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مقدمة
من المعروف أن البالغة فن القول ،والبيان ،والتعبير ،والتخييل .وفي اآلن
نفسه ،تعد أداة للتأثير واإلقناع واالقتناع  ،والتحكم في عواطف المخاطب،
وتعزيز القيم األخالقية أو تصحيحها ،أو جعل اآلخر يقتنع بما يطرح عليه
من القرارات أو وجهات النظر المختلفة؛ بل تتأرجح البالغة بين المتعة
والفائدة على حد سواء .ومن ثم ،يمكن الحديث عن بالغة التخييل من
جهة ،وبالغة اإلقناع من جهة أخرى؛ بل يمكن اإلشارة إلى بالغة الصور
مع رومان جاكبسون  ،وجيرار جنيت ،وجماعة مو؛ وبالغة الحجاج مع
أرسطو ،وإيسقراط ،وشايم بيرلمان ،وأولبريخت تيتيكا ،وآخرين...
و أكثر من هذا يمكن الحديث عن بالغتين رئيستين هما :البالغة الكالسيكية
التي ترتبط بالشعرية األرسطية ،والبالغة الجديدة التي تقترن بشايم
بيرلمان وأولبريخت تيتيكا وآخرين...
وعليه ،تعد البالغة علما جديا مهما يحمي القوانين ،وينظم المناظرات
والنقاشات والسجاالت العمومية ،ويسهم في التعليم والتثقيف ،ويساعد
المتعلمين على امتالك زمام الخطابة  .وبالتالي ،تقدم البالغة للمتكلمين
آليات اإلقناع والتخييل واإلبداع وإنتاج الصور األدبية والفنية والجمالية.
وهنا ،يمكن التمييز بين اإلنسان الباحث المقالي الذي يستند إلى
الموضوعية العل مية في الكتابة والنقاش والبحث ،واإلنسان البالغي
والخطابي الذي يتميز بتلفظ مؤثر ومعبر؛ حيث تحس ،في ما يكتبه أو ما
يتلفظ به ،بتدفق االنفعاالت الجارية ،وفوران حرارة المشاعر المنسابة.
فضال عن صدق الخطاب ،وصخب الحركة والعاطفة ،واإلحساس بالقلق
الثائر ،والشعور بتوتر التعبير والتلفظ.
ومن جهة أخرى ،فقد أدرك اإلنسان اليوم " أن العلم اليمكنه أن يحل
مشكالته العملية اليومية التي يواجهها في الحياة ،كما ثبت لديه أن توصيل
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آرائه -التي اليستطيع أن يحيا من دونها -يحتاج إلى وسيلة أكثر إنسانية
تنأى به عن صرامة العلم وتجنبه أساليب اإلكراه والتطويع وكل ما يشير
إلى عنف الخطاب الذي اليبتعد كثيرا عن العنف الجسدي .ومن هنا تنبثق
أهمية البالغة بوصفها األداة األكثر إنسانية في تواصل األفراد داخل
1
المجتمع وتواصل الشعوب داخل هذا العالم الذي يحتويهم".
لذا ،آثرنا أن نخصص هذا الكتاب للبالغة الجديدة ،بالتوقف عند مفهومها،
وروادها ،وآفاقها العلمية والمنهجية  ،برصد الهنات والسلبيات  ،وذكر
اإليجابيات المحتملة ،واقتراح الحلول الممكنة.
وفيييي األخيييير ،أسيييأل أ عيييز وجيييل أن يلقيييى هيييذا الكتييياب استحسيييانا ليييدى
المتلقي .وأشكر أ وأحمده على علمه ونعمه وفضيائله الكثييرة التيي ال تعيد
وال تحصى .وأ ولي التوفيق.

 - 1محمد مشبال وعبد الواحد التهامي العلمي( :تقيم المترجمين) ،الحجاج في التواصل
لفيليب بروطون ،المركز القومي للترجمة ،القاهرة ،مصر ، ،الطبعة األولى 2013م،
ص.10:
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الفصل األول:
وضعية المخاطب في ضوء جمالية التلقي
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مر النقد األدبي في الغرب بعدة مراحل كبرى ،ويمكن حصرها في ما
يلي:
 مرحلة الذوق مع االنطباعيين كجول لوميتر ،وأناتول فرانس ،وأندريه
جيد؛
مرحلة التأريخ األدبي مع جوستاف النصون ...؛
 مرحلة النفس مع مجموعة من النقاد النفسانيين ،كفرويد ،وشارل
مورون ،وجاك الكان ،ومارت روبير...؛
 مرحلة المرجع الواقعي مع الواقعية االشتراكية (جورج لوكاش،
وبليخانوف ،)...والبنيوية التكوينية مع لوسيان كولدمان ،وجاك لينهاردت،
وروني جيرار...؛
مرحلة النص مع البنيوية اللسانية والسردية والسيميائيات كما عند
فالديمير بروب ،وتودوروف ،وروالن بارت ،وكلود بريمون ،وأمبرطو
إيكو ،وغريماس ،وجوزيف كورتيس..؛
 مرحلة األسلوب مع مجموعة من األسلوبيين ،مثل :ميخائيل باختين،
وفينوغرادوف ،وغريفتسوف ،وإيف تادييه ،وبيير غيرو...؛
مرحلة الموضوعة أو التيمة مع غاستون باشالر ،وجان ستاروبنسكي،
وبيير ريشار...؛
 مرحلة (مابعد الحداثة) التي ركزت على مجموعة من المفاهيم
والقضايا  ،مثل :التأويل ،والتفكيك ،والتاريخ ،والبيئة ،والمصادر ،
والجنوسة ،والجنس ،واالستشراق  ،والجمالية ،والقراءة...
وما يهمنا في هذا الصدد هو التوقف عند نظريات القراءة التي تبلورت مع
مجموعة من األسماء ،كولفغانغ آيزر( ،)Izerوهانز روبير
يوس( ،)Jaussوأمبرطو إيكو( ، )U.Ecoوروالن بارت ()R.Barthes
8

 ،وميشيل شارل ( ، )M.Charlesوتزتيفان تودوروف (، )Todorov
ورايمون ماهيو ( ، )Raymond Mahieuوفرناند هالين ()F.Hallyn
 ،وستانلي فيش( ،)Stanly Fishوميشال أوتن ( ، )Ottenوروبرت
إسكاربيت(...)R.Escarpit
هذا ماسوف نرصده في كتابنا هذا الذي عنوناه بـ(نظريات القراءة في
النقد األدبي ) ،على أساس أن ليس هناك قراءة نقدية وأدبية واحدة ،بل
هناك عدة قراءات تختلف من تصور إلى آخر.
ونرجييو ميين أ عييز وجييل أن ينييال هييذا الكتيياب إعجيياب القييراء األفاضييل،
وينال كذلك رضا النقاد والمثقفين المتخصصين .ونعتيذر عين كيل األخطياء
التييي نكييون قييد ارتكبناهييا فييي هييذا الكتيياب؛ ألن اإلنسييان ضييعيف بطبعييه،
يعرف بالسهو ،والعجيز ،والنسييان ،والتقصيير .وأ نسيأل أن يجعيل عملنيا
خالصا لوجهه الكريم ،وهو حسبنا ،ونعم الوكيل.
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الفصل األول:
قراءات النقد األدبي

المطلب األول :سياق االهتمام بنظريات القراءة
لم يظهر االهتمام بالقارئ أو المتلقي إال بعد مرحلة البنيوية والسيميائيات
التي ركزت كثيرا على النص ،بشكل من األشكال ،وأقصت بشكل كلي
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مفهوم المؤلف ،والمرجع ،والسياق ،واإلحالة .وكان التركيز على النص
باعتباره مجموعة من البنيات الداخلية المغلقة ،وعالما من العالمات
اللغوية واأليقونات البصرية .بيد أن النص في منظور السيميائيات قد أخذ
حيزا كبيرا من االهتمام على حساب القارئ الذي اهتم به روالن بارت،
وتودوروف ،وأمبرطو إيكو .ومن ثم ،فقد جاءت نظريات القراءة في
مرحلة (مابعد الحداثة)(1960-1980م) لتعيد االعتبار للمتلقي ،بعد أن
تسيد المؤلف زمنا طويال مع علماء النفس ،ومؤرخي األدب ،وكتاب السير
الذاتية .وبعد ذلك ،استأسد النص مع البنيويين والسيميائيين لمدة البأس بها.
وعليه ،فلم يبرز دور القارئ إال مع نظريات (مابعد الحداثة)
( ، )Postmodernismeوتطور النظريات الحديثة كالتأويلية،
والفينومينولوجيا ،والتداوليات ،والنقد الثقافي ،والنقد النسائي ،والتاريخية
الجديدة ...ومن ثم "،برز دور القارئ كعنصر فعال في تناول النص
وعملية التحليل والتأويل واإلدراك والسرد والقص .ولعل مايزيد في
صعوبة تحديد هذه المدرسة هو إفادة ممارسي هذا النوع من النشاط النقدي
من الطروحات الحديثة سواء اللغوية منها أو النفسية أو الحفرية أو البنيوية
أو التقويض أو مكتشفات النقد النسائي .ولما لم يكن لهم مدرسة توحد
غايتهم أو تحدد منهجيتهم ،فإن كل من اهتم بالقارئ أو القراءة هو منتسب
وإن لم ينتسب إلى هذا التوجه :سواء كان هو روالن بارت أو كان هارولد
بلوم .وا ألسماء التي ترتبط بهذا النوع من النقد هي في األصل األسماء
األلمانية ،خاصة التي قامت على مقوالت الناقد الهولندي رومان إنغاردن،
أمثال :فولفغانغ آيزر وهنز روبرت يوس .أما على الجانب األمريكي،
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فهناك نورمان هوالند وجيرالد برنس ،وغيرهم كثير".

 سعد البازعي وميجان الرويلي :دليل الناقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت،لبنان ،الطبعة الثانية  ،سنة 2000م  ،ص.191-190:
2
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بيد أن االهتمام بالقارئ كان قبل فترة (ما بعد الحداثة) بكثير ،فقد ظهر
نوع من العناية بالمتلقي حتى مع البنيويين والسيميائيين أنفسهم ،وكذلك مع
الشعراء ،والكتاب ،والمثقفين .وإذا كانت البنيوية اللسانية قد أغفلت
المؤلف ،والتاريخ ،والطبقة االجتماعية ،وكل مايمت بصلة إلى المرجع،
فإن البنيويين الجدد،مثل :تزتيفان تودوروف  ،وجاك دريدا ،وجوليا
كرستيفا  ،وروالن بارت ،وأمبرطو إيكو ،وميكائيل ريفاتير ...قد أولوا
أهمية بالغة للقارئ؛ لما له من دور مهم في فهم النص ،وتفسيره ،وتأويله.
ومن اإلشارات األولى إلى دور القراء ما نجده في النقد األدبي اإلنجليزي
على عهد إدغار أالن بو( ، )Edgar Allen Poeوما كتبه شارل
والشاعر الرمزي فاليري
بودلير(، )Charles Baudelaire
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( )Valeryالذي قال":ألشعاري المعنى الذي تحمله عليه".
ومهما يكن من أمر "،فإن االهتمام بالقارئ جاء رد فعل على إهمال
السياق الخارجي  ،وصب االهتمام على النص ذاته(مقولة النقد الجديد)،
فجاء نقد التلقي أو االستقبال ليقلب المقولة تماما ،ويركز على سياقات
النص المتعددة التي تفضي إلى إنتاجه واستقباله أو تلقيه .من هنا ،كان
استقبال النص يستتبع االهتمام بالقارئ ،وبعملية القراءة ،وتحديد معنى
النص وتأويله .ولئن كانت مثل هذه العناصر جزءا من العملية النقدية
عموما ،فإن أهمية القارئ أو هويته لم تكن إشكالية في السابق .فاألسئلة
التي تعنى بمن هو القارئ؟ وكيف يستقبل النص ويتلقاه؟ لم تكن مطروحة.
وقد يستغرب المرء النتائج التي يمكن الوصول إليها عندما يكون القارئ
4
أو هويته هي محور العملية النقدية".
وقد صنفت نظريات القراءة جنس القراء إلى عدة أصناف؛ حيث يمكن
الحديث عن القارئ النموذج عند أمبرطو إيكو ،والقارئ الجامع عند
- Paul Valéry : OEUVRES.ed.Pléade.Paris.
 ميجان الرويلي وسعد البازعي :نفسه،ص.191:12
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ميكائيل ريفاتير ،والقارئ الخبير عند فيش ،والقارئ المرتقب عند وولف
( ،)Wolfوالقارئ القصدي عند إيفيس شفيل( ،)Yves Chevelوالقارئ
المثالي عند آيزر ،والقارئ الخيالي عند آيز أيضا ،والقارئ الضمني عند
آيزر كذلك ،والقارئ الملتزم ،والقارئ المستهدف ،والقارئ المورط،
والقارئ المسقط ،والقارئ التاريخي...،
وقد تحدثت نظ ريات القراءة عن الخبرة االفتراضية عند المتلقي،
فاشترطت فيه مجموعة من الخبرات :كأن يمتلك الخبرة العادية ،والخبرة
اللسانية ،والخبرة المعجمية ،والخبرة اإليديولوجية ،والخبرة التواصلية،
والخبرة المنطقية ،والخبرة المعرفية ،والخبرة األخالقية ،والخبرة
5
التاريخية ،و الخبرة الثقافية ،والخبرة النفسية ،والخبرة االفتراضية...
كما حددت مجموعة من اآلليات التي تعتمد عليها نظريات القراءة،
كالمسافة الجمالية ،وأفق انتظار القارئ ،وملء الفراغات ،والخطة
اإلستراتيجية ،والقطب الفني والجمالي ،والقطب الداللي،والتناص،
والسياق ،والوقع الجمالي ،والتأويل،واالتصال األدبي ،والمعنى ،والنص
المغلق ،والنص المفتوح ،والصورة الذهنية ،وفجوات النص ،والتفاعل،
والروابط واالستنتاجات ،والمعرفة الخلفية ،واإلطار المرجعي،واألعراف
والتقاليد والقواعد ،والتجربة المألوفة،واالستجابة ،ولذة النص،وإشباع
الرغبة ،ومتعة القراءة ،والهوية الذاتية ...ومن ثم ،فقد كانت نظريات
القراءة تتبع منهجية قائمة على اإلدراك التوقعي واالفتراض المسبق،
والفهم الداخلي للنص ،والتأويل السياقي والذاتي.

المطلب الثاني :نظـــريات القـــراءة
ليست هناك نظرية واحدة تهتم بالقراءة ،بل هناك قراءات متعددة ومختلفة
ومتباينة ،فكل قراءة تحلل النص األدبي في ضوء منهج معين ،ويمكن
 نوال بنبراهيم :جمالية االفتراض من أجل نظرية جديدة لإلبداع المسرحي ،دار األمان،الرباط،المغرب ،الطبعة األولى 2009م ،صص.142-128:
5
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تحديد بعض هذه القراءات التي يمكن حصرها في :القراءة
الفينومينولوجية ،والقراءة النفسية ،والقراءة التأويلية ،والقراءة الشعرية،
والقراءة السوسيولوجية ،والقراءة السوسيونقدية ،وبالغة القراءة ،والقراءة
السيميائية ،وجمالية التلقي أوالتقبل ،والقراءة التواصلية ،والقراءة الرقمية
االفتراضية...
الفرع األول :القـــراءة السيكولوجية
تقوم القراءة النفسية أو السيكولوجية بقراءة النص األدبي في ضوء
المقاربة النفسية ،برصد الالشعور النصي والالوعي األدبي داخل
النصوص األدبية إن فهما ،وإن تفسيرا .ويعلم الكل أن القراءة النفسية
بدأت مع سيغموند فرويد( )S.FREUDالذي اكتشف منطقة الالشعور،
وربط هذه المنطقة باألنا واألنا األعلى ،واستكشف مجموعة من العقد
كعقدة أوديب ،وعقدة إلكترا ،وعقدة النقص .كما تحدث عن مجموعة من
المفاهيم النفسية كالتعويض ،والكبت ،والتسامي ،وزالت اللسان ...وتبعه
تالمذته في ذلك ،فقد ركز يونغ ()YOUNGعلى الالشعور الجمعي،
واهتم أدلر( )ADLERبنظرية النقص .كما درس شارل
بودوان( )Ch.BAUDOUINالعقد النفسية في مجال اإلبداع الفني،
واهتمت مارت روبير( )MARTHE ROBERTبنشأة الرواية
بالتركيز على عقدة أوديب.
وال ننسى القراءات التي قام بها كل من بارليت ،وميشيل مورون ،وجاك
الكان ،وجان بيلمان نويل( )Jean Bellemin-Noëlالذي اهتم بالقراءة
النفسية والالشعور النصي  ،ودراسة النص في مرحلة ما قبل الطبع .6بيد
أن القراءة النفسية تركز كثيرا على الجوانب النفسية الشعورية
والالشعورية ،وتهمل الجوانب النصية ،والجمالية ،واالجتماعية،
6

- Jean Bellemin-Noël: Le texte et l'avant-texte: Les brouillons
d'un poème de Milosz, Paris: Larousse, 1972.
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والتاريخية؛ مما سيدفع القراءات الالحقة إلى تجاوزها ،والبحث عن بدائل
منهجية أخرى.
الفرع الثاني :القـــراءة التأويلية
من المعروف أن التأويل هو شرح ،وفهم ،وتفسير؛ والبحث عن المعاني
التي يزخر بها النص أو الخطاب في عالقته بالمبدع ،أو في صلته
بالسياق ،والمرجع ،واإلحالة ،والمقصدية .ومن ثم ،فقد بدأ التأويل مع
تحليالت فرويد النفسية؛ ألن مايقوم به هذا المحلل النفسي هو مجرد
تفسيرات وتأويالت شعورية والشعورية.كما أن الظاهراتية
والفينومينولوجية عبارة عن مقاربة تأويلية ليس إال.
وإذا كان هوسرل قد شغل قراءته التأويلية في فهم النصوص الدينية
وتفسيرها ،فإن هانز جورج غادامير قد طبقها في تفسير النصوص األدبية
وتأويلها .وهكذا ،يحاول غادامير  ،في كتابه( الحقيقة والطريقة)
(1975م)  ،أن" يبرهن أنه مهما كانت نوايا المؤلف ،فإن معنى العمل
األدبي الينضب أبدا إذا أخذنا هذه النوايا بعين االعتبار .فالعمل األدبي
ليس جامدا ،بل يمر عبر سياقات تاريخية وثقافية مختلفة .وتمكن هذه
الحقيقة وجود معان جديدة ومختلفة يتم تصورها في العمل ،والتي اليمكن
أن يكون قد تصورها المؤلف أو الجمهور المعاصر .ليس ثمة إمكانية
معرفة أي نص في سياق أدبي نقي أو كما هو تماما ،إذ يتوقف ما ينقله
العمل لنا على طبيعة األسئلة التي نطرحها على هذا النص ،وعلى قدرتنا
أيضا على فهم السياق التاريخي الذي تم فيه كتابة العمل وتصوره .فيمكننا
أن ندخل في العالم الغريب ألعمال األدب الماضية  ،ولكننا دائما ندمج هذا
7
العالم الغريب في عالمنا الخاص".
 - 7ديفيد كارتر :النظرية األدبية ،ترجمة :د .باسل المسالمه ،دار التكوين ،دمشق ،سوريا،
الطبعة األولى سنة 2010م،ص.89:
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ويرى غادامير أن تأويل النصوص واألعمال األدبية يتحقق عبر التحيز
واستكشاف العادات والتقاليد التي تشترك فيها جميع مؤلفات األدب .كما
ينبغي االعتماد أيضا في القراءة التأويلية على األعمال الكالسيكية،
ومراعاة الكاتب ،والعمل ،والسياق التاريخي ،ويسمى هذا بدائرة التأويل.
ويمكن أن نستحضر ضمن القراءة التأويلية الناقد األمريكي ي .د.هيرش
جونيور الذي تأثر كثيرا بفلسفة هوسرل الظاهراتية .فقد انتقد كثيرا
ماذهب إليه هايدغر وغادامير ،وإن كان يشترك مع غادامير في بعض
النقط الجوهرية ليس إال .ويحاول هيرش ،في كتابه( الصدق في التفسير)
(1967م) ،أن يبرهن بدوره أن ثمة"تفسيرات صحيحة ومختلفة للنص ،
ولكنها كلها يجب أن تكون متوافقة مع المعنى المقصود من قبل المؤلف.
كما يتفق هيرش مع غادامير أن العمل يمكن أن يعني أشياء مختلفة ألناس
مختلفين في أوقات مختلفة ،ولكنه يميز بين المعنى واألهمية .وتبقى
المعا ني غير متغيرة ،ولكن أهمية العمل يمكن أن تتغير عندما يتغير
8
السياق التاريخي".
بيد أن السؤال األساس والجوهري هو :كيف نعرف نوايا الكاتب؟ وكيف
يمكن األخذ بأن المعاني التتغير  ،ولكن الذي يتغير هو أهمية العمل مع
مرور الوقت .لكن الواقع يبين لنا أن المعاني تتغير ،بدورها ،من ناقد إلى
آخر .وفي هذا الصدد ،يقول دافيد كارتر في كتابه( النظرية األدبية)":
اليقدم هيرش االفتراض أن يمكننا دائما معرفة نوايا المؤلف .إذ يمكن أن
تكون اآلن غير قابلة لالكتشاف ،ولكن هذا اليغير موقفه الفلسفي األساسي:
أن المعنى األدبي بطريقة ما مطلق ،ويقاوم التغيير .وإن عمل النقاد هو
إعادة بناء النوع األدبي الجوهري للنص .ويقصد هيرش بذلك األعراف
الجمالية العامة ،ونظرة العالم التي تقرر معاني المؤلف المقصودة.

 ديفيد كارتر :نفسه ،ص.90:16
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إن مشكلة نهج هيرش هو أنه يفترض أن المعنى يمكن أن يوجد بصرف
النظر عن اللغة التي يعبر من خاللها .وثمة مشكلة أخرى هي أنه ،في
أغلب األحيان ،وبشكل افتراضي من المستحيل إيجاد فوارق واضحة جدا
بين مايعنيه النص لمؤلفه وقت إنشائه ،وما يعنيه للناقد الحديث ،فالخط
9
الفاصل بينهما اليمكن رسمه ببساطة".
وهكذا ،التطرح التأويلية الهيرمينوطيقية مع هيرش منهجية معينة،
والطريقة محددة في القراءة؛ ألن القراءة لها عالقة بموهبة الفرد وتجربته
الشخصية وثقافته " ،غير أنه إذا كانت القراءة ترتبط بالحدس ،وإذا كان
هذا األخير وظيفة لعوامل فردية ،فإنه يوجد في هذه الحالة معيار لتصديق
القراءات .وفي المقام األول ،فكل قراءة يجب أن يكون لها انسجامها
الداخلي الذي يقوم بإعطاء صورة عن انسجام العمل األدبي .لكن هناك
أيضا انسجام خارجي ،فالقراءة اليمكنها أن تتعارض مع بعض المعطيات
الموضوعية (التاريخية ،واللغوية ،إلخ )...التي تتعلق بالعمل األدبي .وتبعا
لذلك ،فإن قراءات مختلفة يمكن أن تكون متعارضة  ،ذلك ألن أي تأويل
ما اليجب أن يكون احتماليا فحسب ،بل وأكثر احتماال من تأويل آخر،
10
وهناك معايير للتفوق النسبي"...
وتستند القراءة التأويلية عند بول ريكور إلى الدائرة التأويلية التي تتكون
من مرحلة ماقبل الفهم ،ومرحلة الفهم ،ومرحلة التأويل التي تستحضر
الذات ،واإلحالة ،والسياق .وهكذا ،تكون القراءة الـتأويلية مرتبطة أشد
االرتباط بخاصية التأويل الذاتي والسياقي.

الفرع الثالث :القــــراءة التفكيكية

 ديفيد كارتر :نفسه ،ص.91-90: روالن بارت وآخرون :نظريات القراءة ،ترجمة :عبد الرحمن بوعلي ،دار الحوار،الالذقية ،سورية ،الطبعة األولى سنة 2003م ،ص.90:
9
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ترتبط القراءة التفكيكية بالفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا  ،و هذه القراءة
هي منهجية وليست منهجية ،وهي قراءة وليست قراءة .بمعنى أن قراءته
تقع بين بين ،بين الداخل والخارج ،بين البنية والسياق .ومن ثم ،فهي تعتمد
على االختالف ،والتقويض ،والتفكيك ،والتشتيت ،والتأجيل .وقد استهدفت
التفكيكية المقوالت المركزية الغربية بالنقد والتقويض  ،وتحطيم
اللوغوس ،والطعن في الميتافيزيقا الغربية التي تعتمد على العقل
والحضور .كما انتقدت الدال الصوتي الذي يحيل على المؤسسات
المهيمنة ،واستبدلته بالدال الكتابي الذي يترك وراءه آثار الكتابة وبصماته
الخالدة .ودافع جاك ديريدا عن الغياب في مقابل الحضور المؤسساتي ،ولم
يعترف باألجناس األدبية ،بل تعامل مع األعمال والكتب واآلثار بشكل
كلي.
ومن ثم ،تقوم القراءة التفكيكية على تغييب االنسجام ،وتقويض النظام،
وتشتيت العضوية الكلية ،والبحث عن المتضاد ،والمتناقض ،والمختلف،
والمتنوع  ،في إطار ثقافة متعددة ومتنوعة ومختلفة تنمحي فيها األصول،
والهويات ،واألعراق .وإذا كانت القراءة التفكيكية منهجية فلسفية ،فإن
التفكيكيين األمريكان كبول دومان( ،)Paul De manوهيليس
ميلر( ،)Hillis Millerوهارولد بلوم ( ،)Harold Bloomوجوفري
هارتمان ( ،)Geoffrey Hartmannقد حولوها إلى قراءة أدبية
وسيميولوجية وبالغية ،ضمن ما يسمى بمدرسة ييل(.)Yale

الفرع الرابع :سوسيولوجيا القراءة
يقصد بسوسيولوجية القراءة البحث في الشروط المادية والنفسية
والمؤسسية لمباشرة القراءة ،بالتركيز على اإلنتاج ،والتوزيع ،واالستهالك
 .بمعنى أن القراءة السوسيولوجية هي قراءة تجريبية تدرس ثالثة مكونات
مهمة في عملية اإلبداع هي :اإلنتاج ،والتوزيع ،واالستهالك.
18

ويمثل هذه السوسيولوجية روبير إسكاربيت( )Robert Escarpitالذي
يتتبع سير الكتاب والمبدعين ،برصد أصولهم االجتماعية ،والمهنية،
واألسرية .كما يناقش هذا الدارس االعتبارات المادية ومشكل التمويل في
ارتباطها بالكتابة ،والنشر ،والتوزيع.
وقد بين الدارس أن باريس هي أكبر مدينة استوعبت مجموعة كبيرة من
المبدعين ،والكتاب ،والمثقفين .ويذهب أيضا إلى أن الكاتب يعيش عن
طريق التمويل الذاتي من خالل استفادته من حقوق الطبع والنشر ،ومن
تمويل خارجي يتمثل في الجوائز ومؤسسات رعاية اآلداب .أما على
مستوى النشر ،فهناك عمليات ثالث :عملية اختيار الكتاب من قبل لجن
القراءة ،وعملية الطبع التي ترتكن إلى مجموعة من التقنيات الجمالية
واالصطناعية التي تسمح بتسويق الكتاب ،وعملية التوزيع التي ترافقها
عمليات اإلشهار واإلعالن .أما االستهالك ،فيرتبط بالجمهور ،فهناك
الجمهور المثقف في مقابل الجمهور الشعبي العادي.
ويعتقد روبير إسكاربيت أن الكاتب إنما" يكتب لقارئ أو لجمهور من
القراء ،فهو عندما يضع أثره األدبي ،يدخل به في حوار مع القارئ.
وللكاتب من هذا الحوار نوايا مبيتة يريد إدراكها ،فهو يرمي إلى اإلقناع أو
إلى المد باألخبار أو اإلثارة أو التشكيك أو زرع األمل أواليأس .ومما
يبرهن على أن الكاتب يرمي باإلنشاء األدبي إلى ربط الصلة بالقارئ أنه
يعمد إلى نشر أعماله .ومن هنا ،رأى إسكاربيت أن حياة األعمال األدبية
تبدأ من اللحظة التي تنشر فيها ،إذ هي ،في ذلك الحين تقطع صلتها بكاتبها
11
لتبدأ رحلتها مع القراء".
عالوة على ذلك ،فقد قدم جاك لينهاردت وبيير جوزا بحثا تجريبيا في
موضوع القراءة ،في ضوء سوسيولوجيا األدب والقراءة التجريبية
 حسين الواد :في مناهج الدراسات األدبية ،منشورات الجامعة ،المغرب ،الطبعة الثانيةسنة  ،1985ص.79:
11
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الميدانية  .12ومن هنا ،فسوسيولوجيا األدب هي قراءة تجريبية للمنتج
األدبي أقرب إلى المنظور االقتصادي والتجاري واإلحصائي منه إلى
المنظور النصي والجمالي.

الفرع الخامس :فينومينولوجيا القــــراءة
من أهم نظريات القراءة في الحقل الثقافي الغربي القراءة الفينومنولوجية،
أو القراءة الظاهراتية ،مع هايدجر ،وهوسرل ،وغادامير ،...تلك القراءة
التي ترى أن القارئ عبارة عن ذات واعية تتفاعل مع النص  ،وتمنحه
وجوده  .بمعنى أن الظاهراتية تعقد اتصاال إدراكيا وتفاعليا بين الذات
والموضوع ،فال ذات بال موضوع ،وال موضوع بال ذات .ومن ثم " ،فقد
ارتبطت الهرمينوطيقا بعد فيلهام ديلتي بالظاهراتية عن طريق هايدجر.
فاتخذت طابعا وجوديا ،وكشفت عن الوجود نفسه للذات التي تؤول.
وبالطبع ،فقد غاب التطور الفلسفي الخاص إلشكالية الهرمينوطيقا عن
13
محاولة التطوير هذه".
وتعتمد الظاهراتية على الفهم ،والتفسير ،والتأويل ،والقصدية  .ومن ثم،
فقد ذهب رومان إنجاردن ( )Roman Ingardenإلى أن اإلنتاجات الفنية
هي موضوعات قصدية التتحقق إال بعد تلقيها وقراءتها .ومن هنا،
فاألعمال الفنية والجمالية هي أعمال مفتوحة دالليا ،وبنيات غير مكتملة،
تستوجب من القارئ إتمامها ،وملء فجواتها وثغراتها وبياضها حسب أفق
توقعاته " .فهذه "الالتحديدات" تحتاج إلى من يزيلها بملء فراغات النص
وبياضه ،وهذا هو الدور الذي يضطلع به القارئ الذي ينتج منه تحقيق
الموضوع الجمالي للنتاج .فانطالقا من البنية الخطاطية للنص ،تنقلنا
القراءة إلى الموضوع الجمالي بصفته تحققا فعليا لهذا النص ،وذلك بفضل
12

- J.LEENHARDT et P.JOZA: LIRE LA LECTURE, Lasycomore,
Paris, 1982.
13
 روالن بارت وآخرون :نظريات القراءة ،ص.88:20

ما يقوم به القارئ من تحديدات استكمالية ،ومن تحيين لإلمكانيات ،وملء
للفراغات.
غير أنه ليس هناك تحقق مثالي للنص األدبي والنتاج الفني بشكل عام ،وال
تحققان متماثالن له حتى وإن كانا لنفس القارئ ،ألن ذلك مرتهن بالخبرات
الشخصية واألمزجة والرصيد المعرفي والمتغيرات الزمنية والمكانية
وغير ذلك"14.
أما هانس جورج غادامير ،فقد رأى أن القراءة تعتمد على الفهم الذي يقوم
بإسقاط مفاهيم سياقية تاريخية وأحكام مسبقة على النص ،لتأتي مرحلة
التأويل التي تواجه تلك األحكام المسبقة بمعطيات النص .أما في مرحلة
التطبيق ،فيتم التقابل بين قراءات تأويلية مختلفة  .وما يذكر من حسنات
لغادامير أنه قد بلور مفهوم " أفق انتظار القارئ" الذي وظفه يوس
توظيفا إيجابيا في نظريته الجمالية في مجال القراءة والتقبل.
كما نجد هذا التصور الظاهراتي عند الفيلسوف الوجودي جان بول
سارتر ،عندما تحدث عن مفهومه في كتابه ( ما األدب؟) .ففيه يقدم إجابة
كاملة عن القراءة ،وماهية الكتابة ،ووظيفت" شيئا في ذاته ،وإنما هو كيان
معطل يتحقق وجوده بفعل القراءة .فالعمل األدبي خذروف غريب الوجود
له إال بالحركة .والبد ،إلبرازه إلى الوجود ،من فعل عيني يدعى القراءة،
ووجود هذا الخذروف اليدوم إال بمقدار ماتدوم هذه القراءة ،أما خارجا
عن ذلك ،فال وجود إال لخطوط سوداء على الورق.
عند القراءة نتوقع وننتظر؛ نتوقع نهاية الجملة األولى والثانية والصفحة
الموالية .وننتظر أن نتأكد هذه التوقعات أو تدحض؛ لذلك فإن القراءة
تتكون من مجموعة من الفرضيات ،من أحالم تتبعها يقظة ومن آمال
وخيبات.
 عبد الواحد المرابط :السيمياء العامة وسيمياء األدب ،الدار العربية للعلوم ناشرونومنشورات االختالف ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2010م ،ص.180:
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والموضوع األدبي ليس معطى في اللغة أبدا ،على الرغم من كونه يتحقق
من خاللها؛ إنه بطبيعته صمت ومناقضة للكالم .وهكذا ،يمكننا أن نقرأ
ألف كلمة مضمومة في كتاب دون أن ينبثق معنى األثر؛ ذلك أن المعنى
ليس مجموع الكلمات ،بل هو كليتها العضوية ،واليستطيع القارىء أن
يصل إلى نتيجة إال إذا وضع نفسه دفعة واحدة ،وبدون مرشد تقريبا على
مستوى هذا الصمت"15.
وهكذا ،فالقراة الظاهراتية هي التي تدرس النص األدبي في ضوء
التصورات الفينومينولوجية والتصورات الوجودية؛ حيث يتم الربط بين
الذات القارئة والنص الموضوع في عالقات فلسفية تفاعلية وجدلية.

الفرع السادس :سيميائية القــــراءة
ترتبط سيميولوجية القراءة بروالن بارت ارتباطا وثيقا ،فهو الذي بلور لذة
النص في إطار التعامل مع النص .وهو الذي أعلن موت المؤلف في
كتابه( درس السيميولوجيا)  .16وقد رأى بارت أن الناقد الجديد ليس سوى
قارئ  ،فما عليه إال أن يعيد إنتاج النص مرة أخرى ،وينبغي على
المؤلف أن ينسحب ليحل القارئ محله .فالنقد  -إذا -في نظره قراءة،
وميالد القارئ مرتبط بموت الكاتب .ومن هنا ،يتألف النص" من كتابات
متعددة ،تنحدر من ثقافات عديدة ،تدخل في حوار مع بعضها البعض،
وتتحاكى وتتعارض ،بيد أن هناك نقطة يجتمع عندها هذا التعدد .وليست
هذه النقطة هي المؤلف ،كما دأبنا على القول ،وإنما هي القارئ :القارئ
هو الفضاء الذي ترتسم فيه كل االقتباسات التي تتألف منها الكتابة ،دون
أن يضيع أي منها ،ويلحقه التلف .فليست وحدة النص في منبعه وأصله،
وإنما في مقصده واتجاهه .بيد أن هذا االتجاه لم يعد من الممكن أن يكون
 محمد مريني :سيكولوجية القراءة ،دار النشر جسور ،وجدة ،المغرب ،الطبعة األولىسنة 2007م ،ص.117:
16
 روالن بارت :درس السيميولوجيا ،ص.87-83:15
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شخصيا :فالقارئ إنسان التاريخ له وال حياة شخصية وال نفسية .إنه ليس
إال ذاك الذي يجمع فيما بين اآلثار التي تتألف منها الكتابة داخل نفس
17
المجال".
ومن جانب آخر ،فقد اهتم أمبرطو إيكو بالقراءة ،وميز بين القراءة المنغلقة
والقراءة المنفتحة .كما ميز بين النص المغلق والنص المفتوح كما في
كتابه( األثر المفتوح)(1965م) .18ويرى الناقد المغربي عبد الرحمن
بوعلي أن " جمالية التلقي ليست إال تطويرا لما ذهب إليه أمربطو إيكو من
قبل .أضف إلى ذلك ،أن أمبرطو إيكو نفسه عاد ،فطور في مؤلف آخر
هو( القراءة في الحكاية) (1979م) ما أصبح يسمى بسيميائية القراءة،
وهي منهجية في القراءة تعتمد على المتلقي الذي لم يعد يكتفي بموقفه
السلبي تجاه العمل األدبي ،وتعتمد في أطروحاتها النقدية على ما يسمى
بتداولية النص .ومنذ الوهلة األولى ،يتبين لنا أن منهج إيكو النقدي
السيميائي يعتمد على فاعلية القارئ التي يعتبرها في البداية من طبيعة
استداللية ،فأن نقرأ معناه أن نستنبط  ،وأن نخمن ،وأن نستنتج انطالقا من
النص سياقا ممكنا يجب على القراءة المتواصلة إما أن تؤكده وإما أن
تصححه ،وفي عمله التخميني هذا يتعرض القارىء بما يسميه إيكو
بموسوعته  ،وإذا أردنا ،فاألمر يتعلق بنوع من الترسانة من األفكار أو
بذاكرة جماعية يسلم بها التحليل ،ويجد فيها كل ماهو رائج في السياق
19
السوسيو -ثقافي".
ويقترح ميكائيل ريفاتير ،في كتابه( سيمياء الشعر) (1978م) ،قراءة
سيميائية لدراسة النص األدبي ،متجاوزا قراءة البنيويين للنصوص
األدبية ،ليربط القراءة السيميائية باستكشاف البنيات األساسية المولدة
 روالن بارت :نفسه،ص.87 : أمبرطو إيكو :األثر المفتوح ،ترجمة :عبد الرحمن بوعلي ،دار الحوار ،الالذقية،سورية ،الطبعة الثانية سنة 2001م.
19
 روالن بارت وآخرون :نظريات القراءة ،ص.11:17
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للنصوص على غرار النحو التوليدي الذي يعتني بدراسة البنى العميقة
التي تتحكم في البنى السطحية للجمل .وفي هذا النطاق ،يقول دافيد كارتر
في كتابه( النظرية األدبية) ":يهاجم مايكل ريفاتير تفسير كل من
جاكبسون وليفي شتروس لقصيدة بودلير ":الدردشات" .ويظهر ريفاتير
أن السمات اللغوية التي يزعمون أنهم قد اكتشفوها في القصيدة اليمكن أن
يتصورها القارئ مهما كان مطلعا .وأن العديد من الميزات التي يركزون
عليها ليست جزءا من البنية الشعرية التي يختبرها القارئ .تعتمد قراءة
جاكبسون وشتراوس على معرفة مصطلحاتهم التقنية .يناقش ريفاتير في
كتابه( سيمياء الشعر) أن العناصر في أية قصيدة كثيرا ما تخرج عن
النحو المعتاد .ويجب على القارئ أن يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه
العوامل غير القواعدية  .وهذا يعني تطوير كفاءة خاصة .فالقارئ يفترض
وجود مصفوفة بنيوية ،غالبا ما تكون جملة واحدة أو عبارة ،وقد ال تظهر
فعال في القصدية  ،بل هي مثل جملة مثالية ،وبحد ذاتها تشبه األحكام
األساسية التي يفترضها النحو التوليدي عند نوام تشومسكي .ويتم تعديل
هذه الجملة أو العبارة المثالية في الكالم أو االستخدام الفعلي(مايدعوه
ريفاتير هايبوغرامات) .وقد يكون هذا النمط من قراءة القصيدة مفيدا
بشكل خاص في تفسير القصائد التي تتعارض مع قواعد النحو العادية
(مثل الكثير من قصائد إميلي ديكنسون) ،ولكن هذا النمط من القراءة
محدود في تطبيقه ،وكثيرا ما يؤدي إلى العموميات التي التفسر لماذا
20
تكون أية قصيدة معينة مؤثرة بشكل خاص".
وعليه ،تركز سيميائية القراءة على المتلقي باعتبارها قارئا مفترضا خبيرا
له خبرة كبيرة في إعادة بناء النص تفكيكا وتركيبا ،باستكشاف البنيات
النصية المضمرة ،والبحث عن كيفية بناء الداللة والمعنى عن طريق
المكونات الشكلية والجمالية.
 ديفيد كارتر :نفسه ،ص.95-94:24
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الفرع السابع :بالغـــة القـــراءة
ترتبط بالغة القراءة مع ميشيل شارل ( )Charles Michelارتباطا وثيقا
منذ أن كتب كتابه( بالغة القراءة) سنة 1977م .21وإذا كانت جمالية
التقبل مع يوس قد اهتمت بالتلقي ،فإن بالغة ميشيل شارل قد اهتمت بأثر
هذا التلقي .ولم يهتم ميشيل شارل بالتأويلية التي تبحث عما يقوله النص،
بل كان اهتمامه منصبا على الكلمات وما تريد قوله ،لكن ذلك في عالقة
تفاعلية بين القارئ ولغة النص األدبي .ومن ثم ،فبالغة القراءة هي قراءة
للخطاب في حالة استقباله وتلقيه ،أو تقبله كأثر للتلقي .وإذا كان القارئ
مجرد دور ،فإن القراءة تجربة وعالقة مسجلة داخل النص األدبي تشكل
جزءا منه .ومن ثم ،فإن النص األدبي عبارة عن آليات لغوية وبالغية
تفرض على القارئ نوع القراءة التي ينبغي اللجوء إليها .كما نالحظ أن
القراءة عند مشيل شارل قراءة بنيوية ترصد البنيات البالغية الشكلية
وأثرها في مستوى التلقي .ومن هنا ،يكون شارل قد تأثر بالبنيوية اللسانية
والسيميائيات .ومن ثم ،فالقراءة عند ميشيل شارل قراءة انحرافية عن
المعنى الجاهز للن ص ،والبحث عن المعنى األسمى للنص دون التوقف
عند حد معين ،وملء البياضات والثغرات والفجوات التي تزخر بها
النصوص والخطابات األدبية  .ومن ثم ،يستكشف ميشيل شارل البنيات
التأويلية للنص .بيد أن الباحث لم يتخلص بعد من " ثقل التراث البالغي
22
المعياري ذي الحمولة الميتافيزيقية".

الفرع الثامن :جمالية التلقي أوالتقبل
تعد جمالية التقبل من أهم النظريات المعاصرة التي اهتمت بالقارئ
والقراءة ،ونشأت هذه النظرية في ألمانيا الغربية ،وتنسب لجامعة
كونستانس ،ومن ممثليها  :ياوس وآيزر .وال ننسى كذلك الناقد األمريكي
-Charles Michel: Rhétorique de la lecture, Paris, Seuil, 1977.
 عبد الواحد المرابط :السيمياء العامة وسيمياء األدب ،ص.179-178:25
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ستانلي فيش الذي اهتم كثيرا بنظرية االستقبال .وقد بلورت هذه المدرسة
مجموعة من المفاهيم األساسية ،كأفق االنتظار ،والمسافة الجمالية،
والقارئ الضمني ،وفعل القراءة ،والقطب الفني ،والقطب الجمالي،
ومرحلة استجماع المعنى ،ومرحلة الداللة.
وعليه ،تهتم نظرية التلقي بكيفية تلقي النصوص والخطابات ،وتبيان
الوسائل والطرائق التي تتم بها عملية استقبال الكتابات اإلبداعية .ومن بين
هذه السبل :االفتراض التوقعي المسبق؛ حيث يلتجئ المتلقي إلى طرح
فرضيات وأسئلة متعلقة بالعمل بشكل مسبق ،قبل الدخول إلى القراءة
والتحليل والتأويل ،وتوظيف آلية الربط واالستنتاج التي تنبني على خلق
الروابط الذهنية واللغوية لخلق اتساق النص وانسجامه من أجل إزالة
غموض النص وإبهامه .ومن ثم ،تقوم لسانيات النص في هذا المجال بدور
مهم في تعميق المتلقي بمجموعة من األدوات في مجال االتساق
واالنسجام .وهناك أيضا ملء الثغرات في النص .ويعني هذا أن الكاتب
يترك بياضات فارغة تحتاج إلى ملئها عن طريق التأويل ،والتفسير،
واالستنتاج الداللي والمقصدي؛ حيث يسعى القارئ جاهدا لملء الفراغات
والبياضات  ،واإلجابة عن نقط الحذف  ،والصمت ،والتوقف ،والرفض.
وهناك مجموعة من اإلشارات واألدلة وآثار النص التي يتركها المبدع
لتكون نبراسا للمتلقين ،فيقوم بتفكيك هذه اإلشارات اللغوية والعالمات
السيميائية إن تشريحا ،وإن تأويال  ،وذلك كله لبناء المعنى المفترض الذي
يتغير في الزمان والمكان ،ومن قارئ إلى آخر حسب تغير الظروف
التاريخية  ،وتحول السياقات الخارجية .وهناك مفهوم التوقع ،فهناك أعمال
تراعي أفق انتظارنا ،وأعمال تخيب أفق انتظارنا ،وأعمال تؤسس أفق
انتظارنا .فاألعمال الحداثية هي التي تنتهك أفق انتظارنا لتؤسس أفقا جديدا
 .وقد تكون القراءة عمودية أو أفقية أو مائلة ،وقد تبدأ القراءة من البداية،
أو الوسط ،أو النهاية.
26

وهكذا ،يبحث وولفغانغ آيزر ،في كتابه ( عملية القراءة) (1978م) ،في
أبرز" اإلستراتيجيات المستخدمة في بناء النص ومخزن التيمات أو
المواضيع والتلميحات المستخدمة  .ولقراءة وفهم العمل يجب علينا أن
نكون بالفعل على دراية بالرموز التي تستخدمها هذه القراءة  ،ولكن في
األد ب المحفز والجيد ،فإن المسألة ليست فقط مجرد إعادة تفسير الرموز
المألوفة .إن العمل األدبي المؤثر يجبر القارىء أن يصبح مدركا بشكل
نقدي للرموز المألوفة ،ويجعلنا هذا العمل المؤثر نتساءل حول مدى صحة
هذه الرموز.ولذلك ،فإنه مثال آخر على مادعاه الشكالنيون باإلفراد أو
التغريب  .وبالنسبة آليزر ،إن القراءة النقدية واإلدراكية تجعلنا أكثر فهما
لوعينا الذاتي .ويسلم آيزر بإمكانيات أن يقدم القراء المختلفون تفسير
العمل بطرق مختلفة .بالنسبة له ،ال يوجد تفسير واحد صحيح بالنسبة له،
ولكن التفسير الصحيح يجب أن يكون داخليا متماسكا .وإن أفضل تفسير
هو الذي يمكن أن يوضح أكبر عدد من التفسيرات المتوافقة .كما يجب
على التفسير الصحيح أن يكون محدودا ومعرفا من قبل النص نفسه ،حيث
يجب أن يكون بوضوح تفسيرا لهذا النص وحده ،وليس لنصوص
23
أخرى".
ويعني هذا أن آيزر يرى أن المتلقي الحقيقي هو الذي يرتكن إلى القراءة
النقدية اإلدراكية التي تستشكف الرموز بشكل جيد وواع ،وبطريقة عميقة.
ومن ثم ،فالقراءات متعددة ومتنوعة ،لكن القراءة الصحيحة هي التي
تتوافق مع معنى النص ،وتحترم تماسكه واتساقه وانسجامه ومنطقة
الداخلي العضوي بعيدا عن اإلسقاطات الخارجية ،والتأويالت البعيدة التي
تُقول النص مالم يقله إطالقا.
وعليه ،فقد اهتم آيزر بفعل القراءة نفسها؛ إذ حدد لها ثالثة مبادئ أساسية
هي:القارئ الضمني ،والسجل واإلستراتيجية ،وفكرة النفي باعتبارها
 ديفيد كارتر :نفسه ،ص.92:27
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ترتبط بالطابع النافي في النص األدبي .فالقارئ الضمني هو صورة
الكاتب المختلفة عن الكاتب الحقيقي والسارد داخل النص ،فهو الذي يقوم
القارئ ببنائه انطالقا من النص  .وهو النظام واإلطار المرجعي للنص .أما
اإلستراتيجية ،فهي مجمل الشروط والخطوات التي يمكن اتباعها لفهم
النص وتأويله ،كتلك التي حددها أوستن ضمن ما يسمى بشروط النجاح
التداولي بين المرسل والمتقبل  ،وقد جمعها كرايس ضمن مبدأ التعاون
التداولي ،ومن بين تلك التوجهات العملية في القراءة :التركيز على منظور
معين في القراءة ،وإدراك النص ككلية عضوية جشطالتية ،وتلخيص
النص باستكشاف تيمته وموضوعه ،وتتبع خطية النص ،وملء البياضات
والفراغات والفجوات إلزالة الغموض وااللتباس ،وخلق االتساق
واالنسجام .في حين ،يقصد بالسجل تلك العالمات التناصية والمؤشرات
السياقية السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتاريخية والثقافية والنفسية
التي تساعد المتلقي على تأويل النص ،أو هو ما يسمى بالمعرفة الخلفية أو
موسوعة القارئ  .كما يستهدف النفي إبعاد اإلسقاطات التأويلية الخارجية.
ومن ثم ،تلغي إمكانيات النفي في النص العناصر المألوفة واآلتية من
خارج النص ".فالنص األدبي ينفي جزئيا القواعد التي يدمجها أو يمتصها،
وفي الوقت نفسه يصادر بهذه الحركة النافية على إعادة التقييم الكامل في
إطار فعل القراءة الملموس.24".
ويعني هذا أن النص يخفي نصا آخر ،وينفيه بالبياض أو الكالم  ،لكن
الناقد يبرزه عن طريق آليات التناص واالستنطاق .وهنا ،تتعدد الدالالت،
وتختلف التأويالت ،مادام النفي يمأل البياض والفجوات المضمرة
والمخفية.
أما هانز روبير يوس  ،فيحاول كتابة تاريخ األدب على غرار تصورات
غادامير؛ حيث لن يعتمد في تأريخه على سير الكتاب  ،وال على رصد
 روالن بارت وآخرون :نفسه ،ص.149:28
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الحركات والمدارس األدبية ،بل يستند إلى مقومات جمالية التلقي .بمعنى
أن تأريخ األدب أوتحقيبه يخضع لمجمل القراءات التي يدلي بها القراء في
زمان ومكان معينين؛ ألن القراءة تختلف في الزمان والمكان .ومن ثم،
يوظف يوس مفهوم أفق االنتظار والمسافة الجمالية لمقاربة النصوص
األدبية عبر سياقها التاريخي .وفي هذا الصدد ،يقول دافيد كارتر":
يستخدم يوس مصطلح" أفق التوقعات" لإلشارة إلى المعايير التي
يستخدمها القراء في أي مرحلة معينة ،عندما يريدون دراسة أي عمل من
أعمال األدب .وقد يكون من الممكن إقامة أفق التوقعات لتقييم كيف يمكن
لعمل أن يفسر عندما ظهر للمرة األولى ،ولكن هذا اليشوش معنى دائما أو
نهائيا .ويجب أيضا أال يغيب عن البال أن الكاتب يمكن أن يكتب وفقا
لتوقعات أيامه ،ولكنه أيضا يمكن أن يتحدى هذه التوقعات.وهذا مايحدث
غالبا مع الكتاب الذين اليكونون مشهورين في أيامهم ،ولكنهم يثيرون
إعجاب الكثيرين في عصور الحقة .إن الهدف من تأسيس أفق التوقعات
للعمل هو في نهاية المطاف من أجل السماح بانصهار اآلفاق ،وجعل كل
25
التصورات الصحيحة عنه في وحدة متماسكة".
وهكذا ،يتبين لنا أن مقياس أفق االنتظار هو المعيار الفني الذي يستخدمه
يوس لبناء تاريخ األدب ،بتصنيف القراءات إلى قراءات مراعية ألفق
انتظار القارئ ،وقراءات مخيبة لهذا األفق ،وقراءات مؤسسة له ،وهذا ما
يسميه أمبرطو إيكو بالقراءة المنغلقة والقراءة المنفتحة.
ويستند أفق االنتظار عند يوس إلى ثالثة مرتكزات أساسية يمكن حصرها
فيما يلي:
التجربة السابقة التي يتوفر عليها الجمهور بالنسبة للجنس األدبي الذي
ينتظم داخله النص األدبي؛
 ديفيد كارتر :نفسه ،ص.93:29
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 معرفة األشكال والتيمات والموضوعات والتناص الذي ينبني عليه
النص األدبي؛
رصد التعارض القائم بين اللغة األدبية واللغة اليومية ،أو التقابل
الموجود بين الواقع الحقيقي والعالم المتخيل.
ومن ثم ،فالمسافة الجمالية هي ما تحدثه األعمال األدبية الجيدة والحداثية
من مسافة بين عالم النص وعالم القراءة ،أو ما يحدثه من تفاوت بين
ماتعود عليه من نصوص سابقة ،وما يطرحه النص الجديد من تغييرات
في األفق األدبي والذوق القرائي .إال أن يوس ركز كثيرا على المتلقي،
ولم يبال بأثر التلقي كماعند ميشيل شارل في كتابه(بالغة القراءة)
(1977م).
وتأسيسا على ماسبق ،فقد ظهرت نظرية التأثير والتقبل في ألمانيا في
أواسط الستينيات(1966م) من القرن العشرين ،في إطار مدرسة
كونسطانس وبرلين الشرقية  ،على يدي كل من فولفغانغ إيزر(
 )Wolfgang Iser 26وهانز روبير ياوس( Hans Robert Jaus
)  .27ومنظور هذه النظرية أنها تثور على المناهج الخارجية التي
ركزت كثيرا على المرجع الواقعي ،كالنظرية الماركسية والواقعية
الجدلية ؛ و المناهج البيوغرافية التي اهتمت كثيرا بالمبدع وحياته
وظروفه التاريخية ،والمناهج النقدية التقليدية التي انصب اهتمامها على
المعنى ،بتصيده في النص على أساس أنه جزء من المعرفة والحقيقة
المطلقة؛ والمناهج البنيوية التي انطوت على النص المغلق ،وأهملت

26

- A regarder. Iser: théorie de l’effet esthétique, éd. Pierre Margada.
1985.
27
- A regarder, H. R. Jauss : Pour une esthétique de la réception.
Gallimard. Paris 1978.
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عنصرا فعاال في عملية التواصل األدبي أال وهو القارئ الذي اهتمت به
نظرية التلقي والتقبل األلمانية أيما اهتمام.
وعليه ،ترى نظرية التلقي أن أهم شيء في عملية األدب هي تلك
المشاركة الفعالة بين النص الذي ألفه المبدع والقارئ المتلقي .أي :إن
الفهم الحقيقي لألدب ينطلق من موضعة القارئ في مكانه الحقيقي،
وإعادة االعتبار له باعتباره هو المرسل إليه والمستقبل للنص
ومستهلكه .و هو كذلك القارئ الحقيقي له تلذذا ،ونقدا ،وتفاعال ،وحوارا
 .ويعني هذا أن العمل األدبي ال تكتمل حياته وحركته اإلبداعية إال عن
طريق القراءة ،وإعادة اإلنتاج من جديد ؛ألن المؤلف ماهو إال قارئ
لألعمال السابقة ،وهذا ما يجعل التناص يلغي أبوة النصوص ومالكيها
األصليين.
ويرى إيزر أن العمل األدبي له قطبان :قطب فني ،وقطب جمالي.
فالقطب الفني يكمن في النص الذي يخلقه المؤلف من خالل البناء
اللغوي ،من خالل تسييجه بالدالالت والتيمات المضمونية قصد تبليغ
القارئ بحموالت النص المعرفية واإليديولوجية.أي :إن القطب الفني
يحمل معنى وداللة وبناء شكليا .أما القطب الجمالي ،فيكمن في عملية
القراءة التي تخرج النص من حالته المجردة إلى حالته الملموسة .أي:
يتحقق بصريا وذهنيا عبر استيعاب النص وفهمه وتأويله.
ويقوم التأويل بدور مهم في استخالص صورة المعنى المتخيل ،بسبر
أغوار النص ،واستكناه دالالته المتوارية ،والبحث عن المعاني الخفية
والواضحة ،بملء البيضات والفراغات للحصول على مقصود النص،
وتأويله انطالقا من تجربة القارئ الخيالية والواقعية .ويجعل التأويل من
القراءة فعال حدثيا نسبيا ،اليدعي امتالك الحقيقة المطلقة أو الوحيدة
المتعالية عن الزمان والمكان؛ ألن القراءة تختلف في الزمان والمكان
حسب طبيعة القراء ونوعيتهم .لذلك ،يرى أمبرطو إيكو( ) U.ECOأن
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هناك أنماطا من القراءة والقراء في دراساته عن النص المفتوح والنص
الغائب:
نص مفتوح ،وقراءة مفتوحة.
نص مفتوح ،وقراءة مغلقة.
نص مغلق ،وقراءة مغلقة.
نص مغلق ،وقراءة مفتوحة.
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واليتحقق العمل اإلبداعي المثمر والهادف إال بالمشاركة التواصلية
الفعالة بين المؤلف والنص والجمهور القارئ .ويدل هذا على أن العمل
اإلبداعي يتكون من عنصرين أساسين :النص الذي قوامه المعنى،
ويحيل على تجربة الكاتب الواقعية والخيالية؛ والقارئ الذي يتقبل آثار
النص ،سواء أكانت إيجابية أم سلبية ،في شكل استجابات شعورية
ونفسية ( ارتياح -غضب -متعة -تهييج -نقد -رضا . )...وهذا يجعل
النص األدبي يرتكز على الملفوظ اللغوي(النص) والتأثير الشعوري (
القارئ) على حد سواء ،في شكل ردود مختلفة تجاه حموالت النص.
وهذا إن دل على شيء ،فإنما يدل على أن العمل األدبي يتموقع في
الوسط بين النص والقراءة ،من خالل التفاعل الحميم واالتصال
الوجداني بين الذات والموضوع .أي :بين النص والقارئ .ومن ثم ،
فالعمل األدبي أكبر من النص ،وأكبر من القراءة ،بل هو ذلك االتصال
التفاعلي بينهما في بوتقة منصهرة واحدة.
وإذا كانت المناهج األخرى تركز على اتجاه واحد في القراءة ،تتجه من
النص إلى القارئ  ،فإن منهجية التقبل والقراءة تنطلق من خطين
- A regarder : Umberto Eco : L’œuvre ouverte éd. Seuil. Paris
La structure absente. Ed. Mercure de France. Paris .1972.؛1965
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مزدوجين متبادلين :من النص إلى القارئ  ،ومن القارئ إلى النص على
غرار القراءة الظاهراتية (الفينومينولوجية).
وال يحقق نص المؤلف مقصديته ووظيفته الجمالية إال بفعل التحقق
القرائي ،وتجسيده عبر عمليات ملء الفراغات والبياضات ،وتحديد
ماهو غير محدد ،وإثبات ماهو منفي ،والتأرجح بين اإلخفاء والكشف
على مستوى استخالص المعاني ،بممارسة عملية الفهم والتأويل
والتطبيق .ولن تكون القراءة مثمرة جادة إال إذا وجد القارئ االفتراضي
الخيالي الذي يعيد بناء النص بنقده وتأويله انطالقا من تجربة جمالية
وفنية بعيدا عن تصور القارئ المعاصر الواقعي .وليس للقارئ
الضمني" وجود في الواقع ،وإنما هو قارئ ضمني ،يخلق ساعة قراءة
العمل الفني الخيالي .ومن ثم ،فهو قارئ له قدرات خيالية شأنه شأن
النص .وهو اليرتبط مثله بشكل من أشكال الواقع المحدد،بل يوجه
قدراته الخيالية للتحرك مع النص باحثا عن بنائه،ومركز القوى فيه،
وتوازنه ،وواضعا يده على الفراغات الجدلية فيه ،فيملؤها باستجابات
29
اإلثارة الجمالية التي تحدث له" .
عالوة على ذلك ،تفيد منهجية القراءة في معرفة اآلثار التي تتركها فينا
األعمال األدبية ،والسيما الخالدة والمتميزة منها .ويعني هذا أن ما يهم
هذه النظرية ليس ما يقوله النص ،والمن قاله ،وال ما يقوله من مضامين
ومحتويات وخبرات تبقى نسبية ،بل ما يهمها هو ما يتركه العمل من
آثار شعورية والشعورية  ،وما يتركه كذلك من بصمات ذهنية راسخة
في الشعور المتلقي  ،وما يخلفه من وقع فني وجمالي في النفوس،
والبحث عن أسرار خلود أعمال مبدعين كبار ،وتبيان أسباب ديمومتها ،
واستكشاف حيثيات روعتها ،واستجالء عبقريتها الفنية.
 - 29نبيلة إبراهيم ( :القارىء في النص :نظرية التأثير واالتصال) ،مجلة فصول
المصرية،المجلد ،5العدد،1984 ،1ص.103:
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كما تعيد هذه النظرية قراءة الموروث األدبي واإلبداعي ،بالتركيز على
ردود القراء وتأويالتهم للنصوص وانفعاالتهم ،وكيفية تعاملهم معها في
أثناء التقبل ،وتبيان طبيعة التأثير الذي تتركه نفسيا وجماليا في القراء،
باختالف السياقات التاريخية واالجتماعية.
وهكذا ،يدعو كل من إيزر ويوس إلى إعادة كتابة تاريخ األدب الغربي
في ضوء جمالية القراءة بغية معرفة الذوق السائد ،وتحديد طبيعة
التفكير ،برصد نوع التفاعل بين الذوات والنصوص اإلبداعية،
واستخالص المقاييس الجمالية التي استخدمت في التأويل في أثناء
التطور التاريخي والتحقيب األدبي والنقدي .وفي هذا الصدد ،يقول
يوس " :إذا أردنا كتابة تاريخ أدبي جديد ،من خالل رسم يعيد تكوينه،
انطالقا من بقايا األعمال والتفرعات التاريخية ،والتأويالت ،ودعاوي
التواصل األدبي المتخفاة تحته ،علينا أن نسارع إلى تاريخ التجربة
الجمالية ونظريتها .وتظهر لي ضرورة كل هذا ألنه يمنحنا " الجسر
الهرمنوتيكي" لبلوغ حقب بعيدة في الزمان وفي الثقافات األجنبية ذات
30
التقليد األوربي".
ويشير إيزر أيضا إلى مدى أهمية إعادة تاريخ األدب األوربي اعتمادا
على شهادات القراء ،و رصد ردود قراءاتهم وأذواقهم الجمالية في أثناء
التفاعل بين ماهو شعوري ( القراءة) و ماهو لفظي ( النص) .وفي هذا
السياق ،يقول أيضا ":كيف يتم استقبال النص األدبي من طرف جمهور
معين؟ إن األحكام الصادرة عن اآلثار األدبية تعكس بعض وجهات
النظر وبعض الضوابط السائرة بين الجمهور المعاصر مما يجعل الدليل
الثقافي المرتبطة به هذه األحكام ،يمارس تأمله داخل األدب .وهذا
أيضا ،صحيح حين يعمد تاريخ التلقي إلى شهادات ،القراء الذين
 - 30هانز روبير يوس ( :جمالية التلقي والتواصل األدبي) ،الفكر العربي المعاصر ،بيروت ،
لبنان ،عدد  ،38ص.112:
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يطلقون ،عبر فترات مختلفة من الزمن ،أحكاما على أثر معين .وفي
هذه الحالة ،يكشف تاريخ التلقي الضوابط التي توجه هذه األحكام مما
يشكل نقطة انطالق لتاريخ الذوق ،الشروط االجتماعية لجمهور
31
القراء".
وعليه ،فقد يراعي العمل األدبي أفق انتظار القارئ ،عندما يستجيب
لمعاييره الفنية والجمالية واألجناسية ،باللجوء إلى عمليات المشابهة
النصية  ،واالرتكان إلى المعرفة الخلفية ،وتمثل قواعد األجناس
واألنواع األدبية التي تعرفها في نظرية األدب .ولكن قد يخيب توقعه
ويفاجأ ،إذا واجه نصا حداثيا جديدا لم ينسجم مع القواعد التي يتسلح بها
في مقاربة النص األدبي.
فعندما نقرأ الروايات الكالسيكية ،فإنها تراعي أفق انتظار القارئ الذي
تعود على قراءتها؛ بسبب مراعاتها مجموعة من المعايير واآلليات
التجنيسية والتحليلية المعروفة .بيد أنه إذا أعطيت لهذا القارئ
الكالسيكي رواية حداثية ،فإنها ستصدمه بطرائق فنية جديدة  ،تنزاح
عما ألفه من مفاهيم القراءة التقليدية؛ بسبب االنزياح الفني بين الطرائق
الموجودة في السرد الكالسيكي والسرد المعاصر  .ويعني هذا أن هناك
مسافة جمالية تربك القارئ ،وتجعل توقعه االنتظاري خائبا بفعل هذا
الخرق الفني والجمالي الذي يسمو باألعمال األدبية ،ويجعلها خالدة،
مثل  :رواية دون كيشوط لـ(سيرفانتيس)  .ومن ثم ،يقصد  -يوس-
بالمسافة الجمالية؛ " ذلك البعد القائم بين ظهور األثر األدبي نفسه وبين
أفق انتظاره ،وإنه اليمكن الحصول على هذه المسافة من استقراء ردود
أفعال القراء على األثر .أي :من تلك األحكام النقدية التي يطلقونها عليه.
وهنا ،أكد يوس على أن اآلثار األدبية الجيدة هي تلك التي تنمي انتظار
فولفغانغ إيزر( :فعل القراءة  ،نظرية الوقع الجمالي)  ،ترجمة أحمد المديني ،آفاق - 31
المغربية ،العدد،1987 ،6ص.29-28:
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الجمهور بالخيبة ،إذ اآلثار األخرى التي ترضي آفاق انتظارها ،وتلبي
رغبات قرائها المعاصرين هي آثار عادية جدا تكتفي ،عادة ،باستعمال
النماذج الحاصلة في البناء والتعبير ،وهي نماذج تعود عليها القراء .إن
آثارا من هذا النوع هي آثار لالستهالك السريع سرعان ما يأتي عليها
البلى .أما اآلثار التي تخيب آفاق انتظارها وتغيظ جمهورها المعاصر
لها ،فإنها آثار تطور الجمهور وتطور وسائل التقويم والحاجة من الفن،
32
أو هي آثار ترفض إلى حين حتى تخلق جمهورها خلقا" .
ومن جهة أخرى ،هناك نصوص تؤسس ألفق انتظار القارئ الذي يجمع
بين الذكاء والفطنة ،فيتعلم بسرعة كل ما هو جديد ،ويتكيف مع كل نص
طليعي أو حداثي ،ثم يغير هذا القارئ آليات قراءته وأدواته مرات
ومرات حتى ينسجم مع معطيات النصوص المفتوحة .ويمكن لنا أن
نوضح ما قلناه في العناصر التالية:
نص يراعي أفق انتظار القارئ؛
نص يخيب أفق انتظار القارئ؛
نص يؤسس أفق انتظار القارئ.
وليس تحليل النصوص عند يوس" تحليال هيكالنيا مضمنا بها،وليس
هو أيضا استعراض المعارف المتعلقة بالكاتب وباألثر،وإنما هو
التخاطب األدبي من خالل ما تتسم به األوضاع التاريخية واالجتماعية
والثقافية من خصائص.إن موضوع الدراسة األدبية هو أن نعرف كيف
أجاب األثر األدبي على ما لم تجب عليه اآلثار السابقة من قضايا،
33
وكيف اتصل بقرائه أو خلقهم خلقا".
 حسين الواد  :في مناهج الدراسات األدبية ،منشورات الجامعة ،الدار البيضاء،المغرب ،الطبعة الثانية 1985م ،صص. 80-79:
33
 حسين الواد  :في مناهج الدراسات األدبية ،ص. 80 :32
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وإذا انتقلنا إلى مرتكزات هذه النظرية ،فيمكن حصرها في المفاهيم
التالية:
ثنائية القارئ والنص؛
 التأثير والتواصل؛
العمل األدبي بين القطبين :الفني والجمالي؛
التحقق والتأويل؛
القارئ االفتراضي المثالي؛
أفق االنتظار؛
ملء البيضات والفراغات ،والبحث عن النص الغائب؛
النص المفتوح؛
المسافة الجمالية.
أما عن مرجعيات هذه النظرية األدبية  ،فإن روب هولمب يوجزها في
خمسة مؤثرات هي:
الشكالنية الروسية؛
بنيوية براغ؛
ظواهرية" رومان إنجاردان"؛
هيرمينوطيقا" جادامر"؛
سوسيولوجيا األدب في نهاية األمر.

34

 - 34صالح فضل :مناهج النقد المعاصر ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة  ،2002ص.118:
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ولقد كانت هناك مؤثرات وراء تشكل نظرية التقبل ،منها :النظرية
الفنومولوجية أو الفلسفة الظاهراتية التي ظهرت في ألمانيا مع هوسرل
ورومان إنجاردان  .وترتكز هذه الفلسفة على ترابط الفكر والوجود
الظاهري لألشياء .وبتعبير آخر  ،تؤمن هذه الفلسفة بتفاعل الذات
والموضوع بطريقة تواصلية  ،من الصعب الفصل بين القطب الذاتي
والموضوعي .أما المعنى المقصود ،فيستخلص بالتفاعل والتواصل بين
هذين الفاعلين .وهذا ينطبق على تفاعل القارئ مع النص تفاعال تأويليا
تحققيا قصد الوصول إلى الداللة ،وإعادة بنائها من جديد.
عالوة على ذلك ،فقد ساهمت التأويلية لدى جادامر في دراسة الكيفية
التي نتعامل بها مع النصوص ،باستنتاج المعنى المقصود ،سواء أكان
ظاهرا أم مخفيا ،عبر عملية الفهم واالنتقال من المعنى إلى الداللة ،ثم
تأويل النصوص بتفسيرها جماليا وفنيا .يختلف هذا التأويل التفسيري
من سياق تاريخي إلى سياق تاريخي آخر.
كما تقوم سوسيولوجيا األدب بدور مهم في استقراء إحصائي للقراءة
الجماهيرية ،وتبيان طبيعة القراء والقراءة وكيفية االتصال  .وقد كان
للبنيوية  ،سواء أكانت شكالنية أم لسانية وظيفية ،تأثير في دراسة النص
تفكيكا وتركيبا ،واإلشارة إلى عملية القراءة بمراعاة أنظمة التواصل
الجاكبسوني (التشديد على عناصر التواصل الستة :المرسل ،والمرسل
إليه  ،والرسالة ،والقناة ،والمرجع  ،واللغة) ،والتركيز على البنيات
الشكلية للنص ،كاإلشارة إلى عوامل السرد من كاتب ضمني وقارئ
ضمني...
ويقول إيزر محددا مؤثرات أخرى لنظريته " :من الشائع اآلن أن
النظريات تمارس تأثيرا معينا على الساحة الثقافية األلمانية :الماركسية،
ونظرية التحليل اللغوي ،ونظرية اإلعالم ،والتأويل ،والتحليل النفسي.
أما بالنسبة للدراسات األدبية بوجه خاص ،فيبدو أن أبرز هذه االتجاهات
38

هو التحليل النفسي ،وفن التأويل .وفضال عن ذلك  ،ينبغي أن نذكر
نظرية تجريبية في األدب ،اكتسبت شهرة عظيمة في األعوام األخيرة؛
هي تسجيل استجابات الناس واستخالص استدالالت فيما يتعلق بالقانون
االجتماعي الذي يتحكم في اتجاهاتهم.
وقبل التأثير الذي تركته النظريات السالفة الذكر ،انتشرت النقدية
الجديدة في الدراسات األدبية األلمانية؛ إذ أثبتت هذه النزعة أنها رد فعل
لالنتفاع بالنص األدبي في أغراض شتى ،وبخاصة في األغراض
35
السياسية ،في ماضي ألمانيا القريب".
ومن رواد هذه النظرية في العالم العربي عبد الفتاح كليطو في كتابيه:
(الحكاية والتأويل) 36و( األدب و الغرابة) ، 37وحميد لحمداني في كتابه
(القراءة وتوليد الداللة)  ، 38ومحمد مفتاح في كتابه( التلقي
والتأويل) ،39وكلهم باحثون ودارسون مغاربة.
وإذا انتقلنا إلى الناقد األمريكي ستانلي فيش ،فيتحدث عن القارئ الخبير أو
المؤهل أو المكون الذي يستوجب فيه الناقد أن يمتلك خبرة لغوية ومعجمية
وداللية وأدبية لفهم النص ،وتلقيه بشكل جيد.ومن هنا ،يجمع المتلقي يجمع
بين ماهو واقعي وماهو مجرد .وفي هذا السياق ،تقول نوال
بنبراهيم":القارئ الخبير حسب فيش هو مفهوم بيداغوجي يطمح إلى بلورة
معلومات المؤلف (بفتح الالم) ،وبلورة قدرة القارىء وردود أفعاله التي
 نبيلة إبراهيم ( :حديث مع ولفغانغ إيزر) ،مجلة فصول المصرية ،المجلد الخامس ،العدد األول ،1984 ،ص.105:
 - 36عبد الفتاح كيليطو :الحكاية والتأويل ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى 1988 ،م.
 - 37عبد الفتاح كيليطو :الحكاية والتأويل ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 1988م.
 -38حميد لحمداني :القراءة وتوليد الداللة ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة .2003
 - 39محمد مفتاح :التلقي والتأويل ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 1994م.
35
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تكون مثارة من قبل األول .وبناء على ذلك ،يجب أن يمتلك قدرة فهم
تراكيبه اللغوية والداللية ،وأن يتوفر على معرفة أدبية ليتكلم لغته.هذا
اليعني أنه قارىء تجريدي أو واقعي ،ولكنه كائن هجين يقوم بكل شيء
40
من أجل أن يكون خبيرا".
وقد طور الناقد األمريكي ستانلي فيش" شكال من أشكال نظرية االستقبال
 ،والذي سماه ( األسلوبية العاطفية) .فقد فحص توقعات القارىء على
مستوى الجملة  ،وناقش بأننا نستخدم إستراتيجيات القراءة نفسها في فهم
كل من النصوص األدبية وغير األدبية .فمن الممكن تحليل الطريقة التي
يستمر فيها القارىء في القراءة ،كلمة كلمة ،خالل النص .وبالطبع ،هذا
يغض الطرف عن حقيقة أن القراء غالبا مايقفزون إلى األمام في
توقعاتهم ،ويطمحون إلى شكل معين من أشكال الحكم .وثمة الكثير من
التخمين أو التوقع المسبق .وإن تجربة القراءة الفعلية ليس تحليل اإلجراء
المفروض والمصطنع كلمة بعد كلمة .وتميز وجهات النظر هذه أفكار
فيش المبكرة كثيرا ،ولكن في عمله الالحق ،وهو بعنوان( هل هناك نص
في هذا الصف؟) (1980م) ،يحاول فيش التغلب على القيود المفروضة
على نظريته السابقة عن طريق مناقشة أن ثمة مجتمع من القراء يتقاسمون
االفتراضات نفسها أثناء عملية القراءة .وهذا أيضا ما يجعل األمر أسهل
بكثير .بالطبع ،للتأكيد على أن الكاتب نفسه هو جزء من هذا المجتمع.
41
وبالتالي ،يمكن فهمه بسهولة من قبل ذلك المجتمع".
وتبقى جمالية التلقي أوالتقبل النظرية الوحيدة التي اهتمت بالقارئ اهتماما
كبيرا وعميقا ،وجعلته محور دراساتها وأبحاثها النظرية والتطبيقية حتى
ارتبطت هذه النظرية بالقارئ إلى حد كبير.

الفرع التاسع :القراءة الشعرية
 نوال بنبراهيم :جمالية االفتراض من أجل نظرية جديدة لإلبداع المسرحي ،ص.130: ديفيد كارتر :نفسه ،ص.94-93:40
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القراءة الشعرية هي التي تدرس األدب في ضوء المقاربة البويطيقية أو
اإلنشائية  .ومن ثم ،يقصد بالشعرية ( )Poétiqueكل نظرية داخلية
لألدب .42وقد تعني الشعرية أيضا تلك االختيارات األدبية واألسلوبية
والبالغية والتصويرية والموضوعاتية والتأليفية التي يختارها المبدع في
التعبير والكتابة عن الذات والموضوع معا كشعرية ماالرمي ،أو شعرية
فيكتور هيجو ،أو شعرية أدونيس ،إلخ .43وقد يقصد بالشعرية كذلك
مجموعة من القواعد والقوانين المعيارية التي تحتكم إليها مدرسة أدبية
وفنية ما .ويبقى المفهوم األول هو المفضل في تعريف البويطيقا ،على
أساس أن الشعرية عبارة عن القوانين والمكونات والسمات التي تميز فنا
أدبيا عن باقي الفنون واألجناس واألنواع األدبية األخرى.44
عالوة على ذلك ،فالقراءة الشعرية هي تلك الطريقة أو المقاربة أو
المنهجية النقدية التي تهدف إلى استخالص المكونات البنيوية للنص
األدبي ،وتحديد أدبيته ،واستقراء مجمل القواعد الجوهرية الثابتة التي
تتحكم في توليد النص وإبداعه .ومن ثم ،تهتم الشعرية بعلمنة األدب
ووضع القواعد والمعايير والمكونات والسمات التي تنبني عليها األجناس
األدبية .أي:تدرس اإلنشائية ( )Poétiqueعلم األدب ،أو ما يجعل من
األدب أدبا .أي :تشدد على وظيفة األدب التي تتأسس على الوظيفة
الجمالية أو الشعرية ،بإسقاط المحور االستبدالي على المحور التركيبي،
أو الجمع بين االنتقاء الداللي والعالقات النحوية .ويعني هذا أيضا أن
األدب يتكون من مواد داللية وعالقات نحوية وتركيبية ،أو الجمع بين
الداللة والنحو ضمن عالقات الغياب (الداللة) من جهة ،وعالقات
الحضور (التركيب) من جهة أخرى.
-Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov: Dictionnaire encyclopédique
des sciences du langage, Points,2ditions du Seuil,1972,p :106.
43
-Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov: Dictionnaire encyclopédique
des sciences du langage, p :106.
44
-Oswald Ducrot et Tzvetan Todorov:Ibid, p :106.
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وعليه ،فموضوع الشعرية هو االهتمام بما يميز نصا أدبيا عن باقي
الخطابات األخرى .بمعنى أن األدب يتميز بالوظيفة الجمالية التي تقوم
على إسقاط المحور الداللي على المحور التركيبي .ومن ثم ،تهتم الشعرية
برصد الثوابت البنيوية التي تخصص النص األدبي مقارنة بالنصوص
والخطابات اإلبداعية األخرى.أي :تعنى باستجالء القواعد التجنيسية التي
يقوم عليها نص إبداعي ما ،بتحديد مكونات جنسه وسماته .فالمكونات هي
العناصر الثابتة.في حين ،تتميز السمات بكونها خصائص وعالمات
تحضر وتغيب .ومن ثم ،تهتم الشعرية بجرد كل مميزات النص الفنية
والجمالية واإلنشائية ،وتوصيف النص األدبي وفق مقوالت بنيوية شكلية
وهيكلية .وما يهم الشعرية أيضا هو التركيز على األدبية.أي :ما يجعل
النص أدبا ،وتمييزه عن باقي النصوص غير األدبية.لذا ،تحضر نظرية
األجناس األدبية في الشعرية بشكل كبير جدا.
أضف إلى ذلك أن القراءة الشعرية تهدف إلى فهم اآلليات البنائية التي يقوم
عليها النص األدبي ،وقد تكون آليات صوتية ،وإيقاعية ،وفضائية،
وصرفية ،وداللية ،ونحوية ،وبالغية .كما تستجلي مظاهر الوحدة والتنوع
في مجال اإلبداع األدبي ،والبحث عن بصمات المؤلف والمبدع على حد
سواء.وبذلك ،تستفيد الشعرية من اللسانيات من جهة ،كما تنفتح على
البنيوية من جهة أخرى .ويعني هذا أن الشعرية هي نظرية في تحليل
الخطاب األدبي وفق مقوالت بنيوية ولسانية  ،يتمثل أساسها في تحديد
أدبية النص ،ورصد وظيفتها الشعرية أو الجمالية.
وتعني أدبية النص ( )Littéraritéالعناية بما يميز النص األدبي عن
باقي النصوص األخرى ،أو ما يسمى بالوظيفة الجمالية أو الشعرية عند
رومان جاكبسون( .)R.Jakobsonفكل جنس أدبي له وظيفته الخاصة؛
حيث يمتاز الشعر بالوظيفة الشعرية ،وتمتاز القصة بالوظيفة القصصية،
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والرواية بالوظيفة الروائية ،والمسرح بالتمسرح ،وهكذا مع باقي
األجناس األدبية األخرى...
وترتكز الوظيفة الجمالية على إسقاط المحور االستبدالي على المحور
األفقي .ونعني بالمحور االستبدالي الترادف أو المعنى أو الداللة .في
حين ،يقصد بالمحور التأليفي عالقات المجاورة ،أو عالقات التركيب
النحوي .ويعني هذا كله أن الوظيفة الجمالية تتضمن الداللة والنحو معا.
وعليه ،تعنى القراءة الشعرية بتوصيف النصوص األدبية من جهة أولى،
وجرد مكوناتها الثابتة وسماتها المتغيرة من جهة ثانية ،ثم االهتمام بقواعد
تجنيسها من جهة ثالثة .وهنا ،نتحدث عن شعرية الشعر ،وشعرية السرد،
وشعرية السينما ،وشعرية اللوحة التشكيلية ،وشعرية المسرح ،وشعرية
اإليقاع...45
وعليه ،تدرس القراءة الشعرية األشكال الفنية والجمالية واألساليب
األدبية.ومن هنا ،فلها عالقة وطيدة باألسلوبية ( ،)la stylistiqueوعلم
السرد ( ،)la narratologieوبالغة الصور ( des figures de
 . )styleومن ثم ،فالشعرية هي دراسة الفن األدبي باعتبارها إبداعا تلفظيا
 ،46أو دراسة الصيغ الداخلية للنص.
ومن ثم ،يمكن الحديث عن شعرية إيقاعية ،وشعرية صوتية ،وشعرية
فضائية ،وشعرية بالغية ،وشعرية تركيبية ،وشعرية الخطاب ،وشعرية

- MESCHONNIC, Henri, 1982, Critique du rythme. Anthropologie
historique du langage, Lagrasse, Verdier, 1999, Poétique du
traduire, Lagrasse, Verdier. ; DESSONS, Gérard et MESCHONNIC,
Henri, 2003 [1998], Traité du rythme, des vers et des proses, Paris,
Dunod.
46
O.Ducrot et T.Todorov : Dictionnaire encyclopédique des sciences
du langage, article « Poétique », p. 193, Paris, 1995.
45
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البالغة ،وشعرية األسلوب ،وشعرية الجنس والنوع والنمط ،وشعرية
األدب بصفة عامة...
واليوم ،يمكن الحديث عن شعريات كبرى ،فهناك الشعرية البنيوية
اللسانية ،والشعرية التوليدية ،47والشعرية المعرفية ....48
إذا ،تعنى القراءة الشعرية بقواعد اإلبداع األدبي والفني والجمالي،
والبحث في مكوناته الداخلية المحايثة  ،واالستفادة من البنيوية اللسانية،
والتركيز على النسق التفاعلي الداخلي ،وتفكيك النصوص والخطابات
وتركيبها ،ودراسة المستويات الصوتية ،واإليقاعية ،والصرفية،
والتر كيبية ،والداللية ،والبالغية .فضال عن كونها تهتم بتصنيف األنواع
واألنماط واألجناس األدبية ،واالهتمام بما يميز الشعر والرواية والقصة
والمسرح عن باقي األجناس األدبية والفنية األخرى.
وعليه ،فالقراءة الشعرية طريقة بنيوية وصفية في قراءة النص األدبي،
تستند إلى خطوتين أساسيتين أال وهما :التفكيك والتركيب  .وهي ال تهتم
بالمضمون المباشر ،بل تركز على شكل المضمون وعناصره وبناه التي
تشكل نسقية النص في اختالفاته وتآلفاته .ويعني هذا أن النص أو الخطاب
عبارة عن لعبة االختالفات ،ونسق من العناصر البنيوية التي تتفاعل فيما
بينها وظيفيا داخل نظام ثابت من العالقات والظواهر التي تتطلب الرصد
المحايث ،والتحليل السانكروني الواصف من خالل الهدم والبناء ،أو تفكيك
النص األدبي إلى تمفصالته الشكلية ،وإعادة تركيبها من أجل معرفة آليات
النص ومولداته البنيوية العميقة قصد فهم طريقة بناء النص األدبي.

 عثماني الميلود :الشعرية التوليدية :مداخل نظرية ،شركة النشر والتوزيع-المدارس-الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2000م.
48
 إسماعيل شكري  :في معرفة الخطاب الشعري :داللة الزمان وبالغة الجهة ،دارتوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2009م.
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ومن هنا ،يمكن القول :إن القراءة الشعرية منهجية بنيوية وتشريحية
بامتياز ،ونشاط وقراءة وتصور فلسفي يقصي الخارج والتاريخ واإلنسان،
ويبعد كل ماهو مرجعي وواقعي  ،ويركز فقط على ماهو لغوي ،و
يستقري الدوال الداخلية للنص ،دون االنفتاح على الظروف السياقية
الخارجية التي قد تكون قد أفرزت هذا النص من قريب أو من بعيد .و
يعني هذا أن الشعرية تتعارض مع المناهج الخارجية كالمنهج النفسي،
والمنهج االجتماعي ،والمنهج التاريخي ،والمنهج البنيوي التكويني الذي
ينفتح على المرجع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والتاريخي في
ضوء ثنائية الفهم والتفسير .والغرض من ذلك هو تحديد البنية الدالة
والرؤية للعالم.
ومن هنا ،تتميز منهجية القراءة الشعرية بأنها منهجية بنيوية لسانية ،تقوم
على التوصيف الداخلي للنصوص والخطابات بنية ،وداللة،
ووظيفة.بمعنى أنها تعنى باآلليات التالية:
 تصنيف النصوص األدبية والفنية وفق منطق األجناس واألنواع
واألنماط األدبية والفنية؛
 تحديد مكونات النصوص وسماتها؛
التشديد على أدبية النصوص والخطابات؛
 االهتمام بالقيمة المهيمنة ووظائف النص؛
 دراسة النص األدبي وفق مستوياته البنيوية ،واللسانية ،والبالغية،
واألسلوبية ،والسيميائية ؛
 البحث عن القواعد والبنى الثابتة والمتغيرة التي تتحكم في النصوص
والخطابات األدبية والفنية؛
المقارنة بين النصوص والخطابات وفق قواعدها التجنيسية والنوعية؛
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 البحث عن الفنيات والجماليات التي يتميز بها نص ما ،ويتفرد بها عن
باقي النصوص األخرى؛
 توصيف األسلوب والصور البالغية بغية تحديد أصالتها اإلبداعية؛
 وصف النصوص والخطابات والمعطيات واألحداث وصفا منسجما
متسقا من جهة ،ووصفا بنيويا داخليا ومحايثا وسانكرونيا من جهة أخرى .
إذا ،عندما نريد قراءة النص أو الخطاب األدبي الجمالي شعريا  ،فالبد من
التسلح باللسانيات باستثمار مستوياتها المنهجية ،كالمستوى الصوتي،
والمستوى الصرفي ،والمستوى الداللي ،والمستوى التركيبي ،والمستوى
البالغي  ،مستبعدين السياق الخارجي من مؤلف ،ومرجع ،وكاتب،
ومقصدية ،ورسالة ...ويعني هذا أننا النهتم بالمضمون ،أو صاحب
النص ،أو ظروف النص وحيثياته السياقية ،بل ما يهمنا كيف قال الكاتب
ماقاله .أي :نركز على شكل المضمون ،برصد البنيات الخطابية واللغوية،
وكشف الثنائيات المتآلفة والمتعارضة داخل النص.
ومن هنا ،تعتمد القراءة الشعرية على خطوتين منهجيتين متكاملتين هما:
التفكيك والتركيب .وبتعبير آخر ،نقوم  -أوال -بتفكيك النص إلى عناصره
البنيوية الجزئية من أصوات ،ومقاطع ،ودالالت ،وتراكيب ،وحقول داللية
ومعجمية ،وصور بالغية ،ثم نقوم بعملية التركيب بطريقة كلية ،في شكل
ثنائيات أو استنتاجات بنيوية شكلية .وتتم هذه العملية استقراء واستنباطا.
وتشبه هاتان العمليتان ما يقوم به الطفل الصغير حين يفكك لعبته أو دميته
من أجل تركيبها من جديد.
وللتبسيط أكثر :إذا أخذنا على سبيل المثال قصيدة شعرية لتحليلها بنيويا،
فسنقوم بتفكيكها إلى مستويات منهجية على الشكل التالي:المستوى
الصوتي  ،و المستوى الصرفي ،والمستوى النحوي ،والمستوى الداللي،
والمستوى البالغي.
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وإذا أردنا تفكيك نص سردي أو روائي  ،فالبد من تحديد المقاطع
والمتواليات السردية ،ورصد الوظائف األساسية والثانوية والمؤشرات
الفضائية ،واالهتمام بالمنظور السردي(الرؤية من الخلف ،والرؤية مع،
والرؤية من الخارج ،وتحديد وظائف السارد) ،والتركيز على زمن
السرد(الترتيب ،والمدة ،ورصد بنية التواتر)  ،والعناية بالصيغ األسلوبية(
السرد ،والحوار ،والمنولوج ،واللغة) ،كما عند جيرار جنيت ،وروالن
بارت ،وكلود بريمون ،وتودوروف ...والهدف من هذا التفكيك هو رصد
القواعد السردية التي تتحكم في النص أو الخطاب المدروس.أي :تبيان
المنطق السردي الذي تقوم عليه القصة أو الرواية.
وإذا أردنا التعامل مع النص المسرحي ،فالبد من تقطيع النص إلى
متواليات مشهدية أولوحات درامية ،وتحديد الوظائف المسرحية ،وجرد
الشخصيات ،ورصد البنية الفضائية ،واستخالص اإلشارات الركحية،
وتبيان أنواع الحوار.
إذا ،تبرز القراءة الشعرية ،في مقصديتها  ،قواعد السرد والدراما  ،في
ضوء مقاربة شكالنية لسانية بنيوية ،تثبت أن النص األدبي نص داخلي
مغلق  ،يتكون من مجموعة من البنيات التي تكون بدورها نسقا لسانيا
ودالليا محايثا.
وبناء على ماسبق ،تبقى القراءة الشعرية  ،على الرغم من سلبياتها
وهناتها ،أقرب إلى األدب والنص الفني والجمالي من بقية القراءات النقدية
األخرى لوجود اللغة كقاسم مشترك بين االثنين .ومن ثم ،فعالقة األدب
بالقراءة الشعرية عالقة تكامل ،وتداخل ،وانسجام .في حين ،إن عالقة
األدب بالقراءات النقدية النفسية واالجتماعية والتاريخية عالقة تنافر
وتباعد.
وفي األخير ،نقول :إن القراءة الشعرية قراءة بنيوية لسانية بامتياز ،تعنى
بأدبية األدب ،وتوصيف النصوص والخطابات وفق قواعدها وشعريتها
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الداخلية ،والبحث عن وظائف العناصر اللغوية ،والتركيز على بعدها
التواصلي .ومن ثم ،فللشعرية عالقة وثيقة ووطيدة بالبالغة من جهة
أولى ،واألسلوبية من جهة ثانية ،والسيميوطيقا من جهة ثالثة ،والبنيوية
اللسانية من جهة رابعة.
وتعتمد القراءة الشعرية على مجموعة من المفاهيم والمصطلحات الرئيسة
كاالنزياح ،والتكرار ،واإليحاء ،والتقرير ،والتضمين ،واللغة ،والكالم،
واللسان ،والتلفظ ،والتوازي ،واالندماج ،والغموض ،والحجاج ،والتعيين،
واالنزياح ،والمشابهة ،والمجاورة ،والصور البالغية  ،واللغة الشعرية،
والتخييل ،والمتخيل ،واإليقاع ،والجهة ،والتنغيم ،والقيمة المهيمنة،
والبنى،
والتوصيف،
والتشريح،
والتركيب،
والتفكيك،
والمكونات،والسمات ،والقيم الخالفية ،والثنائيات البنيوية ،والسانكرونية،
واألدبية ،واإلنشائية ،والهيكالنية ،ونظم الشعر ،والمحاكاة ،واألجناس،
واألنواع ،واألنماط،وصناعة الشعر ،والتقطيع ،والمقاطع ،والمتواليات،
والتيمات ،والحوافز ،والموضوعات ،والمبنى الحكائي ،والمتن الحكائي،
والنص ،والخطاب ،واإلبداع ،وصناعة الشعر ،والنظم ،والنسق،
والعناصر،واالتساق ،واالنسجام ،والعالمة ،واألسلوب ،والمحايثة،
والدال ،والمدلول ،والمرجع ،والبنيوية ،واللسانيات ،واالستبدال،
والتأليف ،والوظيفة الجمالية ،والوظيفة التعبيرية ،والوظيفة التأثيرية،
والوظيفة المرجعية ،والوظيفة الميتالغوية ،والمرسل ،والمرسل إليه،
والرسالة ،والقناة ،والمرجع ،والسياق ،واللغة ،والسنن ،والذاتية،
والموضوعية ،والمستويات ،والشكل ،والبناء ،والداللة ،والمنظور،
والسارد ،والراوي ،والمدة  ،والصيغة ،والصياغة ،والسرد ،والحوار،
والفضاء
والميتاسرد،
والروائية،
والتمسرح،
والمنولوج،
السردي،والشخصيات ،والحوار،إلخ...

