77بدر الدين الزركشي :البرهان في علوم القرآن ،الجزء الثاني ،تحقيق :محمد أبو
الفضل إبراهيم ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة
1972م،صص.253-217:
 - 78ابن عاشور :التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر والدار الجماهيرية للنشر
والتوزيع واإلعالم ،د.ت.
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حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل) للزمخشري79؛
ومعرفة أسباب النزول؛ والتمكن من المحكم والمتشابه ،والناسخ
والمنسوخ ،والمقدم والمؤخر ،والمكي والمدني؛ ومعرفة علوم
القرآن كلها؛ والمرور على بواطن القراءات العشر80؛ 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  ،وهو
من دارسي الملفوظات األخالقية قبل ظهور دراسات أستين
البراغماتية " أن قولنا عن شيء ما هو حسن ()it is good

 - 79الزمخشري :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،
الدار العالمية للطبع والنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،طبعة 1968م.
 - 80محمد بن الجزري :النشر في القراءات العشر ،تصحيح علي محمد الضباع،
دار الفكر ،د.ت.
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يعبرعن استحسان عملي من لدنا .وأن قولنا عن شيء آخر هو قبيح
(  )it is badيعني أننا ضده  ،فنحن نعبر عن استقباحنا إياه " .81
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 ".82
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."83..
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 كفارها بدعوتهم إلى اإليمان ( ،)...وإصالح المؤمنين
 81ـ عبد هللا صولة :الحجاج في القرآن  ،ص 150 :
 82ـ عبد هللا صولة :نفسه  ،ص 151 :
 83ـ طه عبد الرحمن :اللسان والميزان أو التكوثر العقلي ،المركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2006م ،ص 230 :
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بتقويم أخالقهم وتثبيتهم على هداهم وإرشادهم إلى طرق النجاح
وتزكية نفوسهم .ولذلك ،كانت أغراضه مرتبطة بأحوال المجتمع
في مدة الدعوة".84
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".85
ومن هنا ،يطرح الخطاب  -حسب ميشيل مايير -مجموعة من
األسئلة الصريحة والضمنية التي تستوجب أيضا أجوبة ضمنية
 - 84محمد الطاهر بن عاشور :التحرير والتنوير ،الجزء األول ،الدار التونسية للنشر
والدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالم ،د.ت ،ص.81:
 - 85عبد هللا صولة :نفسه ،ص.39-38:
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وصريحة؛ حيث يحول المتلقي الخطاب أو النص إلى مجموعة من
األسئلة واإلشكاالت والفرضيات واألطاريح التي تستلزم أن نجيب
86
عنها بأجوبة صريحة أو ضمنية .ومن هنا ،فالنص أو الخطاب
عبارة 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،
87
وإثارة األسئلة هي عنده األساس الذي ينبني عليه الخطاب".
ويكمن الجديد أيضا في كونه قد أعاد " بناء الفلسفة ورسم آفاق
جديدة للتفلسف المعاصر.

 - 86يعرف 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.
 - 87عبد هللا صولة :نفسه ،ص.39:
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،88إنه تفلسف تعددت أبعاده وتداخلت مواضيعه؛ انطلقت مع العلم
 حتى استقرت في91 مرورا باألخالق،90 واألدب89ومنه إلى اللغة
93 92
". األنطولوجيا
دون أن ننسى اهتمامه الكبير بتطوير البالغة في ضوء مقاربة
 كما يبدو،حجاجية فلسفية تساؤلية على غرار أستاذه شاييم بيرلمان
.94 ودراساته القيمة والمثمرة،ذلك في العديد من أبحاثه الجادة

- Michel Meyer :Découverte et justification en science Kantisme, néo-positivisme et problématologie, Klincksieck,
Paris, 1979.
89
- Michel Meyer: Logique, langage et argumentation, Michel
Meyer, Hachette, Paris, 1982, (2e éd., 1985).
88

- Michel Meyer: Meaning and Reading. A philosophical
Essay on Language and Literature, Benjamins, Amsterdam,
91
- 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.
90

- 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- 93
92

- 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).
94
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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 ،فقد أعاد بناء الفلسفة في ضوء 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

De la Nouvelle Rhetorique à la Logique Juridique, avec B.
Frydman; Paris, P.U.F, 2012.
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القريبة والبعيدة ،وربطه بالحجاج من جهة ،والبالغة من جهة
أخرى.
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الفصل الثالث:
نحو مقرر فلسفي تساؤلي
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اليمكن فهم هذا التصور التعليمي التساؤلي الجديد ،واستيعاب
مختلف مراحله ومقاصده القريبة والبعيدة إال بالتوقف عند العناصر
التالية:

الفرع األول :الخطوات المنهجية
يعتمد الدرس الفلسفي التساؤلي على عملية التفلسف باعتبارها عملية
رئيسة اليمكن االستغناء عنها ،وتتولد هذه العملية عن صدمة
االنبهار واالندهاش ،لتؤول تلك الصدمة المدهشة والحائرة إلى
مجموعة من األسئلة التأسيسية التي تتحول  ،بدورها ،إلى إشكاالت
وأسئلة فرعية محورية ،تحوم حول أجوبة استفهامية تصير،
بدورها ،أسئلة جوهرية وتوليدية بالمعنى السقراطي واألفالطوني
صعودا وهبوطا ،وهذا ما يسمى بالجواب التساؤلي ،أو الجواب
اإلشكالي ،أو الجواب االستفهامي.وقد يكون ذلك الجواب أو ذلك
التساؤل صريحا أو ضمنيا ،وفق خاصية االقتضاء واإلضمار
واالستلزام الحواري والجدلي.
ومن هنا ،يلتزم الدرس الفلسفي التساؤلي بالخطوات المنهجية
التعليمية التالية:
 مرحلة الصدمة  :يتحقق التفلسف الفلسفي 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
ميتافيزيقيا 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،
64