الفرع العاشر :القراءة السوسيونقدية ()sociocritique
48

يمثل هذه القراءة السيوسيونقدية كل من كلود دوشيه ،وريمون ماهيو،
وبيير زيما ،وفرانسواز كايار....وتهدف هذه القراءة االجتماعية النقدية
إلى" ممارسة قراءة ذات طابع خصوصي إزاء النص األدبي ،تحترم
استقالليته باعتباره شكال جماليا .وفي الوقت نفسه ،تنصت إلى الطرق
التي بواسطتها يتضمن هذا الشكل مايربطه بشكل آخر أو باآلخر
االجتماعي .فاألمر  -إذا -يتعلق بالقيام بهذه الممارسة ،شريطة أال يتدخل
أي نظام خارجي ليفرض أي انزياح عن فهم النص ،أو ليقلب الرهانات.
وعلى العكس من ذلك ،سنقول -:يتحدث ريمون ماهيو( Raymond
 -)Mahieuإن المكتوب األدبي الذي هو نتيجة متفردة لفاعلية إنتاجية تقع
في زمان ومكان معينين ،اليمكن أن يتأسس إذا كان سيقرأ خارج أي
معرفة بما يبرز عالقاته مع واقع متعدد  ،يتجنبه هذا المكتوب ،ويشتغل
به ،مثلما يتأسس عليه .ومثل هذا االستبعاد الذي اليعطي للمتخيل الذي
ينبثق منه النص إال فضاء إجرائيا منقحا بشكل اعتباطي وكمونا من عدد
معين من المواد العضوية بالنسبة إليه ،يؤدي إلى قراءة يمكن لنا أن نصفها
49
عن حق بالقراءة المشوهة ،بل والمؤسطرة".
ويعني هذا أن القراءة السوسيونقدية هي التي تربط األدب بالمجتمع ،لكن
ليس في ضوء االنعكاس المباشر ،بل تقرؤه بطريقة جمالية مستقلة في
عالقة بالواقع المعطى .ومن ثم ،يرى كلود دوشيه()Claude Duchet
أن القراءة السوسيونقدية هي التي تجمع بين النصية أو الجمالية األدبية
والواقع االجتماعي.أي :تمزج بين األدب كبنية جمالية مستقلة والمعطى
السوسيولوجي كما هو حال البنيوية التكوينية للوسيان كولدمان الذي يماثل
بين البنية األدبية المستقلة والبنية االجتماعية المستقلة بدورها عن طريق
االنعكاس غير المباشر .ومن هنا ،ترى كايار( )F.Gaillardأن" تدوين
النص االجتماعي في النص الروائي...اليقرأ من خالل األقوال
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اإليديولوجية بشكل ظاهر ...بل من خالل تضمين هذه األقوال في السرد،
50
وذلك وفق نمط إدماجي يقوم بعملية التحويل".
وهكذا ،يتبين لنا أن القراءة السوسيونقدية تتعامل مع الالوعي االجتماعي
داخل المتخيل األدبي من خالل الجمع بين النصية واالجتماعية.وهنا ،يتم
التشديد على الخلفيات التاريخية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية
والثقافية ضمن الوعي اجتماعي ،يتشكل داخل النص األدبي فنيا وجماليا.

الفرع الحادي عشر :القـــراءة التواصلية
تستوجب القراءة التواصلية أو التخاطبية وجود ثالثة أطراف :المرسل
(الباث-المتكلم -المتلفظ -المرسل  -المتحدث-المبدع) ،والرسالة(النص-
األدب-الخطاب -التلفظ ، )...والمتلقي(القارئ-المرسل إليه-المستقبل-
المتلفظ إليه) .ومن ثم ،فالباث أو المرسل هو الذي يسنن رسالة ما ،سواء
أكانت ذهنية أم وجدانية ،ليرسلها إلى المتلقي ،ليقوم بدوره بتفكيكها في
ضوء سنن مشترك أو لغة يعرفها كل من المرسل والمرسل إليه .بيد أن
رومان جاكبسون ،في مقاربته التواصلية الوظيفية ،يتحدث عن ستة
عناصر في عملية التواصل :المرسل ووظيفته انفعالية ،والمرسل إليه
ووظيفته تأثيرية ،والرسالة ووظيفتها جمالية ،والمرجع ووظيفته مرجعية،
والقناة ووظيفتها حفاظية ،واللغة ووظيفتها وصفية تأويلية وتفسيرية .وفي
هذا النطاق ،يقول الباحث التونسي حسين الواد ":لقد اعتنت نظرية
التخاطب ،على وجه الخصوص ،بمرور البالغ من الباث إلى المتقبل عبر
قنوات االتصال ،ورأت أن الباث يسجل بالغه في الكالم حسب قواعد في
التسجيل تواضع عليها الناس ،وأن المتقبل يعمد إلى فك رموز الكالم
ليحصل على البالغ منها.إال أن إيصال البالغ ،في الغالب ،مغامرة التتم
دائما بسالم .فمهما بذل الباث من جهد في تفادي عناصر التضليل
والتحريف وسوء الفهم ،فإن بالغه البد من أن يتأثر بها .ولقد كان لهذه
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النظرية أثر بارز في درس اآلثار األدبية ،إذ عمدت طائفة من الباحثين
إلى جعل المؤلف باثا والقارىء متقبال واألثر يحمل بالغا .إال أنهم رأوا
التخاطب في األدب يخت لف كثيرا عن التخاطب العادي ،فمنتهى أمل الباث
في التخاطب العادي أن يصل بالغه سالما من العثرات إلى المتقبل .والذي
يساعده على ذلك ارتباط البالغ عادة بالمرجع أو السياق يحضر القارىء
أثناء القراءة  ،فيتجنب به الوقوع في الخطإ .إن الخطاب العادي يقوم في
أساسه على الوظيفة المرجعية.أما التخاطب الجمالي في اآلثار األدبية فال
وظيفة مرجعية له .وبالتالي ،فإن العثرات فيه كثيرة والعقبات كأداء .ومن
هنا ،حلت فيه الوظيفة األدبية محل الوظيفة المرجعية في التخاطب
العادي .لذلك ،كان الغموض في األثر األدبي  ،وكان التفاف الكالم فيه
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على نفسه أشد مايكون".
وبما أن النظرية التواصلية أو اإلبالغية تعد األدب ظاهرة غامضة مليئة
بالعالمات الشائكة والرموز العائمة ،فالبد أن يقوم المتقبل بتفكيك هذه
العالمات تشريحا وتفسيرا ،وتأويلها في ضوء تجاربه الشخصية وهويته
الذاتية .ومن ثم ،تطالب نظرية التخاطب من القارئ " أن يقوم بالتأويل
أثناء القراءة ،وينتظر منه أن يثري البالغ األدبي بإضافات شخصية من
عنده يسلطها عليه .وألن التخاطب األدبي غامض في أساسه ،يعمد
القارئ ،كلما واجه نصا أدبيا ،إلى امتحانه ،فاختبر قدراته على تحمل
المعاني اإلضافية ،بموجب ماركب فيه من مواطن غامضة تتحمل
التأويل .ومن هنا ،كان األثر األدبي في نظرية التخاطب ،أثرا مفتوحا،
52
يستدعي التأويالت العديدة ويتقبلها  ،فيزداد بها ثراء على ثرائه".
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وهكذا ،فنظرية التخاطب هي تلك النظرية التي ترتكز كثيرا على دور
المتقبل ضمن عملية تواصلية ثالثية ،تتكون من الباث ،واإلبالغ،
والمتلقي.

الفرع الثاني عشر :القـــــراءة اإلسالميـــة
تهدف القراءة اإلسالمية المعاصرة إلى قراءة األعمال والمنتجات األدبية
في ضوء التصور اإلسالمي للفن واألدب ،بتمثل المضامين القرآنية  ،و
االقتداء بالسنة النبوية ،واالحتكام إلى االلتزام اإلسالمي نظرية وتطبيقا،
واالبتعاد عن التصورات اإلباحية  ،واالبتعاد أيضا عن كل الفلسفات
العبثية والوجودية ،وتجنب اإلسفاف اللغوي ،وتفادي الغموض واإلبهام إال
إذا كان ذلك الغموض فنيا قد وظف في سياقات جمالية مقبولة.
أضف إلى ذلك تدافع القراءة اإلسالمية عن الجمال الفني واألدبي ،في
ضوء معايير ربانية ومقاييس شرعية ،كاالحتكام إلى الحق ،واالهتمام
بالخير والعدل ،والدعوة إلى الصدق ،والعمل على تحقيق التناسب الفني
والجمالي ،والعمل على توفير التوازن الوسطي بين ماهو مادي وماهو
روحاني .كما تستكشف القراءة اإلسالمية مواطن الضاللة والشرك والغي
واإللحاد في النصوص والخطابات ،فتقوم بتصحيحها وتنويرها بمشكاة
الحق والنور الرباني المشع .ومن ثم ،فالقراءة اإلسالمية قراءة حضارية
بديلة تجمع بين المضمون والشكل ،بين المادة والنفس ،وتهدف إلى تحقيق
التوازن ،وتغيير اإلنسان تغييرا إيجابيا .ومن ثم ،فهي ترتكز على
التجليات اإلسالمية في النص األدبي شكال ،ومضمونا ،ووظيفة.
وتستخلصها كمالمح وخصائص لالقتداء واالستهداء.
وهناك كثير من الكتاب والنقاد الذين تمثلوا القراءة اإلسالمية تنظيرا،
وتطبيقا ،ودعوة ،وتوجيها ،ومن بينهم :الشيخ أبو الحسن علي الحسني
الندوي  ،ومحمد قطب ،والسيد قطب ،واإلمام الشهيد حسن البنا ،والسفير
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صالح الدين السلجوقي ،والدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا ،والدكتور
أحمد بسام ساعي ،ونجيب الكيالني ،وحسن األمراني ،وعماد الدين خليل،
وأنور الجندي ،وعبد القدوس أبو صالح ،ووليد قصاب ،وحلمي محمد
القاعود ،والحسين زروق ،وجميل حمداوي ،و حكمت صالح،ومحمد
فكري الجزار ،وعبد الرحمن حوطش ،ومحمد إقبال عروي ،ومحمد أحمد
حمدان ،ومصطفى عليان،ومحمد الحسناوي  ،وعلي الغزيوي ،وإدريس
الناقوري ،وصالح آدم ،وبدر عبد الباسط ،وسعد أبو الرضى ،وأسامة
يوسف شهاب ،وحسن الوراكلي ،وسعيد لغزاوي ،وعبد الرحيم
الرحموني ،والحسن بوتبيا ،ووليد إبراهيم قصاب،و محمد حسن بريغش ،
وعدنان رضا النحوي ،و محمد مصطفى هدارة ،وعبد الرحمن
العشماوي…والالئحة تطول.
بيد أن مايالحظ على النظرية اإلسالمية في األدب والنقد أنها تصب
اهتمامها على المضامين والرؤى والرسائل الفكرية ،وتغض الطرف عن
الجوانب الفنية والجمالية .ومن هنا ،التنفتح ،بشكل من األشكال ،على
المناهج النقدية الغربية التي التتعارض مع التصورات اإلسالمية.

المطلب الثالث :التمثل العربي لنظريات القراءة
تمثل بعض النقاد العرب المحدثين والمعاصرين ،في دراساتهم وأبحاثهم،
القراءات المرجعية ،سواء أكنت نفسية أم واقعية أم سوسيولوجية تجريبية،
كما عند السيد يس في كتابه( التحليل االجتماعي لألدب) ، 53وسمير
حجازي في مقاله( التفسير السوسيولوجي لشيوع القصة القصيرة
)(1982م). 54كما تمثلوا القراءة اإلسالمية بشكل الفت لالنتباه ،إال أنهم لم
يهتموا  ،بشكل من األشكال ،بجمالية التلقي أوالتقبل ،إال أن بعض النقاد
 السيد يس :التحليل االجتماعي لألدب ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،مصر ،الطبعةاألولى سنة 1970م.
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 سمير حجازي( :التفسير السوسيولوجي لشيوع القصة القصيرة) ،مجلة فصول ،مصر،عدد أغسطس سنة 1982م.
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من المغرب العربي قد أولوها عناية قصوى ،ومن بينهم:عبد الفتاح كليطو
في كتابيه( الحكاية والتأويل) ،55و( األدب والغرابة) 56وحميد لحمداني في
كتابه ( القراءة وتوليد الداللة)،57ومحمد مفتاح في كتابه( التلقي
والتأويل) ، 58وحسين الواد في كتابه( مناهج الدراسات األدبية)، ،59
ونوال بنبراهيم في كتابها( جمالية االفتراض من أجل نظرية جديدة
لإلبداع المسرحي...60 ).

المطلب الرابع :تقويــــم نظرية القراءة
يتبين لنا أن نظريات القراءة تهتم بالقارئ والمتلقي على حساب النص
والكاتب المبدع .ويعني هذا أن هذه النظريات تهمل العناصر األخرى من
العملية اإلبداعية ،فهناك  -إذا -قفز على التاريخ ،والمؤلف ،والنص،
والمجتمع ،والنفس ،والذوق....
وهذه نظرية جزئية قاصرة التصلح لإلحاطة بالنص األدبي من جميع
جوانبه الرئيسة .لذا ،فالمنهج التكاملي أو التوفيقي أو الموسوعي أو متعدد
التخصصات هو أفضل المناهج النقدية في الحقل األدبي والفني والجمالي؛
ألنه يتناول جميع الجوانب من األدب ،فيدرسها بشكل متكامل .ومن ثم،
فالنقد الحقيقي هو الذي يعطي أهمية كبرى للمؤلف ،والنفس ،والمجتمع،
 عبد الفتاح كيليطو :الحكاية والتأويل ،دار توبقال للنشر ،الدارالبيضاء ،الطبعة األولىسنة 1988م.
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 عبد الفتاح كيليطو :األدب والغرابة ،دار الطليعة،بيروت  ،لبنان ،الطبعة الثانية 1983م.
57
 حميد لحمداني :القراءة وتوليد الداللة ،المركز الثقافي العربي ،الدارالبيضاء،الطبعةاألولى سنة 2003م.
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 محمد مفتاح :التلقي والتأويل ،المركز الثقافي العربي،الدارالبيضاء،الطبعة األولى سنة1994م.
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 حسين الواد  :في مناهج الدراسات األدبية ،منشورات الجامعة،الدرا البيضاء ،الطبعةالثانية ،سنة 1985م.
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 نوال بنبراهيم :جمالية االفتراض من أجل نظرية جديدة لإلبداع المسرحي ،دار األمان،الرباط ،الطبعة األولى 2009م.
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والذوق ،والنص ،والمتلقي .لكننا النريد دراسات سطحية باهتة ،بل
دراسات معمقة في تحليلها لكل عنصر من تلك العناصر.
ويتساءل حسين الواد حائرا" إن التأمل في ماوصلت إليه الدراسات األدبية
اليوم من نتائج على مستوى التنظير والتطبيق يفضي بصاحبه إلى التساؤل
عن أية أرض يقف " 61.فهل سيركز على الكاتب المبدع ،أم سيهتم بالنص،
أم يعنى بالقارىء المتلقي؟؟؟ " :أم نجنح مع دارسين آخرين إلى مسعى
توفيقي يهادن المتناقضات وال يحسمها ،فنقول :إن الدراسة األصلح
باألدب ه ي تلك التي تتناوله من حيث مايؤثر في نشأته من عوامل ،ومن
حيث ما لنصوصه من جمال في البناء والتركيب والصياغة ،ومن حيث
مايتلقاه به متقبلوه من انتظارات توفق أو تخيب؟ ولكننا إذا جنحنا إلى هذا
الحل التوفيقي وجدنا كل اتجاه من هذه االتجاهات الثالثة محقا في ما نقد
ب ه االتجاه اآلخر ،الفي ما قرره من حقائق  .فاألبحاث التي ربطت اآلثار
األدبية بظروف نشأتها محقة جدا في مؤاخذة االتجاهين الشكالني
والهيكالني على الهروب من التاريخ ،واألبحاث الشكالنية والهيكالنية
بأنواعها محقة جدا أيضا في اتهام أبحاث النشأة بالمغالطة في السعي إلى
نقل الفكرة(وهي فكرة نتوهمها في الغالب) من لغة الفن إلى لغة الفلسفة
واالجتماع .وأبحاث جمالية التقبل محقة جدا ،هي أيضا ،في اتهام األبحاث
62
األخرى بإهمال القراءة والجمهور".
وخالصة القول ،يبدو أن القراءة الناجعة هي التي تهتم بالنص الموازي
والنص الداخلي .وتعتني كذلك بدراسة السياق الخارجي من إحالة،
وتاريخ ،ونفس ،ومجتمع ،وقارئ ،وذات ،وثقافة ،واقتصاد ،وجنوسة،
وبيئة ،وجنس ،وعقيدة ...وهلم جرا .ويسمى هذا بالقراءة المتعددة
التخصصات التي تهدف إلى التعامل مع النص األدبي في ضوء مجموعة
 حسين الواد  :نفسه،ص.80:حسين الواد :نفسه ،ص.81 :
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من التخصصات العلمية والمعرفية .ويعني هذا أنه من الصعب بمكان
الحديث ،في هذا السياق المنهجي ،عن مقاربة نقدية خالصة ومستقلة ،بل
المنهجيات المستخدمة  -هنا داخل العمل األدبي -متداخلة ومتقاطعة بشكل
يخدم فيه الواحد اآلخر .أي :إن المقاربة المتعددة التخصصات مقاربة
منهجية مفتوحة تدرس األدب في ضوء مجموعة من العلوم
والتخصصات المعرفية المتعددة والمتشعبة بغية الحصول على الداللة،
وبناء المعنى .وبهذا ،تكون هذه المن هجية مرنة ،ومنفتحة ،وموسوعية،
تشترك في بنائها مجموعة من المناهج والتخصصات المتعددة .فليس ثمة
نظرة ضيقة أحادية ،والبعد منهجي واحد في التعامل مع القضية األدبية
أو الظاهرة الثقافية فهما وتفسيرا.وتعمل هذه المنهجية على استجالء
مختلف مستويات الداللة النصية ،وتفسيرها ضمن تعددية داللية وتأويلية.
بمعنى أن النص األدبي يقدم معرفة إنسانية وتجربة إبداعية رمزية
متشعبة ومركبة ،من الصعب مواجهتها بمنهج نقدي واحد محدد نظريا
وتطبيقيا ،فالبد من االستعانة بجميع المناهج النقدية لإلحاطة بالنص
األدبي من جميع جوانبه النصية سطحا وعمقا قصد الظفر بالداللة التي قد
تنتج عن مستويات مختلفة للمعنى.
عالوة على ذلك ،تتعامل المقاربة المتعددة التخصصات  -بالضبط  -مع
النصوص اإلبداعية التي تحمل ،في طياتها ،خطابات متعددة ،ومستويات
مختلفة من الدالالت .كما تتعامل هذه المنهجية مع النصوص الغامضة
والمعقدة والمركبة والمتشعبة ،مثل :النصوص الشعرية الرمزية
واالستعارية ،والنصوص الصوفية كما لدى الحالج  -مثال ، -أو التعامل
مع النصوص الشعرية ذات الصورة الرؤيا ،كما عند أدونيس ،أو عبد
الوهاب البياتي ،أو محمد بنيس ،وغيرهم...
ومن هنا ،ترتكز هذه المقاربة منهجيا على تحديد الخطابات المتعددة،
واستخالص الرؤى المختلفة المتحكمة في العمل األدبي ،وتبيان الرؤية
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الموحدة الجامعة بين كل مستويات هذا النص في ضوء هذا التعدد
المتباين ،باستكشاف البناء المنطقي لهذه التعددية خفاء وتجليا.
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الفصل الثاني:
وضعية المخاطب في ضوء المقاربة التلفظية
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تهييدف لسييانيات الييتلفظ إلييى دراسيية األدب  ،فييي مختلييف أجناسييه وأنواعييه
وأنماطييه الفرعييية ،فييي ضييوء المعينييات اإلشييارية  ،أو قراءتهييا بواسييطة
القييرائن اللغوييية ،أومقاربتهييا عبيير المؤشييرات التلفظييية التييي تحييدد سييياق
الملفوظ اللغوي واللساني .وهذه المعينات هيي ضيمائر الشيخوص ،وأسيماء
اإلشييا رة ،وظييروف المكييان والزمييان ،وصيييغ القرابيية ،والصيييغ االنفعالييية
الذاتييية .وميين ثيييم ،تنبنييي المقاربييية القرائنييية أو المقاربييية "التلفظييية" عليييى
دراسة سياق التلفظ ،وتحديد أطراف التواصل اللغوي ،بالتركيز على ثالثية
مبادئ منهجية هي :البنية  ،والداللة ،والوظيفة.
ومن المعلوم أيضا أن هيذه المقاربية القرائنيية أو اإلشيارية تميتح آلياتهيا مين
اللسانيات الخارجيية ذات البعيد المرجعيي  ،باالنفتياح ،بشيكل مين األشيكال،
على التداوليات والسيميوطيقا النصية والخطابية.
إذا ،ميييا المعينيييات اإلشيييارية؟ وميييا أقسيييامها؟ وماعالقتهيييا بثنائيييية الذاتيييية
وال موضوعية ،وثنائية الالندماج والالنيدماج ؟ وماعالقتهيا كيذلك بيالمنظور
السردي اليذاتي والموضيوعي؟ وميا آلييات المقاربية القرائنيية أو ميا يسيمى
أيضا بالمقاربة التلفظية؟ هذا ما سوف نتوقف عنده في موضوعنا هذا.

المطلب األول :مصطلـــح المعينـــات
تطلييييق عييييدة مصييييطلحات ومفيييياهيم علييييى المعينييييات ( )déictiquesفييييي
الدراسييييييات الغربييييييية  ،ميييييين بينهييييييا  :القييييييرائن المدجميييييية أو الواصييييييلة
( )Embrayeursكمييا عنييد رومييان جاكبسييون ،Roman Jakobsonأو
الوحدة اإلشارية ()Indexعند شارل بييرس  ،Peirceأو التعبيير اإلشياري
كميا ليدى بيار هيلييل ، Bar- Hillelأو المؤشير ( ،)indicateurأو دليييل
التلفظ ( ،)indice de l'énonciationأو القيرائن اإلشيارية ()schifters
باللغة اإلنجليزية...
وغالبييا ،مييا يسييتعمل مصييطلح المعينييات( )déictiquesمرادفييا لمصييطلح
الواصل ( ، )Embrayeursعلى الرغم من كون المعينات مصطلحا عاما
لييه دالالت خاصيية ومتميييزة عيين مصييطلح الواصييل المييرتبط بالسييياق فقييط؛
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ألن مصطلح المعينات يشمل أطراف التلفظ ،والسياق التواصلي للمتكلمين.
كميييا ييييرتبط باالسيييتعمال الشيييفوي والتلفظيييي للخطييياب ،بتشيييغيل الحركيييات
واإلشارات وإيماءات التعيين ،وتوظيف وحدات التأشير الدالة على التعييين
المكاني والزماني.
وميين المعلييوم أن كلميية المعينييات ( )déictiquesجمييع لكلميية مفييردة هييي
المعيييين اإلشييياري( .)déixisومييين ثيييم ،ال تأخيييذ هيييذه المعينيييات والقيييرائن
اإلشيارية معناهيا ،بميا فيهيا :الضيمائر ،وأسيماء اإلشيارة ،وظيروف الزمييان
والمكييان ،والصيييغ االنفعالييية ،وأسييماء القرابيية ...إال داخييل سييياق الييتلفظ ،
والتواصل ،وفعل القول.

المطلب الثاني :مفهـــوم المعينـــات
يييراد بالمعينييات ( - )déictiquesلغـييـة – اإلشييارة ،والتحديييد ،والتعيييين،
والعيييييرض ،والتمثييييييل ،والتبييييييين ،والتأشيييييير .وهيييييو مشيييييتق مييييين كلمييييية
"ديكتيكوس " deiktikos/اليونانية .ويراد به  -اصطالحا -مجموعة مين
المرجعيات اإلحالية المبنية على شيروط اليتلفظ الخاصية وظروفيه ،كهويية
المييتكلم ،ومكييان الييتلفظ وزمانييه(أنا -اآلن-هنييا) .ويعنييي هييذا أن كييل ملفييوظ
يتكييون ميين مرسييل ،ومسييتقبل ،ومكييان الييتلفظ  ،وزمانييه .وهييذه المؤشييرات
السييياقية هييي التييي تسييمى بالمعينييات أو القييرائن السييياقية .وبتعبييير آخيير،
فالمعينييات هييي مجموعيية ميين العناص ير اللسييانية التييي تحيييل علييى السييياق
المكياني والزمياني لعمليية اليتلفظ الجاريية بيين المتكلميين ،أو المتحييدثين ،أو
المتلفظين.
إذا ،يقصيييد بالمعينيييات أو القيييرائن اإلشيييارية تليييك الكلميييات أو التعيييابير أو
اليروابط أو الوحييدات اللغوييية التيي تييرد فييي ملفيوظ كتييابي أو شييفوي ،تحييدد
الظروف الخاصة للتلفظ ،وتبين الشروط المميزة لفعل القيول ،ضيمن سيياق
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تواصلي معين .ومن ثم ،ال يتحدد مرجيع هيذه القيرائن والمعينيات اإلشيارية
دالليا وإحاليا إال بوجود المتكلمين في وضعية التلفظ والتواصل المتبادل.
وتحيييل المعينييات علييى أطييراف التواصييل ،ميين :مييتكلم ومسييتقبل ،ومرسييل
ومرسل إليه .باإلضيافة إليى الضيمائر المنفصيلة والمتصيلة(أنا-أنيت -نحين-
أنتم ،)...وأدوات التملك المتعلقة بضمير المتكلم وضيمير المخاطب(كتيابي،
كتابيييك ،كتابنيييا ،كتيييابكم ،)...وأسيييماء اإلشيييارة(هذا-هيييذه -ذليييك -تليييك،)...
وظروف الزمان والمكان(هنا-هناك-اليوم -اآلن -البارحة -فيي ييومين ،هيذا
الصباح ،إلخ ،)...فضيال عين كيل المؤشيرات اللغويية التيي تعيين الشيخوص
واألشياء من قبل المتكلم.
ومن هنا ،فالمعينات هيي وحيدات اليتلفظ ومؤشيراته ،تسيهم فيي تحييين فعيل
الييتلفظ إنجييازا ،وقييوال ،وفعييال ،عيين طريييق الضييمائر ،وأسييماء اإلشييارة،
وظروف المكان والزمان .ومن ثم ،فالمعينات هي التي تعنى بتحديد مرجع
الوحييدات اللغوييية عنييد عملييية الييتلفظ والتواصييل .ويحيييل هييذا المرجييع علييى
واقعييية لسييانية خارجييية تسيييج عالقيية الييدال بالمييدلول .وميين ثييم ،اليمكيين أن
يتحقيييق معنيييى الشييييء  ،وتتعيييين هويتيييه ،إال بمعرفييية ظيييروف التواصيييل
وشييروطه المميييزة .فييإذا أخييذنا علييى سييبيل المثييال هييذا الملفييوظ اللغييوي":
سأذهب ألنام" ،إذا كنا نعرف أن أحميد هيو اليذي قيال هيذه الجملية ،فضيمير
المتكلم يعود عليه إحالة ،وسيياقا ،ومقاميا.أي :إن ضيمير الميتكلم هيو أحميد.
وإذا لم نكن نعرف متلفظ هذه الجملية ،فإننيا لين نعيرف بتاتيا عليى مين يعيود
ضيييمير الميييتكلم .وهكيييذا ،يتبيييين لنيييا أن الضيييمائر تتحيييدد -داللييية ،وإحالييية،
ومرجعا -بوجود أطراف التلفظ والتواصل.
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ويرى إميل بنيفنست( ،)Émile Benvenisteفي كتابه( قضايا اللساانيات
العامااة)  ،أن المعينييات تحييدد اللحظيية المكانييية والزمانييية اآلنييية فييي أثنيياء
التلفظ بضمير التكلم .63
وإذا تأملنييا هييذه الجمليية علييى سييبيل المثييال" :أسااماء قالاات :سأسااافر هناااك
غاادا " ،فأسييماء مكييون اسييمي يحيييل علييى المييتكلم ،ولكنييه ليييس معينييا؛ ألن
المكون االسمي اليشكل معينا إشاريا .في حيين ،يحييل ضيمير الميتكلم عليى
المتكلم"أسماء" ،وتحييل كلمية " هنياك" عليى سيياق تواصيلي مكياني .بينميا
تحيل كلمية" غيدا" عليى سيياق تواصيلي زمنيي .وهنيا ،البيد مين استحضيار
السيييياق المكييياني والزمييياني والشخوصيييي لتحدييييد المعينيييات والمؤشيييرات
اللغوية .ومن ثيم ،يسيتلزم الحيديث عين المعينيات وجيود أطيراف التواصيل،
وفعل التلفظ ،والمعينات ،ووجود السياق.

أطااااااااااااااااااااااارا
التواصل

فعل التلفظ

المرسيييييييييييييييييييييل الملفوظييييييييييييييات
والمرسييل إليييه ،والعبييييييييييييييارات
أو المييييييييييييييييتكلم والجميييييييييييييييييييييل
والكلميييييييييييييييييات
والمستقبل.
المكتوبيييييييييييية أو
الشفوية.

المعينات

السياق

الوحيييييييييييييييييييدات
اللغويييييييية مييييييين
ضيييييييييييييييييييمائر،
وأسييييييييييييييييييييييماء
اإلشيييييييييييييييييييارة،
وأدوات التملك،
وظييييييييييييييييييروف
المكييييييييييييييييييييييييان

 السيييييييييييييييييييياقالتواصيلي اليذي
يتكييييييييون ميييييييين
سياقات فرعيية،
كالسييييييييييييييييييييياق
الشخوصييييييييييي،
والسييييييييييييييييييييياق
المكييييييييييييييييييياني،
والسييييييييييييييييييييياق
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- Émile Benveniste: Problèmes de linguistique générale 1, ED,
Gallimard, Paris, 1966, p.253.
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والزمان.

الزماني.

و يالحييظ أن المعينييات تييرتبط دائمييا ،فييي عالقيية جدلييية ،بلحظييات الخطيياب
الفورييية واآلنييية لفعييل القييول ،وتتعلييق كييذلك بلحظييات فعييل الييتلفظ ( le
 ،)discours directولكن عندما يتحول الخطياب أو الحيوار المباشير إليى
سيرد أو حكيي( ،)le récitأو يتخيذ صييغة الكيالم المنقيول( le discours
 ،)indirectفهنا  ،اليمكن الحديث عن المعينات.
وللتوضيح أكثر ،عندما يكون هناك حوار مباشر .فهنا ،يتم الحديث بطبيعية
الحال عن المعينات كما في هذا المثال:
"  -أسماء :سأسافر غدا إلى مراكش.
 لمياء :أنا سأسافر معك غدا هناك إذا وافق والدي".نالحظ في هذا الحوار أو الخطاب المباشر مجموعة مين المعينيات المتعلقية
بيييأطراف التواصل(أسيييماء ولميييياء) ،ووجيييود ضيييمائر الشخوص(ضيييمير
الييتكلم) ،ومعينييات المكييان (هنيياك) ،ومعينييات الزمان(غييدا) .فييي حييين ،إذا
حولنييا هيياتين الجملتييين الحييواريتين إلييى سييرد محكييي أو خطيياب منقييول،
فاليمكن إطالقا الحديث عن المعينات اإلشارية؛ ألن المعينات تختفي حينميا
تتحول إليى وحيدات لغويية فيي لحظية الغيياب  ،والتشيير إطالقيا إليى لحظية
التكلم والقول والتلفظ:
" قالاات أساااماء بأنهاااا ستسااافر إلاااى ماااراكش ،وردت عليهااا لميااااء بأنهاااا
ستفعل مثلها إذا وافق والدها".
ونسييتخلص مييين هيييذا أن المعينيييات تظهييير حضيييوريا ميييع الحيييوار اليييداخلي
(المنوليييوج) والحيييوار المباشييير(الديالوج) ،وتختفيييي غيابييييا ميييع الخطييياب
المنقول أو المحكي السردي.
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وهكذا ،فالمعينات هي الوحدات اللسيانية التيي لهيا وظيفية دالليية ومرجعيية.
وهييذه الوحييدات اللسييانية هييي مجموعيية ميين العناصيير التكوينييية لوضييعية
التواصل .وتتضمن المعينات أو التعبيرات اإلشارية ( ، )deictiquesفيي
المنظييور اللسيياني واللغييوي الحييديث ،كييل مييا يحيييل علييى وضييعيات الييتكلم
والتخاطييب والتواصييل والتبليييغ والتبييادل بييين المييتكلم والمخاطييب .وتييرتبط
المعينات اإلشارية بـ:
 الدور الذي يقوم به عاملو القول في عملية التلفظ. الوضع المكاني -الزماني للمتكلم والمخاطب على حد سواء.64ويعنييي هييذا أن المعينييات هييي التييي تتضييمن إحاليية خاصيية ومتميييزة .وهييذه
اإلحاليية قييد تكييون مطلقيية عاميية ،أو إحاليية سييياقية خاصيية ،أو إحاليية إشييارية
تعيينية.
وللتوضيح أكثر نورد هذه األمثلة :
 يقطن أحمد مدينة الرباط(.إحالة مطلقة).
 يسكن علي في جنوب الرباط  (.إحالة سياقية)
 يقطن علي هنا( .إحالة إشارية أو تعيينية)
 سيسافر علي في  24من شهر دجنبر(.إحالة مطلقة)
 سيسافر علي أمسية العيد(.إحالة سياقية)
 سيسافر علي غدا( .إحالة إشارية أو تعيينية)

المطلب الثالث :الدراسات التي اهتمت بالمعينات
64

-C.K.Orecchioni: L'ennonciation de la subjectivité dans le
langage, Paris, Armand Colin, 1980, p:36.
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ثميية مجموعيية ميين الدارسييين الغييربيين الييذين اهتمييوا بالمعينييات والقييرائن
اإلشارية ،في ضوء مقاربات متنوعة :نفسية ،واجتماعية ،وأنتروبولوجيية،
وبالغية ،وأسلوبية ،ولسيانية ،وسييميائية،وتداولية ،...مينهم :إمييل بنيفنسيت
في كتابه( قضاايا اللساانيات العاماة) ،65وكياترين كيربيرا أوريكشييوني فيي
كتابهيييا(ملفاااول الذاتياااة فاااي اللغاااة) ،66وكريمييياص فيييي كتابيييه( موباساااان:
سااااااايميوطيقا النص:تماااااااارين تطبيقياااااااة)  ،67وفيلييييييييب هيييييييامون فيييييييي
كتابيييييييه(سااااااايميولوجية الشخصااااااايات)،68وتزفيتيييييييان تيييييييودوروف فيييييييي
كتابيييه(الشاااعرية) ،69إليييى جانيييب بيييول ريكيييور(  ،70)Paul Ricoeurو
72
رومان جاكبسون ،71وييسبيرسين(  ،)Jespersenوكلود ليفيي شيتراوس
 ،وفينييريش( ،73)Weinrichوجييان بيييياجي(  ،)Jean Piajetوشيييارل
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- Benveniste, E: Problèmes de linguistique générale2, ED,
Gallimard, Paris, 1974.
66
-C.K.Orecchioni: L'ennonciation de la subjectivité dans le
langage, Paris, Armand Colin, 1980.
67
-Greimas: Maupassant, la sémiotique du texte: exercices
pratiques, éditions du Seuil, Paris 1976, p:8-263.
 - 68فيليب هامون :سيميولوجية الشخصيات ،ترجمة :سعيد بنكراد ،دار الكالم ،الرباط،
الطبعة األولى سنة 1990م.
 - 69تزفيطان تودوروف :الشعرية ،ترجمة :شكري المبخوت ورجاء بن سالمة ،دار توبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى سنة 1987م.
70
- Paul Ricoer: La métaphore vive.Seuil, Paris, 1975, p.98.
71
- R.Jakobson: Essais de linguistique générale, Minuit, Paris, 1963.
72
- Levi-Strauss: Antropologie structrale, Plon, Paris, 1958.
73
-Weinrich Hharold: Le temps, Seuil, Paris, 1973.
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بيييييييالي( ،)Bally74وشيييييييارل فيلميييييييور( ،)75 Fillmoreوفونيييييييديرليش(
 ،) Wunderlish76وآخرين...
وميين الدارسييين العييرب الييذين اهتمييوا بالمعينييات اإلشييارية ،البييد ميين ذكيير
محمييد مفتيياح فييي كتابيييه( فااي ساايمياء الشااعر القااديم) 77و( تحلياال الخطاااب
الشااعري) ،78وعبييد المجيييد نوسييي فييي كتابييه(التحلياال الساايميائي للخطاااب
الروائااااي) ،79وجميييييل حمييييداوي فييييي مجموعيييية ميييين الدراسييييات الرقمييييية
والورقييية ،منهييا مقالييه( الااذات ومعيناتهااا فااي الخطاااب السااردي (المقاربااة
القرائنية أو الدييكتيكية))...80

المطلب الرابع :آليات المعينات أو التعبيرات اإلشارية
يقصد بالمعينات أسماء اإلشارة ،والضمائر المتصلة والمنفصيلة ،وظيروف
الزمان والمكان .وبتعبير آخر ،ما يشكل صييغة :أنيا ،اآلن ،هنيا .كميا يمكين
الحييديث أيضييا عيين ألفيياظ القرابيية (أبييي وأمييي وخييالي ،)...وصيييغ االنفعييال
والتعجب ،وآليات الحكم والتقويم الذاتي.
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- Bally:(Les notions grammaticales d'absolu et de relief), In: essais
sur le langage, Minuit, Paris, 1969, pp:189-204.
75
- Fillmore :( Deictic categories in the semantics of come),
Foundations of language 2, 1966, pp: 219-227.
76
- Wunderlish, Dieter: (Pragmatique, situation d'énonciation et
deixis), Langages, 26, juin1972, pp:34-58.
 - 77محمد مفتاح:في سيمياء الشعر القديم ،دار الثقافية ،الدار البيضاء ،الطبعة 1989م.
 - 78محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري ،دار التنوير للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان،
الطبعة األولى سنة 1985م ،ص.151:
 -79عبد المجيد نوسي :التحليل السيميائي للخطاب الروائي ،شركة النشر والتوزيع
المدارس ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى سنة 2002م.
 - 80جميل حمداوي( :الذات ومعيناتها في الخطاب السردي (المقاربة القرائنية أو
الدييكتيكية) ،التشكل والمعنى في الخطاب السردي ،مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت،
لبنان ،الطبعة االولى سنة 2013م ،صص.208-183:
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وبصييفة عاميية ،يمكيين الحييديث عيين معينييات المييتكلم أو المييتلفظ ،ومعينييات
المسيتقبل أو المخاطييب أو المرسييل إليييه أو المييتلفظ إليييه .فميين المعييروف أن
ضيييمير الميييتكلم يحيييدد هويييية الميييتكلم ،ويعيييين حضيييوره ووجيييوده سيييياقيا
ومرجعيا حين عملية اليتلفظ والتواصيل .ويتحيدد ضيمير الميتكلم فيي صييغة
المفرد " أنا" أو صيغة الجمع "نحن"  ،عبر الطرائق التالية:
استعمال الضمائر المنفصلة " :غدا ،سأسافر ،".و" غدا سنسافر".
 الضاامائر المتصاالة المرتبطااة بالفعاال" :خرجييت مبكييرا" ،و"ذهبنييا هنيياك
مسرعين".
 أدوات التملك " :كتابي" ،و" كتابنا".
 صاايغ العالقااة والقرابااة والتفاعاال الوجااداني المرتبطيية ضييمنيا بضييمير
الميييتكلم  " :التقييييت بصيييديق" ،و"هييياتفني الجيييد "،و" الرضييييع ميييريض"،
وتحيييل هييذه الملفوظييات الضييمنية علييى الجمييل التالييية ":التقيييت بصييديقي"،
و"هاتفني جدي " ،و" رضيعنا مريض".
صيغ األمار واالساتفهام والتاوبي  " :اخبرنيي .كيم السياعة؟ بيدأ عليي فيي
البكاء".
 العالماااات الدالاااة علاااى عواطاااف الماااتلفظ وانفعاالتااا  :وتسيييمى كيييذلك
بموجهييات الخطييياب()modalisateurs du discours؛ حييييث تسيييمح
للمييتكلم أو المييتلفظ بييالتعبير عيين أحاسيسييه وعواطفييه الوجدانييية ،وإصييدار
أحكامه التقويمية إيجابا أو سلبا .وفي هذا السياق ،يمكن الحديث عن الذاتيية
والموضوعية  ،مثل:
 زرت فياله على شاطىء البحر. -زرت كوخه على شاطىء البحر.
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نستنتج  ،من خالل هذين المثيالين  ،أن هنياك تقويميا سيلبيا قيدحيا (الكيو))،
وتقويما إيجابيا حول مكان اإلقامة (الفيال).
وتسهم صيغة االفتراض في تأكيد الحضور الذاتي ،مثل " :يمكين أن تكيون
أسماء مريضة" ،أو استعمال صيغة الشك " الأعتقد ذلك!".
 صيغ االنفعال والتفجاع والتحسار والتاأثر والتعجاب " :آه!" ،و" كيم هيو
جميل هذا المكان!"..
 الموجهات :مثل " بدون شك" ،و" حسب رأيي" ،و" في منظوري"...
ومن جهة أخرى ،يتحدد وجود المستقبل عبر الطرائق الشكلية التالية:
 ضمائر المخطاب :أنت ،وأنتم ،ونحن(أنا ،وأنت)...
الضمائر المتصلة بالفعل :كتبت -كتبتم...
ضمائر التملك :كتابك ،كتابكم...،
 ألفااال القرابااة والعالقااات الحميمااة  " :صييديق يريييد رؤيتييك" " ،هاتف يت
األم " ،مييين أجيييل أن تقيييول ":صيييديقك يرييييد ريتيييك" ،و"هاتفيييت أمنا(أنيييا،
وأنت)"
 صيغ األمر واالستفهام والتناوبي  ":اسيمع! أيين هيي النظيارات؟ لميياء،
سأذهب ألنام".
أميا فيمييا يخيص المعينييات الفضييائية ،فثمية  :هنييا ،هنياك ،ورائييي ،يسيياري،
قربي...،
أما المعينات الزمانية ،فهي :اآلن ،اليوم ،غدا ،البارحة ،في هذا الشهر ،فيي
هذه اللحظة...
وفيما يتعلق بأسماء اإلشارة ،فنذكر :هذا ،هذه ،ذلك ،تلك ،هؤالء ،أولئك...
68

وكييذلك ،يمكيين الحييديث عيين أفعييال الحركيية واالنتقييال ،مثييل :جيياء -ذهييب-
انطليق -سييافر -ارتحييل" :جيياء سييمير ليسيياعدني" .أي :تشييير إلييى الوصييول
إلى منطقة التلفظ أو مغادرتها.
ومن ناحية أخيرى ،يمكين اعتبيار بعيض األزمنية الفعليية مين بيين المعينيات
كالحاضر :أشتغل ،ألعب ،تلعب...

المطلب الخامس :أنـــواع المعينات وأقسامـــها
يمكن الحديث عن نوعين من المعينات والقرائن اإلشيارية ،فمنهيا ميا يتعليق
بالعوامل أو أطراف التلفظ والقيول( ،)actantsو هنياك ميا يتعليق بظيروف
التواصل والتلفظ والقول والكالم ( .)circonstantsفمين ثم،تحييل معينيات
العواميييل عليييى المرسيييل والمرسيييل إلييييه ،أو الميييتكلم والمسيييتقبل ،وتسيييمى
بالمعينات الذاتيية ( ،)embrayeurs subjectifsأو المعينيات الشخوصيية
أو الضيييمائرية ( .)embrayeurs personnelsأميييا المعينيييات الثانيييية،
فتحيل على ظيروف اليتلفظ وسيياقه التواصيلي .وكيذلك ،يمكين تقسييمها إليى
 )embrayeursأو معينييييييات فضييييييائية
معينييييييات مكانييييييية (locatifs
( ،)embrayeurs spatiauxومعينييييات زمانييييية ( embrayeurs
.)temporels

أقسام المعينات
المعينات الذاتية

المعينات السياقية

عوامييييييييييل الييييييييييتلفظ :المعينيييات المكانيييية أو المعينات الزمانية.
المرسييييييل والمرسييييييل المعينات الفضائية.
إلييييييييييه ،أو الميييييييييتكلم
والمستقبل.
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المطلب السادس :ولائـــف المعينات والتعبيرات اإلشارية
تحمييل المعينييات والتعبيييرات اإلشييارية ،فييي طياتهييا  ،وظييائف عييدة ،يمكيين
حصرها في الوظيفة المرجعية ؛ حيث تحدد هذه العناصير الخطابيية ،وهيذه
الوحييدات اللسييانية سييياق التواصييل والييتلفظ ،سييواء أكييان سييياقا شخصيييا ،أم
سياقا مكانيا ،أم سياقا زمانيا.فال يمكين دراسية المعنيى دون تحدييد المرجيع.
وفييي هييذا الصييدد ،تقييول أوريكوشيييوني ":يسييتحيل ،فييي بعييض األحيييان،
الوصييف المناسييب لييألداء الكالمييي ،دون االهتمييام بمحيطهييا غييير الكالمييي
بشييكل عييام .اليمكيين دراسيية المعنييى دون تحديييد صييلته بييالمرجع؛ واليمكيين
تحليل القدرة اللسانية بتفريغ القدرة اإليديولوجية التي تنتظم عليها ،اليمكننيا
وصييف اإلرسييالية دون االهتمييام بالمقييام الييذي تأسييس عليييه ،والنتييائج التييي
81
تهدف إليها".
عييالوة علييى هييذا ،تييؤدي هييذه المعينييات والقييرائن اإلشييارية وظيفيية التعيييين
والتأشييير ،والتركيييز علييى اإلحاليية المقامييية والنصييية ،وتحديييد الوضييعية
المكانية والزمانيية  ،وتبييان المشيار إلييه قربيا وبعيدا ،والتأكييد عليى وظيفية
الحضييور والغييياب ،والتنبيييه إلييى الوظيفيية الذاتييية والموضييوعية ،ورصييد
وظيفيييية االنييييدماج والالنييييدماج ،إلييييى جانييييب تحديييييد الوظييييائف الداللييييية،
والمرجعيييية ،والتداوليييية ،واللسيييانية .ويعنيييي هيييذا  -حسيييب بنفينسيييت -أن "
الضمير ليس إال شكال فارغا  ،إذا كان خارج الخطياب الفعيال ،و ال ييرتبط
بيييأي موضيييوع أو مفهيييوم أو تصيييور" .82وييييرى بيييول ريكيييور أيضيييا بيييأن
الضيييمائر " هيييي بالضيييبط ال دالييية ،الكلمييية "أنيييا" ليسيييت لهيييا داللييية فيييي
ذاتها"...أنا" هو الذي ،في جملية ،يمكين أن ينطبيق عليى نفسيه أنيا عليى أنيه

 - 81أريكشيوني :فعل القول من الذاتية في اللغة ،ترجمة :محمد نظيف ،أفريقيا الشرق،
الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2007م ،ص.11:
 - 82أريكشيوني :فعل القول من الذاتية في اللغة،ص.54:
70

هو الذي يتكلم ؛ إذا ،الضمير هو أساسا اشيتغال الخطياب ،وال يحميل معنيى
83
إال حينما يتكلم شخص ويعين نفسه بقوله أنا".
وبتعبيييير آخييير ،إن للمعينيييات وظيييائف دالليييية تتمثيييل فيييي ارتبييياط القيييرائن
اإلشييارية بالسييياق المرجعييي والمعنييى الييداللي .كمييا تييؤدي هييذه المعينييات
وظيفيية نفسييية كمييا عنييد جييان بييياجي  .وميين ثييم ،فهييل" القييرائن اإلشييارية
تكتسب مبكرا أو بكيفية متأخرة من قبيل الطفيل؟ ولكين اآلراء متعيددة حيول
هاتييه النقطييية :بالنسييبة لبيييياجي القييرائن اإلشيييارية هييي أكثييير حضييورا فيييي
84
الخطاب الطفولي؛ نظرا الرتباطها باستعمال أنوي ذاتي التمركز للغة".
كما تؤدي هذه المعينات وظيفة أنثروبولوجية .وفي هذا السياق ،يعلين كليود
ليفي شتراوس ضمن مقاربته األنتروبولوجية أن" في اللغيات الهندوأوربيية
المصطلحات الدالة على القرابة منظمة في بعد ذاتي ،على خيالف نظيرتهيا
الصينية حيث يتعلق األمر بنسق موضوعي كليا؛ إذ عالقات القرابية تيدرك
عن طريق صلتها بالشخص ،باعتبار أن األلفاظ تصيير مبهمية جيدا ونيادرة
لتنطبق على أقرباء بعيدين .إذا ،األنساق الهندأوروبية أنساق ذاتية التمركيز
85
وأنوية ،معتبرة األنا نقطة االنطالق".
وقييد تتخييذ المعينييات وظيفيية بالغييية حينمييا تتجيياوز التعيييين والتقرييير إل يى
اإليحييياء والتضييييمين عبييير عملييييية االنزيييياح والخييييرق ،وانتهييياك المعيييييار
التقعيدي ،بتصادم الوحدات اللغوية وتوترها ،كما في األمثلة التالية
 " نحااان امن مناااذ ثالثاااين ملياااون سااانة ".هنيييا ،ظرفيييان زمنييييان (اآلن/
ثالثييون مليييون سيينة) ال يشييتغالن علييى النسييق االسييتداللي نفسييه ،بييل هنيياك
تصادم داللي بينهما على المستوى الزمني.

 - 83أريكشيوني :نفسه،ص.55:
 - 84أريكشيوني :نفسه ،ص.97:
 - 85أريكشيوني :نفسه ،ص.82:
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 "غااادا ذهاااب القطاااار "  ،يالحيييظ أن اليييذي ييييتكلم يعييييش نسيييقين زمنيييين
مختلفين(الماضي/المستقبل).
كما يقع هذا االنزياح البالغي على مستوى الزمن ،يقع أيضيا عليى مسيتوى
الضييمائر والفضيياءات  ،وذلييك كلييه ميين أجييل خلييق أبعيياد إيحائييية ،وفنييية،
وجمالية ،واستعارية.
وميييين وظييييائف المعينييييات األخييييرى التمييييييز بييييين األسيييياليب والخطابييييات
واألجناس األدبيية  ،كيالتمييز  -ميثال -بيين الحيوار والسيرد ،فيالحوار يتمييز
بوجود المعينات الحضورية ،مثل :أنا ،أنت،أنتم ،ونحن ،...واستعمال زمن
الحاضر ،وتشغيل الصيغ االنفعالية ،وتنويع التعبير إلى :استفهام ،وتعجيب،
وتفجييع ....فييي حييين ،يتميييز السييرد أو الحكييي بغييياب هييذه المعينييات ،مييع
استعمال األفعيال الماضيية ،وتشيغيل ضيمائر الغيياب ،مثيل :هيو ،هيي ،هيم،
وهن ،وخلوه من الصيغ االستفهامية واالنفعالية.

المطلب السابع :المعينات اإلشارية في المسرح والسيناريو
مييين المعليييوم أن المعينيييات اإلشيييارية تثيييري الحيييوار المسيييرحي والسيييردي
والسينمائي  ،وتجعله خطابيا حيوييا  ،وكالميا مباشيرا متيدفقا بنيبض الحيياة،
زاخرا بالحركية الديناميكية ،مليئا بشحنة الصراع اليدرامي ،مفعميا بيالتوتر
اإلنساني ،والتأزم المضطرب ،بتحريك الشخصيات في بيئاتهم وفضياءاتهم
في عالقة جدلية باألمكنة واألشياء.
ومن هنا ،فالبد لكاتب الحوار المسيرحي أو السييناريو مين التنصييص عليى
المعينييات اإلشييارية ،وتحدي يد العالمييات الواصييلة لتحديييد الفضيياء الزمنييي،
والسيييياق التواصيييلي ،ومكيييان األحيييداث .ومييين ثيييم ،البيييد أن تتضيييمن تليييك
الحوارات السيناريستية أو الدرامية القرائن اإلشارية بشكل واضح ومحدد،
بهيييدف التعييييين ،واإلشيييارة  ،والتبييييين ،والتأشيييير عليييى اإلحالييية المقاميييية
والسياقية  ،مثل " :اعطني هذا الشيء!".
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فالبييد أن تتحييدث الشخصييية عبيير المعينييات والقييرائن اإلشييارية الداليية عل يى
وجودها إنيا ،وحضورها كينونيا .إذ تسيهم المعينيات فيي التعييين  ،وتفضيية
الحوار ،ووضع الشخصية في المكان والزمان.
إذا ،تحمل الحوارات  ،في طياتها  ،معيناتها ومؤشراتها التلفظيية فيي أثنياء
لحظة التكلم ،وتقديم العالم الذي توجد فيه الشخصيات المتصيارعة .وحينميا
تتغيييير المعينيييات السيييياقية والتواصيييلية والتلفظيييية تتغيييير معهيييا الوضيييعيات
الدرامية  ،والفضاءات السياقية ،واألطراف المتلفظة.
وميين هنييا ،تزيييل المعينييات الغمييوض وااللتبيياس ،وتسييهل الفهييم حييين تقييديم
الشخصيييات ،أو عنييد نقييل المكالمييات الهاتفييية .فعنييدما تقييول لمييياء -مييثال -
لصديقتها أسماء تليفونيا ":أعر كل المطاعم الموجودة هناا" .فكلمية هنيا،
تحييدد المكييان بدقيية ،وتبييين لنييا أن الييذات عارفيية المكييان معرفيية جيييدة ،وأن
ملفوظهييا تعبييير عيين حضييور للييذات فييي الزمييان (الحاضيير) والمكييان معييا.
عيالوة عليى ذلييك ،فمين المستحسين أن يسييتثمر السينارسيتي هيذه المعينييات،
فاليقدم اسم المكان مباشرة باسيمه ،فعلييه أن يتيدرج فيي ذليك؛ بحييث يتيرك
للمتفييرج فرصيية التأويييل والرصييد والفحييص لكييي يتبييين الفضيياء بنفسييه ،
بتشغيل ذاكرته وحواسه ،واسترجاع معرفته الخلفية.
ومن هنا ،يحيل ضمير " أنا" على شخص المتكلم .في حيين ،يحييل ضيمير
"أنييت" علييى شييخص المخاطييب ،كمييا يحققييان معييا عبيير الحييوار وضييعية
متوازية بين الطرفين؛ حيث يقدم الميتلفظ خطابيه إليى اآلخير المختليف عنيه
بشكل مباشر ومتواز .و من المستحيل أن يخلو أي نص حواري مهميا كيان
قصيييرا ميين وجييود ضييميري أنييا وأنييت .وميين هنييا ،يتحييدد الضييمير سييياقيا
بوجييود الظييروف الزمانييية والمكانييية وأسييماء اإلشييارة التييي تحييدد حضييور
المتلكم والمخاطب في الفضاء التواصلي التلفظي نفسه .وبالتالي ،تؤكد هيذه
المعينات راهنية الخطاب وفعاليته اللحظية.
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إذا ،البييد للسيناريسييت والمسييرحي ميين تعلييم المعينييات اإلشييارية ؛ألنهييا مين
بييين اآلليييات األساسييية للغيية السييينمائية .وقييد بييدأ الفيييلم المشييهور(طاار ان)
بتوظيف معينات إشارية أساسية ،مثل ":أنا طر ان ،أنت جان.".
وتبين أسماء اإلشيارة عالقية الصيوت بالصيورة .ومين ثيم ،تحيدد المعينيات،
فييي السيييناريو الفيلمييي  ،العييالم المحيييط بالشخصيييات ،وتبييين كييذلك فضيياءه
االنفعالي .وهكذا ،إذا ،تجعل المعينات متفيرج الفييلم عليى عليم تيام بيالمحيط
السياقي للشخصية عبر تعاقب الصوت والصورة.

المطلب الثامن :المعينات وثنـــائية الذاتية والموضوعية
ال تنكشيييف الذاتيييية والموضيييوعية فيييي النصيييوص والخطابيييات اإلبداعيييية
والوصييفية إال بحضييور المعينييات أو غيابهييا ،فكلمييا كييان السييارد حاضييرا
بواسيييطة ضيييميره الشخصيييي ،أو بواسييييطة أسيييماء اإلشيييارة ،أو بواسييييطة
ظروف الزمان والمكان ،أمكن الحديث في هذا السياق عن خطاب ذاتيي أو
عن الذاتية التلفظية(.)subjectivité
وكلما لوحظ غياب الذات  ،وغيياب ضيمائر الحضيور ،أمكننيا الحيديث عين
خطاب موضوعي أو عين الخاصيية الموضيوعية فيي عمليية اليتلفظ والقيول
(.)objectivité
وميين هنييا ،يصييبح ضييمير المييتكلم" أنييا" هييو ضييمير الحضييور  ،والييتلفظ،
والذاتية ،وتواجد المتكلم .واليمكن الحديث عين دالالت الضيمائر إال ضيمن
خطاب معين ،والسيما الخطاب االنفعيالي .فالضيمير الخيارج عين الخطياب
 حسب بنفينست( -)Benvenisteبمثابة شيكل فيارغ اليعبير عين شييء أوفكرة .86وهذا ما يثبته أيضا بول ريكيور ( )Ricoeurحينميا ييذهب إليى أن
الضييمائر التحمييل أي معنييى فييي ذاتهييا ،إال إذا ارتبطييت بقائلهييا أو متلفظهييا
86

- C.K.Orecchioni: L'ennonciation de la subjectivité dans le
langage, p: 37.
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ضمن ملفوظ لساني معين في جملة أو خطاب ما .ومن هنيا ،فضيمير اليتكلم
 حسيب إمييل بنيفسيت أيضيا -ييدل عليى الذاتيية ،وحضيور اليذات والوجييودواألنا ،وقد قال ديكارت " :أنا أفكر ،إذا ،أنا موجود".
وتحضيير هييذه الذاتييية بشييكل جلييي عبيير صيييغة الييتكلم ،والصيييغ االنفعالييية،
وصيغ المكان والزمان الدالة على مكان التلفظ وزمانه في اللحظة الراهنة،
إلى جانب صييغة الفعيل الحاضيرة أو المسيتقبلية .ومين ثيم ،فحضيور اليذات
يعنيييييي حضيييييور الميييييتكلم أو الميييييتلفظ بتجاربيييييه الحياتيييييية الكليييييية النفسيييييية
والفينومينولوجية ،وتمركز الذات حول األنا وجيودا ،وحضيورا ،ومعايشية.
ويحمل ضمير المتكلم دالالت فلسفية وجوديية(الوجود اإلنسياني) ،ودالالت
فينومينولوجيييية(إدراك اليييذات للموضيييوع) ،ودالالت سييييكولوجية (عالقييية
الذات بالوعي) ،ودالالت لسانية وتداولية.
وعليييه ،تتحييدد الذاتييية بعالقتهييا بالضييمير الشخصييي ،وانطباعييات المييتكلم
الوجدانية  ،وحاالت الذات والوعي .وقد أثبت بنيفنست أن الذاتية هي طاقية
المتكلم للظهور كذات .87وبنياء عليى هيذا االسيتدالل ،تتيرابط الذاتيية واللغية
بشييكل عضييوي ،فاللغيية هييي أس الذاتييية .وميين هنييا ،فالذاتييية هييي خاصييية
جوهرييية للغيية .88وتييذهب أوريكشيييوني إلييى عييدم وجييود مكييان لغييوي دون
وجود للذاتية ،ونجد الفكرة نفسها عند بول ريكور اليذي ييرى أن اللغية هيي
تعبير عن الكينونة داخل الوجود.89
وهكذا ،ترتبط الذاتية باللغة داخل الحقل اللساني مع إميل بنيفيست.
ومن ثم ،يمكن التمييز بين الذاتية من الدرجة األولى ميع بنيفيسيت ،والذاتيية
من الدرجة الثانية ميع أركشييوني  .فالذاتيية مين الدرجية األوليى قائمية عليى
87

- Émile Benveniste: Problèmes de linguistique générale 1, ED,
Gallimard, Paris, 1966, p.253, p.260-269.
88
- Ibid, p.263.
89
-Paul Ricoeur: Le conflit des interprétations, Seuil, Paris, 1969,
p:261.
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القييرائن اإلشييارية ،كالضييمير الشخصييي الييدال علييى الحضييور والوجييود،
ومؤشرات سياق التلفظ من مكيان وزميان .أميا الذاتيية مين الدرجية الثانيية ،
فهي قائمة على إصدار األحكام التقويمية ،وتشغيل التعابير االنفعالية .
وقد تناول تزفيتان تودوروف هذه القضيية فيي كتابيه ( الشاعرية) بنيوع مين
التوضيح والتفصيل؛ حيث يقيول ":والسيمة األخييرة التيي نثبتهيا هنيا لتميييز
تنوع السجالت اللفظيية هيي ميايمكن أن نسيميه متبعيين فيي ذليك بنيفينسيت"
ذاتية اللغة"  ،ونجعلها مقابل موضيوعيتها.فكل ملفيوظ يحميل فيي ذاتيه آثيار
تلفظه ،وفعل إنتاجه الدقيق والفردي.لكن هذه اآلثار يمكن أن تتفاوت كثافة.
ولنضرب مثال واحدا على ذليك ،فالماضيي المجيرد فيي الفرنسيية ( Passé
) simpleيضييفي علييى الخطيياب حييدا أدنييى ميين الذاتييية .وكييل مييا يمكننييا أن
نعرفييه هييو أن العملييية الموصييوفة سييابقة علييى عملييية الوصييف  ،وهييذا هييو
األثر الضئيل الذي تتركه الذاتية هنا.
إن األشكال اللسيانية التيي تتخيذها هيذه اآلثيار العدييدة .وقيد كانيت موضيوعا
ألكثييير مييين وصيييف .ويمكننيييا أن نمييييز بيييين سلسيييلتين كبييييرتين :أوالهميييا
:اإلشييارات إلييى هوييية المتحييادثين وإلييى المعطيييات الزمكانييية للييتلفظ ،التييي
عادة ما تنقل عبر مورفيمات خاصية بيذلك (الضيمائر أو أواخير األفعيال) ،
والثانيييية :اإلشيييارات إليييى سيييلوك المتحيييدث أو المخاطيييب إزاء الخطييياب أو
موضيييوعه(اللذين اليكونيييان إال مقوميييات ،أي مظييياهر مييين معنيييى كلميييات
أخرى) .واعتميادا عليى هيذه الوسييلة باليذات ،تختيرق صييرورة اليتلفظ كيل
الملفوظات اللفظية.فكل جملة تحتوي على إشيارة إليى اسيتعدادات المتحيدث
بها.فمن يقول ":هيذا الكتياب جمييل" يقيدم حكميا تقويمييا ،فيتيدخل بيذلك بيين
الملفوظ ومرجعه ،أما من يقول ":هيذه الشيجرة كبييرة" ،فإنيه يصيدر حكميا
مين الجيينس نفسيه ،وإن كييان أقييل وضيوحا ،ويخبرنييا مييثال عين نبييات بييالده.
فكل جملة تتضمن تقويما ما ،لكن بدرجات مختلفة؛ مما يسيمح لنيا بيأن نقييم
مقابلة بين الخطاب التقويمي وبين بقية سجالت الكالم.
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وفيييي صيييلب هيييذا السيييجل اليييذاتي ميزنيييا بعيييض األصيييناف ذا الخصيييائص
المحددة تحديدا صارما ،وأشهرها الخطاب االنفعالي أو التعبيري.والدراسة
الكالسيكية لهذا السجل هي دراسة شارل بالي ،ومذاك عزليت عيدة أبحياث
هذه المظاهر من خالل سمات صوتية ونحوية ومعجمية.
ويوجد نمط آخير مين الذاتيية يتحقيق مين خيالل قطياع معيزول مين األلفياظ،
وهو الخطاب الجهوي  ،ونلحق بيه األفعيال والصيفات الجهويية ( devoir,
pouvoir, peut-etre, certainement...les verbes et les
 .)adverbes modauxوللميرة الثانيية تبيرز إليى العييان اليذات المتلفظية،
90
ومن خاللها عملية التلفظ برمتها".
ويتبين لنا  ،مين هيذا كليه ،أنيه إذا كيان بنيفينسيت قيد تنياول المعينيات الدالية
عليى الذاتيية ،بالحيديث عين الضيمائر ،وأسيماء اإلشيارة  ،وظيروف المكيان
والزمان ،فإن أوريكيشيوني قد أضافت إليها أسماء القرابة (أبي -أخي. )...
أمييا تييودوروف ،فقييد تحييدث  ،بييدوره ،عيين صيييغ أخييرى للذاتييية كصيييغة
األزمنة ،مثل :الماضي المجرد ( ، )le passé simpleوتحدث أيضيا عين
األحكام التقويمية التي تعبير عين تيدخل الميتكلم بذاتيه ،سيواء أكانيت أحكاميا
سلبية  ،مثل " :هذا الفندق متسيخ"،أم أحكاميا إيجابيية  ":هيذا فنيدق فياخر".
وهنيياك أحكييام محايييدة ،مثييل ":هييذه سيييارة حمييراء" .باإلضييافة إلييى أفعييال
الجهة(يجب ،يريد ،يرغب ،يقدر) ،وصيغ الشك واالعتقاد(يحتميل ،اعتقيد ،
أشك ،من الممكن . )...وال ننسى تلك الحركيات واإليمياءات اإلشيارية التيي
يسيييتخدمها الميييتكلم للتعبيييير عييين ذاتيتيييه ":مثااال :اسااامي جماااال .يساااتعمل
المتحدث أصبع لإلشارة إلى نفسا " .وقيد أضياف األسيلوبي شيارل بيالي،
إلييى جانييب هييذه المقومييات ،الصيييغ االنفعالييية والتعبيرييية ،وصيييغ التعني يف
والعتاب والتوبيخ.

المطلب التاسع :المعينات وثنـــائية االندماج والالاندماج
 - 90تزفيطان تودوروف :الشعرية ،ص.44-43:
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تعبيير المؤشييرات اإلشييارية أو المعينييات داخييل الملفوظييات أو النصييوص-
كيفميييا كانيييت طبيعتهيييا -عليييى خاصيييية االنيييدماج( )L'embrayageداخيييل
عملية القول بصييغتها الحضيورية :أنيا-اآلن-هنيا ،أو تعبير مين جهية أخيرى
عيين عييدم الالانييدماج النصييي( ،)Le débrayageبغييياب المييتكلم ضييميرا،
ومكانا ،وزمانا .وبتعبير آخر ،إذا كانت المعينات اإلشارية تدل على الذاتية
والموضوعية ،فهي  ،بدورها ،تؤشر على االنيدماج والالانيدماج " ،فاليذات
حينميا التنييدمج فييي الخطياب تقييدم نفسييها علييى أنهيا موضييوعية ،ولكيين عييدم
انييدماجها ليييس إال وهمييا يخييدع المتلقييي ليقييع تحييت طائلتييه .وحينمييا تنييدمج
91
تزيل عن انفعاالتها كل قناع".
وميين المعييروف أن االنييدماج والالانييدماج حسييب الباحييث المغربييي محمييد
مفتاح يتعلقان بـــ:
" -العامييل :انييدماج " أنييا" فييي المقييال أوالاندماجييه ليحييل محلييه غيييره م ين
الضمائر األخرى.
 الزمييان :انييدماج " اآلن" فييي المقييال أوال انييدماجها لتحييل محلهييا ظييروفزمانية أخرى.
 المكان :انيدماج" هنيا" فيي المقيال أوال انيدماجها ليحيل محلهيا غيرهيا مين92
الظروف المكانية".
ويمكن توضيح هذا في الخطاطة السيميوطيقية التالية :93

اإلنســــان
 - 91محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري ،ص.151:
 - 92محمد مفتاح :نفسه ،ص.152-151:
 - 93محمد مفتاح :نفسه ،ص.152 :
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المعينات

االندماج

الالاندماج

الضمير

أنا

غير أنا :أنت-هو

المكان

اآلن

غيييير اآلن :البارحييية-
مرة-غدا

الزمان

هنا

غيييييير هنيييييا :هنييييياك-
مكان ما

ويعني هذا أن اإلنسيان يعييش حضيوريا فيي المكيان والزميان عبير خاصيية
االندماج ،وقد اليعيشه إذا كان في حالة الغياب والالاندماج .ومن هنا "،فقيد
صيياغت اللسييانيات الوضييعية تعبير(أنييا ،هنييا ،اآلن) ،لتييدل بييه علييى ارتبيياط
الحييدث اإلنسيياني بالزميييان والمكان.وتقتضييي ضيييرورة االرتبيياط أن(هنيييا،
وهنيياك ،هنالييك) تييدل علييى الزمييان الماضييي والمسييتقبل ،وتصيياحب (هنييا)
الحال وحده ،وعلى هذا ،فإنها ليست إال جزءا مين بنيية مكانيية اجتماعيية –
94
لغوية أعم".
وقيييد تنييياول كريمييياص ( ، )Greimasفيييي مؤلفاتيييه السييييميوطيقية ،ثنائيييية
االنييييدماج والالنييييدماج  ،وخاصيييية عنييييد مقاربتييييه ليييينص قصصييييي قصييييير
لموباسان( )Maupassantبعنوان( الصديقان) ،فقد تناول ثنائيية االنيدماج
والالانيييدماج العييياملي ،والمكييياني ،والزمييياني .95وقيييد أشيييار إليييى القيييرائن
والمعينييات المطلقيية والمعينييات اإلشييارية ميين أجييل تبيييان وضييعية السييارد،
 - 94محمد مفتاح :دينامية النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى سنة
1987م ،ص.69:
95
-Greimas: Maupassant, la sémiotique du texte: exercices
pratiques, p:40-42.
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هييل هييو منييدمج وحاضيير داخييل القصيية زمانييا ومكانييا أم هييو غائييب وغييير
منييدمج؟! كمييا أشييار كريميياص إلييى بعييض المعينييات الداليية علييى الالانييدماج
المكييياني ،مثيييل :أفعيييال الحركييية واالنطيييالق ،كيييانطلق ،وارتحيييل ،وابتعيييد،
وسافر...
وقد حاول كريماص ،بعد حديثه عن الالندماج الزمني المطلق واإلشاري،
الحديث عن فضاء مدمج بكسر الميم( ،)englobéوفضاء مدمج بفتح الميم
( .)englobantفمدينيية بيياريس  -ميييثال -تعييد فضيياء عاميييا داخييل القصييية،
ماداميييت تجيييري فيهيييا معظيييم األحيييداث الرئيسييية .ومييين ثيييم ،فهيييي فضييياء
مدمج(بكسييير المييييم) .فيييي حيييين ،تمثيييل األمكنييية الخاصييية األخيييرى فضييياء
مدمجا(بفتح الميم).

المطلب العاشر :المعينـــات والمنظور السردي
تحضر الشخصية الروائية عبر مجموعة من الضمائر التفاتا ،وسردا،
وحكيا؛ فتنتقل الشخصية عبر ضمائر التكلم ،والغياب ،والخطاب.
وتمارس هذه الضمائر لغة اإلحالة واالتساق ،واالنسجام والتواصل بين
المحيل والمحال عليه .وتنتقل الشخصية عبر مجموعة من الضمائر ،
فترتبط بضمائر التعظيم واالحترام ( أنت ،)vous /أو تقترن بضمائر
المساواة العادية( أنت.) tu
وتنتقل الشخصية أيضا على مستوى التجنيس األدبي واألسلوبي من
ضمير المتكلم الذي يرتبط بالمنولوج أوالتذويت أو الحوار الداخلي إلى
ضمير الغائب القائم على السرد و األسلوب غير المباشر  ،أو ينتقل إلى
ضمير الخطاب المبني على الحوار واألسلوب المباشر .وتسهم الضمائر
المعوضة ألسماء األعالم في خلق غموض الشخصية ،وخلق إبهامها،
وازدياد التباسها فنيا ،وجماليا ،ودالليا.
وغالبا ،ما ُيسقط الضمير الشخصية في المنولوج والمناجاة والحوار
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الداخلي ،ويخرج الرواية من طابعها البوليفوني السردي القائم على التعدد
الصوتي إلى المنولوجية ذات الصوت الواحد ،أو ما يسمى أيضا بالخطاب
المذوت الذي يقربنا من أدب االعترافات ،والسيرة الذاتية ،وأدب
اليوميات ،والمذكرات ،والمنشورات االجتماعية والسياسية .
وهكذا ،تشكل الضمائر سمة ضعيفة في تشكيل الشخصية الروائية،
وإظهارها داال ومدلوال مقارنة باسم العلم الشخصي الذي يفردها،
ويميزها عن باقي الشخصيات األخرى .ويعني هذا أن الضمائر تبهت
الشخصيات ،وتهمشها دالليا ومقصديا  ،على عكس اسم العلم الذي يرفعها
شأنا ،وقيمة ،وشأوا ،وهوية.
وهنا ،البد من اإلشارة إلى عالقة الضمير بالرؤية السردية أو المنظور
السردي .وفي هذا اإلطار ،يقول فيليب هامون  ":وقد يكون مفيدا ،من
جهة أخرى ،دراسة توزع سمة الشخصية وفق زاوية الرؤية أو التصويغ
96
التي يسلطها السارد على الشخصية".
وإذا كانت الرواية الكالسيكية والرومانسية والواقعية تكثر من ضمائر
الغياب ،والرؤية من الخلف ،فإن الرواية المنولوجية أو النفسية أو الرواية
الجديدة تستعمل كثيرا ضمير المتكلم والرؤية " مع" ،أو الرؤية من
الداخل .في حين ،تستعمل الرواية التجريبية ضمير المخاطب من البداية
حتى النهاية ،فتستعمل إما الرؤية من الخلف ،وإما الرؤية من الخارج .
ومن يتأمل الرواية على مستوى الضمائر والمنظور السردي ،فإنه سيجد ،
بالشك ،أن هذه الرواية تقدم من خالل منظورين متقابلين :إما عبر منظور
ذاتي قائم على الرؤية الداخلية ،من خالل االستعانة بضمير المتكلم،
وتشغيل المعرفة المتساوية التي يشترك فيها السارد مع الشخصية
المحورية ،وإما عبر منظور موضوعي قائم على الرؤية من الخلف من
جهة ،والرؤية من الخارج من جهة أخرى .وتعتمد الرؤية من الخلف -
 - 96فليب هامون:سيميولوجية الشخصيات ،ص.52:
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كما هو معلوم -على ضمير الغائب ،واستقالل السارد وحياديته ،ونزوله
إلى درجة الصفر من الموضوعية ،واالرتكان إلى المعرفة المطلقة التي
تستكنه الداخل النفسي للشخصيات ،وترصد أبعادها الخارجية .ويمكن
تسمية هذه الرؤية من الخلف كذلك بــ" القص غير المركز Non
 ،" focaliséأو نسميه أيضا بالتركيز عند درجة الصفر كما عند جيرار
جنيت .وقد أخذ هنري جيمس على هذا القص " أنه أدى إلى التفكك وعدم
التناسق .حيث إن االنتقال المفاجئ من مكان إلى مكان ،أو من زمان إلى
زمان ،أو من شخصية إلى شخصية دون مبرر ،بل دون االنطالق من
بؤرة قصصية محددة ،تكون نتيجة التشتت ،وعدم الترابط العضوي بين
المقاطع المختلفة في الرواية .ولذلك ،نادى بضرورة اختيار بؤرة مركزية
تشع منها المادة القصصية أو تنعكس عليها .وتعد رواية( السفراء) لهنري
جيمس مثاال نموذجيا لهذا النوع من القص .فاألحداث والشخصيات
والمكان والزمان تقدم كلها من خالل منظور شخصية بعينها من
97
الشخصيات .وهذه التقنية أسماها جون بويون" الرؤية مع"".
في حين ،تستند الرؤية الخارجية إلى ضمير الغائب أو ضمير المخاطب
بالتركيز على البعد الخارجي ،وااللتزام بالحياد واالستقاللية في نقل
المعرفة والمعلومات.

المطلب الحادي عشر :المعينات والشخصيات الواصلة
تعد الشخصيات الواصلة بمثابة عالمات لغوية فارغة  ،كالضمائر
والمعينات والظروف وأسماء اإلشارة ،تلك المؤشرات التي ال تأخذ
مدلولها إال في أثناء وجود مقامات التلفظ ،وسياقات التعيين ،وعقد
التواصل .ومن األمثلة البارزة على هذا النوع من الشخصيات نذكر،

 - 97سيزا قاسم :بناء الرواية،دار التنوير للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى
سنة 1985م ،ص.182:
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بشكل غير مباشر ،الكاتب والقارئ .ومن الصعب معالجة الشخصيات
الواصلة معالجة منهجية دقيقة لعدم وضوحها في النصوص السردية.98
وتعد الشخصيات الواصلة  -حسب فيليب هامون  -دليال " على حضور
المؤلف أو القارئ أو من ينوب عنهما في النص :شخصيات ناطقة باسمه،
جوقة التراجيديا القديمة ،والمحدثون السقراطيون ،وشخصيات عابرة،
ورواة وما شابههم ،واطسون بجانب شارلوك هومز  ،وشخصيات رسام،
99
وكاتب ،وساردون ،ومهذارون ،وفنانون ،الخ"....
ويعني هذا أن الشخصية الواصلة هي التي ترسم لنا مكانة المؤلف
والقارئ داخل العمل الروائي التخييلي  ،كأن يكون هناك راو ينوب عن
المؤلف في المسرحيات التراجيدية ،أو يوجد المتحاورون في الحوارات
السقراطية ،أو يمكن الحديث عن السارد الشاهد ،أو السارد المالحظ...
وقد أخذ هذا المصطلح ( الشخصيات الواصلة les personnages-
 ) embrayeursعن الباحث اللغوي رومان جاكبسون Roman
 ، Jakobsonعندما استعمله هذا الدارس اللساني في تنظيم عملية
التواصل  ،واإلشارة إلى عناصر عملية التلفظ واإلرسال ،كالكاتب
والمتلقي أو المرسل والمرسل إليه.
ومن ثم ،فالشخصيات الواصلة هي التي تشير إلى المؤلف والقارئ ،عبر
مجموعة من المؤشرات والضمائر والظروف المكانية والزمانية.

المطلب الثاني عشر :الضمير الشخصي والضمير غير الشخصي

-Camil Minard: le statut sémiologique de L'esprit comme
personnage dans les écrits pauliniens), Laval Théologique et
philosophique,vol.39, no:3, 1983, p:303-326.
 - 99فيليب هامون :نفسه ،ص.24:
98
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كما تميز السيميوطيقا السردية بين السارد والمسرود له ،وبين القائل
الضمني والمتلقي الضمني ،فإنها تميز كذلك بين الضمير الشخصي
والضمير غير الشخصي كما فعل ذلك إميل بنفينيست(
 ":)E.Benvenisteإننا بجمع الضمائر في نظام ثابت ،وفي مستوى
موحد ،تكون محددة فيه بتواليها ومرتبطة بهذه العناصر:أنا ،وأنت ،وهو،
ال نعمل إال على التحويل ،داخل نظرية شبه -لغوية ،لمجموعة من
الفوارق ذات الطبيعة المعجمية .وهذه التسميات ال تقدم لنا عناصر حول
ضرورة المقولة ،أو حول المحتوى الذي تتضمنه ،والحول العالقات التي
تجمع بين مختلف الضمائر .يجب ،إذا ،البحث في كيفية تعارض كل
ضمير مع الضمائر األخرى ،وماهو المبدأ الذي يتبنى عليه تعارضها،
ألننا ال نستطيع فهمها إال من خالل ما يحدد االختالف والتعارض
100
بينها".
يالحظ بنيفنست أن الدراسات اللغوية التقليدية ال تميز بين الضمائر
الثالثة :أنا -أنت -هو ،بل تجعلهم في مرتبة صرفية ونحوية واحدة .بينما
يقتضي التصور الجديد تجاوز هذا التعامل ،واستبداله بمنظور جديد يميز
بين الضمائر دالليا وأجناسيا وخطابيا ،فيضع بينها تقابالت ،كالتقابل بين
الضمير الشخصي ( أنا  أنت)  ،والضمير غير الشخصي (هو/هي/
الضمير المحايد  .( on /وفي هذا السياق ،يقول بنيفينست عن الضمير
الشخصي ":إن "أنا" ال تعني الذي يتكلم ،وتتضمن أيضا قوال على ذمة
"أنا" :فبقولي "أنا" ،ال يمكن لي أن أتكلم على نفسي .وفي المخاطب،
"أنت" تتحدد ضرورة بـ"أنا" ،وال يمكن أن يتم التفكير خارج وضعية
101
غير محددة انطالقا من "أنا"".

- Benveniste, E: (La nature des pronoms): Ibid, p: 226.
- Benveniste, E: Ibid, p: 228.
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أما الضمير غير الشخصي ،فهو ضمير موضوعي مرتبط بالغياب ،سواء
أكان ضميرا ذكوريا ،أم ضميرا إناثيا ،أم ضميرا محايدا "،إن الشكل
المسمى بضمير الغائب ،يشمل إشارة لقول حول شخص معين أو حول
شيء معين ،لكنه غير مرتبط بضمير شخصي خاص...ويمكن أن نصوغ
النتيجة بشكل واضح :إن ضمير الغائب ليس بضمير شخصي ،إنه صيغة
102
الفعل التي تؤدي وظيفة التعبير عن مقولة الضمير الال -شخصي".
ويعني هذا أن الشخصية تتحول إلى الال شخصية عبر مجموعة من
الوسائط اللغوية كالضمائر وأسماء األعالم .ويعني هذا أن ضمير المتكلم
"أنا " ضمير شخوصي في عالقته بضمير المخاطب" أنت" تواصال،
وتداوال ،وتخاطبا ،واستحضارا .في حين ،إن ضمير الغياب ضمير غير
شخوصي .أي :ال يدل على وجود الشخصية بشكل دقيق.
وبتعبير آخر ،إن ضمير الغائب" هو" قد يدل على شخص ،أو جماد ،أو
حيوان .في حين ،يدل ضمير المتكلم على الشخص فقط .ومن هنا ،فضمير
المتكلم ضمير شخوصي .بينما ضمير الغياب غير شخوصي .وفي هذا
النطاق ،يقول حميد لحمداني ":إن هوية الشخصية الحكائية ليست مالزمة
لذاتها .أي :إن حقيقتها ال تتمتع باستقالل كامل داخل النص الحكائي .أوال،
ألن بعض الضمائر التي تحيل عليها إنما تحيل في الحقيقة كما يؤكد "
بنفنست" على ماهو ضد -الشخصية .أي :على ماهو ليس بشخصية
محددة ،مثال ذلك :ضمير الغائب  ،فهذا الضمير في نظر " بنفنست"ليس
إال شكال لفظيا وظيفته أن يعبر عن الالشخصية .ألن القارئ نفسه يستطيع
أن يتدخل برصيده الثقافي وتصوراته القبلية ليقدم صورة مغايرة عما يراه
اآلخرون عن الشخصية الحكائية .وهذا ما عبر عنه فيليب هامون

-Benveniste, Ibid, p:228.
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 PH.Hamonعندما رأى بأن الشخصية في الحكي هي تركيب جديد يقوم
103
به القارئ أكثر مما هي تركيب يقوم به النص".
ويوضح عبد المجيد نوسي هذا التقابل بين الضمائر في مجال السرد ،بأنه
ينظم العالقة التواصلية الموجودة بين السارد والحكاية ،وبين السارد
والشخصية المحورية ،كما تبين وضعية السارد داخل القصة أو خارجها،
ومنظور الراوي تجاه الشخصيات المسرودة ":إن الصيغة الفعلية  :ضمير
الغائب ،يمكن أن تتضمن قوال حول شخص أو حول شيء ،غير أن هذا
القول غير مرتبط بقائل خاص وموحد كما هو الحال بالنسبة للزوج :أنا /
أنت.فهذا الضمير هو الذي يؤشر على مقولة الضمير الال -شخصي.
وتنتظم مقوالت الضمير من خالل عالقة تضايف تقابل فيها الضمائر
الشخصية :أنا  /أنت ،مقولة الضميرالال-شخصي":هو" .إن هذا التمييز
بين المقولتين يعد أساسيا بالنسبة للسرد في الخطاب الروائي ،ألن السارد
يجد نفسه بخصوص تنظيم خطابه بين هاتين المقولتين أو بين هذين
االختبارين السرديين .فاألمر يتعلق بمقولتين نحويتين يحيالن ،من منظور
اللسانيات الخطابي ة ،على اختبارين سرديين.إن امتالك عناصر الجهاز
الشكلي لعملية القول اعتمادا على مقولة من هذه المقوالت النحوية ،يحيل،
على مستوى تنظيم الخطاب ،وعلى مستوى تحديد داللته العامة .إن اختيار
مقولة من هذه المقوالت إلنجاز عملية القول السردية من طرف عامل
التواصل ،يمكن أن يحدد:
 طبيعة العالقة بين عامل التواصل والحكاية على مستوى تأطيره داخلالحكاية أو خارجها.

 - 103حميد لحمداني :بنية النص الروائي من منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1991م ،ص.50:
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 طبيعة العالقة بين العامل في عملية القول والعامل في القول ،مما يمكنمن تحديد وجود أو غياب تطابق بينهما .إن وجود تطابق بينهما يجعل من
عامل التواصل ساردا وفاعال في منظومة أفعال الحكاية.
 إن وجود عامل التواصل داخل أو خارج الحكاية وتطابقه مع عاملالقول أو عدم تطابقه ،يحدد من شكل تنظيم الخطاب على مستوى توليد"
104
أثر معنى " الموضوعية أو الحقيقة في الخطاب".
وتأسيسا على ماسبق ،يمكن القول  :إن الضمير الشخصي دليل على
الحضور ،و الوجود ،والكينونة .بينما الضمير غير الشخصي تعبير عن
الغياب ،والحياد ،والالاندماج التلفظي والفضائي.

المطلاااب الثالاااث عشااار:منهجية دراساااة المعيناااات داخااال الخطااااب
الروائي
عنيييدما نرييييد دراسييية المعينيييات داخيييل الروايييية ،أو نرييييد تطبييييق المقاربييية
القرائنيييية ،فالبيييد مييين اتبييياع مجموعييية مييين الخطيييوات المنهجيييية  ،كوضيييع
ملخييص للحبكيية السييردية فييي شييتى تفاصيييلها الحدثييية.و بعييد ذلييك ،ينتقييل
الباحث إلى دراسة المعينات القرائنية ،بيالتركيز عليى ثالثية مبيادئ منهجيية
كبيييرى هيييي :البنيييية ،والداللييية ،والوظيفييية .فييييتم دراسييية أطيييراف التواصيييل
(المرسيييل والمتقبيييل) ،وتحدييييد آلييييات التواصيييل واليييتلفظ .كميييا ييييتم دراسييية
المعينيييات الزمنيييية ،بجيييرد المؤشيييرات الزمنيييية ،وتحدييييد بنيتهيييا وسيييياقاتها
التلفظية ،وإبراز زمنية األفعال ،باستخالص دالالتها ووظائفهيا ومقاصيدها
القريبة والبعيدة.
ونستحضر كيذلك المعينيات المكانيية مين خيالل جيرد المؤشيرات الفضيائية
والمكانية ،وتحديد بنيتها  ،باسيتخالص دالالتهيا ووظائفهيا .ومين ثيم ،نجيرد
الضمائر الشخوصية ،ونحيدد بنيتهيا ،باسيتخالص كيل دالالتهيا ومقاصيدها.
 - 104عبد المجيد نوسي :نفسه ،ص.48:
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وال ننسيييى أن نتنييياول آلييييات تلفظيييية أخيييرى ،كأسيييماء اإلشيييارة  ،وأسيييماء
التملييك ،وأسيييماء القرابيية ،والصييييغ االنفعالييية والتعبيريييية ،وصيييغ التقيييويم
والحكم .ونخيتم دراسيتنا بيالتركيز عليى المنظيور السيردي ،ودراسية الذاتيية
والموضوعية ،ودراسة االندماج والالاندماج.
تلكيييم -إذا -نظيييرة مختصيييرة ومقتضيييبة إليييى المقاربييية القرائنيييية أولسيييانيات
اليييتلفظ ،وهيييي منهجيييية لسيييانية وتداوليييية وتواصيييلية وحجاجيييية  ،تيييدرس
المعينيييات أو المؤشيييرات التواصيييلية داخيييل الملفوظيييات النصيييية ،بتحليلهيييا
ووصفها وتصنيفها بغية الحكم على تجربية الشياعر أو الروائيي أو المبيدع.
ومن ثم ،تسياعدنا هيذه القيرائن التلفظيية عليى معرفية األطيراف المتحياورة،
وتبييييان سيييياق التحييياور  ،وتحدييييد آلييييات التواصيييل ،واسيييتجالء مختليييف
المقاصييد المباشييرة وغييير المباشييرة التييي تييتحكم فييي الملفوظييات النصييية أو
الخطابية.
وميين هنييا ،تسييتقري هييذه اللسييانيات مييواطن الييتلفظ قصييد تأسيييس الدالليية أو
المعنى العلمي للنص أو الخطاب.ويعني هذا أن سييميوطيقا اليتلفظ تسيتنطق
الشكل التلفظي بغية بناء المعنى أو الداللة.
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الفصل الثالث:
وضعية المخاطب في ضوء المقاربة الحجاجية
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تعد المقاربة الحجاجية من أهم المقاربات اللسانية والنقدية المعاصرة التي
تحاول دراسة الملفوظات اللغوية والنصوص والخطابات  ،كيفما كان
نوعها ،في ضوء مجموعة من النظريات الحجاجية والتداولية ،بربط
األقوال المتلفظة بمقامها السياقي ،والمقصدي ،والحجاجي .وبالتالي،
تنطلق هذه المقاربة الحجاجية من فرضية رئيسة أال وهي أن وظيفة اللغة
األساسية ليست هي التواصل واإلخبار ،بل وظيفتها الجوهرية هي
الحجاج.في حين ،تعد الوظيفة األولى ثانوية ليس إال .وهذا ما نجده
دكرو(105)O.Ducrot
وأنسكومبر
أوزوالد
عند
باألخص
( 106)Anscombreفي نظريتهما الحجاجية اللغوية التي تنطلق من
مسلمة أساسية أال وهي :أننا نتكلم بقصد اإلقناع والتأثير .بمعنى أن اللغة
تحمل ،في طياتها ،بصفة ذاتية وجوهرية وطبيعية ،بنية حجاجية
استداللية ،تتمثل في مجموعة من الروابط والعمليات الحجاجية الظاهرة
والمضمرة ،وتتجلى في مجموعة من الرموز والمؤشرات والدالئل
اللغوية واللسانية :الصوتية ،والصرفية ،والتركيبية ،والبالغية ،والداللية.
ومن ثم ،تهدف هذه المقاربة الحجاجية  ،بصفة عامة ،إلى فهم منطق
الخطاب اللساني والتخييلي في تتابع حججه القولية وتدرجها وتواليها.أي:
تعمل المقاربة الحجاجية على استكشاف القواعد الداخلية للنص والخطاب
على مستوى البنية  ،والداللة ،والمقصدية.
إذاً ،ما مفهوم المقاربة الحجاجية؟ وما الخطاب الحجاجي؟ وما المقصود
بالحجج؟ وكيف نميز النص الحجاجي عن غير الحجاجي؟ وما أهم
النظريات الحجاجية؟ وكيف نقارب النص حجاجيا؟ وما إيجابيات هذه
المقاربة وسلبياتها؟ هذا ما سوف نتوقف عنده في موضوعنا هذا.

-O. Ducrot : Les échelles argumentatives. Minuit, Paris, 1980.
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-Anscombre, J.C et O. Ducrot : L’argumentation dans la
langue.Mardaga, Bruxelles, 1983.
105
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الفصل األول:
المقاربة الحجاجية على المستوى النظري
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يعد الحجاج ظاهرة لغوية ولسانية وبالغية ومنطقية بامتياز .ومن ثم ،فهو
يرتكز على مجموعة من العمليات المنطقية أو القضايا االستداللية
المختلفة لتثبيت الحق ،وتمييزه عن الباطل .و قد ينبني أيضا على
مجموعة من الروابط والمبادئ والبرامج واإلستراتيجيات إلقناع
المخاطب واستمالته والتأثير فيه  ،أو الحوار معه بغية اإلذعان ،أو
االقتناع ،أو التسليم بصحة الدعوى المقدمة له.
ويمكن القول  :إن الحجاج ظاهرة لغوية بشكل كبير .وفي هذا الصدد،
يقول الباحث المغربي أبو بكر العزاوي ":إننا نتكلم عامة بقصد التأثير.
وهي تحاول(أي :النظرية) أن تبين أن اللغة تحمل ،بصفة ذاتية
93

وجوهرية ،وظيفة حجاجية.أي :إن هذه الوظيفة مؤشر لها في بنية
األقوال نفسها ،وفي المعنى وكل الظواهر الصوتية والصرفية والمعجمية
والتركيبية والداللية .وتنتمي دراسة الحجاج إلى البحوث التي تسعى إلى
اكتشاف منطق اللغة.أي :القواعد الداخلية للخطاب ،والمتحكمة في تسلسل
األقوال وتتابعها بشكل متنام وتدريجي.وبعبارة أخرى ،فإن الحجاج يتمثل
107
في إنجاز تسلسالت استنتاجية داخل الخطاب".
وهنا ،يمكن التمييز بين الحجاج المنطقي الذي يستخدم لغة صورية ،
ويرتبط بالحجاج االستداللي األرسطي أو الرمزي ،وينطلق من
المحموالت والقضايا بغية التمييز بين العبارات الصادقة والكاذبة؛
والحجاج اللغوي الذي أساسه أن اللغة اإلنسانية الطبيعية تحمل  ،في
طياتها أو جوهرها ،حموالت حجاجية بواسطة مجموعة من الروابط
والعوامل والبرامج واإلستراتيجيات ذات الطابع التلفظي أو اللساني أو
الكالمي.
ومن ناحية أخرى ،نجد الحجاج  ،والسيما اللغوي منه ،في مختلف
الخطابات اإلنسانية ،مثل :الخطاب الفلسفي ،والخطاب اإلشهاري،
والخطاب اللساني ،والخطاب البصري ،والخطاب الشعري ،والخطاب
الديني ،والخطاب القرآني ،والخطاب البالغي ،والخطاب السياسي،
والخطاب السردي ،والخطاب القضائي  ،وخطاب األمثال ،والخطاب
الخَطابي ،إلخ...

المبحث األول :مفهوم الحجاج
اليمكن فهم الحجاج إال بتعريف المصطلح لغة واصطالحا على النحو
التالي:
 أبو بكر العزاوي :اللغة والحجاج ،مؤسسة الرحاب الحديثة ،بيروت ،لبنان ،الطبعةالطبعة األولى سنة 2009م ،ص.7:
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المطلب األول :الحجاج لغـــة
يشتق الحجاج عند ابن منظور  ،كما في قاموسه ( لسان العرب) ،من"
حاججته أحاجه حجاجا ومحاجة حتى حججته أي غلبته بالحجج التي
أدليت بها ؛ قيل  :معنى قوله لج فحج أي أنه لج وتمادى به لجاجه  ،وأداه
اللجاج إلى أن حج البيت الحرام  ،وما أراده ؛ أريد  :أنه هاجر أهله
بلجاجه حتى خرج حاجا  .والمحجة  :الطريق ؛ وقيل  :جادة الطريق ؛
وقيل  :محجة الطريق سننه  .والحجوج  :الطريق تستقيم مرة وتعوج
أخرى.
والحجة  :البرهان ؛ وقيل  :الحجة ما دوفع به الخصم ؛ وقال األزهري:
الحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة  .وهو رجل محجاج أي
جدل  .والتحاج  :التخاصم ؛ وجمع الحجة :حجج وحجاج  .وحاجه
محاجة وحجاجا  :نازعه الحجة  .وحجه يحجه حجا  :غلبه على حجته .
وفي الحديث (  :فحج آدم موسى )أي غلبه بالحجة  .واحتج بالشيء :
اتخذه حجة ؛ قال األزهري :إنما سميت حجة ألنها تحج أي تقصد ألن
القصد لها وإليها ؛ وكذلك محجة الطريق هي المقصد والمسلك .وفي
حديث الدجال ( :إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه )أي محاجه ومغالبه
بإظهار الحجة عليه  .والحجة  :الدليل والبرهان  .يقال  :حاججته فأنا
محاج وحجيج  ،فعيل بمعنى فاعل  .ومنه حديث معاوية  ":فجعلت أحج
خصمي أي أغلبه بالحجة "108.
ويعني هذا أن الحجاج عبارة عن أدلة وبراهين وآيات بينة وواضحة
ومقصودة ،يتسلح بها المحاجج إلقناع خصمه المدعي ،وإفحامه عند
اشتداد المخاصمة واشتعال أوارها ،أو احتداد الخالف والنزاع وسوء
 ابن منظور :لسان العرب ،الجزء الرابع ،حرف الحاء ،مادة حجج ،دار صادر،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2003م.
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التفاهم .والغرض من الحجاج هو التغلب على الغير المخالف والمحاور
والمعاند والمنكر والشاك والمحاجج ،بإظهار الحقيقة الواقعية الناصعة،
وإثباتها بشكل جلي منطقا وعقال وتجريبا ،بمختلف الحجج ،وطرائق
البيان ،واالستدالل ،والنظر ،والجدل ،والمناظرة.

المطلب الثاني :الحجاج اصطــالحا
الحجاج عبارة عن خطاب حواري تواصلي ديمقراطي تشاركي بامتياز،
وهو نقيض العنف ،واإلرهاب ،واإلكراه ،والحرب ،والتطرف .فهو
يستلزم  -حسب بيرلمان ( )Perelmanوألبريخت تتيكا(Olbrechts-
 - 109)Tytecaاإلقناع ،والحوار ،واالختالف ،والتسامح ،والتفاهم،
والتعايش ،وحرية الرأي والمعتقد .ويحصران موضوع الحجاج في "
درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي باألذهان إلى التسليم بما
يعرض عليها من أطاريح ،أو أن تزيد في درجة ذلك التسليم".110
وتتمث ل غاية الحجاج عندهما في " جعل العقول تذعن لما يطرح عليها
من آراء،أو يزيد في درجة ذلك اإلذعان .فأنجح الحجاج ما وفق في جعل
حدة اإلذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل
المطلوب( إنجازه أو اإلمساك عنه) ،أو هو ما وفق على األقل في جعل
السامعين مهيئين للقيام بذلك العمل في اللحظة المناسبة"111.
إذاً ،يعني الحجاج  -حسب شاييم بيرلمان وتيتيكا( Chaïm Perelman
 - ) Lucie Olbrechts-Tyteca/الطريقة التي بها تقدم الحجج
- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Presses Universitaires de
France, Paris, 1958.
110
- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique :5.
111
- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca Ibid, :59.
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وتعرض منطقيا وعقالنيا من أجل الدفاع عن فرضية أو تفنيدها من أجل
جعل الغير يقتنع بها أو يرفضها.
إذاً ،فالحجاج عبارة عن آليات وأساليب وعمليات وروابط لغوية ومنطقية
وجدلية وفكرية وتداولية وخطابية ،توظف في أثناء إنتاج الملفوظ النصي
أو الخطابي ،شفويا كان أم كتابيا ،بغية التأثير ،واإلقناع ،واالقتناع،
والحوار .ويعني هذا أن الحجاج مرتبط بالمتكلم ،والمخاطب ،والمقصدية،
واالستلزام الحواري.ويرى أبو بكر العزاوي أن " الحجاج فعالية تداولية
خطابية جدلية ،وهو تقديم مجموعة من الحجج التي تخدم نتيجة معينة.
وهو أيضا منطق اللغة واالستدالل المرتبط باللغات الطبيعية112".
ويرى علي الشبعان أن الحجاج " بنية لغوية مركبة تنفعل بالمقامات
وتتأثر باألسيقة  ،كما تصورنا الحجة كيانا مجردا وهيكال فارغا ،يشغله
المحاج /المؤول بالتصورات والمواقف التي تتوافق ومبادئ اعتقاده
وتتوازى مع مراجع المذهب الذي ينتمي إليه فكره ،يوجه نسق
استدالالته ،ويبنين تصوراته للعالم واألشياء113".
وبناء على ماسبق ،فالنص أو الخطاب عبارة عن مجموعة من الجمل
والفقرات والمتواليات والمقاطع التي تترابط فيما بينها  ،اتساقا وانسجاما
وحوارية ،بواسطة مجموعة من الروابط والعمليات والعالقات المنطقية
والبرهانية واالستداللية والحجاجية بغية التأثير ،واإلقناع ،واالقتناع.
إذاً ،فالخطاب -حسب أبو بكر العزاوي "-هو مجموعة من األقوال
والجمل ومجموعة من العالئق الداللية المنطقية القائمة بينها ،أو بتعبير
حجاجي هو مجموعة من الحجج والنتائج التي تقوم بينها أنماط مختلفة
أبو بكر العزاوي :حوار حول الحجاج ،األحمدية للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب،الطبعة األولى سنة 2010م ،ص.9:
113
 علي الشبعان :الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2010م ،ص.26:
112
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من العالئق ،فالحجة تستدعي الحجة المؤيدة أو المضادة لها  ،والدليل
ي فضي إلى نتيجة  ،والنتيجة تفضي إلى دليل آخر ،وكل قول يرتبط
بالقول الذي يسبقه ويوجه القول الذي يتلوه ،وبعبارة أخرى ،فإن األقوال
والجمل تقوم بينها عالقات منطقية وداللية مثل الشرط والسببية،
واالستلزام واالستنتاج والتعارض وكلها عالئق حجاجية استداللية،
ومجموع هذه العالئق هو ما يكون البنية المنطقية للنص أو الخطاب
114
المقصود ،وهو ما نسميه عادة بمنطق الخطاب أو المنطق الطبيعي".
وال يقتصر الحجاج على المنطق والبرهان واالستدالل والمذهب الكالمي
فحسب ،بل يتجاوز ذلك إلى مجاالت لغوية وخطابية واسعة أساسها اللغة
والتلفظ .كما يتجاوز الحجاج مفهومي التأثير واإلقناع إلى مفاهيم أكثر
اتساعا تتعلق بالحوار ،والجدل ،والتواصل ،والمناقشة ،والمشاركة،
والمناظرة ،واالقتناع ،والجدال ،واالختالف ،والتعايش ،والتسامح،
والتثاقف ،والحرية ...،في هذا اإلطار ،يقول عبد هللا صولة ":إن كلمة
الحجاج بحكم صيغتها الصرفية الدالة على معنى المشاركة في تقديم
الحجج ،وعلى مقابلة الحجة بالحجة ،مؤهلة أكثر من كلمة االستدالل
لتؤدي مفهوما مهما جدا تقوم عليه النظرية الحديثة ()Argumentation
وهو مفهوم المناقشة والحوار.فظهر من ذلك أن الحجاج أشمل وأوسع من
االستدالل البرهاني الذي ظل رغم انتقاله بين علوم مختلفة يحافظ على
حده المنطقي األول فهو على العموم مجرد استنتاج قضية من أخرى
استنتاج لزوم وتوقف وضرورة.لهذا عد في نظرية الحجاج الحديثة نقيضا
115
للحجاج الذي ينطلق من مبدأ الحرية ويقوم على الحوار".
ويمكن التمييز بين الحجاج الجدلي ذي الطبيعة المنطقية واالستداللية
والفلسفية ،والحجاج الخطابي الذي يوظف النسق الخطابي والنصي من
 أبو بكر العزاوي :حوار حول الحجاج ،ص.38-37:115
 عبد هللا صولة :الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية ،دار الفارابي،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية سنة 2007م ،ص.9:
114
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أجل التأثير العاطفي ،وجذب اآلخر ذهنيا ووجدانيا ،و" إلى إرضاء
الجمهور واستمالته ،ولو كان ذلك بمغالطته وخداعه وإيهامه بصحة
الواقع على نحو تبدو معه الخطابة -من هذه الناحية على األقل -من قبيل
التخييل.على هذا قد يفسر لنا تنزيل الخطابة في سلم الصناعات الخمس
في المنطق ،منزلة وسطى بين صناعة الجدل وصناعة الشعر أو
116
التخييل".
وللتوضيح أكثر ،إذا كان الحجاج المنطقي أو الجدلي يستخدم من أجل
إثبات الحق ،وتبيان صدق القضية من كذبها ،أو صناعة البرهان
واالستدالل ،فإن الحجاج الخطابي يوظف الستمالة الغير المخاطب،
والتأثير فيه ذهنيا ،ووجدانيا ،وعاطفيا  ،وحركيا.
ويمكن الحديث عن أنماط عدة من الخطابات ذات الطبيعة الحجاجية
كالخطاب القضائي االستشاري ،والخطاب الفلسفي ،والخطاب اإلشهاري،
والخطاب السردي ،والخطاب الخطابي (بفتح الخاء) ،والخطاب الشعري،
والخطاب القرآني ،والخطاب البصري ،والخطاب السياسي ،والخطاب
الفني ،وخطاب األمثال ،إلخ...
ولكن اليعني هذا أن جميع الخطابات حجاجية بصفة مطلقة ،فثمة أقوال
وتلفظات وخطابات ونصوص ليست حجاجية .وفي هذا الشأن ،يقول عبد
هللا صولة":إننا نروم الوقوف وسطا بين هذين الطرفين (المذهب المنطقي
والشكلي والرياضي الضيق لبيرلمان وتيتيكا ،والمذهب اللغوي الواسع
لديكرو وأنسكومبر)  ،فالرأي عندنا أنه ما كل حجاج بفصل أو وصل.كما
أنه ما كل قول بحجاج ،وليست اللغة بكل وحداتها المعجمية ذات طاقة
حجاجية في ذاتها.وفوق هذا وذاك فإن لطبيعة النص دورا أساسيا في
إكساب لغته بعدا حجاجيا أو عدم إكسابها إياه ،فعند روبول 117وهو محق
 عبد هللا صولة :الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية،ص.18:117
-O.Reboul : Introduction à la rhétorique, P.U.F.Paris :4.
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إلى حد المحالة ،أن من أنماط اإلبداع ما ليس حجاجا والهو مراد به
اإلقناع أصال مثل " القصيدة الغنائية والتراجيديا والميلودراما والملهاة
118
والرواية [غير التعليمية] والقصص الشعبي والحكايات العجيبة""
ومن جهة أخرى ،يمكن الحديث عن أنواع عدة من الحجاج ،كالحجاج
الجدلي ،والحجاج المنطقي االستداللي ،والحجاج الحواري ،والحجاج
اللغوي واللساني ،والحجاج البالغي ،والحجاج التداولي ،والحجاج
األسلوبي ،والحجاج الخطابي ،والحجاج التواصلي...
أضف إلى ذلك يمكن الحديث عن أنواع عدة من الحجاج حسب وظائفه،
كحجاج الخطابة (أرسطو )  ،وحجاج التأثير(البالغة العربية) ،وحجاج
اإلقناع (أرسطو) ،وحجاج االقتناع (بيرلمان) ،وحجاج الجدل (أرسطو
وعلم الكالم) ،وحجاج الحوار(بيرلمان وتيتيكا وتولمين ،)119وحجاج
البرهان واالستدالل (المنطق) ،وحجاج الضمان( تولمين) ،وحجاج
التواصل (دوكرو) ،والحجاج الصريح ،والحجاج الضمني ،والحجاج
اإلنجازي أو االستلزامي(التداوليات) ،وحجاج االقتضاء (دوكرو
وأنسكومبر) ،وحجاج المساءلة الفلسفية (ميشيل مايير) 120على أساس أن
الخطاب أجوبة ألسئلة المتلقي...

المبحث الثاني :مفهوم المقاربة الحجاجية
يقصد بالمقاربة الحجاجية ( )Approche argumentativeتلك
المقاربة التي تدرس النصوص والخطابات التخييلية وغير التخييلية وفق
الوظيفة الحجاجية من جهة ،وفي ضوء الحجج واألدلة والبراهين من
 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.40:- S.E.Toulmine: The uses of argument, Cambridge University Press,
1958.
120
- M. Meyer : Logique, Langage et argumentation, Editions
Hachette, 1982.
118
119
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جهة أخرى.بمعنى أنها تقارب النص األدبي حجاجيا ،وتلفظيا ،ومقصديا،
وتداوليا ،بالتركيز على الوظائف التأثيرية ،أو اإلقناعية ،أو الجدلية ،أو
التبليغية ،أو التواصلية ،أو االقتناعية ،أو الحوارية ،أو التداولية .ومن
ثم ،تحاول استقراء النص الحجاجي وفق المبادىء الثالثة  :البنية،
والداللة ،والوظيفة.
ولقد ظهرت المقاربة الحجاجية في ارتباط جدلي بالبالغة الجديدة من
جهة أولى ،و في اتصالها بلسانيات الحجاج من جهة ثانية ،وفي اقترانها
بالتداوليات التلفظية والسياقية والحجاجية من جهة ثالثة ،وفي ارتباطها
بالمخاطب أو المتلقي بعد انتشار نظريات ما بعد الحداثة من جهة رابعة،
على الرغم من كون هذه المقاربة لها جذور وامتدادات في التراث
البالغي األرسطي بشكل جلي.
ويمكن الحديث عن مجموعة من المقاربات الحجاجية المختلفة التي يمكن
حصرها فيما يلي:
المقاربة الحجاجية الجدلية التي اهتمت بالجدل في الحوار والنقاش
وتبادل المعارف واآلراء ،واكتشاف الحقائق ،سواء أكان ذلك بالجدل
الحق أو الجدل المغالطي ،كما لدى سقراط ،وأفالطون ،والسفسطائيين؛
 الحجاجية الكالسيكية مع أرسطو التي ركزت على اإلقناع
والـتأثير121؛
المقاربة الحجاجية الحديثة  ،أو ما يسمى باتجاه البالغة الجديدة ،أو
حجاج األرسطيين الجدد مع شايم بيرلمان(،)Chaïm Perelman

 انظر :أرسطو :فن الخطابة ،ترجمة :عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2008م.
121
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 و ستيفان تولمان،122)Lucie Olbrechts-Tyteca(وأولبريخت تيتيكا
 و،123)) في كتابه ( استعماالت الدليل أو الحجةStephen Toulmin(
، 124)) في كتابه (األوهامCharles Hamblin( وشارل هامبالن
،125...)) في كتابه (المنطق واللغة والحجاجM.Meyer(وميشيل مايير
وتهتم باالقتناع الذاتي؛
 المقاربة الحجاجية التداولية مع نظرية أفعال الكالم مع أوستين في
) وسورل في كتابه(أفعال اللغة،126)م1962()كتابه( نظرية أفعال الكالم
 وتنص هذه الحجاجية على أن الحجاج تداول وسياق،127)م1969(
تفاعلي بامتياز؛

- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Bruxelles, Editions de
l'Université de Bruxelles, 2009 .Et Le Champ de l'argumentation,
Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 1969.
123
- S.TOULMIN : The Uses of Argument (Cambridge, Cambridge
University Press, 1958), Trad., Les Usages de l’argumentation (Paris,
PUF, 1992). Voir aussi la dernière version« Updated » en anglais de
2003.
122

- C. L. HAMBLIN: Fallacies (London, Methuen, 1970), rééd.
(Newport, VA, Vale Press, 1986).
124

125

- Meyer, Michel : Logique, langage et argumentation, Hachette.
Paris, 1982.
126
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المقاربة الحجاجية اللغوية مع أزوالد دوكرو ()O.Ducrot
وأنسكومبر( 128)Anscombreالتي ترى أن اللغة حجاج ظاهر
ومضمر؛
 المقاربة الحجاجية المنطقية مع بليز غرايس() Grize
بالحجاج المنطقي اللغوي والفلسفي...

129

التي تهتم

 المقاربة الحجاجية الفلسفية مع ميشيل مايير( )Meyerصاحب نظرية
المساءلة ؛
 الحجاجية الخطابية التي تعنى باكتشاف الروابط والعمليات الحجاجية
في النصوص والخطابات  ،كما عند روث أموسي( ،)Amossy, Ruth
وأوليفيي ريبول(  ،)O.Reboulودومينيك مانغونو(...)Mangueneau
وعليه ،فالحجاج عبارة عن روابط وعوامل وتقنيات بالغية ولغوية
ومنطقية وأصولية وكالمية  ،تنتمي إلى اللسانيات ،والبالغة القديمة
والحديثة ،والمنطق الطبيعي ،وعلم الكالم ،وفلسفة العلوم ،وأصول
الفقه ،130...هدفه األساس هو إقناع المخاطب والتأثير فيه  ،ودفعه إلى
االقتناع .
ومن هنا ،فلقد مر الحجاج بمجموعة من المراحل التاريخية ،يمكن
تحديدها فيما يلي:
 مرحلة تأسيس الحجاج مع أرسطو في كتابه (فن الخطابة)؛
 مرحلة انبعاث الحجاج مع شاييم بيرلمان وأولبريخت تيتيكا؛
- ANSCOMBRE J.C., DUCROT. O : L’argumentation dans la langue,
Bruxelles, Mardaga, 1983.
129
- Grize, Jean-Blaize : Logique et langage, Paris, Ophrys, 1990.
130
 أبو بكر العزاوي :الخطاب والحجاج ،مؤسسة الرحاب الحديثة ،بيروت ،لبنان ،الطبعةاألولى 2010م ،ص.37:
128
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 مرحلة التطور واالمتداد مع روالن بارت ،وأوزوالد ديكرو،
وأنسكومبر ،وميشيل مايير ،وأوليفيي ريبول ،وآالن باوسينو ،وهارون
كبيدي فاركا ،وآخرين...

المبحث الثالث :مفهوم الخطاب الحجاجي
تذهب المقاربة الحجاجية إلى أن النص أو الخطاب عبارة عن روابط
لغوية حجاجية .وخير من يمثل هذه المقاربة الحجاجية أوزوالد دوكرو
( )Ducrotالذي أدخل البعد التداولي والحجاجي ضمن الوصف
اللساني ،باعتباره أحد مكوناته الرئيسة إلى جانب التركيب والداللة على
غرار شارل موريس .ويعني هذا أن البعد التداولي الحجاجي للملفوظ
يوجد في اللغة نفسها ،وليس مرتبطا بسياق تلفظي ما .ومن ثم ،فالعالقات
الموجودة بين الملفوظات هي عالقة حجاجية ،وليست منطقية استنباطية.
بمعنى أن القواعد الحجاجية هي التي تتحكم في ترابط ملفوظات النص،
وتسلسلها في عالقاتها بمعانيها ،وليست هي القواعد المنطقية
واالستنباطية .أي :إن الروابط الحجاجية هي التي تتحكم في اتساق النص
وانسجامه  ،كالضمائر ،وحروف العطف ،واألسماء الموصولة ،وأسماء
اإلشارة ،وروابط اإلثبات والنفي ،واالستنتاج ،واالستدراك...ومن ثم،
يتحقق تواصل الملفوظات عبر أفعال الكالم ،وليس عبر الصفات  .ومن
ثم ،يعني فهم الملفوظ إدراك فهم أسباب تلفظه من جهة أخرى .ومن ثم،
فقد اهتم دوكرو كثيرا بالروابط التعبيرية التي تخلق اتساق النص
وانسجامه ،واهتم كذلك بالتمفصالت اللغوية التي تسهم في خلق النص
الحجاجي برهنة ،ومنطقا ،واستدالال ،وترابطا ،وترتيبا ،وهيكلة.
والغرض من هذا الحجاج هو اإلقناع ،والتأثير ،والتداول ،والتواصل،
والتخاطب .ومن ثم ،فالحجاج فعالية تداولية جدلية ديناميكية فعالة
بامتياز .وهناك نوعان من الحجاج:
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حجاج عادي عند البالغيين الجدد ،يستعمل آليات وتقنيات بالغية
ومنطقية .أي :مج مل اإلستراتيجيات التي يستعملها المتكلم من أجل إقناع
مخاطبه ،أو جعله يقتنع بفحوى الكالم وقضاياه .وفي هذا المجال،
ارتبطت البالغة الجديدة بالحجاج ارتباطا وثيقا  ،فاستعملت تقنيات
البالغة في عملية اإلفهام واإلقناع واالقتناع ،وقد اهتم بها كل من
بيرلمان( )Perelmanو أولبريخت تيتيكا( )Tytekaفي كتابهما( مصنف
في الحجاج :البالغة الجديدة) (1958م) ،وقد ركز بيرلمان كثيرا على
مبدأين رئيسين هما :القصد والمقام .ويمكن االستفادة من هذا التصور
الحجاجي التقليدي؛ حيث يساعدنا على" اكتساب خبرة منهاجية دقيقة في
تحليل نصوص ذات طبيعة حجاجية قوية،كالنصوص القضائية والسياسية
والفلسفية  ،بناء على تصور تفاعلي بين الذات المتكلمة
والمخاطبين.وعلى الرغم من ميزات هذا التصور ،فإنه يقصر الحجاج
على بعض التقنيات واآلليات البالغية والمنطقية ،وهو مايدفعه إلى تقسيم
الخطابات إلى خطابات حجاجية ذات طبيعة إقناعية ،كالمناظرات
والمجادالت الدينية والفلسفية والسياسية والقانونية ،وأخرى غير حجاجية
 .بينما يتبنى التصور التقني للحجاج تقسيما آخر تصير بمقتضاه كل
الخطابات المختلفة التي تستعمل لسانا طبيعيا خطابات حجاجية بدرجات
مختلفة131".
حجاج لغوي ولساني يعتمد على الروابط اللغوية في عملية اإلقناع
والمحاجة ،ويمثل هذا االتجاه كل من أوزوالد دوكرو في كتابه(الساللم
الحجاجية ) (1989م) ،وأنسكومبر ( .)Anscobreويسمى هذا أيضا
بالحجاج داخل اللغة ،وهو امتداد للمقاربة التلفظية عند إميل بنيفنست.
ويركز دوكرو على منطق الكالم ،باستكشاف القواعد الداخلية للخطاب
التي تتحكم في ترابط النص ،وتسلسله ،واتساقه ،وانسجامه .ومن هنا،
 رضوان الرقبي( :االستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله) ،مجلة عالم الفكر،الكويت ،العدد ،2المجلد  ،40أكتوبر -ديسمبر 2011م ،ص.85:
131
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ليس الحجاج خارجا عن اللغة أو يضاف إليها ،بل هو موجود داخل اللغة
وعبرها وفي بنيتها الضمنية .كما يمكن أن توجه الجملة إلى المتلقي
تأثيرات إقناعية حجاجية سلبية أو إيجابية ،باعتبارها مورفيمات،
ومونيمات ،وتعابير ،وصيغا  .باإلضافة إلى محتواها القضوي اإلخباري.
من هنا ،يمكن مدارسة النص األدبي ،سواء أكان سردا أم مسرحية أم
نصا شعريا ،في ضوء المقاربة الحجاجية ،باستكشاف الروابط الحجاجية
اللغوية التي تتحكم في بناء النص وترابطه ،وتبيان البعد الحجاجي
واإلقناعي في النص  ،بالتشديد على السلم الحجاجي الذي يعنى بدراسة
مسار الحجاج انطالقا من قول الحجة إلى نتيـــجتها ،وتوصيف طريقة
التــــــالزم ،وشرح طريقة التعاقد ،واإلشارة إلى سلّم التفاضل بين
الحجج من حيث القوة والضعف ،و الكم والكيف...إلخ
ومن هنا ،ف الخطاب الحجاجي عبارة عن مجموعة من الجمل والفقرات
والمتواليات والمقاطع التي تترابط فيما بينها  ،اتساقا وانسجاما وحوارية،
بواسطة مجموعة من الروابط والعمليات والعالقات المنطقية والبرهانية
واالستداللية والحجاجية بغية التأثير ،واإلقناع ،واالقتناع.
و تهدف المقاربة الحجاجية إلى تحليل تلك الخطابات التي تحمل ،في
طياتها ،أطروحة حجاجية ما ،وتستعمل الوسائل واآلليات والتقنيات
واإلستراتيجيات الحجاجية من أجل جذب اآلخر واستمالته وإقناعه،
وجعله يقتنع طواعية واختيارا .ويعني هذا أن المقاربة الحجاجية هي ذلك
الخطاب التوصيفي النقدي الذي يهدف إلى استكشاف حجاجية الخطاب،
واستجالء حواريته النصية ،سواء أكانت تلك الحجاجية صريحة وجلية
وواضحة  ،أم كانت مضمرة وخفية وغامضة.
وبناء على ما سبق ،فالخطاب الحجاجي  -حسب أبو بكر العزاوي "-هو
مجموعة من األقوال والجمل ومجموعة من العالئق الداللية المنطقية
القائمة بينها ،أو بتعبير حجاجي هو مجموعة من الحجج والنتائج التي
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تقوم بينها أنماط مختلفة من العالئق ،فالحجة تستدعي الحجة المؤيدة أو
المضادة لها  ،والدليل يفضي إلى نتيجة والنتيجة تفضي إلى دليل آخر،
وكل قول يرتبط بالقول الذي يسبقه ويوجه القول الذي يتلوه ،وبعبارة
أخرى ،فإن األقوال والجمل تقوم بينها عالقات منطقية وداللية مثل
الشرط والسببية ،واالستلزام واالستنتاج والتعارض وكلها عالئق حجاجية
استداللية ،ومجموع هذه العالئق هو ما يكون البنية المنطقية للنص أو
الخطاب المقصود ،وهو ما نسميه عادة بمنطق الخطاب أو المنطق
الطبيعي132".
وعليه ،تعنى الحجاجية الخطابية باكتشاف الروابط والعمليات الحجاجية
في النصوص والخطابات  ،كما عند رواد الخطاب الحجاجي بأوروبا،
أمثال :ميكائيل ليف ( ،133)Michael Leffوروث أموسي( Ruth
ودومينيك
مايير(،135)Meyer
وميشيل
،134)Amossy
مانغونو( ،136)Mangueneauوكريستيان بالنتان(،137 )Ch.Plantin

 أبو بكر العزاوي :حوار حول الحجاج ،األحمدية للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب،طبعة 2010م ،ص.38-37:
133
-Michael leff:(L’argument ad Hominem dans les débats
présidentiels Buch/Kerry), Argumentation et analyses du discours,
61,2011 mis en ligne le 15Avril2011, consulté le 13Mai
2015.URL :http://aad.revues.Org/1068.
134
-Ruth Amossy : Argumentation et analyse du discours.Nathan
université, 2000 ; L'Argumentation dans le discours, Nathan, 2000.
135
-Michel Meyer, Principia rhetorica. Une théorie générale de
l'argumentation, Fayard, coll. « Ouverture », 2008.
136
-Dominique Maingueneau : Les termes clés de l’analyse du
discours, Collection Points, Éditions du Seuil, 2009.
137
-Christian Plantin: Essais sur l'argumentation. Introduction à
l'étude linguistique de la parole argumentative, Paris, Éditions Kimé,
Argumentation et sciences du langage, 1990.
132
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Jean Blaise (  وجان بليز كرايس،138 )O.Reboul( وأوليفيي ريبول
 وأالن، 140)Chaïm Perelman(  و شاييم بيرلمان، 139)Grize
Marc -(  ومارك أنجونو، 141)Alain Boissinot( بواسينو
 ونورمان،143)Marianne Doury(  وماريان دوري،142)Angenot
، 145)Moeschler( وجاك موشلر،144)Fairclough( فايركلوث

-Olivier Reboul : Introduction à la rhétorique, Paris, Presses
universitaires de France, coll. « Premier cycle », 2009 (4e édition)
ouvrage fondamental.
139
- Christian Plantin : Argumenter. De la langue de l'argumentation
au discours argumenté, Paris, Centre national de documentation
pédagogique, 1989.
140
-Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Presses Universitaires de
France, Paris, 1958.
141
-Alain Boissinot:Les textes argumentatifs, éditions BertrandLacouste, 1992.
142
-Marc Angenot: La Parole pamphlétaire. Contribution à la
typologie des discours modernes. Paris, Payot, 1982.
143
- Marianne Doury, Argumentation. Analyser textes et discours,
Paris, Armand Colin, coll. « Portail », 2016.
138

-Fairclough, Norman (1996). Rhetoric and Critical Discourse
Analysis: A Reply to Titus Ensink and Christoph Sauer. Current Issues
in Language & Society 3(3): 286–289.
145
- Jacques Moeschler et Anne Reboul, Pragmatique du discours :
De l'interprétation de l'énoncé à l'interprétation du discours, Paris,
Armand Colin, 1998, 220 p.
144

108

وباتريك شارودو( ،146)P. Charaudeauوفليب بروطون( Breton,
 ،147)Philippeوآخرين...
ويمكن الحديث عن أنماط عدة من الخطابات ذات الطبيعة الحجاجية
كالخطاب القضائي االستشاري ،والخطاب الفلسفي ،والخطاب اإلشهاري،
والخطاب السردي ،والخطاب البالغي ،والخطاب الخطابي (بفتح الخاء)،
والخطاب الشعري ،والخطاب القرآني ،والخطاب البصري ،والخطاب
السياسي ،والخطاب الفني ،وخطاب األمثال ،إلخ...
ولكن اليعني هذا أن جميع الخطابات حجاجية بصفة مطلقة ،فثمة أقوال
وتلفظات وخطابات ونصوص ليست حجاجية .وفي هذا الشأن ،يقول عبد
هللا صولة":إننا نروم الوقوف وسطا بين هذين الطرفين (المذهب المنطقي
والشكلي والرياضي الضيق لبيرلمان وتيتيكا ،والمذهب اللغوي الواسع
لديكرو وأنسكومبر)  ،فالرأي عندنا أنه ما كل حجاج بفصل أو وصل.كما
أنه ما كل قول بحجاج ،وليست اللغة بكل وحداتها المعجمية ذات طاقة
حجاجية في ذاتها.وفوق هذا وذاك فإن لطبيعة النص دورا أساسيا في
إكساب لغته بعدا حجاجيا أو عدم إكسابها إياه ،فعند ريبول 148وهو محق
إلى حد المحالة ،أن من أنماط اإلبداع ما ليس حجاجا والهو مراد به
اإلقناع أصال مثل " القصيدة الغنائية والتراجيديا والميلودراما والملهاة
والرواية [غير التعليمية] والقصص الشعبي والحكايات العجيبة"".149
بيد أن الباحثة روث أموسي( )R.Amossyتقر أن الحجاج" يخترق كل
الخطابات بدرجات وكيفيات مختلفة؛ ومن ثم فال وجود لخطابات خالية
-Charaudeau, Patrick. : Le discours politique. Les masques du
pouvoir .Paris : Vuibert2005.
147
-Breton, Philippe : L’argumentation dans la communication,
Paris : La Découverte,1996.
148
-O.Reboul : Introduction à la rhétorique, P.U.F.Paris :4.
149
 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.40:146

109

من الحجاج ،إال إذا افترضنا وجود خطابات تمثل إجابات على ماهو
بدهي ،اليثر أي اختالفات؛ ففي هذه الحال ينتفي الحجاج .وبناء عليه،
فإنها تدعو إلى أن نستبدل بالتقابل اإلشكالي بين الحجاجي والالحجاجي،
تصورا يقترح مفهوما للحجاج متنوع المظاهر ،يتشكل من قطبين
متطرفين؛ تمثل أحدهما الخطابات التي تقوم على اصطدام الدعاوى
المتعارضة في حاالتها القصوى ،وتمثل القطب المعاكس الخطابات
اإلخبارية والسردية التي تبدو مجردة في الظاهر من أي قصد إقناعي،
وإنما يحصل تأثيرها في اآلخر نحو خفي.وبين هذين القطبين تقوم
خطابات حجاجية مختلفة؛ من قبيل الخطابات التي يروم فيها الخطيب
حمل المتلقي على اإلذعان لدعوى ما ،والخطابات التي تقوم على الحوار
والتفاوض150".
ويطرح دومينيك مانغونو ( )Dominique Maingueneauالطرح
نفسه بقوله ":هل يجوز وضع حدود ما للملفوظات الحجاجية بالمعنى
الدقيق؟ أال تمتلك جميع الملفوظات ،بشكل ظاهر أو خفي ،بعدا
حجاجيا؟"151
وهنا ،يمكن الحديث ،على حد تعبير روث أموسي ،عن الغرض
الحجاجي والبعد الحجاجي .فاألول يدل على النصوص والخطابات التي
تحمل أطروحة حجاجية واضحة وجلية .في حين ،يدل الثاني على
النصوص والخطابات التي تتضمن حجاجية ضمنية وخفية وغير
صريحة .ومن النصوص الحجاجية الصريحة الخطب ،والمحاورات،
والسجاالت ،والمناظرات ،واإلعالم ،والخطب السياسية ،والمرافعات،
والمشاجرات ،والمواعظ الدينية ،واللوحات اإلشهارية ،....أما يتعلق
 محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،نحو مقاربة بالغية حجاجية لتحليل الخطابات،كنوز المعرفة ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة 2017م.60-59 ،
151
-Dominique Maingueneau : L'Analyse du discours, Introduction
aux lectures de l'archive, Paris, Hachette, 1991,p :33.
150
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بالبعد الحجاجي  ،فيتمثل في الشعر ،والرواية ،والقصة ،والرحلة،
والنادرة ،إلخ...
ويرى محمد مشبال أن" هذا الفصل بين مفهومي الغرض الحجاجي
والبعد الحجاجي الذي أسعف الباحثة في دعم تصورها الداعي إلى عدم
التقيد بالمفهوم الكالسيكي للحجاج المرتبط بالخطابات اإلقناعية
بتوسيع وسائل الحجاج خارج دائرة
الصريحة ،سمح للباحثة
اإلستراتيجيات الخطابية المعهودة في الحجاج البالغي بالمعنى المقيد
للفظ.
إن تحليل الخطابات ذات البعد الحجاجي من قبيل الشعر والرواية
والرحلة وغيرها من الخطابات البعيدة عن دائرة الخطابات اإلقناعية
المعروفة  ،سمح باكتشاف وسائل خاصة بهذه األنواع تبعا لخصوصيتها
الجنسية والنصية؛ على هذا النحو  ،أصبح كل عنصر خطابي مزود
ب وظيفة إقناعية قابال ألن يؤخذ في اعتبار التحليل البالغي الحجاجي من
قبيل :اإليقاع والتعدد الصوتي واألصوات السردية ووجهات النظر،
وغيرها من الوسائل التي درستها الشعرية ،واألشكال الخطابية التي
تدرسها علوم اللغة152".
ومن جهة أخرى ،يمكن الحديث عن أنواع عدة من الحجاج ،كالحجاج
الجدلي ،والحجاج المنطقي االستداللي ،والحجاج الحواري ،والحجاج
اللغوي واللساني ،والحجاج البالغي ،والحجاج التداولي ،والحجاج
األسلوبي ،والحجاج الخطابي ،والحجاج التواصلي ،والحجاج الخطابي،
والحجاج السيميوطيقي...

المبحث الرابع :الخطاب الحجاجي في الثقافة العربية
 محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،نحو مقاربة بالغية حجاجية لتحليلالخطابات،ص.61-60:
152
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إذا كان االهتمام بالخطاب الحجاجي قد تشكل في الغرب منذ خمسينيات
القرن الماضي مع شاييم بيرلمان وأولبريخت تيتيكا(1958م)،153
وستيفان تولمين( ،154)1958بيد أنه في الثقافة العربية قد تحقق ذلك في
بداية الثمانين من القرن الماض ي مع التونسي حمادي صمود في كتابه
(التفكير البالغي عند العرب)1981( 155م) الذي استلهم فيه المقاربة
الحجاجية بشكل جلي .وبعده ،نشر المغربي محمد مفتاح كتابه ( تحليل
الخطاب الشعري ،إستراتيجية التناص) سنة 1985م156؛ حيث تناول فيه
بعض المظاهر الحجاجية والتداولية في تحليل النصوص والخطابات،
وتبعه أيضا محمد العمري في كتابه ( بالغة الخطاب اإلقناعي ) سنة
1986م.157
ومن هنا ،يبدو لنا أن البدايات األولى للخطاب الحجاجي العربي قد
انطلقت في الثمانينيات من القرن العشرين .وبعد ذلك ،توطدت عراها في
التسعينيات من القرن الماضي ،ليعرف هذا الخطاب تراكما كميا وكيفيا
في سنوات األلفية الثالثة.
بيد أن الباحث المغربي محمد مشبال يثبت أن " االنطالقة الحقيقية
للدراسات البالغية الحجاجية في الثقافة العربية ،بدأت فعليا مع مطلع
األلفية الجديدة .نشير في هذا السياق إلى الكتاب الجماعي الذي أشرف
-Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Presses Universitaires de
France, Paris, 1958.
154
-S.TOULMIN : The Uses of Argument (Cambridge, Cambridge
University Press, 1958), Trad., Les Usages de l’argumentation (Paris,
PUF, 1992). Voir aussi la dernière version« Updated » en anglais de
2003.
155
 حمادي صمود :التفكير البالغي عند العرب ،أسسه وتطوره إلى القرن السادس،منشورات الجامعة التونسية ،المطبعة الرسمية ،الطبعة األولى سنة 1981م.
156
 محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري ،إستراتيجية التناص ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1985م.
157
 محمد العمري :بالغة الخطاب اإلقناعي ،مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابةالعربية  ،الخطابة في القرن األول نموذجا ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 1986م.
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عليه حمادي صمود( :أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من
أرسطو إلى اليوم" (1998م)"159.158
ومن جهة أخرى ،يمكن الحديث عن مجموعة من الحجاجيين العرب
المعاصرين الذين تطرقوا إلى الحجاج بصفة عامة ،والخطاب الحجاجي
بصفة خاصة  ،منذ الثمانينيات من القرن الماضي ،إن نظرية ،وإن
تطبيقا ،وإن نقدا.ويمكن اإلشارة إلى حمادي صمود في دراسته (مقدمة
في الخلفية النظرية للمصطلح) ،160وعبد هللا صولة في كتابه (الحجاج
في القرآن) ،161وشكري المبخوت في (نظرية الحجاج في اللغة)،162
ومحمد علي القارصي في (البالغة والحجاج من خالل نظرية المساءلة
) ،163ومحمد النويري في ( األساليب المغالطية مدخال لنقد الحجاج)،164
وهشام الريفي في (الحجاج عند أرسطو ) ،165وعلي الشبعان في
 حمادي صمود (إشراف) :أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلىاليوم ،إشراف :حمادي صمود ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،كلية اآلداب
منوبة ،تونس،طبعة 1998م.
159
 محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،نحو مقاربة بالغية حجاجية لتحليل الخطابات،كنوز المعرفة ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة 2017م.
160
 حمادي صمود(مقدمة في الخلفية النظرية للمصطلح) ،أهم نظريات الحجاج فيالتقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،إشراف :حمادي صمود ،جامعة اآلداب والفنون
والعلوم اإلنسانية ،كلية اآلداب منوبة ،تونس ،صص.48-11:
161
 عبد هللا صولة :الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية ،دار الفارابي،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية سنة 2007م.
162
 شكري المبخوت ( :نظرية الحجاج في اللغة) ،أهم نظريات الحجاج في التقاليدالغربية من أرسطو إلى اليوم ،إشراف :حمادي صمود ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم
اإلنسانية ،كلية اآلداب منوبة ،تونس ،صص.385-351:
163
 محمد علي القارصي ( :البالغة والحجاج من خالل نظرية المساءلة) ،أهم نظرياتالحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،إشراف :حمادي صمود ،جامعة اآلداب
والفنون والعلوم اإلنسانية ،كلية اآلداب منوبة ،تونس ،صص.402-387:
164
 محمد النويري ( :األساليب المغالطية مدخال لنقد الحجاج) ،أهم نظريات الحجاج فيالتقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،إشراف :حمادي صمود ،جامعة اآلداب والفنون
والعلوم اإلنسانية ،كلية اآلداب منوبة ،تونس ،صص.447-403:
165
 هشام الريفي ( :الحجاج عند أرسطو ) ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية منأرسطو إلى اليوم ،إشراف :حمادي صمود ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،كلية
اآلداب منوبة ،تونس ،صص.296-49:
158
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(الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل) ،166وأبو بكر العزاوي في كتابه
(الخطاب والحجاج) ،167ومحمد العمري في (بالغة الخطاب اإلقناعي،
مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية  ،الخطابة في القرن
األول نموذجا) ،168ومحمد مشبال في كتابه (في بالغة الحجاج ،نحو
مقاربة بالغية حجاجية لتحليل الخطابات) ،169وأمينة الدهري في كتابها
(الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة) ،170والحسين
بنوهاشم في (نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان) ،171وسامية الدريدي
في ( الحجاج في الشعر العربي القديم /من الجاهلية إلى القرن الثاني
للهجرة ،بنيته وأساليبه) ،172وجميل حمداوي في (من الحجاج إلى
البالغة الجديدة) ،173ورشيد لولو في (حجاجية المثل في القرآن
الكريم) ، 174و محمد مفتاح في (تحليل الخطاب الشعري) ،175وعبد
الهادي بن ظافر الشهري في كتابه (الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية:
 علي الشبعان :الحجاج والحقيقة وآفاق التأويل ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2010م.
167
 أبو بكر العزاوي :الخطاب والحجاج ،األحمدية للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب،الطبعة األولى سنة 2007م.
168
 محمد العمري :بالغة الخطاب اإلقناعي ،مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابةالعربية  ،الخطابة في القرن األول نموذجا ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 1986م.
169
 محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،نحو مقاربة بالغية حجاجية لتحليل الخطابات،كنوز المعرفة ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة 2017م.
170
 أمينة الدهري :الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة ،شركة النشروالتوزيع المدارس ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2010م.
171
 الحسين بنوهاشم :نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان ،دار الكتاب الجديد المتحدة،بيروت لبنان ،الطبعة األولى سنة 2014م.
172
 سامية الدريدي :الحجاج في الشعر العربي القديم /من الجاهلية إلى القرن الثانيللهجرة ،بنيته وأساليبه ،عالم الكتب ،إربد  ،األردن 2008م.
173
 جميل حمداوي :من الحجاج إلى البالغة الجديدة ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2014م.
174
 رشيد لولو :حجاجية المثل في القرآن الكريم ،منشورات حمداوي الثقافية ،مطبعةالخليج العربي ،تطوان ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2017م.
175
 محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري ،إستراتيجية التناص ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1985م..
166
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مقاربة تداولية) ، 176ومحمد عبد الباسط عيد في كتابه ( في حجاج
النص الشعري) ،177ومحمد طروس في كتابه ( النظرية الحجاجية من
خالل الدراسات البالغية والمنطقية واللسانية ) ،178ومحمد الولي في
(االستعارة الحجاجية بين أرسطو وشايم بيرلمان) ،179وعبد العالي قادا
في كتابه (الحجاج في الخطاب السياسي) ،180ورشيد الراضي في كتابه
(الحجاج والمغالطة)  ،181وعبد اللطيف عادل في (الحجاج في
الخطاب) ،182والسرتي زكرياء في (الحجاج في الخطاب السياسي
المعاصر) ،183وعبد هللا البهلول في (الحجاج الجدلي  ،خصائصه
وتشكالته األجناسية في نماذج من التراث اليوناني والعربي) ،184وطه
عبد الرحمن في كتابه ( اللسان والميزان) ،185إلخ ...

المبحث الخامس :أهداف الخطاب الحجاجي

 عبد الهادي بن ظافر الشهري  :الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية :مقاربة تداولية،مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2013م.
177
 محمد عبد الباسط عيد :في حجاج النص الشعري ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،المغرب ،الطبعة االولى سنة 2012م.
178
 محمد طروس :النظرية الحجاجية من خالل الدراسات البالغية والمنطقية واللسانية،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب ،طبعة 2005م.
179
 محمد الولي( :االستعارة الحجاجية بين أرسطو وشايم بيرلمان) ،مجلة فكر ونقد،المغرب ،العدد 61 :ـ 2004م.
180
 عبد العالي قادا :الحجاج في الخطاب السياسي ،كنوز المعرفة ،عمان ،األردن،الطبعة األولى سنة 2015م.
181
 رشيد الراضي :الحجاج والمغالطة ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ،لبنان،الطبعة األولى سنة 2010م.
182
 عبد اللطيف عادل :الحجاج في الخطاب ،مؤسسة ىفاق ،مراكش ،الطبعة األولى2017م.
183
 سرتي زكرياء :الحجاج في الخطاب السياسي المعاصر ،عالم الكتب الحديث للنشروالتوزيع ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة 2014م.
184
 عبد هللا البهلول :الحجاج الجدلي  ،خصائصه وتشكالته األجناسية في نماذج منالتراث اليوناني والعربي ،قرطاج للنشر والتوزيع ،تونس ،الطبعة األولى سنة 2013م،
185
 طه عبد الرحمن  :اللسان والميزان ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،الطبعة األولى سنة 1998م.
176
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يهدف الخطاب الحجاجي إلى استعراض اآلليات التي يشتغل بها الحجاج
في خطاب ما ،سواء أكان هذا الخطاب سياسيا أم فلسفيا أم إشهاريا أم
أدبيا أم قضائيا ،...ويعني هذا أن الهدف من هذا الخطاب هو استجالء
مختلف األدوات والروابط واإلستراتيجيات التي ينبني عليها الخطاب
الحجاجي في إيصال رسائل المتكلم إلى السامع للتأثير فيه ،أو إقناعه سلبا
أو إيجابا ،أو جعله يقتنع بالرسالة أو الخطاب.
ومن المعروف أن ثمة مجموعة من األقوال والنصوص األدبية
والخطابية المختلفة التي تحمل ،في طياتها ،مقصدية حجاجية هدفها إقناع
الغير والتأثير فيه .وفي الوقت نفسه ،هناك نصوص وخطابات ال تهدف
إلى الحجاج إطالقا .وعلى الرغم من ذلك ،يمكن استجالء البعد الحجاجي
في هذه النصوص ،إما بطريقة مباشرة ،وإما بطريقة غير مباشرة .وفي
هذا الصدد ،يقول إميل بنيفنست ( )Benvenisteمعرفا الخطاب " :
يستلزم كل تلفظ وجود متكلم وسامع ،فيحاول المتلفظ أن يؤثر في اآلخر
بشكل من األشكال"186.
ويعني هذا أن الخطاب دائما عبارة عن عملية تفاعلية وتواصلية
وتداولية ،تحضر فيها أطراف ثالثة :المرسل ،والمرسل إليه ،والرسالة.
ومن ثم ،يعبر المرسل عن مجموعة من النوايا والرغبات والمقصديات
المباشرة وغير المباشرة إليصالها إلى السامع المفترض .ومن ثم ،يعني
الكالم تبادل اإلرساليات ،وكل قول هو بمثابة فعل إنجازي تداولي،
والسيما إذا كانت اإلرساليات عبارة عن جمل إنشائية وحوارات
استلزامية أو أفعال كالمية ،كما نجد ذلك في الحوارات العادية أو غير
العادية (النصوص المسرحية ،والحوارات السينمائية ،والمناظرات) .ومن

186

- Benveniste, Emile : Problèmes de linguistique générale, t. 2
Paris : Gallimard, 1974, p : 241.
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ثم ،ترى كيربرات أوريكشيوني ( )(Kerbrat-Orecchioniأن الكالم
يعني التبادل ،والتبادل يعني تغير الحوارات.187
ومن زاوية أخرى ،يرى باتريك شارودو ( )Charaudeauأن الخطاب
الحجاجي يقوم على ثالثة مبادئ رئيسة:
أوال ،مبدأ الغيرية القائم على وجود المتكلم المتلفظ والمخاطب السامع؛
ثانيا ،مبدأ التأثير حينما يقترن الملفوظ بوظيفة التأثير في الغير؛ وثالثا،
مبدأ السيطرة الذي يقوم به المتكلم حينما يمتلك سلطة اللغة والحقيقة؛ ألن
اللغة  -حسب روالن بارت -سلطة ،ومصدرها السلطة .فالذي يمتلك زمام
اللغة يمتلك سلطة التصرف واألمر والنهي والتوجيه عن طريق التأثير
واإلقناع.188
وهل يعني هذا أن جميع النصوص والخطابات حجاجية بالضرورة؟ لقد
أثبت أرسطو في كتابه (الخطابة) أن الحجاج ال يتحقق بشكل جلي إال
في بعض األجناس ،مثل :الخطاب القضائي ،والخطاب االستشاري،
والخطاب البرهاني .بيد أن شاييم بيرلمان( )Perelmanقد وسع
إمبراطورية الحجاج لتشمل مجموعة من الخطابات ،مثل :الخطاب
الفلسفي ،والخطاب األدبي ،والخطاب السياسي ،والخطاب االجتماعي،
والخطاب األخالقي ،والخطاب االقتصادي ،والخطاب القانوني
والقضائي ،وغيرها من الخطابات التي تتضمن حجاج األطاريح ،وتحوي
وجهات النظر المختلفة.

187

- Kerbrat-Orecchioni, Catherin : Les interactions verbales, t. I,
Paris : Colin1990.P : 54-55.
- Charaudeau, Patrick. : Le discours politique. Les masques du
pouvoir .Paris : Vuibert.2005, P : 12.
188
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ويرى بيير أوليرون ( )Oléronأن مسعى الخطاب الحجاجي هو أن يقنع
المرسل السامع المخاطب  ،سواء أكان فردا أم جماعة ،أو يجعل
مجموعة من السامعين يتقبلون وضعية ما  ،بواسطة مجموعة من الحجج
واألدلة التي يكون الهدف منها هو تثبيت رأي  ،أو إظهار الحقيقة  ،أو
189
تبيانها  ،أو تفنيدها.
ويرى فيليب بريتون ( )Bretonأن الحجاج ينتمي إلى عائلة األفعال
اإلنسانية ا لتي هدفها اإلقناع ،ومن خصوصياتها التسلح ببرهنة عقلية
حجاجية ،ضمن سياق تواصلي ما190.
ويذهب الهولندي فان إميرين( ،)Van Eemerenومعه جماعة أمستردام
التي بلورت التداولية الجدلية ،إلى أن الحجاج يتحدد باعتباره فعالية لفظية
واجتماعية للعقل ،هدفه هو تثبيت وضعية حجاجية لدى الغير ،في
وضعية جدالية ما بالزيادة فيها ،أو النقص منها  ،باستخدام مسار حجاجي
يقوم على التوضيح والتصديق والتفنيد والتعارض في ضوء حكم
عقالني.191
وبالنسبة لغرايس ( )Grizeيرى أن المحاجج يجعل الغير موضوعا
للتحريض والحث والتطويع والتحفيز  ،بتبادل اآلراء إقناعا وتأثيرا،

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

189

-Breton, Philippe : L’argumentation dans la communication,
Paris : La Découverte,1996.P :3.
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191

- Van Eemeren, Frans H., Grootendorst, Rob and Snoek
Hoekemans, Francesca. : Fundamentals of Argumentation Theory.
NJ / London, Erlbaum, 1996, p: 53.
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وتعديل آرائه ومواقفه ووجهات نظره ،أو تثبيت بعض آرائه ،أو تعتيم
األخرى ،أو اقتراح أشياء أخرى192.
وقد وسعت روث أموسي ( )Ruth Amossyمفهوم الحجاج ليكون أكثر
اتساعا  ،فهي ترى أنه بمثابة محاولة حجاجية جادة لتغيير رؤى العالم
عند الغير ،أو التأثير فيه ،أو تقوية هذه الرؤى عن طريق وسائل
اللغة.193
وقد توسع تعريف الحجاج أيضا مع شاييم بيرلمان الذي يرى أن الحجاج
بمثابة محاولة لتقييد السامع بأطروحة معينة ،والتركيز على طريقة
التفكير والرؤية واإلحساس؛ مما يجعل هذا التعريف الموسع أقرب إلى
فن البالغة المرتبط بفن التأثير واإلقناع .فيشمل هذا الحجاج جميع
الخطابات التي يحضر فيها الغير الخاص أو العام واقعا أو افتراضا ،
وبالضبط في خطابات كل من :علم اللغة ،وعلم النفس ،وعلم النفس
االجتماعي كما يقول شارودو.
وال يمكن الحديث عن الحجاج إال إذا وجد الجدال واالختالف ووجهات
النظر المختلفة  ،وتبين أن هناك  -فعال -تناقضا في األطاريح الجدلية،
وتعارضا في األفكار بين مؤيد ومفند .ويرى أرسطو أننا ال نتحاجج حول
األفكار العقلية والمنطقية البديهية والقطعية والصادقة والواضحة ،بل
نتحاجج حول قضايا ظنية واحتمالية وخالفية .
ويرى ميشيل مايير(  )Michel Meyerأن الحجاج يعمل على إيجاد
وحدة للجواب ،وإرضاء المتلقي بحال من األحوال ،وإقناع السامع بجواب
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- Grize, Jean-Blaize : Logique et langage, Paris, Ophrys, 1990, p :
41.
-Amossy, Ruth : L’argumentation dans le discours, Paris, Colin
,2006
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منطقي شاف ،خاصة حين تتعدد األسئلة  ،وتختلف وجهات النظر .فهنا،
البد من اختيار جواب مقنع يرتضي به السامع.194
و يرى كريستيان بالنتان( )Christian Plantinأن األجوبة البديلة
المقترحة لمجموعة من اآلراء المتناقضة والمختلفة البد أن تكون واضحة
ومقنعة ،ضمن سياق حجاجي جدلي معقول ومنطقي .ويعني هذا أن
السياق الحجاجي المثالي هو الذي يحدد الجواب الصائب من الخاطئ. 195
عالوة على ذلك  ،يطرح الحجاج الجدلي مجموعة من األسئلة التي
تستوجب حلوال يقتنع بها المستمع العادي أو المفترض ،وهذا ما يقوم به
الحجاج عبر الوسائل اللغوية والفكرية والشعورية .ومن ثم ،تهدف
األجوبة ،داخل السياق الحجاجي ،إما إلى التثبيت  ،وإما إلى التفنيد ،وإما
إلى التعديل والتغيير.
ويتحدث باختين وفولوشينوف ( )Bakhtine-Volochinovعن
بوليفونية جدلية وحجاجية ،أو المبدأ الحواري القائم على تعدد األصوات
واختالفها وتعدد األجوبة .كما أن كل تلفظ ،هو في الحقيقة ،جواب عن
سؤال ما ،سواء أكان قوال أو كتابة.196
أما روث أموسي ( ،)Amossyفتميز ،كما قلنا سلفا ،بين الغرض
الحجاجي والبعد الحجاجي ،فاألول عبارة عن مؤسسة إقناعية مبرمجة
حجاجيا منذ البداية  ،وهدفها التأثير في الغير وإقناعه كما في الخطاب
اإلشهاري والخطاب االنتخابي .وبالتالي ،تسعى جادة إلى جذب السامع
- Meyer, Michel : Qu’est-ce que l’argumentation ? Paris, Vrin,
2005, p : 15.
194

195

- Plantin, Christian : L’argumentation, Paris, PUF, « Que saisje? », 2005, p : 53.
196

-Bakhtine, Mikhail (Volochinov) : Le marxisme et la philosophie
du langage, Paris, Minuit, 1977, p : 105.
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واستمالته.أما البعد الحجاجي ،فيتمثل في توجيه طريقة النظر إلى الغير
بطريقة حجاجية ضمنية وغير صريحة. 197

المبحث السادس :مصطلحات المقاربة الحجاجية
تعتمد المقاربة الحجاجية على مجموعة من المصطلحات اإلجرائية التي
يمكن حصرها في :حجة الكم ،وحجة الكيف ،وحجة الوحدة ،والحجج
الواصلة ،والحجج الفاصلة ،واإليتوس ،واللوغوس ،والباتوس ،والحجج
المنطقية ،والحجج شبه المنطقية ،وبالغة الحجاج ،والصورة الحجاجية،
واألدلة الداخلية والخارجية ،والتنصيص ،والتناص ،والسؤال ،واألخالق،
والجواب ،والخطيب ،والخطبة ،والمخاطب ،والمواضع المشتركة،
والحجج ،والنتيجة ،والروابط الحجاجية ،والعالقة الحجاجية ،والعوامل
الحجاجية ،والتوجيه ،والسلم الحجاجي ،والمبادىء والمسلمات الحجاجية،
والدالليات الحجاجية ،واالستعماالت الحجاجية ،واإلبطال ،والقوة
الحجاجية ،واالستعارة الحجاجية ،والجوانب اإلنجازية والحجاجية،
واألفعال الكالمية ،واالقتضاء ،والفعل الحجاجي ،والتأثير ،واإلقناع،
والتغليط ،والجدل ،واالقتناع ،والحوار ،والخطاب الحجاجي ،والغرض
الحجاجي ،والبعد الحجاجي ،والمقصدية ،والتداول ،والسياق الحجاجي،
والترغيب ،والترهيب ،والجمهور ،والمخاطب الكوني ،والوقائع،
واالفتراضات،والقواسم المشتركة ،والحقائق ،إلخ...

المبحث السابع :منهجية المقاربة الحجاجية
تهدف المقاربة الحجاجية إلى تحليل النصوص و الخطابات التي تتضمن
أبعادا حجاجية مباشرة أو غير مباشرة .لذا ،على الباحث أن يحلل النص
بنية ،وداللة ،ووظيفة .ثم ،يستخرج المقاييس الحجاجية وخطاطاتها
المبنية ذهنيا من قبل المتكلم والمخاطب على حد سواء ،وتجريد التمثالت
-Amossy, Ruth : L’argumentation dans le discours ,p:32-34.

197

121

المشتركة بين األطراف المتحاورة ،وتصنيف المقاييس والمقوالت
الحجاجية ،ووصفها وتفسيرها لغويا ،وبالغيا ،وتداوليا ،وجدليا،
وخطابيا .بمعنى أنه البد من االستعانة بمجموعة من النظريات المتكاملة
في مقاربة الخطابات ذات البعد الحجاجي.
وقد يعتمد التحليل الحجاجي على مفاهيم أرسطو مثل :القياس ،والمماثلة،
واالستدالل المنطقي .وهناك من يقترح نماذج الخطة الحجاجية لتولمين
( . 198)Toulminوهناك من يتبنى نظرية أنسكومبر ودوكرو في رصد
الظواهر اللغوية التي تحمل ،في طياتها  ،مالمح حجاجية قائمة على
التعارض ،أو السبب ،أو االستنتاج ،أو الهدف ،أو التقابل ،أو
االفتراض...
وهناك من يوسع البحث الحجاجي للبحث في تصنيفات أخرى ،كاالعتماد
على المنطق الصوري لرصد أخطاء الفكر وأوهامه وتناقضاته ،أو
االعتماد على المنطق الطبيعي لرصد مختلف التمثالت المعرفية
واالجتماعية التي تجمع بين طرفي التواصل ،في سياق زماني ومكاني
وثقافي معين ،بالتركيز على بنية الخطاطات الحجاجية.
ويضاف إلى هذا أن الحجاج عبارة عن ملفوظات واقتراحات متسلسلة
بشكل منطقي وواضح البد من تجريدها ،والبحث عن مظاهرها
الحجاجية ،واستجالء طريقة بنائها وانتظامها داخل مسار حجاجي معين،
وداخل سياق استداللي محدد .و الغرض من هذا كله هو معرفة كيفية
اشتغال مؤسسة الحجاج ،ضمن سياق تواصلي معين من المجرد إلى
المحسوس.
والبد للمحلل من التركيز على اللغة الطبيعية أو اللوغوس؛ ألن الحجاج
النصي أو اللغوي يبنى عبر مجموعة من الروابط والمؤشرات التلفظية و
- Toulmin, S. E. : Les usages de l’argumentation, Paris, PUF, 1993.
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الوسائل المنطقية  ،فالبد من استخالص هذه القرائن اللغوية وتصنيفها،
ومعرفة دالالتها ،ووظائفها ،وبنياتها.
والبد من استحضار شبكة التواصل التي تجمع بين األطراف
المتحاورة.أي :ضرورة تحديد الوسائل اللسانية واإلستراتيجيات الخطابية
التي تهدف إلى تثبيت مؤسسة الحجاج وتقويتها .وهنا ،البد من االستعانة
بنظرية سياق التلفظ كما عند بنيفنست ( ،)Benvenisteبتحديد المتلفظ
وطبيعته وسياق تواجده ،وكذلك تبيان خصائص المتلفظ إليه ،واإلشارة
إلى اإلرسالية وسياقها الزماني ،والمكاني ،والداللي .والهدف من هذا كله
هو استجالء البعد المؤسساتي واالجتماعي عبر عملية التواصل الواقعية
أو االفتراضية .ويعني هذا ترابط الحجاج بالواقع  .وهذا ما قام به -فعال
 دومينيك مانجونو ( )Maingueneauحينما ربط اللغوي بالمؤسساتي،أو ربط المؤسسة الحجاجية بواقعها السياقي .وهنا ،ينبغي التركيز على
اللوغوس ،والسياق التواصلي ،والبعد المؤسساتي..
وعليه ،تنبني منهجية الحجاح الخطابي على تحديد السياق التواصلي،
والتأشير على اإلطار االجتماعي التاريخي ،وتبيان مقاييس الحجاج،
وتحديد الهدف الحجاجي المركزي  ،والتوقف عند الغرض الحجاجي
والبعد الحجاجي ،واستكشاف األدوات اللغوية الحجاجية كالصور البالغية
واألساليب( الحوار  ،والسرد ،والمنولوج ،واألسلوب المباشر ،واألسلوب
غير المباشر ،واألسلوب غير المباشر الحر)  ،وتبيان البوليفونية وتعدد
األصوات على المستوى الداللي واللغوي ،وتحديد وجهات النظر
واإلديولوجيا ،ودراسة المضمر والمحذوف ،وتبيان طريقة بناء النص
خطابيا ،واستكشاف روابط الحجاج وقرائن االستدالل ،واإلشارة إلى
حضور الغير السامع الواقعي أو االفتراضي ،سواء أكان النص مكتوبا أم
شفويا.
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ويعني هذا كله التركيز على ثالثة مرتكزات حجاجية متكاملة:
اللوغوس(تقنيات اللغة الحجاجية) ،واإليتوس (الصورة األخالقية الفضلى
للمتكلم وكفاءته معرفيا وقيميا) ،والباتوس ( الترغيب والترهيب) .
وبناء على ماسبق ،يمكن حصر الخطوات المنهجية التي تستند إليها
المقاربة الحجاجية الخطابية في التعامل مع النصوص والخطابات كيفما
كان نوعها فيما يلي:
 وضع النص الحجاجي في سياقه المرجعي والتواصلي ،بالتركيز على
المؤلف ،والعصر ،والجنس ،والسامع الواقعي؛
 تحديد الدافع الحجاجي المركزي؛
 استجالء ترتيب الحجاج وبنيته االستداللية؛
دراسة الحجاج في لغته الطبيعية ،وفي ماديته الخطابية  ،ضمن خطاب
وظيفي كلي؛
 ربط الحجاج بسياقه التواصلي ،باستحضار أطراف التواصل،
والموضوع ،والزمان ،والمكان  ،والثقافة ،والتمثالت المشتركة؛
 رصد آليات الحجاج ومقدماته وخطاطاته ،وتبيان طبيعتها وطريقة
اشتغالها داخل الخطاب قبل الكالم وبعده ،حين طرح الدعوى والدعوى
المضادة ،ومحاورتها حجاجيا في لحظات :التشكيك ،والتفنيد  ،والتعديل،
والتصحيح ،والتأييد ،والتثبيت...؛
 استجالء اللوغوس ،واإليتوس ،والباتوس؛
 استكشاف حجاجية األسلوب والبالغة ،بالتوقف عند المستويات
الصوتية ،واإليقاعية ،والصرفية ،والتركيبية ،والداللية ،والتداولية،
والسجالت الكالمية ،والحقول الداللية والمعجمية ذات الطابع
الحجاجي...؛
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 التمييز بين الغرض الحجاجي والبعد الحجاجي في الخطاب أو النص؛
 تحديد تجليات الحوارية النصية ،وتبيان أنواعها  ،ورصد مختلف
مظاهر الحجاجية الخطابية في نهاية التحليل ،والنقد ،والتقويم.
وفي يومنا هذا ،توظف المقاربة الحجاجية في تحليل مجموعة من
الخطابات  ،مثل :الخطابات اللسانية واللغوية ،والخطابات األدبية،
والخطابات الفنية ،والخطابات الفلسفية ،والخطابات العلمية ،والخطابات
اإلعالمية ،والخطابات التاريخية ،والخطابات السياسية ،والخطابات
القانونية ،والخطابات القضائية....
ولقد أصبحت المقاربة الحجاجية الخطابية أداة ناجعة لمقاربة جميع
النصوص والخطابات في حقول معرفية مختلفة .وليس من الضروري أن
تجيب عن أسئلة لغوية ولسانية محضة ،بل يمكن أن تجيب عن أسئلة
إعالمية ،أو أدبية ،أو تاريخية ،أو أنتروبولوجية...ويعني هذا أن األسئلة
واألجوبة تختلف باختالف النصوص والخطابات.
وهكذا ،يتبين لنا أن الحجاج حاضر في جميع الخطابات ،إما بطريقة
مباشرة (اإلشهار -االنتخابات -السياسة ، )...وإما بطريقة غير مباشرة
كالفلسفة ،واألدب ،والفن .وقد يظهر هذا الحجاج ماديا عبر الوسائل
اللغوية ،وقد يكون معنويا عبر األفكار والمشاعر ،ووجود سياق حجاجي
معين.
ويحضر الحجاج كذلك في عملية تجنيس الخطابات؛ حيث يرتبط الحجاج
بوظيفة جنس ما كمعرفة وظائف الخطاب اإلشهاري أو الخطاب السياسي،
أو معرفة خصائص الرسائل الدبلوماسية ،أو تبيان مميزات الخطاب
الشفوي ...والهدف من هذا كله هو معرفة عالقة المتكلم بالغير ،و رصد
طبيعة العالقة الحجاجية التواصلية  ،وتحديد األهداف المرجوة .ولكل
خطاب أو جنس ما خصائصه الحجاجية إن نظرية ،وإن تطبيقا.
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وعليه ،تتميز نظرية الخطاب الحجاجي عن نظرية الحجاج اللغوي عند
أنسكومبر ودوكرو  ،فاألولى تعنى باستخراج الحجاج داخل النص أو
الخطاب .في حين ،تهتم الثانية بدراسة البنية الحجاجية في الجمل
والملفوظات اللغوية واللسانية إن وصفا ،وإن تفسيرا.
وتأسيسا على ما سبق ،يستند الخطاب الحجاجي  ،على الصعيد المنهجي،
إ لى مجموعة من الوسائط والوسائل الحجاجية ،مثل :االستعراض
البرهاني ،وتقديم األطروحة ،وإيجاد األجوبة ،وتمثل الجدل في الحوار
واالختالف ،واالعتماد على مسارات حجاجية منطقية ومعقولة إلقناع
الغير ،والتأثير فيه ذهنيا ،ووجدانيا ،ولغويا .ويعني هذا تقديم مقاييس
حجاجية ،مثل :مقياس الجدل  ،ومقياس التعارض ،ومقياس االختالف،
ومقياس البرهنة واالستدالل...فضال عن استخدام سجالت حجاجية
كالسجل السجالي ،والسجل البرهاني ،والسجل المغالطي ،والسجل
الساخر ،والسجل اإلقناعي ،والسجل الهووي ،والسجل التناظري،
والسجل االقتناعي ،والسجل التساؤلي اإلشكالي ،والسجل الحواري،
والسجل التداولي ،والسجل البالغي ،والسجل البصري ،والسجل الدعائي،
والسجل اإليديولوجي ،والسجل الجدالي ،والسجل البوليفوني...
ويمكن التوقف عند وسائل الحجاج التحليلية كالمثل ،والتمثيل ،والشواهد
النصية ،واالستعارات المجازية ،والصور البالغية ،وحجة السلطة،
وحجة القدوة ،وحجة المقارنة ،وحجة المماثلة ،وحجة السخرية،
والمغالطات ،والحجج الواصلة والفاصلة ،والعالمات السيميائية ،والحجج
المنطقية والجدلية ،والحقول الداللية والمعجمية الدالة على الحجاج،
واستخراج األفعال اإلنجازية والتداولية ،والتركيز على التأثير ،والتغليط،
واإلقناع ،واالقتناع ،والبرهان ،والجدل ،والحوار...،
ويستهدف البعد الحجاجي تغيير أفكار الغير ،وإعداده لتقبل ما سيقال له
عن طريق مجموعة من الخطابات التي ال يظهر فيها الحجاج مباشرة،
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ويبدو ذلك جليا وواضحا ما في النصوص التي تعتمد التخييل كاألدب
والفن ،مثال.
وتهدف المقاربة الحجاجية إلى تحليل النصوص و الخطابات التي تتضمن
أبعادا حجاجية مباشرة أو غير مباشرة .لذا ،على الباحث أن يحلل النص
بنية ،وداللة ،ووظيفة .ثم ،يستخرج المقاييس الحجاجية وخطاطاتها
المبنية ذهنيا من قبل المتكلم والمخاطب على حد سواء ،وتجريد التمثالت
المشتركة بين األطراف المتحاورة ،وتصنيف المقاييس والمقوالت
الحجاجية ،ووصفها وتفسيرها لغويا ،وبالغيا ،وتداوليا ،وجدليا،
وخطابيا .بمعنى أنه البد من االستعانة بمجموعة من النظريات المتكاملة
في مقاربة الخطابات ذات البعد الحجاجي.
وعليه ،تنبني المقاربة الحجاجية على دراسة اإليتوس من جهة أولى،
واللوغوس من جهة ثانية ،والباتوس من جهة ثالثة .بمعنى التركيز على
ثالثة مرتكزات حجاجية متكاملة :اللوغوس(تقنيات اللغة الحجاجية)،
واإليتوس (الصورة األخالقية الفضلى للمتكلم وكفاءته معرفيا وقيميا)،
والباتوس ( الترغيب والترهيب) .
وبهذا ،تتناول بالغة الحجاج " الخطاب باعتباره نشاطا لفظيا يروم التأثير
العملي في اآلخر ،مستخدما في عملية اإلقناع ،أخالق المتكلم (اإليتوس)
وأهواء السامع (الباطوس) وحجج الخطاب ( اللوجوس) .وقد جعل هذا
التصور التداولي للخطاب بالغة الحجاج تتجاوز المستوى األسلوبي
(العبارة  )Elocutio/الذي شكل موضوع البالغة األدبية التي سينعتها
جيرار جنيت بالبالغة الضيقة ،199إلى مستوى الخطاب في كليته؛ أي
ليس باعتباره ملفوظا مستقال بذاته ،ولكن باعتباره تلفظا تتدخل فيه عدة
مقومات.
Recherches

in

restreinte),

-G.Genette : (La Rhétorique
Rhétoriques, pp : 233-253.
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و" لم تعد البالغة تهتم ببنية اللغة ،كما شاءت التصورات البنيوية تقديمها
لنا ،ولكنها أصبحت تنظر إلى وظيفتها ،وإلى اآلثار التي تحدثها في
المتلقي.
باختصار ،أصبحت البالغة بعد استعادتها للمكون التداولي الذي فقدته في
تاريخها الطويل ،معنية باإلجابة عن السؤال اآلتي :كيف يحصل اإلقناع
200
في مقام معين؟ وما هي وسائله الخطابية المستخدمة؟"
ومن هنا ،تدرس المقاربة الحجاجية النصوص والخطابات االحتمالية
والجدلية ،وال تدرس النصوص ذات النتائج اليقينية الخاضعة لمقاييس
البرهنة الرياضية والمنطقية .وفي هذا الصدد ،يرى أرسطو أن البالغة
" صناعة مدارها إنتاج قول تبني به اإلقناع في مجال المحتمل والمسائل
الخالفية القابلة للنقاش بمعنى أنها عالقة بين طرفين تتأسس على اللغة
والخطاب .يحاول أحد الطرفين فيها أن يؤثر في الطرف المقابل جنسا
من التأثير يوجه به فعله أو يثبت لديه اعتقادا أو يمليه عنه أو يصنعه له
صنعا.
والوسائل التي تمكن من تحقيق الغرض وبلوغ المأرب عديدة ،منها ما
يأتي من صورة المتكلم لدى السامع.فإذا كان المتكلم مشهورا باألخالق
المحمودة وحبه للحق وحرصه على العدل في الحكم وتمكنه من القضايا
التي يتحدث فيها ،مما يجمعه مصطلح يوناني هو ( ،)Ethosكان حظ
الخطاب من اإلقناع أوفر وتأثيره في متقبله أبعد غورا201" .

 محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،كنوز المعرفة ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة2017م ،ص.19:
201
 حمادي صمود (:مقدمة :في الخلفية النظرية للمصطلح) ،ضمن كتاب أهم نظرياتالحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم ،تأليف جماعي ،جامعة اآلداب والفنون
والعلوم اإلنسانية ،تونس ،ص.13-12:
200
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ويعني هذا أن اإليتوس هي المنظومة القيمية واألخالقية والتربوية
والكفائية والعلمية والثقافية التي يستند إليها الخطيب في أداء خطبته،
وتسعفه في التأثير في المخاطب وإقناعه.
أما اللوغوس ( ، )Logosفيتعلق باللغة واألسلوب والحجاج .ومن ثم،
يحيل اللوغوس على اللغة والخطاب المستعملين في عملية التأثير
واإلقناع على حد سواء.وبهذا ،ينبني اللوغوس على اللغة الحجاجية .وفي
هذا ،يقول حمادي صمود":ومنها وهو األغلب األعم ما يأتي من اللغة
ذاتها ،مما أشار إليه أرسطو بكلمة مشكلة ألن الحدود فيها بين ماهو
لغوي وماهو فكري غير قائمة ،هي كلمة ( )Logosأي ما يبنيه الخطاب
من وجوه االستدالل المتحقق بالقياس واالستقراء وما يتضمنه من
التصديقات ،تيسر له السبيل إلى المنظومة الفكرية واألخالقية والجمالية
التي يعقد عليها المخاطب.فيذهب بتماسكها ويخلخل اطمئنان صاحبها لها
وثقته بها.
كذلك يفعل الخطاب بما يتوفر فيه من طرق في القول مخرجة غير
مخرج العادة .وما ينتشر في تضاعيفه من الصور والوجوه المغيرة التي
تكسبه طاقة زائدة على متعارف األوساط في عادي العبارة"202.
وبهذا ،يكون اللوغوس مرتبطا بالرسالة من حيث لغتها ،وأسلوبها،
وحججها ،وترتيب تلك الحجج.
في حين ،يتعلق الباتوس بإثارة األهواء ،وتحريك العواطف ،وتهييج
االنفعاالت ،وتوجيه المخاطب تأثيرا وإقناعا .وفي هذا ،يقول حمادي
صمود ":ومنها ما يأتي من انفعاالت المستمع وعواطفه مما رسمه
صاحب الخطابة تحت مصطلح (.)Pathosفالخطباء في أحيان كثيرة

  -حمادي صمود (:مقدمة :في الخلفية النظرية للمصطلح) ،ص.13:129
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يخرجون بالحديث عن وجهته الفكرية واالستداللية ،ويلحون به على هذا
الجانب من اإلنسان القابل للتحريك واإلثارة واالنفعال203".
بمعنى أن النفوس تنقبض من جهة ،وتنبسط من جهة أخرى ،وفي هذا،
يقول الشيخ الرئيس ابن سينا ":فتذعن له النفس ،فتنبسط عن أمور،
وتنقبض عن أمور من غير روية وفكر واختيار .وبالجملة ،تنفعل له
انفعاال نفسانيا غير فكري سواء كان المقول مصدقا به أو غير
مصدق".204
إذاً ،تتكىء المقاربة الحجاجية على ثالث لحظات رئيسة ترتبط بالمتكلم،
والرسالة ،والمخاطب .ومن ثم ،نتحدث عن حجاج األخالق ،وحجاج
اللغة ،وحجاج العواطف واالنفعاالت واألهواء.
وخالصة القول ،يتأسس كل نص وخطاب على جدلية الجواب
والسؤال.بمعنى أن النصوص والخطابات األدبية واإلبداعية والفنية
والجمالية هي بمثابة أجوبة وردود ممكنة ومحتملة ومفترضة عن أسئلة
ذاتية و واقعية ضمنية وصريحة.والبد أن يكون هذا الجواب أو هذا الرد
خطابا متماسكا بالحجج واألدلة المقنعة والمؤثرة.بمعنى أن النص هو رد
حواري ومحاججة ومناظرة وجدال من أجل التأثير في اآلخر وإقناعه ،أو
جعله يقتنع بصحة الدعوى أو الجواب الذي يقدمه المؤلف المحاجج.
ومن ثم ،يمكن مقاربة النص األدبي  ،على الصعيد المنهجي ،وفق البنية،
والداللة ،والوظيفة؛ أو يمكن دراسته وفق اإليتوس ،واللوغوس،
والباتوس (أرسطو)؛ أو يمكن تحليله كما عند ميشيل مايير وفق األخالق،
والجواب ،والسؤال؛ أويقارب وفق لحظات إرسالية ثالث هي :المرسل،
 حمادي صمود (:مقدمة :في الخلفية النظرية للمصطلح) ،ص.13: ابن سينا :الفن التاسع من الجملة األولى من كتاب الشفاء ،ضمن عبد الرحمن بدوي:أرسطوطاليس في الشعر ،مع الترجمة العربية القديمة وشروح الفارابي وابن سينا وابن
رشد ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان ،طبعة 1973م ،ص.161:
203
204
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والرسالة ،وال مخاطب كما عند بارت؛ أويدرس النص وفق اللسانيات
الحجاجية وصفا ،وتفسيرا ،ووظيفة (دوكرو وأنسكومبر)،أو يقارب
النص وفق منهجية شاييم بيرلمان ،بالتركيز على مقدمات الحجاج
(الوقائع ،والحقائق ،واالفتراضات ،والقيم ،ومواضع الكم ،والكيف،
والوحدة)  ،والتركيز على الحجج شبه المنطقية ،والحجج المؤسسة على
بنية الواقع ،والحجج المؤسسة لبنية الواقع ،والحجج الواصلة والفاصلة.
أما منهجية أوليفيي ريبول  ،فتتمثل في ما يلي:
 لحظة الخطيب  ،بطرح األسئلة التوجيهية  ،مثل :من؟ ومتى؟ وضد
ماذا؟ وكيف؟
 لحظة السامع واالتفاق القبلي ،بطرح السؤال الرئيس إلى من
نتحدث؟
 لحظة التجنيس :تحديد جنس الخطاب وفق مجموعة من اآلليات
التجنيسية والتصنيفية لتمييز الخطاب الحجاجي عن غير الحجاجي،
وتبيان نوع هذا الخطاب الحجاجي وجنسه.
 لحظة تحليل النص  ،بالتوقف عند البنية ،والداللة ،والوظيفة ،وتبيان
أنواع الحجج الداخلية والخارجية ،وترتيب هذه الحجج ،واستجالء
حجاجية الصور البالغية ،والتركيز على التنصيص والتناص.205

المبحث الثامن :مقاربة الحجج واألدلة
يتضمن النص حججا صريحة وضمنية ،مادام النص جوابا عن أسئلة
جلية أو خفية.بمعنى أن النص عبارة عن عملية استداللية قائمة على
البراهين ،واألدلة ،واألقيسة ،والحجج المختلفة والمتنوعة للرد على
األسئلة التي تطرح في الواقع الذي يعاصره ويراهنه الخطاب .بمعنى أن
 -أوليفيي ريبول :مدخل إلى الخطابة ،صص.192-171 :
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المؤلف يجيب عن أسئلة عصره  ،باستخدام حجج عقلية ونصية وواقعية
وسردية ومنطقية وشبه منطقية للرد على مختلف األسئلة التي يطرحها
اإلنسان والمجتمع.لذا ،فكل خطاب أو نص هو نتاج األسئلة التي يطرحها
الواقع الذي يعيش فيه المبدع أو الكاتب أو المؤلف .ومن هنا ،فالخطابات
والنصوص هي أجوبة عن أسئلة صريحة ومضمرة ،سواء أكانت تلك
األسئ لة مرتبطة بالماضي أم الحاضر أم المستقبل.وبالتالي ،يصبح النص
جوابا عن اقتراحات ،واعتراضات ،وانتقادات ،وردود مجملة أو مفصلة،
كلية أو جزئية ،صريحة أو مضمرة ،جلية أو خفية.ومن هنا ،ينبغي على
محلل النصوص والخطابات أن يحدد الجواب والسؤال في الوقت نفسه،
بتبيان مخت لف الحجج واألدلة التي يستعملها النص في خطابه اإلقناعي،
والتأثيري ،والتغليطي ،والجدلي ،واالقتناعي ،والحواري.
وعليه ،يعرف الحجاج بأنه عبارة عن أدلة وحجج ومقاييس جدلية
ورياضية ومنطقية وعقلية ،يتسلح بها المحاجج لمواجهة الخصم أو الغير
قصد إفحامه ،أو التأثير فيه ،أو إقناعه ،أو دفعه إلى االقتناع بوجهة
نظره .ومن ثم ،التقتصر اللغة الطبيعية على الوظيفة التواصلية فحسب،
بل لها وظيفة حجاجية بامتياز.وفي هذا الصدد ،يقول الباحث المغربي أبو
بكر العزاوي عن النظرية اللغوية في الحجاج ":إننا نتكلم عامة بقصد
التأثير .وهي تحاول(النظرية) أن تبين أن اللغة تحمل ،بصفة ذاتية
وجوهرية ،وظيفة حجاجية.أي :إن هذه الوظيفة مؤشر لها في بنية
األقوال نفسها ،وفي المعنى وكل الظواهر الصوتية والصرفية والمعجمية
والتركيبية والداللية .وتنتمي دراسة الحجاج إلى البحوث التي تسعى إلى
اكتشاف منطق اللغة.أي :القواعد الداخلية للخطاب ،والمتحكمة في تسلسل
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األقوال وتتابعها بشكل متنام وتدريجي.وبعبارة أخرى ،فإن الحجاج يتمثل
في إنجاز تسلسالت استنتاجية داخل الخطاب206".
إذاً ،فالحجاج ( )Argumentationهو ذلك الفعل الذي يهدف إلى
اإلقناع ،والتأثير ،واالقتناع ،والبرهنة ،واالستدالل المنطقي السليم.ويعني
هذا أن الحجاج ينصب على العمليات التالية:
 اإلقناع العقلي ( )Convaincreالذي يرتبط بالمتكلم الذي يحاول أن
يجبر اآلخر على االقتناع.
 االقتناع ( )Convictionالذي يرتبط بالمخاطب السامع ودوره في
عملية االقتناع بما يقدم له من قضايا وحجج.
 التأثير العاطفي والوجداني ( )Persuaderالقائم على إثارة
العواطف ،والمشاعر ،واألهواء.
 االستدالل والبرهنة ( )L’art de démontrerالقائمة على الوقائع
واألحداث والتجارب واالفتراضات في عالقة تامة بالنتائج.
وعليه  ،يمكن الحديث عن أنواع مختلفة من الحجج واألدلة  ،فقد صنفها
أرسطو ،في كتابه (فن الخطابة ) ،إلى حجج استقرائية كالمثال ،وحجج
استنباطية كالقياس(الضمير) .207وينطلق القياس من مقدمات ممكنة.
وبالتالي ،فهو ينقسم إلى محتمالت ( )Eikotaكأن يحب ابن اباه؛
وعالمات يقينية ،مثال أن المرأة التي ترضع قد أنجبت؛ وعالمات
بسيطة ،مثال أن الرماد الذي يشير إلى وجود النار من قبل.

 أبو بكر العزاوي :اللغة والحجاج ،مؤسسة الرحاب الحديثة ،بيروت ،لبنان ،الطبعةالطبعة األولى سنة 2009م ،ص.7:
207
 أوليفيي روبول :مدخل إلى الخطابة ،ص.194-193:206
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أما بيرلمان وتيتيكا  ،فقد صنفا الحجج ،في كتابهما( ،مختصر الحجاج)،
في أربعة أصناف:
 الحجج شبه المنطقية من نوع (الفلس هو الفلس)؛
 الحجج المؤسسة على بنية الواقع  ،مثل :الحجة باألولى؛
 الحجج المؤسسة لبنية الواقع  ،مثل :التمثيل؛
 الحجج التي تفصل أفهوما ،مثل :التمييز بين الظاهر والواقع.208
وهناك من تحدث عن حجاج المرسل ،وحجاج الرسالة ،وحجاج المتلقي
كروالن بارت()R.Barthes؛ أو حجاج اإليتوس ،وحجاج اللوغوس،
شيشرون(،) Cicéron
عند
كما
الباتوس
وحجاج
وكانتيليان( ،)Quintilienوخطباء اليونان .بمعنى أن كانتيليان قد خص
دراسة مطولة " عن اإليتوس والباتوس ،مفهومين أبقى عليهما بالالتينية
محتجا (مثلما نحن) بأنهما اليقبالن الترجمة.حد اإليتوس والباتوس
كصنفين من االنفعالية؛ االنفعالية األولى  ،هادئة ،متزنة ،ودائمة،
وخاضعة للمراقبة األخالقية؛ والثانية ،فجائية ،وعنيفة ،والتقهر.وبالتالي
غير مسؤولة.يميز كانتيليان  ،مثل الخطابة الالحقة ،بين صنفين من
االنفعالية ،لكن دون أن يحدد واضح التحديد أن الواحدة منهما تخص
الخطيب ،واألخرى تخص السامعين.
في كل األحوال ،خلقت الخطابة علم نفس حقيقي ،سيستفيد منه كل األدب،
خاصة المسرح.تصدر جميع تحليالت األحاسيس واألهواء عن
الخطابة".209

 أوليفيي روبول :نفسه ،ص.194-193:209
 أوليفيي روبول :نفسه ،ص.77:208
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ويحيل اللوغوس الذي استخدم في مجاالت على الخطاب في حد ذاته ،أو
يحيل على الرسالة ،أو الحجاج ،أواألسلوب ،أو الصور البالغية ،أواللغة،
أو ترتيب الحجج.و" إذا كان اإليتوس يخص الخطب ،والباتوس
السامعين ،فإن اللوغوس (اليستعمل أرسطو هذا المفهوم الذي نستخدمه
تبسيطا) يخص حجاج الخطاب بمعناه األصح.إنه المظهر الجدلي المحض
للخطابة الذي يستعيده أرسطو كليا من كتاب المواضع"210...
وتنقسم الحجج ،في منظورنا الشخصي ،إلى حجج نصية /نقلية كأن نحتج
بشواهد من القرآن والسنة النبوية الشريفة ،وحجج عقلية خاضعة للقياس
والمنطق والضمير األرسطي ،وحجج لغوية تعتمد على الحدود
والتعار يف والمشتقات اللغوية واالصطالحية ،وحجج واقعية التي تنبني
على الواقع أو التي تؤسس بنية الواقع ،وحجج علمية تنبني على التجارب
والنظريات العلمية ،وحجج تناصية وإحالية ترتبط بالمعرفة الخلفية
الواعية وغير الواعية.
وتتنوع الحجج أيضا إلى أدلة خارجية وأدلة داخلية ،فاألدلة الخارجية هي
التي تتمثل في الشهادات ،واالعترافات ،والقوانين ،والعقود ،إلخ.وأما
األدلة الداخلية ،فهي التي" يخلقها الخطيب أو [المبدع المحاجج] ،وهي
تتوقف على منهجه وموهبته الشخصية؛ إنها طريقته الخاصة في الدفاع
عن ملفه ودعمه211".
ومن هنا ،يتحول النص أو الخطاب إلى جواب محتمل وممكن عن سؤال
ضمني أو صريح .بيد أن هذا الجواب متماسك ومتسق بالحجج واألدلة
الداخلية والخارجية المتسلسلة والمترابطة بشكل منطقي وسببي.