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.
ويندرج التفكير الميتافيزيقي ضمن مرحلة الدهشة الفلسفية الصادمة.
) (La métaphysiqueمن أهم
ومن ثم ،تعد الميتافيزيقا
المباحث العويصة التي انشغلت بها الفلسفة منذ انبثاقها إلى يومنا
هذا؛ نظرا لما تطرحه من إشكاالت وأسئلة معقدة كلية ومطلقة،
ضمن وضعيات سياقية تجريدية مركبة وصعبة ،تستلزم مجموعة
من الحلول الفلسفية واألجوبة التساؤلية المدهشة والمحيرة .ويعني
هذا أن الميتافيزيقا خطاب تساؤلي بامتياز ،أو جواب تساؤلي بصفة
خاصة .أي :ترد الميتافيزيقا في شكل تساؤالت جذرية عميقة حول
هللا ،واإلنسان ،والعالم ،والمصير ،والخلود ،والقيم ،والمعرفة...
وتتحول األجوبة التي تطرحها الفلسفة الميتافيزيقية إلى تساؤالت
وإشكاالت معقدة مفتوحة من الصعب التيقن منها واقعيا ،وتجريبيا،
وعلميا .وقد أصبح العلم  ،اليوم ،بدوره ،عبارة عن فرضيات
ميتافيزيقية قائمة على التخمين واالحتمال واالفتراض ،كما نجد ذلك
جليا في تصورات الفيزياء النسبية عند ألبرت
إنشتاين( ، )Albert Einsteinعلى سبيل التمثيل.
وتعنى الفلسفة الميتافيزيقية التساؤلية بالبحث في األصول والعلل
األولى لألشياء ،وما يسمى في الفلسفة اليونانية باألرخي َ(،)Archè
بالتوقف عند أصل العالم أو الكون ،والبحث عن علة الوجود
األولى ،أو علة العلل ،أو رصد العلة الفاعلة أو الصانعة أو
المحركة ،والبحث عن الخالق األول ،أو العالم األول الذي صدرت
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عنه الكثرة .وقد كانت الفلسفة ما قبل سقراط أولى فلسفة تبحث في
أصول األشياء المتغيرة أوالثابتة.
وتعد المدرسة اإليلية بجنوب إيطاليا أول مدرسة فلسفية تهتم
بالميتافيزيقا األنطولوجية التي تهتم بالوجود .ويعد الفيلسوف
باريمندس الفيلسوف الحقيقي الذي طرح فلسفة الوجود األنطولوجي
بشجاعة وقوة وجرأة .ونجد نظرية العلل واضحة عند أرسطو الذي
تحدث عن العلل األربع :العلة الفاعلة ،والعلة الغائية ،والعلة
السببية ،والعلة الصورية...
وتتميز الفلسفة الميتافيزيقية التساؤلية بالبحث في الماهيات
والجواهر ،دون االهتمام باألعراض الشكلية الثانوية  ،كما عند
سقراط وأرسطو وأفالطون على سبيل المثال .وقد انتقل أرسطو من
الفيزياء الطبيعية إلى الميتافيزيقا ،بالبحث عن الماهية والجواهر؛
ف قد أثبت أن الحقيقة التكمن في إدراك عالم المثل ،بل في إدراك
العالم المادي الواقعي .وتتأسس تلك الحقيقة على رصد الجواهر
العقلية ،وليس البحث في األعراض الشكلية والثانوية .وللتمثيل،
تتغير أشكال الشجرة من فصل إلى آخر ،لكن الذي يبقى هو الجوهر
والماهية الحقيقية للشجرة .ومن هنا ،فلقد انتقل أرسطو من سؤال
الطبيعة واألنطولوجيا إلى سؤال المعرفة بالماهيات والجواهر ،وقد
سبقه إلى ذلك سقراط وأفالطون.
وعليه ،تستند الميتافيزيقا التساؤلية إلى التأمل المجرد ،واالنطالق
من الدهشة 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
بالفالسفة الميتافيزيقيين دون سائر الناس اآلخرين .ويعني هذا كله
أن األسئلة الميتافيزيقية تتحول إلى خطابات مدهشة تحير اإلنسان
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السائل  ،وتستفزه دائما ليطرح مجموعة من اإلشكاالت الرئيسة
والعويصة التي تتعلق بمصير اإلنسان ،والبحث عن ماهية الحياة
والموت ،والتفكير في الغيبيات ومستقبل اإلنسان...
 مرحلة السؤال :تتحول الصدمة ،كما قلنا سابقا ،إلى تساؤل
تاسيسي.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 التفلسفي 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 .
وتتميز الميتافيزيقا التساؤلية بكونها تساؤال منهجيا حول األلوهية،
وأصل ال كون  ،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 ومقلقة 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 الميتافيزيقا بحث استفهامي وتساؤلي وإشكالي .وفي
هذا ،يقول ميشيل مايير ":العلم هو الميتافيزيقا من حيث الضرورة