المبحث التاسع :النظريات الحجاجية
 أوليفيي روبول :نفسه ص.77:211
 أوليفيي روبول :نفسه ص.78:210
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تستند المقاربة الحجاجية إلى مجموعة من النظريات المختلفة التي
يمكن حصرها فيما يلي:
المطلب األول :الحجــــاج الجدلـــي
يراد بالجدل ،أو الديالكتيك ( ،)Dialictiqueفن طرح السؤال والجواب،
أو فن المجادلة والمناظرة و المحاورة ،أو استعراض األفكار المتناقضة
حول موضوع ما ،وتوجيه النقد ودحضه.أي  :إن الجدل هو تبادل الحجج
واألفكار  ،وتبادل وجهات النظر المختلفة من أجل الوصول إلى الحقيقة ،
عا عن وجهة نظر معينة .وغالبا ،ما
أو هو ذلك الجدال بين طرفين دفا ً
يكون تحت لواء المنطق أو اللوغوس أو مقاييس االستدالل.
وينبني الجدل ،في المادية التاريخية الهيجيلية أو الماركسية ،على
األطروحة ( ،)thèseوالنقيض ( ،)antithèseوالتركيب
( .) synthèseوقد يكون الجدل كميا أو كيفيا ،ويقوم بدور كبير في
تغيير المجتمعات اإلنسانية ،ويتحكم ،بشكل من األشكال ،في تاريخ
صيرورة الطبقات االجتماعية .وقد أصبح الجدل في الفكر الفلسفي
الحديث داال على كل التناقضات المادية التي تعرفها المجتمعات اإلنسانية
 .كما يؤشر أيضا على الديناميكية ،والحركية  ،والتغيير.
ومن جهة أخرى ،كان الجدل ،في دالالته اللغوية األولى ،يعني الكالم
واللوغوس  ،وقد تبلور هذا المصطلح مع الفيلسوف اليوناني زينون
اإليلي .بيد أنه قد انتعش فلسفيا مع سقراط ،وأفالطون ،وهيجل،
وماركس ،وإبستمولوجيا مع جاستون باشالر...
ويمكن القول :إن الحجاج الجدلي هو األقدم في تاريخ اإلنسان ؛ حيث
تحفل الكتب السماوية باألخبار الدينية وقصص الرسل واألنبياء التي
تتضمن الحجاج الجدلي  ،والسيما الجدل الذي تتعارض عبره الهداية
والضالل ،أو الحق والباطل ،أو التوحيد والشرك .وكان أغلب الرسل
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واألنبياء يجادلون قومهم بالتي هي أحسن ،كما فعل نوح ،وعيسى،
وموسى ،وصالح ،وهود ،وإبراهيم ،ومحمد  -صلوات هللا عليهم جميعا -
مع أقوامهم .وفي هذا النطاق ،يقول هللا تعالى﴿ :ا ْدعُ ِإلَى َس ِبي ِل َر ِبّ َك
بِ ْال ِح ْك َم ِة َو ْال َم ْو ِع َ
س ُن ِإ َّن َرب ََّك ُه َو أ َ ْع َل ُم
ي أَحْ َ
ظ ِة ْال َح َ
سنَ ِة َو َجاد ِْل ُه ْم بِالَّتِي ِه َ
212
س ِبي ِل ِه َو ُه َو أ َ ْعلَ ُم ِب ْال ُم ْهتَدِينَ ﴾
ض َّل َ
ِب َم ْن َ
ع ْن َ
ولقد استعمل الجدال الحسن أيضا عند المسلمين في مجادلتهم للناس
الضالين والفرق المنحرفة وأهل البدع ،ومحاورة أهل الكتاب بالحكمة
والموعظة الحسنة.
وعلى الرغم من إيجابية الجدل الحسن ،فقد يتحول في أحيان أخرى إلى
جدل سلبي ،يكمن في المعارضة من أجل المعارضة  ،أو الخالف من
أجل الخالف ،وال يراد به إال الضالل الباطل والنقاش العقيم .وفي هذا
اس ِم ْن ُك ِّل َمث َ ٍل ۚ
آن ِللنَّ ِ
الصدد ،يقول هللا تعالىَ ﴿ :ولَقَ ْد َ
ص َّر ْفنَا فِي َٰ َهذَا ْالقُ ْر ِ
ً 213
س ُ
ش ْيءٍ َج َدال﴾
ان أ َ ْكث َ َر َ
اإل ْن َ
َو َكانَ ْ ِ
وقد عرف الفالسفة اليونان األوائل بالمنهج الجدلي كما هو حال سقراط
وأفالطون والسفسطائيين ،واتخذوه منهجا إلقناع اآلخرين ،أو التأثير
فيهم ،واستعمل أيضا وسيلة للوصول إلى الحقيقة  ،أو بناء المعرفة الحقة.
بيد أن هناك من استعمله للتضليل والتشكيك وتعتيم الحقيقة كما عند
معلمي السفسطة.
وعليه ،فلقد ظهرت المدرسة السفسطائية في القرن الخامس قبل الميالد،
بعدما أن انتقل المجتمع األثيني من طابع زراعي إقطاعي مرتبط بالقبيلة
إلى مجتمع تجاري يهتم بتطوير الصناعات ،وتنمية الحرف ،واالعتماد
على الكفاءة الفردية والمبادرة الحرة .وأصبح المجتمع ،في ظل صعود
هذه الطبقة االجتماعية الجديدة (رجال التجارة وأرباب الصناعات)،
 سورة النحل ،اآلية ،125 :القرآن الكريم برواية ورش لقراءة نافع.213
 سورة الكهف ،اآلية  ،18القرآن الكريم.212
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مجتمعا ديمقراطيا يستند إلى حرية التعبير ،واالحتكام إلى المجالس
االنتخابية ،والتصويت باألغلبية .ولم يعد هناك ما يسمى بالحكم الوراثي،
أو التفويض اإللهي ،بل أصبح المواطن الحر له الحق الكامل في الوصول
إلى أعلى مراتب السلطة .لذلك ،سارع أبناء األغنياء إلى تعلم فن الخطابة
والجدل السياسي إلفحام خصومهم السياسيين .وهنا ،ظهر السفسطائيون
لكي يزودوا هؤالء بأسلحة الجدل والخطابة ،واستعمال بالغة الكلمة في
المرافعات والمناظرات الحجاجية والخطابية .وقد تحولت الفلسفة آنئذ إلى
فن الجدل بامتياز ،واتخذت وسيلة لكسب األرباح المادية  ،والسيما أن
أغلب المتعلمين من طبقة األغنياء .و نذكر من الفالسفة السفسطائيين
جورجياس ،وكاليكيس ،وبروتاغوراس...
و يعد سقراط أب الفالسفة اليونانيين ،وقد أنزل الفلسفة من السماء إلى
ا ألرض .ويعني هذا أن الحكماء الطبيعيين قد ناقشوا كثيرا من القضايا
التي تتعلق بالكون ،وأصل الوجود وعلته الحقيقية التي كانت وراء انبثاق
هذا العالم ،وهذا الوجود الكوني.
وعندما ظهر سقراط غير مجرى الفلسفة ،فحصرها في أمور األرض
وقضايا اإلنسان والذات البشرية ،فاهتم باألخالق والسياسة  .وقد ثار ضد
السفسطائيين الذين زرعوا الشك والظن ،ودافع عن الفلسفة باعتبارها
المسلك العلمي الصحيح للوصول إلى الحقيقة معتمدا في ذلك على العقل،
والجدل التوليدي ،والبرهان المنطقي .والهدف من الفلسفة لديه هو تحقيق
الحكمة العقلية ،وخدمة الحقيقة لذاتها ،وليس الهدف وسيلة أو معيارا
خارجيا كما عند السفسطائيين الذين ربطوا الفلسفة 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".
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وبعد سقراط ،جاء أفالطون ليقدم تصورا فلسفيا عقالنيا مجردا؛ إذ أعطى
األولوية للفكر والعقل والمثال ،بينما ال وجود للمحسوس في فلسفته
المفارقة لكل ماهو نسبي وغير حقيقي .وألفالطون -كما هو معروف-
نسق فلسفي متكامل ،يضم تصورات متماسكة حول الوجود ،والمعرفة ،
والقيم.
وقد قسم أفالطون العالم األنطولوجي إلى قسمين :العالم المثالي والعالم
المادي ،فالعالم المادي هو عالم متغير ونسبي ومحسوس .وقد استشهد
أفالطون بأسطورة الكهف ليبين أن العالم الذي يعيش فيه اإلنسان هو عالم
غير حقيقي ،وأن العالم الحقيقي هو عالم المثل الذي يوجد فوقه الخير
األسمى الذي يمكن إدراكه عن طريق التأمل العقلي والتفلسف .فالطاولة
التي نعرفها في عالمنا المحسوس غير حقيقية .أما الطاولة الحقيقية ،فتوجد
في العالم المثالي .و توجد المعرفة الحقيقية أيضا في عالم المثل الذي
يحتوي على حقائق مطلقة ويقينية وكلية .أما معرفة العالم المادي ،فهي
نسبية تقريبية وجزئية وسطحية ،و تدرك المعرفة في عالم المثل عن
طريق التفلسف العقالني .ومن هنا ،فالمعرفة  -حسب أفالطون -تذكر،
والجهل نسيان .ويعني هذا أننا كلما ابتعدنا عن العالم المثالي إال وأصابنا
الجهل .لذا ،فالمعرفة الحقيقية أساسها إدراك عالم المثل ،وتمثل مبادئه
المطلقة الكونية التي تتعالى عن الزمان والمكان .ومن ثم ،فأصل المعرفة
هو العقل ،وليس التجربة أو الواقع المادي الحسي الذي يحاكي عالم المثال
محاكاة مشوهة .
وعلى مستوى األكسيولوجيا أو األخالق ،فجميع القيم األخالقية من خير
وجمال وعدالة نسبية في عالمنا المادي  ،ومطلقة حقيقية في عالم المثل
المطلق واألزلي.
وهكذا ،يتبين لنا أن فلسفة أفالطون فلسفة مثالية مفارقة للمادة والحس،
تعتبر عالم المثل العالم األصل ،بينما العالم المادي هو عالم زائف ومشوه
وغير حقيقي .وقد تجاوز أفالطون المعطى النظري الفلسفي المجرد ليقدم
لنا تصورات فلسفية واجتماعية وسياسية في كتابه( جمهورية أفالطون).
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ويالحظ أيضا أن التصور األفالطوني قائم على عدة ثنائيات :العالم المادي
في مقابل العالم المثالي ،وانشطار اإلنسان إلى روح من أصل سماوي
وجسد من جوهر مادي ،وانقسام المعرفة إلى معرفة ظنية محسوسة في
مقابل معرفة يقينية مطلقة.
وعلى المستوى االجتماعي ،أثبت أفالطون أن هناك عامة الناس الذين
يعدون سجناء الحواس الظنية ،و الفالسفة الذين ينتمون إلى العالم المثالي
لكونهم يتجردون من كل قيود الحس والظن وعالم الممارسة.
وإذا كان أفالطون فيلسوفا عقالنيا برهانيا ،إال أنه قد وظف الجدل
التوليدي مثل أستاذه سقراط ،كما يظهر ذلك جليا في مجموعة من
محاوراته الفلسفية ،مثل :محاورة جورجياس ،ومحاورة فيدر...
وكان الجدل عنده هو المنهج الذي به تتجرد النفس من المحسوس ،وترتفع
إلى المعقول دون استخدام المحسوس ،وإنما يتم من خالل االنتقال من
فكرة إلى فكرة بواسطة فكرة .وتنقسم الجدلية عنده إلى نوعين :جدلية
صاعدة من العالم المحسوس إلى الخير األسمى ،وجدلية هابطة من الخير
األسمى إلى العالم المحسوس .ومن ثم ،فالجدلي هو الذي يحسن السؤال
والجواب.
وقددد عرفددت الثقافددة اإلسددالمية فددي العصددور الوسددطى الجدددل الفكددري ،أو
المقياس الجدلي ،خصوصدا مدع علمداء الكدالم والفالسدفة ؛ إذ تنداول علمداء
الكددالم  ،بعددد نشددوب الفتنددة الكبددرى بددين علددي ومعاويددة رضددي هللا عنهمددا،
وظهدددور مجموعدددة مدددن الفدددرق الكالميدددة كالمرجئدددة والشددديعة والخدددوارج
والمعتزلة والماتريدية واألشداعرة ،مجموعدة مدن القضدايا المتعلقدة بحقدائق
أصدددول الددددين والعقيددددة ،كالتوحيدددد (رؤيدددة هللا -كدددالم هللا -صدددفات هللا)،
والعدل(نظريددة الصددالح واألصددلح -نظريددة الحسددن والقبدديح ،)...والوعددد
والوعيد ،والمنزلة بين المنزلتين ،واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولقد اختار علماء الكالم منهج الجدل والمنداظرة مدن أجدل الددفاع عدن هدذه
الحقدددائق الدينيدددة ،وإبدددداء وجهدددة النظدددر فدددي المسدددائل الدينيدددة والسياسدددية
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العويصة التي فرضها الواقع السياسي ،في عالقة بفقه النص وفقده الواقدع.
وفي هذا الصدد ،يعرف ابن خلددون علدم الكدالم بأنده" العلدم الدذى يتضدمن
الحجددداج عدددن العقائدددد اإليمانيدددة باألدلدددة العقليدددة  ،والدددرد علدددى المبتدعدددة
214
المنحرفين فى االعتقادات عن مذهب السلف وأهل السنة".
ويخضع الجددل والمنداظرة نظريدا لمجموعدة مدن الثوابدت المنهجيدة ،مثدل:
وجود المدعي والمدعى عليه ،ووجود دعوى االعتدراض ،واالرتكدان إلدى
الدليل (البينة ،والشاهد ،والبرهان ،والوثيقة ،والحجة ،)...واستعمال العقدل
والمنطق في التناظر ،واالبتعاد عن التعصب والعنف والتجدريح والقدذف ،
واستعمال الحوار البناء القائم على الموعظة والحكمدة الحسدنة ،واستقصداد
الحقيقددة الهادفددة ،وعدددم الوقددوع فددي التندداقض ،واالنطددالق مددن المسددلمات
والبدهيات بغية الحجاج والتأثير واإلقناع....
ويالحظ أن أهم الفرق الكالمية التي كان لها بداع كبيدر فدي عمليدة الحجداج
المعتزلة واألشاعرة ،فالفرقة األولدى كاندت عقالنيدة تعطدي األولويدة للعقدل
قبل ورود النص ،فترى العقل السبيل الوحيد لمعرفة الصدواب مدن الخطدإ،
والتمييز بين الخير والشر ،والتفريق بين الحسن والقبديح .وقدد دافعدت عدن
حرية اإلنسان في خلق أفعاله على غرار القدرية (معبدد بدن خالدد الجهندي
وغدديالن الدمشددقي) ،ضددد الجبريددة (جهددم بددن صددفوان ت128.هددـ) التددي
كانت تقول بأن اإلنسان مجبر على أداء أفعاله خيرا وشرا.
وقد قالت المعتزلة كذلك بنظرية الصالح واألصلح .في حدين ،كاندت فرقدة
األشدداعرة (نسددبة إلددى أبددي الحسددن األشددعري ت324.هددـ) نصددية ،تعطددي
األولوية للنص على حساب العقل ،وقد قالت بنظرية الكسدب علدى مسدتوى
أفعددال اإلنسددان .ويعنددي هددذا أن اإلنسددان لدديس حددرا حريددة مطلقددة ،ولدديس
مجبرا جبرية مطلقة  .بمعنى أن اإلنسان يكسب ما يشداء مدن أفعدال الخيدر
العربي ،التراث خلدون ،الجزء األول ،الناشر دار إحياء تاريخ ابن - :ابن خلدون
بيروت ،لبنان ،الطبعة الرابعة ،ص.485 :
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والشر التي خلقها هللا ،فيستعملها بإرادتده ومشديئته كمدا يريدد ثوابدا وعقابدا.
بمعنى أن هللا الدذي خلدق اإلنسدان يخلدق فيده نوعدا مدن القددرة واالسدتطاعة
يحسده اإلنسددان فددي أثنداء الفعددل ومعدده .هددذا الندوع مددن القدددرة واالسددتطاعة
يسددميه أبددو الحسددن األشددعري كسددبا .أي :إن اإلنسددان يكسددب القدددرة علددى
الفعل حين القيام به ،ولكن اليستطيع الكسب إال بقدرة من هللا.
وإذا كددان علمدداء الكددالم يسددتعملون الجدددل والعقددل والمنطددق والبرهددان فددي
الددددفاع عدددن الحقدددائق الدينيدددة والسياسدددية ،ويسدددتعملون التأويدددل فدددي قلدددب
الظاهر ،واستكشاف الباطن ،و تحويل الحقيقة إلى المجاز درءا لكل تشدبيه
وتجسيد وتشخيص ،وإبعادا لقياس الغائب علدى الشداهد ،فدإن ثمدة انتقدادات
توجه إلى علم الكالم فيما يخص المنهج والتأويل ،فابن رشد  -مدثال -يدرى
أن منهج علماء الكالم منهج افتراضي قائم على الجدل واالحتمدال ،ينطلدق
مددن مقدددمات افتراضددية ،ويصددل إلددى نتددائج افتراضددية .ويشددبه هددذا المددنهج
مددنهج الشددكاك مددن السفسددطائيين الددذين كددانوا ينطلقددون مددن نتددائج خاطئددة،
ويصددلون إلددى نتددائج خاطئددة .فددي حددين ،إن مددنهج الفالسددفة مددنهج برهدداني
ينطلق من نتائج يقينية ليصل إلى نتائج يقينية ،أما منهج الفقهاء والجمهدور
من عامة الناس ،فمنهجهم ظاهري وخطابي .وفدي هدذا النطداق ،يقدول ابدن
رشد ":وقد يعرض للنظار فدي الشدريعة تدأويالت مدن قبدل تفاضدل الطدرق
المشتركة بعضها على بعض في التصديق ،أعني إذا كان دليل التأويدل أتدم
إقناعا من دليل الظاهر ،وأمثال هدذه التدأويالت هدي جمهوريدة ،ويمكدن أن
تكون فرض من بلغت قواهم النظرية إلى القدوة الجدليدة ،وفدي هدذا الجدنس
يدددخل بعددض تددأويالت األشددعرية ،والمعتزلددة ،وإن كانددت المعتزلددة  ،فددي
األكثر ،أوثق أقواال.
وأمدددا الجمهدددور  ،الدددذين اليقددددرون علدددى أكثدددر مدددن األقاويدددل الخطابيدددة،
ففرضهم إمرارها على ظاهرها ،واليجوز أن يعلموا ذلك التأويل أصال.
فإذاً ،الناس في الشريعة على ثالث أصناف:
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صدددنف لددديس هدددو مدددن أهدددل التأويدددل أصدددال ،وهدددم الخطدددابيون ،الدددذين هدددم
الجمهددور الغالددب ،وذلددك أندده لدديس يوجددد أحددد سددليم العقددل يعددرى مددن هددذا
النوع من التصديق.
وصنف هو من أهل التأويدل الجددلي ،وهدؤالء هدم الجددليون ،بدالطبع فقدط،
أو بالطبع والعادة.
وصددنف هددو مددن أهددل التأويددل اليقينددي ،وهددؤالء هددم البرهددانيون ،بددالطبع
والصناعة ،أعني صناعة الحكمة215".
وقددد عدداب ابددن رشددد علددى الفددرق الكالميددة تصددريحها بتأويالتهددا الجدليددة ،
فكاندددت وراء انددددالع فدددتن كثيددددرة ،وماكدددان عليهدددا أن تصدددرح بددددذلك إال
ألصددحاب التأويددل وأهددل العلددم والنظددر والعددارفين بدداا ،وماكددان عليهددا أن
تخرج بذلك على أهل الظاهر وعامدة النداس ،كمدا فعدل الحدالج المتصدوف
الذي خرج على الناس قائال " :أندا هللا" .فماكدان مدن الفقهداء وعامدة النداس
إال أن صددلبوه عقابددا لدده علددى كفددره وزندقتدده .وفددي هددذا السددياق ،يقددول ابدن
رشد " :ومن قبل التأويالت ،والظن بأنها يجب أن يصدرح بهدا فدي الشدرع
للجميددع ،نشددأت فددرق اإلسددالم ،حتددى كفددر بعضددهم بعضددا ،وبدددع بعضددهم
بعضا ،وبخاصة الفاسدة منها.
فأولددددت المعتزلددددة آيددددات كثيددددرة ،وأحاديددددث كثيددددرة ،وصددددرحوا بتددددأويلهم
للجمهور ،وكدذلك فعلدت األشدعرية ،وإن كاندت أقدل تدأويال .فدأوقعوا النداس
من قبل ذلك في شنآن وتباغض وحروب ،ومزقدوا الشدرع ،وفرقدوا النداس
كل التفريق.
وزائدا إلى هذا كله أن طرقهم التي سلكوها في إثبات تأويالتهم ليسدوا فيهدا
ال مدع الجمهدور وال مدع الخدواص ،أمدا مدع الجمهدور فلكونهدا أغمدض مدن
 ابن رشد :فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال ،دراسة وتحقيق:دكتور محمد عمارة ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر ،الطبعة الثالثة 1999م ،ص.58-57:
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الطددرق المشددتركة لألكثددر ،وأمددا مددع الخددواص فلكونهددا إذا تؤملددت وجدددت
ناقصددة عددن شددرائط البرهان.وذلددك يقددف عليدده ،بددأدنى تأمددل ،مددن عددرف
شرائط البرهان.
بل كثير من األصول التي بنت عليها األشعرية معارفهدا هدي سوفسدطائية،
فإنها تجحد كثيرا من الضروريات ،مثل :ثبوت األعراض ،وتأثير األشدياء
بعضدددها فدددي بعدددض ،ووجدددود األسدددباب الضدددرورية للمسدددببات ،والصدددور
الجوهريددة ،والوسددائط ،ولقددد بلددظ تعدددي نظددارهم ،فددي هددذا المعنددى ،علددى
المسددلمين ،أن فرقددة مددن األشددعرية كفددرت مددن لدديس يعددرف وجددود البدداري
سدددبحانه بدددالطرق التدددي وضدددعوها لمعرفتددده فدددي كتدددبهم ،وهدددم الكدددافرون
والضالون بالحقيقة.
ومددن هنددا ،اختلفددوا ،فقددال قددوم :أول الواجبددات النظددر .وقددال قددوم :اإليمددان،
أعني مدن قبدل أنهدم لدم يعرفدوا أي الطدرق هدي الطدرق المشدتركة للجميدع،
التدي دعددا الشددرع مدن أبوابهددا جميددع الندداس ،وظندوا أن ذلددك طريددق واحددد،
فأخطأوا مقصد الشارع ،وضلوا وأضلوا216".
وعليدده ،فقددد تسددلح علمدداء الكددالم بالجدددل والمندداظرة مددن أجددل الدددفاع عددن
الحقيقدة الربانيددة ،وتنزيدده الددذات اإللهيددة مدن كددل نقددص أو عجددز أو تجسدديد
بشري .و لدو أخدذ المسدلمون بمدنهج المعتزلدة فدي إدراك الحقدائق بددال مدن
اتباع المنهج األشعري ،فاستخدموا العقل والبرهان  ،ثم دافعدوا عدن حريدة
اإلنسددان فددي الخلددق والتصددرف واالستكشدداف واالبتكددار لكددانوا فددي مكانددة
أحسن من مكانتهم االتكالية التي أصبحوا عليها اآلن!
ومن جهة أخرى ،يذهب الفالسفة المسلمون بما فيهم :الكندي ،والفارابي،
وابن سينا ،وابن طفيل ،وابن باجة ،وابن رشد ...إلى أن الحقيقة هي
الهدف األسمى الذي يسعى إليه اإلنسان الفيلسوف ،وهي أس الكمال
 -ابن رشد :فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من االتصال ،ص.64-63:
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والسعادة والفضيلة .وبالتالي ،ال تتحقق هذه الحقيقة إال عن طريق
استخدام العقل والبرهان والنظر المنطقي .لكن هؤالء الفالسفة كانوا
يعترفون أن ثمة حقيقتين :الحقيقة الفلسفية والحقيقة الشرعية .ومن ثم،
تحيل هاتان الحقيقتان على مستوى التفسير االنعكاسي على الصراع
الجدلي الذي احتدم في الواقع العربي اإلسالمي بين الفقهاء والفالسفة،
وخاصة في العصر العباسي .إذ يحاول الفالسفة الدفاع عن الفلسفة بصفة
عامة ،والفلسفة اليونانية بصفة خاصة ،باحثين عن الشرعية النصية
والقانونية والفقهية والواقعية التي تسمح لهم بممارسة فعل التفلسف،
واالشتغال بفعل التمنطق .لكن هؤالء الفالسفة وجدوا معارضة كبيرة من
قبل الفقهاء الذين كانوا ينطلقون من الظاهر النصي محاربين الفلسفة
جملة وتفصيال ،ثم يربطونها بالكفر والزندقة ،قائلين :من تمنطق تزندق.
والدليل على ذلك ما فعلوه مع ابن رشد في األندلس ،حينما أحرقوا كتبه
الفلسفية والمنطقية إبان الدولة الموحدية .لذلك ،اضطر الفالسفة المسلمون
إلى عملية التوفيق بين الفلسفة والشريعة من أجل إثبات حقيقة أساسية ،أال
وهي :أن الحق اليضاد الحق.
وإذا كان علماء الكالم قد وظفوا الجدل الحجاجي  ،فإن الفالسفة قد
اختاروا الحجاج البرهاني والمنطقي الذي وضع أسسه أرسطو في كتابه
عن المنطق ،وسماه بـ (أورغانون.)Organon /
وإذا كان الفقهاء يعتمدون على ظاهر النص في الوصول إلى الحقيقة
الربانية ،وعلماء الكالم يستندون إلى الجدل االفتراضي ،والفالسفة
يعتمدون على العقل والمنطق أو البرهان االستداللي ،فإن المتصوفة
يعتمدون على الذوق والحدس والوجدان والقلب في إدراك هذه الحقيقة
السرمدية .أي :إن لغتهم لغة باطنية تنفي الوساطة ،وترفض الحسية،
وتتجاوز نطاق الحس والعقل إلى ماهو غيبي وجداني وذوقي  .وهنا،
يمكن الحديث عن معرفة لدنية ذوقية وجدانية وروحانية.
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وإذا انتقلنا إلى الثقافة الغربية المعاصرة ،فمازال الحجاج الجدلي حاضرا
في الخطابات السياسية واإلعالمية والصحفية والفلسفية والمناظرات
والسجاالت الحوارية العادية أو الراقية .وهنا ،يمكن اإلشارة على سبيل
المثال إلى االتجاه الجدلي التداولي مع دوغالس والتون ( Douglas
 .217)Waltonويعنى هذا االتجاه بدراسة الحجة أو الدليل في بعديه
المنطقي والسياقي ،واستكشاف القواعد التي تتحكم في الدليل الحجاجي
داخل حوار ما .بمعنى أن هذه المقاربة تهتم باستخالص القواعد
والمعايير التي يستند إليها الدليل الحجاجي .ويعرف دوغالس الجدلية
التداولية بأنها التي تدرس الدليل الحجاجي داخل سياق حواري ما لمعرفة
طرائق االستدالل والبرهنة العقلية  .ويقصد بالتداولي وجود تواصل
وجدل بين األطراف المتحاورة تتحدث فيما بينها مستخدمة األدلة
الحجاجية  ،ويتم هذا كله ،بطبيعة الحال ،داخل سياق خطابي؛ حيث
تختبر األدلة الحجاجية في عالقة مع تطورها داخل سياق خطابي ما،
وتحلل كذلك في سياقات حوارية حقيقية مأخوذة من الحياة العادية.
ومن المؤثرات التي تحكمت في هذه النظرية تصورات كل من بول
لورينزن ( ،)Paul Lorenzenوإريك كراب (، 218)Eric Krabbe
وجاكو هينتيكا ( ، 219)Jaakko Hintikkaوودس (220 )Woods
وآخرين...

- Douglas Walton, Plausible Argument in Everyday Conversation,
SUNY Press, 1992, p. 177.
218
- Krabbe, Erik C. et J. A. van Laar: (About Old and New Dialectic:
Dialogues, Fallacies, and Strategies). Informai Logic, vol. 27, no l,
2007, p. 27-58.
219
-Hintikka, Jaako: (Is Logic the Key to AlI Good Reasoning?).
Argumentation, vol. 15, no 1, 2001, p. 35-57.
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إذاً ،تسعى الجدلية التداولية إلى فهم األدلة الحجاجية وتحليلها ونقدها،
وفرز الدليل الصائب من الدليل الضعيف ،أو تبيان الدليل القوي من
الدليل الضعيف ،و تصنيف الحوارات  ،ورصد الديناميكية الجدلية،
والتوقف عند الحوار النقدي .ويرتبط الدليل الحجاجي بتحقيق هدف ما.
أي :ينطلق من أساس ما ( المحتوى أو المعطى) ،ويصل إلى هدف
ما(تقديم حل ما) ،والهدف بطبيعة الحال هو إقناع السامع .ويتجلى الدليل
الحجاجي واضحا في الحوار الذي تشارك فيه مجموعة من األطراف.
ومن أهم هذه الحوارات اإلقناع (المحادثة النقدية) ،والحوار ،والتفاوض،
والتحقيق ،والمداولة ،والبحث عن المعلومة...
وبناء على ما سبق ،تدعو الجدلية التداولية إلى وضع برنامج لدراسة
الحجاج الذي يظهر  ،بشكل واضح ،في نقد الحجج التي تتضمنها
الحوارات اليومية والواقعية .فهي تساعدنا على فهم األدوات المستعملة
في بناء الحوار الجدلي بالتركيز على السياق ،وتحديد مراحل الحوار
وخططه اإلستراتيجية .وهنا ،يقترب الجدل التداولي من الحجاج بمفهومه
العام والخاص .بمعنى أن الجدل  -هنا  -ال يقتصر على ما هو حواري
فقط ،بل يبحث عن الطابع المقاصدي في هذا الحوار باستكشاف التأثير
واإلقناع.
وخالصة القول ،ترتبط الجدلية التداولية  -كما قلنا سالفا -بدوغالس
واطسون ، 221وهي جدلية نقدية جديدة منقحة ،تضع مجموعة من
المعايير لتقويم الحجج الموجودة داخل حوار ما في سياق خطابي معين.

220

- Woods J. et D. N. Walton: Critique de l'argumentation: Logiques
des sophismes ordinaires. Paris: Kimé, 1992, 233 pages.
221
-Douglas Walton: The New Dialectic: Conversational Contexts
of Argument. Toronto: University of Toronto Press, 1998, 304 pages.
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أي :تقوم بنقد الحجج واألدلة المستعملة في الحوارات الحجاجية اإلقناعية.
وتهدف هذه المقاربة إلى وضع تيبولوجية أو تصنيف للحوارات التي يعد
فيها الحوار اإلقناعي أهم هذه الحوارات لطابعها الحجاجي .وتتم دراسة
هذا الحجاج في الحوارات العادية الجارية بين المتحدثين في الواقع
اليومي.
ومن ثم ،يتمثل طابع التداولي في وجود أطراف تواصلية متعددة ،يتم
بينها الحوار أو الجدل بطرح األفكار ومناقشتها .ويحلل الدليل الحجاجي
من خالل ربطه بوظيفته النهائية التي تكمن في تحقيق الهدف ،ومدى
مساهمته في تعزيز الحوار وتعضيده جدليا بغية الوصول إلى اختيار
الدليل الصائب أو األقوى في سلم الحجاجية.

المطلب الثاني :الحجاجية الكالسيكية
يعد أرسطو فيلسوفا موسوعيا شامال ؛ ألن فلسفته تنفتح على كل ضروب
المعرفة والبحث العلمي ،فهي تبحث في الطبيعة ،والميتافيزيقا ،والنفس،
وعلم الحياة ،والسياسة  ،والشعر ،وفن الخطابة ،والمسرح .وقد وضع
أرسطو المنطق الصوري الذي كان له تأثير كبير في كثير من الفالسفة
إلى أن حل محله المنطق الرمزي مع برتراند راسل ووايتهاد.
ويذهب أرسطو إلى أن العالم الحقيقي هو العالم الواقعي المادي ،أما العالم
المثالي ،فهو غير موجود .وأن الحقيقة ال توجد سوى في العالم الذي نعيش
فيه ،و خاصة في الجواهر التي تدرك عقالنيا .وال توجد الحقيقة في
األعراض التي تتغير بتغير األشكال .أي :إن الحقيقي هو الثابت المادي.
أما غير الحقيقي ،فهو المتغير المتبدل .وبذلك ،فلقد أعطى أرسطو األولوية
عد أرسطو
لما هو واقعي ومادي على ماهو عقلي وفكري .ومن هنا ،فقد ُ
فيلسوفا ماديا اكتشف العلل األربع :العلة الفاعلة ،والعلة الغائية ،والعلة
الصورية الشكلية ،والعلة المادية.
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وإذا أخذنا الطاولة  -مثاال -لهذه العلل األربع ،فالنجار يحيل على العلة
الفاعلة والصانعة ،أما الخشب ،فيشكل ماهية الطاولة وعلتها المادية ،أما
صورة الطاولة ،فهي العلة الصورية الشكلية .في حين ،تظهر العلة الغائية
في الهدف من استعمال الطاولة التي تسعفنا في األكل والشرب .
ويعد أرسطو  ،إلى جانب إيسوقراط ( ،)Isocrateمن الفالسفة اليونانيين
األوائل الذين نظروا للبالغة من خالل رؤية حجاجية ،فقد خصها بكتابين
هامين هما ( الريطوريقا /البالغة) و( الحجج المشتركة) .وقد قسم
أرسطو كتابه البالغة إلى أقسام ثالثة  :القسم األول يتعلق بمفهوم البالغة
وموضوعها ومنهاجها وعالقتها بالجدل .في حين ،يتناول القسم الثاني ما
يتعلق بالتأثير في اآلخر أو نفسيته .أما القسم األخير من الكتاب ،فيتناول
صفات األسلوب وآثاره الفنية والجمالية والحجاجية  222.أي :يتناول
المصنف اللوغوس (اللغة ) ،واإليتوس (الفضائل األخالقية) ،والباتوس
(االنفعاالت واألهواء).
وقد فضل أرسطو البالغة على المنطق؛ ألن البالغة أكثر فاعلية في
المجتمع ،وأداة ناجعة في تفعيل الجدل والخوض في المناقشات السياسية
والفكرية .في حين ،يبقى المنطق حبيس المعرفة العلمية بعيدا عن الحياة
السياسية .وقد جعل أرسطو البالغة أداة تطبيقية تتخلل المنطق والسياسة
واألخالق .ومن ثم ،فالبالغة هدفها اإلقناع والوصول إلى الحق والعدالة
عبر الجدل واالستدالل البرهاني والمنطقي .كما تعتمد على التجارب
المستمدة من الخارج (الشهود مثال)  ،أو من داخل البالغة .وقد اهتم
أرسطو بمواضيع الفلسفة كالحق  ،والعدالة ،والقانون.
وعليه ،فقد كانت البالغة عند أرسطو خطابا حجاجيا يقوم على وظيفتي
التأثير واإلقناع  ،ويتوجه إلى الجمهور السامع قصد توجيهه أو إقناعه
 انظر :أرسطو :فن الخطابة ،ترجمة :عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،الطبعة األولى سنة 2008م.
222
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إيجابا أو سلبا .وفي هذا النطاق ،يقول أرسطو " :ويحصل اإلقناع  ،حين
يهيأ المستمعون ويستمليهم القول الخطابي ،حتى يشعروا بانفعال ما ،ألننا
النصدر األحكام على نحو واحد حسبما نحس باللذة أو األلم ،والحب
والكراهية ...والخطاب هو الذي ينتج اإلقناع حينما نستخرج الصحيح
والراجح من كل موضوع يحتمل أن يقع فيه اإلقناع.
ولما كانت األدلة تختص بهذه الوسائل كان استعمالها يفترض أوال على
وجه ظاهر ،االستعداد لالستد الل القياسي ،والمعرفة النظرية بطبائع
البشر ،وثانيا معرفة األخالق والفضائل ،وثالثا معرفة االنفعاالت وذلك
بأن نعرف طبيعة كل انفعال وأحواله وأسبابه ،والهيئات الراسخة التي
يحدث بها كل انفعال عند المستمعين ،ويلزم عن ذلك أن البالغة تكاد
تكون فرعا من الجدل وعلم األخالق ،ويصح أن تسمى السياسة .ولهذا
السبب على وجه الضبط ،تتخذ البالغة المظهر السياسي والذين تستمليهم
ممارستها ،يرونها كذلك  ،تارة لضعف ثقافتهم ،وتارة تدجيال منهم
وشعوذة؛ وتارة أخرى ألسباب إنسانية؛ وكأنها قسم للجدل ونظير له كما
وصفنا هذا في مبدإ قولنا .إذ ك ل واحد منهما ليس هو علما له موضوعه
المتمايز حتى تعرف خواص كل واحد منهما ،وإذا ً كالهما ليسا إال قدرات
أو ملكات يقتدر بها على تقديم الحجج223".
وتأسيسا على ما سبق ،يعد أرسطو المؤسس الحقيقي للبالغة و منطق
القيم .وقد سبق عصره بآرائه البالغية الرائدة في مجال الحجاج واإلقناع.
ويعتبر أرسطو البالغة فنا خطابيا بامتياز؛ إذ يستخدم أدوات حجاجية
واستداللية ومنطقية للتأثير في اآلخر ،وإقناعه ذهنيا ووجدانيا .و يبرز
ذلك الحجاج عبر مجموعة من الوسائل األدائية  ،فإما أن يتحقق عبر
اللوغوس الذي يعني الكالم والحجج واألدلة  ،ويظهر ذلك جليا في نسق
الرسالة التواصلية .وإما يتحقق عبر اإليتوس الذي يتمثل في مجموعة
 -أرسطو :فن الخطابة ،ص.16:
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من القيم األخالقية والفضائل العليا التي ينبغي أن يتحلى بها الخطيب أو
البالغي المرسل .وإما يتجسد في الباتوس الذي يتعلق بالمخاطب ،
ويكون في شكل أهواء وانفعاالت ،أو ما يسمى ،في الثقافة العربية،
بثنائية الترغيب والترهيب.
وقد ميز أرسطو كذلك  ،في كتابه هذا ،بين ثالثة خطابات بالغية أساسية
هي:
أوال ،خطاب قضائي يهدف القضاة من ورائه إلى معرفة الحقيقة بغية
تحقيق العدالة .وبالتالي ،فهم يستعملون زمن الماضي والقياس المنطقي؛
ثانيا ،الخطاب االستشاري الذي يتخذ طابعا سياسيا ،وهدفه تحقيق الخير
للصالح العام ،ويستخدم زمن الحاضر ،ويستعين حجاجيا باألمثلة؛
ثالثا ،الخطاب البرهاني القائم على مدح اآلخر أو ذمه  ،والهدف منه
تثبيت الجمال ،أو الدفاع عن فضيلة أو قيمة أخالقية عليا ما .ويستعمل
هذا الخطاب جميع األزمنة بما فيها الحاضر ،والماضي ،والمستقبل،
وكذلك أسلوب المبالغة والتضخيم.
وخالصة القول ،فلقد ارتبطت الحجاجية األرسطية واإليسوقراطية
بالخطاب اإلقناعي  ،كما يتحقق ذلك جليا في الخطب السياسية التي كانت
تتوجه إلى جمهور واسع وعريض في ساحة األغورا ( )Agoraبأثينا .
ومن هنا ،يقر أرسطو أن المتكلم  ،أو الخطيب ،ال يكتفي بحجاج اإلقناع
فقط  ،بمخاطبة العقول واألذهان ومحاججة المثقفين ،بل البد من التأثير
فيهم عاطفيا ووجدانيا عن طريق التطهير (إثارة الخوف والشفقة)،
وتوظيف الباتوس (األهواء والعواطف) واإليتوس (الفضائل).

المطلب الثالث :النظريـــة الحجاجية الجديدة
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لقد ارتبط حجاج االقتناع ،أو الحجاج الديمقراطي ،برجل القانون الشيكي
شايم بيرلمان (1912-1984()Chaïm Perelmanم) وزوجته اللسانية
البلجيكية لوسي أولبريخت تيتيكا ()Lucie Olbrechts-Tyteca
(1899-1987م) ، 224حين أصدرا معا كتابهما المشترك (المصنف في
الحجاج :البالغة الجديدة) 225الذي صدر في 1958م .ومن ثم ،فهو يثير
صعوبات كبيرة على مستوى القراءة والفهم على حد ماذهب إليه
كريستيان بالنتان ( .226)Christian Plantinوالهدف من هذا الكتاب
هو تخليص الحجاج من الخطابة الباتوسية الهووية من جهة أولى ،وتنقيته
من الجدل االحتمالي من جهة ثانية ،وإبعاده عن المنطق الصوري
االستداللي الصارم من جهة ثالثة ،وبنائه على أساس االقتناع الديمقراطي
الذي يركز على المخاطب باألساس ،وليس على المتكلم كما في حجاج
اإلقناع عند أرسطو… وبهذا الكتاب ،يكون بيرلمان مؤسسا لحجاج جديد
هو الحجاج الديمقراطي المبني على االقتناع والمخاطب على حد سواء،
ومدافعا عن بالغة حجاجية جديدة هي بالغة االقتناع .وينقسم هذا
الكتاب ،بالذات ،إلى أقسام ثالثة ؛ حيث يرتبط القسم األول والثاني بأطر
الحجاج ومنطلقاته ،بالتركيز على اإلقناع والتأثير واالقتناع.في حين ،يهتم
القسم الثالث بتقنيات الحجاج وإستراتيجياته.

224

- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Presses Universitaires de
France, Paris, 1958.
225
- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Bruxelles, Editions de
l'Université de Bruxelles, 2009 .Et Le Champ de l'argumentation,
Bruxelles, Editions de l'Université de Bruxelles, 1969.
226
-Christian Plantin: Essais sur l'argumentation. Introduction à
l'étude linguistique de la parole argumentative, Paris, Éditions Kimé,
Argumentation et sciences du langage, 1990.
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 فلقد تبلورت هذه البالغة الجديدة ذات الطابع الحجاجي مع،ومن هنا
) في كتابه ( استعماالتStephen Toulmin( ستيفان تولمان
) في كتابهCharles Hamblin(  وشارل هامبالن،227)الحجة
 بيلمان: أمثال، … وقد تمثلها مجموعة من التالميذ واألتباع228)(األوهام
Marc ( ومارك أنجنو،)Benoît Frydman( بينوا فريدمان
، 230)Christian Plantin( وكريستيان بالنتان،229)Angenot
...)Heinrich Lausberg(وهنريش لوسبيرغ
، بتدريس الفلسفة، في جامعة بروكسيل الحرة،ول قد اهتم شاييم بيرلمان
 وبالغة،232 والقانون،231 واألخالق، والميتافيزيقا،والمنطق
(وقد تأثر كثيرا بأستاذه الفيلسوف البلجيكي أوجين دوبرييل...الحجاج

227

- S.TOULMIN : The Uses of Argument (Cambridge, Cambridge
University Press, 1958), Trad., Les Usages de l’argumentation (Paris,
PUF, 1992). Voir aussi la dernière version« Updated » en anglais de
2003.
- C. L. HAMBLIN: Fallacies (London, Methuen, 1970), rééd.
(Newport, VA, Vale Press, 1986).
228

229

-Marc Angenot: La Parole pamphlétaire. Contribution à la
typologie des discours modernes. Paris, Payot, 1982.
230
-Christian Plantin: Essais sur l'argumentation. Introduction à
l'étude linguistique de la parole argumentative, Paris, Éditions Kimé,
Argumentation et sciences du langage, 1990 ; L'argumentation, Paris,
Seuil, 1996; L'argumentation. Histoire, théories et perspectives,
Paris, Presses universitaires de France, « Que sais-je ? », 2005.
231
- Chaïm Perelman: Droit, morale et philosophie, Paris, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, 1968.
232
- Chaïm Perelman: Le Raisonnable et le déraisonnable en droit,
Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1984.
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 )Eugène Dupréelالذي كان يدافع كثيرا عن الحجاج الجدلي عند
السوفسطائيين...
ومن أهم مؤلفات بيرلمان (المصنف في الحجاج) الذي نشره ،ألول مرة،
سنة 1958م ،وقد جدد فيه آراء أرسطو وإيسقراط ()Isocrate
الحجاجية ،233وأرجع لها شرعيتها الفلسفية ،234متجاوزا بذلك الجدل
األفالطوني القائم على فن اإلقناع المختلط بالجدل السفسطائي
والتحريض.
كما قدم بيرلمان تصورات جديدة حول الصور البالغية انطالقا من
وظيفتها الحجاجية ،مستفيدا في ذلك من الشعرية والسيميوطيقا على حد
سواء ،كما عند تزفيطان تودوروف( ،)Todorovوروالن
بارت(، )R.Barthesوجماعة مو (...)Groupe µ
ول قد انطلقت أعمال شاييم بيرلمان المتعلقة بالبالغة الجديدة منذ سنوات
السبعين من القرن الماضي ،وانتشرت في فرنسا في سنوات التسعين ،
ونالت شهرة كبيرة في العالم،وتمثلها كثير من الباحثين والدارسين إن
نظرية  ،وإن تطبيقا ،وإن منهجية ،وإن رؤية .وقد طبقت في مجاالت
عدة كالفلسفة عند ميشيل مايير ( ،235)Michel Meyerواللسانيات عند
كريستيان بالنتان ( ،)Christian Plantinوالخطاب األدبي عند روث
أموسي ( ،236)Ruth Amossy.واألخالق عند جورج

يعرف أرسطو وإيسقراط البالغة على أساس أنها نظرية الخطاب اإلقناعي- .
- Chaïm Perelman: Rhétorique et philosophie, avec Lucie
Olbrechts-Tyteca, Paris, Presses Universitaires de France, 1952.
235
- Michel Meyer : Qu’est-ce que l'argumentation?, Paris, Librairie
Philosophique Vrin, 2005.
236
- Ruth Amossy : Argumentation et analyse du discours .Nathan
université, 2000,247p.
233
234
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لوغول ...238)Georges A. Legault(237حتى أصبحت البالغة
إمبراطورية واسعة النطاق.239

الفرع األول :مفهــوم الحجــاج
الحجاج عبارة عن خطاب حواري تواصلي ديمقراطي تشاركي بامتياز.
ومن ثم ،فهو نقيض العنف ،واإلرهاب ،واإلكراه ،والتطرف ،والحرب.
كما يستلزم الحجاج  -حسب بيرلمان ( )Perlmanوألبريخت
تتيكا( - 240)Olbrechts-Tytecaاإلقناع ،والحوار ،واالختالف،
والتسامح ،والتفاهم ،والتعايش ،وحرية الرأي والمعتقد .ومن هنا ،فهما
يحصران موضوع الحجاج في "درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن
تؤدي باألذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطاريح ،أو أن تزيد في
درجة ذلك التسليم".241
وتتمثل غاية الحجاج عندهما في " جعل العقول تذعن لما يطرح عليها
من آراء،أو يزيد في درجة ذلك اإلذعان .فأنجح الحجاج ما وفق في جعل
حد ة اإلذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل
المطلوب( إنجازه أو اإلمساك عنه) ،أو هو ما وفق على األقل في جعل
السامعين مهيئين للقيام بذلك العمل في اللحظة المناسبة"242.
-Georges A. Legault: Professionnalisme et délibération éthique,
Presse de l’université du Québec, Canada, 2003.
238
 اهتم كثيرا بالحوار األخالقي .239
- Chaïm Perelman: L'Empire rhétorique, Paris, Vrin, 1977.
240
- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique, Presses Universitaires de
France, Paris, 1958.
241
- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : Traité de
l'argumentation : La nouvelle rhétorique :5.
242
- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca: Ibid, :59.
237
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إذاً ،يعني الحجاج  -حسب شاييم بيرلمان وتيتيكا -الطريقة التي بها تقدم
الحجج ،وتعرض منطقيا وعقالنيا من أجل الدفاع عن فرضية أو تفنيدها
من أجل جعل الغير يقتنع بها أو يرفضها.
إذاً ،فالحجاج عبارة عن آليات وأساليب وعمليات وإستراتيجيات وروابط
وحجج لغوية ،ومنطقية ،وجدلية ،وفكرية ،وتداولية ،وخطابية ،توظف
في أثناء إنتاج الملفوظ النصي أو الخطابي ،شفويا كان أم كتابيا ،بغية
جعل المخاطب يتحاور ويقتنع بصحة الفرضية أو تفنيدها .
ومن هنا ،يقع االقتناع الذي يهدف إليه الحجاج البيرلماني ما بين اإلقناع
العقلي ،واالستدالل المنطقي الصارم .ويعني هذا أن الحجاج قد يكون
ذاتيا من جهة ،وموضوعيا من جهة أخرى .ومن هنا ،يهدف حجاج
اإلقناع إلى إقناع جمهور خاص .في حين ،يتوجه االقتناع إلى مساءلة
الجمهور الكوني العام.أي :يتوجه إلى كل ذي عقل .ومن هنا ،يفضل
بيرلمان ذلك الحجاج االقتناعي العقلي الموجه إلى الجمهور الكوني،
ويرجح كفته على كفة الحجاج اإلقناعي الذاتي والخاص والضيق .وبهذا،
اليعتد بيرلمان بالحجاج اإلقناعي  ،ويدافع عن الحجاج االقتناعي العام
والواسع .وفي هذا ،يقول الباحثان ":إن الحجاج غير الملزم وغير
االعتباطي هو وحده القمين بأن يحقق الحرية اإلنسانية من حيث هي
ممارسة الختيار عاقل.فأن تكون الحرية تسليما اضطراريا /إلزاميا/
بنظام طبيعي معطى سلفا معناه انعدام كل إمكان لالختيار .فإذا لم تكن
ممارسة الحرية مبنية على العقل ،فإن كل اختيار يكون ضربا من الخور
 ،ويتحول إلى حكم اعتباطي يسبح في فراغ فكري243".
ومن هنا ،يتعاظم دور الحجاج االقتناعي عند بيرلمان ،ويقوم على
الحوارية المتبادلة الهادفة والبناءة ،واالهتمام بالجمهور الكوني العام،
وتبني الديمقراطية المتساوية ،وتعظيم دور المخاطب اآلخر أوالغير،
-Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca:Ibid,p :54.
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ومراعة الحرية اإلنسانية ،واالبتعاد عن اإللزام والجبر والقهر والقمع،
وترجيح كفة االختيار على كفة االضطرار ،واللجوء إلى استخدام العقل
في عملية االختيار .لذا ،يرفض بيرلمان وتيتيكا حجاج اإللزام و اإلقناع
واإلكراه والفرض ،ويستبدالنه بحجاج االقتناع.وفي هذا ،يقول الباحثان":
ما من محاجة إال والباعث عليها وجود شك في مدى صحة فكرة ما.إن
المحاجة تفترض أن هنالك فكرة ما ينبغي تدقيقها والتشديد عليها وبدون
ذلك التدقيق والتشديد تبقى غامضة وغير واضحة بما فيه الكفاية فاليمكن
فرضها على المتلقي الفرض القوي الذي ينبغي أن تفرض به244".
إذاً ،يتبنى الباحثان حجاج االقتناع ذي الطابع الديمقراطي التشاوري بدل
تمثل حجاج اإلقناع في أعمالهما الحجاجية النظرية والتطبيقية.

الفرع الثاني :الفرق بين حجاج أرسطو وبيرلمان
في البداية ،البد من التمييز بين التأثير( ،)Persuaderواإلقناع (
 ، (Convaincreواالقتناع) ،) la convictionفاإلقناع فعل إجباري
بامتياز ،يلتجىء إليه المتكلم من أجل محاجة اآلخر بالحجج العقلية من
أجل إقناعه والتأثير فيه على حد سواء .بينما االقتناع فعل ديمقراطي
إيجابي مرتبط بالمتلقي أو المخاطب ،يؤدي به إلى االقتناع الشخصي،
كأن يقبل الخطاب الموجه إليه أو يرفضه .ويرى عبد هللا صولة أن
بيرلمان وتيتيكا " يقيمان مقابلة بين االقتناع ) )La convictionوالحمل
على اإلقناع(.)Persuasionفاالقتناع يكون من المرء من تلقاء نفسه/
والحمل على اإلقناع من قبل الغير.ولهذا كان شانييه ()Chaignet

-Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca:Ibid,p :635.
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يقول:إن المرء في حالة االقتناع يكون قد أقنع نفسه بواسطة أفكاره
الخاصة.أما في حالة حمله على اإلقناع ،فإن الغير هم الذين يقنعونه245".
و إذا كان حجاج أرسطو حجاجا تأثيريا وإقناعيا على حد سواء؛ حيث
يرتبط حجاجه بالمتكلم الخطيب الذي يستغل الفضائل واألهواء
والعواطف للتأثير في المخاطب (اإليتوس) ،مراعيا في ذلك الباتوس
واللوغوس ،أو يستعمل الجدل االحتمالي واالفتراضي إلقناع
المخاطب،فإن بيرلمان قد أعطى أهمية كبرى للمخاطب أو المتلقي،
وتبيان دوره في نماء الحجاج وتطوره خطوة خطوة ،والوعي بوضعيته
الوجدانية والذهنية ،ومراعاة مختلف الظروف التي يكون عليها المرسل
إليه في أثناء التواصل والتفاعل والمحاجة والحوار والجدال ،واحترامه
بشكل كلي ،باختيار أنسب الحجج وأبلغها وأحكمها .ومن هنا ،تقوم
البالغة عند بيرلمان بدور مهم في إقناع المخاطب ،ومحاجته ذهنيا،
وعقليا ،وبرهانيا ،وجعله يقتنع بمسلمات المتكلم ،والتثبت من وجاهتها،
وصحتها ،ومصداقيتها المعيارية .ومن ثم ،تؤدي البالغة عند بيرلمان
وظيفة حجاجية أكثر مما تؤدي وظيفة تزيينية ،وتنميقية ،وجمالية،
وزخرفية.
وإذا كان أرسطو أيضا يعطي أهمية كبرى للتأثير و اإلقناع معا ،فإن
بيرلمان يهتم كثيرا باالقتناع ،وإذا كان أرسطو أيضا يولي مكانة كبرى
للخطابة  ،فإن بيرلمان يهتم كثيرا بالخطابات الفلسفية والمنطقية
والقضائية واإلشهارية واالقتصادية واألدبية والسياسية والقانونية بصفة
عامة.
ومن هنا ،تتميز بالغة بيرلمان بالتوصيف والتحليل والتقويم ،ورصد
مختلف آليات الخطاب االجتماعي العام  ،والتثبت من فعاليته التطبيقية،
 عبد هللا صولة :الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية ،دار الفارابي،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية سنة 2007م ،ص(32-31:الهامش)
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بالتركيز على الخطاب بصفة عامة ،وتناول المناظرات والمرافعات
القضائية والفلسفية .ويتمثل الجديد الذي أتى به شاييم بيرلمان في دفاعه
عن المخاطب بدل المتكلم ،والتشديد على االقتناع بدل اإلقناع ،وتجاوز
الخطابات المعروفة من بالغة وخطابة وجدل إلى خطابات عامة
كالفلسفة ،والقانون ،والقضاء ،والسياسة ،واألدب ،إلخ...
ويرى بيرلمان وتيتيكا أن الحجاج ،بصفة عامة ،ليس منطقا صوريا
مجردا ،وليس مغالطة ومناورة وإيهاما ،بل يجمع بين االثنين معا .ومن
جهة أخرى،ليس الحجاج إقناعا أو اقتناعا فقط،بل هو تأثير عاطفي كذلك.
ويلخص جدول أالن بواسينو ( )Alain Boissinotالفوارق الموجودة
بين الحجاج والمغالطة:246

االستدالل البرهاني

الحجاج )(argumenter

)(démontre
ـ من ر

)(persuader

يرب ال للب ل الل ب

(برهنة تحللللة )

الحمل على اإلقناع

ـ مس ار ح يارب ()dialogique

ـ فن اإللعاز أي المنايرة

لستخدم أحكام الللمة (برهنة جدللة )
علللة

ـ مساره عللي لخا ب اإلدراك

ـ هدفه اإلقاع على أس

ـ برهنة ال شخ لة يهي ملزمة

ـ برهنة للست شخ لة [ ميجه ة

ـ هدفه اإلقن اع بك ل اليس احل حت ى
غلر العللي منها

إلى رف ما ] يهي للست ملزمة
ـ مجاله الرأب يالممك ن ( الع رف

ـ مجاله اللللنلات

ـ

يرة

انا اإلقن اع له ا دير

أساسي فله
***

)
ـ حجة ياحدة لمكن أن تكين بات ة

ـ الحجج فله تكين كثلرة نسبلا

***

قا عة
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- Alain Boissinot:Les textes argumentatifs, éditions BertrandLacouste, 1992, p : 8.
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ـ جمهيره كيني

ـ جمه يره خ ال لك ن لل د م ن
خالله جمهير كيني .

***

ـ جمه يره خ ال ( جمه ير
مستهدف ) [ جمهير اإلشهار مثال ]

ـ جمه يره معن ي بالبح

عن

ـ جمهير سلبي

األفضل

وعليه ،إذا كان أرسطو يميز بين اإلقناع والتأثير ،على أساس أن اإلقناع
يخاطب العقل ،ويستخدم األدلة والبراهين المنطقية والعقلية لمحاجة الغير
أو الخصم أو المتلقي ،فإن حجاج التأثير يدغدغ العواطف ،ويستميل
النفوس ،ويقوم على المناورة والمغالطة ومخاطبة العواطف واألهواء
والباتوس.أما بيرلمان وتيتيكا ،فيرفضان معا هذا التقسيم ،ويحتفظان
بحجاج اإلقناع ".إن قيمة تعريفي بيرلمان وتيتيكا للحجاج تكمن في
القضاء على هذه الثنائية في مفهوم الحجاج ،فعندهما أن العمل الحاصل
بواسطة الحجاج على صعيد العقل وهو عمل التأثير النظري واإلذعان
والتسليم (وهو غاية الجدل عادة) مؤد إلى العمل السلوكي الذي كانت من
جملة مصادره في منظور الخطابة العاطفية الملهبة والمشاعر الجياشة ،
ومعنى ذلك أن العمل المترتب على الحجاج ليس متوسال إليه بالمغالطة
والتالعب باألهواء والمناورة ،وإنما هو عمل هيأ له العقل والتدبر
والنظر .وهكذا تكون قوى اإلنسان (العقل والهوى) عندهما قوى
متضامنة متفاعلة ال قوى منعزال عن بعض.وهو ما يدعمه قولهما منذ
فاتحة كتابهما بأن حجاجهما أو خطابتهما الجديدة مرتبطة بالجدل
والخطابة عند اليونان.ولكنه ارتباط تجاوز االتباع إلى اإلبداع  ،في
رأينا".247
ويعني هذا أن بيرلمان وتيتيكا يربطان الحجاج بالعقل ،ويبعدان الحجاج
عن الهوى والمناورات والتأثير العاطفي  ،كما يتبين ذلك جليا عند
 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.29:160
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أرسطو ،وابن سينا ،وروالن بارت...؛ ويسمى هذا بالخطابة الجديدة التي
تبتعد عن التالعب بالجمهور.
وعليه ،البد من تمثل المصطلحات الثالثة من أجل استيعاب حجاج
بيرلمان ،وهي التأثير ،واإلقناع ،واالقتناع .فاالقتناع مرتبط بالجمهور
العام ،ويهدف إلى أن يقتنع كل ذي عقل بما يطرح عليه من قضايا
ودعاوى وأفكار وأطاريح من قبل المحاج ،ويسمى هذا الجمهور
بالجمهور الكوني ( .)Auditoire Universelأما اإلقناع ،فهو مرتبط
بالجمهور الخاص ( .)Auditoire particulierأما التأثير  ،فجمهوره
عام ،ويستند إلى التسلح بالباتوس.

الفرع الثالث :ماذا تعني البالغة الجديدة؟
لقد انطلق بيرلمان ،في كتبه التي خص بها البالغة والحجاج ،من تمييز
أرسطو بين االستدالل التحليلي واالستدالل الجدلي الحواري.وبالتالي،
فلقد ربط بيرلمان االستدالل األول بالمنطق.في حين ،ربط االستدالل
الثاني بالبالغة .ويعني هذا إذا كان المنطق ذا طابع صوري وشكلي،
ينطلق من مسلمات يقينية قصد البرهنة عليها استنباطا  ،فإن البالغة تأخذ
بعدا جدليا غير صوري ،وغير شكلي  ،باالنطالق من مقدمات افتراضية
توهم بالحقيقة ،فيبرهن عليها المحاج برهانيا ،وحواريا ،وجدليا .أي:
يثبت بيرلمان أن الحجاج ليس استنتاج حقائق يقينية من مقدمات أو
مسلمات بديهية منطقيا ،بل هو دفع المخاطب إلى االقتناع باألطاريح التي
تقدم له حتى يتسلم بها .وبهذا ،تفترق البالغة عن المنطق ،أو قد يكتمالن
معا .ومن ثم ،يدرس بيرلمان أحكام القيمة وفق بالغة الحجاج.
ويعني هذا أن هناك منطقين :منطق االستدالل القائم على القياس البرهاني
استنباطا واستقراء،وهو منطق صوري وشكلي ينطلق من حقائق يقينية
161

صادقة ،ويبحث عن تماسك الخطاب واتساقه وانسجامه ذهنيا ومنطقيا،
ويسمى بالحجاج المنطقي .وفي المقابل ،هناك منطق حواري حجاجي
آخر غير شكلي وغير صوري خاص بالقيم ،ويسمى بمنطق القيم
واألحكام .وبالتالي ،فهو منطق المحاورات والمناظرات والمرافعات
والخطابات الفكرية اإلنسانية.
وعليه ،يشتغل الحجاج عند بيرلمان على آليات وتقنيات بالغية
ومنطقية.أي :يوظف مجمل اإلستراتيجيات التي يستعملها المتكلم من أجل
إقناع مخاطبه .وفي هذا المجال ،لقد ارتبطت البالغة الجديدة بالحجاج
ارتباطا وثيقا  ،فاستعملت تقنيات البالغة في عملية اإلفهام واإلقناع .وقد
ركز بيرلمان كثيرا على مبدأين رئيسين هما :القصد والمقام .ويمكن
االستفادة من هذا التصور الحجاجي التقليدي؛ حيث يساعدنا على"
اكتساب خبرة منهاجية دقيقة في تحليل نصوص ذات طبيعة حجاجية قوية
كالنصوص القضائية والسياسية والفلسفية  ،بناء على تصور تفاعلي بين
الذات المتكلمة والمخاطبين .وعلى الرغم من مميزات هذا التصور ،فإنه
يقصر الحجاج على بعض التقنيات واآلليات البالغية والمنطقية ،وهو ما
يدفعه إلى تقسيم الخطابات إلى خطابات حجاجية ذات طبيعة إقناعية،
كالمناظرات والمجادالت الدينية والفلسفية والسياسية والقانونية ،وأخرى
غير حجاجية  .بينما يتبنى التصور التقني للحجاج تقسيما آخر تصير
بمقتضاه كل الخطابات المختلفة التي تستعمل لسانا طبيعيا خطابات
حجاجية بدرجات مختلفة248".
والغرض من الحجاج  -كما هو معروف -هو اإلقناع ،والتأثير ،والتداول،
والتواصل ،والتخاطب .بيد أن بيرلمان يدافع عن االقتناع بدل اإلقناع
األرسطي؛ إذ تستوجب المجتمعات الديمقراطية المعاصرة الحرية
 رضوان الرقبي( :االستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله) ،مجلة عالم الفكر،الكويت ،العدد ،2المجلد  ،40أكتوبر -ديسمبر 2011م ،ص.85:
248
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واالقتناع بدل اإلقناع الجبري .وبالتالي ،فهناك انتقال من اإلقناع مع
أرسطو إلى االقتناع مع بيرلمان.وهناك أيضا انتقال من المتكلم (اإلقناع)
إلى المخاطب (االقتناع).
ومن ثم ،فالحجاج فعالية تداولية جدلية ديناميكية فعالة  ،تستلزم وجود
أطراف تواصلية بينها قواسم حجاجية مشتركة؛ إذ يمتلك المرسل/
الخطيب مؤهالت معرفية وأخالقية كفائية ،ويستعمل في حجاجه
اللوغوس االستداللي بغية إقناع اآلخر ،مستعينا بخطاب األهواء
واالنفعاالت .وال يعتمد الحجاج عند بيرلمان على العنف أو التضليل أو
التوهيم ،بل غرضه هو بناء الحقيقة عن طريق الحوار البناء واالستدالل
الذي قد يكون ذهنيا وعقالنيا.
و قد جدد بيرلمان وتيتيكا آراء أرسطو حينما حاوال أن يعيدا إليها طابعها
الفلسفي الحقيقي؛ ألن البالغة األرسطية تحصر البالغة في اإلقناع،
فتعدها خطابا حجاجيا بامتياز .وقد استبعدا معا تصورات أفالطون
والسوفسطائيين؛ ألنها تقوم على الجدل ،والسفسطة ،والتشكيك  ،والمنهج
المغالطي ،والمناورة الواهمة ،واعتماد المثل العليا المطلقة .ويعني هذا
أن البالغة ،في طابعها العام ،مرتبطة بالمقصدية الحجاجية .وغالبا ،ما
ترتبط الحجاجية بالسلطة ،واإليديولوجيا ،واالمتيازات االجتماعية .
وأكثر من هذا فلقد ارتبطت البالغة عند أرسطو بالحجاج والخطاب
اإلقناعي .ونجد هذا االقتران أو الترادف أيضا لدى بيرلمان
( )Perelmanوألبريخت تتيكا( )Olbrechts-Tytecaمن جهة أخرى .
ومن هنا ،فالمقصود بالبالغة الجديدة تلك البالغة الحجاجية التي تتعارض
مع بالغة الصور الفنية والمحسنات البديعية .ويمكن اعتبارها أيضا
بالغة أرسطية جديدة ،مادام بيرلمان وتيتيكا قد اشتغال على القضايا
الحجاجية نفسها ،ولكن في ضوء رؤية جديدة.
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ولقد ارتبطت أفكار بيرلمان أيضا بالقانون ،والفلسفة ،والحجاج،
والبالغة .وقد وضع بيرلمان لبنات الخطاب الجحاجي نظرية وتطبيقا،
والهدف من نظريته هو محاولة فهم الكيفية التي يتم بها إصدار أحكام
القيمة .ومن ثم ،فالحجاج ودوره البالغي هو أساس نظريته الجديدة .كما
تتأسس نظريته على قراءة النصوص قراءة بالغية على أساس الحوار ال
على أساس الظن والتخمين والوهم.
وتنبني النظرية الحجاجية عند بيرلمان على دراسة آليات الخطاب
االجتماعي العام ،ورصد فعاليته السياسية ،واالقتصادية ،واإلعالنية ؛
والتركيز على الجدل القانوني (القضائي) أو الفلسفي على سبيل التمثيل،
ومعالجة األسئلة التطبيقية  ،سواء أكان ذلك في القانون أم الفلسفة أم
السياسة ،وهي أسئلة تتعلق بحياة اإلنسان وأفعاله .ومن ثم ،تحاول
البالغة تقديم برهنة عقلية لحل تلك األسئلة  ،بتمثل المنهجية الحجاجية
األرسطية في مناقشة األسئلة التطبيقية التي تطرح مجموعة من األجوبة
التي تستلزم اتخاذ قرار في حقها باختيار أحسن جواب .ولقد أصبحت
البالغة مع األرسطيين الجدد أداة إجرائية مهمة في حقل الفلسفة ،بعد أن
كانت مقصية ومهمشة ومرفوضة في هذا المضمار المعرفي.ومن هنا،
تتمثل مهمة النظرية عند بيرلمان في استعراض األطاريح المتناقضة
والمتعارضة ذهنيا ،واستجالء منطلقاتها المنطقية واالستداللية لمعرفة
طابعها اإلقناعي .أي :اختيار الحجج المقنعة والمناسبة في موقف معين.
وقد حاول بيرلمان قراءة مجموعة من النصوص السياسية والفلسفية
واألدبية والقضائية بحثا عن اإلقناعي والحجاجي من جهة ،و استكشافا
آلليات الحجاج وتجليات الخطاب الحجاجي من جهة أخرى.أي :استجالء
مختلف الوسائل الحجاجية التي تتضمنها النصوص المتنوعة في عالقتها
ببنياتها الخطابية .كما حاول بيرلمان ،بمساعدة فالسفة القانون ،تجديد
الخطاب القضائي في ضوء رؤية بالغية حجاجية جديدة.
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وإذا كانت البالغة القديمة قد انصبت على دراسة مرافعات المحامين
حجاجيا ،فإن بيرلمان قد ركز على خطاب القضاة الذين يواجهون
مجموعة من اآلراء المتناقضة والمتعارضة من ناحية ،ويجدون أنفسهم
أمام مجموعة من االقتراحات والحلول الممكنة من ناحية أخرى .ومن ثم،
فالقضاء أو القانون هو  ،في الحقيقة ،حل للصراعات الجدلية المتناقضة.
وبهذا ،يربط بيرلمان القانون والخطاب القضائي بالبالغة الحجاجية في
مختلف درجاتها االستداللية.
ومن أهم أفكار بيرلمان أنه يفرق بين الـتأثير العاطفي الوجداني واإلقناع
العقلي .وفي هذا السياق ،يقول بيرلمان " نقصد بالحجاج المؤثر ذلك
المتوجه إلى مستمع خاص ،وباإلقناعي المصوب نحو كائن عاقل .فالفرق
دقيق ورهين بمفهوم الخطيب للعقل أساسا" 249.
ويعني هذا أن هناك حجاجا بالتأثير ،وحجاجا باإلقناع ،وحجاجا باالقتناع،
وحجاجا بالحوار ،وحجاجا بالجدل ،وحجاجا بالتداول ،وحجاجا بالتساؤل،
وحجاجا باللغة والكالم ،وحجاجا باالستدالل المنطقي...
وفيما يخص المخاطب ،يعد الحجاج كذلك عملية تفاعلية تقوم على
مجموعة من العناصر هي :المرسل ،والرسالة ،والسامع .و يعد الغير
السامع أهم من المتكلم الخطيب؛ ألن الهدف من الرسالة التواصلية هو
إقناع اآلخر ،ومحاجته برهانيا وعقالنيا ،بواسطة مجموعة من المسارات
الحجاجية من أجل الوصول إلى الحقيقة والحل الراجح ،واستكشاف ردود
فعل المخاطب تجاه الحجاج  .فليس المهم  -هنا -هو الخطيب أو المرسل
كما في البالغة التقليدية ،بل هو المستمع أو المخاطب ؛ " ألن األهم في

- Chaïm Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca : op.cit, p: 36.
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الحجاج ليس ما يعتبره الخطيب حقيقيا ومقنعا ،وإن العبرة بالتقويم
الصادر عن مخاطبيه".250
ويعرف بيرلمان السامع المخاطب بأنه " المجموع الذي يحاول الخطيب
التأثير فيه عبر حجاجه.251".
ويعني هذا أن الغرض من توظيف اللوغوس الحجاجي هو إقناع الغير،
أو دفعه إلى التسليم أو الرضا عن الحجة .وفي هذا اإلطار ،يقول
بيرلمان ":نتكلم بقصد دفع المخاطب إلى القيام بمناورات أو تمثالت
مختلفة متعلقة بموضوع معين لكسب أو مضاعفة تعاطف المستمع بشأن
األطاريح المقترحة للحصول على موافقته".252
وبناء على ما سبق ،قد يكون هذا الغير المخاطب فردا أو جماعة،
حاضرا أو غائبا ،افتراضيا أو محددا ،وقد يكون المتلقي شخصا معينا في
الواقع ،أو سامعا كونيا مجردا عن الزمان والمكان حسب ثقافة كل عصر
على حدة .وفي هذا الصدد ،يقول بيرلمان ":إن للتصورات التي يتبناها
الناس عبر التاريخ عن بعض األحداث الموضوعية أو الحقائق الجلية
تغيرت بما لم يعد من داع التخاذ الحذر حيالها ،فبدل االعتقاد بوجود
مجتمع كوني ،نظير الروح المقدسة التي اليمكن أن تقبل إال بالحقيقة
..يمكن  ،باألحرى ،تمييز كل خطيب عبر الصورة التي يكونها عن
المستمع الكوني...إن لكل ثقافة  ،وشخص ،منظورا خاصا للمستمع
الكوني ،ودراسة تغير هذه المنظورات تفيد في تبيان ما اعتبره الناس
عبر التاريخ واقعيا وحقيقيا وراجحا"253.

250

- Ibid, P: 31.
- Ibid, P: 25.
252
- Ibid, P:5.
253
-Ibid, P:43.
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بيد أن هذا السامع الكوني المجرد العام ال يكون بهذه الصفة المطلقة إال
في األدب والترجمة والفلسفة .أما واقعيا وميدانيا ،فنحن ال نتعامل إال مع
مستمع حقيقي عادي ،سواء أكان حاضرا أم غائبا.
فضال عن ذلك ،البد من مراعاة المقام أو مقتضى الحال على المستوى
الحجاجي ،ولكل مقام مقال ،والبد من تنزيل الخطاب حسب مقامات
المخاطبين وأحوالهم ووضعياتهم الذاتية والموضوعية ،واإلحاطة
بمجموع المعارف الخاصة بموضوع المحاجة المتعاقد عليها ضمنيا ،أو
ما يسمى بقاعدة الحجج المشتركة التي تجمع المرسل الخطيب والسامع
المفترض ،بتغيير موجهات الخطاب الحجاجي بتغير أنماط مخاطبيه.254
إذاً ،ليس هناك مخاطب واحد عند شاييم بيرلمان كما هو الحال عند
سقراط ،أو مخاطب في شكل حشد جماهيري كما في األغورا
اليونانية ،255أو الفوروم الرومانية ،256بل هناك مخاطبون متعددون
ومتنوعون ومختلفون  ،فهناك المخاطب العاق الذي اليمكن مخاطبته  ،أو
إقناعه ،أو الحوار معه ،والسيما الجهالء والسفهاء والمتعصبين
والمتطرفين واإلرهابيين الذين تشبعوا بأفكار خاطئة ومضللة ومشوهة.
وفي المقابل ،هناك المخاطب الخاص الذي يؤمن بالحجج واألدلة التي
تتالءم مع وضعيته الثقافية ،والسياسية ،واالجتماعية ،والمهنية،
واالعتبارية .وهناك أيضا المخاطب الكوني الذي تسري عليه كل الحجج
الموجهة لكافة المخاطبين اآلخرين .وهناك كذلك المخاطب الذاتي ،عندما
يوجه المحاج حواره إلى نفسه أو ذاته إيجابا أو سلبا.
 أمينة الدهري :الججاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة ،شركة النشروالتوزيع المدارس ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2010م ،ص.139:
255
هي ساحة جماهيرية في أثينا للحوار والنقاش في أمور المدينة ) - (Agoraاألغوراالدولة.
256
) مجلس يتجمع فيه الرومان لمناقشة قضايا الدولة  - Forumالفورورم (
واإلمبراطورية.
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وبالتالي ،فليس هناك مخاطب وحيد ومنسجم ،بل هناك مخاطبون
متعددون ،ومختلفون ،ومتنوعون .ويستلزم هذا التعدد أن يوظف
الخطيب ،أو المتكلم المحاج أو المحاور ،حججا مختلفة ومتنوعة ومتعددة
لمراعاة تنوع المخاطبين واختالفهم ،واحترام تعدد مقاماتهم الثقافية
واالجتماعية ،فلكل فئة حجاجها الخاص ،وتأويلها الخاص ،257أو كما
قيل :لكل مقام مقال.
وبناء على ما سبق ،ال يهتم بيرلمان بجمهور األغورا ( )Agoraاألثيني،
أو بجمهور الفوروم ()Forumالروماني ،بل يهتم بأشكال متنوعة من
الجمهور ،ولو كان ذلك فردا واحدا  ،معتمدا في ذلك على المقاربة
الحجاجية الجديدة .وفي هذا ،يقول بيرلمان":لكن البالغة الجديدة وعلى
خالف البالغة الكالسيكية ،هي حقل ُيعنى بدراسة الخطاب الموجه نحو
المخا َ
طب/المتلقي/الجمهور بمختلف أشكاله المتعددة ،سواء كان حشدا
متج ِمعا في ساحة عامة ،أو في اجتماع لمختصين ،أو كان خطابا موجها
نحو فرد واحد أو نحو البشرية جمعاء؛ إنه حقل يفحص حتى الحجج التي
نوجهها إلى ذاتنا خالل حوار خاص بيننا وبين أنفسنا .وبالنظر إلى أن
موضوع البالغة الجديدة هو دراسة الخطاب غير البرهاني ،وتحليل
االستن باطات غير المقتصرة على االستنتاجات الصائبة بصورة شكالنية،
وعلى حسابات رياضية أقل أو أكثر ميكانيكية ،تصبح إذاً ،نظرية الحجاج
هي البالغة الجديدة ( أو الديالكتيك الجديد ) التي تشمل كل حقل من
الخطاب الذي يسعى إلى الحث واإلقناع ،مهما كان نوع الجمهور الموجه
إليه الخطاب ،ومهما كان موضوع ذلك الخطاب .بل وينبغي -إن كان
يبدو ذلك نافعا -أن تكتمل الدراسة العامة للحجاج بعلوم مناهج(
-Christopher W. Tindale : « L’argumentation rhétorique et le
problème de l’auditoire complexe », Argumentation et Analyse du
Discours [En ligne], 2 | 2009, mis en ligne le 01 avril 2009, Consulté le
28 mai 2017. URL : http://aad.revues.org/493.
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 )méthodologiesمخصصة ومحددة وفق كل نموذج مختلف من
الجمهور المخا َ
طب ولكل فرع من فروع المعرفة .بهذه الطريقة ،يمكننا
استحداث منطق تشريعي(  )juridiqueأو منطق فلسفي ،والتي من
شأنها أن تؤسس لتطبيقات مميزة للبالغة الجديدة في حقول القانون
والفلسفة258".
و البد من اإلشارة أيضا إلى أن الخطيب مرتبط باإليتوس  ،على أساس
امتالك الكفاءة المعرفية ،واالتصاف بالفضائل والقيم األخالقية النبيلة،
وتوظيف اللوغوس اللغو ي في رسالته التواصلية ،في شكل موجهات
وتقنيات حجاجية إقناعية.
أما السامع ،فيرتبط بالباتوس ،أو بثنائية الترغيب والترهيب ،أو بعالم
األهواء واالنفعاالت .ويعني هذا كله أن الخطاب الحجاجي يثير المستمع
وجدانيا وذهنيا ،بتوظيف الباتوس أو األهواء  ،ومراعاة الحس
المشترك ،أو االنطالق من القيم الثقافية المشتركة .
ومن جهة أخرى ،ال يمكن الحديث البتة عن الحجاج إال حينما نكون أمام
تعارض األطاريح الذهنية  ،كأن نجد أنفسنا -مثال -أمام أطروحة
ونقيضها ،والسيما إذا شككنا في صحتها ووجاهتها ،فنلتجئ آنئذ إما إلى
التثبيت ،وإما إلى ا لتفنيد " .والنص حجاجي من وجهة نظر البالغة
الجديدة حين يحمل بذرة خالف ،تتضمن قصدا تأثيريا ،مضمرا أو معلنا،
بنية تحويل أو تعديل وجهة تفكير المخاطب ،أو حمله على مزيد من
موافقة داخل مسار تواصلي غير إلزامي259".

 - 258شاييم بيرلمان( :الفلسفة والحجاج البالغي بين المنطق والجدل ) ،ترجمة :أنوار
طاهرhttp://hekmah.org/
259
 أمينة الدهري :الحجاج وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة ،ص.143:169

وليست الحقيقة في الحجاج مضمونة ،بل متعددة وجهات النظر ،مادام
الحجاج مبنيا على اللغة الطبيعية التي تتعدد فيها الدالالت والتأويالت.في
حين ،ينفرد االستدالل المنطقي بأحادية المعنى ،وتخضع اللغة لثنائية
الصدق والكذب .وفي هذا ،يقول عبد هللا صولة " :ليس الحجاج من هذا
القبيل ،فالحقيقة فيه ليست مضمونة ،ال وال هي واحدة أو ضرورية أو
مفارقة أو متعالية وموضوعية شأنها شان االستدالل ،وان الحقيقة في
الحجاج نسبية وذاتية ،لكن ال إلى غير حد ،وهي مرتبطة بالمقام وال
تكون إال تحت أنظار جمهور ،سواء كونيا أم خاصا أو متكونا من
شخص الخطيب وحده ،فهو الخصم والحكم يحاج نفسه260".
ومن جهة أخرى ،اليتسم الحجاج في البالغة الجديدة بالموضوعية
الصارمة ،كما هو الحال في األنساق المنطقية الصورية ،وال هو ذاتي
حتى تغيب عنه صفة المعقولية ،وليس إقناعا  ،على أساس أن اإلقناع
هو نوع من العنف الناعم الذي يمارسه الخطيب على الجمهور  ،باللعب
على المشاعر والعواطف بغية استدراجه واستمالته وجدانيا لكي يسلم
بالقضية ،بل الحجاج هو اقتناع محض ،يهدف إلى جعل المخاطب يقر
بالشيء بمحض إرادته العقلية دون إكراه ،أو إجبار  ،أو إلزام .
ومن آليات المسار الحجاجي تقديم الدعوى ،ومعارضة الدعوى ،والجدل،
والقياس ،واالفتراض ،واالستقراء ،واالستنباط ،واالستنتاج ،والتسليم،
والتصديق ،والتفنيد ،والتثبيت ،وإزالة التناقض ،واإلسقاط في الخطأ ،
ووجود المفارقة والالانسجام ،وإنزال الكالم منزلة تحصيل الحاصل ...
وقد يتتبع المحا ج مساره اإلقناعي معتمدا فيه على اللوغوس االستداللي
والمنطقي ،أو يستند إلى الخطاب القيمي وأمهات الفضائل ،أو يوظف
معجما هوويا وانفعاليا.
 عبد هللا صولة ،نظرية الحجاج ،دراسات وتطبيقات ،مسكيلياني للنشر،تونس ،طبعة2011م،ص.14
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وهنا ،يجب التنبيه إلى أن النظريات التقليدية كانت عقالنية وموضوعية
على مستوى الحجاج ،ولم تول الذات اهتمامها ،ولم تعن بخطاب األهواء.
لذا " ،خصت النظريات الحجاجية المعاصرة ،تدريجيا ،الجانب االنفعالي
من التفاعل الحجاجي بدراسات تعيد االعتبار إلجرائيته في العملية
الحجاجية ،بعدما كانت تعتبر االستدالل العقلي وحده الكفيل بالتأثير في
المستمع؛ ألنه يفيض عن تأمل وتفكر في القضية المختلف حولها  ،ويبرر
المواقف المتخذة بما اليدع مجاال لالرتياب في صحتها .وهو ما التفي به
 في نظرها -األهواء ،باعتبارها استدالالت زائفة منحدرة من االنفعالومتوجهة إليه ،بفعل إثارتها ألحاسيس قد تحرف مسار الحقيقة المبحوث
عنها  .وقد عرف هذا المنظور منعطفا وتحوال ،يستدرك عدم نفي
االستداللين العقلي واالنفعالي لبعضهما البعض ،السيما إذا تم ربط هذا
261
األخير بشرطي نوع الخطاب ومقصد الكاتب".
ومن جهة أخرى ،يرى بيرلمان أن البالغة تكتمل مع الفلسفة  ،على
عكس مجموعة من الفالسفة (باريمندس ،وأفالطون ،وديكارت ،وكانط)
الذين فصلوا بينهما على أساس أن الفلسفة همها الوحيد هو الوصول إلى
الحقيقة.في حين ،تعنى البالغة بحث المخاطبين على االقتناع بمجموعة
من األفكار االفتراضية واالحتمالية التي تتسم بالشك والتضليل
واالختالف حولها .وفي هذا،يقول بيرلمان ":عندما جعلت من المنطق
الفلسفي تابعا للبالغة الجديدة ،يعني أنني أتخذ موقفا إزاء الجدال القديم
والقائم على التعارض بين الفلسفة والبالغة ،والذي بدأ مع األشعار
العظيمة لبارمنيدس .فهذا الفيلسوف إضافة إلى أفالطون والفيلسوف
الفرنسي ديكارت والفيلسوف كانط ،والذين يمثلون التاريخ التقليدي الكبير
للميتافيزيقا الغربية ،كانوا في مجملهم يعارضون وعلى الدوام بين كل
من :البحث عن الحقيقة  -الهدف الذي تسعى الفلسفة للوصول إليه  -؛
 -أمينة الدهري :نفسه ،ص.74:
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وبين التقنيات الخطابية لعلماء البالغة وللسفسطائيين الذين تقتصر
وظيفتهم على حث المخا َ
طبين على القبول واالتفاق حول اآلراء التي تتسم
ضللة في آن واحد  -حسب آراء الفالسفة المذكورة
بكونها مختلفة وم َ
أسماؤهم أعاله  .-لهذا ،فضّل بارمنيدس طريق الحقيقة على طريق
المظهر( ،) apparenceأما أفالطون فعارض بين المعرفة واآلراء
العامة .وفيما أسس ديكارت العلم على براهين غير قابلة للدحض ،معتبرا
كل ما هو احتمالي خاطئ إلى حد كبير بالضرورة ،اقترح علينا الفيلسوف
كانط ،في النهاية ،طرد اآلراء العامة من جمهورية الفلسفة ،بتأسيسه
لميتافيزيقا تمثل في جوهرها ابستمولوجيا( ) épistémologieتشتمل
على جميع المعارف التي " طالما كانت تمتلك األسس القبلية البديهية،
كان ينبغي التعامل معها مسبَّقا ،على أنها معارف ضرورية بشكل مطلق
262
«.
ومن هنا ،يرى بيرلم ان أن البالغة الجديدة يمكن أن تكون مثل الخطاب
الفلسفي في البحث عن الحقيقة اليقينية  ،أو تكون مثل أي خطاب منطقي
آخر ،إذا اعتمدت على الحجاج القائم على الوضوح من جهة ،والحدس
من جهة أخرى .وفي هذا السياق ،يقول بيرلمان " :ولغرض ضمان أن
تكون النظريات الفلسفية خال ية من المغالطات المنطقية ومن اآلراء غير
اليقينية ،وإنما على حقائق غير قابلة للجدال فحسب ،كان ينبغي للفالسفة
من أن يستندوا على قاعدة متينة وراسخة غير قابلة للدحض ،وعلى
حدس جلي ،يضمن لهم حقيقة ما هو ُمدرك على أنه واضح
بذاته( )évidenceومبدأ الوضوح في ذاته ،كما هو معروف للجميع،
ليس حالة ذاتية (  )subjectifيمكن لها أن تتغير بين لحظة وأخرى،
ومن فرد إلى آخر  ،وذلك ألن دوره يتمثل في تأسيس وسيط بين ما هو
 شاييم بيرلمان( :الفلسفة والحجاج البالغي بين المنطق والجدل ) ،ترجمة :أنوارhttp://hekmah.org/طاهر
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مدرك وواضح في ذاته بواسطة الموضوع العارف وبين حقيقة القضية
الواضحة في ذاتها أيضا ،والتي يجب أن تُفرض بالطريقة نفسها على كل
كائن عقالني(.
في حين ،إننا نجد أن الحجاج ال يتوفر على مبدأ الوضوح في ذاته ،بل
ي وواضح
وليس هناك من طريق لفتح باب المحاجة أمام كل ما هو جل ّ
في ذاته .ألن من يطرح قضية بديهية/يقينية ،البد وأن يكون متأكدا تماما
من أنها ستُفرض على جميع المخا َ
طبين بنفس درجة وضوحها البديهي.
فوظيفة الحجاج معلَّقة إذاً ،حتى يتم دحض مبدأ الوضوح في ذاته .وفعال،
أقر أنه من الضروري اللجوء إلى
هذا ما الحظه أرسطو ،عندما ّ
"االستنباط الديالكتيكي" عندما يجري الطعن في المبادئ األولى
واإللزامية في أي علم من العلوم.وينطبق الشيء نفسه عندما نتناقش
حول تعريف مصطلح معين يكون محل جدل.
وعلى الرغم من أنه من المعتاد أن يجري إدراك المفاهيم البسيطة
أقر
والمبادئ األولى للعلوم النظرية بواسطة الحدس ،فإن أرسطو ّ
بضرورة االستعانة بالحجاج في المجاالت العملية ،كعلم األخالق وعلم
السياسة ،حيث ال مفر من وجوب اتخاذ قرارات محددة بين مجمل
الخيارات المتعددة من جهة ،ومن الدخول في المجادالت فيها من جهة
أخرى ،سواء كان في حوار ذاتي/خاص ،أو في نقاش عام .لهذا السبب،
عندما جاء أرسطو في مؤلفه األورغانون ،المتضمن على كتبه التحليالت
والتي انشغلت باالستنباط الشكالني ،نجده في الوقت نفسه قد انهمك في
كتابه الطوبيقا على دراسة االستنباط الجدلي ليفسح المجال أمام اختبار
أفضل اآلراء القابلة للتداول العقالني .
من هنا ،يمكننا القول  :إن كل من يعتقد بإمكانية الكشف عن الحقيقة
بمعزل عن الحجاج ،ال يحمل إال االزدراء للبالغة التي ترتكز على
اآلراء .ألن البالغة ،وفي أحسن األحوال ،قد تستعمل ألغراض الترويج
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لحقائق مضمونة لدى المتكلم بواسطة الحدس ومبدأ الوضوح في ذاته،
لكنها ال تعمل أبدا على جعل تلك الحقائق ثابتة .فإذا كنا ال نعترف سوى
بإ مكانية تأسيس فرضيات فلسفية على حدوس بديهية ،ينبغي علينا -إذا ً-
اللجوء إلى تقنيات حجاجية من أجل تحويل تلك الفرضيات إلى قضايا
عقالنية قابلة للتداول .وبذلك ،تصبح البالغة الجديدة أداة ضرورية وال
263
غنى لنا عنها في الفلسفة".
وإذا كان بيرلمان يرى أن البالغة فن الحجاج واالقتناع ،فإن تلميذه
ميشيل مايير( )Meyerيرى أن البالغة هي فن القول الجيد .264ومن ثم،
يعيب مايير على أرسطو وبيرلمان معا تركيزهما الكبير على اللوغوس
(اللغة) على حساب الباتوس(األهواء) من جهة ،واإليتوس(األخالق والقيم
والفضائل) من جهة أخرى.
أما أوليفيي ريبول ( ، 265 )Olivier Reboulفقد جمع بين المقاربة
البالغية الحجاجية الجديدة لبيرلمان واألسلوبية الوصفية عند جماعة
مو..266
ويرى مارك أنجنو ( 267 )Marc Angenotأن البالغة الجديدة قد
أهملت  -فعال -طريقة اإللقاء والخطاب و المحادثة الحوارية
(...)l'élocution
 شاييم بيرلمان( :الفلسفة والحجاج البالغي بين المنطق والجدل ) ،ترجمة :أنوارhttp://hekmah.org/طاهر
264
- Michel Meyer, Principia rhetorica. Une théorie générale de
l'argumentation, Fayard, coll. « Ouverture », 2008.
265
- Olivier Reboul : La Rhétorique, Paris, Presses universitaires de
France, coll. « Que sais-je ? », 1998, 128 p. ; Introduction à la
rhétorique, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Premier
cycle », 2009 (4e édition) ouvrage fondamental, 256 p.
263

)-Groupe μ.1970. Rhétorique générale (Paris : Larousse
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أما الباحث األلماني هنريش لوسبيرغ ( ، )Heinrich Lausbergفقد
تابع أعمال شاييم بيرلمان بالتحليل ،والدرس ،والفحص ،والتعميق.268
وبوجه عام ،عندما نتحدث عن الخطابة فهي تحيلنا على حجاج التأثير،
واألهواء ،والعواطف ،و االنفعاالت ،والباتوس .وقد دافع عنها أرسطو
في كتابه (الخطابة) حين حديثه عن اإليتوس ،والباتوس ،واللوغوس.بيد
أن هناك من انتقدها بشدة كأفالطون الذي أبعد الخطباء والبالغيين من
جمهوريته الرتباطهم بالسفسطة من جهة ،ومحاكاة العالم النسبي الزائف
والواهم من جهة أخرى .ويعني هذا أن الخطابة تدغدغ العواطف ،وتخدع
الناس ،وتستخدم أساليب بالغية وخطابية وسفسطية عاطفية الستمالة
الجمهور العام ،والسيما األميين والجاهلين منهم ،وإقناعهم بوجهة نظر
الخطيب ،ولو كانت غير صادقة .في حين ،يدافع الفالسفة عن الحقيقة
العقلية الواحدة ،باستخدام المنطق والبرهان وصرامة االستدالل.
أما الجدل  ،فهو منهج استداللي افتراضي واحتمالي ،ينطلق من مقدمات
احتم الية ليصل إلى نتائج احتمالية .وقد دافع عنه أرسطو في كتابه
(التحليالت الجدلية) ،أو ما يسمى أيضا( بالطوبيقا .) Topiques/وقد
ميز بين الخطابة والجدل ،على أساس أن الجدل هو إقناع عقلي ذهني
ونظري.في حين ،يقوم حجاج التأثير على استمالة اإلرادة ،وهذا هو
موضوع الخطابة.أي :إن الجدل إقناع عقالني.بينما الخطابة مجرد تأثير
عاطفي وانفعالي وهووي ليس إال.
أما بيرلمان وتيتيكا ،فيجمعان بين الجدل والخطابة في تصورهما
الحجاجي الجديد ،ويرى المؤلفان " أن هذا التمييز بين الضربين
267

- Marc Angenot: La Parole pamphlétaire. Contribution à la
typologie des discours modernes. Paris, Payot, 1982
268
-Lausberg, Heinrich. 1960, Handbuch der literarischen Rhetorik
)(Munich : Max Hueber
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المذكورين من التأثير تمييز مغلوط ومن شأنه أن يؤدي إلى مأزق.فأما
وجه الغلط فيه ،فتصور اإلنسان مركبا من ملكات بعضها منفصل عن
بعض انفصاال تاما  ،فالعقل من ناحية ،والهوى من ناحية أخرى ،وهو
فصل ربما يعود إلى أفالطون في تصوره لقوى النفس.
وأما المأزق في نزعنا عن العمل المبني على االختيار كل تبرير
عقلي.وهذا يعني عند أصحاب هذا التمييز أن سلوك اإلنسان وممارسته
لحريته من قبيل العبث والالمعقول والعمل غير المسؤول ،وعلى هذا
يرى المؤلفان أن الحجاج غايته إحداث التأثير العملي الذي يمهد له
الـتأثير الذهني بحيث يبدو المؤلفان يجمعان بين جدل أرسطو وخطابته
معا .ويبدو هذا فعال في تعريفهما للحجاج بكونه" العالقات الجدلية القائمة
بين الفكر والعمل""269.
ويعني هذا كله أن الحجاج هو الذي يجمع بين الخطابة القائمة على حجاج
التأثير من جهة ،والجدل القائم على اإلقناع العقلي من جهة ثانية .وقد قسم
أرسطو الخطابة إلى أقسام ثالثة :
الخطابة الشجارية القضائية ( )Genre judiciaireالتي تنشد العدل
القانوني ،وقد ألحقت فيما بعد بالفلسفة بعد تفكك الخطابة نفسها؛
 الخطابة المشورية أو االستشارية ذات الطابع السياسي( Genre
 ،)délibératifوتهتم بالخير والنفع العام ،وقد ألحقت فيما بعد بالجدل
والحق؛

عبد هللا صولة( :الحجاج  :أطره وتقنياته من خالل "مصنف في الحجاج -الخطابةالجديدة" لبرلمان وتيتيكاه) ،أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم،
إشراف :حمادي صمود ،جامعة اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية ،كلية اآلداب منوبة،
تونس ،ص.303:
269
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 الخطابة البرهانية ( )Genre épidictiqueومدارها على المدح
والذم ،واالهتمام بماهو جميل وقبيح .وقد ألحقت ،فيما بعد ،باألدب الذي
يعنى بالخطاب الجميل.
ومن هنا ،فلقد تصدعت أركان الخطابة ،وتشتتت أجزاؤها ومعالمها،
وتوزعت بين الفلسفة ،والجدل ،واألدب .وقد تحول الجدل والبالغة إلى
حجاج جديد هو حجاج االقتناع ،والعمل وفق ذلك االقتناع .بيد أن
المؤلفين يشيران كثيرا إلى أن نظرية الحجاج أقرب إلى الخطابة منه إلى
الجدل .وحد الجدل عند المؤلفين "أنه القياس المؤلف من مقدمات مشهورة
بين الناس ،اليختلفون فيها كقولنا :العدل حسن ،والظلم قبيح.ومن أسباب
االختالف بين الجدل والخطابة أن الجدل مداره على النظر المحض .في
حين ،إن الخطابة همها األساسي العمل الذي يمارسه الخطاب على
الجمهور.ومن أسباب ذلك أيضا أن الجدل في نظر المؤلفين يتعلق باآلراء
في عدم خصوصيتها فهي آراء غير شخصية .في حين ،إن الخطابة
مخصوصة دائما؛ إذ الخطابة بدون مقام معين وجمهور معين يعمل
الخطاب على إقناعه.قال المؤلفان ":الغاية من تقريبنا بين الحجاج
والخطابة أن نلح على أنه الحجاج بدون وجود جمهور يرمي الخطاب
إلى جعله يقتنع ويسلم ويصادق على ما يعرض عليه""270.
بيد أن الحجاج ليس هو الخطابة في حد ذاتها .وثمة فوارق بينهما على
مستوى الجمهور ونوعية الخطاب .ومن هنا ،فالخطابة لها جمهور عام،
يستمع إلى الخطيب في الساحة العمومية.في حين ،يمكن لجمهور الحجاج
أن يكون حاضرا أو غائبا ،كما يمكن أن يكون الحجاج منولوجا فرديا ،أو
حوارا ثنائيا ،أو خطابا جماعيا.

 عبد هللا صولة( :الحجاج  :أطره وتقنياته من خالل "مصنف في الحجاج -الخطابةالجديدة" لبرلمان وتيتيكاه) ،ص.306:
270
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وإذا كان حضور الجمهور مهما بالنسبة إلى الخطيب؛ إذ به يكيف
خطابه ،لكن هذا" اليعني كما يقول المؤلفان :إن الكاتب حين يكتب
اليستحضر الجمهور وال يكيف كتابته وفق هذا الجمهور"271.
ومن حيث الخطاب ،فخطاب الخطبة شفوي بامتياز .في حين ،يكون
خطاب الحجاج شفويا أو كتابيا ،بل يكون الحجاج عند بيرلمان ،في
الغالب ،مكتوبا ،وأمثلته واضحة في كتابه التنظيري.
وعليه ،فلقد أثبت بيرلمان وتيتيكا أن ثمة خطابة أو بالغة جديدة ،سمياها
بالبالغة الجديدة ،أو الخطابة الجديدة عندما ربطاها بالحجاج ،أو يمكن
تسميتها بالخطابة الحجاجية  ،أو الحجاجية الجديدة .ويعني هذا أن
الحجاج هو الجمع بين الخطابة والجدل على حد سواء .ومن هنا،
فالبالغة الجديدة هي بالغة حجاجية بامتياز ،تجمع بين الخطابة والجدل
معا.
وعلى العموم ،فلقد انطلق شاييم بيرلمان من الحجاج األرسطي المرتبط
بالخطابة والبالغة من جهة أولى ،والعمل على تخليص الحجاج من سلطة
األهواء والعواطف والمناورة وتغليط الجمهور من جهة ثانية ،وإزاحة
المنطق الطبيعي الوثوقي وإبعاده عن الحجاج الجدلي من جهة ثالثة،
والتركيز على االقتناع بدل اإلقناع واإلذعان واإللزام والجبر في بناء
الحجاج من جهة رابعة .والجمع بين الخطابة والجدل من جهة خامسة،
وربط الحجاج بالفلسفة من جهة سادسة .ومن هنا ،فالحجاج اقتناع
بامتياز.بمعنى أنه" معقولية وحرية ،وهو حوار من أجل حصول الوفاق
بين األطراف المتحاورة ،ومن أجل حصول التسليم برأي آخر بعيدا عن
االعتباطية والالمعقول اللذين يطبعان الخطابة عادة ،وبعيدا عن اإللزام

 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.307:178
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واالضطرار اللذين يطبعان الجدل.ومعنى ذلك أن الحجاج عكس العنف
بكل مظاهره"272.
ويعد شاييم بيرلمان وتيتيكا من رواد البالغة الجديدة ،مادامت هذه البالغة
قد بنيت على أسسس حجاجية أرسطية  ،لكن من منظور جديد ،ومقاربة
فلسفية جديدة.وفي هذا ،يقول ميشيل مايير) ":(Michel Meyerإن
الثورة الكبرى في الخطابة خالل هذا القرن قد تحققت ،سواء أردنا أم لم
نرد ،على يد شاييم بيرلمان.قد يعتقد أن هذا الحكم صادر عن تلميذ،...
ومع ذلك ،من األكيد أن إسهام بيرلمان يشكل تجديدا عظيما لهذا العلم،
وطريقة جديدة لفهم الخطابة وطبيعتها ومهمتها.وسوف تبقى آثاره تقرأ
في القرون المقبلة مثلما الزالت آثار شيشرون ()Cicéron
وكينتيليان) (Quintilienتقرأ"273.
إذاً ،يتمثل إنجاز بيرلمان في كونه قد " أعاد للخطابة طابعها الفلسفي
الذي حرمت منه عبر قرون ،على يد أفالطون الذي اعتبرها مجرد
سفسطة ،وبمساهمة من أرسطو نفسه الذي أبعدها عن الفلسفة حين فصلها
عن الجدل.بهذا اإلنجاز ،أصبح بيرلمان ،بدون شك ،من أكبر مجددي
الفكر اإلنساني المعاصر.
إن شاييم بيرلمان ،بإعادة االعتبار للخطابة بوصفها فنا لإلقناع ،قد نجح
في إعطاء مضمون إيجابي للرؤيا الخاصة باإلنسان ،واللغة ،والعقل،
والقانون ،واألخالق.وبذلك ،جعلها أحد المرتكزات األساسية للفلسفة".274

 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.298:-Meyer M.Dir.Histoire de la rhétorique des grecs à nos jours, Le
livre de Poche, Librairie Générale Française, Paris, 1999, pp : 259-260.
274
الحسين بنوهاشم :نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان ،دار الكتاب الجديد المتحدة،بيروت لبنان ،الطبعة األولى سنة 2014م ،ص.28:
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ويعني هذا أن بيرل مان قد ربط الخطابة بالمنطق (المنطق الصوري
البرهاني) من جهة ،وبالفلسفة (أحكام القيمة) من جهة أخرى.و" بهذا
التمييز ،فصل بيرلمان بين االستدالل المنطقي الملزم ،والمجال فيه
للضرورة واإللزام.وسوف يالحظ قارئ الكتاب (كتاب إمبرطورية
الخطابة) أن المؤلف لم ين يكرر التأكيد على الفرق بين المنطق
والحجاج؛ بين االستدالالت التحليلية واالستدالالت الجدلية"275.
ويقول محمد العمري":فمن الطريف ،مثال  ،أن نجد علما من أعالم
نظرية الخطابة والحجاج في العصر الحديث ،أقصد بيرلمان ،يكتشف
بالغة أرسطو -كما يحكي في مقدمة ( إمبراطورية البالغة) -من خالل
البحث عن منطق للقيم ،ينهي إلى أن منطق القيم الوحيد الممكن هو
الذي شرعه أرسطو في فن الخطابة.فأرسطو حين قسم الخطابة إلى
مشاجرية (قضائية) واستشارية (سياسية) وتثبيتية (تقويمية) كان يفكر في
الدفاع عن قيم العدل والخير والجمال على الترتيب"276.
ويعني هذا أن الخطابة قد ارتبطت" بالقيم السامية .أي  :باألخالق ،وذلك
يبرئها من التهمة التي طالما شوهت سمعتها ،وكرست نظرة االحتقار
إليها؛ نعني تهمة المغالطة والمناورة والتالعب بعواطف الجمهور وبعقله
أيضا ،ودفعه دفعا إلى القبول باعتباطية األحكام وال معقوليتها".277
إذاً ،لقد بنى بيرلمان نظريته على أسس أرسطية بامتياز ،بإعادة االعتبار
لخطابة أرسطو من جهة ،وتجديدها من جهة أخرى .278وأول ماقام به
بيرلمان التمييز بين االستدالالت التحليلية واالستدالالت الجدلية ".
فاالستدالالت التحليلية صورية ،وتنطلق من مقدمات المجال لمناقشتها
 الحسين بنوهاشم :نظرية الحجاج عند شاييم بيرلمان ،ص.31: محمد العمري:دائرة الحوار ومزالق العنف ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء ،المغرب،طبعة 2002م ،ص.39:
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 عبد هللا صولة:نفسه ،ص.289:278
 الحسين بنوهاشم :نفسه ،ص.33:275
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سواء أكانت بدهية أم صادقة أم مجرد فرضيات ،وهي برهانية غير
شخصية  ،أي :إنها كما يقول محمد الولي" غير متلونة بألوان الذات".
أما االستدالالت الجدلية ،فتنطلق من مقدمات غير ملزمة ،وتكون مرتكزة
على الرأي ال على الحقيقة ،وتبقى دائما عرضة للنقاش.كما أن الهدف
منها ليس هو استنباط نتائج انطالقا من مقدمات معينة -مثلما عليه األمر
في االستدالالت التحليلية  -بل تحقيق اعتناق المستمع للدعاوى
المعروضة عليه أو تقويته.
[ ]...هكذا ،وبهذا الفصل ،صحح بيرلمان األخطاء التاريخية التي ارتكبت
في حق الخطابة ،وفتح المجال لتستعيد عرشها كملكة قديمة /جديدة للعلوم
اإلنسانية كما نعتها والتر جينس (.)Walter Jens
وإذا كان بيرلمان قد فصل بين االستدالالت التحليلية واالستدالالت
الجدلية ،فإنه قام بالجمع بين الخطابة والجدل"279.
ومن جهة أخرى ،يرفض بيرلمان ذلك التعارض الذي أقامه أرسطو بين
الجدل والخطابة.فقد اعتبر هذا األخير ّ
أن " الجدل يهتم بالحجج
المستخدمة في المناظرات أو في الحوار مع مخاطب واحد ،بينما تتعلق
الخطابة بالحجج المستخدمة في الخطب التي تلقى في ساحة عمومية
أمام حشد من الناس غير مختصين وعاجزين عن تتبع استدالالت
معقدة.لكن بيرلمان يعتبر أن هذا الفصل بين الحجاج الجدلي والحجاج
الخطابي فصل مصطنع ،فهو يرى أن الخالف بينهما خالف في الظروف
والمالبسات المحيطة بكل واحد منهما ،وليس خالفا في طبيعتهما"280.
إذا ً ،فالجمع بين الخطابة والجدل هو "أهم إنجاز قام به بيرلمان وأكبره،
وهو الذي مكنه من تجديد الخطابة ،وفتح له المجال لتوسيع خطابة
 الحسين بنو هاشم :نفسه ،ص.34:280
 الحسين بنوهاشم :نفسه ،ص.35:279
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أرسطو وتعديلها.فتبعا لهذا اإلجراء ،أصبحت الخطابة الجديدة تتعلق
بالخطابات الموجهة إلى جميع أنواع المستمعين ،سواء تعلق األمر
بجمهور متجمع في الساحة العمومية أم باجتماع للمتخصصين ،وسواء
توجهنا إلى فرد واحد أم إلى اإلنسانية جمعاء ،وستعالج حتى الحجج التي
يوجهها المرء لنفسه في أثناء مشاورة مع النفس.
هكذا ،وبفضل هذا الجمع بين الخطابة والجدل تمكن بيرلمان من تثوير
مفهوم المستمع الذي عرفه بأنه مجموع من يريد الخطيب أن يؤثر فيهم
بواسطة حجاجه .وهذا المجموع يذهب من الشخص ،وهو يحاور نفسه،
إلى اإلنسانية جمعاء التي يطلق عليها المستمع الكوني ،مرورا بتشكيالت
النهائية من المستمعين الخصوصيين .ومن هنا قسم بيرلمان المستمع إلى
نوعين :مستمع خاص ومستمع كوني؛ يتكون األول من الشخص نفسه
أو من جمع محدود العدد ،والثاني يشمل كل كائن ذي عقل281".
وبهذا يرتبط اإلقناع بالمستمع الخاص ،مادام يقوم على المخيلة،
والعاطفة ،واألهواء ،والمحركات الذاتية.في حين ،يرتبط االقتناع
بالمستمع الكوني القائم على العقل ".ومادام الخطاب االقتناعي هو الذي
يتكون من مقدمات وحجج جديرة بأن تقبل من كل أفراد المستمع الكوني،
فإن هذا المستمع هو الذي يتوجه إليه الفيلسوف.هكذا تصبح الفلسفة
مرتبطة بالخطابة ،وتصبح الخطابة غير خاضعة بالخطاب الشفوي
فحسب ،كما كان عليه األمر في الخطابة القديمة ،بل كذلك بالخطاب
ال كتابي.بل إن بيرلمان اليهتم بخصوصيات الخطاب الشفوي ،فأكثر
النصوص التي يستشهد بها هي من الخطابات الكتابية"282.
وفي مقام آخر ،يقول بيرلمان" على عكس الجنس االستشاري والقضائي
اللذين يستهدفان الحصول على قرار بالقيام بفعل ،يخلق الجنس
 الحسين بنوهاشم :نفسه ،ص.36-35:282
 الحسين بنوهاشم :نفسه ،ص.37-36:281
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االحتفالي ،مثله مثل الخطاب التربوي ،مجرد استعداد للقيام بالفعل ،من
هنا يمكن تقريبهما من الفكر الفلسفي .وإذا لم يكن من السهل تطبيق هذا
التمييز بين األجناس الخطابية دائما ،فإنه مع ذلك ،ينطوي -من وجهة
نظرنا -على ميزة كونه يمنح لدراسة الحجاج إطارا موحدا :فكل حجاج
اليتم تصوره ،ضمن هذا المنظور ،إال في ارتباط بالفعل الذي يهيئ له أو
يحدده.وهو سبب إضافي يبرر ربطنا نظرية الحجاج بالخطابة بدل ربطها
بجدل القدماء ،فهذا األخير محدود في الجانب النظري فحسب ،بينما تضع
الخطابة ،على الصعيد األول ،المفعول الذي يمارسه الخطاب على
شخصية المستمعين بكاملها283".
ومن جهة أخرى ،فلقد اهتم بيرلمان كثيرا بالمستمع الخاص والعام  ،و
"لم يكتف بيرلمان بتثوير مفهوم السامع ،بل جعله المركز الذي يدور
عليه الحجاج.فالقاعدة العامة التي ينطلق منها بيرلمان في تحديد فعالية
الحجاج هي تكثيف الخطيب مع مستمعه ،إذ إن كل شيء في الحجاج
مرتبط به :فمقدمات الحجاج يجب أن يختارها الخطيب مما هو مقبول
عند مسمعه ،وقوة الحجة رهينة بالكيفية التي يتلقاها بها المستمع ،ونفس
األمر بالنسبة لترتيب الحجج فبما أن الهدف من الخطاب هو إقناع مستمع
ما ،فترتيب الحجج سيكون مكيفا مع هذه الغاية :كل حجة يجب أن يؤى
بها في الوقت الذي ستمارس فيه أكبر أثر"284.
عالوة على ذلك ،يميز بيرلمان بين الخطابة والحجاج ،أو التفريق بين
البالغة القديمة والبالغة الجديدة وفق زاويتين :
" األولى :من حيث العالقة بين الخطيب والجمهور ،فجمهورالخطابة
يلتقي -بحكم اجتماعه في الساحات -بشكل مباشر مع الخطيب ،وهذا
يظطر الخطيب -رغبة في أن يكون خطابه أكثر فاعلية وأشد تأثيرا-إلى
-Perelman et Tytica: Traité de l’argumentation :71.
284
 الحسين بنوهاشم :نفسه ،ص.38:283
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تكييف موضوعه تبعا ألهواء الجمهور وما يريد سماعه .في حين ،إن
جمهور الحجاج قد يكون حاضرا أو غائبا ،كما أن الحجاج قد يقع بين
فرد وجماعة  ،أو بين رد وآخر ،أو بين المرء ونفسه ،فالعالقة بين
المحاج والجمهور ليست مباشرة ،وهذا يتيح له الفرصة إلضفاء الطابع
المنطقي على موضوعه ،دون أن يكون للجمهور بأهوائه ونوازعه
ومصالحه دخل في تشكيل الححج وتوجيهها.
الثانية :نوعية الخطاب في كل منهما ،فالخطابة ترتكز على الخطاب
الشفوي ،والخطاب الحجاجي أوسع من ذلك ،فقد يكون منطوقا أو
مكتوبا285.
وعليه ،يعد بيرلمان من األرسطيين الجدد الذين جددوا الحجاج األرسطي
بالجمع بين الجدل والخطابة على حد سواء ،واالنتقال من مفهوم اإلقناع
إلى مفهوم االقتناع ،والتمييز بين الجمهور الخاص والجمهور الكوني.
فضال عن إرسائه البالغة والخطابة على أساس حجاجي بشكل متميز.

الفرع الرابع :الصـــورة الحجاجيــة
ليست الصور البالغية  -حسب شاييم بيرلمان -صورا فنية وجمالية
وتزيينية وظيفتها اإلمتاع فقط ،كما يتضح ذلك جليا في البالغة التقليدية
التعليمية  ،أو ضمن اهتمامات البالغة المعيارية ،بل هي ذات طبيعة
حجاجية وإقناعية بامتياز .ويترتب على هذا أن االستعارة حجاجية
وإقناعية ليس إال .وفي هذا اإلطار ،يقول بيرلمان ":تعتبر الصورة
حجاجية ذات منظور مغاير؛ إذا بدأ استعمالها مألوفا بالنسبة لوضعها
الجديد المفترض.أما إذا لم يهدف الخطاب إلى استجالب موافقة المستمع

 محمد عبد الباسط عيد :في حجاج النص الشعري ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،المغرب ،الطبعة االولى سنة 2012م ،ص.14:
285
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لهذه الصيغة الحجاجية ،فإن الصورة ستصبح محسنا بديعيا  ،ال تعدو أن
تغدو مبعث إعجاب أو مصدر استحسان الخطيب" 286.
وأكثر من هذا فقد تصبح الصور البالغية والمحسنات البديعية من
التقنيات الحجاجية التي تستخدم في الخطاب الحجاجي إلقناع الغير ،أو
استجالب موافقته ورضاه.
وللتمثيل والتوضيح  ،تعد االستعارة تمثيال مكثفا يعبر عن بعض
عناصر الموضوع والحامل بإضمار األخرى.ويرى أرسطو أن االستعارة
تشتق من التمثيل . 287ويعني هذا أن االستعارة تتكون من مشبه أو مشبه
به ،بحذف عنصر من عنصري التشبيه حضورا وغيابا .وهنا ،يمكن
الحديث عن استعارة تصريحية أو استعارة مكنية ،وظيفتها األنسنة،
والتشخيص ،والتجسيد ،والتصوير ،والتعبير ،والحجاج...ومن أمثلة ذلك
 :ترقص األرض رقصة السامبا  ،تشير هذه االستعارة إلى واقعة الزلزال
التي تحدث أثرها التدميري في المكان.
وليست االستعارة أقل إقناعا من التمثيل ،بل هي حجة وأكثر إقناعا منه،
تحديدا من خالل الخلط الذي تعمله بين الحامل والموضوع ،جاعلة هكذا
وحدة الحدود المتغايرة محسوسة.ومن ثم ،فاالستعارة هي بامتياز
التصويرة التي تؤسس بنيات الواقع.288
وتعد االستعارة أيضا أقوى األقوال حجاجية من األقوال العادية،
كمايذهب إلى ذلك ميشيل لوغيرن289
)(M. Le Guernفي مقاله
-Perelman et Tytica: Traité de l’argumentation ,p:229.
 - 287أوليفيي ريبول :مدخل إلى الخطابة ،ترجمة :رضوان العصبة ،أفريقيا الشرق ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2017م ،ص.217:
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 أوليفيي ريبول :مدخل إلى الخطابة،ص.218:289
-Le Guern, Michel. 1981. (Métaphore et argumentation),
L’argumentation (Lyon : PUL), 65-74.
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(االستعارة والحجاج) .ومن ثم ،فاالستعارة " من الوسائل اللغوية التي
يستعملها المتكلم للوصول إلى أهدافه الحجاجية ،بل إنها من الوسائل التي
يعتمدها بشكل كبير جدا ،مادمنا نسلم بفرضية الطابع المجازي للغة
الطبيعية ،ومادمنا نعتبر االستعارة إحدى الخصائص الجوهرية للسان
290
البشري".
وإذا كانت األقوال العادية تقبل اإلبطال أو التعارض الحجاجي  ،مثل:
(الجو جميل لكنني متعب /لن أقوم بنزهة) ،فإن األقوال االستعارية ال
تقبل هذا التعارض الحجاجي ،ويأبى " أن يجيء بعده رابط من روابط
التعارض الحجاجي مثل لكن وبل .أي :إنه اليقبل أن يرد في سياق
اإلبطال أو التعارض الحجاجي.
وهذا ما يفسره لحن الجمل اآلتية:
 زيد أسد لكنه مشهور.
 خالد بحر لكنه

مسرف291".

وتتميز االستعارة الحجاجية برغبة المتكلم في إيصال فكرة ما إلى
المستمع تأثيرا أو إقناعا .أما االستعارة البديعية أو الجمالية ،فال يقصد بها
الحجاج أو اإلقناع  ،بل هي وسيلة لغوية جمالية تراد لذاتها ليس إال.
وترد االستعارة الحجاجية في الكتابات السياسية والصحفية والعلمية
واألدبية ،وهي مرتبطة بمقاصد المتكلمين وسياقاتهم التخاطية
والتواصلية.
ومن هنا ،لم تعد الصورة البالغية مجرد حلية لفظية أو جمالية أو بديعية
فحسب ،بل أضحت مكونا حجاجيا ذا وظيفة حوارية ،وإقناعية ،وتأثيرية.
 أبو بكر العزاوي :اللغة والحجاج ،العمدة في الطبع ،الدار البيضاء ،المغرب،الطبعة األولى سنة 2006م ، ،ص.105:
291
 أبو بكر العزاوي :نفسه  ،ص.107:290
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وهكذا ،يتحدث أرسطو عن االستعارة باعتبارها محسنا بديعيا من جهة،
ومقوما حجاجيا من جهة أخرى .292في حين ،أدرج شايم
بيرلمان( )Chaïm Perelmanاالستعارة ضمن الحجاج إلى جانب
التشبيه والمقارنة ،مادامت هذه الصور تهدف إلى استمالة المتلقي تأثيرا
وإقناعا .أما الصور التي التهدف إلى اإلقناع والتأثير ،فهي محسنات
بديعية ولفظية وجمالية ليس إال .وهكذا ،فلقد ط ّهر شايم بيرلمان البالغة
من المحسنات البديعية ،واحتفظ على جانبها الحجاجي واإلقناعي ،مادام
يظهر فيها الباث والمتلقي معا .293فـبدءا من بيرلمان " ،أصبح كل خطاب
تندرج فيه شخصية الباث والمتلقي خطابا حجاجيا.وواضح أن الخطابات
التي يمكن أن تستثنى من الحجاجية هي الخطابات العلمية التجريبية أو
النظرية من قبيل الرياضيات والمنطق الصوري .بل إن الفلسفة نفسها
التي ال تستقيم للخطابين الرياضي والتجريبي هي من قبيل الحجاج أو
الخطابة الشيء الذي لم يكن ليتبادر إلى ذهن أرسطو .لقد كان البالغيون
التقليديون ينظرون إلى االستعارة باعتبارها " «تغييرا سعيدا لداللة كلمة
294
أو عبارة".
وبناء على ماسبق ،يمكن الحديث عن استعارات علمية من سماتها
اإلفهام ،واستعارات شعرية قائمة على الغموض ،واستعارات حجاجية
هدفها اإلقناع والتأثير  ،كما يبدو ذلك جليا في االستعارات اإلشهارية
والدعائية.

 أرسطو :كتابLa nouvelle
Éditions de
 -محمد الولي:

الخطابة ،ترجمة :عبد الرحمن بدوي ،وزارة الثقافة ،بغداد ،العراق،
طبعة 1986م ،ص.156-155:
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-Chaïm Perelman : Traité de l'argumentation :
rhétorique, avec Lucie Olbrechts-Tyteca, Bruxelles,
l'Université de Bruxelles, 2009.
294
(االستعارة الحجاجية بين أرسطو وشايم بيرلمان) ،مجلة فكر ونقد،
.المغرب ،العدد 61 :ـ  ،2004ص79 :
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وعليه ،فالصورة البالغية التهدف فقط إلى نقل العالم وتمثيله بيانيا ،بل
تهدف إلى اإلقناع والتأثير ،وخلق حوار تفاعلي مع المخاطب المتلقي.
ومن هنا  ،فالحجاجيون "ال يسلمون بأن مهمة الخطاب تقوم على وصف
العالم ،وإنما تقوم على تحفيز المخاطب على سلوك ما .والواقع أن مجرد
التفكير في تلقين المخاطب صورة ما ،ولو كانت عاطفية ،عن األشياء،
فإننا نكون بصدد الحجاج.وألمر فإن بعض المحسنات البالغية التي ال
تلقى التكري م عند علماء الشعرية ينوه بها الحجاجيون.إن االستعارة التي
تدعى في البالغة العربية استعارات غير مفيدة تلقى الترحيب عند
بيرلمان ليس لجمالها ،ولكن لفعاليتها اإلقناعية «:حينما يكون اللفظ
االستعاري اللفظ الوحيد الذي يعبر به عن شيء في لغة ما يطلق عليه
االستعارة غير المفيدة{الكتاكريز}مثال ذلك " :قدم الجبل" " ذراع
الكرسي" .وعلى الرغم من أن هذا الجنس من االستعارة يبدو منحطا في
رأي علماء بالغة المحسنات ،فإن بعضهم ،مثل واتْلي تبعا لستيوارت
وكوبْليسْتون ،يعتبرونها أداة أرفع من االستعارة الفعالة ؛ وذلك ألنها قد
فقدت االتصال مع الفكرة البدئية التي كانت تحيل عليها بالوضع ،تماما
كما أن سْتيف ْنسون يذهب إلى أن هذه االستعارة ،ونظرا إلى أنها ال تقبل
إال تأويال واحدا ،فإنها تقدم دليال ما ( ) Raisonوهذا على العكس مما
يحدث بالنسبة إلى االستعارة الفعالة التي هي موحية295".
وإذا كان الفيلسوف األمريكي تولمين( )Toulminيرى أن الحجاج
يتعارض مع الشعر؛ نظرا لتعارض ماهو خيالي مع ماهو عقلي
ومنطقي ،فإن الشعر يمكن أن يتضمن صورا ذات وظيفة حجاجية
وتأثيرية وإقناعية.
وإذا أخذنا  ،على سبيل المثال،هذه القصة القصيرة جدا التي تتضمن
استعارة مكنية (يلبس القمر السواد حزنا) ،فإننا النكتفي بالداللة
 -محمد الولي( :االستعارة الحجاجية بين أرسطو وشايم بيرلمان) ،صص79:
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الصريحة الظاهرة التي تعبر عن الحزن والمأساة التي تنتج عن ظاهرة
الخسوف الطبيعي.أما المنطوق الضمني ،فيحمل بعدا حجاجيا يتمثل في
إيصال القاصة السعودية شيمة الشمري إلى المتلقي رسالة وصفية لحالة
نفسية حزينة قلقة؛ من جرا ء التغير المفاجئ الذي أصاب القمر ،فحوله
من حالة فرح إلى حالة حزن وكآبة.أي :هناك تبليظ من متكلمة منفعلة
تستعمل استعارة حجاجية لتؤثر في المتلقي  ،وتثبت مدى حزنها ،
ونقمتها على الحالة التي آل إليها الوضع الذاتي والنفسي والشعوري؛
بسبب ما وقع على مستوى المنظور والمدرك والمتخيل.
"يلبس القمر السواد حزنا ً على سقوط نجمة استثنائية "296!..
وال يقتصر الحجاج على االستعارة فقط ،بل قد يتعدى ذلك إلى الصور
والمحسنات البديعية األخرى ،مثل التشبيه ،كما في قصيصة (جرعة
حب):
الحب كالدواء يؤخذ على جرعات منتظمة ومستمرة  ..إن أخذته دفعة
"
ُّ
واحدة قد تموت !
أطرقت برأسها وهي تقول له هذه الكلمات  ...وتركته ينازع "297!...
يحمل التشبيه ،في هذه القصيصة ،بعدا حجاجيا إقناعيا بغية استمالة
المخاطب السامع ،والتأثير فيه إيجابا أو سلبا .ويتمثل هذا اإلقناع في
توجيه نصيحة تعليمية إرشادية ،أو تقديم نصيحة في الحياة ،تتعلق
بالحب ،وكيفية التعامل معه ،كأن المعشوقة تنصح حبيبها بأال يبالظ في
حبها حتى اليموت فيها كمدا وعناء وشقاء.

 شيمة الشمري :عرافة المساء ،مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت ،لبنان ،الطبعةاألولى سنة 2014م ،ص149:
297
 شيمة الشمري :نفسه ،ص.107:296
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وخالصة القول ،لم تعد الصور البالغية بصفة عامة ،وصورة االستعارة
بصفة خاصة ،مجرد صور بالغية جمالية وزخرفية وتنميقية إمتاعية
ذات و ظيفة أسلوبية فحسب ،بل هي صور إحالية ومرجعية ذات طبيعة
حجاجية بامتياز؛ إذ تسهم في توضيح الواقع وتأسيسه وتحويله إلى حجج
إقناعية أو تأثيرية أو اقتناعية  ،باستدعاء السامع المخاطب ،سواء أكان
حقيقيا أم افتراضيا ،من أجل إشراكه في بناء الواقع بشكل إيجابي ومثمر.
وم ن ثم ،تعد الصور البالغية واالستعارية أقوى الحجج في االستمالة،
والتمثيل ،والمقارنة ،والجذب ،والحوار ،واإلقناع ،واالقتناع .ولكن ليست
كل الصور والتماثالت االستعارية حججا؛ ألنها ليست كلها في خدمة
الدفاع عن الرأي.ومن ثم ،تكون االستعارة حجة عندما تخدم اإلقناع .أي:
عندما تستخدم في الدفاع عن أطروحة أو عن رأي ما.298

الفرع الخامس :منطلقات الحجاج
لقد كان غرض بيرلمان وتيتيكا هو دراسة اآلليات الحجاجية  ،دون
العناية بجمالية األسلوب ،و االهتمام بأدواره الزخرفية والتنميقية .ويعني
هذا االهتمام الخاص بالتقنيات الحجاجية التي تسعف الباحث في فهم
عمليات االقتناع العقلي عند الجمهور الكوني.أي :التوقف عند مختلف
التقنيات الحجاجية التي تستخدم في عمليتي اإلقناع واالقتناع.
ومن هنا ،ينطلق الحجاج من مقدمات أو مسلمات مشهورة من أجل
محاجة الجمهور ،ودفعه إلى االقتناع بها تقبال ،أو رفضا ،أو تفنيدا ،أو
تشكيكا .ويخضع الحجاج لصياغة استداللية معينة .وللترتيب الحجاجي
أيضا قيمة حجاجية كبرى .وتعد تلك المقدمات والمسلمات والفرضيات
منطلقا لتشكيل الحجاج قصد جعل المخاطب يقتنع بالدعوى ويؤمن بها.
 فيليب بروطون :الحجاج في التواصل ،ترجمة محمد مشبال وعبد الواحد التهاميالعلمي ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،مصر ،الطبعة األولى 2013م ،ص-122:
.123
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190

وتتمثل مقدمات الحجاج في الوقائع ،والحقائق ،واالفتراضات ،والقيم،
والهرميات ،والمعاني والمواضع ،سواء أكانت كمية أم كيفية أم
موضوعات أخرى .فضال عن عملية اختيار المعطيات أو المقدمات،
وكيف تكون ذات فعالية وقيمة حجاجية؟ عالوة على طريقة عرض
المقدمات وفق شكل الخطاب.
ومن هنا ،تستند مقدمات الحجاج إلى مجموعة من المرتكزات
والمستندات على النحو التالي:
الوقائع ) :(Les faitsتعني الوقائع ما يرتبط بالواقع ،ويتصل به من
أحداث ومصادر .وتمثل" ماهو مشترك بين عدة أشخاص أو بين جميع
الناس" . 299ومن هنا ،تكون الوقائع انطالقة ممكنة لبناء الحجاج ،مهما
كانت صادقة أو مشكوكا فيها.وقد تكون الوقائع حسية ومادية ومشاهدة
بشكل عيني موضوعي ،أو تكون الوقائع مفترضة.وغالبا ،ما ترتبط هذه
الوقائع بالمرجع المادي الحسي الذي يتحول إلى مصدر لألدلة والحجج
الذاتية أو الموضوعية.
 الحقائق :هي أكثر أهمية وتعقيدا وتجريدا من الوقائع ،وتتعلق
بالتصورات والنظريات العلمية والمفاهيم األدبية والفلسفية الصادقة
واليقينية .وهي معطيات شبه منطقية وصورية .من هنا ،يربط الخطيب،
مثال ،بين مجموعة من المواضع والحقائق والوقائع من أجل االستدالل
على صحة نظرية ما من أجل جعل المخاطب يقتنع بما يصله من
استدالالت وحجج متنوعة ومختلفة .ويعني هذا أن الحقائق يتفق حولها
الجمهور ،ويعدها مسلمات تكاد تكون صادقة نظرية ومعاينة.
 االفتراضات ( : )Les présomptionsتشبه االفتراضات القوانين
العلمية اليقينية ،ولكنها قوانين افتراضية واحتمالية تحتاج إلى استدالل
-Perelman et Tytica: Traité de l’argumentation :.89
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ومحاجة سليمة من الوجهة المنطقية.ومن ثم ،تحظى االفتراضات
بالموافقة العامة على غرار الوقائع والحقائق.
 القيم ( : )Les valeursنعني بالقيم مجموعة من الفضائل
والسلوكيات واألخالقيات ،ويسمى هذا باإليتوس عند أرسطو.بمعنى أن
القيم هي الفضائل واألخالق السامية الراقية كالخير ،والعدل ،والجمال،
والسعادة ،والفضيلة ،والكمال ،والحب...
وإذا كانت العلوم التعتمد على القيم في االستدالل والمحاجة والبرهنة،
فإن العلوم اإلنسانية  -كاألدب ،والفلسفة ،وعلم االجتماع ،وعلم النفس،
وعلم الالهوت ،وعلوم الدين -تعمد على القيم باعتبارها سلطة حجاجية
قوية بامتياز .وتتنوع القيم إلى قيم مجردة كالخير ،والعدل ،والجمال،...
وقيم حسية كقيم الكنيسة وقيم الوطن ،مثال.
 الهرميات ( : )Les Hiérarchiesتخضع منظومة القيم لتراتبية
هيرارشية مختلفة ومتنوعة من حيث الدرجات ،فالقيم المجردة أفضل من
القيم المحسوسة ،والقيم النظرية أفضل من القيم التطبيقية ،وهكذا
دواليك...والهدف من هذا التفاوت هو الرفع من درجة القيم من أجل جعل
المخاطبين يقتنعون بما يعطى لهم من أفكار ،وقضايا ،ودعاوى.
 المعاني أو المواضع( : )Les lieuxيقصد بالمواضع الموضوعات
التي ينبني عليها الحجاج.وهي بمثابة المعاني التي يتناولها الحجاج
كالمواضع المشتركة والمتفق عليها من قبل األطراف المتحاجة.وثمة
مواضع عامة ومشتركة  ،ومواضع خاصة .ويستخدم المحاج مواضع
كمية  ،مثل :الكل أفضل من الجزء .فضال عن مواضع الكيف " ،وهي
ضد الكم من حيث إنها نسيج وحدها فهي واحدة ضد جمع .وتسمد قيمتها
من وحدانيتها تلك ،مثل الحقيقة التي يضمنها هللا فهي واحدة في مقابل
آراء البشر المختلفة .ومثل الحق الذي اليمكن إال أن يعلو وال يعلى عليه
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مهما كان عدد خصومه وأعدائه كثيرا  ،وهكذا يتضح أن مواضع الكيف
واحد من أهم مدارات الحجاج300".
وثمة مواضع أخرى كمواضع الترتيب كاعتبار السابق أفضل من
الالحق ،ومواضع الموجود كتفضيل الموجود على المحتمل والمفترض.
عالوة على ذلك ،فلكل زمن ومكان مواضعه المشتركة والخاصة به.
ومن هنا ،يمكن التمييز بين ضربين من المقدمات :ضرب مداره على
الواقع كالوقائع والحقائق ،واالفتراضات؛ وضرب مداره على المؤثر
والمفضل وهو المتعلق بالقيم ودرجاتها ومراتبها ومواضع األفضل فيها.
ومن هنا ،تعد هذه المقدمات منطلقات أساسية لبناء الحجاج؛ حيث ترد في
شكل موافقات عامة موجهة إلى جمهور عام ،أو في شكل موافقات
خاصة مرتبطة بأهل االختصاص ،ولها جمهور نخبوي ضيق.
ومن هنا ،البد للخطيب من ترتيب حججه ومقدماته وموافقاته ومصادقاته
حسب طبيعة الجمهور ،باختيار المعطى الحجاجي وتنظيمه حسب المتلقي
السامع ،بانتقاء الحجج الدامغة ،وانتقاء عناصر المحاجة ،واستحضار
الحجج والمقدمات التي تكون لها قوة في االستمالة والجذب.أي :يكون
االستدالل مؤثرا ومقنعا  ،مع التأرجح بين التأثير الوجداني واإلقناع
العقلي .ويعني هذا كله اختيار المعطيات أو المقدمات وجعلها
حجاجية.أي :البد من اختيار المقدمات التي تكون لها فاعلية حجاجية
بامتياز .والبد من تأويل هذه المعطيات والمقدمات التي تحمل دالالت
ومعاني عدة حسب المقام والسياق التداولي .وتقوم الصفات التقويمية
بدور مهم في تقوية الحجاج وتعضيده وتفعيله إن إيجابا ،وإن سلبا.
وفيما يخص عرض المقدمات واختيار شكل الخطاب ،البد من اختيار
المقدمات الحجاجية المناسبة ،وانتقائها وتنظيمها وفق طريقة أكثر فعالية
عبد هللا صولة:نفسه ،ص.312:
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ونجاعة وفائدة من أجل جذب الملقي واستمالته .وهنا ،البد من التركيز
على المقدمة ،والعرض ،واالستدالل ،والخاتمة؛ وتنظيم طريقة العرض
بترتيب حججها من البداية حتى النهاية ،وتجويد الفكرة ،وتحسين طريقة
االستدالل ،وخلق ترابط وثيق بين المقدمات والحجج بشكل متسق
ومنسجم .عالوة على استخدام التكرار ،وتنويع إيقاع المحاجة ،واستعمال
األمثلة والشواهد ،واإلشارة إلى الدقائق ،والرقائق ،والحكايات،
واألشعار .دون أن ننسى اختيار األلفاظ والعبارات واألشكال والصيظ
الحجاجية التي لها قدرة على اإلقناع واالقتناع ،ومراعاة المقام والسياق
التداولي ،وتوظيف الصور البالغية والعبارات المسكوكة للتأثير في
الجمهور .

الفرع السادس :آليات الحجاج
ينطلق بيرلمان وتيتيكا من فرضية رئيسة هي :كيف يتحقق الحجاج عن
طريق االقتناع؟ علما أن االقتناع يقع بين االستدالل واإلقناع ،أو بين
االستدالالت التحليلية ذات الطابع البرهاني ،والقائمة على متوالية الصدق
والكذب ،واالستدالالت الجدلية ال متعددة القيمة ،وذات طابع احتمالي.ومن
هنا ،فحجاج االقتناع هو أن تستعمل حججا يقر بها الجمهور المخاطب
في شكل فرضيات ،ويؤمن بصحتها ووجاهتها ،ويؤيدها تأييدا شديدا عبر
ممارساته االجتماعية المختلفة.
ويعني هذا كله أن بيرلمان يضع منظومة منطقية صورية من الحجج
واألدلة التي يستخدمها المتكلم أو الخطيب إلقناع اآلخر ،أو جعله يقتنع
بما يقدم له من قضايا وأقوال ؛ وهذا ما يجعل بيرلمان يدرس طبيعة
الطرائق الحجاجية ومختلف أشكالها التي تدفع المتلقي أو المخاطب إلى
التثبت من أطروحة ما ،أو االقتناع بها.لذا ،اليهتم بيرلمان بطريقة التعبير
واإللقاء والتلفظ ،بقدر ما يهتم بالحجج واألدلة التي تجعل المخاطب يقتنع
باألطروحة الموجهة إليه فلسفيا  ،أو قضائيا  ،أو أدبيا ،أو لسانيا...ومن
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هنا ،فلقد حصر بيرلمان وتيتيكا أشكال الحجاج في تقنيتين أو طريقتين
حجاجيتين هما :طريقة الوصل ( )Procédé de liaisonمن جهة،
وطريقة الفصل ( )Procédé de dissociationمن جهة أخرى .

البند األول :الحجج الواصلة
الحجج الواصلة هي تلك الطرائق واألدلة التي تقرب بين العناصر
المتباعدة المتباينة منذ البداية ،وخلق نوع من التضام بين هذه العناصر
حتى تصبح بنية هيكلية متسقة ومنسجمة .أي:إن الححج القائمة على
الوصل هي تلك الحجج التي تمكن من نقل القبول الحاصل حول
المقدمات إلى النتائج .و" المقصود بطرائق الوصل أو الطرائق االتصالية
الطرائق التي تقرب بين العناصر المتباينة في أصل وجودها ،فتتيح بذلك
قيام ضرب من التضامن بينها لغاية إبراز تلك العناصر في بنية واضحة،
ولغاية تقويم أحد هذه العناصر بواسطة اآلخر تقويما إيجابيا أو سلبيا".301
ومن أشكالها األدلة شبه المنطقية ،واألدلة والحجج التي تبني الواقع
(المثل ،والشاهد ،والمثال ،والتمثيل) ،والحجج التي تبنى على أساس
الواقع.

البند الثاني :الحجج الفاصلة
الحجج الفاصلة هي تلك الطرائق التي تفصل بين المفاهيم والعناصر التي
تشكل كال مترابطا ،أو هي " التقنيات المستخدمة لغرض إحداث القطيعة
وإفساد اللحمة الموجودة بين عناصر تشكل عادة كال ال يتجزأ أو على
األقل كال متضامنة أجزاؤه في نطاق نظام فكري واحد .فوفق هذه
الطرائق يحدث فصل داخل المفهوم الواحد بمالحظة انعدام االنسجام بين

 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.32:195
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العناصر المكونة له ،وبحمل أعراضه على جوهره ،ومحاكمة ظاهره في
ضوء حقيقته"302.
إذاً ،فطرائق الفصل أو الطرائق االنفصالية هي تلك الطرائق التي تقوم
عل ى الفصل بين عناصر تقتضي في األصل وجود وحدة بينها ،ولها
مفهوم واحد .ومن ثم ،فهي عناصر راجعة إلى اسم واحد يعينها ،وإنما
وقع الفصل بينها وعمد إلى كسر المفهوم الواحد الذي يجمع بينها ألسباب
دعا إليها الحجاج .وبني الحجاج القائم على كسر وحدة المفهوم بالفصل
الظاهر/الحقيقة
زوج
على
المتضامنة،
عناصره
بين
( ،)Apparence/Réalitéويمثل الظاهر الحد األول ،والحقيقة الحد
الثاني.وكل األشياء واألنام والمعطيات يمكن أن يكون لها حدان.فهي من
ناحية لها ظاهر هو الشيء أو اإلنسان أو المعطى كما هو مشاهد معاين،
فذلك هو الحد األول.وهي من ناحية أخرى لها حقيقة هي جوهر الشيء
أو اإلنسان أو المعطى وصورته المثلى فذلك هو الحد الثاني.ومثال ذلك
أن يقال عن شخص غير ذي مروءة ":ليس هذا اإلنسان بإنسان" فهنا،
يمثل اإلنسان األول الظاهر ،ظاهر وجوده في المجتمع  ،ويمثل اإلنسان
الثاني الحقيقة ،أي حقيقة اإلنسان مطلقا وصورته المثلى كما ركزها في
عقلنا الدين واألخالق والثقافة واالجتماع إلخ303".
ويكون الهدف من هذه الحجج هو الفصل بين عناصر تربط اللغة أو
إحدى التقاليد المعترف بها بينها .و" يرى بيرلمان أنها قلما أثارت انتباه
منظري الخطابة القدماء ،على الرغم من أنها جوهرية في أي تفكير يجد
نفسه -في بحثه عن حل مشكلة يطرحها الفكر المشترك -مرغما على
فصل عناصر من الواقع ليخلص إلى تنظيم جديد للمعطى.وألن عمليات
الفصل مركزية في كل فكر فلسفي أصيل ،فسوف تسمى الثنائيات التي
 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.324:303
 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.33-32:302
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تنشئها تقنية الفصل هاته ،ثنائيات فلسفية ،تقابل الثنائيات الضدية ،مثل
الخير  /الشر ،والثنائيات التصنيفية ،مثل حيوانات/نباتات ،أو
شمال/جنوب"304.
ومن هنا ،تقوم الحجج بفصل المفاهيم المتحدة والجامعة  ،كفصل المفاهيم
العامة إلى أزواج تراتبية  ،مثل :الظاهر والواقع ،والوسيلة والغاية،
والمعنى الحرفي والمعنى المجازي... ،وهي تمتاز  -بالتالي -عن جميع
الحجج األخرى التي تصل المفاهيم.وبهذا ،يستند هذا النوع من الحجج
إلى تقنية القطيعة من أجل فصل الموحد.305
ويعني هذا كله أن الحجج الفاصلة هي تلك الحجج التي تقسم المفاهيم
العامة أو المبادئ الكلية المشتركة إلى ثنائيات وعناصر بنيوية مفصولة
لتوضيح الرؤية ،وتبيان المكونات التجزيئية بشكل واضح وجلي ضمن
شكل كلي عام.
و من هنا ،تنقسم حجج الوصل إلى األنواع الحجاجية التالية:

الحجج شبه المنطقية:
هي مجموعة من الحجج التي تشبه الطرائق الشكلية المنطقية والرياضية
في البرهنة واالستدالل.وليست هذه الحجج حججا منطقية طبيعية صرفة؛
إذ تشبه هذه الحجج الدالئل المنطقية ؛ مما يثير عليها االعتراض بسبب
احتماليتها وافتراضيتها وتعدد أطاريحها ،ويكون الرد عليها بتفنيد
دعواها ،مادامت لم تبن على مقاييس رياضية ومنطقية بشكل دقيق،
ويتطابق هذا مع الحجج الجدلية االحتمالية .وقد كان العلم ،في بدايته،
يعتمد على هذه الحجج شبه المنطقية .أما اآلن ،فلقد أصبح ،بعد تطوره،
يعتمد على الحجج المنطقية الصورية والرياضية الحقة ،برد الحجج شبه
 الحسين بنوهاشم :نفسه ،ص.58:305
 أوليفيي ريبول :نفسه ،ص.220:304
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المنطقية الواهية والظنية واالحتمالية ،وتبيان ضعفها وتناقضها.وتقوم
الحجج شبه المنطقية" على العالقات المنطقية التي من شأنها أن تمنح تلك
الحجج قوة وتهبها مكانة تشتد بها حجاجيتها وتتضاعف من خالل
إقناعيتها"306.
ويعني هذا أن الحجج شبه المنطقية تبنى على المنطق بصفة خاصة .أي:
تقوم على االستدالل العقالني السليم والمنسجم .وتنقسم الحجج شبه
المنطقية إلى قسمين :قسم خاص بالحجج المنطقية ،وقسم خاص بالحجج
الرياضية على النحو التالي:

الحجج شبه المنطقية:
يتمثل هذا القسم في مجموعة من الحجج واألدلة ذات الطابع المنطقي
على النحو التالي:
 حجج التناقض والتعارض وعدم االتفاق؛ فاألنساق الصورية التقبل
التناقض والتعارض بالمرة ،كأن نقول :أحمد حاضر وغائب.ومن هنا،
يرفض المنطق هذا النوع من التناقض الحجاجي؛
حجج التماثل والمطابقة الكلية أو الجزئية بين العناصر المختلفة التي
تكون موضوعا للخطاب؛
حجج التعريف التي تختص بتعريف حد أو مفهوم أو لفظ ما ،سواء
أكان التعريف معياريا أم واصفا أم مكثفا أم مركبا .ومن ثم ،فالتماثل التام
مداره على التعريف بالتعبير عن التماثل بين المعرف والمعرف ،وليس
المعرف تمام المعرف على الحقيقة .لهذا ،سمي الحجاج من هذا القبيل
حجاجا شبه منطقي ،كأن نقول :الرجل رجل ،واألب يبقى دائما أبا.وهذا
من قبيل تحصيل حاصل؛
 علي الشبعان :نفسه ،ص.282:198
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حجج التحليل التي تقوم بوظيفة التوجيه ،واالستدالل ،والتعريف،
والتبيان ،واالستكشاف ،واالستجالء؛
حجج التحصيل وهي عبارة عن حجج منطقية صورية التحمل معاني
جديدة  ،مثل :قولنا:األسماك هي التي تعيش في البحر؛ أو كل إنسان فان،
سقراط إنسان ،إذاً ،سقراط فان .فلقد وردت النتيجة في مقدمة القضية
المنطقية الصورية .ومن ثم ،فهذا النوع من التحليل هو تحصيل حاصل،
ال يأتي بشيء جديد على مستوى المنطق الصوري.
الحجج القائمة على العالقات التبادلية وعلى قاعدة العدل ( la règle
 )de justice et la réciprocitéالتي تحيل على ضرورة التسوية
بين األشياء والوقائع والتصرفات تحقيقا لمبدأ العدل ،وعدم التعامل مع
الوضعيات المماثلة والمتشابهة بطريقة مغايرة  ".ومن هذا القبيل تهمة
الكيل بمكيالين التي توجه الواليات المتحدة األمريكية  ،في تعاملها غير
العادل مع القضايا العربية ،فأن تمتلك إسرائيل أسلحة الدمار الشامل
مسألة مقبولة ،أما أن تمتلكها دولة عربية كالعراق ،فأمر خطير يبرر
شن الحرب عليها !!"307
أما الحجة التبادلية ،فتعني قلب الوضعيات التي تقوم بها ،فالتفكير في
إمكانية زواج المرأة بأكثر من رجل يمكن أن يكتشف غرابة تعدد
الزوجات .308ومن هنا " ،تتمثل هذه الحجج في معالجة وضعيتين
إحداهما بسبيل من األخرى معالجة واحدة ،وهو ما يعني أن تينك
الوضعيتين متماثلتان ،وإن بطريقة غير مباشرة .وتماثلهما ضروري
لتطبيق قاعدة العدل .وقاعدة العدل هي تلك القاعدة التي تقضي معاملة
واحدة لكائنات أو وضعيات داخلة في مقولة واحدة309".
 الحسين بنوهاشم :نفسه ،ص.65:308
 الحسين بنوهاشم :نفسه ،ص.66:309
 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.328:307
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ومن أمثلة ذلك:لن يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه ،أحالل
عليكم وحرام علينا؟
ومثال على قاعدة التبادلية اآلية التالية﴿ :قال إن تسخروا منا فإنا نسخر
منكم كما تسخرون﴾.310
 حجج التعدية :تقوم حجة التعدية على ضرب من العالقات القائمة
على تجاوز حالة معينة إلى حالة أخرى ،كأن نقول  :أحمد انتصر على
حسن ،وحسن انتصر على سمير.فالنتيجة أن أحمد قد انتصر بمفهوم
التعدية على سمير.وبهذا ،تكون حجة التعدية قائمة على عالقات التساوي
والتفوق والتضمن .ومن هنا ،تعني حجة التعدية أن الحجة األولى تتعدى
الحجة الثانية لتشمل الحجة الثالثة.فإذا تفوق الالعب( أ ) على
الالعب(ب)  ،وتفوق الالعب (ب) على الالعب( ج) ،فإن الالعب( أ )
سيتفوق على الالعب( ج).

الحجج الرياضية :
يتمثل القسم الثاني في الحجج شبه المنطقية التي تعتمد على العالقات
الرياضية ،ومن أمثلة ذلك:
 إدماج الجزء في الكل(حجة االشتمال) ،فما ينطبق على الكل ينطبق
على الجزء،مثل :ما أسكره كثيره  ،فقليله حرام.
تقسيم الكل إلى األجزاء المكونة له ،يسمى ذلك بحجة التقسيم ،أو
حجة التوزيع ،كأن نقول :الكالم :اسم ،وفعل ،وحرف .ومن ثم ،فحجة
التقسيم هي الحجة التي نستخلص فيها" نتيجة متعلقة بالكل بعد أن نستدل
على كل جزء من أجزائه"311.؛
 اآلية  ،38سورة هود ،القرآن الكريم ،برواية ورش عن نافع.311
 الحسين بنوهاشم :نفسه ،ص.68:310
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الحجج القائمة على االحتمال واالفتراض ،إذا كانت تنطلق من
مقدمات افتراضية ،وتصل إلى نتائج افتراضية واحتمالية؛
حجة التضمن أو التضمين" :إن حجة تضمين الجزء في الكل تسمح
بالقول :إ ن الكل أكبر من كل جزء من أجزاء.هذه الحقيقة القابلة للبرهنة
في الرياضيات والهندسة تصبح حجة شبه منطقية ،إذا استنتجنا منها أن
الكل أفضل من الجزء ،أو ما يمنع على الكل اليسمح به للجزء ،أو من
يستطيع الكثير يقدر على القليل312".
وتندرج الالحياة ،على مستوى التضمن ،في خانة الموت ،ويندرج
الالموت ضمن خانة الحياة؛
حجة المقارنة :هي تلك الحجة الرياضية والبرهانية القائمة على
الموازنة بين األطراف ،والترجيح بينها قياسا ومقدارا ،والبحث عن أوجه
التشابه واالختالف .ومن ثم ،فهي تندرج ضمن الحجج شبه المنطقية،
على أساس أن المقارنة عبارة عن فعل رياضي ،وما نقيسه هو دائما
تجريبي ،ونربط المقارنة بفعل تأسيس بنيات الواقع.313

سسة على بنية الواقع
الفرع الثاني :الحجج المبنية أو المؤ َ
يقصد بها تلك الحجج المبنية على الخبرة الميدانية ،والتجربة الواقعية ،أو
على األحداث والوقائع الحية ،دون االعتماد على المنطق أو العالقات
المنطقية المجردة السابقة.ومن هنا ،يتجاوز الحجاج االفتراضات
والمسلمات المجردة .وبالتالي ،يعتمد على الوقائع الحسية والمادية،
وتفسير أحداثها ،وتوضيح العالقات الموجودة بين عناصر الواقع وأشيائه.
" فالخطاب الحجاجي يكون أنجع وأقدر على الفعل في المتلقي والتأثير فيه
 الحسين بنوهاشم :نفسه ،ص.67:313
 أو ليفيي ريبول :مدخل إلى الخطابة ،ترجمة :رضوان العصبة ،أفريقيا الشرق ،الدارالبيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2017م ،ص.214:
312
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كلما انغرست مراجعه في الواقع ،وتنزلت عناصره فيما حدث
314
ويحدث".
بمعنى أنها الحجج التي تركز على الربط بين مختلف العناصر الموجودة
في الواقع إيجابا وسلبا  .ويقول بيرلمان ":بمجرد ما يتم الجمع بين
عناصر من الواقع في عالقة معترف بها ،يصبح من الممكن أن نؤسس
عليها حجاجا يسمح بالمرور مما هو مقبول إلى ما نسعى لجعله
315
مقبوال".
إذاً ،تبنى الحجج العقلية على أساس الواقع وتجاربه وخبراته الميدانية،
وليس بناء على المنطق.وتقوم هذه الحجج الواقعية على التعاقب (روابط
السببية ،وعالقة الغاية بالوسائل) من جهة ،وعلى التعايش (عالقة
الشخص بأعماله ،وحجة السلطة ،وعالقة المجموعة وأعضائها) من جهة
أخرى.
وتتأسس الحجج على مجموعة من العالقات الموجودة بين عناصر
الواقع ،وتكون تلك الحجج الواقعية متفقا عليها من قبل السامع ،فيتخذها
الخطيب مقدمة أو منطلقا لبناء حجاجه الذي سيحث المخاطب على
االقتناع غير الملزم .وثمة وجوه حجاجية متنوعة ومتعددة على الشكل
التالي:

البند األول :وجوه االتصال التتابعي
تكون حقائق وجوه االتصال التتابعي موحدة الجنس من جهة أولى،
ومشتركة الطبيعة من جهة ثانية ،وقائمة على إدماج الحجج داخليا من
جهة ثالثة.

 سامية الدريدي :الحجاج في الشعر العربي القديم /من الجاهلية إلى القرن الثانيللهجرة ،بنيته وأساليبه ،عالم الكتب إربد األردن 2008م ،ص.214:
315
-Perelman : L’empire rhétorique, 95.
314
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الحجة السببية ( :)L’argument de causalitéوتكون بربط
حدثين ضمن مستوى واحد ،أو ربط حدثين بعنصرين متضامين
ومتصلين كربط سبب ما بنتيجة ما .وغالبا ،ما يكون الربط بين عناصر
من الواقع من مستوى واحد ،ويسمى هذا بحجة التتابع ،أو حجة الوصل
السببي ( . )Liaisons de successionويعني هذا ربط الخطاب ربطا
منطقيا وسببيا بين حدثين متتابعين أو أكثر ،واستكشاف أسباب وقوع
حدث ما من وقائع الحدث نفسها ،كما أنه قد يتنبأ بالنتائج المترتبة على
حدث ما .وبهذا ،تكون الحجة السببية هي التي تهدف إلى إقناع الجمهور
برد النتائج إلى أسبابها الحقيقية ،كأن يرجع قاضي التحقيق جريمة المتهم
إلى أسبابها ودوافعها الحقيقية والموضوعية إلقناع القاضي بذلك.
الحجة الغائية ،وتسمى أيضا بالحجة الناجعة ،أو الحجة النافعة ،أو
الحجة البراجماتية ( ،)L’argument pragmatiqueوتندرج هذه
الحجة ضمن دائرة الحجج السببية الواصلة .ومن ثم ،تهدف هذه الحجة
الذرائعية إلى تقييم فعل أو حدث ما في عالقة بنتائجه اإليجابية أو
السلبية.316.أي  ":تعيير حدث أو تقويم حقيقة من خالل نجاعة النتائج أو
استقامة األسباب317".
ومن هنا ،نستخلص حججا كثيرة تؤسس كلها على الفكرة القائلة بأن
قيمة الشيء تتصل بالغاية التي هو وسيلة إليها ،وهذه الحجج التعبر عن
قولنا" بسبب كذا" وإنما تأسس على قولنا " :من أجل كذا"318.
إذاً ،فالحجة النافعة هي التي تربط ظاهرة ما إما بأسبابها ،وإما بنتائجها،
كأن يختار المحاجج (أو المحا ّج) الحجة القوية الناجعة والمفيدة ليقنع
اآلخر بصدق أقواله وصحة فرضياته.
-Perelman : traité de l’argumentation : .179
317
 علي الشبعان ،نفسه ،ص.286:318
 أوليفييه ريبول :مدخل إلى الخطابة ،نقال عن سامية الدريدي :نفسه ،ص.221:316
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إذاً ،فالحجة النافعة هي التي يعرفها بيرلمان بقوله ":أسمي حجة نفعية
حجة النتائج التي تقيـم فعال أو حدثا أو قاعدة أو أي شيء آخر تبعا
لنتائجه اإليجابية أو السلبية."319.
 حجة التعاقب  :هي حجة تتابع األحداث منطقيا وسببيا بربط النتائج
بأسبابها.وفي هذا ،يقول محمد مشبال":تقوم بنيات الحجج التي تحددها
عالقات التعاقب ،على وصل ظاهرة ما بنتائجها أو بأسبابها؛ فالمحاج قد
يعتمد في حجاجه على ذكر السبب الذي كان وراء الفعل أو الموقف أو
الدعوى التي يروم إيقاع التصديق بها ،وقد يعتمد على ذكر النتيجة التي
آلت أو قد تؤول إليها هذه الدعوى أو الموقف أو الفعل؛ فربط الفعل
موضوع الحجاج بسبب ما ،ينطوي من جهة على إضفاء المعقولية
على األفعال اإلنسانية وإثبات أن اإلنسان اليرتكب فعال دون سبب
يفسره.
ومن جهة أخرى ينطوي ،في مقامات تواصلية مرتبطة باإلقناع ،على
قصد تقييمي؛ فالشخص يمكنه أن يستمد قيمة إيجابية أو سلبية في نظر
اآلخرين ،وفق العالقة السببية التي تربطه بمواقف مقبولة أوغير
مقبولة.كما أن ربط الفعل موضوع الحجاج بنتيجة متحققة أو مفترضة،
ينطوي على قصد تقييمي يتمثل في نقل القيمة من النتيجة إلى
السبب"320.
ومن هنا ،يمكن الحديث عن التعاقب المنطقي  ،والتعاقب السببي ،
والتعاقب االستنتاجي ،والتعاقب الغائي ،والتعاقب الحدثي ،والتعاقب
الوسائلي ،والتعاقب البراجماتي ،أو ما يسمى أيضا بالتعاقب النافع...
- Perelman : (L’argument pragmatique) , in :Le champ de
l’argumentation, Presses Universitaires de Bruxelles,1970,p :100.
320
 محمد مشبال :في بالغة الحجاج ،دار كنوز المعرفة ،عمان ،األردن ،الطبعة األولىسنة 2017م ،ص.158:
319
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 حجة التبديد أو التبذير ( )L’argument de gaspillageالتي
تعني عدم هدر الطاقات الممكنة وتبديدها ،مادمنا في حاجة ماسة إليها،
وقد عرفها بيرلمان بقوله ":بما أننا شرعنا في إنجاز هذا العمل وضحينا
في سبيله بما لو أعرضنا عن تمامه لكان مضيعة للمال وللجهد ،فإنه
علينا أن نواصل إنجازه".321
ومن ثم ،تقوم هذه الحجة على االتصال والتتابع كأن نواصل الحرب،
مادمنا قد بدأنا فيها ،على الرغم من الهزائم المتكررة.
حجة االتجاه( :)L’argument de directionتنبني هذه الحجة
على مفهوم التقييم .وتقوم" على التحذير من المضي في اتجاه يفضي
إلى نتيجة في سلسلة من المراحل السيئة ؛ كل مرحلة أسوأ من سابقتها؛
فهذه الحجة تقتضي من جهة وجود سلسلة من المراحل نحو هدف معين،
يتسم غالبا بأنه مرعب  ،وتقتضي من جهة أخرى صعوبة إن لم يكن
استجابة التوقف مادمنا قد مضينا في الطريق التي توصلنا إليه.
تتجزأ الغاية التي يجري التحذير منها في هذه الحجة إلى مراحل
متعددة؛ إنها مرحلة في اتجاه معين ،وألجل ذلك تسمى أيضا بحجة
إجراء المراحل أو حجة االلتزام الحتمي"322.
و تقوم هذه الحجة " أساسا على التحذير من استعمال أسلوب الخطوة
خطوة أو أسلوب العمل بالمراحل كما يسميه بيرلمان.فالخصم يتكهن
بالخطوات أو المراحل التالية  ،فيعترض على الخطوة األولى خوفا من
أن تقوده نحو " منحدر زلق" لن يستطيع معه الوقوف في منتصف
الطريق ،ومن تنازل إلى آخر ،سيؤول به األمر إلى االستسالم.فحجة

321

- Perelman : traité de l’argumentation : 375.
322
 محمد مشبال :نفسه ،ص.160:205

االتجاه يمكن أن تستخدم كلما قدم هدف ما على أنه مرحلة تمهد للسير
في اتجاه ما."323.
ومن جهة أخرى ،يرى عبد هللا صولة أن حجة االتجاه تتمثل في "
التحذير من مغبة اتباع سياسة المراحل التنازلية كقولنا :إذا تنازلت هذه
المرة وجب عليك أن تتنازل أكثر في المرة القادمة وهللا أعلم أين ستقف
بك سياسة التنازل هذه؟ أو التحذير من مغبة انتشار ظاهرة ما يسمى
حجة ا النتشار أو حجة العدوى كأن يقال في سياق التحذير ":اللي تعشى
خوك تغداك".324
ومن هنا ،فحجة االتجاه هي حجة قائمة على نقد المواقف المعارضة
انطالقا بما ستؤول إليه من نتائج.
حجة المجاوزة ( )Argument de dépassementهي تلك الحجة
التي تسعى إلى تجاوز نقطة معينة في اتجاه محدد ،بالسير نحو األمام أو
األبعد مما هو موجود .ومن هنا ،فلقد عدت المجاوزة " مبدأ أساسيا في
العمل الحجاجي الدائر على اإلقناع وسيلة ،وتبديل المواقف غاية ،نظرا
إلى أن هذا المبدأ مسكون بفكرة التقدم واستشراف المستقبل المنذور
والمراهنة على آتيه".325
ومثاله ما قاله المتنبي:
إذا غامرت في شرف مروم

فال تقنع بما دون

النجوم326

البند الثاني :وجوه االتصال التواجدي
الحسين بنو هاشم :نفسه ،ص- .75:
 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.333:325
 علي الشبعان :نفسه ،ص.288:-326انظر المتنبي :ديوان المتنبي ،شرح عبد الرحمن البرقوقي ،دار الكتاب العربي،
بيروت ،لبنان ،طبعة 1986م.
323
324
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تستند وجوه االتصال التواجدي إلى حجة الشخص وعمله من جهة أولى،
وحجة السلطة من جهة ثانية ،وحجة الترابط الرمزي من جهة ثالثة.
وتنبني الحجج التواجدية على " التواجد والتصاهر بين العناصر المتكونة
منها المفاهيم أو المقدورة منها العالقات واألعمال .والتواجد الحلولي
الذي يتأسس عليه هذا النمط من الحجج ،هو القانون الدائرة عليه قوة
الحجج التواجدية ونجاعتها ،إذ إن حلول العناصر بعضها في بعض،
يصنع ضربا من التعلق ونوعا من التوحد يقوى به الحجاج ويشتد من
خالله االستدالل ،على األقضية التأويلية والتصورات الفكرية التي ينوي
المحاج تبليغها وتمكينها ،حقائق جديدة يعمل بها الجمهور عمل المطيع
المقتنع العمل الخارج الرافض".327
ويتضمن االتصال الوجودي الحجج التالية:
 حجة الشخص وعمله :يسعى المتكلم المتلفظ إلى تحسين صورة
الشخص التي يتحدث عنها من أجل تحبيبها إلى الجمهور ،وإقناعه
بوجاهتها المجتمعية والعلمية والدينية  ،وتزيين صفاتها بجدة أعمالها،
سواء أكان ذلك الشخص الممدوح حاضرا أم غائبا أم افتراضيا ،كما كان
يفعل الشاعر المتنبي عندما يمدح سيف الدولة  ،فيركز على شخصية
األمير ،ويثني عليها ثناء كبيرا ،ويذكر إنجازاتها الضخمة  ،ويشيد
بأعمالها المثمرة الموجبة.
إذاً ،يستند حجاج الشخص إلى توصيف الشخص بغية تقويم أعماله
وأحكامه  .وهنا ،يمكن الحديث عن التداخل بين العمل والشخص .ومن
ثم فعلم األخالق والقضاء" يعتمدان مفهومي اإلنسان وأعماله من حيث
هما مفهومان مترابطان متواشجان الفكاك ألحدهما عن اآلخر .فعلم
األخالق والقضاء يحكمان على العمل وعلى صاحبه في الوقت نفسه،
وليس في وسعهما االكتفاء بالحكم على واحد منهما دون اآلخر ،وهما إذ
 علي الشبعان :نفسه  ،ص.290:207
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يحكمان على الشخص دون أعماله ،فإنهما يحكمان عليه في ضوء أعماله
فهي جزء منه اليتجزأ.وهكذا ،فإن الشخص هو مجمل المعلوم من
أعماله .أي :بتعبير أدق هو العالقة بين ما ينبغي أن نعتبره جوهر
الشخص وبين أعماله التي هي تجليات ذلك الجوهر.
ولئن كانت األعمال تجلو جوهر الشخص وتفسره ،فإنه في المقابل يمكن
أ ن يكون الشخص أو باألحرى ما نعرفه عن الشخص هو الذي يفسر لنا
ما غمض من أعماله ،فالشخص هاهنا ينهض لدور السياق الذي يعين
على تأويل العمل328".
وال تقتصر هذه الحجة على تزيين الشخص فحسب ،بل تسعى إلى تقبيحه
وتعييره  ،والسيما إذا كان المتكلم شاعرا ه ّجاء بامتياز ،يقدح في نزاهة
المهجو كما هو حال الحطيئة الذي هجا نفسه ،وهجا زوجته ،وهجا أفراد
مجتمعه.
 حجة السلطة ( : )Argument d’autoritéتقوم هذه الحجة على
استدعاء هيبة المتكلم وقوته ونفوذه في المجتمع.وقد تكون هذه الحجة
ذات طبيعة علمية ،أوذات طبيعة سياسية ،أو ذات طبيعة أدبية ،أو ذات
طبيعة دينية...وتستخدم حجة هؤالء في ترجيح كفة أطروحة ما على
أطروحة مخالفة ".وتختلف السلطة في حجة السلطة ،وتتعدد تعددا كبيرا،
فقد تكون اإلجماع أو الرأي العام أو العلماء أو الفالسفة أو الكهنوت أو
األنبياء.وقد تكون هذه السلط غير شخصية مثل الفيزياء ،أو العقيدة ،أو
الدين ،أو الكتاب المقدس ،وقد يعمد في الحجاج بالسلطة إلى ذكر
أشخاص معينين بأسمائهم على أن تكون سلطة هؤالء جميعا معترفا بها
من قبل جمهور السامعين ،في المجال الذي ذكرت فيه.

 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.334:208
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والعادة في الحجاج أال تكون الحجة بالسلطة الحجة الوحيدة فيه ،وإنما
تأتي هذه الحجة مكملة لحجاج يكون غنيا بحجج أخرى غير حجة السلطة
كما أنه كثيرا ما نعمد إلى الثناء على هذه السلطة قبل استخدامها حجة في
329
كالمنا".
وتكاد تجتمع الكتب والمؤلفات على أن حجة السلطة" مفهوم ذو صيغة
مجردة يفعل في كيانات المتقبلين من خالل ضرب من التسلط الرمزي
يقوى به اإلذعان ويترسخ من خالله االعتقاد في اآلراء والمواقف التي
ينوي باث الخطاب تمكينها في عقول سامعيه وترسيخها في عواطف
مستقبليه ،واتصال حجة السلطة بالتجريد المقولي ،مصدره أصلها الذي
ترد إليه ،نعني الدولة باعتبارها فكرة وتصورا تمارس فعلها الذكي من
خالل مؤسسات األمر والنهي ،بما هي تشكيالت مرئية لذلك الفعل
الذكي"330.
وللتمثيل ،فقد يستشهد الخطيب بسلطة اآليات القرآنية التي هي عين
الحقيقة واليقين من أجل التأثير في الجمهور بصحة وجهة نظره التي
يعرضها في ثنايا خطبته .ويعني هذا أن أقوال هللا حجة دامغة اليمكن
الطعن أو التشكيك فيها.لذا ،يتوسل الخطيب بسلطة القرآن رغبة في حث
السامعين على تمثل مجموعة من القيم واألخالق والخصال الفاضلة ،أو
ما يسمى باإليتوس ،مثل :الصبر ،والرضا  ،وحمد هللا ،والتحلي
بالوطنية ،واالستشهاد في سبيل هللا...
ويمكن الحديث عن السلطة السياسية ،إذا كان الخطيب رئيس دولة أو
أمير أو ملك أو خليفة أو سلطان ما .فضال عن سلطة القيم واألخالق التي
تملك حجية مجتمعية كبرى؛ بسبب عموميتها وكونيتها وسموها وتعاليها
من جهة ،وارتباطها بالعادات والتقاليد واألعراف والشرائع واألديان من
عبد هللا صولة :نفسه ،ص.335:330
 علي الشبعان :نفسه ،ص(207:الهامش).329
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جهة أخرى .وهذه القيم بمثابة مبادئ حجاجية كبرى راسخة في أذهان
الناس ومعتقداتهم ،تتسم بالمصداقية واليقين والرجحان وقوة الدليل
والحجة .وفي هذا السياق ،يقول أبو بكر العزاوي ":المبادئ الحجاجية
هي مجموعة من المسلمات واألفكار والمعتقدات المشتركة بين أفراد
مجموعة لغوية وبشرية معينة ،والكل يسلم بصدقها وصحتها ،فالكل يعتقد
أن العمل يؤدي إلى النجاح ،وأن التعب يستدعي الراحة ،وأن الصدق
والكرم والشجاعة من القيم النبيلة والمحببة لدى الجميع التي تجعل
المتصف بها في أعلى المراتب االجتماعية ،والكل يقبل أيضا أن انخفاض
ميزان الحرارة يجعل سقوط المطر محتمال ،وبعض هذه المبادئ يرتبط
بمجال القيم واألخالق ،وبعضها اآلخر يرتبط بالطبيعة ومعرفة العالم.
وإذا كانت المبادئ الحجاجية ترتبط باإليديولوجيات الجماعية ،فإنه من
الممكن أن ينطلق استدالالن من المقدمات نفسها ،ويعتمدا الروابط
والعوامل نفسها ،ومع ذلك يصالن إلى نتائج مختلفة ،بل متضادة .ولم
يفسر هذا إال باعتماد مبادئ حجاجية تنتمي إلى إيديولوجيات متعارضة،
لكن إلى جانب هذه المبادئ المحلية( )Topoi locauxالمرتبطة
بإيديولوجيات األفراد داخل المجموعة البشرية الواحدة ،هناك مبادئ
أخرى أعم ،وهي مشتركة بين جميع المجموعة اللغوية ،ومؤشر لها
داخل اللغة".331
إذاً ،البد للمحاجج من التسلح بحجة السلطة للدفاع عن وجه نظره ،وإقناع
السامعين بصحة دعواه ،مادمت مبنية على حجة السلطة المجردة أو
الحسية.
االتصال الرمزي :يعد الترابط الرمزي من أهم وجوه االتصال
التواجدي؛ لوجود عالقة بين الرامز والمرموز كالعالقة التشاركية
 أبو بكر العزاوي :نفسه ،ص.33:210
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وعالقة تبرير .ومن ثم ،يقوم الوصل الرمزي "على انتقال من الرمز
إلى ما يرمز إليه مثلما ينتقل من العلم إلى الوطن ومن الصليب إلى
المسيحية ومن شخص العاهل إلى الدولة .إن ماتثيره هذه األشياء المادية
من عواطف وأحاسيس يعود إلى مابين الرمز والمرموز إليه من عالقة
مشاركة أو تبرير فهذه العالقة هي التي تثير العاطفة الدينية أو الوطنية
في أمثلتنا المذكورة وعلى العالقة هي التي تثير العاطفة الدينية أو
الوطنية في أمثلتنا المذكورة ،وعلى هذا يكون للوصل الرمزي ،هو ربط
تواجدي ،دور كبير في التأثير في الكائنات التي صنعته وجعلت له داللة
ما .فمن الضر وري ،إذاً ،بالنسبة إلى صناع الحجاج أن يدرك مدى
اكتساب شيء ما طبيعة رمزية"332.

إذاً ،يقوم الرابط الرمزي بأدوار مهمة في تقوية الخاصية الحجاجية
للخطاب إقناعا واقتناعا.
الفرع الثالث :الحجج المؤسسة لبنية الواقع
التنبني هذه الحجج على الواقع ،بل تتصل به بشكل من األشكال".فهي"
تؤسس هذا الواقع وتبنيه ،أو على األقل تكمله وتظهر ما خفي من عالقات
بين أشيائه ،أو تجلي ما لم يتوقع من هذه العالقات ،وما لم ينتظر من
صالت بين عناصره ومكوناته."333.
أي :هي تلك الحجج التي تمكن من إثبات سابقة ،أو وضع قاعدة عامة ،أو
خلق قدوة كحجج التماثل " التي تستخدم تارة في بنينة حقيقة مجهولة ،وفي
اتخاذ موقف منها تارة أخرى ،كما سيبحث في االستعارات ،لكن ليس من
منظور شعري ،بل من منظور بالغي حجاجي يبين إلى أي حد تقوم
334
بتوجيه الفكر".
عبد هللا صولة :نفسه ،ص.336:333
 سامية الدريدي :نفسه ،ص.242:334
 الحسين بنوهاشم :نفسه ،ص.58:332
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وعليه ،تعمل بعض الحجج العقلية على بناء الواقع ،سواء بواسطة حاالت
خاصة كحجة المثال ،وحجة المثال التوضيحي ،وحجة القدوة من جهة ،أو
بواسطة القياس التمثيلي الذي يكمن في التمثيل واالستعارة من جهة
أخرى.
ومن هنا ،تستند الحجج المؤسسة للواقع إلى الشاهد أو االستشهاد
( ،( Exempleوالمثال أو المثل( ،)L’illustrationوالقدوة والقدوة
المضادة ،أو ما يسمى أيضا بالنموذج والنموذج المضاد ( Model et
 ،) l’antimodèleوالتماثل واالستعارة).(Analogie et Métaphore
ويرى محمد مشبال أن" المثال ( )Exempleوالمثال التوضيحي
( )Illustrationوالتمثيل (أو قياس التمثيل) ( )Analogieوسائل
حجاجية تلتقي في أمور وتفترق في أخرى ،وهي تمثل جميعها بالنسبة إلى
شاييم برلمان تقنيات حجاجية في الخطاب ،على الرغم من أنها لم تخضع
في خطاطته لمعيار تصنيفي مماثل؛ فبينما صنف حجة المثال بنوعيه
ضمن الحجج المؤسسة للواقع بوساطة الحاالت الخاصة إلى جانب حجتي
القدوة والقدوة المعكوسة ،فإن التمثيل يشكل عنده صنفا مستقال بذاته
يتضمن حججا أخرى من قبيل االستعارة ،وإن كان بعضهم اآلخر قد أدمج
جميع هذه الحجج المذكورة في صنف واحد عام هو الحجاج القائم على
التشابه؛ باعتبار أنها تظهر عالقات جديدة بين األشياء لم تكن قائمة أو
كانت خفية  ،تشابه بين المواقف يؤدي إلى تشابه في النتائج  ،حتى وإن
حرص على إدخال االستعارة ضمن صور األسلوب .ومهما يكن من
اختالف في التصنيفات التي خضعت لها هذه الحجج في مصنفات
البالغيين ومنظري الحجاج ،فإنها تحمل سمات مشتركة ،على الرغم من
335
وجوه االختالف في آليات اشتغالها".
واآلن ،سنقدم للقارئ كل حجة مؤسسة للواقع على حدة على الشكل التالي:

الشاهد أو االستشهاد:
 محمد مشبال :نفسه ،ص.79:212
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يعد الشاهد أو االستشهاد من المستندات األساسية لدعم المسار الحجاجي
ومساقاته بغية الدفاع عن أطروحة أو تفنيدها ،كاالعتماد على الشواهد
الدينية ،والشواهد اللغوية ،والشواهد التاريخية ،والشواهد الواقعية،
والشواهد األدبية ،والشواهد الشعرية ،والشواهد التفسيرية ،والشواهد
الحديثية...ومن هنا ،فالشاهد " بمثابة حالة خاصة يلجأ إليها الخطاب
لتأسيس الواقع رغبة في زيادة التصديق بأطروحة ما ،أو المساهمة في
تأسيسها كتنزيل الخاص منزل العام.
أما الفرق بين المثل والشاهد ،أن المثل أو (المثال ) يؤتى به في أول
الكالم من أجل تشكيل قاعدة عامة ،فهو يشبه االستقراء ،فكأنك تريد أن
تقول  :فالن اتخذ حرسا خاصا كما فعل الذين سبقوه فجنحوا إلى
الطغيان ،إذاً ،فالن سيجنح إلى الطغيان مثلهم.أما الشاهد ،فيأتي بعد
القاعدة لتقوية درجة التصديق بها ،وحضورها في الذهن .ومن هنا،
فاالستشهاد يؤدي دور التوضيح".336
وتكسب وفرة الشواهد وتنوعها الخطاب المعروض " حجة عالية،
ويضمن لبانيه إصابة ما عقد العزم عليه وتحصيل ما وجه النوايا إليه
وهو ما قضى بذلك وحتمه"337.
وهكذا ،يبدو لنا أن الشاهد من أهم اآلليات المهمة في تعضيد الحجاج
وإسناده ،وبناء الواقع من أجل إقناع اآلخر ،وجعله يقتنع بفكرة المتكلم
المتلفظ.

المثل أو المثال:

 رشيد لولو :حجاجية المثل في القرآن الكريم ،منشورات حمداوي الثقافية ،مطبعةالخليج العربي ،تطوان ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2017م ،ص.104:
337
 علي الشبعان :نفسه ،ص.312:336
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يعرف المثال بأنه المرور من حالة خاصة إلى تعميم كاالستقراء
عند أرسطو .وبذلك ،يكتسب المثال صفتي الثبات واالستدالل غير
القابلتين للشك أو الطعن فيهما .وبهذا ،يصبح المثال قاعدة عامة.
ويمكن القول  :إن المثال هو بمثابة الحجاج بالحالة الخاصة.ومن
أنواع المثال نذكر  :المثال التاريخي ،والمثال القائم على المقارنة،
والمثال القائم على سرد حكاية مثلية على لسان الحيوان أو الخرافة
واألمثولة ،و هدف هذه األنواع هو تبيان قاعدة عامة أو االستدالل
على دعوى ما  ،كما هو حال حكايات كليلة ودمنة التي تتخذ أبعادا
حجاجية بامتياز.ومن هنا ،فالمثل " حجة مرنة" ،يقدم قبل األطروحة
وبعدها ،أو بالموازاة معها؛ يستعمل المثل أيضا كوسيلة للدحض ،فيسمى
المثل المضاد الجدلي"338.
ويعج القرآن الكريم بحجاج المثال بشكل جلي ،كما يبدو ذلك في كثير من
السور القرآنية  ،والسيما سورة لقمان .وفي هذا الصدد ،يقول عبد المجيد
صا ً غنيا في ذاته من حيث تدشينه
الصغير":ربما مثّل القرآن الكريم ن ّ
داخل هذا الفكر ألدب " ضرب األمثال" أسلوبا في اإلقناع يبغي "
التقريب" واختزال المعنى ،وإفهام المتلقي بأقصر طرق االستدالل،
المقاص َد والغاياتِ ،ومن ثم فهو نص يتضمن إقراراً بقيمة التمثيل بصفته
أداة لتقريب مقاصده اإلصالحية وتفهيمها إلى الجمهور المتلقي ،في نفس
الوقت الذي ينيط بهذا التمثيل دورا يتجاوز مجرد "حصول" المعرفة
وإدراك العالقة بين النموذج والواقع ،وتقريب المسافة بينهما .بل إن

 محمد طروس :النظرية الحجاجية من خالل الدراسات البالغية والمنطقية واللسانية،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب ،طبعة 2005م ،ص.35:
338
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التمثيل في مواطن عديدة من القرآن ،عالوة على بعده المعرفي ،من شأنه
أن يحمل المتلقي على إدراك المقاصد األخالقية وااللتزام العملي بها339".
وعليه ،يختلف المثال من أرسطو إلى شاييم بيرلمان ،فالمثل عند أرسطو
هو استقراء.في حين ،يعد بناء تعميم عند بيرلمان.وفي هذا ،يقول محمد
مشبال ":خالصة القول في الحجاج بالحالة الخاصة؛ إنه إذا كان أرسطو
قد أقر بأن المرور من حالة خاصة إلى حالة خاصة أخرى يمنحنا شكال
حجاجيا بالغيا اصطلح عليه بالمثال ،تمييزا له عن االستقراء الجدلي
الذي يقوم على المرور من حالة أو حاالت خاصة إلى قاعدة عامة؛ فإن
بيرلمان لم يعتمد هذا التمييز ،فالمثال عنده يشكل بناء تعميم انطالقا من
حالة أو حاالت خاصة ،تمييزا له عن المثال التوضيحي الذي تتمثل
وظيفته الحجاجية في التأكيد والتبيين؛ أي :إن ما كان عند أرسطو
استقراء أصبح عند بيرلمان مثاال .كما أن عديدا من األمثلة التي ساقها
أرسطو لتبيين حجة المثال تعد أمثلة بيانية أو توضيحية ()Illustrations
باصطالح بيرلمان"340.
وعليه ،يملك المثال دورا أضيق عند بيرلمان من دوره عند أرسطو  ،كما
يقول أو ليفييه ريبول ،إنه الحجة التي تذهب من الواقعة إلى القاعدة.ومن
هنا ،يمكن أن نحاجج بقولنا :إن أيا كان يمكن أن يصبح مليارديرا ،مادام
هناك عامل صحف بسيط قد أصبح في الواقع مليارديرا .ومن هنا ،فلقد
انطلقنا من الواقعة لتعميم القاعدة.341
تكون المعارف :دور القياس
ـ عبد المجيد الصغير ( :التمثيل وخطاب التبرير)ّ ،
التمثيلي،تنسيق ناصر البعزاتي ،منشورات كلية اآلداب ،الرباط ،المغرب ،رقم  ،117طبعة
2005م.
ص 151 :
340
 محمد مشبال :نفسه ،ص.86:341
أوليفيي ريبول :مدخل إلى الخطابة ،ترجمة :رضوان العصبة ،أفريقيا الشرق ،الدارالبيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2017م ،ص.212:
339
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ويعني هذا أن المثال يقوي القاعدة ،أو يعضد االستنتاج العام .ويمكن أن
نبطل المثال بمثال نقيض أو مضاد .ومن ثم ،فالمثل هو نوع من التعميم
الكلي .وبالتالي ،يكون المثال واقعة خيالية أو واقعة حسية مستقاة من
الواقع المادي .و تعد حكايات (كليلة ودمنة) البن المقفع أمثاال وحكما
هدفها هو تعميم القاعدة القيمية واالجتماعية انطالقا من وقائع افتراضية
رمزية وواقعية في اآلن نفسه.

االستدالل بواسطة التمثيل:
يعرف االستدالل بالتمثيل بأنه بناء بنية واقعية تسمح بإيجاد أو إثبات
حقيقة بفضل تشابه في الصالت .342ويعني هذا أن ثمة عناصر متشابهة
ومتماثلة تعمل على تقوية الدور الحجاجي في عمليتي اإلقناع واالقتناع.
ومن أمثلته الجلية في البالغة العربية ما يسمى بالتشبيه التمثيلي؛ حيث
نشبه صورة بصورة أخرى ،كقوله تعالى﴿:مثل الذين اتخذوا من دون هللا
أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً ،وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو
كانوا يعلمون﴾ 343.
إذاً ،يعد التمثيل صورة أسلوبية حجاجية بامتياز .ومن ثم ،إذا كان المثال
يقوم على تشابه بين موقفين أو حالتين أو وضعيتين ،فإن التمثيل " يقوم
على تشابه بين عالقتين أو بنيتين؛ إنه يجسد الشكل غير المباشر للمشابهة
الماثل في الصيغة اآلتية:
(أ) بالنسبة إلى (ب)= (ج) بالنسبة إلى (د)
(ب) بيد أنه إذا كان التناسب في هذه الصيغة الرياضية يفيد بالضرورة
التساوي؛ فإنه في مجال البالغة والتواصل يفيد المشابهة"344.