التي ينطلق منها ،والتي تضمن حقيقة قضاياه .وعلى كل ،هذا ما
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اعتقدناه منذ مدة.أما اآلن فقد انتبهنا إلى أن األساس هو االستفهامية
نفسها ،وأ ن 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 األنطولوجيا في العلم الذي يؤكد بقول متواطىء ماهو
95
موجود ،الشيء الذي يمنحه بعدا ميتافيزيقيا بشكل قبلي".
وعليه ،تتميز الميتافيزيقا بطرح أسئلة أنطولوجية مجردة في شكل
إشكاالت فلسفية عويصة ،أو في شكل أسئلة استفهامية لبناء الحقيقة
العلمية أو الفلسفية .وبهذا ،تكون الميتافيزيقا معنية بطرح األسئلة
أكثر من األجوبة.
وغالبا ،ما تتحول الدهشة الميتافيزيقية إلى تساؤالت جوهرية
مؤسسة للفكر اإلنساني .ويعني هذا أن الميتافيزيقا ،في تطورها
عبارة عن أجوبة ألسئلة وجودية ،ومعرفية،
التاريخي،
وأخالقية.لذا ،تعد األسئلة أهم من األجوبة .ومن هنا ،تحمل
الميتافيزيقا 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 الميتافيزيقية،
مادامت هي أجوبة ألسئلة افتراضية يطرحها المتلقي االفتراضي.
 - 95ميشيل 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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وتتمثل مهمة الميتافيزيقا في طرح األسئلة الجذرية العميقة
والكبرى ،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.
وبناء على ما سبق ،يمكن التوقف عند مجموعة من األسئلة
واإلشكاالت الميتافيزيقية التي عرفتها الفلسفة اإلنسانية إلى يومنا
هذا كسؤال 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 اإلنسان عند الوجوديين
وغيرهم؛ وسؤال األخالق عند حنا أرندت ،مثال؛ وسؤال البيئة في
الفلسفة األلمانية المعاصرة...
 مرحلة الجواب :تتحول األسئلة الفلسفية 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 إ يجاد الحلول واألجوبة الممكنة لبناء خطاب فلسفي
حجاجي مقنع ومؤثر.
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يمكن تطبيق نظرية الملكات لتقديم الدرس الفلسفي التساؤلي من أجل
تطوير الملكات التالية :ملكة التأمل ،وملكة التفلسف ،و ملكة
التفكير ،وملكة النقد ،وملكة التساؤل ،وملكة تحويل األجوبة إلى
أسئلة جوهرية وتأسيسية.
وتتخذ كلمة الملكة  ،في الشروح اللغوية ،بعدا أخالقيا  ،وتعني
التعامل الجيد ،والحذق ،والكياسة .وفي الوقت نفسه ،تعني الكلمة
الصنعة .بيد أن الملكة في المعجم الوسيط تعني" صفةٌ راسخةٌ في
ق
ي
ٌّ
خاص لتناول أَعما ٍل معيَّنة بحذ ٍ
النفس ،أو هي استعدادٌ عقل ُّ
ومهارة" ، 96مثل :الملَكة ال َعدَدِية ،والملكة اللغوية ،والملكة
الموسيقية ،وملكة الخطابة ،والملكة الشعرية ،وقد تدل الملكة على
الملك واالمتالك.أي :ما أستطيعه وأملكه ،أو قد تعني حسن المعاملة
مع الخدم واألصحاب .ويقال :يتمتع بملكة فنية عالية .وجمع ملكة
ملكات ،وهو جمع المؤنث السالم .ومن هنا ،فالمكلة لغة هو نوع من
االستعداد النفسي والفطري والعقلي لتناول أعمال معينة بحصافة،
وحنكة ،ونضج ،وإبداع ،وذكاء ،ودقة ،ومهارة ،وإتقان ،وجودة،
وإدراك ،وصنعة...ومن ثم ،فاإلنسان يمتلك مجموعة من الملكات
العقلية الفطرية الوراثية والملكات المكتسبة عن طريق التعلم،
والدربة ،والممارسة ،والتعلم ،والتجريب .ويعني هذا أن ثمة ملكات
وراثية فطرية عقلية  ،وملكات تجريبية وحسية مكتسبة .ويعني هذا
أن اإلنسان تتحكم فيه الوراثة والبيئة معا.أي :إنه كائن فطري
ومكتسب على حد سواء.
وتأسيسا على ماسبق ،فثمة مجموعة من الملكات التي يمتلكها
اإلنسان ،كالملكة اللغوية ،والملكة الموسيقية ،والملكة المنطقية،
 - 96انظر :إبراهيم مصطفى ،وأحمد حسن الزيات ،وحامد عبد القادر ،ومحمد
النجار :المعجم الوسيط ،دار النشر :دار الدعوة  ،تحقيق :مجمع اللغة العربية .
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والملكة الغنائية ،والملكة الطبيعية ،والملكة الفنية ،والملكة الشعرية،