 أوليفيي ريبول :مدخل إلى الخطابة ،ص.215:343
 اآلية  ،41سورة العنكبوت.344
 محمد مشبال :نفسه ،ص.99:342
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إذاً ،يعني االستدالل بواسطة التمثيل أن ثمة عالقات تشابه وتماثل بين
الخطاب والواقع لم تكن موجودة من قبل ،كالربط بين المقيس والمقيس
عليه ،والعالقة الموجودة بين المشبه والمشبه به ،والمستعار له والمستعار
منه ،سواء أكانت تلك االستعارات ميتة أم حية.
ومن هنا ،ف التمثيل عملية فكرية ،تقوم على تشبيه أمر بآخر في العلة التي
كانت هي السبب في حدوث ظاهرة من ظواهره ،واعتبار هذا الشبه كافيا
لقياس األمر على اآلخر في أن له مثل ظاهرته. 345
ومن أمثلته من القرآن الكريم قوله تعالى﴿ :مثلهم كمثل الذي استوقد نارا
فلما أضاءت ما حوله ذهب هللا بنورهم وتركهم في ظلمات
346
اليبصرون﴾.
ولقد أولى كل من بيرلمان وتيتيكا أهمية خاصة لالستدالل بالتمثيل في
كتابهما ( المصنف في الحجاج ـ البالغة الجديدة ) ،وتكمن أهميته بحسب
المؤلفين في كونه أداة برهنة ،فهو ذو قيمة حجاجية ،تظهر باألساس
حينما ننظر إليه على أنه تماثل بين البنى ،وفق الصياغة التالية :إن
العنصر[أ] يمثل بالنسبة إلى العنصر[ب] ما يمثله العنصر[ج] بالنسبة إلى
العنصر[د]  .فهو ال يقوم على مجرد عالقة المشابهة فقط ،بقدر ما يقوم
على تشابه عالقة.347
إذاً ،يعد التمثيل من األدلة الخطابية التي تهدف إلى اإلقناع ،وهو يصلح
لمخاطبة جميع الناس على اختالف مراتبهم في الثقافة والفهم .ومن هنا،
فالتمثيل هو نموذج الحجاج بامتياز ،كما يقول طه عبد الرحمن " :كما ال
يخفى على ذي بصيرة أن نموذج الحجاج هو قياس التمثيل ،إذ من

ـ رشيد لولو :نفسه ،ص.97:
346
 سورة البقرة ،اآلية  ،17القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.347
- Chaim Perelman, Olbrechts-tyteca, Ibid, p: 500-501.
345
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المعروف أنه هو االستدالل الذي يختص بالخطاب الطبيعي في مقابل
البرهان الذي هو االستدالل الذي يختص بالقول الصناعي".348
ومن هنا ،يتبين لنا أن التمثيل من أهم اآلليات الحجاجية اإلستراتيجية التي
بها يبنى الواقع الخطابي .وبالتالي ،يهدف إلى إغناء الخطاب عن طريق
االستدالل الحجاجي ،وخلق المشابهة العالئقية بين البنى والوضعيات.

البند الرابع :النموذج وعكس النموذج
يعد النموذج (  ،)le modèleأو عكس النموذج ( l'anti-
 ،349)modèleمن اآلليات المهمة في بناء الحجاج اإلقناعي واالقتناعي
على حد سواء.ويعني هذا أن المفهومين معا يؤديان دورا مهما في إثراء
الخطاب الحجاجي ،وإغنائه بمقومات المحاجة .ومن هنا ،يشكل النموذج
أو القدوة " حجة تقوم أساسا على السلوك اإلنساني بما يحمله من قيمة
إيجابية أو سلبية(خير  /شر ) .ففي الحالة األولى ،يقدم النموذج األمثل
لالقتداء ،وهو ما قد نسميه "القدوة" .وفي الحالة الثانية ،يقدم عكس
النموذج من أجل تحذير السامع بعدم االقتداء به .ويستمد النموذج وعكسه
حجاجيته من االستعداد الفطري عند اإلنسان لالقتداء بالنماذج الصالحة،
وترك االقتداء بالنماذج السيئة".350
وقد يكون النموذج الذي يقصده المحاجج نموذجا عقليا مجدردا ،أو نموذجدا
ماديدددا محسوسدددا ،كدددأن نقتددددي بدددالنموذج المجدددرد العقالندددي المعتزلدددي فدددي
تدرجيح مداهو عقلدي علددى مداهو نصدي ،أو نقتدددي بشدخص معدين باعتبدداره
نموذجا ماديا محسوسا كاالقتداء بطه حسين  ،مثال.
ـ طه عبد الرحمن :اللسان والميزان ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 1988م،ص .232 :
349
- Chaïm Perelman , Olbrechts-tyteca : Ibid, p: 488
350
 رشيد لولو :نفسه ،ص.103:348
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الفرع الرابع :الحجج الموظفة للقيم
يعتمد المحاجج علدى منظومدة القديم مدن أجدل توجيده حجاجده نحدو أهدداف
معينددة ،أو مددن أجددل إقندداع المخاطددب.ومن ثددم ،فددالقيم هددي مجموعددة مددن
األخالقيات التي اكتسبها المجتمع بشكل جماعي إلى أن أصبحت لها قوتهدا
اإلقناعيدددة  .فالخطيدددب قدددد يتسدددلح فدددي خطبتددده بدددالقيم التدددي تعدددارف عليهدددا
المجتمع بغية التأثير في الجمهور ،واستمالته وجدانا وعقال واقتناعا .ومدن
ثددم ،فالمح داجج " يعتمددد قيمددا ينتقيهددا بدقددة بحيددث تالئددم أهدافدده الحجاجيددة
وغايددات خطابدده المنشددودة ، ،فتددرى المددتكلم يددرفض فكددرة مددا بحجددة أنهددا
تعددارض قيمددا معينددة  ،ويدددعو إلددى موقددف باسددم قيمددة محددددة وينعددي علددى
الخصم سلوكا ما ألنه يتنافى مع قيمة واحدة أو مجموعة

قيم351".

ويمكددن الحددديث عددن قدديم كونيددة تهددم اإلنسددانية جمعدداء كالحددب ،والخيددر،
والجمال ،والخير ،والصدق ،والواجب ،وقيم خاصة بجماعة ما...

الفرع الخامس :الحجج التي توظف المشترك العام
يقصد بدذلك مدا يسدمى باالتفداق المسدبق .وفدي هدذا ،يقدول محمدد مشدبال":
باإلضدددافة إلدددى هدددذه التقنيدددات الحجاجيدددة التدددي تقدددوم عليهدددا إسدددتراتيجية
اللوجدوس مندذ أرسدطو حتدى بيرلمدان ومدن جداء بعدده ؛ هنداك مدا يصددطلح
عليددده باالتفددداق المسدددبق  ،وهدددو مجموعدددة مدددن المسدددلمات والمقتضددديات
المشددددتركة بددددين المددددتكلم والسددددامع ،وتشددددكل أسدددداس الحجدددداج أو نقددددط
 سامية الدريدي :نفسه ،ص.242:219

351

ارتكازه.وقد تطور هذا المفهوم في بالغة الحجاج ،ولم يعد محصورا فدي
مجموعدة مدن المواضدع المشدتركة ذات الطدابع التجريددي التدي أشدار إليهدا
أرسددطو (موضددع الكددائن ،وموضددع الممكددن ،وموضددع الكددم) ،وطورهددا
بيرلمدان فدي مدا اصدطلح عليده بمواضدع التفضديل (موضدع الكدم ،وموضدع
الكيددف ،وموضددع الترتيددب ،وموضددع الكددائن ،وموضددع الجددوهر ،وموضددع
الشخصية) ،ولكنها تشدمل أيضدا المسدلمات بمفهومهدا الممتلدئ الددال علدى
اآلراء واألفكار والقيم والبديهيات واألحكام المشتركة".
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ومن هنا ،تشكل المواضع المشتركة المحلية شكال من العالقة بدين المنطدق
والواقددددددع ،تؤسددددددس بفضددددددل الصددددددلة بددددددين القضددددددية العامددددددة والقضددددددايا
الخاصدددة.ويمكن القدددول بدددأن الحجدددج المشدددتركة هدددي مجمدددوع" المعدددارف
الخاصة بموضوع المحاججدة المتعاقدد عليهدا ضدمنيا ،أو مدا يسدمى بقاعددة
الحجج المشتركة ( ،)Toposالحتماله عدم إعادة المساءلة ،ولكونده بمثابدة
ميثدداق مسدلم بدده مددن لدددن األطددراف المتندداظرة ،يفهددم مددن اإلحالددة والتلمدديح
مثل اآلثار السائرة واألقوال المأثورة ،والقيم العليا القابلدة ألن تشدكل هويدة
موحدة ،ومن المتخيل الجماعي المخدول للمحداجج تكدوين صدورة إسدقاطية
عن مخاطبه ،إضافة إلى صورته الفعلية أو المسبقة.
فدددالحس المشدددترك -بهدددذا -يعدددد جسدددرا واصدددال بدددين أطدددراف المحاججدددة،
لنهوضده بتقلدديص المسددافة الفاصددلة دون إلغائهدا تمامددا ،ألن إلغاءهددا إيقدداف
لمسدددار المحاججدددة ،أو إجراؤهدددا علدددى غيدددر مجراهدددا ،ذلدددك أن افتدددراض
 محمد مشبال :نفسه ،ص.74:220
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المشدترك اليلغدي الخددالف ،وإنمدا يبنددي مقددمات أوليدة تحتدداج إلدى عمليددات
استداللية مضافة".
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هذه ،إذاَ ،أنواع الحجج الفاصلة والواصلة التي يستند إليها حجاج االقتنداع
عنددد شدداييم بيرلمددان وأوتريخددت تيتيكددا ،كمددا يظهددر ذلددك جليددا فددي كتابهمددا
المشترك (المصنف في الحجاج :البالغة الجديدة).

المطلب الرابع :نظريـــــة الحجـــاج اللغـــوي
تهدف نظرية الحجاج اللغوي أو اللساني ( l’argumentation dans la
 )langueالتي وضعها كل من أنسكومبر ( )ANSCOMBRE J.Cو
أزوالد ديكرو( 354)O.Ducrotإلى دراسة الجوانب الحجاجية في اللغة
ووصفها انطالقا من فرضية محورية أال وهي " أننا نتكلم عامة بقصد
التأثير".أي :تحمل اللغة ،في طياتها  ،بصفة ذاتية وجوهرية ،وظيفة
حجاجية تتجلى في بنية األقوال ذاتها ،صوتيا ،وصرفيا ،وتركيبيا،
ودالليا.ومن ثم " ،تنتمي دراسة الحجاج إلى البحوث التي تسعى إلى
اكتشاف منطق اللغة.أي :القواعد الداخلية للخطاب ،والمتحكمة في تسلسل
األقوال وتتابعها بشكل متنام وتدريجي .وبعبارة أخرى ،يتمثل الحجاج في
إنجاز تسلسالت استنتاجية داخل الخطاب355".
وعليه ،تندرج نظرية الحجاج اللغوي ضمن النظريات الداللية الحديثة
التي تقدم تصورات جديدة حول المعنى ،وتقترح مقترحات جادة حول
أمينة الدهري :نفسه.139 ،-ANSCOMBRE J.C., DUCROT. O : L’argumentation dans la langue,
Bruxelles, Mardaga, 1983.
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كثير من القضايا والظواهر اللغوية ،وتتجاوز مجموعة من المشاكل
المنطقية الكالسيكية  ،وخاصة المشاكل المرتبطة بالدور التفسيري لمفهوم
الصدق( .356)véritéوينضاف إلى ذلك أن وظيفة اللغة األساسية ليست
هي الوظيفة التواصلية اإلخبارية ،بل هي الوظيفة الحجاجية .ويعني هذا
أن الوظيفة التواصلية وظيفة ثانوية ليس إال.
وتتعارض النظرية الحجاجية اللغوية مع مجموعة من النظريات
الحجاجية الكالسيكية ،مثل التي تنتمي إلى البالغة الكالسيكية كما عند
أرسطو ،أو التي تنتمي إلى البالغة الحديثة كما عند
بيرلمان( ،)Perlmanوأولبريخت تيتيكا) ، (Tytecaaوميشيل
مايير) ،..(Michel Meyerأو التي تنتمي إلى المنطق الطبيعي كما عند
جان بليز غرايس(...)Grize
ومن ثم ،تنطلق هذه النظرية من تصورات أزوالد ديكرو  ،كما بينها
بشكل جلي في نظريته الحجاجية سنة 1973م .ومن ثم ،فهي نظرية
لسانية تعنى بالوسائل اللغوية الحجاجية التي تتضمنها اللغات الطبيعية،
مع دراسة األهداف الحجاجية  ،ورصد تأثيرها التداولي في المستمع.
ويعني هذا أن األقوال اللغوية تحمل في جوهرها مؤشرات لسانية ذاتية
تدل على طابعها الحجاجي ،دون أن يكون ذلك متعلقا بالسياق التداولي
الخارجي.
وإذا قلنا :المغاربة أفارقة ،زيد مغربي ،إذاً ،زيد أفريقي ،فهذا برهان أو
قياس منطقي حتمي وضروري.
أما إذا قلنا :انخفضت درجة البرودة ،إذاً ،سيمرض زيد .فهذا حجاج أو
استدالل طبيعي غير برهاني يحمل استنتاجا احتماليا.
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ويعني هذا أن اللغة اإلنسانية لغة حجاجية ومنطقية من داخل بنيتها
اللغوية الداخلية .وقد استفاد دوكرو من نظرية أفعال الكالم كما عند
سورل وأوستين وغرايس .وأضاف دوكرو فعلين :فعل االقتضاء ،وفعل
الحجاج .وينضاف إلى هذا أن الحجاج يتميز عن البرهان أو االستدالل
المنطقي بكونه يتأسس على بنية األقوال اللغوية و تسلسلها واشتغالها
داخل الخطاب.
وإليكم هذه األمثلة:
 " أنت مرهق ،إذاً ،فأنت في حاجة إلى الراحة".
تتضمن هذه الجملة دالالت حجاجية ،فهناك الحجة أو الدليل(أنت مرهق)،
والنتيجة( أنت في حاجة إلى الراحة) .و الدليل على الطبيعة الحجاجية
لهذه الجملة هو وجود الرابط الحجاجي( :إذاً) .وقد يكون هذا الرابط
مضمرا ،وتكون النتيجة أيضا مضمرة بدورها كما في هذه الجملة:
 "أنت مرهق  .أنت في حاجة إلى الراحة".
وهكذا ،يتبين لنا أن الحجج اللغوية سياقية تتحدد حجيتها بالسياق اللغوي،
فقد تكون العبارة الواحدة إما حجة ،وإما نتيجة .ومن جهة ثانية ،تكون
الحجج اللغوية نسبية مادامت هناك حجج مضادة محتملة من المستمع.
وهنا ،يمكن القول :إن هناك حججا قوية ،وحججا ضعيفة ،وحججا أوهى،
وحججا أضعف...كما تكون هذه الحجج قابلة لإلبطال .ويعني هذا أن
الحجاج اللغوي" نسبي ومرن وتدريجي وسياقي بخالف البرهان المنطقي
والرياضي الذي هو مطلق وحتمي"357.
وتسمى العالقة التي تجمع بين الحجة والنتيجة العالقة الحجاجية ،وهي
تختلف جذريا عن االستلزام أو االستنتاج المنطقي .ويمكن الحديث أيضا
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عن السلم الحجاجي الذي يتكون من فئة حجاجية موجهة ،ويتكون من
مجموعة من الدرجات في القوة والضعف.
وللتمثيل ،نقول:
 -1حصل علي على دكتوراه الدولة
 -2حصل علي على اإلجازة.
 -3حصل علي على البكالوريا.
يالحظ أن هذه الجمل الحجاجية تنتمي إلى الفئة الحجاجية نفسها ،وإلى
السلم الحجاجي نفسه ،وتؤشر على نتيجة مضمرة  ،تتمثل في كفاءة علي،
وتثبيت مكانته العلمية المتميزة .بيد أن الدليل القوي على مكانته العلمية
وكفاءته المعرفية يدل عليه الدليل القوي أال وهو الحصول على
الدكتوراه .ومن ثم ،ينبني السلم الحجاجي على قوانين ثالثة :قانون النفي
(ليس علي مجتهدا ،إنه لم ينجح في االمتحان) ،وقانون القلب( لم يحصل
علي على الدكتوراه ،بل لم يحصل على الماجستير) ،وقانون الخفض أو
الدونية مثل( :الجو ليس باردا ،لم يحضر كثير من األصدقاء إلى الحفل).
وهناك مفهوم آخر مرتبط بالسلم الحجاجي" هو مفهوم الوجهية أو االتجاه
الحجاجي( .)L’orientation argumentativeويعني هذا المفهوم أنه
إذا كان قول ما يمكن إنشاء فعل حجاجي ،فإن القيمة الحجاجية لهذا
القول يتم تحديدها بواسطة االتجاه الحجاجي ،وهذا األخير قد يكون
صريحا أو مضمرا ،فإذا كان القول أو الخطاب معلما (.)marquéأي:
مشتمال على بعض الروابط والعوامل الحجاجية ،فإن هذه األدوات
والروابط تكون متضمنة لمجموعة من اإلشارات والتعليمات التي تتعلق
بالطريقة التي يتم بها توجيه القول أو الخطاب.أما في حالة كون القول
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غير معلم ،فإن التعليمات المحددة لالتجاه الحجاجي تستنتج إذاك من
األلفاظ والمفردات  ،باإلضافة إلى السياق التداولي والخطابي العام".358
عالوة على ذلك ،تشتمل اللغة العربية على مجموعة من الروابط
الحجاجية ،مثل :لكن ،وبل ،وإذاً ،وإذن ،وحتى ،وكي ،والم التعليل،
والسيما ،وإذ ،وألن ،وبما أن ،ومع ذلك ،وربما ،وتقريبا ،وإنما،
وما....إال ،وإنما ،وبيد أن...
وتستتبع هذه الروابط عالقات حجاجية قائمة على الحجج والنتائج ،وقد
تكون هذه الروابط صريحة أو مضمرة حسب السياق التداولي .ومن ثم،
) (O.Ducrotوأنسكومبر )(J.C.Anscombreعن
يتحدث ديكرو
التداوليات المندمجة ( )La pragmatique intégréeالتي تقرن الحجة
بالنتيجة بواسطة الروابط الحجاجية .وهذا ما دفع ديكرو إلى التفكير في
وضع مقاربة حجاجية لسانية تهدف إلى وصف هذه الروابط اللغوية في
سياقها التداولي بعيدا عن وصفها النحوي التقليدي .كما ينبغي التمييز -
حسب دوكرو -بين الروابط الحجاجية ( )les connecteursوالعوامل
الحجاجية ( ،)les opérateursفالروابط الحجاجية هي التي تربط بين
قولين أو بين حجتين على األصح أو أكثر ،وتسند لكل قول دورا حجاجيا
محددا حسب السياق التداولي .ومن بين هذه الروابط :بل ،لكن ،حتى،
السيما ،إذن ،بما أن ،إذ...إلخ.
أما العوامل الحجاجية ،فهي ال تربط بين حجة وأخرى ،بل تقوم بدور
حصر اإلمكانات الحجاجية وتقييدها داخل ملفوظ حجاجي معين .ومن
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أدواته " ربما ،وتقريبا ،وكاد ،وقليال ،وكثيرا ،وما...إال ،وجل أدوات
الحصر والقصر.359
وعلى العموم ،فثمة أنماط عدة من الحجج ،مثل :الروابط المدرجة للحجج
(حتى ،وبل ،ولكن ،ومع ذلك ،وألن ،)...والروابط المدرجة للنتائج ،مثل:
( إذن ،إذاً ،وبالتالي ،)...والروابط التي تدرج حججا قوية ( حتى ،بل،
لكن ،السيما ،)..والروابط التي تدرج حججا ضعيفة ،وروابط التعارض
الحجاجي ،مثل( :ب ل ،ولكن ،ومع ذلك ،)...وروابط التساوق الحجاجي،
مثل( ،حتى ،والسيما.)..
أما المبادئ الحجاجية ،فهي بمثابة ضمان للروابط الحجاجية ،وتقابل ما
يسمى بمسلمات االستنتاج المنطقي في المنطق الصوري والرياضي،
ولها خصائص ومميزات وقواعد ومبادئ عدة ،منها :أنها مجموعة من
المعتقدات واألفكار المشتركة بين األفراد داخل مجموعة بشرية معينة.
كما تتصف بالعمومية.أي :تصلح لعدد كبير من السياقات المختلفة
والمتنوعة ،وتتميز بالتدرج من خالل االنتقال من الحجة إلى النتيجة،
والعكس صحيح أيضا.
وهناك مبدأ النسبية.أي  :قابلية الحجة المعروضة للتفنيد والنفي واإلبطال
بحجة مضادة قوية  ،أو تكون الحجة الواردة في الملفوظ قابلة لنفيها ،كأن
نقول :اجتهد ،إذن تنجح ،وربما قد تؤدي الحجة إلى نقيضها أال وهو
الفشل.
وللتمثيل( :سينجح زيد ألنه مجتهد) ،وتترجم المبدأ الحجاجي لهذه الجملة
بالشكل التالي :كلما كان زيد مجتهدا ،كان يستحق النجاح ،أو يؤدي
359

-O. Ducrot :(notes sur l’argumentation et l’acte d’argumenter),
Cahiers de linguistique française, Genève, no : 4,1982 ; (opérateurs
argumentatifs et visée argumentative), Cahiers de linguistique
française, Genève, no : 5,1983.
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االجتهاد إلى النجاح ،أو تكون فرص نجاح زيد بقدر عمله واجتهاده.وفي
هذا الصدد ،يقول أبو بكر العزاوي ":المبادئ الحجاجية هي مجموعة من
المسلمات واألفكار والمعتقدات المشتركة بين أفراد مجموعة لغوية
وبشرية معينة ،والكل يسلم بصدقها وصحتها ،فالكل يعتقد أن العمل يؤدي
إلى النجاح ،وأن التعب يستدعي الراحة ،وأن الصدق والكرم والشجاعة
من القيم النبيلة والمحببة لدى الجميع التي تجعل المتصف بها في أعلى
المراتب االجتماعية ،والكل يقبل أيضا أن انخفاض ميزان الحرارة يجعل
سقوط المطر محتمال ،وبعض هذه المبادئ يرتبط بمجال القيم واألخالق،
وبعضها اآلخر يرتبط بالطبيعة ومعرفة العالم.
وإذا كانت المبادئ الحجاجية ترتبط باإليديولوجيات الجماعية ،فإنه من
الممكن أن ينطلق استدالالن من المقدمات نفسها ،ويعتمدا الروابط
والعوام ل نفسها ،ومع ذلك يصالن إلى نتائج مختلفة ،بل متضادة .ولم
يفسر هذا إال باعتماد مبادئ حجاجية تنتمي إلى إيديولوجيات متعارضة،
لكن إلى جانب هذه المبادئ المحلية( )Topoi locauxالمرتبطة
بإيديولوجيات األفراد داخل المجموعة البشرية الواحدة ،هناك مبادئ
أخرى أعم ،وهي مشتركة بين جميع المجموعة اللغوية ،ومؤشر لها
داخل اللغة360".
ومن المعلوم أن هناك أنواعا عدة من المعاني ،سواء أكان المعنى ظاهرا
أم باطنا .ومن أنواع المعنى الظاهري :المعنى الحرفي ،والمعنى
القضوي ،والمعنى البنيوي ،والمعنى المعجمي ،والمعنى اإلخباري
اإلعالمي....
ومن أنواع المعنى الباطني :االقتصاء ،واالستلزام الداللي ،والتضمين،
واالستلزام الحواري ،والقيمة الحجاجية أو المعنى الحجاجي.
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وإذا كان العديد من اللغويين والفالسفة والمناطقة منذ أفالطون إلى
اللسانيات الحديثة يرون أن وظيفة اللغة إخبارية وصفية تصف العالم
وتمثله .بمعنى أن اللغة لها وظيفة وصفية تمثيلية ،فإن النظرية الحجاجية
اللسانية ترى أن اللغة وظيفتها األساسية حجاجية ليس إال ،أما باقي
الوظائف األخرى كالوظيفة التواصلية فهي ثانوية .ومن ثم ،تربط
النظرية الحجاجية القول بالوظيفة  ،أو المقصدية ،أو المقام السياقي
التداولي .ومن ثم ،ال يعتمد تسلسل األقوال والجمل في الخطاب المعنى
اإلخباري أو المحتوى اإلعالمي ،وإنما يعتمد باألساس على المعنى
الحجاجي أو القيمة الحجاجية للقول .ومن هنا ،فما يهم النظرية الحجاجية
هو دراسة كيفية اشتغال األقوال داخل خطاب ما.أي :رصد تسلسلها
وتواليها دا خل الخطاب بصورة استنتاجية .أي :تدرس منطق الخطاب
تواليا وتدرجا .ويعني هذا ربط القول دائما بمقصديته التداولية والسياقية
والمقامية .فجملة( :السماء صافية) ليس فيها إخبار تواصلي ،بل هناك
وظيفة تداولية تتمثل في :لنخرج في نزهة ،هناك معنى حجاجي.
وعليه ،فلقد اهتم دوكرو منذ  2004م باللسانيات الحجاجية باعتبارها
اتساقا بين الجمل والملفوظات .وقد أشار إلى مجموعة من أنواع الحجاج
كحجاج الوصل ،وحجاج الفصل ،وحجاج التناقض ،وحجاج الشرط،
وحجاج التقييد ،وحجاج التضمن ،وحجاج التعارض ،وحجاج االستنتاج،
وحجاج السبب ،وحجاج الهدف...
ويعني هذا أن الجملة حجاجية بطبيعتها وفطريتها ،تحمل ،في طياتها،
آثارا حجاجية واستداللية.
وتعتمد منهجية دوكرو على وصف الشواهد اللغوية أو النصية في ضوء
رؤية لغوية حجاجية تركيبا وداللة وتداوال  ،بالتركيز على مجموعة من
المفاهيم اإلجرائية  ،مثل :الروابط الحجاجية ،والعوامل الحجاجية،
والمبادئ والعالقات الحجاجية ،والسلم الحجاجي ،و األدلة الممكنة
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والمحتملة ،واإلبطال ،والدليل األقوى ،والسياق ،والمقصدية ،ومراتب
السلم الحجاجية ،والنتائج ،والقوة الحجاجية ،واالستعارة الحجاجية التي
تشير إلى أن األقوال االستعارية أعلى حجاجية من األقوال العادية.

المطلب الخامس :الحجاج الخطــــابي
لقد ارتبطت نظرية الحجاج الخطابي ،أو الخطاب الحجاجي ،أو الحجاج
في الخطاب بمجموعة من المنظرين والدارسين الحجاجيين ،السيما
المنظرة روث أموسي (  )Ruth Amossyكما في مجموعة من كتبها
خاصة ( الحجاج في الخطاب) ، 361وميشيل مايير (،) Michel Mayer
وفايركلوث ( ،)Faircloughوموشلر( ، )Moeschlerودومينيك
مانكونو(... )Maingueneau
ويهدف هذا الخطاب إلى استعراض اآلليات التي يشتغل بها الحجاج في
خطاب ما ،سواء أكان هذا الخطاب سياسيا أم فلسفيا أم إشهاريا أم أدبيا أم
قضائيا ...ويعني هذا أن الهدف من هذا الخطاب هو استجالء مختلف
األدوات والروابط واإلستراتيجيات التي ينبني عليها الخطاب الحجاجي
في إيصال رسائل المتكلم إلى السامع للتأثير فيه ،أو إقناعه سلبا أو إيجابا.
ومن المعروف أن ثمة مجموعة من األقوال والنصوص األدبية
والخطابية المختلفة التي تحمل في طياتها مقصدية حجاجية هدفها إقناع
الغير والتأثير فيه .وفي الوقت نفسه ،هناك نصوص وخطابات ال تهدف
إلى الحجاج إطالقا .وعلى الرغم من ذلك ،يمكن استجالء البعد الحجاجي
في هذه النصوص إما بطريقة مباشرة ،وإما بطريقة غير مباشرة .وفي
هذا الصدد ،يقول بنيفنست ( )Benvenisteمعرفا الخطاب  ":يستلزم كل
- Amossy, Ruth : L’argumentation dans le discours ,Paris,
Colin,2006 .
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تلفظ وجود متكلم وسامع ،فيحاول المتلفظ أن يؤثر في اآلخر بشكل من
األشكال"362.
ويعني هذا أن الخطاب دائما عبارة عن عملية تفاعلية وتواصلية وتداولية
تحضر فيها أطراف ثالثة :المرسل ،والمرسل إليه  ،والرسالة .ومن ثم،
يعبر المرسل عن مجموعة من النوايا والرغبات والمقصديات المباشرة
وغير المباشرة إليصالها إلى السامع المفترض .ومن ثم ،يعني الكالم
تبادل اإلرساليات ،وكل قول هو فعل خاصة إذا كانت اإلرساليات عبارة
عن جمل إنشائية وحوارات استلزامية أو أفعال كالمية ،كما نجد ذلك في
الحوارات العادية أو غير العادية (النصوص المسرحية ،والحوارات
السينمائية ،والمناظرات) .وبالتالي ،ترى كيربرات أوريكشيوني
( )(Kerbrat-Orecchioniأن الكالم يعني التبادل ،والتبادل يعني تغير
الحوارات363.
ومن زاوية أخرى ،يرى شارودو ( )Charaudeauأن الخطاب
الحجاجي يقوم على ثالثة مبادئ رئيسية:
أوال ،مبدأ الغيرية القائم على وجود المتكلم المتلفظ والمخاطب السامع؛
ثانيا ،مبدأ التأثير حينما يقترن الملفوظ بوظيفة التأثير في الغير؛ وثالثا،
مبدأ السيطرة الذي يقوم به المتكلم حينما يمتلك سلطة اللغة والحقيقة؛ ألن
اللغة  -حسب روالن بارت -سلطة ،ومصدرها السلطة .فالذي يمتلك زمام

362

- Benveniste, Emile : Problèmes de linguistique générale, t. 2
Paris : Gallimard, 1974, p : 241.
363

- Kerbrat-Orecchioni, Catherin : Les interactions verbales, t. I,
Paris : Colin1990.P : 54-55.
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اللغة يمتلك سلطة التصرف واألمر والنهي والتوجيه عن طريق التأثير
واإلقناع.364
وهل يعني هذا أن جميع النصوص والخطابات حجاجية بالضرورة؟ لقد
أثبت أرسطو في كتابه (البالغة) أن الحجاج ال يتحقق بشكل جلي إال في
بعض األجناس ،مثل :الخطاب القضائي ،والخطاب االستشاري،
والخطاب البرهاني .بيد أن بيرلمان( )Perelmanقد وسع إمبراطورية
الحجاج لتشمل مجموعة من الخطابات ،مثل :الخطاب الفلسفي واألدبي
واالجتماعي واألخالقي واالقتصادي وغيرها من الخطابات التي تتضمن
حجاج األطروحات ،وتحوي وجهات النظر المختلفة.
ويرى أوليرون ( )Oléronأن مسعى الخطاب الحجاجي هو أن يجعل
المرسل ،سواء أكان فردا أم جماعة ،ذلك السامع المخاطب  ،أو مجموعة
من السامعين يتقبلون وضعية ما  ،بواسطة مجموعة من الحجج واألدلة
التي يكون الهدف منها هو تثبيت رأي  ،أو إظهار الحقيقة  ،أو تبيانها ،
أو تفنيدها365.
ويرى بريتون ( ) Bretonأن الحجاج ينتمي إلى عائلة األفعال اإلنسانية
التي هدفها اإلقناع ،ومن خصوصياتها التسلح ببرهنة عقلية حجاجية،
366
ضمن سياق تواصلي ما.
ويذهب الهولندي فان إمرين( ،)Van Eemerenوجماعة أمستردام التي
بلورت التداولية الجدلية ،إلى أن الحجاج يتحدد باعتباره فعالية لفظية
- Charaudeau, Patrick. : Le discours politique. Les masques du
pouvoir .Paris : Vuibert.2005, P : 12.
364

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

365

-Breton, Philippe : L’argumentation dans la communication,
Paris : La Découverte,1996.P :3.
366
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واجتماعية للعقل ،هدفه هو تثبيت وضعية حجاجية لدى الغير ،في
وضعية جدالية ما بالزيادة فيها ،أو النقص منها  ،باستخدام مسار حجاجي
يقوم على التوضيح والتصديق والتفنيد والتعارض في ضوء حكم
عقالني.367
وبالنسبة لغرايس ( )Grizeيرى أن المحاجج يجعل الغير موضوعا
للتحريض والحث والتطويع والتحفيز  ،بتبادل اآلراء إقناعا وتأثيرا،
و تعديل آرائه ومواقفه ووجهات نظره ،أو تثبيت بعض آرائه ،أو تعتيم
األخرى ،أو اقتراح أشياء أخرى368.
وقد وسعت روث أموسي ( )Ruth Amossyمفهوم الحجاج ليكون أكثر
اتساعا  ،فهي ترى أنه بمثابة محاولة حجاجية جادة لتغيير رؤى العالم
عند الغير ،أو التأثير فيه ،أو تقوية هذه الرؤى عن طريق وسائل
اللغة.369
وقد توسع تعريف الحجاج أيضا مع بيرلمان الذي يرى أن الحجاج بمثابة
محاولة لتقييد السامع بأطروحة معينة ،والتركيز على طريقة التفكير
والرؤية واإلحساس؛ مما يجعل هذا التعريف الموسع أقرب إلى فن
البالغة المرتبط بفن التأثير واإلقناع .فيشمل هذا الحجاج جميع الخطابات
التي يحضر فيها الغير الخاص أو العام واقعا أو افتراضا  ،وبالضبط في

367

- Van Eemeren, Frans H., Grootendorst, Rob and Snoek
Hoekemans, Francesca. : Fundamentals of Argumentation Theory.
NJ / London, Erlbaum, 1996, p: 53.
368

- Grize, Jean-Blaize : Logique et langage, Paris, Ophrys, 1990, p :
41.
-Amossy, Ruth : L’argumentation dans le discours, Paris, Colin
,2006
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خطابات كل من :علم اللغة ،وعلم النفس ،وعلم النفس االجتماعي كما
يقول شارودو.
وال يمكن الحديث عن الحجاج إال إذا وجد الجدال واالختالف ووجهات
النظر المختلفة  ،وتبين أن هناك  -فعال -تناقضا في األطروحات الجدلية،
وتعارضا في األفكار بين مؤيد ومفند .ويرى أرسطو أننا ال نتحاجج حول
األفكار العقلية والمنطقية البديهية والقطعية والصادقة والواضحة ،بل
نتحاجج حول قضايا ظنية وخالفية .
ويرى ميشيل مايير(  )Michel Meyerأن الحجاج يعمل على إيجاد
وحدة للجواب ،وإرضاء المتلقي بحال من األحوال ،وإقناع السامع بجواب
منطقي شاف ،خاصة حين تتعدد األسئلة  ،وتختلف وجهات النظر .فهنا،
البد من اختيار جواب مقنع يرتضي به السامع.370
و يرى كريستيان بالنتان( )Christian Plantinأن األجوبة البديلة
المقترحة لمجموعة من اآلراء المتناقضة والمختلفة البد أن تكون واضحة
ومقنعة ،ضمن سياق حجاجي جدلي معقول ومنطقي .ويعني هذا أن
السياق الحجاجي المثالي هو الذي يحدد الجواب الصائب من الخاطئ371.
عالوة على ذلك ،يطرح الحجاج الجدلي مجموعة من األسئلة التي
تستوجب حلوال يقتنع بها المستمع العادي أو المفترض ،وهذا ما يقوم به
الحجاج عبر الوسائل اللغوية والفكرية والشعورية .ومن ثم ،تهدف
األجوبة ،داخل السياق الحجاجي ،إما إلى التثبيت  ،وإما إلى التفنيد ،وإما
إلى التعديل والتغيير.

- Meyer, Michel : Qu’est-ce que l’argumentation ? Paris, Vrin,
2005, p : 15.
370

371

- Plantin, Christian : L’argumentation, Paris, PUF, « Que saisje? », 2005, p : 53.
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ويتحدث باختين وفولوشينوف ( )Bakhtine-Volochinovعن
بوليفونية جدلية وحجاجية ،أو المبدأ الحواري القائم على تعدد األصوات
واختالفها وتعدد األجوبة .كما أن كل تلفظ هو في الحقيقة جواب عن
سؤال ما ،سواء أكان قوال أو كتابة.372
و يقصد بالبوليفونية ) (Poliphonie/poliphonyتعدد األصوات .وقد
أخذ هذا المصطلح من عالم الموسيقا ليتم نقله إلى حقل األدب والنقد .ومن
ثم ،فالمقصود بالرواية البوليفونية  -مثال -تلك الرواية التي تتعدد فيها
الشخصيات المتحاورة ،وتتعدد فيها وجهات النظر ،وتختلف فيها الرؤى
اإليديولوجي ة .بمعنى أنها رواية حوارية تعددية ،تنحى المنحى
الديمقراطي؛ حيث تتحرر ،بشكل من األشكال ،من سلطة الراوي
المطلق ،وتتخلص أيضا من أحادية المنظور واللغة واألسلوب .وبتعبير
آخر ،يتم الحديث في هذه الرواية المتعددة األصوات والمنظورات عن
حرية البطل النسبية  ،واستقاللية الشخصية في التعبير عن مواقفها بكل
حرية وصراحة ،ولو كانت هذه المواقف مخالفة لرأي الكاتب.
وتميز أموسي ( ) Amossyبين الهدف الحجاجي والبعد الحجاجي،
فاألول عبارة عن مؤسسة إقناعية مبرمجة هدفها التأثير في الغير وإقناعه
كما في اإلشهار والخطاب االنتخابي؛ إذ يعد جذب السامع مهما جدا.أما
البعد الحجاجي ،فيتمثل في توجيه طريقة النظر إلى الغير373.
ويعتمد الهدف الحجاجي على مجموعة من الوسائط والوسائل الحجاجية،
مثل :االستعراض البرهاني ،وتقديم األطروحة ،وإيجاد األجوبة ،وتمثل
الجدل في الحوار واالختالف ،واالعتماد على مسارات حجاجية منطقية
ومعقولة إلقناع الغير والتأثير فيه ذهنيا ووجدانيا ولغويا .ويعني هذا تقديم
372

-Bakhtine, Mikhail (Volochinov) : Le marxisme et la philosophie
du langage, Paris, Minuit, 1977, p : 105.
-Amossy, Ruth : L’argumentation dans le discours :32-34.
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مقاييس حجاجية ،مثل :مقياس الجدل الجدل ،ومقياس التعارض ،ومقياس
االختالف ،ومقياس البرهنة واالستدالل...
ويستند البعد الحجاجي إلى تغيير أفكار الغير ،وإعداده لتقبل ما سيقال له
عن طريق مجموعة من الخطابات التي ال يظهر فيها الحجاج مباشرة،
ويبدو ذلك جليا ما في النصوص التي تعتمد التخييل كاألدب والفن مثال.
وهكذا ،يتبين لنا أن الحجاج حاضر في جميع الخطابات ،إما بطريقة
مباشرة (اإلشهار -االنتخابات -السياسة ، )...وإما بطريقة غير مباشرة
كالفلسفة واألدب والفن .وقد يظهر هذا الحجاج ماديا عبر الوسائل
اللغوية ،وقد يكون معنويا عبر األفكار والمشاعر ،ووجود سياق حجاجي
معين.
ويحضر الحجاج كذلك في عملية تجنيس الخطابات؛ حيث يرتبط الحجاج
بوظيفة جنس ما كمعرفة وظائف الخطاب اإلشهاري أو الخطاب السياسي،
أو معرفة خصائص الرسائل الدبلوماسية ،أو تبيان مميزات الخطاب
الشفوي ...والهدف من هذا كله هو معرفة عالقة المتكلم بالغير ،و رصد
طبيعة العالقة الحجاجية التواصلية  ،وتحديد األهداف المرجوة .ولكل
خطاب أو جنس ما خصائصه الحجاجية إن نظرية ،وإن تطبيقا.
وعليه ،تتميز نظرية الخطاب الحجاجي عن نظرية الحجاج اللغوي عند
أنسكومبر ودوكرو  ،فاألولى تعنى باستخراج الحجاج داخل النص أو
الخطاب .في حين ،تهتم الثانية بدراسة البنية الحجاجية في الجمل
والملفوظات اللغوية واللسانية وصفا وتفسيرا.

المطلب السادس :الحجـــاج المنطقي
إذا كان المنطق الصوري منطقا رياضيا قائما على البرهنة واالستدالل
واالنطالق من الفرضيات والبرهنة على صحتها  ،وليس من الضروري
أن يكون هذا المنطق الرياضي منطقا حجاجيا إقناعيا ،فإن المنطق
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الطبيعي هو منطق لغوي يستعمل خطابا لفظيا تبادليا بين متكلم مرسل
يمتلك سلطة اللغة أو اللوغوس ،وسامع طبيعي يوجد في زمان ومكان،
ويحمل ثقافة معينة ،وليس هذا المخاطب سامعا كونيا كما يقول شاييم
بيرلمان( .)CH.Perlemanومن ثم ،يمتلك كل خطاب له لغة طبيعية
بعدا حجاجيا مادام مرتبطا بالسياق الخارجي ( األطراف التواصلية-
الزمان -المكان -الثقافة).
ويعني هذا أن المرسل يقدم إلى المخاطب صورة لفظية حجاجية في
شكل خطاطة مرسلة بلغة طبيعية ،وهذه الخطاطة الحجاجية هي نتاج
سلوك اجتماعي ،و جزء من سيرورة التواصل ،ويحوي ملفوظات الذات
الدالة على المتكلم سياقيا .وبالتالي ،ليست ذا طبيعة رسمية أو شكلية،
مادامت هناك ذات متلفظة حاضرة.
وال تستعمل الخطاطات الحجاجية كيفما يشاء الباحث  ،بل هي نتيجة
مجموعة من العمليات المنطقية الخطابية .فهي من جهة منطقية؛ ألنها
عمليات صادرة عن بنية الفكر .ومن جهة ثانية ،فهي خطابية؛ ألنها
ترتبط بالخطاب ذي اللغة الطبيعية.ومن هنا ،فالنظرية المنطقية الطبيعية
في مجال الحجاج هي نظرية العمليات المنطقية الخطابية التي تولد لنا
مجمل الخطاطات الحجاجية .ومن ثم ،يتضمن الخطاب الذي يعتمد على
اللغة الطبيعية مجموعة من العمليات الذهنية والمعرفية التي يمكن أن
يبنيها المتكلم للسامع ،في شكل خطاطات تمثلية منظمة ليقوم بإعادة
بنائها.
هذا ،وتنبني خطاطة التواصل عند غرايس على المرسل الذي يرسل
خطاطة في شكل تمثالت واقعية ومعرفية وذهنية إلى السامع الذي بدوره
يعيد بناءها من جديد .وتتمثل الرسالة في تبادل التمثالت المشتركة بينهما
 ،سواء أكانت ثقافية أم اجتماعية أم لغوية أم معرفية ..وال يمكن بناء
الخطاطة الحجاجية إال في سياق زماني ومكاني أو ثقافي من أجل
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توجيهها إلى الغير السامع .وهذا ما يعطي للخطاطة بعدا حجاجيا بامتياز.
إذاً ،فالخطاطة عبارة عن صورة سيميائية تتعلق بالموضوع والمرسل
والمخاطب على حد سواء.374.
وخير من يمثل هذه النظرية هو جان بليز غرايس(GRIZE, Jean-
 ،375 )Blaiseوهدفها تقديم نظرية حجاجية في ضوء المنطق الطبيعي.
وبتعبير آخر ،الغرض هو دراسة نظرية ومعرفية للعالقة الموجودة بين
المنطق الطبيعي والحجاج .،عالوة على استكشاف عمليات البناء
الحجاجي  .ومن المعروف أن الحجاج له وظيفتان بارزتان :التأثير
واإلقناع ،فالتأثير مرتبط بالعاطفة والوجدان ،و يرتبط اإلقناع بالعقل
والمنطق .لذا ،فنظرية غريس تهتم باإلقناع العقلي الذي يترابط مع
المنطق الطبيعي .ومن هنا ،فالبد أن يتحول المحاجج إلى مخرج مسرحي
إلقناع السامع السياقي ،بوضع خطة حجاجية مرسومة بشكل الئق.
وتنبني الخطاطة الحجاجية ( )schématisationعلى وجود مواضيع
مشتركة وقواسم معرفية بين أطراف الحجاج ،وهذه الخطاطة هي أساس
منطق الخطاب .ويعني هذا أن المنطق الطبيعي للحجاج يهتم بدراسة
المضامين ،وتبيان العمليات التي ينبني عليها الخطاب منطقيا.
ويرى إميليو غاطيكو( )Emilio Gatticoأن الخطاطة الحجاجية تحقق
أنواعا ثالثة من االنسجام :انسجام داخلي يقوم على النماذج واألنظمة
الصورية  ،واالنسجام الخارجي الذي يتعلق بالقواسم المشتركة بين
- Jean-Blaise Grize :(LOGIQUE NATURELLE ET REPRÉSENTATIONS
SOCIALES,( Papers on Social Representations - Textes sur les
Représentations Sociales,
374

(1021-5573) Vol. 2 (3), 1-159 (1993).
375
- Jean-Blaise Grize: De la logique à l’argumentation, librairie
Genève et Paris Droz, 1982,266Pages.
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أطراف التواصل في سياق معين ،واالنسجام الخطابي الذي يتعلق
بمجموعة من التمثالت العقلية والوجدانية التي تكون بين أطراف
376
التواصل.
ومن ثم ،يعنى المنطق الصوري الشكلي باالنسجام الداخلي ،ويهتم
المنطق الطبيعي باستكشاف السياق التواصلي الخارجي ،وينبغي بذل
الكثير الحتواء االنسجام الخطابي.377
وعليه ،ف المنطق الطبيعي عند بليز غرايس هو " نسق من العمليات الذهنية
التي تمكن فاعال -متكلما ،يوجد في سياق ما ،من اقتراح تمثيالته على
مستمع ما ،بواسطة الخطاب" .
ويتسم هذا المنطق بكونه منطقا للذوات المتكلمة ( logique de sujets
) ،و منطقا للموضوعات(  . )logique des objetsوبعبارة أخرى،
يتمثل هذا المنطق في مجموعة من العمليات المنطقية الخطابية التي تمكننا
من توليد الخطاطات والتمثيالت وإنتاجها.378

المطلب السابع :الحجاج التداولي
لقد ربط االتجاه التداولي الحجاج بنظرية أفعال الكالم واالستلزام
الحواري ،فليس النص األدبي مجرد خطاب لتبادل األخبار واألقوال
واألحاديث ،بل يهدف إلى تغيير وضع المتلقي عبر مجموعة من األقوال

- GATTICO, Emilio : (Schématisation et logique naturelle).
Relations formelles et non formelles. Université de Neuchâtel,
Travaux du Centre de Recherches Sémiologiques, 1993, n° 61, p. 97137.
376

- GRIZE, Jean-Blaise : (L'argumentation : explication ou séduction),
L'argumentation. Presses Universitaires de Lyon, 1981, p. 29-40.
377

 انظر :أبو بكر العزاوي ( :من المنطق على الحجاج) ،حاوره :حافيظ إسماعيليعلوي ،مجلة فكر ونقد ،المغرب ،العدد  ،61سبتمبر 2004م.
378
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واألفعال اإلنجازية  ،وتغيير نظام معتقداته ،أو تغيير موقفه السلوكي من
خالل ثنائية :افعل وال تفعل.379
ويعني هذا أن الخطاب أو النص األدبي ،في مفهوم التداوليات التحليلية
التي ظهرت في سنوات الخمسين من القرن العشرين مع أوستين ،كما في
كتابه( نظرية أفعال الكالم)(1962م) ،380وسورل في كتابه( أفعال اللغة)
(1969م)،381عبارة عن أفعال كالمية تتجاوز األقوال والملفوظات إلى
الفعل اإلنجازي والتأثير الذي يتركه ذلك اإلنجاز.
ومن هنا ،تنبني نظرية األفعال الكالمية تنبني على ثالثة عناصر رئيسة
هي:
أوال ،فعل القول الذي يراد به إطالق ألفاظ في جمل مفيدة سليمة
التركيب ،وذات داللة ،تحمل في طياتها حموالت قضوية وإخبارية.
وبالتالي ،تشتمل على مستوى صوتي وتركيبي وداللي ،مثل" :أشكرك
ياعلي"؛
ثانيا ،الفعل المتضمن في القول ،وهو الفعل اإلنجازي الذي يحدد الغرض
المقصود بالقول ،كصيغة األمر في هذه الجملة ":انتظري اللحن
الجديد".؛
ثالثا ،الفعل الناتج عن القول ،وهو ما ينتج عن القول من آثار لدى
المخاطب إثر فعل القول ،كإقناع المخاطب ،وحثه ،وإرشاده ،وتوجيهه،
أو تضليله...وتحضر هذه المستويات الثالثة للفعل الكالمي جميعها في
الوقت ذاته ،و بدرجة متفاوتة ،وهي التي تجعل هذا الفعل الكالمي كامال.
379

- Catherine kerbrat-Orrecchioni: Ennonciation de la subjectivité
dans le langage, Paris, Armond Colin, 1980, p:181.
380
- J.L.Austin:Quand dire, c'est faire, Editions du seuil, Paris, 1970.
381
- John R.Searle: les actes de langage, Collection, savoir Herman,
Paris, 1972.
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وعالوة على ذلك ،يميز أوستين بين الجمل الخبرية والجمل اإلنجازية،
وتتنوع هذه األقوال اإلنجازية إلى أقوال ظاهرة وأقوال مضمرة .فاألقوال
اإلنجازية قد تكون لها قوة حرفية  ،مثل :االستفهام ،والتمني ،واألمر...
وقد تكون لها قوة إنجازية حوارية وسياقية ،مثل :االلتماس ،واإلرشاد،
والتهديد ،والتحسر... ،
ويعني هذا كله أن الفعل الكالمي ينقسم إلى ثالثة أنواع :فعل القول،
والفعل المتضمن في القول ،والفعل الناتج عن القول ،وقد اليدل الفعل
المتضمن في القول على داللته المباشرة ،بل يفيد معنى إنجازيا آخر غير
مباشر يحدده سياق القول.
بتعبير آخر ،للجملة الواحدة ثالثة مستويات :محتواها القضوي وهو
مجموع معاني مفرداتها ،والقوة اإلنجازية الحرفية وهي قوة مدركة
مقاليا ،والقوة اإلنجازية المستلزمة وهي التي تدرك مقاميا .ويعني هذا
أن أوستين يربط األقوال باألفعال ،والمقال بالمقام .فأن نقول كالما يعني
أننا ننجز فعال .ومن هنا ،تقوم نظرية األفعال الكالمية على فعل القول
(قول شيء ما) الذي يتخذ مظهرا صوتيا وتركيبيا ودالليا ،والفعل
المتضمن في القول (إنجاز فعل معين ضمن قول ما) ،وقد يكون فعال
مباشرا أو غير مباشر ،والفعل الناتج عن القول(اآلثار المترتبة عن قول
شيء ما) .ويتميز الفعل الكالمي بالمطابقة مع الواقع والسياق ،والتعبير
عن حالة نفسية ،والقدرة على اإلنجاز ،واختالفه باختالف منزلة المتكلم
من المتلقي ،واالختالف في أسلوب اإلنجاز ،واختالف القوة
اإلنجازية382...
ويمكن تقسيم أفعال الكالم حسب مايقصد بها من أغراض إنجازية إلى:

 راجع :جون أوستين :نظرية أفعال الكالم العام ،ترجمة :عبد القادر قينيني ،أفريقياالشرق ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2006م.
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 -1التقريريات :وتفيد تأكيد المتكلم وإقراره لبعض الوقائع واألحداث في
الواقع الخارجي ،مثل " :إنني كاتب وناقد وفيلسوف".
 -2الطلبيات أو األمريات :وتحضر في توجيه المتكلم طلبا للمخاطب
إلنجاز فعل ما ،مثل" :هل سيسافر أحمد غدا؟" ،و" اخرجوا كلكم من
مدرج الكلية".
 -3البوحيات أو اإلفصاحيات :تعبر عن الحالة النفسية للمتكلم ،مثل":
أحب أن أراك سعيدا" ،و" مللت االنتظار".
 -4الوعديات :تفيد التزام المتكلم بإنجاز فعل في الزمان المستقبل ،مثل":
أعدك بسفر رائع إلى مصر".
 -5التصريحات :ويقصد بها إعالن المتكلم عن إنجاز فعل يفيد تغييرا
مرتقبا على مستوى العالم الخارجي ،مثل ":أعلن أيها الحضور الكريم
عن برنامجي االنتخابي قريبا".
وعليه ،يعمد الناقد في المقاربة التداولية حين التعامل مع النص األدبي
إلى استخالص األفعال الكالمية أو الجمل اإلنشائية أو الخبرية ،وتصنيفها
إلى األفعال القضوية ،واألفعال اإلنجازية الخبرية ،واألفعال السياقية،
وتصنيف الجمل األدبية حسب سياقها ومقامها الوظيفي والتداولي
والمقصدي.
ومن جهة أخرى ،ترى المقاربة التداولية والوظيفية أن النص أو الخطاب
األدبي استلزام حواري وإنجازي .وهنا ،نتحدث بطبيعة الحال عن
الدالالت الصريحة والضمنية .فاالستلزام الحواري يتعلق بالدالالت
البالغية الضمنية التي يستلزمها السياق الكالمي .ومن ثم ،يرتبط
االستلزام الحواري بنظرية األفعال كما هي عند أوستين وسورل .أي:
ينتقل الكالم من نطاق حرفي وقضوي مباشر إلى معنى حواري
استلزامي غير مباشر ،ويتحكم فيه المقام أوالسياق التداولي .وللتوضيح
241

أكثر :قد تكون معاني العبارات اللغوية صريحة ،وقد تكون ضمنية.
فالمعاني الصريحة هي التي تحمل محتوى قضويا ،وتتوفر على القوة
اإلنجازية الحرفية .فهذا معنى مباشر صريح .أما المعنى الضمني ،فينقسم
بدوره إلى قسمين :معنى عرفي يتعلق باالقتضاء (اإلحالة ) ،واالستلزام
المنطقي(الداللة المنطقية) ،ومعنى حواري ينقسم كذلك إلى معنى
خاص(االستلزام الحواري) ،ومعنى معمم .وينتج عن هذا كله وجود
أنماط من األفعال حسب أوستين ،وهي :فعل التلفظ ،والفعل القضوي،
والفعل اإلنجازي ،والفعل التأثيري .ويشمل فعل التلفظ الفعل الصوتي
والفعل التركيبي.أما الفعل القضوي ،فيتفرع إلى الفعل اإلحالي والفعل
الحملي .أما الفعالن اإلنجازي والتأثيري ،فال يختلفان في مقترح سيرل
عنهما في مقترح أوستين كبير اختالف .وقد اقترح سيرل كذلك أفعاال
أخرى انطالقا من نظرية األفعال اللغوية ،وصنفها في خمسة :األفعال
الحكمية(تمثل الواقع صدقا أو كذبا) ،واألفعال األمرية ،واألفعال
االلتزامية ،واألفعال التعبيرية ،واألفعال اإلنجازية .بيد أن سورل يركز
فقط على فعلين رئيسين هما:الفعل القضوي  ،والفعل اإلنجازي.
وبناء على ماسبق ،يرى كرايس أن جمل اللغة الطبيعية قد التدل على
معانيها القضوية المباشرة والحرفية ،بل تخرج إلى دالالت سياقية
إنجازية .لذا ،صاغ قانون التعاون بمبادئه األربعة :مبدأ الكم ،ومبدأ
الكيف ،ومبدأ التعبير ،ومبدأ المناسبة .ومن ثم ،يسمي كرايس هذا النوع
من الجمل اإلنجازية التي تحمل معاني سياقية ضمنية باالستلزام
الحواري .ويتحقق هذا االستلزام حينما تخرق إحدى القواعد األربع  ،مع
احترام مبدإ التعاون .ويدرج كرايس هذا النوع من الداللة في تصنيف
عام للمعاني التي يمكن أن تدل عليها العبارات اللغوية .ويشرح الباحث
اللغوي المغربي أحمد المتوكل ما قلناه سابقا بقوله ":تنقسم الحمولة
الداللية للعبارة اللغوية إلى معان صريحة ومعان ضمنية ،وتعد معاني
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صريحة المعاني المدلول عليها بصفة الجملة ذاتها  .في حين ،تعد ضمنية
المعاني التي التدل عليها بصيغة الجملة.
تشمل حمولة المعاني الصريحة( :أ) المحتوى القضوي (معاني مفردات
الجملة مضموما بعضها إلى بعض) ،و(ب) القوة اإلنجازية الحرفية
(القوة اإلنجازية المشار لها بصيغة الجملة كاالستفهام واألمر
واإلخبار.)...
 -2المعاني الضمنية صنفان :معان عرفية ومعان حوارية (أو سياقية).
تعد معاني عرفية المعاني المرتبطة بالجملة ارتباطا يجعلها التتغير بتغير
السياقات .في حين ،تعد معاني حوارية المعاني التي تتولد طبقا للسياقات
أو المقامات التي تنجز فيها الجملة .من المعاني المتضمنة عرفا المعنى
المقتضى أو االقتضاء ،والمعنى المستلزم منطقيا أو االستلزام المنطقي.
أما المعاني الضمنية المتولدة عن السياق ،فهي نوعان :المعاني الناتجة
عن سياق خاص والمعاني البالغة من العموم أنها لم تعد مرتبطة بسياق
خاص أو بطبقة معينة من السياقات .يصطلح كرايس على تسمية هذين
النوعين من المعاني الضمنية " االستلزامات الحوارية الخاصة"
و"االستلزامات الحوارية المعممة" على التوالي383".
وإذا أخذنا على سبيل المثال جملة " :هل تعيرني القلم األحمر؟" ،فالمعنى
القضوي يتمثل في جمع الكلمات والمورفيمات التالية :هل-تعير -ني-
القلم األحمر .أما القوة اإلنجازية الحرفية ،فتتمثل في االستفهام واألداة
"هل" والتنغيم .وإذا جمعنا القضوية مع اإلنجاز الحرفي ،فيتشكل لدينا
المعنى الصريح من الجملة أو العبارة.

 أحمد المتوكل :اللسانيات الوظيفية ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ،لبنان،الطبعة الثانية 2010م ،ص.28:
383
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أما المعنى الضمني في الجملة ،فيتألف من معنيين عرفيين ،وهما:
االقتضاء (اقتضاء وجود قلم أحمر) ،واالستلزام المنطقي(كون القلم ذا
لون) ،ومعنى حواري خاص أو استلزام حواري خاص ،وهو معنى
384
االلتماس .أي :التماس المتكلم من المخاطب أن يعيره القلم األحمر.
ويمكن التمثيل لالستلزام الحواري المعمم بالجملتين المنفيتين التاليتين:
 -1ألم أعطك كل ماعندي؟
 -2أما بلغت مرادك؟
فهاتان الجملتان ،وكل الجمل التي هي من هذا النوع ،تفيدان في جميع
السياقات معنى اإلثبات385 .
ونالحظ من هذا كله أ ن ظاهرة االستلزام الحواري ،كما طرحها كرايس،
قد درست في إطار البالغة الجديدة ونظرية األفعال اللغوية ،بمعنى
أن"ظاهرة االستلزام الحواري درست ،بعد كرايس ،في إطار نظرية
األفعال اللغوية على أساس أنها ظاهرة تعدد األفعال اللغوية بالنسبة
للمحتوى القضوي الواحد .يصنف سيرل الجمل ،من حيث عدد األفعال
اللغوية المواكبة لها،صنفين:جمال يواكبها فعل لغوي واحد ،وجمال
يواكبها أكثر من فعل لغوي واحد(فعالن لغويان في أغلب الحاالت) .في
حالة مواكبة فعلين لغويين اثنين للجملة الواحدة ،يميز سيرل بين الفعل
اللغوي المباشر والفعل اللغوي غير المباشر،بين الفعل اللغوي الحرفي
المدلول عليه بصيغة الجملة ذاتها والفعل اللغوي المفاد من المقام386".
وللتمثيل ،نختار المثال التالي:
س :لنزر سمير في حديقته هذا اليوم.
 أحمد المتوكل :نفسه ،ص.30-29:385
 أحمد المتوكل :نفسه ،ص.30-29:386
 أحمد المتوكل :نفسه ،ص.30:384
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ج :علي أن أحضر درس االمتحان

يتحقق في هذا المثال فعالن لغويان :فعل لغوي مباشر هو إعداد الدرس
استعدادا لالمتحان ،وفعل لغوي غير مباشر هو رفض الدعوة.
هذا من جهة ،ويرى أحمد المتوكل من جهة أخرى أن فالسفة اللغة
العادية لم يهتموا بجوانب أخرى من" تداوليات اللغات الطبيعية كالجوانب
المرتبطة بالبنية اإلخبارية للجملة عنايتهم باإلحالة واالقتضاء واألفعال
اللغوية واالستلزام الحواري .هذه الجوانب المغفلة في الدرس الفلسفي هي
أنواع العالقات اإلخبارية القائمة بين مكونات الجملة .فباإلضافة إلى
العالقات الداللية (األدوار الداللية) كالمنفذ والمتقبل والمستقبل واألداة،
والعالقات التركيبية كالفاعل والمفعول ،تقوم بين مكونات الجملة عالقات
تداولية كالمبتدإ والذيل والمنادى والمحور والبؤرة والمعطى والجديد
وغيرها387".
وإذا انتقلنا إلى النص األدبي لتحليله تداوليا ،فنقوم بتصنيف العبارات
اللغوية  ،والسيما البالغية منها خبرا كانت أم إنشاء ،إلى عبارات
صريحة المعنى ،فنحدد أفعالها القضوية ،ثم تبيان قوتها اإلنجازية
الحرفية .وبعد ذلك ،ننتقل إلى استكشاف المعاني الضمنية  ،سواء أكانت
اقتضائية إحالية أم عرفية أم منطقية .ومن ثم ،ننتقل إلى االستلزام
الحواري باستكشاف المعاني اإلنجازية السياقية والمقامية ،سواء الخاصة
منها أم العامة.
ويمكن االستعانة بالمفاهيم التي تنبني عليها التداوليات الوظيفية
الستخالص المعاني االستلزامية السياقية والمقامية ،بالتركيز على األدوار
التركيبية النحوية  ،واألدوار الداللية ،واألدوار التداولية .فضال عن ذلك،
 -أحمد المتوكل :نفسه ،ص.32:
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يمكن تصنيف أفعال النص األدبي إلى أفعال تلفظية ،وأفعال قضوية،
وأفعال اقتضائية ،وأفعال عرفية ،وأفعال إنجازية حرفية ،وأفعال إنجازية
سياقية ،إلخ...

المطلب الثامن :األسلوبية الحجاجية
من المعروف أن األسلوب هو التفرد والتميز والخصوصية .فاألديب هو
األسلوب نفسه .ويتضمن األسلوب مستويات عدة كالمستوى الصوتي،
والمستوى اإليقاعي ،والمستوى الصرفي ،والمستوى التركيبي،
والمستوى البالغي ،والمستوى الداللي ،والمستوى التداولي .ومن هنا،
يمكن التوقف عند تماثل األصوات واختالفها ،أوالتوقف عند التكرار،
واالنزياح ،وفصاحة الكلمات ،والصور البالغية  ،والحقول الداللية
والمعجمية ،وأفعال الكالم...
وإ ذا كانت الدراسات النقدية قد قاربت األسلوب وفق منهجيات ومقاربات
متنوعة كالمقاربة البالغية ،والمقاربة األسلوبية ،والمقاربة البويطيقية،
والمقاربة السيميولوجية ،والمقاربة البنيوية اللسانية ،والمقاربة
التلفظية ،...فإن هناك من قارب األسلوب وفق مقاربة حجاجية ،كما يبدو
ذلك واضحا عند محمد مفتاح في كتابه (تحليل الخطاب الشعري ) ،388و
عبد هللا صولة في كتابه القيم ( الحجاج في القرآن الكريم من خالل أهم
خصائصه األسلوبية) ،389ومحمد العمري في (بالغة الخطاب اإلقناعي

 محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري(إستراتيجية التناص) ،المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األاولى سنة 1985م.
 - 389عبد هللا صولة :الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية ،دار الفارابي،
بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية سنة 2007م.
388
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مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية ) ،390وسامية الدريدي
في كتابها ( الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن
الثاني للهجرة بنيته وأساليبه) ،391ومحمد عبد الباسط عيد (في حجاج
النص الشعري) ،392ومحمد نجيب العمامي في (البعد الحجاجي في
أقصوصة (القلعة) لجمال الغيطاني) ،393وهاجر مدقن في (الخطاب
الحجاجي أنواعه وخصائصه) ،394وعبد العلي قادا في كتابه ( الحجاج
في الخطاب السياسي) ،395ورضوان الرقبي في كتابه ( البالغة
والحجاج بحث في تداولية الخطاب) ،396وأمينة الدهري في (الحجاج
وبناء الخطاب في ضوء البالغة الجديدة)... 397
ومن جهة أخرى ،ينقسم الحجاج األسلوبي إلى أنواع فرعية يمكن
تحديدها في ما يلي:
 محمد العمري :بالغة الخطاب اإلقناعي مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابةالعربية ،أفريقيا الشرق ،الدرا البيضاء ،المغرب ،طبعة 2002م.
 - 391سامية الدريدي :الحجاج في الشعر العربي القديم /من الجاهلية إلى القرن الثاني
للهجرة ،بنيته وأساليبه ،عالم الكتب إربد األردن 2008م.
390

 - 392محمد عبد الباسط عيد :في حجاج النص الشعري ،أفريقيا الشرق ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة االولى سنة 2012م.
 محمد نجيب العمامي ( :البعد الحجاجي في أقصوصة (القلعة) لجمال الغيطاني)،مجلة الخطاب ،المغرب ،العدد رقم ،8أبريل 2011م.
394
 هاجر مدقن :الخطاب الحجاجي :أنواعه وخصائصه ،منشورات ضفاف ،منشوراتاالختالف ،الجزائر ، ،الطبعة األولى سنة 2013م.
395
 عبد العالي قادا :الحجاج في الخطاب السياسي ،كنوز المعرفة ،عمان ،األردن،الطبعة األولى سنة 2015م.
396
 رضوان الرقبي  :البالغة والحجاج :بحث في تداولية الخطاب ،أفريقيا الشرق ،الدارالبيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى 2018م.
397
 أمينة الدهري :الحجاج وبناء الخطاب ،شركة النشر والتوزيع المدارس ،الدارالبيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2011م.
393
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الفرع األول :حجاج اإليقاع
يمكن دراسة اإليقاع الشعري أو النثري أو السردي أو الدرامي دراسة
حجاجية ،بمراعاة السياق التداولي من جهة ،واستحضار مختلف المقامات
والوضعيات والمقاصد المباشرة وغير المباشرة التي تقترن بالمتلقي
والمخاطب من جهة أخرى .ويشمل اإليقاع البنية الصوتية والمقطعية
والنبرية والتنغيمية على حد سواء.
بيد أن " اإليقاع مبحث صعب بطبيعته فما بالك به إذا جئته من جهة
الحجاج؟ إنه ليس مجرد ثوب تزيين وتجميل خارجي يضاف إلى الكالم
ليميز به الشعر من النثر ،كما كان أرسطو ينظر إليه في كتابه (فن
الشعر )  ،وليس هو بالمساعد فحسب على جعل الكالم مؤثرا مقنعا كما
كان أرسطو أيضا يرى في كتابه (الخطابة) ،وكما يرى ريبول في كتابه
( مدخل إلى البالغة) وهو رأي بيرلمان وتيتيكا أيضا.وإنما اإليقاع جزء
من معنى الكالم الفني اليتم بدونه ،وشكل ذو معنى بل إنه في رأينا ،قد
يحمل من الشحن المعنوية باعتباره داال يحمله المدلول نفسه.ولكننا على
الرغم من تسليمنا بأن اإليقاع شكل له معناه ،وليس هو مساعدا فحسب
على جعل الكالم ذا تأثير وإقناع ،فإننا لم نهتد إلى الطريقة التي يمكن
لنا أن نوجه بها هذا المعنى توجيها حجاجيا ،على غرار المعاني الناشئة
من الكلمات والتراكيب والصور 398".
ومن هنا ،يتبين لنا أن اإليقاع ،سواء أكان إيقاعا صوتيا أم إيقاعا
عروضيا أم إيقاعا نبريا أم إيقاعا تنغيميا ،له وظيفة حجاجية وتأثيرية
وإقناعية حسب المقام النصي من جهة ،وحسب السياق التداولي من جهة
أخرى .وبهذا ،تكون المقصدية المباشرية وغير المباشرة هي التي تتحكم
في حجاجية اإليقاع داخل النص أو الخطاب .ويعني هذا أن اإليقاع قد
يتضمن وظيفة حجاجية حسب دالالت النص وحموالته السياقية.
 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.51-50:248
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ويمكن لألصوات ،بدورها ،أن تحمل دالالت حجاجية حسب السياق،
والمقام ،والوضعيات الخطابية والتداولية  ،والسيما األصوات والحروف
المتماثلة والمختلفة ،كما يبدو ذلك واضحا في الشعر والسرد على حد
سواء.

الفرع الثاني :حجاج الكلمة
يمكن للكلمة المعجمية أن تكون ذات طبيعة حجاجية  ،إذا وظفت في مقام
أو سياق أو وضعية حجاجية وتداولية.بمعنى أن الكلمات تكتسب دالالتها
الوظيفية وفق المقام ومختلف الوضعيات التي تكون عليها.وبذلك ،قد
تكون الكلمة مؤثرة أو مقنعة ،والسيما عندما تدخل في عالقات تركيبية
ونظمية .ويعني هذا أن ليس كل كلمة حجاجية ،بل البد أن تندرج ضمن
سياق تركيبي حجاجي من جهة ،والبد أيضا أن تحمل دالالت حجاجية
في ط ياتها حسب المقام والتداول .وفي هذا ،يقول عبد هللا صولة ":إنها
الوحدة المعجمية  -الصرفية -اإلعرابية معا القابلة ألن تكتسب باإلضافة
إلى معناها المعجمي سمات داللية إضافية من خالل عالقتها بالمقال الذي
ترد فيه وبالمقام الذي تستعمل فيه ،وهي قادرة في الوقت نفسه على
التأثير في ذلك المقال والمقام بفضل ما لها من قيم داللية مختلفة بعضها
مستمد من اللغة نفسها ،وبعضها متأت من االستعمال والتداول399".
ويعني هذا كله أن الكلمة  ،بمحمولها التاريخي والتداولي والتناصي
والحواري ،يمكن أن تكتسب دالالتها الحجاجية ،إما بشكل منفرد أو
منعزل عن الجملة  ،وإما باندراجها في النظم تضاما ومصاحبة
وتركيبا.وفي هذا السياق ،يقول عبد هللا صولة ":إن للكلمة خصائص في
ذاتها تستمدها من اللغة ومن التداول تجعلها مؤهلة بطبيعتها لتكون ذات
صيغة حجاجية ،وترشحها لتكون من معجم الخطاب الحجاجي وقوام
جداوله ا للغوية .وإن لها في الخطاب ،بناء على تلك الخصائص ،حركة
عبد هللا صولة :نفسه ،ص.68:249
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تقصي فيها غيرها وتعوضه وتحل محله ليكون الخطاب أوغل في
الحجاج وأذهب في اإلقناع.نسمي تلك الخصاص " خصائص الكلمة
الحجاجية" ،ونسمي هذه الحركة " حركة الكلمة الحجاجية"".400
ومن هنا ،تؤدي الكلمة ،داخل الخطاب ،ووفق سياقاتها ووضعياته
التداولية  ،وظائف حجاجية قائمة على التأثير من جهة ،واإلقناع من جهة
أخرى .وليس من الضروري أن تكون جزءا من النظم لكي تؤدي
وظيفتها الحجاجية ،فيمكن أن تكون منعزلة ،وتؤدي تلك الوظائف
اإلقناعية بسماتها التناصية ،والتداولية،والتاريخية ،ومختلف استعماالتها
ذات البعد الحجاجي .ومن هنا ،تؤدي كلمات الشعر والقرآن الكريم والنثر
والسرد وظائف حجاجية ،البد من التوقف عندها بمراعاة سياقها المقامي،
والوظيفي ،والتاريخي ،والتداولي.
ومن ثم ،يمكن الحديث عن مختلف دالالت الكلمة .فهناك الداللة المعجمية
للكلمة ،والداللة الصريحة للكلمة ،والداللة الضمنية للكلمة ،والداللة
االستعمالية للكلمة ،والداللة السياقية للكلمة ،والداللة المرجعية للكلمة،
والداللة الحوارية للكلمة ،والداللة التناصية للكلمة ،والداللة الحجاجية
للكلمة ،والداللة اإليحائية للكلمة ،والداللة الرمزية للكلمة ،والداللة
التعيينية أو التقريرية للكلمة ،والداللة االقتضائية للكلمة ،والداللة العملية
للكلمة ،والداللة الذاتية للكلمة ،والداللة
والسلوكية واإلنجازية
الموضوعية للكلمة ،والداللة الجمالية للكلمة ،والداللة األيقونية للكلمة،
والداللة التأثيرية للكلمة ،والداللة اإلقناعية للكلمة ،والداللة التقويمية
للكلمة ،401والداللة التواصلية للكلمة ،والداللة التلفظية واللسانية للكلمة...،

 عبد هللا صولة :نفسه ،ص.74:401
 التقويم نوعان :تقويم أخالقي كحسن وقبيح ،وتقويم غير أخالقي يتعلق بالمقادير (كثيروقليل) ،واألحجام (كبير وصغير) ،والمسافات (بعيد وقريب) ،ودرجات الحارة (بارد
وحار)...وهناك التقويم الكمي والكيفي.
400
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وتخضع الكلمة  -أسلوبيا -لعمليات العدول ،واالنزياح ،واالختيار،
وا النتقاء ،واالشتقاق ،والترادف ،والتضاد ،والتضمن ،واالستلزام،
واالستعمال ،واالستبدال...

الفرع الثالث :حجاج التركيب
يقصد بالتركيب النظم الذي يتضمن مجموعة من المفردات ضمن نسق
تركيبي مرتب ترتيبا بنيويا عضويا .وقد يقصد به الجملة النحوية
بخاصيتها اإلعرابية التامة أو غير التامة ،أو الجمع بين الكلمات
المتضامة إسنادا وتكملة .ومن هنا ،يمكن أن يوظف التركيب بحمولة
حجاجية أو دونها حسب المقام ،والسياق ،ووضعيات النص والخطاب.
وقد يخضع التركيب للزيادة ،والنقص ،والحذف ،واالستبدال ،والعدول،
واالنزياح ،واالنتقاء...وقد يكون االنزياح في التركيب انزياحا كميا
بالزيادة والنقصان (التوكيد ،واإلطناب ،واالستطراد ،والمساواة ،
واإليجاز) ،وقد يكون نوعيا وكيفيا (كالعدول عن الخبر نحو اإلنشاء،
والعدول عن التعبير بالجملة االسمية نحو الجملة الفعلية ،وااللتفات)...
ويمكن للعناصر التالية أن تحمل إشارات وقرائن حجاجية باالقتضاء
التداولي.وينتج عن استعمال التراكيب النحوية والنظمية وظائف حجاجية
صريحة وضمنية ،ظاهرة وباطنة ،معينة أو إيحائية...

الفرع الرابع :حجاج الصورة البالغية
إذا كاندددت الصدددورة المرئيدددة ،والسددديما اإلشدددهارية منهدددا ،لهدددا قددددرة مثلدددى
وكبرى في مجال التأثير واإلقناع والحوار؛ والدليل على ذلدك أن الصدورة
الواحدددة خيددر مددن ألددف كلمددة .لددذلك ،نجددد الندداس يستسددلمون بسددهولة أمددام
طغيددان الصددور التددي تمطرنددا بهددا وسددائل اإلعددالم المعاصددرة ،مددن حددين
آلخدددر ،سدددواء أكاندددت صدددورا مرئيدددة أم رقميدددة .ومدددن هندددا ،فلقدددد اقترندددت
الصدددورة اإلعالميدددة البصدددرية بفلسدددفات مابعدددد الحداثدددة ،مدددا بدددين سدددنوات
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السبعين والتسدعين مدن القدرن الماضدي .بيدد أن الصدورة البالغيدة لدم تحدظ
بمدددا حظيدددت بددده الصدددورة المرئيدددة أو البصدددرية أو الرقميدددة مدددن انتشدددار
وإعجداب وانبهددار جمدداهيري ،بدل ارتبطددت هددذه الصدورة التخييليددة بددالكالم
واإلبداع والبيان ،ولم تتخط ذلك إلدى منافسدة الصدورة البصدرية فدي بعددها
الحجاجي واإلقناعي ،كما هو شدأن الصدورة اإلشدهارية التدي أضدحت تددر
األرباح تلو األرباح .
لكن مدع مدرور الزمدان ،لدم تعدد الصدورة البالغيدة محسدنا بيانيدا أو مكوندا
لفظيا أو عنصرا جماليا فقدط ،بدل أصدبحت وسديلة إجرائيدة ضدرورية فدي
مجال اإلقنداع والتدأثير والحدوار البوليفدوني.أي :تحولدت الصدورة البالغيدة
أو البيانيدددة إلدددى سدددلطة أو قدددوة حجاجيدددة وإقناعيدددة وتأثيريدددة كبدددرى ،بدددل
أصدددبحت مددددخال لكدددل الخطابدددات واألجنددداس واألندددواع واألنمددداط القوليدددة
والكتابية ،ال يمكن االستغناء عنها مهمدا حاولندا فعدل ذلدك.ومن ثدم ،لدم تعدد
الصورة البالغيدة عندد شداييم بيرلمدان ( )Ch.Perelemanمجدرد محسدن
تزييني وزخرفي ،بل لها وظيفة حجاجية بامتيداز .وفدي هدذا الصددد ،يقدول
محمد الولي ":إال أن السمة المميزة لالستعارة عند بيرلمدان ،هدي قددراتها
الحجاجية .لقد كفت عن أن تكون مجرد محسن من المحسنات الترفيدة.إنها
ال تغدو كذلك حين تفشل في أداء وظائفها الحجاجية"402.
وعليه ،فالحجاج عبارة عن مجموعة من األفكار المترابطة منطقيدا وذهنيدا
من أجل الدفاع عن فكدرة أو أطروحدة أو وجهدة نظدر مدن خدالل حجداجين
أساسدديين همددا :الحجدداج المسدداند ،والحجدداج المفنددد.403أي :إن الحجدداج هددو
عددرض مجموعددة مددن الحجددج واألدلددة والبددراهين  ،اسددتقراء واسددتنباطا،
 محمد الولي :االستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية ،منشورا دار األمان،الرباط ،المغرب ،طبعة 2005م ،وانظر أطروحته كذلك ( البالغة واالستعارة في آثار
أرسطو وعبد القاهر الجرجاني وشاييم بيرلمان)  ،ص.588:
403
 فرانسوا مورو :البالغة  :المدخل لدراسة الصور البيانية ،ترجمة :محمد الوليوعائشة جرير ،افريقيا الشرق ،الدرا البيضاء ،المغرب ،الطبعة األاولى 2003م ،ص.11:
402
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إلقندداع المخاطددب بمددا يقدددم لدده مددن وجهددات النظددر المختلفددة  ،إمددا إلقناعدده
تددأثيرا وعقددال ،وإمددا لتغييددر معتقداتدده وقناعاتدده ووضددعياته ،وإمددا لالقتندداع
بصحة ما يوجه إليه من أفكار ووجهات النظر.
ومن ثم ،ينبني الحجاج على موضوع مدا (الددعوى) ،وأطروحدة فدي شدكل
جددواب ،وإشدددكاالت أساسددية ،وإسدددتراتيجيات الحجدداج وآلياتددده االسدددتداللية
والمنطقية.لدددذا ،يمكدددن الحدددديث عدددن أندددواع مختلفدددة مدددن الحجددداج كحجددداج
المنطق(مخاطبدددددة عقدددددل السدددددامع) ،وحجددددداج التجربدددددة (االحتكدددددام إلدددددى
التجربدددة ،)...وحجددداج السدددلطة (األخدددذ بسدددلطة السياسدددة والعلدددم والددددين
واألخالق ،)...وحجاج الغير...
ومددن جهددة أخددرى ،قددد تكددون الصددورة الحجاجيددة صددورة ثابتددة (اإلشددهار،
واللوحة التشكيلية ،والصدورة الفوتوغرافيدة ،والكاريكداتور ،)...أو صدورة
متحركددة (المسددرح ،والفدديلم ،والرسددوم المتحركددة ،وصددور الفيددديو ،)...أو
صورة لفظية لسانية ،مثل :الصورة البالغية أو البيانية.
وعليددده ،فالصدددورة الحجاجيدددة ( )Image Argumentativeهدددي تلدددك
الصورة البالغية التي تتجاوز وظيفتهدا البيانيدة والتزيينيدة والجماليدة ،نحدو
وظيفددة اإلقندداع والتددأثير والحددوار .بمعنددى أن الصددورة الحجاجيددة هددي تلددك
الصددورة التددي تدددافع عددن رأي ،أو فكددرة ،أو أطروحددة ،أو وجهددة نظددر ،
باسدتعمال األدلددة والحجددج واألقيسددة واألمثلددة والددروابط المنطقيددة مددن أجددل
التدددأثير( )Persuaderوجددددانيا فدددي اآلخدددر  ،أو إقناعددده ()Convaincre
عقليا ومنطقيا ،أو دفعده إلدى االقتنداع ،أو الددخول معده فدي حدوارأو سدجال
أو جددددال ( )Débatبوليفدددوني هدددادف ،أو االشدددتباك فدددي منددداظرة منطقيدددة
بنددداءة  ،أو المشددداركة ضدددمن سدددجال علمدددي أو معرفدددي أساسددده الحدددوار،
والتفدددداهم ،والتسددددامح ،وتبددددادل اآلراء بغيددددة تحقيددددق التواصددددل والمنفعددددة
والخيرية .
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بمعنددى أن المقصددود بالصددورة الحجاجيددة هددي تلددك الصددورة التددي تتضددمن
حججددا وأدلددة ومقارنددة ومقايسددة  ،و تهدددف إلددى تغييددر فددي موقددف المتلقددي
علددددى المسددددتوى الددددذهني ،والوجددددداني ،والحركددددي .بمعنددددى أن الصددددورة
الحجاجيددة تتجدداوز الوظيفددة البيانيددة والجماليددة واألسددلوبية واإلمتاعيدة نحددو
التددأثير ،واإلقندداع ،واالقتندداع  ،والحددوار ،واالسددتدالل ،والبرهنددة .وبتعبيددر
آخدددر  ،الصدددورة الحجاجيدددة هدددي التدددي تدددرتبط بمقدددام المخاطدددب اسدددتمالة،
وتنبيهددا ،وتددأثيرا .وفددي هددذا السددياق ،تصددبح الصددورة البالغيددة حجددة ،أو
دليال  ،أو شاهدا ،أو مثاال ،أو مقارنة .و الغرض من ذلك كله هدو التدأثير،
أو اإلقندداع ،أو االقتندداع .ومددن هنددا ،فالبددد مددن استحضددار أطددراف ثالثددة
تتعلدددددددق بالصدددددددورة الحجاجيدددددددة هدددددددي :المرسدددددددل ،والمرسدددددددل إليددددددده،
والمقصدية.بمعنى أن المرسل يرسل الصورة ذات الوظيفة الحجاجية نحدو
المتلقي أو الراصد أو المرسدل إليده مدن أجدل فعدل شديء أو االمتنداع عنده.
ومن ثدم ،قدد تكدون المقصددية الحجاجيدة ذات طدابع مباشدر يفهمهدا المتلقدي
بسهولة ،وقد تكون ضمنية تستلزم نوعا من التأويل ،والتفكيك ،والتفسير.
ولم تعد الصورة البالغية مجرد حليدة لفظيدة أو جماليدة أو بديعيدة فحسدب،
بدل أضدحت مكونددا حجاجيدا ذا وظيفدة حواريددة وإقناعيدة وتأثيريدة .وهكددذا،
يتحدث أرسطو عن االستعارة باعتبارهدا محسدنا بدديعيا مدن جهدة ،ومقومدا
حجاجيا مدن جهدة أخدرى .404ويعندي هدذا أن الصدورة البالغيدة لهدا وظيفدة
إقناعية ،وتأثيرية ،وحجاجية.
ولددم يكددن أرسددطو 405هددو الوحيددد الددذي يؤكددد الوظيفددة الحجاجيددة للبالغددة
بصددددفة عامددددة ،وللصددددورة البالغيددددة بصددددفة خاصددددة ،بددددل هندددداك أيضددددا
إسقراط( )Isocrateالذي كدان يقدول بحجاجيدة الصدورة البالغيدة  .فضدال
عن شيشرون وكينتليان...
 أرسطو :كتاب الخطابة ،ترجمة :عبد الرحمن بدوي ،وزارة الثقافة ،بغداد ،العراق،طبعة 1986م ،ص.156-155:
405
- Aristote. 1991. Rhétorique (Paris : Le Livre de Poche).
404
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إذا كان أرسطو يربط الصورة البالغية باإلقناع ،فإن تصور شايم بيرلمدان
وتيتيكا مرتبط باالقتناع الذي يغيب معه فعدل القهدر ،واإلجبدار ،والفدرض،
والوجددوب.بمعنى أن الحجددداج هدددو قيدددادة األذهددان إلدددى االقتنددداع والتسدددليم
والقبددددول بصددددحة األطدددداريح التددددي توجدددده إليدددده عبددددر الحددددوار ،والجدددددل،
والمناقشة ،واألخذ ،والرد ،وتبادل عملية التأثير والتأثر.
وبتعبير آخر ،ليس الحجاج هو أن تقنع اآلخدر بدالقهر والجبدر والقسدر ،بدل
تدفعه إلى التسليم بالرأي الموجه إليه ،واالقتناع به عدن طريدق االسدتدالل،
والحجدداج ،والمقايسددة ،والبرهنددة ،والحددوار .وهددذا هددو المفهددوم الددذي نجددده
عنددد دوكددر وأنسددكومبر بددأن المددتكلم ينددتج قددوال أو مجموعددة مددن األقددوال
الضمنية والصريحة ،تجعل المخاطب يقبل بنتائج تلك األقوال ويتسدلم بهدا.
إال أن دوكدددددرو وأنكدددددومبر اليربطدددددان الحجددددداج بالمحتويدددددات القضدددددوية
واإلخباريدة والبالمقددام البالغدي  ،بددل ببنيددة اللغدة نفسددها ،لهدا وظيفددة التأييددد
والموافقة والتسليم .لذا ،يغلب الطابع النسبي والذاتي على نتائج الحجاج.
ويعدددد شدددايم بيرلمدددان 406مدددن البالغيدددين الجددددد الدددذين ربطدددوا البالغدددة
باإلقنددداع.ومن ثدددم ،فلقدددد اهدددتم بددداللوغوس أكثدددر مدددن اهتمامددده بددداإليتوس
والباتوس .كما يميدز بدين البرهندة التحليليدة والبرهندة الجدليدة؛ حيدث يدربط
األولى بالمنطق ،والثانية بالبالغة.ويعني هذا أن المنطق عبدارة عدن حجدج
صددورية ،والبالغددة عبددارة عددن حجددج غيرصددورية .لددذا ،فددالغرض مددن
الصدددورة الحجاجيدددة أن يقندددع المدددتكلم المتقبدددل بصدددحة الدددرأي  ،أو بصدددحة
الحجددة والفكددرة واألطروحددة .وقددد ميددز أيضددا بددين الصددور الحجاجيددة ذات
الوظيفة القوية ،والصور األسلوبية الجمالية ذات الوظيفة الضعيفة.
ولقددد اسددتعرض بيرلمددان أربعددا وثمددانين حجددة ،ودرس أكثددر مددن خمددس
وسددتين صددورة بالغيددة  ،بددالتركيز علددى وظيفتهددا الحجاجيددة.ومن ثددم ،فلقددد
-Perelman, Chaim & Lucie Olbrechts-Tyteca. 1988. Traité de
)l’argumentation (Bruxelles : Édition de l’Université de Bruxelles406
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أدرج شايم بيرلمان( )Chaïm Perelmanاالسدتعارة ضدمن الحجداج إلدى
جانب التشبيه والمقارنة ،مادامت هذه الصورة تهددف إلدى اسدتمالة المتلقدي
تدددأثيرا وإقناعدددا .أمدددا الصدددور التدددي التهددددف إلدددى اإلقنددداع والتدددأثير ،فهدددي
محسنات بديعية ولفظية وجمالية ليس إال .وهكذا ،فلقد طهدر شدايم بيرلمدان
البالغددة مددن المحسددنات البديعيددة ،واحددتفظ بجانبهددا الحجدداجي واإلقندداعي،
مادام يظهر فيها الباث والمتلقي معا .407فدـبدءا مدن بيرلمدان " ،أصدبح كدل
خطدداب تندددرج فيدده شخصددية البدداث والمتلقددي خطابددا حجاجيا.وواضددح أن
الخطابددات التددي يمكددن أن تسددتثنى مددن الحجاجيددة هددي الخطابددات العلميددة
التجريبيددة أو النظريددة مددن قبيددل الرياضدديات والمنطددق الصددوري .بددل إن
الفلسفة نفسها التي ال تستقيم للخطابين الرياضدي والتجريبدي هدي مدن قبيدل
الحجاج أو الخطابة الشيء الذي لم يكن ليتبادر إلى ذهن أرسطو .لقدد كدان
البالغيون التقليدديون ينظدرون إلدى االسدتعارة باعتبارهدا " «تغييدرا سدعيدا
لداللة كلمة أو عبارة408".
ومددن أفكدداره األخددرى أن الصددور البالغيددة ليسددت صددورا فنيددة وجماليددة
وتزيينية وظيفتهدا اإلمتداع فقدط ،كمدا هدو السدائد فدي البالغدة التقليديدة ،بدل
هي من طبيعة حجاجية وإقناعية بامتياز .ويترتدب علدى هدذا أن االسدتعارة
حجاجيدددة وإقناعيدددة لددديس إال .وفدددي هدددذا اإلطدددار ،يقدددول بيرلمدددان ":تعتبدددر
الصددورة حجاجيددة ذات منظددور مغدداير؛ إذا بدددا اسددتعمالها مألوفددا بالنسددبة
لوضعها الجديد المفترض.أما إذا لم يهددف الخطداب إلدى اسدتجالب موافقدة

407

-Chaïm Perelman : Traité de l'argumentation : La nouvelle
rhétorique, avec Lucie Olbrechts-Tyteca, Bruxelles, Éditions de
l'Université de Bruxelles, 2009.
408
 محمد الولي( :االستعارة الحجاجية بين أرسطو وشايم بيرلمان) ،مجلة فكر ونقد،.المغرب ،العدد 61 :ـ  ،2004ص79 :
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المسددتمع لهددذه الصدديغة الحجاجيددة ،فددإن الصددورة ستصددبح محسددنا بددديعيا ،
التعدو أن تغدو مبعث إعجاب أو مصدر استحسان الخطيب" 409.
وأكثدددر مدددن هدددذا فقدددد تصدددبح الصدددور البالغيدددة والمحسدددنات البديعيدددة مدددن
التقنيددات الحجاجيددة التددي تسددتخدم فددي الخطدداب الحجدداجي إلقندداع الغيددر ،أو
اسددتجالب موافقتدده ورضدداه .و" لمددا كددان التمثيددل واالسددتعارة أداتددين بهمددا
نعبر ونبلظ ونسدعى إلدى التدأثير ،كدان طبيعيدا ،لتحقيدق هدذا األمدر بنجاعدة،
العمددل دائمددا علددى المالءمددة بينهمددا وبددين الغايددة المتوخدداة.الينبغي لدراسددة
بيانية التمثيل واالستعارة أن تقتصر على معالجتهدا فدي سدياق خداص وفدي
أفددق مخصددوص ،ألن ذلددك قددد يددؤدي إلددى جعددل مددا يعددود إلددى خصوصددية
االستعمال أو السياق ذا طبيعة عامة410".
وبنددداء علدددى ماسدددبق ،يمكدددن الحدددديث عدددن اسدددتعارات علميدددة مدددن سدددماتها
اإلفهددام ،واسددتعارات شددعرية قائمددة علددى الغمددوض ،واسددتعارات حجاجيددة
هدددفها اإلقندداع والتددأثير  ،كمددا يبدددو ذل دك جليددا فددي االسددتعارات اإلشددهارية
والدعائية.
وعليه ،التهدف الصدورة البالغيدة فقدط إلدى نقدل العدالم ،وتمثيلده بيانيدا ،بدل
تهدددف إلددى اإلقندداع والتددأثير ،وخلددق حددوار تفدداعلي مددع المخاطددب المتلقددي.
ومن هنا ،فالحجاجيون "ال يسلمون بدأن مهمدة الخطداب تقدوم علدى وصدف
العالم ،وإنما تقوم على تحفيز المخاطب على سلوك مدا .والواقدع أن مجدرد
التفكير في تلقين المخاطدب صدورة مدا ،ولدو كاندت عاطفيدة ،عدن األشدياء،
فإننددا نكددون بصدددد الحجدداج.وألمر فددإن بعددض المحسددنات البالغيددة التددي ال
تلقى التكريم عند علمداء الشدعرية يندوه بهدا الحجداجيون.إن االسدتعارة التدي
تددددعى فدددي البالغدددة العربيدددة اسدددتعارات غيدددر مفيددددة تلقدددى الترحيدددب عندددد
409

-Chaïm Perelman : Ibid, p:229.
410
 شايم بيرلمان (:التمثيل واالستعارة في العلم والشعر والفلسفة) ،ترجمة :د .حموالنقاري،مجلة المناظرة ،المغرب ،العدد:األول ،السنة األولى1989 ،م ،ص.123:
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بيرلمدددان لددديس لجمالهدددا ،ولكدددن لفعاليتهدددا اإلقناعيدددة «:حينمدددا يكدددون اللفدددظ
االستعاري اللفظ الوحيدد الدذي يعبدر بده عدن شديء فدي لغدة مدا يطلدق عليده
االسددددتعارة غيددددر المفيدددددة{الكتاكريز}مثال ذلددددك " :قدددددم الجبددددل" " ذراع
الكرسي" .وعلى الرغم من أن هذا الجنس من االسدتعارة يبددو منحطدا فدي
رأي علمدداء بالغددة المحسددنات ،فددإن بعضددهم ،مثددل واتْلددي تبعددا لسددتيوارت
وكوبْلي ْسددتون ،يعتبرونهددا أداة أرفددع مددن االسددتعارة الفعالددة وذلددك ألنهددا قددد
فقدت االتصال مدع الفكدرة البدئيدة التدي كاندت تحيدل عليهدا بالوضدع ،تمامدا
كما أن سْتيف ْنسون يذهب إلدى أن هدذه االسدتعارة ،ونظدرا إلدى أنهدا ال تقبدل
إال تأويال واحدا ،فإنها تقدم دليال ما  raisonوهذا على العكس مما يحدث
بالنسبة إلى االستعارة الفعالة التي هي موحية411".
وإذا كددددان الفيلسددددوف األمريكددددي تددددولمين( )Toulminيددددرى أن الحجدددداج
يتعدددارض مدددع الشدددعر؛ نظدددرا لتعدددارض مددداهو خيدددالي مدددع مددداهو عقلدددي
ومنطقدددي ،فدددإن الشدددعر يمكدددن أن يتضدددمن صدددورا ذات وظيفدددة حجاجيدددة،
وتأثيرية ،وإقناعية.
ويعتمد بيرلمان على البعد اإلقناعي في التمييدز بدين الصدور البالغيدة ذات
البعددد الحجدداجي والصددور التزيينيددة .وفددي هددذا الصدددد ،يقددول الباحددث":إن
محسنا لهو حجاجي إذا كان اسدتعماله ،وهدو يدؤدي دوره فدي تغييدر زاويدة
النظر ،يبدو معتادا في عالقته بالحالة الجديدة المقترحة .وعلى العكس مدن
ذلددك ،فددإذا لددم ينددتج عددن الخطدداب اسددتمالة المخاطددب ،فددإن المحسددن سدديتم
إدراكدده باعتبدداره زخرفددة ،أي باعتبدداره محسددن أسددلوب ،ويعددود ذلددك إلددى
تقصيره عن أداء دور اإلقناع412".
ويرفض بيرلمان الصور البالغية غير الحجاجية.وفي هذا ،يقدول ":إن أي
تصددور لالسددتعارة ال يلقددي الضددوء علددى أهميتهددا فددي الحجدداج ال يمكددن أن
 محمد الولي( :االستعارة الحجاجية بين أرسطو وشايم بيرلمان) ،صص79:412
-Chaïm Perelman : L'Empire rhétorique, Paris, Vrin, 1977. P:53
411
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يحظى بقبولنا.إال أننا نعتقد أن دور االستعارة سيتضح أكثر بربكه بنظريدة
التناسب الحجاجي ]...[.إننا ال نستطيع فدي هدذه اللحظدة وصدف االسدتعارة
إال باعتبارهددا ،تناسددبا مكثفددا ،ناتجددا عددن ذوبددان عنصددر المسددتعار مندده فددي
413
المستعار له".
إذا ،فاالستعارة عند بيرلمان هي في األصل تناسبية دائمدا.وفي هدذا ،يقدول
" :الشددددائع اليددددوم إطددددالق مصددددطلحي الكنايددددة والمجدددداز المرسددددل اللددددذين
يتعارضان مع االستعارات ،على المجازات؛ حيدث يقدوم نقدل األلفداظ علدى
عالقدددددة رمزيدددددة (الصدددددليب بددددددل المسددددديحية) ،أو علدددددى عالقدددددة الجدددددزء
بالكل(األشرعة بدل السفن)من الجدنس إلدى الندوع (الفدانون بددل اإلنسدان)،
أو من الندوع إلدى الجنس.لهدذا السدبب فدإني لدن أهدتم إال باالسدتعارات التدي
هي ،في تعريف أرسطو قائمة علدى تناسدب ،والتدي هدي فدي الواقدع مجدرد
تناسبات مكثفة".414
وتسدددمح "هدددذه األمثلدددة مدددن المحسدددنات البالغيدددة بالتشدددديد علدددى وشدددائج
محسنات البالغة مع نظرية الحجاج415".
ويدددرى شددداييم بيرلمدددان أن كدددل صدددورة بالغيدددة لدددم يدددتم توظيفهدددا للتدددأثير
واإلقناع ،فهي صورة أدبية وجمالية  ،يتكلف بهدا التحليدل البنيدوي اللسداني
أو نظرية األدب.في حين ،تعنى البالغة الحجاجية بالصور التي تحمل فدي
طياتها وظيفة إقناعية.416
إذاُ ،لقدد جمدع بيرلمدان البالغدة بالحجداج .فدي حدين ،جمدع أرسدطو البالغدة
بالجدل.