وملكة الحفظ ،وملكة الخطابة ،وهلم جرا ...وتدل الملكة ،في
المعاجم الحديثة ،على القدرة  ،والطبع ،والسليقة ،والصفة الراسخة
في النفس.
ويمكن ترجمة كلمة الملكة بـ ( ،)Maturitéويقصد بها النضج،
والحصافة ،والحنكة ،واإلبداع ،واليناعة ،واإلدراك ،وبلوغ
الرشد 97...بيد أن هناك من يترجمها بـ ( ، )Compétenceبمعنى
الكفاءة المضمرة التي يمكن من خاللها توليد جمل المتناهية العدد
حسب اللساني األمريكي نوام شومسكي(.)N.Chomsky
ومن حيث االصطالح ،فالملكة هي التي نحصل عليها بالمران،
والدربة ،والتعلم ،والصقل ،والمعاناة ،والتكرار حتى تصبح صفة
راسخة في النفس في المتكلم .ومن جهة أخرى ،قد تدل على
المهارة ،والصناعة ،والجودة ،والكفاءة .ومن المعلوم أن الملكات
هي تلك القدرات التي يكتسبها اإلنسان وراثيا أو تجريبيا ،وينتج من
خاللها تحصيل مجموعة من المعارف والمهارات والمواقف
والميول بمهارة وحذق ودراية .عالوة على ذلك ،فالعقل مجرد ملكة
من الملكات التي يستخدمها اإلنسان على مستوى التفكير إلى جانب
الخيال ،والذاكرة ،والمنطق ،والتجريد ،والتخييل...
ولقد تحدث علماؤنا القدامى ،بشكل من األشكال ،عن الملكات
تلميحا أو تفصيال ،وخاصة في مجال اللغة ،والنحو ،والبالغة،
واللسان ،وربطوها بالسليقة ،والطبع ،والفطرة ،والقدرة ،والكفاءة،
والمهارة ،والصناعة ،واإلبداع ،والذوق .ويعرفها الشريف
الجرجاني على النحو التالي  ":الملكة هي صفة راسخة في النفس.
 - 97جبور عبد النور وسهيل إدريس :المنهل فرنسي-عربي ،دار العلم للماليين،
بيروت ،لبنان ،الطبعة التاسعة 1986م ،ص.652:
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فالنفس تحصل لها هيئة بسبب فعل من األفعال ،ويقال لتلك الهيئة
كيفية نفسانية ،وتسمى حالة ما دامت سريعة الزوال؛ فإذا تكررت
ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيها وصارت بطيئة
الزوال ،فتصير ملكة .وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقا". 98
ويعني هذا أن الملكة حالة مستمرة وبطيئة راسخة في نفس
اإلنسان ،وتنبني على أفعال مكررة إلى أن تتحول الملكة إلى عادة
وخلق وصناعة.
ويربط إخوان الصفا الملكة بالعادة والمهارة...":واعلم أن العادات
الجارية بالمداومة عليها تقوي األخالق الشاكلة لها ،كما أن النظر
في العلوم والمداومة على البحث عنها والدرس لها  ،والمذاكرة فيها
يقوي الحذق بها والرسوخ فيها  ،وهكذا المداومة على استعمال
الصنائع والتدرب فيها يقوي الحذق بها واألستاذية فيها99" ...
وتعني الملكات لدى إخوان الصفا الحذق والمهارة والرسوخ في
الشيء ،والمداومة ،والدربة ،والمران ،والتكرار .ويعني هذا أن
الملكات مقترنة بالجودة واإلتقان والمهارة واإلدراك الجيد لألشياء
والصنائع .وينضاف إلى ذلك أن من أهم خطوات التعلم الحفظ،
والمحاكاة  ،والتكرار ،والتجريب ،والدربة ،واإلكثار من التمارين.
وفي هذا الصدد ،يقول ابن خلدون":اعلم أن اللغات كلها ملكات
شبيهة بالصناعة ،إذ هي ملكات في اللسان للعبارة عن المعاني
وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانها  ،وليس ذلك
بالنظر إلى المفردات  ،وإنما هو بالنظر إلى التراكيب ،فإذا حصلت
الملكة التامة في تركيب األلفاظ المفردة للتعبير بها عن المعاني
المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الكالم على مقتضى الحال
 - 98الشريف الجرجاني :كتاب التعريفات ،الدار التونسية للنشر ،تونس1971،م.
 - 99إخوان الصفا :رسائل إخوان الصفا ،دار بيروت،لبنان1983 ،م.
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بلغ المتكلم حينئذ الغاية من إفادة مقصوده للسامع  ،وهذا هو معنى
البالغة ،والملكات التحصل إال بتكرار األفعال؛ ألن الفعل يقع أوال
وتعود منه للذات صفة ،ثم تتكرر فتكون حاال ،ومعنى الحال أنها
صفة غير اسخة ثم يزيد التكرار فتكون ملكة .أي :صفة راسخة ،
فالمتكلم من العرب حين كانت ملكته اللغة العربية موجودة فيهم
يسمع كالم أهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن
مقاصدهم ،كما يسمع الصبي استعمال المفردات في معانيها ،فيلقنها
أوال ،ثم يسمع التراكيب بعدها ،فيلقنها كذلك ،ثم اليزال سماعهم
ل ذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم واستعماله يتكرر إلى أن
يصير ذلك ملكة وصفة راسخة ،ويكون كأحدهم .هكذا ،تصيرت
األلسن واللغات من جيل إلى جيل ،وتعلمها العجم واألطفال ،وهذا
هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة العربية بالطبع .أي :بالملكة
األولى التي أخذت عنهم ،ولم يأخذوها عن غيرهم  ،ثم إنه لما
فسدت هذه الملكة لمضر بمخالطتهم األعاجم ،وسبب فسادها أن
الناشىء من الجيل صار يسمع في العبارة عن المقاصد كيفيات
أخرى غير الكيفيات التي كانت للعرب أيضا ،فاختلط عليه األمر ،
وأخذ من هذه ،فاستحدث ملكة ،وكانت ناقصة عن األولى  ،وهذا
معنى فساد اللسان العربي100".
وتعني الملكة عند ابن خلدون السليقة  ،والسجية الفطرية  ،والحدس
اللغوي ،وإنتاج اللغة األم .كما تدل الملكة على كونها صفة راسخة
في النفس .وبالتالي ،ترتبط الملكة عند ابن خلدون بالملكة البالغية
واللغوية ليس إال .وتشبه هذه الملكة ما تحدث عنه نوام شومسكي
في إطار التمييز بين الكفاءة واإلنجاز ،وما تحدث عنه فرديناند
دوسوسير حينما تحدث عن اللغة ،والكالم ،واللسان .ويتردد
 - 100ابن خلدون :مقدمة ابن خلدون ،دار الرشاد الحديثة ،دار الفكر ،د.ت،
ص.555-554:
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مصطلح الملكة عند ابن خلدون كثيرا ،فهي مدخل لكل دراسة
لسانية وغير لسانية ،و هي الصفة الراسخة في وجدان الكاتب أو
اللغوي أو النحوي للتمييز بين الخطأ والصواب ،ومعرفة الخير من
الشر ،والتفريق بين الحسن والقبيح ،وهي بمثابة معيار للتمييز بين
الصحيح اللغوي من الالحن والمحال الرديء ،والتفريق بين الغث
والسمين .ويتحقق تحصيل الملكة بالطبع والسليقة والجبلة الفطرية،
أو تتحصل باالكتساب التدريجي إلى أن تصبح ملكة طبيعية في
نفس اإلنسان ،مصقولة بالدربة ،والحصافة ،والمهارة .
وقد تعني الملكة في البيان امتالك الذوق بإدراك أسرار البالغة
البيانية نظما ،وبالغة ،وطبعا ":اعلم أن لفظة الذوق يتداولها
المعتنون بفنون البيان ،ومعناها حصول ملكة البالغة للسان ،وقد
مر تفسير البالغة أنها مطابقة الكالم للمعنى من جميع وجوهه
بخواص تقع للتراكيب في إفادة ذلك ،فالمتكلم بلسان العرب والبليغ
فيه يتحرى الهيئة المفيدة لذلك على أساليب العرب وأنحاء
مخاطباتهم ،وينظم الكالم على ذلك الوجه جهده101".
ويعني هذا أن الذوق ملكة وجدانية بها ندرك أسرار الجمال في
التراكيب البالغية ،ونتوصل إلى مواطن تميزها فنيا وجماليا.وهذه
الملكة وجدانية تكتسب عن طريق التكرار ،والدربة ،والمران،
وتذوق النصوص األدبية.
ويذكر ابن خلدون في كتابه (المقدمة) مجموعة من الملكات
الرئيسة ،مثل :ملكة الحفظ ،وملكة الفهم ،وملكة الذوق .وتصقل هذه
الملكات باللغة والبيان والبالغة والنحو وعلوم اآلداب حفظا وفهما.
ومن هنا ،البد أن تترسخ الملكات في نفوس المتعلمين بالمران
 - 101ابن خلدون :نفسه ،ص.562:
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والدربة والمجاهدة ،حتى تترسخ في نفوسهم  ،وتصبح مطبوعة
وفطرية وسليقية.
ملكات الدرس التساؤلي:
 تقوية ملكة التأمل الفلسفي لدى متعلمي الفلسفة بالتعليم الثانوي
التأهيلي .
 تطوير ملكة التساؤل الميتافيزيقي لدى متعلم الثانوي التأهيلي.
 تأهيل ملكة األشكلة عند متعلم الثانوي التأهيلي.
 تعويد متعلم الثانوي التأهيلي على ملكة التساؤل الصريح
والمضمر.
 تحويل ملكة التساؤل إلى أجوبة استفهامية وإشكالية عميقة
ومعقدة.
 تمهير المتعلم بمختلف اآلليات الحجاجية التي تسعفه في
التفاوض والنقاش حول األسئلة الكبرى والجوهرية.
 تربية المتعلم على التفكير النقدي التساؤلي الحر.
 ربط القدرات التساؤلية العقلية بالقدرات المنهجية ،والمهارية،
والتواصلية ،والتقنية ،والثقافية.