413

- Chaïm Perelman : Traité de l'argumentation.p :535
- Chaïm Perelman : Traité de l'argumentation.p :535.
415
- Chaïm Perelman : Ibid.p :535
416
- Chaïm Perelman : L'Empire rhétorique, Paris, Vrin, 1977, p14
414
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ويددرى بيرلمددان أن االسددتعارة لهددا وظيفددة حجاجيددة .وأنهددا بمثابددة تشددبيه أو
مماثلدددة قياسدددية مقتضدددبة أو مكثفدددة .ويعندددي هدددذا أن التشدددبيه واالسدددتعارة
والمقارنددة فيهددا مقايسددة اسددتداللية حجاجيددة بددين طددرفين  .ومددن ثددم ،تقددوم
االسددددتعارة علددددى الهويددددة واالختالف.ويتمثددددل مبدددددأ الهويددددة فددددي وحدددددة
الطرفين(زيددد أسددد) ،ومبدددأ االخددتالف (زيددد لدديس هددو األسددد علددى مسددتوى
المكونددات الصدددغرى).وينطبق هددذا علدددى التشدددبيه والكنايددة القدددائمين علدددى
مبدأي الهوية واالختالف.
ومدددن جهدددة أخدددرى ،يعدددرف ريبدددول البالغدددة بأنهدددا فدددن اإلقنددداع بواسدددطة
الخطدداب .417ويعددد أوليفييدده ريبددول مددن الدارسددين الددذين اهتمددوا بحجاجيددة
الصورة البالغية ،418فلقد اهتم كثيدرا بصدور اإليتدوس .أي :بالصدور التدي
تثير الجمهور .وقد بدين ريبدول ،بشدكل متطدرف  ،أن الصدورة اليمكدن أن
تكدددون بالغيدددة إال إذا كاندددت حجاجية.لدددذلك ،أقصدددى مدددن البالغدددة الصدددور
الشعرية والصور الساخرة والصدور المعجميدة. 419ويعندي هدذا أن البالغدة
هي الحجاج .وبالتالي ،التعنى البالغة بالصور الجمالية بقدر مدا تهدتم فقدط
بالصدددور الحجاجيدددة ذات الوظيفدددة التأثيريدددة واإلقناعيدددة .كمدددا أن البالغدددة
الحجاجية هي بالغة تفاعلية بين الذوات المتكلمة.
ومن هندا ،يدرى أوليفييده ريبدول أن اسدتخدام االسدتعارة والمبالغدة والطبداق
قددد يكددون مقترن دا باإلمتدداع ،أو التحفيددز ،أو التحريددك .وفددي الوقددت نفسدده،
تكون هذه الصور البالغيدة حجاجيدة بامتيداز ؛ بمدا تحملده مدن أدلدة وحجدج
- Reboul, Olivier. 1991. « Peut-il y avoir une argumentation non
rhétorique ? », Lempereur, Alain (éd.). L’argumentation, Colloque de
Cerisy (Liège: Mardaga), p: 3.
418
- Reboul, Olivier. 1986. « La figure et l’argument », De la
métaphysique à la rhétorique, Meyer, Michel (éd.) (Bruxelles :
Editions de l’Université de Bruxelles), 175-187
419
- Reboul, Olivier.. Introduction à la rhétorique (Paris : PUF).1991.
417
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مقتضددبة ومكثفددة . 420ويعنددي هددذا أن الصددورة موجهددة إلددى المتلقددي بصددفة
خاصة .ومن ثم ،تقوم بأدوار مهة ،مثل :وظيفة التحسيس ،ووظيفة التدأثير
الوجداني العاطفي واالنفعالي والوجداني ،والوظيفة اإلقناعية.
ومدددن جهدددة أخدددرى ،يقسدددم أوليفييددده ريبدددول الصدددور البالغيدددة إلدددى صدددور
الكلمدددات ،وصدددور المعندددى ،وصدددور الفكدددر ،والتركيدددب.فعلى الدددرغم مدددن
ارتبدداط صددور الكلمددات بالمجددال الشددعري ،فتتضددمن أبعددادا حجاجيددة .فددي
حين ،تقترب صور المعنى أو المجازات (االستعارة ،والكنايدة ،والمبالغدة)
مدددن الحجددداج .وتتجلدددى هدددذه الحجاجيدددة داخليدددا وخارجيا.وبدددذلك ،تكدددون
الصددورة البالغيددة أقددوى مددن الحجددة التددي تقددوم بتكثيفهددا .ويمكددن أن تكددون
الحجة نفسها صورة بالغية ،ومن ثم تكون الصورة الحجاجية لغدة طبيعيدة
ضمنية وصريحة .ومدن ثدم ،تدرتبط نجاعدة الخطداب بمددى االسدتناد إلدى
هذا التوافق ،ومدى التالءم مع مستوى المستمع واالستجابة لتطلعاته.
وقييد تُسييتعمل اللغيية الطبيعييية فييي الحجيياج  ،وهييي لغيية ألفاظهييا ملتبسيية أو
متعييييددة ُ الييييدالالت  ،ومتراوحيييية بييييين الحقيقيييية والمجيييياز ،وهييييذا يطبعهييييا
باالحتمييال.ويمكيين إجمييال القييول" :إن الحجيية تصييبح صييورة حييين تتعييذر
ترجمتهييييا أو شييييرحها ،حييييين يتعييييذر التعبييييير عنهييييا بطريقيييية أخييييرى دون
421
إضعافها".
ويقييول روبييول" :لعلييي أسييتطيع اآلن اإلجابيية عيين تلييك األسييئلة الثالثيية
األساسية :نعيم ،الصيورة تسيهل الحجياج ،نعيم ،إنهيا تشيارك هيي نفسيها فيي
الحجاج ،وتكياد الوظيفتيان أن تكونيا متالزمتيين عليى اليدوام ،وهيذا اليتالزم
422
هو في العمق جوهر البالغة".

420

- Reboul, Olivier. Introduction à la rhétorique, p:8.
421
- O.Reboul : Introduction à la rhétorique, p:186.
422
- Olivier Reboul : “la figure et l’argument".pp : 186
261

ويددرى ميشدديل مددايير أن الصددور البالغيددة ،فددي تنوعهددا واختالفهددا ،تددؤدي
وظيفددة حجاجيددة؛ إذ تقددوي الحضددور ،وتددذكي الخيددال للتركيددز علددى نقطددة
معينة ،وتتجلى حجاجية الصورة في خلق ندوع مدن التقدارب ،وتقويدة القديم
الحية التي تجمع المتكلم بالسدامع،وتقوية الشدعور بالتضدامن المشدترك بدين
الطرفين،فاالسدتعارة الجيددة  -مددثال -هدي بمثابددة رؤيدة تسددتلزم وجهدة نظددر
423
معينة؛ حيث تضيء صورتها سؤاال ما.
وتعد االستعارة أقوى األقوال حجاجية من األقوال العادية ،كما يدرى ذلدك
ميشددديل لدددوغيرن( )M.Leguernفدددي مقالددده (االستتتتعارة والحجتتتاج) ،424
ومن ثم ،فاالستعارة " من الوسائل اللغوية التي يستعملها المدتكلم للوصدول
إلى أهدافه الحجاجية ،بل إنها من الوسائل التدي يعتمددها بشدكل كبيدر جددا،
مادمندددا نسدددلم بفرضدددية الطدددابع المجدددازي للغدددة الطبيعيدددة ،ومادمندددا نعتبدددر
االستعارة إحدى الخصائص الجوهرية للسان البشري425".
وعلى الرغم من الطابع اللغدوي والمجدازي لالسدتعارة ،فإنهدا تحقدق أهددافا
حجاجيددة.أي :االسددتعارة قددوة لغويددة ومجازيددة وحجاجيددة.ومن هنددا ،يمكددن
الحددديث عددن االسددتعارة الحجاجيددة التددي تتميددز بالصدديغة التداوليددة ،وتشددير
إلى مقاصد المتكلمين ،وتسعى إلى التأثير ،واإلقنداع ،واالقتنداع ،والحدوار،
والجدددددل .ونجدددددها  ،بكثددددرة ،فددددي اللغددددة اليوميددددة ،والرسددددمية ،واألدبيددددة،
واإلعالميدددددة ،...وتتضدددددمن مقصدددددديات التغييدددددر ،والتعدددددديل ،والتثبيدددددت،
والبرهنة ،واالستدالل.
وإذا أخذنا على سبيل المثال ( متريم شتمس) ،فهدذه الجملدة تشدبيه بليدظ فدي
البالغدددة العربيدددة الكالسددديكية .فدددي حدددين ،هدددي اسدددتعارة بمفهدددوم البالغدددة
- Meyer, Michel.. De la problématologie (Paris : PUF) 2008, p :
126.
424
- Le Guern, Michel. 1981. « Métaphore et argumentation »,
L’argumentation (Lyon : Presses Universitaires de Lyon), 65-74.
425
 أبو بكر العزاوي :نفسه ،ص.105:423
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األجنبيددة ( .)Métaphoreومددن ثددم ،فهددي تتضددمن حجاجيددة عاليددة جدددا
مقارنددة بعبددارة (متتريم جميلتتة) ،وخاصددة إذا كددان سددياق الجملددة ذا طددابع
حجاجي محض ،يهدف إلى التأثير في المتلقي وتحفيدزه وتحريكده وإقناعده
بقضية ما  ،أو حمله على اتخاذ موقف معين ما.
وتعتمددد الصددورة البالغيددة الحجاجيددة علددى مجموعددة مددن اآلليددات والحجددج
واألدلددة لتحقيددق الوظيفددة التأثيريددة واإلقناعيددة والحواريددة .ومددن بددين ه دذه
اآلليات صورة المقارنة  ،وصدورة التشدبيه ،وصدورة االسدتعارة ،وصدورة
السددددددخرية ،وصددددددورة المبالغددددددة ،وصددددددورة التشددددددبيه المقلوب،وصددددددورة
التدرج،وصددورة التلطيف،وصددورة الحددذف أو اإلضددمار ،وصددورة التعددداد
أو التفصددديل ،وصددددورة التكرار،وصددددورة التددددوازي ،وصددددورة النقيضددددة،
وصدددددورة التمثيل،وصدددددورة التنددددداقض ،وصدددددورة المفارقدددددة ،وصدددددورة
التشخيص ،وصورة التجريد ،وصورة الرمز ،وصورة األيقدون ،وصدورة
اإليحداء ،وصددورة الكنايدة ،وصدورة المجدداز المرسدل ،وصددورة التضددمين،
وصورة المماثلدة ،وصدورة المقايسدة ،وصدورة اإلحالدة ،وصدورة الشداهد،
وصددورة االسددتقراء ،وصددورة االسددتنباط ،وصددورة االسددتدالل ،وصددورة
البرهان...
وإذا كاندددت الصدددورة البالغيدددة عندددد علمددداء البالغدددة الكالسددديكيين ،مثدددل
كانتيليددان( ،)Quintilienذات وظيفددة إمتاعيددة ،وعنددد البالغيددين العددرب
بيانيددة ،وإذا كانددت وظيفتهددا عنددد االلسددانيين المعاصددرين انزياحيددة (جددان
كددوهن) ،فإنهددا عنددد البالغيددين الجدددد ذات وظيفددة إقناعيددة وحجاجيددة .وإذا
كاندددت وظيفدددة الصدددورة عندددد جماعدددة مدددو (أو جماعدددة ليددديج) شدددعرية أو
بويطيقية بمفهوم رومان جاكبسون ،426فإن وظيفتها عند جماعة بروكسديل
حجاجية وإقناعية ،مرتبطة بالعقل والفلسفة والجدل.

- Groupe μ.1970. Rhétorique générale, (Paris : Larousse).

426
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وخالصة القول ،يمكدن أن يتضدمن األسدلوب ،بمختلدف مكوناتده الصدوتية،
والصدرفية ،والتركيبيدة ،والبالغيدة ،والدالليدة ،وظدائف حجاجيدة متنوعدة ،
باالسددتناد إلددى السددياق النصددي والخطددابي والددوظيفي الددذي يحمددل مقاصددد
مباشددددرة وغيددددر مباشددددرة .بمعنددددى أن الحجدددداج اليقتصددددر علددددى المعنددددى
واألطروحة النصية فقط ،بل يتعدى ذلك إلى مكونات األسلوب كلها.

المبحث العاشر :تقويم المقاربة الحجاجية
ال أحد ينكر إيجابيات المقاربة الحجاجية في مقاربة الخطاب أو النص
األدبي؛ ألنها تساعدنا على فهم النص فهما عميقا  ،بربط الداللة بالوظيفة
السياقية الحجاجية واألداء اإلقناعي .فاليمكن تأويل النص األدبي ،مهما
كان هذا النص ،إال باالستعانة بالوظيفة الحجاجية ،واستحضار األبعاد
واألغراض وبالغة اإلقناع ،واالعتناء باإلحالة النصية والمقامية
والسياقية ،واالنفتاح على المقصدية ،وتمثل نظرية االقتضاء الحجاجي،
واالستفادة من مختلف النظريات الحجاجية المعروفة في الساحة األدبية
والنقدية واللسانية ،وفهم حوارية النص الصريحة والمضمرة والبوليفونية
النصية  .دون أن ننسى أنه من الضروري بمكان دراسة النص األدبي
باعتباره تلفظا سياقيا وملفوظا حجاجيا لغويا من الداخل  ،وينبغي كذلك
االنتقال من المعاني الحرفية إلى المعاني المجازية المضمرة تأويال
واستكشافا وتشريحا .ويعني هذا كله أن المقاربة الحجاجية مقاربة ناجعة
وناجحة وشاملة إلى حد ما ،مادام يترابط فيها التركيب النحوي بالداللة
والوظيفة الحجاجية السياقية والمقامية على حد سواء.
وعلى الرغم من ذلك ،فثمة مجموعة من السلبيات ،فلقد طبقت المقاربة
الحجاجية على النصوص السياسية  ،واالستشارية ،واإلشهارية،
والقضائية ذات الوظيفة الحجاجية المحضة  ،ولكنها لم تطبق على اللغة
األدبية والشعرية التي تتميز بالبعد اإليحائي والتشويش الداللي كما في
الشعر ،والمسرح ،والرواية .ويعني هذا أن ليس جميع الخطابات
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حجاجية ،فقد نجد بعض الخطابات يصعب أن نطبق عليها المقاربة
الحجاجية  ،والسيما الخطابات التخييلية ذات الوظيفة الجمالية والتعبيرية
المحضة.أي :إن ثمة مجموعة من األقوال والنصوص األدبية والخطابية
المختلفة التي تحمل ،في طياتها ،مقصدية حجاجية وتداولية ،هدفها إقناع
الغير والتأثير فيه .وفي الوقت نفسه ،هناك نصوص وخطابات ال تهدف
إلى الحجاج إطالقا .وعلى الرغم من ذلك ،يمكن استجالء البعد الحجاجي
في هذه النصوص ،إما بطريقة مباشرة ،وإما بطريقة غير مباشرة .وفي
هذا الصدد ،يقول إميل بنيفنست ( )Benvenisteمعرفا الخطاب " :
يستلزم كل تلفظ وجود متكلم وسامع ،فيحاول المتلفظ أن يؤثر في اآلخر
بشكل من األشكال"427.
ويعني هذا أن الخطاب دائما عبارة عن عملية تفاعلية وتواصلية وتداولية
تحضر فيها أطراف ثالثة :المرسل ،والمرسل إليه ،والرسالة .ومن ثم،
يعبر المرسل عن مجموعة من النوايا والرغبات والمقصديات المباشرة
وغير المباشرة إليصالها إلى السامع المفترض .ومن ثم ،يعني الكالم
تبادل اإلرساليات ،وكل قول هو بمثابة فعل إنجازي تداولي ،والسيما إذا
كانت اإلرساليات عبارة عن جمل إنشائية وحوارات استلزامية أو أفعال
كالمية ،كما نجد ذلك في الحوارات العادية أو غير العادية (النصوص
المسرحية ،والحوارات السينمائية ،والمناظرات) .ومن ثم ،ترى كيربرات
أوريكشيوني ( )(Kerbrat-Orecchionأن الكالم يعني التبادل ،والتبادل
يعني تغير الحوارات.428

427

- Benveniste, Emile : Problèmes de linguistique générale, t. 2
Paris : Gallimard, 1974, p : 241.
428

- Kerbrat-Orecchioni, Catherin : Les interactions verbales, t. I,
Paris : Colin1990.P : 54-55.
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ومن زاوية أخرى ،يرى باتريك شارودو ( )Charaudeauأن الخطاب
الحجاجي يقوم على ثالثة مبادئ رئيسة:
أوال ،مبدأ الغيرية القائم على وجود المتكلم المتلفظ والمخاطب السامع؛
ثانيا ،مبدأ التأثير حينما يقترن الملفوظ بوظيفة التأثير في الغير؛
وثالثا ،مبدأ السيطرة الذي يقوم به المتكلم حينما يمتلك سلطة اللغة
والحقيقة؛ ألن اللغة  -حسب روالن بارت -سلطة ،ومصدرها السلطة.
فالذي يمتلك زمام اللغة يمتلك سلطة التصرف واألمر والنهي والتوجيه
عن طريق التأثير واإلقناع.429
وهل يعني هذا أن جميع النصوص والخطابات حجاجية بالضرورة؟
لقد أثبت أرسطو ،في كتابه (الخطابة) ،أن الحجاج ال يتحقق بشكل جلي
إال في بعض األجناس ،مثل :الخطاب القضائي ،والخطاب االستشاري،
والخطاب البرهاني .بيد أن شاييم بيرلمان( )Perelmanقد وسع
إمبراطورية الحجاج لتشمل مجموعة من الخطابات ،مثل :الخطاب
الفلسفي ،والخطاب األدبي ،والخطاب السياسي ،والخطاب االجتماعي،
والخطاب األخالقي ،والخطاب االقتصادي ،والخطاب القانوني
والقضائي ،وغيرها من الخطابات التي تتضمن حجاج األطاريح ،وتحوي
وجهات النظر المختلفة.
ويرى بيير أوليرون ( )Oléronأن مسعى الخطاب الحجاجي هو أن يُقنع
المرسل السامع المخاطب  ،سواء أكان فردا أم جماعة ،أو يجعل
مجموعة من السامعين يتقبلون وضعية ما  ،بواسطة مجموعة من الحجج

- Charaudeau, Patrick. : Le discours politique. Les masques du
pouvoir .Paris : Vuibert.2005, P : 12.
429
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واألدلة التي يكون الهدف منها هو تثبيت رأي  ،أو إظهار الحقيقة  ،أو
تبيانها  ،أو تفنيدها430.
ويرى فيليب بريتون ( )Bretonأن الحجاج ينتمي إلى عائلة األفعال
اإلنسانية التي هدفها اإلقناع ،ومن خصوصياتها التسلح ببرهنة عقلية
431
حجاجية ،ضمن سياق تواصلي ما.
ويذهب الهولندي فان إميرين( ،)Van Eemerenومعه جماعة أمستردام
التي بلورت التداولية الجدلية ،إلى أن الحجاج يتحدد باعتباره فعالية لفظية
واجتماعية للعقل ،هدفه هو تثبيت وضعية حجاجية لدى الغير ،في
وضعية جدالية ما بالزيادة فيها ،أو النقص منها  ،باستخدام مسار حجاجي
يقوم على التوضيح والتصديق والتفنيد والتعارض في ضوء حكم
عقالني.432
وبالنسبة لغرايس ( )Grizeيرى أن المحاجج يجعل الغير موضوعا
للتحريض والحث والتطويع والتحفيز  ،بتبادل اآلراء إقناعا وتأثيرا،
وتعديل آرائه ومواقفه ووجهات نظره ،أو تثبيت بعض آرائه ،أو تعتيم
األخرى ،أو اقتراح أشياء أخرى433.

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

430

-Breton, Philippe : L’argumentation dans la communication,
Paris : La Découverte,1996.P :3.
431

432

- Van Eemeren, Frans H., Grootendorst, Rob and Snoek
Hoekemans, Francesca. : Fundamentals of Argumentation Theory.
NJ / London, Erlbaum, 1996, p: 53.
433

- Grize, Jean-Blaize : Logique et langage, Paris, Ophrys, 1990, p :
41.
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وقد وسعت روث أموسي ( )Ruth Amossyمفهوم الحجاج ليكون أكثر
اتساعا  ،فهي ترى أنه بمثابة محاولة حجاجية جادة لتغيير رؤى العالم
عند الغير ،أو التأثير فيه ،أو تقوية هذه الرؤى عن طريق وسائل
اللغة.434
وقد توسع تعريف الحجاج أيضا مع شاييم بيرلمان الذي يرى أن الحجاج
بمثابة محاولة لتقييد السامع بأطروحة معينة ،والتركيز على طريقة
التفكير والرؤية واإلحساس؛ مما يجعل هذا التعريف الموسع أقرب إلى
فن البالغة المرتبط بفن التأثير واإلقناع .فيشمل هذا الحجاج جميع
الخطابات التي يحضر فيها الغير الخاص أو العام واقعا أو افتراضا ،
وبالضبط في خطابات كل من :علم اللغة ،وعلم النفس ،وعلم النفس
االجتماعي كما يقول شارودو.
ويمكن الحديث عن أنماط عدة من الخطابات ذات الطبيعة الحجاجية
كالخطاب القضائي االستشاري ،والخطاب الفلسفي ،والخطاب اإلشهاري،
والخطاب السردي ،والخطاب البالغي ،والخطاب الخطابي (بفتح الخاء)،
والخطاب الشعري ،والخطاب القرآني ،والخطاب البصري ،والخطاب
السياسي ،والخطاب الفني ،وخطاب األمثال ،إلخ...
ومن جهة أخرى ،فلقد تعاملت المقاربة الحجاجية ،في عمومها  ،مع
الم خاطب من جهة ،والسياق الحجاجي من جهة أخرى.وبذلك ،فهي
تقصي الجوانب الجمالية واإلستيتيقية والفلسفية.والتعنى بالجوانب
النفسية ،واالجتماعية ،والبنيوية ،والسيميائية ،بقدر ما تهتم بماهو حجاجي
وإقناعي .بمعنى أن الداخل النصي في خدمة اإلحالة الحجاجية
الخارجية.وبهذا ،يكون هدف المحلل النقدي هو استجالء ماهو
-Amossy, Ruth : L’argumentation dans le discours, Paris, Colin
,2006
434
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إيديويولجي ومقاصدي وإقناعي على حساب خصوصيات النص المعطى.
وبالتالي ،التعنى المقاربة التداولية كثيرا بالجمالية الفنية  ،والتركز
اهتمامها على أدبية النص في حد ذاتها بغية تعميق الفهم في اآلليات التي
تتحكم في بناء النص ا ألدبي ،كما التعنى هذه المقاربة بالعواطف
واالنطباعات والذوق األدبي .
وعلى الرغم من هذه االنتقادات  ،تبقى المقاربة الحجاجية مقاربة أدبية
نقدية ناجعة وهادفة ،يمكن تطبيقها على مجموعة من النصوص
والخطابات التي تحمل وظيفة حجاجية صريحة أو مضمرة  ،فلقد
استطاعت أن تسد ثغرة اللسانيات الموجودة كاللسانيات الوصفية
واللسانيات التفسيرية ،بإضافة البعد التداولي والحجاج الوظيفي إليها.
وهكذا ،فال يمكن للنقد األدبي أن يحقق نجاعته الكفائية والتقنية إال بتمثل
المقاربة الحجاجية التي تجمع بين ثالثة عناصر متكاملة هي :النحو،
والداللة ،والوظيفة الحجاجية.
وهكذا ،نصل إلى أن المقاربة الحجاجية هي تلك المقاربة النقدية التي
تقارب النصوص والخطابات وفق وظيفتها الحجاجية .بمعنى أنها تركز
على األطراف التواصلية الثالثة :المرسل ،والرسالة ،والمرسل إليه؛ أو
تعنى بدراسة اإليتوس ،واللوغوس ،والباتوس؛ أو تهتم بدراسة األخالق،
والجواب ،والسؤال؛ أو تسعى جادة إلى دراسة الحجج بنية ،ودراسة ،
ووظيفة.وأكثر من هذا تهدف هذه المقاربة إلى تبيان أنواع الحجج
وترتيبها  ،والتثبت من ضعفها وقوتها على مستوى القدرة الحجاجية.
وتستكشف هذه المقاربة ما يسمى بالوظيفة الحجاجية في النصوص
والخطابات التي تندرج ضمن الجنس الحجاجي .ومن ثم ،فالحجاج سمة
بارزة في الملفوظات اللغوية والنصوص والخطابات ،سواء أكانت
مكتوبة أم شفوية  ،بطريقة واضحة أو مضمرة  .ويكون الحجاج واضحا
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في الخطابين :اإلشهاري والسياسي .ويتوارى ،بشكل من األشكال ،وراء
أقنعة تخييلية ورمزية وجمالية في األدب والفن.
عالوة على ذلك ،تهدف المقاربة الحجاجية إلى إبراز المقاصد الحجاجية
كالتأثير ،واإلقناع ،والتغليط ،والجدل ،واالقتناع ،والحوار .وال يمكن
الحديث عن المقاربة الحجاجية إال باستحضار مجموعة من العناصر
البارزة ،مثل :طرفي التواصل األساسيين :المتكلم والسامع ،والنوايا
والمقاصد ،والموضوع والقواسم المشتركة والتمثالت المتشابهة ،سواء
أكانت تلك التمثالت ثقافية أم لغوية أم اجتماعية .فضال عن السياق
التلفظي بما فيه الزمان ،والمكان ،والثقافة.
وتستند المقاربة الحجاجية إلى مجموعة من النظريات الحجاجية قديما
وحديثا ،منها :نظرية الجدل ،ونظرية الحجاج الكالسيكي  ،والبالغة
الجديدة ،ونظرية الحجاج التداولي ،ونظرية الحجاج اللساني ،ونظرية
الحجاج الخطابي ،ونظرية الحجاج المنطقي الطبيعي  ،والحجاج
األسلوبي...
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الفصل الرابع:
وضعية المخاطب في ضوء المقاربة التداولية

يقصد بالمقاربة التداولية تلك النظرية النقدية التي تدرس الظواهر األدبية
والثقافية والفنية والجمالية في ضوء التداوليات اللسانية .ويعني هذا أن
المقاربة التداولية تدرس النص أو الخطاب األدبي في عالقته بالسياق
التواصلي ،والتركيز على أفعال الكالم ،واستكشاف العالمات المنطقية
الحجاجية ،واالهتمام بالسياق التواصلي والتلفظي.
وبتعبير آخر ،تركز المقاربة التداولية على عنصر المقصدية والوظيفة في
النصوص والخطابات .وبهذا ،تكون التداوليات قد تجاوزت سؤال البنية
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وسؤال الداللة معا  ،لتهتم بسؤال الوظيفة ،والدور ،والرسالة،
والمقصدية ،والسياق الوظيفي.
كما تعنى المقاربة التداولية بفهم العالقات الموجودة بين المتكلم والمتلقي
ضمن سياق معين؛ ألن البعد التداولي ينبني على سلطة المعرفة واالعتقاد.
وتسمى هذه المقاربة كذلك بالمقاربة التواصلية ،أوالمقاربة الوظيفية،
أوالمقاربة الذرائعية ،أوالمقاربة المنطقية ،أو المقاربة البراجماتية،
أوالمقاربة الحجاجية ...وهلم جرا.
ومن جهة أخرى ،فللتداولية عالقة وثيقة بالحجاج؛ حيث يرتبط الحجاج
التداولي ( )La pragmatiqueبالمقاربة الذرائعية ،أو اللسانيات
التداولية أو الوظيفية أو البراجماتية  ،على أساس أن هذا الحجاج مقترن
بالسياق من جهة ،و الوظيفة من جهة أخرى .بمعنى أن اللغة تداول سياقي
وحجاجي وحواري في عالقة وثيقة بالمقام التواصلي السياقي.أي :لكل
مقام مقال.
ومن هنا ،تعني التداوليات الحجاجية دراسة اللغة اإلنسانية من وجهة
لسانية تداولية ،بالتوقف عند الخطاب الحجاجي  ،ورصد الروابط
والعوامل الحجاجية ،واستجالء القواعد الحجاجية ،والتركيز على
المواضع ) )Les topoïالحجاجية ،واستكشاف أفعال الكالم ،وتحديد
السياقات اإلنجازية ،والبحث عن مختلف الوظائف التداولية التي يؤديها
الكالم...435
وإذا كانت المقاربة التداولية قد عرفت انتشارا في الغرب ،فإن هذه
المقاربة مازالت في بداياتها األولى في العالم العربي ،على الرغم من
وجود آثارها في تراثنا العربي القديم في البالغة ،والفقه ،والفلسفة،
435 -

MOESCHLER J., : Argumentation et conversation : Eléments pour
une analyse pragmatique du discours, université de Genève, HATIERCREDIF1985.
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وأصول الفقه ،...ولم يتم استدماجها بعد في حقلنا الثقافي العربي الحديث
والمعاصر لمقاربة النصوص والخطابات األدبية واإلبداعية ،ماعدا بعض
االستثناءات القليلة التي تعد على األصابع.
إذا ،ما المقاربة التداولية؟ وما سياقها المعرفي والتاريخي؟ وما مجمل
التصورات التداولية تجاه النص أو الخطاب األدبي؟ وما حدود هذه
المقاربة إن تنظيرا وإن تطبيقا؟
هذا ماسوف نرصده في كتابنا هذا الذي عنوناه بـ(التداوليات وتحليل
الخطاب) ،على أساس أن ليس هناك مقاربة تداولية واحدة ،بل هناك عدة
تيارات واتجاهات ومدارس تعنى بالفعل التداولي والحجاجي والتواصلي،
سواء أكان لسانيا ،أم أدبيا ،أم نقديا ،أم فلسفيا ،أم منطقيا.
ونرجو من أ عز وجل أن يلقى هذا الكتاب المتواضع رضا القراء،
ويعود عليهم بالنفع والفائدة ،داعيا لنفسي بالمغفرة والتوبة من أي تقصير،
أو ادعاء ،أو نسيان ،أو خطأ ،أو سهو.

273

الفصل األول:
مفهوم التداوليات

المطلب األول :تحديد المصطلـــــح
يترجم مصطلح ( )Pragmatiqueبعدة كلمات باللغة العربية كالذرائعية،
والتداولية ،والبراجماتية ،والوظيفية ،واالستعمالية ،والتخاطبية،
والنفعية،والتبادلية...
لكن أفضل مصطلح ،في منظورنا ،هو التداولية ؛ ألنه مصطلح شائع بين
الدارسين في ميدان اللغة واللسانيات من جهة؛ وألنه يحيل على التفاعل
والحوار والتخ اطب والتواصل والتداول بين األطراف المتلفظة من جهة
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أخرى .أما مفهوم الذرائعية ،فيدل على مدرسة فلسفية ظهرت في الواليات
المتحدة األمريكية ،في القرن التاسع عشر  ،مع جون ديوي وويليام جيمس
اللذين يريان أن الحقيقة تكمن في طابعها المنفعي والمصلحي .ويعني هذا
أن الحقيقة الصادقة واليقينية هي التي تحقق المنفعة والمصلحة لإلنسان،
وتحقق المشاريع المستقبلية الهادفة ،وتسهم في تنمية األفراد والرقي
بالمجتمعات  ،بتحقيق المردودية واإلنتاجية ،واالرتباط بالحياة العملية
والواقعية المفيدة .ومن ثم ،تعد كل األفكار والحقائق التي ال تحقق مصلحة
أو منفعة لإلنسان ،وال تفيد المرء في حياته اليومية والعملية ،مجرد حقائق
زائفة ،وغير نافعة ،وال مجدية إطالقا .ومن هنا ،فالحقيقي هو المفيد
والنافع والصالح .لكن قد تختلف المنافع والمصالح من فرد إلى آخر ،ومن
جماعة إلى جماعة ،وقد تسبب هذه المصالح في صراعات شرسة بين
الناس.
وعلى الرغم من هذا الطابع السلبي للحقائق البراجماتية العملية ،فإن
المصلحة أو الحقيقة البراجماتية هي حقيقة مستقبلية  ،تدفع اإلنسان إلى
العمل واالجتهاد واإلنتاج والرفع من المردودية  ،وتحصيل الكفاءات
الحقيقية من أجل تحقيق ما يصبو إليه اإلنسان من مكانة رفيعة في
المجتمع .ومن هنا ،يأخذ المجتمع األمريكي واإلنجليزي بهذا النوع من
الحقيقة المقترنة بالمنفعة والمصلحة المادية أو المعنوية .وبكل بساطة،
يقوم الصحيح  ،عند وليام جيمس ،على ماهو مفيد لفكرنا ،وينبني الصائب
436
أيضا على ماهو مفيد لسلوكنا".
ومن هنا ،يرى البراجماتيون أن األفكار الحقيقية هي" تلك التي نستطيع أن
نستوعبها ،ونستطيع أن نصادق على صحتها ،ونستطيع أن نعززها بفعل
انخراطنا فيها ،وأخيرا أن نتحقق منها...
436

- W. James : le pragmatisme, traduction E.Le Brun, Edition
Flammarion, 1968, p: 151.
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هذه هي األطروحة التي أدافع عنها -يقول وليام جيمس -حقيقة فكرة ما
ليست خاصية متضمنة فيها ،وتبقى غير فاعلة.الحقيقة هي حدث يتم إنتاجه
من أجل فكرة ما ،وتصير هذه األخيرة حقيقة بفضل بعض الوقائع .إنها
تكتسب حقيقتها من خالل العمل الذي تنجزه .أي :العمل الذي يقتضي أن
تتحقق من نفسها بنفسها ،ويكون هدفها ونتيجتها التحقق الذاتي؛ كما أنها
تكتسب صالحيتها بإنجازها لعمل يهدف إلى نتيجة تتمثل في إثبات
437
مصداقيتها".
إذا ،اليرى البراجماتيون في الحقيقة إال طابعها المادي ومنحاها المنفعي
والمصلحي لتحقيق التنمية والتقدم .بينما يجب أن تكون الحقيقة في
جوهرها معرفية وعملية وأخالقية.
أما اللساني المغربي أحمد المتوكل في كتابه( اللسانيات الوليفية)،
فيستعمل الوظيفية والتداولية بمفهوم واحد .438في حين،يستخدم سعد
البازعي وميجان الرويلي مصطلح(الذرائعية) كما في كتابهما( دليل الناقد
الفني) . 439وإذا انتقلنا إلى محمد محمد يونس علي ،فيفضل استعمال
مصطلح علم التخاطب .وفي هذا الصدد ،يقول الباحث ":أفضل ترجمة
مصطلح ( ) Pragmaticsبعلم التخاطب ،وليس بالتداولية ،أو النفعية ،أو
الذرائعية كا يفعل عدد من اللسانيين العرب توهما منهم بأن
( ، )Pragmaticsو( )Pragmatismشيء واحد .والواقع أن المصطلح
األول يطلق على الدراسات التي تعنى بالمعنى في السياقات الفعلية للكالم،
وهو ما يتفق مع معناها الحرفي ،وهو علم االستعمال .وإذا نظرنا في
-W. James : le pragmatisme, traduction E.Le Brun, Edition
Flammarion, 1968, p: 142-144.
 - 438أحمد المتوكل :اللسانيات الوظيفية ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ،لبنان،
الطبعة الثانية 2010م.
 - 439سعد البازعي وميجان الرويلي :دليل الناقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،بيروت،
لبنان ،الطبعة الثانية  ،سنة 2000م ،ص.100:
437
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تراثنا البالغي واألصولي ،فسنلحظ أن االستعمال -الذي يقابل الوضع
عادة -يطلق على النشاط الذي يقوم به المتكلم في عملية التخاطب .ولذا،
فإن ترجمة ( )Pragmaticsبعلم التخاطب أنسب -في رأيي -من
الخيارات التي اطلعت عليها حتى اآلن .أما ( )Pragmatismفهي مدرسة
فلسفية ظهرت في أمريكا تذهب إلى أن الفكرة النظرية التجدي نفعا ما لم
تكن لها تطبيقات عملية .وعلى الرغم من وجود صلة منهجية بين
المجالين(والمصطلحين) تكمن في التقليل من شأن المجرد ،والعناية بما
هو عملي ،وسياقي ،ومتحقق فعال؛ فإن اهتمام الحقل المسمى
بـ( ) Pragmatismيقتصر على اللغة خاصة .في حين ،يعني الحقل اآلخر
440
بالفلسفة ،وإن امتدت آثاره في السياسة ،وعلم االجتماع ،وغيرهما".
وعلى أي حال ،سواء أخذنا بالتداولية أم بالتخاطبية ،فالمصطلحان معا
أفضل بكثير من مصطلح الذرائعية الذي يحيل على الفلسفة المنفعية أكثر
مما يحيل على اللغة ومكوناتها اللسانية.

المطلب الثاني :مفهـــوم المقاربة التداولية
يقصد بالمقاربة التداولية تلك المنهجية التي تدرس الجانب الوظيفي
والتداولي والسياقي في النص أو الخطاب ،وتدرس مجمل العالقات
الموجودة بين المتكلم والمخاطب ،بالتركيز على البعد الحجاجي واإلقناعي
 - 440محمد محمد يونس علي :مدخل إلى اللسانيات ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت،
لبنان ،الطبعة األولى سنة 2004م ،ص( ،102:الهامش).
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وأفعال الكالم داخل النص .بمعنى أن التداوليات هي ذلك" العلم الذي
يدرس المعنى ،مع التركيز على العالقة بين العالمات ومستعمليها
441
والسياق ،أكثر من اهتمامها بالمرجع أو بالحقيقة ،أو بالتركيب".
وتهتم التداوليات أيضا بالمرجع واإلحالة التي أقصيت من قبل فرديناند
دوسوسير الذي حصر العالمة في الدال والمدلول .ومن ثم ،ترفض
المقاربة التداولية في مجال األدب والنقد واللسانيات ،مثال ،التركيز على
البنيات الشكلية والجمالية ،دون مساءلة أفعال الكالم والمقصدية الوظيفية.
فضال عن ذلك ،تدرس المقاربة التداولية اللغة العادية واللغة الالعادية
(اللغة الشعرية  ،اللغة الروائية ،واللغة الدرامية ،)..وحضور األنا
واألنت ،والسياق التواصلي ،والوظيفة المقامية والمقالية ،واالنتقال من
الحرفي إلى اإلنجازي  ،ودراسة الحجاج في النصوص والخطابات التي
يكون هدفها هو اإلقناع الذهني والتأثير العاطفي الوجداني ،وأيضا دراسة
السرد اإلقناعي كما عند غريماس ،وخاصة في خانة التطويع والتحفيز
المبنية على فعل االعتقاد ،وفعل التأويل ،وخانة الكفاءة المبنية على منطق
الجهات (وجود الفعل ،وومعرفة الفعل ،وقدرة الفعل ،وإرادة الفعل).
وعليه ،فالمقاربة التداولية هي دراسة العالمات في عالقة مع مستعمليها.
ومن ثم ،ترتكز اللغة على ثالثة مكونات ضرورية ومتكاملة حسب
يئايميسلاشارل موريس( ، )Ch. Morrisوهي :التركيب ،والداللة،
والوظيفة.442

441

- A.J.Greimas.J.Courtés:Sémiotique.Dictionnaire Raisonné de la
théorie du langage. Hachette Université, Paris, 1979, Sémiologie, pp:
335-339.
442
- Roland Posner, Classics of Semiotics, New York, Springer
US, 1987 (ISBN 978-1-4757-9702-2), “Charles Morris and the
Behavioral Foundations of Semiotics” (page 23-57).
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أضف إلى ذلك فللغة ثالثة مظاهر :مظهر خطابي ،ومظهر تواصلي،
ومظهر اجتماعي .لذا ،فالمقاربة التداولية هي التي تركز على الجانب
التواصلي في اللغة الطبيعية .وتستند المقاربة التداولية كذلك إلى
تخصصات عدة .فهناك -مثال -تداولية تحليلية ،وتداولية تلفظية ،وتداولية
نفسية -اجتماعية ،وتداولية نصية ،وتداولية سوسيولغوية...
ومن هنا ،تدرس المقاربة التداولية اإلشاريات ،والمقصدية ،وأفعال الكالم،
والوظيفة ،والسياق ،واإلحالة المرجعية ،والحجاج اللغوي ،واإلقناع ،..
والحوارية…
المطلب الثالث :سياق لهور المقاربة التداولية
لقد ظهرت الدراسات التداولية في الواليات المتحدة األمريكية في القرن
التاسع عشرالميالدي ،وتطورت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة .ومن
ثم ،فقد تبلورت النظرية البراغماتية مع وليام جيمس()William James
(1842-1910م) الذي اهتم بالجانب المنفعي والمصلحي ،وقد ربط الفكرة
بطابعها المنفعي في الواقع ،بالتشديد على المصلحة والمنفعة واإلنتاجية
بغية بناء مستقبل عملي زاهر.
أما شارل ساندرس بيرس (، (1834-1914))Charles S. Peirce
فقد اهتم بتداولية سيميائية قائمة على نظام العالمات  ،فقد ميز بين الرمز،
واإلشارة ،واأليقون .وبدأ في تفريعها إلى أقطاب سيميائية ثالثية ذات
طابع منطقي ،ووجودي ،وأنطولوجي.443

443

-John Dewey, « Peirce's Theory of Linguistic Signs, Thought, and
Meaning. », The Journal of Philosophy, Vol. 43, No. 4, 14 février
1946, p. 85-95.
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وبعده ،جاء شارل موريس ليميز بين ثالثة مظاهر في اللغة الطبيعية :
المظهر التركيبي ،والمظهر الداللي ،والمظهر التداولي.444وبذلك ،بشر
موريس بالمقاربة التداولية التي تعنى بالوظيفة السياقية .وقد جاءت هذه
المقارب ة الوظيفية السياقية رد فعل على منهجية نوام شومسكي التي ترتكز
على التركيب والداللة  ،وتقصي الوظيفة السياقية ،وهي وظيفة ضرورية
الكتمال الفهم الحقيقي المتعلق باللغة اإلنسانية ،على الرغم من أن نوام
شومسكي  ،فيما بعد ،أدمج القدرة التداولية إلى جانب القدرة الكفائية ضمن
نظريته اللسانية التفسيرية التي تسمى بالنظرية التوليدية التحويلية
(.)Generative grammar
ويمكن الحديث عن مجموعة من التداوليات والتيارات الذرائعية في الغرب
من بينها:
أوال ،تيار موريس الذي يتزعمه كل من بنيفينست ،والينس،
وأوريكشيوني ...وقد ركز هؤالء على نظرية التلفظ ،فربطوها بالسياق
التواصلي الذي ينبني على المعينات أو اإلشاريات (أسماء اإلشارة،
والضمائر ،وأداة التعريف ،وأدوات التملك ،)..والزمان ،والمكان،
والصيغ العاطفية واالنفعالية ،وأحكام التقويم  ،وتعابير الجهة (جهة
الضرورة واإلمكان ،وجهة المعرفة ،وجهة الفعل ،وجهة الكينونة
والظهور).

-Charles W. Morris: Foundations of the Theory of Signs (1938).
Tr. fr. partielle : « Fondements de la théorie des signes », Langages,
vol. 35 (1974), p. 15-21, Paris, Larousse ; Signs, Language, and
Behavior (1946) ;Signification and Significance (1964) ;Writings on
the General Theory of Signs (1971).
444
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ثانيا ،تيار فالسفة أكسفورد بما فيهم أوستين ،وسورل ،وكرايس  ،...فقد
اهتموا بنظرية أفعال الكالم  ،بمعنى أن الفعل الكالمي يؤدي إلى تحويل
وضع المتلقي ،وتغيير نظام معتقداته  ،وتبديل مواقفه السلوكية.
ويمكن اإلشارة كذلك إلى بعض التيارات والنظريات التداولية األخرى،
كالنظرية التخاطبية ،والنظرية التفاعلية ،والنظرية الحجاجية ،والنظرية
التلفظية ،ونظرية المقصدية ،والنظرية التوليدية الوظيفية مع فان ديك،
وهاليداي ،ورقية حسن ،وأحمد المتوكل...
ثالثا ،التيار السردي مع كريماس ،وجوزيف كورتيس ،وجماعة
أنتروفيرن ...رابعا ،المقاربة التأويلية مع بول ريكور الذي اهتم كثيرا
باإلحالة السياقية؛ خامسا ،مدرسة فرانكفورت التي اهتمت بدورها بالسياق
التواصلي مع هابرماس...
المطلب الرابع :التداوليات والحجاج
من الطبيعي أن تكون التداوليات ذات طبيعة حجاجية بامتياز ،مادامت
تستند إلى ثنائية المتكلم والمتلقي.فضال عن عملية التلفظ نفسها التي ترتبط
بالمقصدية من جهة ،والسياق التداولي من جهة أخرى .بمعنى أن النص
يتضمن ،في طياته ،أطاريح ورسائل ومعتقدات واقتناعات وقيما وأهواء
ومعارف متنوعة ومختلفة ،يريد المتكلم أن يوصلها إلى المتلقي من أجل
التأثير فيه أو إقناعه أو جعله يقتنع .وبهذا ،تكون التداوليات حوارية من
ناحية ،وحجاجية من ناحية أخرى.
وللتداوليات مؤثرات إيجابية واضحة ،إذا انعكست إيجابا على المخاطب،
ولها أيضا مؤثرات سلبية ،إذا كانت في غير صالح المتلقي .وبهذا ،تكون
التداوليات الحجاجية بمثابة تخاطب ،أو تواصل ،أوتفاعل ،أو إحالة
سياقية ،أو حوار بين الطرفين :المتلفظ والسامع.
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عالوة على ذلك ،يتكىء حجاج التداول على الروابط والعمليات الحجاجية،
واالحتكام إلى القواعد الحجاجية المختلفة التي تسعف المتكلم في إنجاز
عملية التخاطب التفاعلي ،بمراعاة شروط التداول المتعددة التي تجمع بين
المتكلم والمتلقي ،والتشديد على السياق الوظيفي بأبعاده المختلفة ،والتوقف
عند أفعال الكالم ،واالستعانة باالقتضاء اللغوي تصريحا ،وتضمينا،
وتلميحا ،باالنفتاح على السياق الموقعي والوظيفي من جهة ،واالستلزام
اإلنجازي من جهة أخرى.
كما يرتكز حجاج التداول على الحوار ،والجدل ،والتفاوض  ،واالستدالل،
والنقاش الحر ،وتبادل اآلراء  ،باستحضار مختلف الحجج واألدلة
والبراهين والفرضيات  ،إما ضمن سياق دفاعي  ،وإما ضمن سياق
انتقادي معارض .لذا ،نتوقف ،غالبا ،عند ستة أقطاب رئيسة ضمن حجاج
التداول هي :المتكلم ،والملفوظ ،والمتلقي ،والسياق ،وأنواع الحجج،
والمقاصد المباشرة وغير المباشرة.
ومن هنا ،يتسلح المتكلم  /الخطيب بمجموعة من القيم والحجج المشتركة
واإليتوس العام المتعارف عليه مجتمعيا في شكل أخالق ،وأعراف،
وعادات ،وتقاليد ،ومعارف ،وأعمال متوارثة من أجل تحضير خطابه
الحجاجي وترتيبه وفق نسق استداللي ومنطقي وجيه وسليم ،مستعمال في
ذلك اللوغوس الحجاجي الصريح أو الضمني ،في شكل استدالالت تداولية
مقنعة  ،أو في شكل أسئلة تتحول إلى أجوبة والعكس صحيح ،أو في
شكل صور بالغية مجازية تؤدي وظيفة حجاجية بامتياز.
وبعد التمكن من طرائق اللغة الحجاجية المختلفة والمتنوعة كما وكيفا ،
يدخل المتكلم في تخاطب تداولي وحواري وحجاجي تناظري مع المتلقي
من أجل الدفاع عن معتقداته واقتناعاته وإيديولوجياته وأهوائه الذاتية
والموضوعية ،أو العمل على تفنيد دعاوى خصمه أو عدوه بالحجة،
والدليل ،والبرهان.ويعني هذا أن المتكلم ينطلق من مقصديات واضحة أو
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متوارية من أجل إيصالها وتبليغها إلى المتلقي عبر عمليات التأثير،
والجدل ،واإلقناع ،والتغليط ،واالقتناع ،والحوار ،والتفاوض ،...بمراعاة
السياق والمقام الوظيفيين ،واحترام تناسب المقام مع المقال الشفوي أو
الكتابي  ،والخضوع لميول المخاطب أو الجمهور الحاضر أو الغائب،
سواء أكان خاصا أم عاما.
" وهكذا ،حاولت التداولية أن تعالج الحجاج باعتباره فعال تداوليا ،اليمكن
تفسيره دون إبراز مراتب المتكلمين وأدوارهم في أفعال الكالم ،وأهمية
السياق التخاطبي ،كما حاولت التداولية أن تقف عند الروابط الحجاجية
باعتبارها أدوات تسهم في تحديد العالقة الخطابية بين المتكلمين من جهة،
وبين أطراف النص من جهة أخرى ،وباإلضافة إلى ذلك اهتمت التداولية
بالساللم الحجاجية داخل المنطوقات واألقوال ،لذلك نجد التحليل التداولي
للحجاج قد اتخذ من النصوص وكيفية إنتاجها موضوعه المحوري،
ويسعى هذا التحليل إلى اإلسهام في تحديد قواعد ومعايير قراءة النصوص
الحجاجية"445.
إذا ،تكمن عالقة الحجاجي بالتداولي في المظاهر والعناصر التالية:
 الحجاج هو  ،قبل كل شيء ،فعل تداولي وظيفي وتخاطبي وذرائعي؛
 تركيز التداولية على أطراف التواصل من متكلم ،وتلفظ ،ومخاطب،
مع التشديد على أهمية المتلقي الذي يستهدفه المحاج التداولي بالتأثير،
واإلقناع ،واالقتناع ،والجدل ،والحوار؛
 اهتمام التداولية بالروابط والعوامل الحجاجية؛
 سعي التداولية جادة نحو استجالء مختلف القواعد الحجاجية التي تتحكم
في الجمل والخطابات والنصوص ؛
 - 445رضوان الرقبي  :البالغة والحجاج :بحث في تداولية الخطاب ،أفريقيا الشرق ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى 2018م ،ص.39:
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 استكشاف التداولية لمختلف أفعال الكالم في النصوص والخطابات
والجمل والعبارات اللسانية؛
 اهتمام التداولية بالساللم الحجاجية في دراسة النصوص والخطابات
والجمل؛
 تشديد التداولية والحجاجية على الحوارية بمختلف أنواعها؛
 اهتمام التداولية والحجاج معا باإلحالة والذات والمرجع والسياق
الوظيفي والمقامي والمقالي على حد سواء؛
 عناية التداولية والحجاج معا بالمقاصد المباشرة وغير المباشرة؛
 سعي التداولية والحجاجية معا إلى استجالء صيغ التقرير والتضمين
في النصوص والخطابات والجمل من جهة ،باستكشاف مالمح التصريح
والتلميح واالقتضاء فيها من جهة أخرى.
المطلب الخامس :التداوليات والنص األدبي
لقد استفاد النص أو الخطاب األدبي من مجموعة من المقاربات
والنظريات والمناهج ،والسيما بعد مرحلة مابعد الحداثة بين سنوات
الستين والسبعين من القرن الماضي .ومن أهم هذه المقاربات التي انفتح
عليها األدب بصفة عامة ،والبالغة بصفة خاصة ،المقاربة التداولية بكل
تياراتها الحجاجية ،والمنطقية ،واللغوية ،والتخاطبية ،والتداولية،
والسياقية .ومن ثم ،فثمة تصورات تداولية عدة حول النص والخطاب
األدبي تختلف من تيار إلى آخر ،ومن تداولي إلى تداولي آخر.
إذا ،ما مجمل هذه التصورات التداولية التي استفاد منها النص اإلبداعي
بصفة خاصة ،و الخطاب األدبي والفني بصفة عامة؟ هذا ماسنعرفه بشكل
جلي في المطالب الموالية.
الفرع األول :النص األدبي خطاب قبل كل شيء
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إذا كانت اللسانيات تتعامل مع الجملة باعتبارها منطلقا للدراسة والتحليل،
سواء أكان ذلك قي ضوء البنيوية السوسيرية ،أم في ضوء البنيوية
ال وظيفية ،أم في ضوء الكلوسيماتيكية لهلمسليف ،أم في ضوء التوزيعية
(بلومفيلد ،وهوكيت ،)...أم في منظور التوليدية التحويلية مع نوام
شومسكي ،فإن المقاربة التداولية تتجاوز الجملة لدراسة الخطاب والنص ،
والسيما مع لسانيات النص واللسانيات الوظيفية كما عند فان ديك  -مثال-
في كتابه(النص والسياق) (1977م) ،446وهاليداي وحسن رقية في
كتابهما( االتساق في اللغة اإلنجليزية) (1976م) .ويعني هذا أن
التداوليات النصية قد تعاملت مع الخطاب باعتباره كلية عضوية متسقة
ومنسجمة ،بل اعتبرته جملة نصية كبرى ،يمكن التعامل معها كالتعامل
مع الجملة اللسانية .ونجد هذا هذا التصور كذلك عند إميل بنيفنست،
وهاريس ،ورومان جاكبسون ،والسيميائيين (كريماص) ،والتأويليين (بول
ريكور) ،وجمالية التلقي (ياوس وآيزر)...
وبناء على ماسبق ،تتعامل التداولية مع النص األدبي باعتباره خطابا
وملفوظا لغويا ذا كلية عضوية ،سواء أكان ذلك الخطاب شفويا أم كتابيا؛
حيث نربط ملفوظاته بالوظيفة ،والسياق المقامي ،واألداء اإلنجازي؛
وندرس مكوناته التلفظية السياقية ،وروابطه الحجاجية المنطقية وغير
المنطقية؛ ونربطه أيضا بالحوارية ،والمقصدية ،واإلحالة ،والتفاعل،
والتخاطب التداولي...
الفرع الثاني :النـــص األدبي خطـــاب لغوي وليفـــي
يرى فرديناند دوسوسير ،في كتابه( محاضرات في اللسانيات العامة)
الذي نشره طلبته سنة 1916م ،أن اللغة عبارة عن عالمة ،وتتكون هذه
العالمة من الدال الصوتي والمدلول المعنوي ،لكنه أبعد المرجع الحسي
 - 446فان ديك :النص والسياق ،ترجمة :عبد القادر قينيني ،أفريقيا الشرق ،الدارالبيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 1999م.
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المادي ،واحتفظ بماهو مجرد وصوري .ومن ثم ،فقد كان يدرس اللغة
لذاتها ومن أجل ذاتها .ويعني هذا أنه كان يركز على دراسة اللغة
باعتبارها ملكة اجتماعية أساسية وثابتة  ،ويقصي الكالم باعتباره ظاهرة
فردية متغيرة وهامشية .ويدل هذا كله على أن دوسوسور لم يهتم بالسياق
المرجعي الوظيفي ،بل اكتفى بالجانب الصوتي والمعنوي المرتبطين
باللغة ،ولم يهتم بالكالم واإلنجاز القائمين على البعد المرجعي واإلحالي
والسياقي.447
ويساعدنا هذا كله على التعامل مع النص األدبي باعتباره خطابا يحمل ،في
طياته ،وظائف ومقاصد سياقية ،وكل ما يوجد في النص يدل بشكل من
األشكال ،ويحيل على أدوار تداولية ومقاصد مباشرة وغير مباشرة ،فليس
هناك في النص األدبي ماهو مجاني وزائد ،بل ترتبط الداللة بالمعاني
السياقية والرسائل الظاهرة والمضمرة .بمعنى أن لغة النص األدبي
وظيفية وتداولية ،تحمل ،في مظانها ،أبعادا سياقية سياسية ،واجتماعية،
واقتصادية ،وثقافية ،وتاريخية ،ونفسية ،وجنسية ،وعقائدية...أي :لم يعد
النص األدبي عالمات وبنيات داخلية مغلقة  ،كما كانت تقول البنيوية
اللسانية والسيميائيات النصية والخطابية ،بل النص األدبي بنية وداللة
وتركيب ووظيفة سياقية قبل كل شيء .لذا ،البد من مراعاة السياق
والوظيفة في تحليل النصوص والخطابات األدبية  ،والسيما الشعرية منها.
وعليه " ،ليس النص الشعري -مثال -لعب ألفاظ ،وليس نقل تجربة ذاتية
وحسب ،وإنما يهدف ،فوق ذلك كله ،إلى الحث والتحريض.وبهذا المفهوم
األخير ،تشمله نظرية :الكالم فعل ،أو التداولية  ،وتعني هذه النظرية :أن

 447محمد الحناش :البنيوية في اللسانيات ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 1980م ،ص.189:
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التحدث يقصد به تبادل األخبار ،وفي الوقت نفسه ،يهدف إلى تغيير وضع
المتلقي ،وتغيير نظام معتقداته ،أو تغيير موقفه السلوكي".448
كما يحدد القصد أو القصدية أو المقصدية " كيفية التعبير والغرض
المتوخى ،وهي البوصلة التي توجه تلك العناصر ،وتجعلها تتضام
وتتضافر وتتجه إلى مقصد عام .فالمقصدية تحدد اختيار الوزن ،واأللفاظ
المالئمة ،وتركيبها بطرق معينة لتؤدي المعنى العام المتوخى .ولذلك ،نجد
البحر الواحد ينظم فيه الشاعر مدحا أو فخرا أو هجاء أو رثاء ...فالمقصد
يتحكم في نسج القصيدة أو المقطوعة ،بل في البيت أو شطره مبنى
449
ومعنى".
وهكذا ،التوظف لغة النص األدبي بشكل عشوائي وفوضوي ،بل تزخر
بمجموعة من الدالالت السياقية والتداولية والحجاجية إقناعا وتأثيرا .فكل
ما في النص يدل ويحيل ويحمل وظائف سياقية متنوعة ،سواء أكانت
نصية داخلية أم مقامية خارجية.
الفرع الثالث :النص األدبي إبالغ تواصلي
ترى المقاربة التواصلية أن النص األدبي يرتكز على مجموعة من
الوظائف وأهمها الوظيفة التواصلية .وخير من يمثل هذا التيار التواصلي
الذي يرى النص األدبي إبالغا وتواصال اللساني الروسي رومان
جاكبسون الذي تحدث ،في مقاربته التواصلية الوظيفية ،عن ستة عناصر
في عملية التواصل :المرسل ووظيفته انفعالية ،والمرسل إليه ووظيفته
تأثيرية ،والرسالة ووظيفتها جمالية ،والمرجع ووظيفته مرجعية ،والقناة
ووظيفتها حفاظية وتواصلية ،واللغة ووظيفتها وصفية تأويلية وتفسيرية.

 - 448محمد مفتاح :في سيمياء الشعر القديم،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة
األولى سنة 1989م ،ص.55:
 - 449محمد مفتاح :في سيمياء الشعر القديم  ،ص.53:
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ولقد تأثر جاكبسون ،في هذه الخطاطة التواصلية ،بأعمال فرديناند
دوسوسير ،وأعمال الفيلسوف المنطقي اللغوي جون أوسطين.
وهناك من يزيد الوظيفة السابعة للخطاب اللساني ،وهي الوظيفة األيقونية
كما عند السيميائي ترنس هوكس بعد ظهور كتابات جاك دريدا  ،وانبثاق
السيميوطيقا التواصلية .كما يضيف عبد أ الغذامي الوظيفة الثقافية في
إطار النقد الثقافي الذي يدافع عنه عربيا .أما هاليداي التداولي ،فيركز على
ثالث وظائف للغة:
أوال ،الوليفة التمثيلية التي تعني اإلحالة على العالم الداخلي والخارجي
للذات المتكلمة؛
ثانيا ،الوليفة التعالقية التي تعني اتخاذ دور من األدوار االجتماعية
بالنسبة للمخاطب كدور المخبر ،ودور السائل ،ودور اآلمر؛
ثالثا ،الوليفة النصية التي تتمثل في تنظيم الخطاب حسب مقتضيات مقام
إنجازه.
وهذه الوظائف الثالث مستقلة ،على الرغم من كونها تصب كلها في
وظيفة واحدة هي وظيفة التواصل.
وتأسيسا على ماسبق ،يصنف فان ديك المعلومات إلى ثالثة أقسام:
أوال ،معلومات عامة ترتبط بالعالم ،أو بأي عالم ممكن؛
ثانيا ،المعلومات الموقفية التي ترتبط بما يتضمنه الموقف الذي يتم فيه
التواصل؛
ثالثا ،المعلومات السياقية المستقاة من الخطاب المتبادل سلفا بين
الشخصين المتواصلين.
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ومن هنا " ،يتم تغيير المعلومات التداولية إما بالنظر إلى العالقة القائمة
بين المتكلم والمخاطب(تواصل عالقي) ،أو بالنظر في فحوى الخطاب
ذاته .في هذه الحالة الثانية ،يكون القصد من الخطاب حمل المخاطب على
القيام بفعل ما(تواصل توجيهي) ،سواء أكان الفعل المطلوب عمال(تواصل
أمري)  ،أم قوال (تواصل استفهامي) ،كما يكون القصد منه اإلخبار عن
شيء(تواصل إخباري) ،أو التعبير عن إحساس(تواصل تعبيري) ،أو
450
استثارة إحساس (تواصل استثاري)".
ويذكر كارل بوبر( )Popperأربع وظائف أساسية للغة اإلنسانية  ،ويمكن
حصرها فيما يلي:
الوليفة التعبيرية التي تعني تعبير الشخص عن حالته الداخلية؛
الوليفة اإلشارية التي تتمثل في تبليغ الشخص اآلخرين بمعلومات عن
حالته الداخلية؛
الوليفة الوصفية التي تكمن في وصف الشخص أشياء العالم الخارجي
المحيط به ؛
الوليفة الحجاجية القائمة على تقويم الحجج وتبريرها . 451
وعليه ،إذا أردنا  -مثال -دراسة عنوان نص أو خطاب ما في ضوء
تواصلية رومان جاكبسون ،فالعنوان كما هو  -معلوم -عبارة عن رسالة ،
وهذه الرسالة يتبادلها المرسل و المرسل إليه  ،فيسهمان في التواصل
المعرفي و الجمالي ،وهذه الرسالة مسننة بشفرة لغوية ،يفككها المستقبل،
ويؤولها بلغته الواصفة ،وهذه الرسالة  -ذات الوظيفة الشاعرية أو
الجمالية -ترسل عبر قناة وظيفتها الحفاظ على االتصال.
 - 450أحمد المتوكل :اللسانيات الوظيفية ،ص.56-55:
 - 451انظر :عبد الهادي بن ظافر الهشري :إستراتيجية الخطاب،دار الكتاب الجديد
المتحدة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى  ،سنة 2004م ،ص.14:
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وفي هذا الصدد ،يمكن االستفادة من وظائف اللغة كما أرساها رومان
جاكبسون ( .)R.Jackobsonفللعنوان وظيفة مرجعية ترتكز على
موضوع الرسالة باعتباره مرجعا وواقعا أساسيا تعبر عنه الرسالة .وهذه
الوظيفة موضوعية ال وجود للذاتية فيها نظرا لوجود المالحظة الواقعية،
والنقل الصحيح ،واالنعكاس المباشر.
وهناك الوظيفة االنفعالية التعبيرية التي تحدد العالئق الموجودة بين
المرسل والرسالة .وتحمل هذه الوظيفة ،في طياتها ،انفعاالت ذاتية،
وتتضمن قيما ومواقف عاطفية و مشاعر وإحساسات ،يسقطها المتكلم
على موضوع الرسالة المرجعي.
وهناك أيضا الوظيفة التأثيرية التي تقوم على تحديد العالقات الموجودة
بين المرسل والمتلقي؛ حيث يحرض المتكلم المتلقي ،ويثير انتباهه،
ويوقظ ذهنه ومشاعره وأحاسيسه بالترغيب و الترهيب ،وهذه الوظيفة
ذاتية.
وهناك الوظيفة الجمالية أو الشعرية التي تحدد العالئق الموجودة بين
الرسالة و ذاتها ،وتتحقق هذه الوظيفة في أثناء إسقاط المحور االختياري
على المحور التركيبي ،وكذلك عندما يتحقق االنتهاك واالنزياح المقصود.
وتتسم هذه الوظيفة بالبعد الفني والجمالي االتصالية للقناة العنوانية؛ إذ
تهدف هذه الوظيفة إلى تأكيد التواصل ،واستمرارية اإلبالغ ،وتثبيته أو
إيقافه ،والحفاظ على نبرة الحديث والكالم المتبادل بين الطرفين.
عالوة على الوظيفة الوصفية المتعلقة باللغة ،وتهدف هذه الوظيفة إلى
تفكيك الشفرة اللغوية بعد تسنينها من قبل المرسل .والهدف من السنن هو
وصف الرسالة لغويا وتأويلها ،مع االستعانة بالمعجم أو القواعد اللغوية و
النحوية المشتركة بين المتكلم و المرسل إليه.
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ونضيف الوظيفة البصرية أو األيقونية كما عند ترنس هوكس 452التي
تهدف إلى تفسير داللة األشكال البصرية واأللوان والخطوط األيقونية
بغية البحث عن المماثلة أو المشابهة بين العالمات البصرية ومرجعها
اإلحالي.
ومن باب التنبيه ،البد من االحتكام في تحليل النص أو الخطاب إلى القيمة
المهيمنة ( ،) La valeur dominanteكما حددها رومان جاكبسون؛ألن
العنوان في نص ما قد تغلب عليه وظيفة معينة دون أخرى ،فكل الوظائف
التي حددناها سالفا متمازجة؛ فقد نعاينها مختلطة بنسب متفاوتة في رسالة
واحدة؛ حيث تكون الوظيفة الواحدة منها غالبة على الوظائف األخرى
حسب نمط االتصال .
الفرع الرابع :النـــص األدبي تخاطــــب وتــبادل
لقد جاءت النظرية التخاطبية تطويرا للنظرية التواصلية اإلبالغية التي
عجزت عن تفسير مجموعة من القضايا اللغوية بشكل جيد؛ ألنها كانت
تتعامل مع التخاطب في معزل عن سياقها الفعلي واإلنجازي .ويعني هذا
أن" الدراسات التخاطبية تعد امتدادا  ،واستكماال لجهود المدرسة
الوظيفية ،وتأتي هذه الدراسات نتيجة طبيعة لشعور المهتمين بها بإخفاق
النموذج التقليدي للتخاطب في تقديم تفسير ناجح لعملية التخاطب.ويمكن
تلخيص أوجه اإلخفاق فيه في كونه يتعامل مع التخاطب في عزلة عن
السياقات الفعلية التي تستخدم فيها اللغة ،ويصبغ عملية التخاطب بطابع
مثالي تتجاهل فيه قضايا اللبس ،والخروج عن المواضعات اللغوية،
وقصر وظائف اللغة على عملية اإلبالغ ،وإهمال األصول التخاطبية
453
المفسرة لمقاصد المتكلمين".
 - 452ترنس هوكس( :مدخل إلى السيمياء)  ،مجلة بيت الحكمة،المغرب ،العدد ،5السنة
الثانية ،سنة 1987م ،ص120:؛
 - 453محمد محمد يونس علي :مدخل إلى اللسانيات ،ص.98:
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و تذهب النظرية التخاطبية إلى أن النص األدبي تخاطب وتداول يجمع بين
أطراف ثالثة هي:
أوال ،المرسل المتكلم الذي قد يكون كاتبا أو مؤلفا أو ساردا أو شخيصة ؛
ثانيا ،المرسل إلي الذي قد يكون شخصا مخاطبا ،كأن يكون قارئا أو
متلقيا أو شخصية مقابلة للشخصية المتكلمة.
ثالثا ،الخطاب التداولي أو الرسالة المرسلة.
وبهذا ،تكون هذه النظرية قد مهدت لميالد القارىء أو المتلقي أو المتقبل.
وتكون  ،من جهة أخرى ،قد أعطت نقطة انطالق للنظريات التي تعنى
بالقارىء المستقبل ،كجمالية التلقي ليوس وآيزر ،وغيرها من النظريات.
وهكذا ،تستوجب النظرية التخاطبية وجود ثالثة أطراف على النحو التالي:
أوال ،المرسل الذي يتمثل في الباث ،والمتكلم ،و المتلفظ  ،والمرسل ،
والمتحدث ،والمبدع؛
ثانيا،الرسالة التي تكمن في النص ،واألدب ،والخطاب ،و التلفظ ...؛
ثالثا ،المتلقي الذي يحيل على القارىء ،والمرسل إليه ،والمستقبل،
والمتلفظ إليه ،والراصد.
ومن ثم ،فالباث أو المرسل هو الذي يسنن رسالة ما ،سواء أكانت ذهنية
أم وجدانية ،ليرسلها إلى المتلقي ليفككها في ضوء سنن مشترك أو لغة
يعرفها كل من المرسل والمرسل إليه .وفي هذا النطاق ،يقول الباحث
التونسي حسين الواد ":لقد اعتنت نظرية التخاطب ،على وجه الخصوص،
بمرور البالغ من الباث إلى المتقبل عبر قنوات االتصال ،ورأت أن الباث
يسجل بالغه في الكالم حسب قواعد في التسجيل تواضع عليها الناس،
وأن المتقبل يعمد إلى فك رموز الكالم ليحصل على البالغ منها.إال أن
إيصال البالغ ،في الغالب ،مغامرة التتم دائما بسالم .فمهما بذل الباث من
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جهد في تفادي عناصر التضليل والتحريف وسوء الفهم ،فإن بالغه البد
من أن يتأثر بها .ولقد كان لهذه النظرية أثر بارز في درس اآلثار األدبية،
إذ عمدت طائفة من الباحثين إلى جعل المؤلف باثا والقارىء متقبال واألثر
يحمل بالغا .إال أنهم رأوا التخاطب في األدب يختلف كثيرا عن التخاطب
العادي ،فمنتهى أمل الباث في التخاطب العادي أن يصل بالغه سالما من
العثرات إلى المتقبل .والذي يساعده على ذلك ارتباط البالغ عادة بالمرجع
أو السياق يحضر القارىء أثناء القراءة ،فيتجنب به الوقوع في الخطإ .إن
الخطاب العادي يقوم في أساسه على الوظيفة المرجعية.أما التخاطب
الجمالي في اآلثار األدبية فال وظيفة مرجعية له .وبالتالي ،فإن العثرات
فيه كثيرة والعقبات كأداء .ومن هنا ،حلت فيه الوظيفة األدبية محل
الوظيفة المرجعية في التخاطب العادي .لذلك ،كان الغموض في األثر
454
األدبي ،وكان التفاف الكالم فيه على نفسه أشد مايكون".
وإذا كانت الملفوظات التخاطبية العادية التثير مشاكل على مستوى التداول
والتواصل والتخاطب ،فإن النص األدبي ،باعتباره ظاهرة تخاطبية بين
المتكلم والمخاطب ،يثير عدة صعوبات بسبب الغموض ،واالنزياح،
والتضمين ،والتلميح ،والترميز ،واألسطرة .لذا ،فعلى المتلقي أن يبذل
مجهودا لفك الخطاب األدبي عبر عملية التأويل ،وفك الرموز .وفي هذا
النطاق ،يقول حسين الواد مرة أخرى ":والمهم في نظرية التخاطب أنها
أسلمت اآلخذين بها إلى اإلقرار بالغموض في اآلثار األدبية ميزة من
طبيعتها .وألن التخاطب في األدب غامض ،وألن الغموض ظاهرة
مالزمة له ،توقع الباث (أي األديب) من القارىء أن يقوم بالتأويل أثناء
القراءة ،وانتظر منه أن يثري البالغ األدبي بإضافات شخصية من عنده
يسلطها عليه .وألن التخاطب األدبي غامض في أساسه ،عمد القارىء،
 - 454حسين الواد :في مناهج الدراسات األدبية ،منشورات الجامعة ،المغرب ،الطبعة
الثانية ،سنة 1985م ،ص.75-74:
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كلما واجه نصا أدبيا ،إلى امتحانه ،فاختبر قدراته على تحمل المعاني
اإلضافية بموجب ماركب فيه من مواطن غامضة تتحمل التأويل .ومن
هنا ،كان األثر األدبي ،في نظرية التخاطب ،أثرا مفتوحا يستدعي
455
التأويالت العديدة  ،ويتقبلها  ،فيزداد بها ثراء على ثرائه".
وينبني التخاطب بين أطراف التكلم على مجموعة من مبادىء المحادثة
والتخاطب ،وقد جمعها فيلسوف اللغة األمريكي بول كرايس هربرت
( )Paul Grice Herberفي قاعدة التعاون الذي يقتضي أن المتكلمين
متعاونون في تسهيل عملية التكلم والتخاطب .وتتفرع قاعدة التعاون إلى
مجموعة من المبادئ منها:
 -1مبدأ الكم :تكلم على قدر الحاجة فقط ،والتتجاوز بإفادتك القدر
المطلوب .ويعني هذا االبتعاد عن االستقصاء المفصل ،وتفادي اإلطناب
واالستطراد في الكالم أو التخاطب.
 -2مبدأ الكيف :التقل ما تعتقد كذبه ،والتقل ما يعوزك فيه دليل بين.
ويسمى هذا المبدأ أيضا بمبدأ الصدق.
 -3مبدأ األسلوب :تجنب إبهام التعبير،وتجنب اللبس ،وأوجز كالمك،
بحيث تتجنب اإلطناب الزائد ،وليكن كالمك أيضا كالما مرتبا.
 -4مبدأ المناسبة :ليكن كالمك مناسبا لسياق الحال ،فالكالم هو مراعاة
456
مقتضى الحال ،أو مناسبة المقال للمقام .
بيد أن نظرية كرايس قد خضعت لنوع من التطوير ،والتعديل ،والنقصان،
واإلضافة؛ "بفضل جهود باحثين في مجال علم التخاطب ،ومن بينهم
هارنيش( )Harnishالذي أضاف بعض التعديالت منها :الجمع بين مبدأي
الكم والكيف ،وصادوك ( )Sadockالذي أشار إلى إمكان تقليص بعض
مبادىء كرايس ،وأبرز بعض الثغرات في معيار اإلبطال الذي صممه
 - 455حسين الواد :نفسه،ص.75-74:
456
- See H.Grice. (Logic and conversation), In Steven David (ed),
Pragmatics: A reader, New York, Oxford University press, 1991, pp:
305-315.
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كرايس الكتشاف المفاهيم الخطابية المولدة نتيجة انتهاك أحد مبادىء
المحادثة المشار إليها سابقا .وتمكن صادوك من إضافة معايير أخرى
الختبار تلك المفاهيم ،غير أن أقوى التحديات جاءت من ويلسون
( )Wilsonوسبيرير( )Sperberاللذين شككا في مبادىء كرايس،
واستثنيا من ذلك مبدأ المناسبة الذي جعال منه أساسا لنظرية سمياها
457
بنظرية المناسبة".
ويعني هذا كله أن الناقد التداولي يمكن أن يتعامل مع النص األدبي ،أو
الخطاب اإلبداعي ،باعتباره بنية تخاطبية وتبادلية بين طرفين ضمن سياق
عام ،أو سياق موقفي ،أو سياق نصي ،بتحديد نوع التخاطب والتبادل
التداولي.
الفرع الخامس :النص األدبي تلفـــظ في سياق
تهدف المقاربة التلفظية إلى دراسة الخطاب اإلبداعي واألدبي في ضوء
المعينات اإلشارية ،أو قراءتها بواسطة القرائن اللغوية ،أومقاربتها عبر
المؤشرات التلفظية التي تحدد سياق الملفوظ اللغوي واللساني .وهذه
المعينات هي ضمائر الشخوص ،وأسماء اإلشارة ،وظروف المكان
والزمان ،وصيغ القرابة ،والصيغ االنفعالية الذاتية .ومن ثم ،تنبني
المقاربة القرائنية أو المقاربة "التلفظية" على دراسة سياق التلفظ ،وتحديد
أطراف التواصل اللغوي ،بالتركيز على ثالثة مبادئ منهجية هي :البنية ،
والداللة ،والوظيفة .وتمتح هذه المقاربة القرائنية أو اإلشارية مختلف
آلياتها من اللسانيات الخارجية ذات البعد المرجعي ،باالنفتاح ،بشكل من
األشكال ،على التداوليات والسيميوطيقا النصية والخطابية.
وتطلق عدة مصطلحات ومفاهيم على المعينات ( )déictiquesفي
الدراسات الغربية من بينها  :القرائن المدجمة أو الواصلة
( )Embrayeursكما عند رومان جاكبسون( ،)Roman Jakobsonأو
 - 457محمد محمد يونس علي :نفسه ،ص.100:
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الوحدة اإلشارية ()Indexعند شارل بيرس(  ،)Peirceأو التعبير
اإلشاري كما لدى بار هيليل( ،) Bar- Hillelأو المؤشر
( ،)indicateurأو دليل التلفظ ( ،)indice de l'énonciationأو
القرائن اإلشارية ( )schiftersباللغة اإلنجليزية...
وغالبا ،ما يستعمل مصطلح المعينات( )déictiquesمرادفا لمصطلح
الواصل ( ، ) Embrayeursعلى الرغم من كون المعينات مصطلحا عاما
له دالالت خاصة ومتميزة عن مصطلح الواصل المرتبط بالسياق فقط؛
ألن مصطلح المعينات أو اإلشاريات يشمل أطراف التلفظ ،والسياق
التواصلي للمتكلمين .كما يرتبط باالستعمال الشفوي والتلفظي للخطاب،
بتشغيل الحركات واإلشارات وإيماءات التعيين ،وتوظيف وحدات التأشير
الدالة على التعيين المكاني والزماني.
ومن المعلوم أن كلمة المعينات ( )déictiquesجمع لكلمة مفردة هي
المعين اإلشاري( .)déictiqueومن ثم ،ال تأخذ هذه المعينات والقرائن
اإلشارية معناها ،بما فيها :الضمائر ،وأسماء اإلشارة ،وظروف الزمان
والمكان ،والصيغ االنفعالية ،وأسماء القرابة ...إال داخل سياق التلفظ ،
والتواصل ،وفعل القول.
ويراد بالمعينات ( - )déictiquesلغــة  -اإلشارة ،والتحديد ،والتعيين،
والعرض ،والتمثيل ،والتبيين ،والتأشير ،وهو مشتق من كلمة
"ديكتيكوس " deiktikos/اليونانية .ويراد به  -اصطالحا -مجموعة من
المرجعيات اإلحالية المبنية على شروط التلفظ الخاصة وظروفه ،كهوية
المتكلم ،ومكان التلفظ وزمانه(أنا -اآلن-هنا) .ويعني هذا أن كل ملفوظ
يتكون من مرسل ،ومستقبل ،ومكان التلفظ وزمانه .وهذه المؤشرات
السياقية هي التي تسمى بالمعينات أو القرائن السياقية.
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وبتعبير آخر ،المعينات هي مجموعة من العناصر اللسانية التي تحيل على
السياق المكاني والزماني لعملية التلفظ الجارية بين المتكلمين أو المتحدثين
أو المتلفظين.
إذا ،يقصد بالمعينات أو القرائن اإلشارية تلك الكلمات أو التعابير أو
الروابط أو الوحدات اللغوية التي ترد في ملفوظ كتابي أو شفوي ،تحدد
الظروف الخاصة للتلفظ ،وتبين الشروط المميزة لفعل القول ضمن سياق
تواصلي معين .ومن ثم ،ال يتحدد مرجع هذه القرائن والمعينات اإلشارية
دالليا وإحاليا إال بوجود المتكلمين في وضعية التلفظ والتواصل المتبادل.
وتحيل المعينات على أطراف التواصل ،من :متكلم ومستقبل ،ومرسل
ومرسل إليه .باإلضافة إلى الضمائر المنفصلة والمتصلة(أنا-أنت -نحن-
أنتم ،)...وأدوات التملك المتعلقة بضمير المتكلم وضمير المخاطب(كتابي،
كتابك ،كتابنا ،كتابكم ،)...وأسماء اإلشارة(هذا-هذه -ذلك -تلك،)...
وظروف الزمان والمكان(هنا-هناك-اليوم -اآلن -البارحة -في يومين ،هذا
الصباح ،إلخ ،)...فضال عن كل المؤشرات اللغوية التي تعين الشخوص
واألشياء من قبل المتكلم.
ومن هنا ،فالمعينات هي وحدات التلفظ ومؤشراته التي تسهم في تحيين
فعل التلفظ إنجازا ،وقوال ،وفعال .وتتحقق بالضمائر ،وأسماء اإلشارة،
وظروف المكان والزمان .ومن ثم ،تعنى المعينات بتحديد مرجع الوحدات
اللغوية عند عملية التلفظ والتواصل .ويحيل هذا المرجع على واقعية
لسانية خارجية تسيج عالقة الدال بالمدلول .ومن ثم ،اليمكن أن يتحقق
معنى الشيء ،وتتعين هويته ،إال بمعرفة ظروف التواصل وشروطه
المميزة.
وإذا أخذنا  ،على سبيل المثال ،هذا الملفوظ اللغوي ":سأذهب ألنام" ،إذا
كنا نعرف أن أحمد هو الذي قال هذه الجملة ،فضمير المتكلم يعود عليه
إحالة وسياقا ومقاما.أي :إن ضمير المتكلم هو أحمد .وإذا لم نكن نعرف
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متلفظ هذه الجملة ،فإننا لن نعرف بتاتا على من يعود ضمير المتكلم.
وهكذا ،يتبين لنا ،أن الضمائر تتحدد داللة وإحالة ومرجعا بوجود أطراف
التلفظ والتواصل.
ويرى إميل بنيفنست( ،)Émile Benvenisteفي كتابه( قضايا اللسانيات
العامة ) ،أن المعينات تحدد اللحظة المكانية والزمانية اآلنية في أثناء لحظة
التلفظ بضمير التكلم .458
وإذا تأملنا هذه الجملة على سبيل المثال" :أسماء قالت :سأسافر هناك
غدا" ،فأسماء مكون اسمي يحيل على المتكلم ،لكنه ليس معينا؛ ألن
المكون االسمي اليشكل معينا إشاريا .في حين ،يحيل ضمير المتكلم على
المتكلم"أسماء" ،وتحيل كلمة " هناك" على سياق تواصلي مكاني ،بينما
تحيل كلمة" غدا" على سياق تواصلي زمني .ومن هنا ،البد من استحضار
السياق المكاني والزماني والشخوصي لتحديد المعينات والمؤشرات
اللغوية .ومن هنا ،يستلزم الحديث عن المعينات وجود أطراف التواصل،
وفعل التلفظ ،والمعينات ،ووجود السياق.

أطرا

التواصل

فعل التلفظ

المعينات

السياق

 السياق التواصليالوحدات
المرسل والمرسل الملفوظات
من الذي يتكون من
اللغوية
إليه ،أو المتكلم والعبارات
سياقات فرعية،
ضمائر،
والجمل
والمستقبل.
كالسياق
وأسماء
والكلمات
الشخوصي،
أو اإلشارة،
المكتوبة
والسياق المكاني،
وأدوات
الشفوية.
458

- Émile Benveniste: Problèmes de linguistique générale 1, ED,
Gallimard, Paris, 1966, p.253.
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التملك،
وظروف
المكان
والزمان.

والسياق الزماني.