جذاذة الفلسفة التساؤلية
المقاطع
التدريسية
المقطع األولي

لحظات الدرس
لحظة الصدمة

طبيعة السؤال
السؤال
االستكشافي
الصادم
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محتوى
التساؤل
استكشاف
الدرس ،بتأمل
الظواهر

تقنيات
التساؤل
العصف
الذهني-
الحوارية
العقالنية-

الفلسفية
والميتافيزيقية
الكبرى،
وتحويلها إلى
سؤال فلسفي
تأسيسي.
المقطع الوسطي

لحظة السؤال

المقطع الختامي

لحظة الجواب

الجدل الهادف-
التفاوض-
النقاش البناء-
الحجاج
االستداللي

العصف
السؤال التساؤلي طرح
الذهني-
اإلشكاالت
الحوارية
والتساؤالت
الكبرى في شكل العقالنية-
الجدل الهادف-
أشكلة
التفاوض-
ووضعيات
النقاش البناء-
مشكلة معقدة
الحجاج
وصعبة
االستداللي
وعميقة.
العصف
الجواب التساؤلي البحث عن
أجوبة لألسئلة الذهني-
الحوارية
الكبرى،
وتحويل األجوبة العقالنية-
الجدل الهادف-
إلى تساؤالت
التفاوض-
محورية،
النقاش البناء-
وإشكاالت
الحجاج
صريحة
االستداللي
وضمنية.

الفرع الثالث :وحدات المقرر التساؤلي
يمكن اقتراح مجموعة من الوحدات الدراسية التي يستند إليها مقرر
الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي بصفة خاصة ،ومقرر
الفلسفة بالوطن العربي بصفة عامة ،وفق المخطط أو الشكل التالي:
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الجذع المشترك
ست وحدات دراسية
سؤال الفلسفة.
 سؤال المنهج.
 سؤال الكتابة.
 سؤال الميتافيزيقا.
 سؤال السؤال.
 سؤال الحجاج.

الثانية

السنة األولى من السنة
البكالوريا
البكالوريا
ست وحدات دراسية
ست وحدات دراسية
 سؤال العنف.
سؤال الوجود.
 سؤال اإلنسان.
 سؤال المعرفة.
 سؤال األخالق.
 سؤال الدين .
 سؤال الفن.
 سؤال المجتمع.
 سؤال البيئة.
 سؤال الثقافة.
 سؤال الرقمنة.
 سؤال النفس.

وخالصة القول ،تلكم نظرة مختصرة إلى التصور الجديد في
تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي بالمملكة المغربية بصفة
خاصة ،والوطن العربي بصفة عامة ،يتمثل في األخذ بمقاربة
الملكات من جهة ،واالعتماد على الدرس الفلسفي التساؤلي من جهة
أخرى ،بالت ركيز على األسئلة المحورية الكبرى ،وتحويلها إلى
أجوبة استفهامية وحجاجية.
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من

خاتمة
وخالصة القول ،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".102
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 والفرضيات واألطاريح التي تستلزم أن نجيب
103
عنها بأجوبة صريحة أو ضمنية .ومن هنا ،فالنص أو الخطاب
 - 102عبد هللا صولة :نفسه ،ص.39-38:
 - 103يعرف 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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الفلسفي عبارة عن أجوبة صريحة أو ضمنية عن أسئلة موغلة في
الصعوبة والتعقيد واإلشكال ،وتحتاج هذه األسئلة إلى تفكيك
وتقويض وبناء مرة أخرى.
ومن هنا ،ف قد اعتمدنا على طرح ميشيل مايير في تدريس الفلسفة
بالتعليم الثانوي التأهيلي بالمغرب والوطن العربي على حد سواء،
بتحويل دروس مقرر الفلسفة إلى أسئلة استكشافية كبرى تأسيسية
ومحورية وحجاجية بامتياز ،وفق مقاربة بيداغوجية تراثية عربية
أصيلة  ،ولكن في ثوب جديد  ،تسمى هذه المقاربة التدريسية
بنظرية الملكات.
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ثبت المصادر والمراجع
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 -19السكاكي :مفتاح العلوم ،ضبط نعيم زرزور ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 1987م.
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المدارس ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2011م.
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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 فيالشريعة والقانون.
 تابع دراساته الجامعية في الفلسفة وعلم االجتماع. أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوينبالناظور ،تخصص الديدكتيك والبيداغوجيا.
 أستاذ األدب الرقمي بماستر الكتابة النسائية بكلية اآلداب تطوان . أستاذ الرواية ومناهج مابعد الحداثة وأصول البحث العلميبماستر النثر العربي القديم.
 باحث في السوسيولوجيا ،والسيكولوجيا ،والبيداغوجيا،واألنتروبولوجيا ،والعلوم القانونية والسياسية ،والفن ،والفلسفة
والفكر اإلسالمي ،والقانون والشريعة.
89

 أستاذ األدب العربي ،ومناهج البحث التربوي ،وعلم النفسالتربوي ،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) لمنتجهعبد هللا فركوس ،وإخراج علي الطاهري
 حصل مقاله (نظرية ما بعد االستعمار) على جائزة الموقعالسعودي (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.90

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  ،وفنالكتابة الشذرية ،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 والجرائدوالدوريات الوطنية والعربية.
 نشر أكثر من ألف ومائتي مقال علمي محكم وغير محكم ،وعدداكثيرا من المقاالت اإللكترونية .وله ( )176كتاب ورقي ،وأكثر من
( ) 300كتاب إلكتروني منشور في مواقع عدة ،كموقع (جميل
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حمداوي) ،و موقع (المثقف) ،وموقع (األلوكة) ،وموقع (أدب
فن)...
 ومن أهم كتبه :محاضرات في لسانيات النص ،وسوسيولوجياالثقافة ،وميادين علم االجتماع ،وأسس علم االجتماع ،والعوالم
الممكنة بين النظرية والتطبيق ،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 ،و نظريات 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 والتطبيق ،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...
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الغالف الخارجي:
يطرح هذا الكتاب الذي بين أيديكم تصورا أو اقتراحا جديدا يتعلق
بمقرر الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي بالمملكة المغربية بصفة
خاصة ،والوطن العربي بصفة عامة ،بتجاوز مختلف المقاربات
السابقة التي وظفت في تدريس الفلسفة كالمقاربة التاريخية،
والمقاربة المضمونية أو الموضوعاتية ،والمقاربة البنيوية التكوينية،
والمقاربة المفاهيمية .بمعنى أن هذا التصور الجديد يقترح مقاربة
أخرى في تدريس الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي ،وفي مختلف
األسالك الجامعية ،ويمكن حصرها في المقاربة التساؤلية التي
تنصب على طرح األسئلة الكبرى  ،أو تعليم الفلسفة من خالل
األسئلة الجوهرية التي تبنى عليها الخطابات واألنساق الفلسفية
المختلفة.
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