ودائما ،ترتبط المعينات  ،في عالقة جدلية ،بلحظات الخطاب الفورية
واآلنية لفعل القول ،وتتعلق كذلك بلحظات فعل التلفظ ( le discours
 ،) directلكن حينما يتحول الخطاب أو الحوار المباشر إلى سرد أو
حكي( ،)le récitأو يتخذ صيغة الكالم المنقول( le discours
 .) indirectفهنا ،اليمكن الحديث عن المعينات .وللتوضيح أكثر ،حينما
يكون هناك حوار مباشر يكون الحديث  -بطبيعة الحال -عن المعينات كما
في هذا المثال:
"  -أسماء :سأسافر غدا إلى مراكش.
 لمياء :أنا سأسافر معك غدا هناك إذا وافق والدي".نالحظ في هذا الحوار أو الخطاب المباشر مجموعة من المعينات المتعلقة
بأطراف التواصل(أسماء ولمياء) ،ووجود ضمائر الشخوص(ضمير
التكلم) ،ومعينات المكان (هناك) ،ومعينات الزمان(غدا) .في حين ،إذا
حولنا هاتين الجملتين الحواريتين إلى سرد محكي أو خطاب منقول،
فاليمكن إطالقا الحديث عن المعينات اإلشارية؛ ألن المعينات تختفي حينما
تتحول إلى وحدات لغوية في لحظة الغياب  ،والتشير إطالقا إلى لحظة
التكلم والقول والتلفظ:
" قالت أسماء بأنها ستسافر إلى مراكش ،وردت عليها لمياء بأنها
ستفعل مثلها إذا وافق والدها".
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ونستخلص من هذا أن المعينات قد تظهر حضوريا مع الحوار الداخلي
(المنولوج) والحوار المباشر(الديالوج) ،وتختفي غيابيا مع الخطاب
المنقول أو المحكي السردي.
وهكذا ،فالمعينات هي الوحدات اللسانية التي لها وظيفة داللية ومرجعية،
وهذه الوحدات اللسانية هي مجموعة من العناصر التكوينية لوضعية
التواصل .وتتضمن المعينات أو التعبيرات اإلشارية ( ، )déictiquesفي
المنظور اللساني واللغوي الحديث ،كل ما يحيل على وضعيات التكلم
والتخاطب والتواصل والتبليغ والتبادل بين المتكلم والمخاطب .وترتبط
المعينات اإلشارية بـ:
 الدور الذي يقوم به عاملو القول في عملية التلفظ. الوضع المكاني -الزماني للمتكلم والمخاطب على حد سواء.459ويعني هذا أن المعينات هي التي تتضمن إحالة خاصة ومتميزة ،وهذه
اإلحالة قد تكون مطلقة عامة ،أو إحالة سياقية خاصة ،أو إحالة إشارية
تعيينية .وللتوضيح أكثر نورد هذه األمثلة :
 يقطن أحمد مدينة الرباط(.إحالة مطلقة).
 يسكن علي في جنوب الرباط  (.إحالة سياقية)
 يقطن علي هنا( .إحالة إشارية أو تعيينية)
 سيسافر علي في  24من شهر دجنبر(.إحالة مطلقة)
 سيسافر علي أمسية العيد(.إحالة سياقية)
 سيسافر علي غدا( .إحالة إشارية أو تعيينية)
459

-C.K.Orecchioni: L'énonciation de la subjectivité dans le langage,
;Paris, Armand Colin, 1980, p:36
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وثمة مجموعة من الدارسين الغربيين الذين اهتموا بالمعينات والقرائن
اإلشارية في ضوء مقاربات متنوعة :نفسية ،واجتماعية ،وأنثروبولوجية،
وبالغية ،وأسلوبية ،ولسانية ،وسيميائية،وتداولية ،...منهم :إميل بنيفنست
في كتابه( قضايا اللسانيات العامة) ،460وكاترين كيربرا أوريكشيوني في
كتابها(ملفول الذاتية في اللغة) ،461وكريماص في كتابه(موباسان:
سيميوطيقا النص:تمارين تطبيقية) ،462وفيليب هامون في
في
تودوروف
الشخصيات)،463وتزيتيفان
كتابه(سيميولوجية
كتابه(الشعرية) ،464إلى جانب بول ريكور(  ،)465Paul Ricoeurو
رومان جاكبسون ،466وييسبيرسين(  ،)Jespersenوكلود ليفي
شتراوس ، 467وفينريش( ،)468Weinrichوجان بياجي( ،)Jean Piajet

460

- Benveniste, E: Problèmes de linguistique générale2, ED,
Gallimard, Paris, 1974.
461
-C.K.Orecchioni: L'énonciation de la subjectivité dans le langage,
Paris, Armand Colin, 1980.
462
-Greimas: Maupassant, la sémiotique du texte: exercices
pratiques, éditions du Seuil, Paris 1976, p:8-263.
 - 463فيليب هامون :سيميولوجية الشخصيات ،ترجمة :سعيد بنكراد ،دار الكالم ،الرباط،
الطبعة األولى سنة 1990م.
 - 464تزفيطان تودوروف :الشعرية ،ترجمة :شكري المبخوت ورجاء بن سالمة ،دار
توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى سنة 1987م.
465
- Paul Ricoer: La métaphore vive. Seuil, Paris, 1975, p.98.
466
- R.Jakobson: Essais de linguistique générale, Minuit, Paris, 1963.
467
- Levi-Strauss: Anthropologie structurale, Plon, Paris, 1958.
468
-Weinrich Harold: Le temps, Seuil, Paris, 1973.
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وشارل بالي( ،)Bally469وشارل فيلمور( ،)470 Fillmoreوفونديرليش(
 ،) Wunderlish471وآخرين...
ومن الدارسين العرب الذين اهتموا بالمعينات اإلشارية محمد مفتاح في
كتابيه(في سيمياء الشعر القديم) 472و(تحليل الخطاب الشعري) ،473وعبد
المجيد نوسي في كتابه(التحليل السيميائي للخطاب الروائي)... ،474
وبناء على ماسبق ،يقصد بالمعينات أسماء اإلشارة ،والضمائر المتصلة
والمنفصلة ،وظروف الزمان والمكان .وبتعبير آخر ،ما يشكل صيغة :أنا،
اآلن ،هنا .كما يمكن الحديث أيضا عن ألفاظ القرابة (أبي وأمي
وخالي،)...وصيغ االنفعال و التعجب ،وآليات الحكم والتقويم الذاتي.
ويمكن الحديث بصفة عامة عن معينات المتكلم أو المتلفظ ،ومعينات
المستقبل أو المخاطب أو المرسل إليه أو المتلفظ إليه .فمن المعروف أن
ضمير المتكلم يحدد هوية المتكلم ،ويعين حضوره ووجوده سياقيا
ومرجعيا حين عملية التلفظ والتواصل .ويتحدد ضمير المتكلم في صيغة
المفرد " أنا" ،أو صيغة الجمع “نحن" عبر الطرائق التالية:
استعمال الضمائر المنفصلة " :غدا ،سأسافر ،".و" غدا سنسافر".

469

- Bally:(Les notions grammaticales d'absolu et de relief), In: essais
sur le langage, Minuit, Paris, 1969, pp:189-204.
470
- Fillmore :( Deictic categories in the semantics of come),
Foundations of language 2, 1966, pp: 219-227.
471
- Wunderlish, Dieter: (Pragmatique, situation d'énonciation et
deixis), Langages, 26, juin1972, pp:34-58.
 - 472محمد مفتاح:في سيمياء الشعر القديم ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى
سنة 1989م.
 - 473محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري ،ص.151:
 -474عبد المجيد نوسي :التحليل السيميائي للخطاب الروائي ،شركة النشر والتوزيع
المدارس ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2002م.
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 الضمائر المتصلة المرتبطة بالفعل" :خرجت مبكرا" ،و"ذهبنا هناك
مسرعين".
 أدوات التملك " :كتابي" ،و" كتابنا".
 صيغ العالقة والقرابة والتفاعل الوجداني المرتبطة ضمنيا بضمير
المتكلم  " :التقيت بصديق" ،و"هاتفني الجد "،و" الرضيع مريض"،
وتحيل هذه الملفوظات الضمنية على الجمل التالية":التقيت بصديقي" ،و"
هاتفني جدي " ،و" رضيعنا مريض".
صيغ األمر واالستفهام والتوبي  " :اخبرني .كم الساعة؟ بدأ علي في
البكاء".
 العالمات الدالة على عواطف المتلفظ وانفعاالت  :وتسمى كذلك
بموجهات الخطاب()modalisateurs du discours؛ حيث تسمح
للمتكلم أو المتلفظ بالتعبير عن أحاسيسه وعواطفه الوجدانية ،وإصدار
أحكامه التقويمية إيجابا أو سلبا .وفي هذا السياق ،يمكن الحديث عن الذاتية
والموضوعية  ،مثل:
 زرت فياله على شاطىء البحر. زرت كوخه على شاطىء البحر.نستنتج  ،من خالل هذين المثالين  ،أن هناك تقويما سلبيا قدحيا (الكو))،
وتقويما إيجابيا حول مكان اإلقامة (الفيال).
وتسهم صيغة االفتراض في تأكيد الحضور الذاتي ،مثل " :يمكن أن تكون
أسماء مريضة" ،أو استعمال صيغة الشك " الأعتقد ذلك!".
 صيغ االنفعال والتفجع والتحسر والتأثر والتعجب " :آه!" ،و" كم هو
جميل هذا المكان!"..
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 الموجهات :مثل " بدون شك" ،و" حسب رأيي" ،و" في منظوري"...
ومن جهة أخرى ،يتحدد وجود المستقبل عبر الطرائق الشكلية التالية:
 ضمائر المخطاب :أنت ،وأنتم ،ونحن(أنا ،وأنت)...
الضمائر المتصلة بالفعل :كتبت -كتبتم...
ضمائر التملك :كتابك ،كتابكم...،
 ألفال القرابة والعالقات الحميمية  " :صديق يريد رؤيتك" " ،هاتفت
األم " ،وذلك من أجل أن تقول ":صديقك يريد ريتك" ،و"هاتفت أمنا(أنا،
وأنت)"
 صيغ األمر واالستفهام والتنوبي  ":اسمع! أين هي النظارات؟ لمياء،
سأذهب ألنام".
أما فيما يخص المعينات الفضائية ،فنستحضر  :هنا ،هناك ،ورائي،
يساري ،قربي...،
أما المعينات الزمانية ،فهي :اآلن ،اليوم ،غدا ،البارحة ،في هذا الشهر ،في
هذه اللحظة...
وفيما يتعلق بأسماء اإلشارة ،فنذكر :هذا ،هذه ،ذلك ،تلك ،هؤالء ،أولئك...
ويمكن الحديث كذلك عن أفعال الحركة واالنتقال ،مثل :جاء -ذهب-
انطلق -سافر -ارتحل" :جاء سمير ليساعدني" .أي :تشير إلى الوصول
إلى منطقة التلفظ أو مغادرتها.
ويمكن اعتبار كذلك بعض األزمنة الفعلية من بين المعينات كالحاضر:
أشتغل ،ألعب ،تلعب...
ومن جهة أخرى ،يمكن الحديث عن نوعين من المعينات والقرائن
اإلشارية ،فمنها ما يتعلق بالعوامل أو أطراف التلفظ والقول( ،)actantsو
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هناك ما يتعلق بظروف التواصل والتلفظ والقول والكالم
( .)circonstantsومن ثم،تحيل معينات العوامل على المرسل والمرسل
إليه ،أو المتكلم والمستقبل ،وتسمى بالمعينات الذاتية ( embrayeurs
 ،) subjectifsأو المعينات الشخوصية أو الضمائرية ( embrayeurs
 . )personnelsأما المعينات الثانية ،فتحيل على ظروف التلفظ وسياقه
التواصلي ،ويمكن تقسيمها كذلك إلى معينات مكانية ( embrayeurs
 )locatifsأو معينات فضائية ( ،)embrayeurs spatiauxومعينات
زمانية (.)embrayeurs temporels
أقسام المعينات
المعينات الذاتية

المعينات السياقية

التلفظ :المعينات المكانية أو المعينات الزمانية.
عوامل
المرسل والمرسل المعينات الفضائية.
إليه ،أو المتكلم
والمستقبل.

عالوة على ذلك ،تحمل المعينات والتعبيرات اإلشارية ،في طياتها،
وظائف عدة ،يمكن حصرها في الوظيفة المرجعية ؛ حيث تحدد هذه
العناصر الخطابية ،وه ذه الوحدات اللسانية ،سياق التواصل والتلفظ ،سواء
أكان سياقا شخصيا ،أم سياقا مكانيا ،أم سياقا زمانيا.فال يمكن دراسة
المعنى دون تحديد المرجع .وفي هذا الصدد ،تقول أوريكوشيوني":
يستحيل في بعض األحيان الوصف المناسب لألداء الكالمي دون االهتمام
بمحيطها غير الكالمي بشكل عام .اليمكن دراسة المعنى دون تحديد صلته
بالمرجع؛ واليمكن تحليل القدرة اللسانية بتفريغ القدرة اإليديولوجية التي
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تنتظم عليها ،اليمكننا وصف اإلرسالية دون االهتمام بالمقام الذي تأسس
475
عليه ،والنتائج التي تهدف إليها".
كما تؤدي هذه المعينات والقرائن اإلشارية وظيفة التعيين والتأشير،
والتركيز على اإلحالة المقامية والنصية ،وتحديد الوضعية المكانية
والزمانية  ،وتبيان المشار إليه قربا وبعدا ،وتأكيد وظيفة الحضور
والغياب ،والتنبيه إلى الوظيفة الذاتية والموضوعية ،ورصد وظيفة
االندماج والالندماج ،إلى جانب تحديد الوظائف الداللية والمرجعية
والتداولية واللسانية .ويعني هذا حسب بنفينست أن" الضمير ليس إال شكال
فارغا  ،إذا كان خارج الخطاب الفعال ،و ال يرتبط بأي موضوع أو مفهوم
أو تصور".476
ويرى بول ريكور أيضا أن الضمائر " هي بالضبط ال دالة ،الكلمة "أنا"
ليست لها داللة في ذاتها"...أنا" هو الذي ،في جملة ،يمكن أن ينطبق على
نفسه أنا على أنه هو الذي يتكلم ؛ إذا ،الضمير هو أساسا اشتغال الخطاب،
477
وال يحمل معنى إال حينما يتكلم شخص ويعين نفسه بقوله أنا".
وبتعبير آخر ،إن للمعينات وظائف داللية تتمثل في ارتباط القرائن
اإلشارية بالسياق المرجعي والمعنى الداللي .كما تؤدي هذه المعينات
وظيفة نفسية كما عند جان بياجي  .ومن ثم ،فهل"القرائن اإلشارية
تكتسب مبكرا أو بكيفية متأخرة من قبل الطفل؟ ولكن اآلراء متعددة حول
هاته النقطة :بالنسبة لبياجي القرائن اإلشارية هي أكثر حضورا في
478
الخطاب الطفولي؛ نظرا الرتباطها باستعمال أنوي ذاتي التمركز للغة".
 - 475أريكشيوني :فعل القول من الذاتية في اللغة ،ترجمة :محمد نظيف ،أفريقيا الشرق،
الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2007م ،ص.11:
 - 476أريكشيوني :فعل القول من الذاتية في اللغة،ص.54:
 - 477أريكشيوني :نفسه،ص.55:
 - 478أريكشيوني :نفسه،ص.97:
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كما تؤدي هذه المعينات وظيفة أنثروبولوجية .وفي هذا السياق ،يعلن كلود
ليفي شتراوس ،ضمن مقاربته األنتروبولوجية  ،أن" في اللغات
الهندوأوربية المصطلحات الدالة على القرابة منظمة في بعد ذاتي ،على
خالف نظيرتها الصينية حيث يتعلق األمر بنسق موضوعي كليا؛ إذ
عالقات القرابة تدرك عن طريق صلتها بالشخص ،باعتبار أن األلفاظ
تصير مبهمة جدا ونادرة لتنطبق على أقرباء بعيدين .إذا ،األنساق
الهندأوروبية أنساق ذاتية التمركز وأنوية ،معتبرة األنا نقطة
479
االنطالق".
وقد تتخذ المعينات وظيفة بالغية عندما تتجاوز التعيين والتقرير إلى
اإليحاء والتضمين عبر عملية االنزياح والخرق ،وانتهاك المعيار
التقعيدي ،بتصادم الوحدات اللغوية وتوترها ،كما في األمثلة التالية:
 " نحن امن منذ ثالثين مليون سنة ".هنا ،ظرفان زمنيان (اآلن/
ثالثون مليون سنة) ال يشتغالن على النسق االستداللي نفسه ،بل هناك
تصادم داللي بينهما على المستوى الزمني.
 "غدا ذهب القطار "  ،يالحظ أن الذي يتكلم يعيش نسقين زمنين
مختلفين(الماضي/المستقبل).
كما يقع هذا االنزياح البالغي على مستوى الزمن ،يقع أيضا على مستوى
الضمائر والفضاءات من أجل خلق أبعاد إيحائية ،وفنية ،وجمالية ،
واستعارية.
ومن وظائف المعينات األخرى التمييز بين األساليب والخطابات
واألجناس األدبية  ،كالتمييز  -مثال -بين الحوار والسرد ،فالحوار يتميز
بوجود المعينات الحضورية ،مثل :أنا ،أنت،أنتم ،ونحن ،...واستعمال زمن
الحاضر ،وتشغيل الصيغ االنفعالية ،وتنويع التعبير إلى  :استفهام،
 - 479أريكشيوني :نفسه،ص.82:
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وتعجب ،وتفجع ....في حين ،يتميز السرد أو الحكي بغياب هذه
المعينات،باستعمال األفعال الماضية ،وتشغيل ضمائر الغياب ،مثل :هو،
هي ،هم ،وهن ،وخلوه من الصيغ االستفهامية واالنفعالية.
الفرع السادس :النص األدبي أفعال كالمية
ليس النص األدبي مجرد خطاب لتبادل األخبار واألقوال واألحاديث ،بل
يهدف ،عبر مجموعة من األقوال واألفعال اإلنجازية ،إلى تغيير وضع
المتلقي ،وتغيير نظام معتقداته ،أو تغيير موقفه السلوكي وفق ثنائية  :افعل
في مفهوم
والتفعل . 480ويعني هذا أن الخطاب أو النص األدبي،
التد اوليات التحليلية التي ظهرت في سنوات الخمسين من القرن العشرين
مع أوستين ،كما في كتابه( نظرية أفعال الكالم) (1962م) ،481وسورل في
كتابه( أفعال اللغة) (1969م)،482عبارة عن أفعال كالمية تتجاوز األقوال
والملفوظات إلى الفعل اإلنجازي والتأثير الذي يتركه ذلك اإلنجاز.
ومن هنا ،تنبني نظرية األفعال الكالمية على ثالثة عناصر رئيسة هي:
أوال ،فعل القول  ،ويراد به إطالق ألفاظ في جمل مفيدة سليمة التركيب،
وذات داللة ،تحمل ،في طياتها ،حموالت قضوية وإخبارية .ومن هنا،
تشتمل على مستوى صوتي ،ومستوى تركيبي ،ومستوى داللي ،مثل:
"أشكرك ياعلي" .وثانيا ،الفعل المتضمن في القول :وهو الفعل اإلنجازي
الذي يحدد الغرض المقصود بالقول كصيغة األمر في هذه الجملة":
انتظري اللحن الجديد" .وثالثا ،الفعل الناتج عن القول ،وهو ما ينتج عن

480

- Catherine kerbrat-Orrecchioni: Enonciation de la subjectivité
dans le langage, Paris, Armond Colin, 1980, p: 181.
481
- J.L.Austin: Quand dire, c'est faire, Editions du seuil, Paris, 1970.
482
- John R.Searle: les actes de langage, Collection, savoir Herman,
Paris, 1972.
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القول من آثار لدى المخاطب إثر فعل القول ،كإقناع المخاطب ،وحثه،
وإرشاده ،وتوجيهه ،أو تضليله ...
وتحضر هذه المستويات الثالثة للفعل الكالمي جميعها في الوقت ذاته،
وبدرجة متفاوتة ،هي التي تجعل هذا الفعل الكالمي كامال.
عالوة على ذلك ،يميز أوستين بين الجمل الخبرية والجمل اإلنجازية،
وتتنوع هذه األقوال اإلنجازية إلى أقوال ظاهرة وأقوال مضمرة .فاألقوال
اإلنجازية قد تكون لها قوة حرفية  ،مثل :االستفهام ،والتمني ،واألمر...
وقد تكون لها قوة إنجازية حوارية وسياقية ،مثل :االلتماس ،واإلرشاد،
والتهديد ،والتحسر... ،
ويعني هذا كله أن الفعل الكالمي ينقسم إلى ثالثة أنواع :فعل القول،
والفعل المتضمن في القول ،والفعل الناتج عن القول ،وقد اليدل الفعل
المتضمن في القول على داللته المباشرة ،بل يفيد معنى إنجازيا آخر غير
مباشر يحدده سياق القول.
بتعبير آخر ،للجملة اللسانية الواحدة ثالثة مستويات ،يمكن حصرها فيما
يلي  :المحتوى القضوي :وهو مجموع معاني مفردات الجملة؛
القوة اإلنجا ية الحرفية :هي بمثابة قوة مدركة مقاليا ولفظيا؛
القوة اإلنجا ية المستلزمة التي تدرك مقاميا.
ويعني هذا أن أوستين يربط األقوال باألفعال ،والمقال بالمقام .فأن نقول
كالما ،يعني أننا ننجز فعال .ومن هنا ،تتكىء نظرية األفعال الكالمية على
فعل القول (قول شيء ما) الذي يتخذ مظهرا صوتيا ،وتركيبيا ،ودالليا؛
والفعل المتضمن في القول (إنجاز فعل معين ضمن قول ما) ،وقد يكون
فعال مباشرا أو غير مباشر؛ والفعل الناتج عن القول(اآلثار المترتبة عن
قول شيء ما) .ويتميز الفعل الكالمي بالمطابقة مع الواقع والسياق،
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والتعبير عن حالة نفسية ،والقدرة على اإلنجاز ،واختالفه باختالف منزلة
المتكلم من المتلقي ،واالختالف في أسلوب اإلنجاز ،واختالف القوة
483
اإلنجازية...
ويمكن تقسيم أفعال الكالم  -حسب مايقصد بها من أغراض إنجازية -إلى :
 -1التقريريات :وتفيد تأكيد المتكلم وإقراره لبعض الوقائع واألحداث في
الواقع الخارجي ،مثل " :إنني كاتب ،وناقد ،وفيلسوف".
 -2الطلبيات أو األمريات :وتحضر في توجيه المتكلم طلبا للمخاطب
إلنجاز فعل ما ،مثل" :هل سيسافر أحمد غدا؟" ،و" اخرجوا كلكم من
مدرج الكلية".
 -3البوحيات أو اإلفصاحيات :تعبر عن الحالة النفسية للمتكلم ،مثل ":أحب
أن أراك سعيدا" ،و" مللت االنتظار".
 -4الوعديات :تفيد التزام المتكلم بإنجاز فعل في الزمان المستقبل ،مثل":
أعدك بسفر رائع إلى مصر".
 -5التصريحات :ويقصد بها إعالن المتكلم عن إنجاز فعل يفيد تغييرا
مرتقبا على مستوى العالم الخارجي ،مثل ":أعلن أيها الحضور الكريم عن
برنامجي االنتخابي قريبا".
وعليه ،يعمد الناقد  ،في إطار المقاربة التداولية ،في أثناء التعامل مع
النص األدبي إلى استخالص األفعال الكالمية ،وتصنيفها إلى األفعال
القضوية ،واألفعال اإلنجازية الخبرية ،واألفعال السياقية ،وتصنيف الجمل
األدبية حسب سياقها ومقامها الوظيفي والتداولي والمقصدي.
الفرع السابع :النص األدبي مقصديـــة
 - 483راجع :جون أوستين :نظرية أفعال الكالم العام ،ترجمة :عبد القادر قينيني ،أفريقيا
الشرق ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2006م.
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لقد اهتمت الدراسات التداولية ،في بداية األمر  ،بالمتكلم باعتباره قوة عليا
يمتلك سلطة متفوقة؛ إذ يوجه للمخاطب الذي يكون في مرتبة دنيا
مجموعة من األوامر لتنفيذها بطريقة ميكانيكية  ،دون تردد أو مناقشة،
كما هو حال األوامر الدينية والعسكرية ،ويسمى هذا بالتواصل التوجيهي.
لكن هناك من يرفض هذا التصور الميكانيكي ،فيعتبر المقصدية قاسما
مشتركا بين كل من المتكلم والمتلقي ،الفرق بينهما إال من باب األخذ
بزمام المبادرة .لكن هناك من يرى أن المقصدية قد يتحكم فيها المتلقي،
فيجعل المتكلم في قبضة يده ،فيتصرف فيه كيفما يشاء ،ثم يضطر المتكلم
إلى تكييف خطابه حسب رغبات المتلقي ،بل قد يكون ناطقا بلسانه.484
وهكذا " ،لم تخل كتابة من اإلشارة إلى القصد والقصدية والمقصدية ،ومما
يفيد هذا المعنى؛ فالباحثون جميعهم يجعلون المميز األساسي بين اإلنسان
وغيره هي المقصدية .ولكن هناك من قصرها على ماورد فيه جذرها
صراحة أو ضمنا (هرمان باريت  ،) Parretومنهم من جعلها مسبقة
(كريماص  ،) Greimasكما أن منهم من جعلها ميكانيكية موجهة (أوستين
 ،Austinوسورل  ،Searleوكرايس .) Griceبيد أنها التقتصر على
المتكلم ،ولكنها تشمل المخاطب أيضا .ولهذا ،فقد تتفق المقصديتان درجات
من االتفاق ،وقد تختلفان درجات من االختالف (نظرية التلقي) ،مما أدى
إلى طرح إشكاليتها الفلسفية والمنهاجية ،باعتبار أنها غالبا ماال تكون
ظاهرة في النص ،وإنما يفترض أنها تكمن خلفه .لذلك ،بذلت محاوالت
لصورنتها (بتيطو /Jean Petitoوأبوسطل ) Leo Apstelللخروج بها
من ميدان علم النفس إلى مجال اللسانيات.

 - 484محمد مفتاح :دينامية النص ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى
سنة 1987م ،ص.46:
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إنها  -مهما اختلفت وجهات النظر في كيفية تناولها -مجمع على وجودها.
485
كأنها تكسب الكالم دينامية وحركة ،بل هي منطلق الدينامية".
ويعني هذا أن النص األدبي  -باعتباره جمال وملفوظات لغوية -يحوي
مجموعة من المقاصد المباشرة والضمنية التي يعبر عنها المتكلم أو
المتلقي أو هما معا .بتعبير آخر  ،ثمة مقاصد أولية تتعلق بالمتكلم المرسل
قد يكون شاعرا  -مثال  ،-فيعبر عن بعض مقاصده كالحب والخوف
واالعتقاد والتمني والكراهية .وفي المقابل ،ثمة مقاصد ثانوية تتعلق
بالمتلقي السامع الذي عليه أن يفهم مقاصد الشاعر المبدع ،ويتعرف
ظروفه وحاالته النفسية والذهنية والوجدانية.
وإذا انتقلنا إلى النص األدبي ،فإن المبدعين والشعراء قد يوظفون كلمات
وتعابير وأسماء أعالم لها مقصدية مباشرة وغير مباشرة ،قد تدرك
بطريقة ظاهرة ،أو تفهم بالتضمين والتلميح .وهذه المقصدية واضحة في
الشعر ال عربي المعاصر أكثر من الشعر العربي القديم؛ إذ يوظف الشاعر
المعاصر اللغة في ضوء سيميائية قصدية؛ حيث تتحول قصائده إلى
عالمات ورموز وإشارات وأيقونات تحمل ،في طياتها ،دالالت مقصدية
جلية أو مضمرة ،ينبغي استكشافها من قبل المتلقي بآليات التفكيك
والتشريح والتقويض والتأجيل والتأويل؛"إن الشعراء مهما كانت أجناسهم
وأمصارهم وأزمنتهم حرصوا على قصدية اللغة الشعرية ،بمعنى االرتباط
الطبيعي بين الدال والمدلول .فقد اعتنقوا ،بدرجات متفاوتة النظرية
"الكراتيلية" على حساب" الهرموجينية" .إال أنه إذا كان الشعراء القدماء
يستعملون الل غة بحسب ماتملي عليه تجاربهم ،فإن المحدثين والمعاصرين
الذين تأثروا بالتيارات السيميائية المعاصرة صاروا يقصدون اللغة بسبق
اإلصرار.وهكذا ،نجد  ،في قصائدهم ،مايحاكي أصوات الطبيعة  ،وحشدا
هائال من أسماء األعالم المختلفة ذات الدالالت اإليحائية ،وألفاظا عتيقة
 - 485محمد مفتاح :دينامية النص ،ص.39-38:
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ضار بة في أعماق التاريخ ،أو حديثة آتية من آفاق مختلفة .وهذا التداخل
المعجمي يخلق عدة معان فرعية عرضية تقرأ بتشاكالت مختلفة بحسب
الوسط الذي دعيت منه الكلمة مما يجعلها مؤشرا كنائيا عليه .وقد تصبح
486
أيقونا إذا توفرت فيها عالقة المثلية أو المشابهة".
وهكذا ،تتعامل المقاربة التداولية مع النص األدبي والخطاب اإلبداعي
باعتباره مقصدية سياقية بامتياز ،ينبغي استحضارها بغية تأويل النص
تأويال صحيحا وسليما.
الفرع الثامن :النص األدبي تفاعل
ينبني النص األدبي أساسا -حسب النظرية التفاعلية -على التفاعل
( ،)Interactionباستحضار المتكلم والمتلقي اللذين يدخالن في عالقة
تفاعلية دينامية إيجابية أو سلبية حسب منطق السلطة  ،والتفاوت
االجتماعي والمعرفي والطبقي.بيد أن السلطة التفاعلية قد يحوزها المتكلم،
وقد يمتلكها المتلقي ،وقد يشتركان فيها عبر التفاعل التضامني اإليجابي
والتعاون التداولي المثمر .وفي هذا اإلطار ،يقول محمد مفتاح ":نقصد
بالتفاعل عالقة المرسل بمتلقيه ،سواء أكان ذلك المتلقي فردا أو جماعة،
موجودا بالفعل أو بالقوة .ومن شأن هذه العالقة أن تسلب السلطة المطلقة
من المرسل على إصدار خطابه بعجرفة أوالمباالة نحو اآلخرين ،وأن
تدخله في دائرة ال قواعد الضمنية أو العالنية  ،وأن تجعله يكيف خطابه
على قدر متلقيه ليحصل التفاعل ،وكسب استمالة المتلقي ،ونيل رضاه.
ونظرية التكيف هذه تتيح لنا معرفة السبب في تلون خطاب مؤلف واحد،
فقد يكون من عادة اإلجادة ،واستعمال أساليب راقية ،وصور غريبة،
ولكننا قد نفاجأ بغير ماهو معتاد منه ،وليس من سبب رئيسي وراء ذلك إال
محاولة التكيف.
 - 486محمد مفتاح :نفسه،ص.56:
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على أن هناك اعتراضا قد يطرح وهو :إن هذا الذي قلتموه يصح في
الخطاب التقليدي الروتيني الشعائري المخاطب للناس بما ألفوه ،ولكنه
اليستقيم في الخطاب األدبي العربي الحديث أو المعاصر القائم على مفاجأة
المتلقي ،وعلى تعتيم الطريق أمامه...ومع وجاهة هذا االعتراض ،فإننا
نفترض أن كل خطاب جاد يهدف إلى عملية ربح المتلقي  ،وكسبه إلى
487
جانبه ،والربح -هنا -كيفي ،وليس كميا".
وللتوضيح أكثر ،إذا كانت النظرية اإلبالغية تهدف إلى نقل المعلومات،
فإن النظرية التفاعلية تهدف إلى توطيد العالقات االجتماعية بين الطرفين
المتحاورين تدعيما ،وتقوية ،وتعضيدا ،وتآزرا ،وتعزيزا .وفي هذا
الصدد ،يقول الباحث المغربي محمد خطابي ":يقصد بالوظيفة التفاعلية
قيام شكل من أشكال التفاعل اللغوي بين فردين أو بين مجموع أفراد
عشيرة لغوية .على أن هذه الوظيفة الثانية تكتسي صبغة خاصة باعتبار
أنه ال يهدف من ورائها إلى نقل المعلومات ،وإنما إلى تأسيس وتعزيز
العالقات االجتماعية والحفاظ عليها.إضافة إلى ذلك ،فهي تعبر عن هذه
العالقات االجتماعية واآلراء والمواقف الشخصية والتأثيرات المرغوب
إحداثها في العقيدة أو الرأي أو ماشابه ذلك .فمن الطبيعي – إذا -أن يهتم
بهذه الوظيفة علماء االجتماع وعلماء االجتماع اللغوي ودارسو التخاطب
488
وأضرابهم".
وعليه ،يمكن دراسة النص األدبي في ضوء النظرية التفاعلية ،والسيما
عندما نريد مقاربة النص المسرحي الذي تحمل حواراته  ،في طياتها،
وظائف عدة  ،وخاصة ما يتعلق بالتخاطب والتفاعل بين الشخصيات داخل
مقام تواصلي وسياق تداولي معين.
 - 487محمد مفتاح :نفسه ،ص.51-50:
 - 488محمد خطابي :لسانيات النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 1991م ،ص.48:
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الفرع التاسع :النص األدبي حجــــاج وإقناع
تذهب التداولية الحجاجية إلى أن النص أو الخطاب عبارة عن روابط
لغوية حجاجية .وخير من يمثل هذه المقاربة الحجاجية أوزوالد دوكرو
( ) Ducrotالذي أدخل البعد التداولي ضمن الوصف اللساني ،باعتباره
أحد مكوناته الرئيسة إلى جانب التركيب والداللة على غرار شارل
موريس .ويعني هذا أن البعد التداولي للملفوظ يوجد في اللغة نفسها ،وليس
مرتبطا بسياق تلفظي ما .ومن ثم ،فالعالقات الموجودة بين الملفوظات هي
عالقة حجاجية ،وليست منطقية استنباطية .بمعنى أن القواعد الحجاجية
هي التي تتحكم في ترابط ملفوظات النص ،وتسلسلها في عالقاتها
بمعانيها ،وليست هي القواعد المنطقية واالستنباطية .أي :إن الروابط
الحجاجية هي التي تتحكم في اتساق النص وانسجامه  ،كالضمائر،
وحروف العطف ،واألسماء الموصولة ،وأسماء اإلشارة ،وروابط
اإلثبات والنفي ،واالستنتاج ،واالستدراك...ومن ثم ،يتحقق تواصل
الملفوظات عبر أفعال الكالم ،وليس عبر الصفات من جهة ،وفهم الملفوظ
يعني فهم أسباب تلفظه من جهة أخرى .ومن ثم ،اهتم دوكرو كثيرا
بالروابط التعبيرية التي تخلق اتساق النص وانسجامه ،واهتم كذلك
بالتمفصالت اللغوية التي تسهم في خلق النص الحجاجي برهنة ،ومنطقا،
واستدالال  ،وترابطا ،وترتيبا ،وهيكلة.
والغرض من هذا الحجاج هو اإلقناع والتأثير والتداول والتواصل
والتخاطب .ومن ثم ،فالحجاج فعالية تداولية جدلية ديناميكية فعالة بامتياز.
وهناك نوعان من الحجاج:
أوال ،حجاج عادي وطبيعي عند البالغيين الجدد ،يستعمل آليات وتقنيات
بالغية ومنطقية .أي :مجمل اإلستراتيجيات التي يستعملها المتكلم من أجل
إقناع مخاطبه ،أو جعله يقتنع بفحوى الكالم وقضاياه .وفي هذا المجال،
ارتبطت البالغة الجديدة بالحجاج ارتباطا وثيقا  ،فاستعملت تقنيات البالغة
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في عملية اإلفهام واإلقناع واالقتناع ،وقد اهتم بها كل من
بيرلمان( )Perelmanو أولبريخت تيتيكا( )Tytekaفي كتابهما( مصنف
في الحجاج :البالغة الجديدة) (1958م) ،وقد ركز بيرلمان كثيرا على
مبدأين رئيسيين هما :القص د والمقام .ويمكن االستفادة من هذا التصور
الحجاجي التقليدي؛ حيث يساعدنا على" اكتساب خبرة منهاجية دقيقة في
تحليل نصوص ذات طبيعة حجاجية قوية،كالنصوص القضائية والسياسية
والفلسفية  ،بناء على تصور تفاعلي بين الذات المتكلمة والمخاطبين.وعلى
الرغم من ميزات هذا التصور ،فإنه يقصر الحجاج على بعض التقنيات
واآلليات البالغية والمنطقية ،وهو مايدفعه إلى تقسيم الخطابات إلى
خطابات حجاجية ذات طبيعة إقناعية ،كالمناظرات والمجادالت الدينية
والفلسفية والسياسية والقانونية ،وأخرى غير حجاجية  .بينما يتبنى
التصور التقني للحجاج تقسيما آخر تصير بمقتضاه كل الخطابات المختلفة
489
التي تستعمل لسانا طبيعيا خطابات حجاجية بدرجات مختلفة".
ثانيا ،حجاج لغوي يعتمد على الروابط اللغوية في عملية اإلقناع
والمحاجة ،ويمثل هذا االتجاه كل من أوزوالد دوكرو في كتابه( الساللم
الحجاجية ) (1989م) ،وأنسكومبر ( .)Anscobreويسمى هذا أيضا
بالحجاج داخل اللغة ،وهو امتداد للمقاربة التلفظية عند إميل بنيفنست.
ويركز دوكرو على منطق الكالم ،باستكشاف القواعد الداخلية للخطاب
التي تتحكم في ترابط النص ،وتسلسله ،واتساقه ،وانسجامه .ومن هنا،
ليس الحجاج خارجا عن اللغة أو يضاف إليها ،بل هو موجود داخل اللغة
وعبرها وفي بنيتها الضمنية .كما أن الجملة باعتبارها مورفيمات
ومونيمات وتعابير وصيغ  ،باإلضافة إلى محتواها القضوي اإلخباري،
يمكن أن توجه للمتلقي تأثيرات إقناعية حجاجية سلبية أو إيجابية.
 - 489رضوان الرقبي( :االستدالل الحجاجي التداولي وآليات اشتغاله) ،مجلة عالم الفكر،
الكويت ،العدد ،2المجلد  ،40أكتوبر -ديسمبر 2011م ،ص.85:
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من هنا ،يمكن مدارسة النص األدبي ،سواء أكان سردا أم مسرحية أم نصا
شعريا ،في ضوء المقاربة الحجاجية ،باستكشاف الروابط الحجاجية
اللغوية التي تتحكم في بناء النص وترابطه ،وتبيان البعد الحجاجي
واإلقناعي في النص  ،بالتشديد على السلم الحجاجي الذي يعنى بدراسة
مسار الحجاج انطالقا من قول الحجة إلى نتيـــجتها ،و توصيف طريقة
التــــــالزم ،وشرح طريقة التعاقد ،واإلشارة إلى سلّم التفاضل بين الحجج
من حيث القوة والضعف ،و الكم و الكيف ...إلخ
الفرع العاشر :النص األدبي استلزام حواري
ترى المقاربة التداولية والوظيفية أن النص أو الخطاب األدبي استلزام
حواري وإنجازي بامتياز .وهنا ،نتحدث ،بطبيعة الحال ،عن الدالالت
الصريحة والضمنية .ومن ثم ،يتعلق االستلزام الحواري بالدالالت
الضمنية التي يستلزمها السياق الكالمي .و يرتبط بنظرية األفعال كما هي
عند أوستين وسورل .أي :ينتقل الكالم من نطاق حرفي وقضوي مباشر
إلى معنى حواري استلزامي غير مباشر ،ويتحكم فيه المقام أوالسياق
التداولي.
وللتوضيح أكثر قد تكون معاني العبارات اللغوية صريحة ،وقد تكون
ضمنية .فالمعاني الصريحة هي التي تحمل محتوى قضويا ،وتتوفر على
القوة اإلنجازية الحرفية .فهذا معنى مباشر صريح .أما المعنى الضمني
فينقسم ،بدوره ،إلى قسمين :معنى عرفي يتعلق باالقتضاء (اإلحالة )،
واالستلزام المنطقي(الداللة المنطقية) ،ومعنى حواري ينقسم كذلك إلى
معنى خاص(االستلزام الحواري) ،ومعنى معمم.
وينتج عن هذا كله وجود أنماط من األفعال حسب أوستين ،وهي :فعل
التلفظ ،والفعل القضوي ،والفعل اإلنجازي ،والفعل التأثيري .ويشمل فعل
التلفظ الفعل الصوتي والفعل التركيبي.أما الفعل القضوي ،فيتفرع إلى
الفعل اإلحالي والفعل الحملي .أما الفعالن اإلنجازي والتأثيري ،فاليختلفان
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في مقترح سيرل عنهما في مقترح أوستين كبير اختالف .وقد اقترح سيرل
كذلك أفعاال أخرى انطالقا من نظرية األفعال اللغوية ،وصنفها في خمس:
األفعال الحكمية(تمثل الواقع صدقا أو كذبا) ،واألفعال األمرية ،واألفعال
االلتزامية ،واألفعال التعبيرية ،واألفعال اإلنجازية .بيد أن سورل يركز
فقط على فعلين رئيسين هما:الفعل القضوي  ،والفعل اإلنجازي.
وبناء على ماسبق ،يرى غرايس أن جمل اللغة الطبيعية قد التدل على
معانيها القضوية المباشرة والحرفية ،بل تخرج إلى دالالت سياقية
إنجازية .لذا ،صاغ قانون التعاون بمبادئه األربعة :مبدأ الكم ،ومبدأ
الكيف ،ومبدأ التعبير ،ومبدأ المناسبة .ومن ثم ،يسمي كرايس هذا النوع
من الجمل اإلنجازية التي تحمل معاني سياقية ضمنية باالستلزام الحواري.
ويتحقق هذا االستلزام حينما تخرق إحدى القواعد األربع  ،باحترام مبدأ
التعاون .ويدرج غرايس هذا النوع من الداللة في تصنيف عام للمعاني
التي يمكن أن تدل عليها العبارات اللغوية .ويشرح الباحث الللغوي
المغربي أحمد المتوكل ماقلناه سابقا بقوله ":تنقسم الحمولة الداللية للعبارة
اللغوية إلى معان صريحة ومعان ضمنية  ،وتعد معاني صريحة المعاني
المدلول عليها بصفة الجملة ذاتها  .في حين ،تعد ضمنية المعاني التي
التدل عليها بصيغة الجملة.
تشمل حمولة المعاني الصريحة( :أ) المحتوى القضوي (معاني مفردات
الجملة مضموما بعضها إلى بعض) ،و(ب) القوة اإلنجازية الحرفية (القوة
اإلنجازية المشار لها بصيغة الجملة كاالستفهام واألمر واإلخبار.)...
 -2المعاني الضمنية صنفان :معان عرفية ومعان حوارية (أو سياقية) .
تعد معاني عرفية المعاني المرتبطة بالجملة ارتباطا يجعلها التتغير بتغير
السياقات .في حين ،تعد معاني حوارية المعاني التي تتولد طبقا للسياقات
أو المقامات التي تنجز فيها الجملة .من المعاني المتضمنة عرفا المعنى
المقتضى أو االقتضاء  ،والمعنى المستلزم منطقيا أو االستلزام المنطقي.
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أما المعاني الضمنية المتولدة عن السياق ،فهي نوعان :المعاني الناتجة عن
سياق خاص والمعاني البالغة من العموم أنها لم تعد مرتبطة بسياق خاص
أو بطبقة معينة من السياقات .يصطلح كرايس على تسمية هذين النوعين
من المعاني الضمنية " االستلزامات الحوارية الخاصة" و" االستلزامات
490
الحوارية المعممة" على التوالي".
إذا أخذنا على سبيل المثال جملة " :هل تعيرني القلم األحمر؟" ،فالمعنى
القضوي يتمثل في جمع الكلمات والمورفيمات التالية :هل -تعير -ني-
القلم األحمر .أما القوة اإلنجازية الحرفية ،فتتمثل في االستفهام واألداة
"هل" والتنغيم .وإذا جمعنا القضوية مع اإلنجاز الحرفي يتشكل لدينا
المعنى الصريح من الجملة أو العبارة.
أما المعنى الضمني في الجملة ،فيتألف من معنيين عرفيين هما :االقتضاء
(اقتضاء وجود قلم أحمر) ،واالستلزام المنطقي(كون القلم ذا لون) ،ومعنى
حواري خاص أو استلزام حواري خاص ،وهو معنى االلتماس .أي:
491
التماس المتكلم من المخاطب أن يعيره القلم األحمر.
ويمكن التمثيل لالستلزام الحواري المعمم بالجملتين المنفيتين التاليتين:
 -1ألم أعطك كل ماعندي؟
 -2أما بلغت مرادك؟
فهاتان الجملتان ،وكل الجمل التي هي من هذا النوع ،تفيدان معنى اإلثبات
492
في جميع السياقات.
ونالحظ من هذا كله أن ظاهرة االستلزام الحواري ،كما طرحها غرايس،
قد درست في إطار نظرية األفعال اللغوية ،بمعنى أن"ظاهرة االستلزام
 - 490أحمد المتوكل :نفسه ،ص.28:
 - 491أحمد المتوكل :نفسه ،ص.30-29:
 - 492أحمد المتوكل :نفسه ،ص.30-29:
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الحواري درست ،بعد كرايس ،في إطار نظرية األفعال اللغوية على أساس
أنها ظاهرة تعدد األفعال اللغوية بالنسبة للمحتوى القضوي الواحد .يصنف
سيرل الجمل ،من حيث عدد األفعال اللغوية المواكبة لها،صنفين:جمال
يواكبها فعل لغوي واحد ،وجمال يواكبها أكثرمن فعل لغوي واحد(فعالن
لغويان في أغلب الحاالت) .في حالة مواكبة فعلين لغويين اثنين للجملة
الواحدة ،يميز سيرل بين الفعل اللغوي المباشر والفعل اللغوي غير
المباشر،بين الفعل اللغوي الحرفي المدلول عليه بصيغة الجملة ذاتها
493
والفعل اللغوي المفاد من المقام".
وللتمثيل نختار المثال التالي:
س :لنزر سمير في حديقت هذا اليوم.
ج :علي أن أحضر درس االمتحان
يتحقق في هذا المثال فعالن لغويان :فعل لغوي مباشر ،وهو إعداد الدرس
استعدادا لالمتحان؛ وفعل لغوي غير مباشر ،وهو رفض الدعوة.
هذا من جهة ،ويرى أحمد المتوكل ،من جهة أخرى  ،أن فالسفة اللغة
العادية لم يهتموا بجوانب أخرى من" تداوليات اللغات الطبيعية كالجوانب
المرتبطة بالبنية اإلخبارية للجملة عنايتهم باإلحالة واالقتضاء واألفعال
اللغوية واالستلزام الحواري .هذه الجوانب المغفلة في الدرس الفلسفي هي
أنواع العالقات اإلخبارية القائمة بين مكونات الجملة .فباإلضافة إلى
العالقات الداللية (األدوار الداللية) كالمنفذ والمتقبل والمستقبل واألداة،
والعالقات التركيبية كالفاعل والمفعول ،تقوم بين مكونات الجملة عالقات
تداولية كالمبتدإ والذيل والمنادى والمحور والبؤرة والمعطى والجديد
494
وغيرها".
 - 493أحمد المتوكل :نفسه ،ص.30:
 - 494أحمد المتوكل :نفسه ،ص.32:
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وإذا انتقلنا إلى النص األدبي لتحليله تداوليا ،فنقوم بتصنيف العبارات
اللغوية إلى عبارات صريحة المعنى؛ حيث نحدد أفعالها القضوية ،بتبيان
قوتها اإلنجازية الحرفية .وبعد ذلك ،ننتقل إلى استكشاف المعاني الضمنية،
سواء أكانت اقتضائية إحالية أم عرفية أم منطقية .ومن ثم ،ننتقل إلى
االستلزام الحواري باستكشاف المعاني اإلنجازية السياقية والمقامية ،سواء
الخاصة منها أم العامة .ويمكن االستعانة بالمفاهيم التي تنبني عليها
التداوليات الوظيفية الستخالص المعاني االستلزامية السياقية والمقامية،
بالتركيز على األدوار التركيبية النحوية  ،واألدوار الداللية ،واألدوار
التداولية .عالوة على ذلك ،يمكن تصنيف أفعال النص األدبي إلى أفعال
تلفظية ،وأفعال قضوية ،وأفعال اقتضائية ،وأفعال عرفية ،وافعال إنجازية
حرفية ،وأفعال إنجازية سياقية ،إلخ...

الفرع الحادي عشر :النص األدبي حوارية تداولية وبوليفونية
تعرف فرانسواز أرمينكو ( )Françoise Armengaudالحوارية بأنها"
مكون لكل كالم ،وتعرف كتوزيع لكل خطاب إلى لحظتين تلفظيتين
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توجدان في عالقة حالية ،ويقدم المبدأ الحواري من خالل الحدود التالية:
كل تلفظ يوضع في مجتمع معين البد من أن ينتج بطريقة ثنائية ،تتوزع
بين المتلفظين الذين يتمرسون على ثنائية اإلصاتة وثنائية العرض ،على
حد تعبير فرانسيس جاك ،وإن كل كالم إال وله مالكان تقريبيان ،وربما
كان من المضبوط القول بأن سيدة الكالم الحواري هي العالقة التخاطبية
495
ذاتها".
بمعنى أن الملفوظ التخاطبي دال بشكل بارز ،مادام يتموضع في مجتمع
المتحاورين والمتناظرين .ومن ثم ،يمتلك عالقات حوارية وتخاطبية .ومن
ثم ،تقوم الحوارية على عرض الملفوظات المتبادلة ،فتترابط الحوارات
الحالية مع الحوارات السابقة والحوارات الالحقة.
عالوة على ذلك ،يمكن الحديث عن أنواع من الحوارية  ،فهناك حوارية
حجاجية فلسفية وتداولية كما عند فرنسيس جاك ،وحوارية أدبية كما عند
الروسي ميخائيل باختين  ،وحوارية بوليفونية لسانية ولغوية كما عند
أزوالد دوكرو .كما تنقسم الحوارية أيضا إلى حوارية صريحة ،وحوارية
مضمرة ،وحوارية متعددة األصوات.
وتحقق الحوارية مجموعة من الوظائف واألهداف" نجد في الدرجة
األولى أنها تمنح للتلفظ طبيعة نسبية وتفاعلية .وتحكم في الدرجة الثانية
عند المتكلمين -وأكثر في اللحظات التلفظية – نشاطين اليفترقان عن إرادة
القول والفهم :في الداللة والفهم .،حين ،تكون العالقة التخاطبية غير
متعادلة ،أو حين تكون موضوعا لنفي صراعي في الخطاب .وتحكم
الحوارية في الدرجة الثالثة الداللة العميقة للتلفظ :مادامت اآللية اإلحالية
والمضمون القضوي ،والقوة اإلنجازية للجملة في وضعية تخاطبية.

 - 495فرانسواز أرمينكو :المقاربة التداولية ،ترجمة :سعيد علوش ،المؤسسة الحديثة للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى سنة 1987م ،ص.112:
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وتعد آثار الحوارية في مفهوم المتكلم هامة بصفة خاصة .إذ تلغي استقالل
الفاعل المتكلم تجاه الدالالت الموصلة .ويحيل التحليل المتعالي ،في عالقة
496
بهذا ،ال على الفاعل ،بل على العالقة التخاطبية نفسها".
ومن هنا ،تتجاوز الحوارية الجملة ،مادام التخاطب قائما على السؤال
والجواب ،وتجاوز للمتكلم إلى العالقة التخاطبية التي تجمع بين المتكلم
والمتلقي ،ووجود إحالة على األشخاص من جهة ،وإحالة على العالم سياقا
ومقاما من جهة أخرى.
أما فيما يخص الحوارية المتعددة في األدب ،فتنبني على تعددية في
األطاريح واألفكار واإليديولوجيات ووجهات النظر ،وتعدد في الرواة
والسراد ،وتعدد في اللغات واللهجات واألساليب ،واعتماد السخرية،
والباروديا ،والتهجين ،واألسلبة ،والتناص .بمعنى أنها رواية تفاعلية نسبية
تحتكم إلى دمقرطة السرد والرؤية واإليديولوجيا.
ويعرف ميخائيل باختين الرواية البوليفونية بقوله ":إن الرواية المتعددة
األصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع .وبين جميع عناصر البنية
الروائية ،توجد دائما عالقات حوارية.أي :إن هذه العناصر جرى وضع
بعضها في مواجهة البعض اآلخر ،مثلما يحدث عند المزج بين مختلف
األلحان في عمل موسيقي.حقا إن العالقات الحوارية هي ظاهرة أكثر
انتشارا بكثير من العالقات بين الردود الخاصة بالحوار الذي يجري
التعبير عنه خالل التكوين ،إنها ظاهرة شاملة تقريبا ،تتخلل كل الحديث
البشري وكل عالقات وظواهر الحياة اإلنسانية ،تتخلل تقريبا كل ماله
497
فكرة ومعنى".

 - 496فرانسواز أرمينكو :المقاربة التداولية،ص.112:
 - 497ميخائيل باختين :شعرية دويستفسكي ،ترجمة :الدكتور جميل نصيف التكريتي،
دارتوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 1986م،ص.59:
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وهكذا ،تنبني الرواية البوليفونية على تعدد المنظورات السردية ووجهات
النظر(الرؤية من الخلف -الرؤية الداخلية  -الرؤية من الخارج) .باإلضافة
إلى تعدد الضمائر السردية (ضمير المتكلم -ضمير المخاطب -ضمير
الغائب) ،وتعدد الرواة والسراد الذين يعبرون عن اختالف المواقف
الفكرية ،وتعدد المواقف اإليديولوجية ،واختالف وجهات النظر تواصال،
وتبليغا ،واقتناعا  .بمعنى أن كل قصة نووية يسردها سراد مختلفون ،كل
سارد له رؤيته الخاصة إلى زاوية الموضوع .أي :يعطي المؤلف
للشخوص الحرية والديمقراطية في التعبير عن وجهات نظرها ،دون
تدخل سافر من المؤلف لترجيح موقف على حساب موقف آخر ،بل يترك
كل شخص يدلي برأيه بكل صراحة وشفافية ،فيعلن منظوره تجاه الحدث
والموقف بكل صدق وإخالص ،ثم يعبر عن نظره وإيديولوجيته بكل
مصداقية ،دون زيف أو مواربة أو تغيير لكالمه .كأن تعبر شخصية ما
عن رؤيتها اإلسالمية ،وتعبر شخصية أخرى عن رؤيتها االشتراكية،
وشخصية ثال ثة عن الرؤية الشيوعية ،وشخصية رابعة عن رؤية
أرستقراطية ،هكذا دواليك .لكن للقارىء الحق الكامل في اختيار الرؤية
التي يراها مقنعة ووجيهة ،دون أن يفرض عليه الكاتب أو المؤلف أو
السارد المطلق رؤية معينة  ،عبر مجموعة من اآلليات كترجيح وجهة
نظر شخصية معينة ،وتسفيه آراء الشخصيات األخر عن طريق التقويم
الذاتي واالنفعالي ،وإصدار أحكام القيمة.
الفرع الثاني عشر :النص األدبي سيــــاق
لقد أعطت النظرية التوليدية التحويلية مع نوام شومسكي أهمية كبرى
للكفاءة اللغوية على حساب اإلنجاز أو القدرة التداولية ،أو على حساب
االستعمال واألداء واإلنجاز .ومن ثم ،فالنظرية التوليدية نظرية صورية
تتسم بقدر عال من التجريد واألمثلة ،مادامت التعنى بالسياق واالستعمال
اإلنجازي التداولي .و" لقد جاءت البراغماتية بعد مراحل من الدراسات
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الصورية أو البنائية للمعنى ،التي عرف بها التوليديون على وجه
الخصوص ،ولعل روبين الكوف( )Robin Lakofمن أوائل التوليديين
الذين شككوا في إمكان دراسة المعنى معزوال عن السياق ،وتحمل شهادة
أحد التوليديين المعروفين بإغراقهم في التجريد على إخفاق النهج
الصوري البنائي في دراسة المعنى قيمة خاصة في البرهنة على أهمية
498
السياق ،واالستخدام في تقديم تفسير سليم لعملية التخاطب".
ولقد تعرضت النظريات اللسانية الصورية  ،سواء أكانت بنيوية وصفية أم
بنيوية تفسيرية ،لمجموعة من االنتقادات الداعية إلى ربط التركيب
والداللة بالسياق الوظيفي والتداولي .وهكذا " ،فمنذ السبعينيات ،توالت
االنتقادات للدراسات التي تجعل من الجملة وحدة للتحليل اللغوي ،وزاد
عزوف مختلف الباحثين عن الدراسات التي ال تأخذ في حسبانها العناصر
السياقية ،والجوانب التخاطبية في دراسة اللغة .فاللسانيون االجتماعيون
بدأوا يرفضون فكرة المتحدث المثالي عند تشومسكي ،وشبيه بهذا ما فعلته
اللسانيات النصية ،وتحليل الخطاب حين رفضتا قصر الدراسات اللسانية
على ما يسمى بنحو الجملة ؛ متأثرين في ذلك ببعض الوظيفيين من أمثال:
فيرث ،وهاليداي ،وميتشال ( )Mitchellالذين بلغت شهرتهم أوجها في
499
الخمسينيات".
ويذهب كل من براون ويول ،في كتابهما( تحليل الخطاب) (1983م) ،إلى
أن محلل النص ومؤوله عليه أن يراعي مجموعة من العناصر المهمة في
عملية التداول هي :المتكلم ،والمخاطب ،والسياق الذي تبلور فيه النص
بمعرفة الزمان والمكان ،وقد يؤدي القول الذي قيل في سياقين مختلفين
إلى تأويلين مختلفين .ويعني هذا أن السياق هو الذي يتحكم في بنية التأويل
الخطابي .ويرى هايمس أن السياق له وظيفة مزدوجة تتمثل في تقييد
 - 498محمد محمد يونس علي :نفسه ،ص.137-136:
 - 499محمد محمد يونس علي :نفسه ،ص.137:
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مجال التأويل ،ودعم التأويل المقصود.كما صنف هايمس السياق إلى
العناصر التالية :المرسل ،والمتلقي ،والحضور (المستمعون اآلخرون)،
والموضوع ،والمقام (زمان الحدث التواصلي ومكانه) ،والقناة،
والن ظام(اللغة أو اللهجة ،)...وشكل الرسالة ،والمفتاح (هل كانت الرسالة
موعظة حسنة ،شرحا مثيرا للعواطف؟ ،)...والغرض .أما ليفيس ،
فيحصر السياق في العناصر التالية:العالم الممكن ،والزمان ،والمكان،
والحضور ،والشيء المشار إليه ،والخطاب السابق ،والتخصيص.500
عالوة على ذلك ،يقوم السياق بدور مهم في تحقيق اتساق النص
وانسجامه .وفي هذا الصدد ،يقول محمد خطابي ":إن الخطاب القابل للفهم
والتأويل هو الخطاب القابل ألن يوضع في سياقه ،بالمعنى المحدد سلفا ،إذ
كثيرا ما يكون المتلقي أمام خطاب بسيط للغاية (من حيث لغته) ،ولكنه قد
يتضمن قرائ ن (ضمائر أو ظرفا) تجعله غامضا غير مفهوم بدون اإلحاطة
بسياقه .ومن ثم ،فإن للسياق دورا فعاال في تواصلية الخطاب وفي
انسجامه باألساس .وماكان ممكنا أن يكون للخطاب معنى لوال اإللمام
501
بسياقه".
ويعني هذا أن النص األدبي اليمكن أن يبقى منغلقا على ذاته ،منطويا على
بنياته السيميائية أو الصورية المجردة ،بل عليه أن ينفتح على العوالم
السياقية التداولية المتعددة الدالالت .بمعنى أن النص البد أن يخضع لمبدأ
التأويل السياقي  ،باالنفتاح على السياق النصي الداخلي ،والسياق
الخارجي المتعدد األبعاد .وعليه ،أن يبين أنواع السياق التي تتحدد  -حسب
باريت( -)Parretفي :السياق النصي (تجاوز الجملة إلى سياق الخطاب)،
والسياق الوجودي (اإلشارة إلى أشياء العالم الخارجي) ،والسياق المقامي
(مجموعة من السياقيات الموقفية واالجتماعية والزمانية والمكانية
 - 500محمد خطابي :نفسه ،ص.54-52:
 - 501محمد خطابي:نفسه،ص.56:
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والمؤسساتية)،وسياق الفعل(سياق نظرية األفعال اللغوية) ،والسياق
النفسي(إدماج الحاالت الذهنية والنفسية) .واليكتفي الناقد بهذا ،بل البد من
إبراز عناصر السياق التي تتمثل في :المرسل ،والمرسل إليه ،والعناصر
المشتركة بينهما من معرفة مشتركة (معرفة عامة بالعالم ،ومعرفة بنظام
اللغة،ومعرفة بالزمان والمكان ،)...وعالقة اجتماعية تفاعلية ،سواء أكانت
عالقة حميمة أم رسمية (عالقة سلطة) .وال ننسى أن نحدد إستراتيجيات
الخطاب التي تربط الخطاب بالمقام السياقي .ومن بين هذه اإلستراتيجيات:
اإلستراتيجية التوجيهية ،واإلستراتيجية التضامنية ،واإلستراتيجية
التلميحية ،وإستراتيجية اإلقناع .وتستند هذه اإلستراتيجيات إلى عاملين
رئيسن هما :السلطة والمقصدية.
وال ننسى أن يحدد الناقد التداولي ،حين التعامل مع الخطاب األدبي ،القدرة
الكفائية التي يمتلكها صاحب النص أو الخطاب األدبي ،وتتمثل هذه
القدرات  -حسب فان ديك -في خمس ملكات رئيسة يمكن حصرها فيما
يلي:
الملكة اللغوية :إنتاج عبارات لغوية متعددة في سياقات موقفية معينة؛
الملكة المنطقية  :توظيف معارف قائمة على االستدالل االستنباطي أو
االستقرائي أو االحتمالي؛
الملكة المعرفية  :استثمار المعرف المنظمة في تأويل العبارات اللغوية
المنتجة؛
الملكة اإلدراكية  :إدراك المحيط ،واستثمار معارف المحيط في إنتاج
العبارات اللغوية؛
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الملكة االجتماعية :تعني أن المتكلم على دراية تامة بما يقوله ،بل
يعرف كذلك كيف يستعمل مايعرفه من جمل ومعارف في سياق تواصلي
معين.502
وهناك قوالب خطابية تتالءم جدليا مع كل ملكة كفائية ،وتتعلق بالقدرة
اللغوية من جهة  ،والسياق من جهة أخرى ،فيوجد القالب اللغوي (الملكة
اللغوية) ،والقالب المنطقي(الملكة المنطقية) ،والقالب المعرفي(الملكة
المعرفية) ،والقالب اإلدراكي(الملكة اإلدراكية)،والقالب االجتماعي(الملكة
االجتماعية).
وهناك مقترح بإضافة قالب سادس ،وهو القالب الشعري الذي يتناسب مع
الملكة الشعرية ،برصد القدرة الشعرية لدى مستعملي اللغة الطبيعية،
ويمكنهم من إنتاج ما يسمى بالخطاب الشعري أو الفني وفهمه بوجه عام ،
وقد أضافها الباحث اللغوي المغربي أحمد المتوكل ،بل هناك من أضاف
قالبا سابعا  ،وهو الباحث المغربي عزالدين البوشيخي  ،ويسمى بالقالب
التخييلي الذي يتناسب مع الملكة التخييلية ،برصد الكفاءة التخييلية لدى
مستعملي اللغة الطبيعية ،ويمكنهم من إنتاج ما يسمى بالخطاب التخييلي
وفهمه أدبا وفنا . 503بيد أن مايالحظ على هذه القوالب أنها قد تكون جميعها
مجتمعة في الخطاب ،أو قد ال نجد في الخطاب سوى قالب واحد أو
قالبين..
الفرع الثالث عشر :النص األدبي إحالــــة
من المعلوم أن النص أو الخطاب األدبي إحالة مرجعية وسياقية ومقامية
وتداولية ،فال يمكن فهم الملفوظ النصي أو الخطاب باعتباره كلية عضوية
 - 502عبد الهادي بن ظافر الهشري :إستراتيجية الخطاب،دار الكتاب الجديد المتحدة،
بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى  ،سنة 2004م ،ص.57:
 503حافظ إسماعيل علوي :اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة ،دار الكتاب الجديدة
المتحدة ،بيروت ،لبنان  ،الطبعة األولى سنة 2009م ،ص.177:
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متسقة ومنسجمة إال إذا راعينا مفهوم اإلحالة النصية والمقامية والسياقية.
وقد تحدث هاليداي وحسن ،في كتابهما(االتساق في اللغة اإلنجليزية)
( 1976م)،عن اإلحالة كثيرا ،وعدا اإلحالة مظهرا من مظاهر اتساق
الخطاب اللغوي .ومن ثم " ،يستعمل الباحثان مصطلح اإلحالة استعماال
خاصا ،وهو أن العناصر المحيلة كيفما كان نوعها التكتفي بذاتها من حيث
التأويل ،إذ البد من العودة إلى ماتشير إليه من أجل تأويلها .وتتوفر كل لغة
طبيعية على عناصر تملك خاصية اإلحالة ،وهي حسب الباحثين:
الضمائر ،وأسماء اإلشارة ،وأدوات المقارنة .تعتبر اإلحالة عالقة داللية.
ومن ثم ،التخضع لقيود نحوية  ،إال أنها تخضع لقيد داللي ،وهو وجوب
504
تطابق الخصائص الداللية بين العنصر المحيل والعنصر المحال إليه".
وتنقسم اإلحالة إلى إحالة مقامية  ،وهي إحالة إلى خارج النص؛ وإحالة
نصية لها عالقة وثيقة بالداخل النصي .وتنقسم اإلحالة النصية بدورها إلى
إحالة قبلية تحيل على سابق ما ،وإحالة بعدية تحيل على الحق ما .ويرى
هاليداي ورقية حسن أن اإلحالة المقامية" تساهم في خلق النص ،لكونها
تربط اللغة بسياق المقام ،إال أنها التساهم في اتساقه بشكل
مباشر"،505بينما تقوم اإلحالة النصية بدور مهم في اتساق النص وترابطه
تماسكا وانسجاما.
المطلب الرابع عشر :النص األدبي والتأويل السياقي
يتضمن النص أو الخطاب األدبي عوالم غامضة من الدالالت العائمة
واألفكار الضمنية التي تختفي وراء متاريس مجازية وإيحائية .ومن هنا،
يتميز النص األدبي عن األقوال العادية بقوالب شعرية وتخييلية  ،ويتسم
أيضا بق وة االنزياح والخرق والترميز واألسطرة والكثافة البالغية المعقدة
 - 504محمد خطابي :نفسه،ص.17-16:
505
Halliday,
M.A.K
and
R.Hassan:
Cohesion
in
English.Longman.London.1976.P:37.
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والمتشابكة .و يحتاج هذا إلى قارىء ومحلل وناقد تأويلي يفكك الدالالت
في ضوء مقاصدها وسياقاتها الوظيفية .ومن ثم ،يتقيد بمبدأ التأويل المحلي
الذي قال عنه محمد خطابي في كتابه( لسانيات النص) (1991م)":
يرتبط هذا المبدأ بما يمكن أن يعتبر تقييدا للطاقة التأويلية لدى المتلقي
باعتماده على خصائص السياق ،كما أنه مبدأ متعلق أيضا بكيفية تحديد
الفترة الزمنية في تأويل مؤشر زمني مثل  ":اآلن" ،أو المظاهر المالئمة
لشخص محال إليه باالسم " محمد" مثال .ويقتضي هذا وجود مبادىء في
متناول المتلقي تجعله قادرا على تحديد تأويل مالئم ومعقول  ...في مناسبة
قولية معينة.إن أحد هذه المبادىء هو التأويل المحلي الذي يعلم المستمع
بأال ينشىء سياقا أكثر مما يحتاجه من أجل الوصول إلى تأويل ما؛ فبهدف
تقييد التأويل ،يضطر المتلقي إلى اعتبار ماتقدم خاصة (وهو ما يسمى في
506
اصطالح ليفيس " الخطاب السابق")".
ويعني هذا كله أن الدارس للنص األدبي البد أن يراعي المقصدية والسياق
واإلحالة في عملية التأويل إن تفكيكا ،وإن تركيبا .ومن الذين دافعوا عن
التأويل السياقي واإلحالي الفيلسوف الفرنسي بول ريكور الذي تجاوز
ثنائية فرديناند دوسوسير :الدال والمدلول ،لينفتح على المرجع .ويعني هذا
أن اللسانيات البنيوية والسيميائيات قد أقصيتا اإلحالة أوالمرجع من
حسابها .في حين ،أعادت لها سيميوطيقا بول ريكور اعتبارها؛ ألن
المؤول الينبغي أن يقف عند حدود التفسير العلمي للواقعة النصية ،فال بد
أن يقرأ النص قراءة ذاتية من أجل فهم الذات ،وفهم الغير ،وفهم العالم
الخارجي لتأسيس هويته الشخصية .ومهما كان النص تخييليا أو عالماتيا
أو رمزيا ،فإنه ينقل عبر استعاراته ولغته ومخياله العالم الخارجي ،أو
المعطى الواقعي المادي محاكاة ،وتماثال ،وتقابال .ومن ثم ،تضع
سيميوطيقا ريكور تقابال بين البنيوية باعتبارها علما لعالم مغلق من
 - 506محمد خطابي :نفسه ،ص.56:
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العالمات ،والهيرمونيطيقا باعتبارها مقاربة تأويلية تفسيرية للمرجع
اللغوي في عالقته بالعالم والسياق الوظيفي.
المطلب الخامس عشر :النص األدبي بين المعنى الحرفي والمعنى
السياقي
تتأرجح النصوص والخطابات بين المعاني الحرفية القائمة على التقريرية
والمباشرة والتعيين ،والمعاني السياقية المبنية على التضمين واإليحاء
واالقتضاء واالستلزام الحواري واإلنجازي .بمعنى أن النص قد يحتوي
على ملفوظات وجمل داللية تحمل مضامين قضوية إخبارية ،تنقل العوالم
الذاتية والموضوعية الكائنة والممكنة بطريقة حرفية مباشرة  ،وقد توجد
مجموعة من المعاني ،وخاصة في النصوص اإلبداعية ،تحمل  ،في
طياتها ،أبعادا سياقية وتداولية وإنجازية ،تحتاج إلى تأويل تداولي،
واستكشاف وظيفي.
وقد ميز سورل ( ،)Searlفي كثير من كتاباته التداولية  ،بين المعنى
الحرفي والمعنى السياقي المرتبط بالمقام والسياق واإلحالة .وفي هذا
النطاق ،تقول فرانسواز أرمينكو في كتابها( المقاربة
التداولية)(1985م) ":يعمل المعنى الحرفي والمعنى السياقي على مشكل
الحدود بين الداللة والتداولية،من خالل االختالف بين فكرة المعنى الحرفي
والسياق المنعدم ،لقد دعم سيرل فيما يخص هذه النقطة أطروحات متطرفة
ظاهريا.إذ يقوم أساس ما يقول به سيرل على شروط تطبيق مفهوم المعنى
الحرفي .ويدعمه كون المعنى الحرفي لجملة ما ،اليعني عدم وجوده ،بل
نسبيته ،بالنسبة لتصعيدات سابقة ،يطلق عليها التصعيدات السياقية ،وذلك
خارج كل مايعترف به عادة ،في خضوعه للسياق.أي :اإلشارية ،إلخ.
ويقوم غرض سيرل على الطرح موضع تساؤل للفكرة التي يمكن بها،
بالنسبة لكل جملة إدراك المعنى الحرفي لهذه الجملة ،في استقالل عن
بعض السياقات ،كيفما كانت .وندعم كون مفهوم المعنى الحرفي لجملة ما،
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اليجد تطبيقه عامة ،إال بالنسبة لمجموع التصعيدات السياقية القبلية...
ويعبر عن المفهوم الذي سأركز عليه في بعض األحيان ،بقولنا بأن المعنى
الحرفي للجملة ما هو المعنى الذي نجد لهذه الجملة ،في سياق الصفر ،أو
في سياق منعدم .وتقوم اإلستراتيجية المتبعة عند سيرل على اعتبار
الجمل ،التي يظهر أنها تكون حاالت مسعفة للفكرة ،التي يكون المعنى
الحرفي بموجبها مستقال عن السياق ،وتوضيح نسبية تطبيق مفهوم المعنى
507
لجملة ما ،في كل حالة ،فيما يخص تصعيدات سياقية".
وتأسيسا على ماسبق ،فقد ميز سورل ( )Searleبين اللغة العادية واللغة
االنزياحية كما في كتابيه( التعبير والمعنى) وكتاب(المقصدية) .وإذا كانت
اللغة العادية لغة تحيل على الواقع ،فإن اللغة االنزياحية تسبب التشويش
كالمسرح والرواية .ومن ثم ،تقوم اللغة العادية على مجموعة من أفعال
الكالم ،وقد حصرها في أنواع خمسة:
اإلخبار بحيث تبلغ مخاطبك خبرا صادقا أو كاذبا؛
األمر بحيث تحاول أن تجعل مخاطبك ينفذ أمرا ما،؛
االلتزام بحيث يلتزم المتكلم بفعل شيء ما؛
التصريح بحيث يصرح المتكلم بإحداث تغييرات على العالم المتحدث
عنه؛
التعبير االنفعالي بحيث يكون الحديث عن األحاسيس والمشاعر تجاه
الذات أو الموضوع.
بيد أن الصدق في الكالم العادي يختلف عن الصدق في مجال األدب .وقد
وضع سورل قواعد شروط النجاح التداولي في أنواع ثالثة:

 - 507فرانسواز أرمينكو :المقاربة التداولية،ص.75:
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الشروط التحضيرية كامتالك األهلية ،والكفاءة السياقية  ،والسلطة
العليا؛ شروط الصدق بمعنى أاليقول المتكلم إال ماهو مؤمن به ،ويعتقده
عن صدق وإخالص؛
الشروط الجوهرية التي تتلخص في صدق المقاصد والنيات ،كأن
اليقول المتكلم ما يناقض معتقداته ورغباته.508
وهكذا ،عندما نريد تحليل النصوص والخطابات  ،والسيما األدبية منها،
فالبد من التمييز بين المعاني الحرفية ذات الطابع الخبري والقضوي،
والمعاني السياقية التي ترتبط بسياقها الوظيفي واإلنجازي .ويعني هذا أنه
البد من االنتقال من مستوى الداللة إلى مستوى التداول لتفكيك الجمل،
واستكشاف أبعادها الوظيفية والسياقية مقاما وزمانا ومكانا .ويشبه هذا،
بشكل من األشكال ،ما يسمى باالستلزام الحواري .ويعلم الكل أن
النصوص الشعرية طافحة بالصور البالغية المجازية والمعاني اإليحائية ،
وهي تترابط شعريا بسياقاتها اإلحالية والمقامية والنصية والوظيفية ،وما
على الناقد إال استجالؤها وتحليلها وتبيان وظائفها السياقية والمقامية.
المطلب السابع :المقاربة التداولية في العالم العربي
يمكن الحديث عربيا عن مجموعة من الدارسين والباحثين الذين اهتموا
بتداوليات النص والخطاب األدبي ،ومعظم هذه الدراسات أنجزها باحثون
مغاربة ،وجزائريون ،وتونسيون.
الفرع األول :محمد مفتاح والبعد التداولي
تحدث محمد مفتاح عن بعض المفاهيم التداولية في كتابه ( في سيمياء
الشعر القديم ) 509كالمقصدية عند حازم القرطاجني ،والمعاني الجمهورية،
 - 508محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري ،ص.141:
 - 509محمد مفتاح :في سيمياء الشعر القديم ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى
1989م.
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والوضوح ،واحترام العقدة بين المتكلم والمخاطب  ،وهي ما يسميه
التداوليون بمبدإ التعاون ،بما يعنيه من قواعد :الكمية (االستقصاء)،
والكيفية (الصدق) ،والعالقة ،والجهة.
وقد اعتمد محمد مفتاح في ذلك على تصورات حازم القرطاجني،510
وفرانسوا ريكاناتي ،511وأوزوالد دوكرو الذي عرف مبدأ الكمية بقوله":
إن هذا القانون يحتم على المتكلم أن يعطي ،على الموضوع المتحدث عنه،
512
المعلومات األساسية التي يمتلكها  ،والتي من شأنها أن تفيد المخاطب"
كما خصص محمد مفتاح البعد التداولي بالفصل السابع في كتابه(تحليل
الخطاب الشعري) ،عندما تحدث عن التفاعل بين المتكلم والمخاطب.
ومن ثم ،فقد ذكر بعض ال تيارات التداولية كتيار موريس ،وتيار فالسفة
أكسفورد ،وتيار التوليديين ،وتيار السرديين .
ومن هناك ،فقد اهتم تيار موريس بذاتية اللغة والبعد التوصلي والسياقي،
كما عند بنيفنست ،والينس ،وأرويكشيوني ،و التركيز على المعينات،
والزمان ،والمكان ،وتعابير الجهة ،وألفاظ العاطفة و التقويم .513
أما تيار فالسفة أكسفورد  ،فيهتم بدراسة أفعال الكالم  ،ومن أشهر أعضاء
هذا التيار  :أوستن وسورل ،فقد ميزا بين األقوال الخبرية واالقوال
اإلنجازية (األمر -الوعد -التصريح -والمنع -والحث -والتحريض-
والنهي -والردع .)...-وقد تم اإلشارة إلى قواعد المحادثة عند كرايس،
وقوانين الخطاب عند دوكرو وشروط النجاح عند سورل..

 - 510حازم القرطاجني :منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تونس ،طبعة 1966م.
511
- François Récanati:La transparence et l'énonciation pour
introduire à la pragmatique, Paris, Seuil, 1979.
512
-O.Ducrot:(Analyse pragmatique),Communication 32,1981.p:134.
 - 513محمد مفتاح :تحليل الخطاب الشعري ،ص.138:
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أما تيار التوليديين ،فقد ركز على النص في عالقته بالسياق ،ويمثله كل
من  :أوهمان صاحب كتاب( األدب فعل) ،وفان ديك في دراسته( السياق
التداولي :النص أفعال كالمية).
وأشار الباحث إلى تيار آخر  ،سماه بتيار السرديين الذي اهتم بمنطق
السرد ،كما هو الحال عند السيميائيين الذين يمثلهم :كريماص.
الفرع الثاني :محمد المتوكل واللسانيات الوليفية
يعد أحمد المتوكل المؤسس الفعلي للسانيات الوظيفية في العالم العربي،
بالتوقف عند البعد التداولي التوليدي في العديد من كتبه  ،والسيما في
كتابه(الولائف التداولية في اللغة العربية) (1985م) ،و( اللسانيات
الوليفية ،مدخل نظري) (1987م) ،متأثرا في ذلك بفان ديك وهاليداي
على سبيل التمثيل ،وقد ركز في مشروعه الوظيفي على األدوار النحوية،
واألدوار الداللية ،واألدوار التداولية.
إذا ،يعتبر أحمد المتوكل من اللسانيين المغاربة المعاصرين الذين درسوا
النصوص والخطابات وفق اللسانيات الوظيفية  ،بربط النص بالوظيفة،
والمقام ،والمقصدية ،والسياق ،كما يبدو ذلك جليا في كتابيه ( قضايا اللغة
العربية في اللسانيات الوليفية :بنية الخطاب من الجملة إلى النص)،514
و(النحو الوليفي في البحث اللساني)515؛ حيث اهتم بقضية تنميط
الخطابات ،مستفيدا من تصورات فان ديك ( )van Dijkحول لسانيات
الخطاب.

 -514أحمد المتوكل:قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية :بنية الخطاب من الجملة
إلى النص،دار األمان ،الرباط ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 2001م.
 -515أحمد المتوكل :المنهج الوظيفي في البحث اللساني ،منشورات الكلمة بتونس،
ومنشورات االختالف بالجزائر ،ومنشورات دار األمان بالرباط ،ومنشورات ضفاف
بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 2016م.
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وينطلق أحمد المتوكل من أن الخطاب هو عبارة عن تلفظ وظيفي وتداولي
بامتياز ،قد يكون كلمة ،أو جملة صغرى ،أو جملة مركبة ،ولكن بغرض
التواصل واإلبالغ .ويعني هذا أن " الخطاب ملفوظ يشكل وحدة تواصلية.
إال أن الملفوظ ،كي يكون خطابا ،يجب أن ينتظم في شكل معين وفقا
لقواعد بنيوية معينة.وهذا الشكل إما نص أو جملة أو مجرد كلمة وهي ما
يسمى المقوالت الخطابية أو أقسام الخطاب.
وألقسام الخطاب هذه استعماالن اثنان:
إما أن ترد مستقلة تشكل وحدة خطابية قائمة الذات كما هو الشأن في
المثال التالي:
أ -أما خالد ،فقد سافر إلى مصر
ب -شايا!
أو ترد مدمجا بعضها في بعض كأن تدمج الكلمة في المركب والمركب
في الجملة والجملة في النص طبقا للسلمية التالية:
نص>جملة> مركب> كلمة".

516

ومن هنا ،يعامل الباحث النص وفق نحو الجملة على غرار فان ديك
وهاليداي .وفي هذا ،يقول أحمد المتوكل ":مر بنا أن المناحي التي عرفها
النحو الوظيفي فيما يخص إشكال تقابل الجملة والنص المنحى الذي
تتزعمه كرون ( 517)1997والقائم على أطروحة وجوب الفصل بين
الجملة والنص لعدم تماثلهما البنيوي والتمثيل لخصائصهما ،بالتالي  ،في
قالبين مستقلين ،قالب جملة وقالب نص.
 -516أحمد المتوكل :المنهج الوظيفي في البحث اللساني ،ص.35-34:
517
- Kroon, Caroline: 1997, Discourse markers, discourse structure
and functional grammar.In: Connolly, Vismans and Gatward (Eds),
70.
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وقد بينا في مبحث سابق أن التمييز بين دراسة الجملة ودراسة النص،
وإن تم ذلك داخل نفس النحو ،اليبرره مبرر بل إنه يناقض مبادئ معرفية
ومنهجية ونظرية.
ويتبين لنا اآلن ،بعدما ثبت لدينا عن إمكان التوحيد بين الجملة والنص من
حيث الهدف والموضوع والمقاربة ،أن إفراد قالبين مستقلين للخصائص
518
الجملية والخصائص النصية لم يعد له أي ورود".
ويرى أحمد المتوكل أن إنتاج الجملة يمر عبر ثالثة قوالب رئيسة هي:
القالب النحوي التركيبي ،والقالب الداللي ،والقالب الوظيفي التداولي .و"
إن القوالب الثالثة ،القالب التداولي والقالب الداللي والقالب النحوي ،تعد
القوالب األساسية في عملتي إنتاج الخطاب وتأويله باعتبارها القوالب التي
تشتغل ضرورة ف ي كل من هاتين العمليتين .وقد تضاف إليها عند الحاجة
قوالب مساعدة كالقالب االجتماعي والقالب المعرفي والقالب المنطقي
والقالب السياقي(بشقيه اإلدراكي والمقالي ،أو المقامي والمقالي) التي تمد
519
منتج الخطاب أو مؤوله بمعلومات إضافية".
ويعني أن هناك تفاعال بين القوالب المتعددة.بل يمكن أن نضيف القالب
الشعري ،والقالب التخييلي ،والقالب الحجاجي.
ويرى أحمد المتوكل أن النحو الوظيفي هو النحو القادر على دمج نحو
الجملة ونحو النص ضمن بوتقة تنميطية واحدة.وفي هذا ،يقول ":من
أنجع الحلول -ولعله أنجعها -الممكن اقتراحها إلشكال انقسام اللسانيات
إلى لسانيات جملة ولسانيات نص بوجه عام ،وإشكال نقل النحو الوظيفي
من نحو الجملة إلى نحو نص بوجه خاص ،توحيد الدرس اللساني توحيدا
يشمل الهدف والموضوع والمقاربة واإلطار النظري فيضمن  ،بذلك،
رفع الحواجز المصطنعة بين أقسام الخطاب الطبيعي وأنماطه ،بين
 -518أحمد المتوكل :المنهج الوظيفي في البحث اللساني ،ص.47:
 -519أحمد المتوكل :نفسه ،ص.49:
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الجملة والنص وبين الخطاب العادي وغير العادي.وهو الحل الذي يفي،
إضافة إلى ذلك ،بمد الجسور ،نظريا ومنهجيا ،بين الخطاب اللغوي
وأنساق التواصل األخرى فيتيح مقاربتها جميعا في إطار نظرية وظيفية
عامة واحدة.
إن هذا اليعني ،بالطبع ،أنه الحل األنجع على اإلطالق وإنما يعني فقط أنه
قد يكون من أنجع الحلول الممكن اقتراحها في إطار نظرية النحو
520
الوظيفي".
ومن هنا ،فقد أسدى أحمد المتوكل خدمات جلى في مضمار لسانيات
التداول من جهة ،وتحليل الخطاب من جهة أخرى.
الفرع الثالث :عبد الهادي بن لافر الشهري
يعد السعودي عبد الهادي بن ظافر الشهري من الدارسين التداوليين
والحجاجيين الذين اهتموا بالخطاب التداولي ،كما يتجلى ذلك واضحا في
كتابه ( إستراتيجية الخطاب ،مقاربة لغوية تداولية) (2004م)521؛ حيث
تناول فيه مفهوم المنهج التداولي وإستراتيجية الخطاب ،بالتشديد على
الخطاب والسياق،وذكر العوامل المؤثرة في هذه اإلستراتيجية كالسلطة
والمقاصد .وبعد ذلك ،تطرق الكاتب إلى أنواع اإلستراتيجيات ،فصنفها
إلى :اإلستراتيجية التوجيهية ،واإلستراتيجية التضامنية ،واإلستراتيجية
التلميحية ،وإستراتيجية اإلقناع ،وختم كتابه بذكر آليات اإلقناع والحجاج
على حد سواء.

 -520أحمد المتوكل :نفسه ،ص.53:
 - 521عبد الهادي بن ظافر الهشري :إستراتيجية الخطاب،دار الكتاب الجديد المتحدة،
بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى  ،سنة 2004م.
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وقد ألف عبد الهادي بن ظافر الشهري كتابا آخر ذا طبيعة تداولية تطبيقية
بعنوان (الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية :مقاربة تداولية). 522ويعني
هذا أن الباحث قد درس حجاج ابن تيمة وفق مقاربة سياقية تداولية
بامتياز.
الفرع الرابع :ذهبية حمو الحاج والخطاب التداولي
يمكن الحديث عن كتاب تداولي آخر بعنوان ( التداولية وإستراتيجية
التواصل) للباحثة الجزائرية ذهبية حمو الحاج؛ حيث ركزت الكاتبة على
النظرية التداولية من جهة ،ومفهوم التواصل من جهة أخرى .كما تناولت
التصريح والتلميح في اإلجراء الخطابي والتداولي .فضال عن توقفها عند
التضمين باعتباره إستراتيجية خطابية .وبعد ذلك ،تطرقت إلى موضوع
الحوار والتفاعل في الخطاب السياسي ،والسرد والمجاز في الخطاب
السياسي والصحفي .523فضال عن كتابها اآلخر ( لسانيات التلفظ وتداولية
الخطاب) 524الذي تناولت فيه المقاربة التلفظية من جهة ،وتداولية الخطاب
من جهة أخرى.
الفرع الخامس :حافظ إسماعيل العلوي ومنتصر أمين عبد الرحيم
أشرف الباحثان المغربيان حافظ إسماعيل العلوي ومنتصر أمين عبد الرحيم
على إعداد كتاب تداولي بعنوان ( التداوليات وتحليل الخطاب) ،525ويضم
الكتاب مجموعة من الدراسات القيمة في الحقل التداولي والحجاجي لكل
 - 522عبد الهادي بن ظافر الشهري :الخطاب الحجاجي عند ابن تيمية :مقاربة تداولية،
مؤسسة االنتشار العربي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 2013م.
 - 523ذهبية حمو الحاج :التداولية وإستراتيجية التواصل ،رؤية للنشر والتوزيع ،القاهرة،
مصر ،الطبعة األولى 2015م.
 - 524ذهبية حمو الحاج :لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب ،دار األمل للنشر والتوزيع،
منشورات مختبر تحليل الخطاب ،تيزي وزو،الجزائر ،طبعة 2005م.
 - 525حافظ إسماعيل العلوي ومنتصر أمين عبد الرحيم  :التداوليات وتحليل الخطاب،
إشراف ،دار كنوز المعرفة العلمية ،عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة 2013م.
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من :أحمد يوسف في (السيميائيات التداولية :من البنية إلى السياق)،
ومحمود طلحة في (التداولية وتحليل الخطاب) ،ومحمد نجيب العمامي في
(مقاربة النص السردي التخييلي من وجهة تداولية :المقامة البغدادية
للهمذاني نموذجا) ،وهاجر مدقن في (التشخيص آلية تداولية /كتاب كليلة
ودمنة نموذجا) ،وخليفة الميساوي في (القصدية في الخطاب السجالي)،
ونعمان بوقرة في (الخطاب اإلعالمي مقاربة تداولية) ،وعزالدين المجدوب
في (مساهمة في دراسة المشيرات المقامية في القرآن) ،وذهبية حمو
الحاج في (من اللسانيات إلى اللسانيات التداولية ) ،إلخ...
الفرع السادس :ريم الهمامي
لقد اعتنت الباحثة التونسية ريم الهمامي  ،في كتابها (االقتضاء وانسجام
527
الخطاب) ، 526بدراسة مفهوم االقتضاء التداولي ()Présupposition
في الجملة من جهة ،والخطاب من جهة أخرى ،وفق مقاربة لسانية نصية
من جهة ،ومقاربة تداولية من جهة أخرى .وقد استعانت الباحثة بالمستوى
المعجمي ،والمستوى التصريفي ،والمستوى االشتقاقي ،والمستوى
التركيبي.كما استفادت الباحثة من لسانيات النص من جهة أولى،
والتداوليات من جهة ثانية ،واللسانيات التوليدية من جهة ثالثة.
الفرع السابع :عبد هللا صولة وتداوليات الحجاج
تتجلى حجاجية القرآن الكريم  ،بصفة خاصة ،في بناه التركيبية،
واألسلوبية ،والمعجمية ،والبالغية ،واللسانية ،والتداولية .وهذا ما يثبته
الباحث التونسي عبد أ صولة في كتابه (الحجاج في القرآن من خالل
أهم خصائص األسلوبية)؛ ،حيث يقول ":لقد توافر في القرآن من
المعطيات ما جعله خطابا حجاجيا ،وما جعل الحجاج يصيب كثيرا من
 -526ريم الهمامي  :االقتضاء وانسجام الخطاب ،دار الكتاب الجديدة المتحدة ،بيروت،
لبنان ،الطبعة األولى سنة 2013م.
 -527من األفضل أن تترجم الكلمة بالتضمن.
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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" .528ومما يثبت أنه خطاب كثرة
مخاطباته حتى جعلت معرفة هذه المخاطبات في القرآن" علما من
529
علومه"" .
في موضع آخر ،يقول الباحث ":وعلى هذا يكون القرآن كتاب" إصالح" .
بمعنى أنه يرمي إلى تغيير وضع قائم.فإذا كان كذلك كان القرآن حجاجا
وال مراء ،إذ من تعريفات الحجاج أنه عمل غرضه دائما أن يغير وضعا
قائما"530.
بيد أن حجاجية القرآن  -حسب عبد أ 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
وشائع ة ،فإن الحجاج في القرآن اليمكن إال أن يكون حجاجا خاصا به دون
غيره من سائر الخطابات.صحيح أن كل خطاب حجاجي بطبيعته كما
رأينا ،وأن اللغة فيه تكون ،بداهة ،ذات بعد حجاجي.ولكن من شأن كل
خطاب ،خصوصا إذا كان خطابا فنيا ،أن تحمل الحجاج فيه خصائص
-Emile Benveniste : Problèmes de linguistique générale,1,Editions
Gallimard,1966,p :246.
- 529عبد أ صولة :الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائص األسلوبية ،دار الفارابي،
بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية سنة 2007م ،ص.41:
528

 - 530عبد هللا صولة :نفسه ،ص.43:
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أسلوبية تسمه بميسم خاص ،وتطبعه بطابع مميز اليكاد يشاركه فيه
531
غيره".
وقد سبق الباحث التونسي الهادي حمو زميله عبد أ صولة إلى القول
بأسلوبية الحجاج القرآني في كتابه ( مواقف الحجاج والجدل في القرآن
الكريم )؛ حيث يقول ":أرى أن تتبع مواضيع الجدل( )...في القرآن ،من
غير التفات إلى نواحي البالغة وخصائصها في التعبير القرآني هو ابتعاد
عن المنهج القويم ،ابتعادا لما فيه من قطع الصلة بين متالزمات في الداللة
المعنوية واألسلوبية لما فيه من تفكيك بين عناصر متكاملة في إبراز
532
المواقف الحجاجية".
ويعني هذا أن عبد أ صوله وزميله قد اهتما بحجاجية األسلوب في عالقة
بالسياق التداولي الذي يستحضر المتلقي أو المخاطب.
الفرع الثامن :أبو بكر العزاوي وحجاجية اللغة
يرى أبو بكر العزاوي أن القرآن خطاب حجاجي وحواري ،533مادام
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)...

- 531عبد هللا صولة :نفسه ،ص.53:
 -532الهادي حمو :مواقف الحجاج والجدل في القرآن الكريم ،مطابع النهضة ،تونس ،طبعة
1981م ،ص.193:
 - 533انظر :أبو بكر العزاوي :الخطاب والحجاج ،األحمدية للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 2007م.
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وهو مجموعة من الحوارات الصريحة والمضمرة؛ المباشرة وغير
المباشرة :بين الخالق والمخلوقات ،بين الخير والشر ،بين أ عز وجل
والمالئكة ،بين الكفار والمؤمنين ،بين المسلمين وأهل الكتاب...إلخ.
...وقد ألف محمد حسين فضل أ كتابا بعنوان (الحوار في القرآن:
قواعده وأشكال ومضمون ) ،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
534
كان أسلوب األنبياء في الدعوة وتبليغ رسالتهم اإللهية إلى اإلنسان".
ويعني هذا أن الباحث قد اعتنى كثيرا بالحجاج اللساني في عالقة تامة
بالمقتضيات السياقية والتداولية.
الفرع التاسع :محمد يونس علي وعلم التخاطب
يعد محمد محمد يونس علي من الباحثين اللسانيين المعاصرين الذين
درسوا خطاب أصول الفقه وفق لسانيات التداول ،بالجمع بين التداوليات
ونظريات التخاطب؛ حيث ركز الباحث في كتابه ( علم التخاطب
اإلسالمي) 535على مجموعة من مفاهيم لسانيات الخطاب كالمقام،
والسياق ،والمقصدية ،وتصنيف الدالالت النصية.ومن هنا ،فقد بحث"
قضية الوضع واالستعمال ،وطرق الداللة وفق مناهج علماء األصول
المختلفة.وكانت غاية الكتاب معرفة كيفية حصول التفاهم بين المتخاطبين
من خالل العناصر التي تسهم في إحداث التخاطب ،من وضع واستعمال
وقرائن وطرق الداللة وأنواعها المختلفة ،والسياق وما يتعلق به من
نظريات.ويشير المؤلف إلى أن جوهر علم التخاطب الذي حاول تقريبه
 - 534أبو بكر العزاوي :حوار حول الحجاج ،األحمدية للنشر ،الطبعة األولى ،2010
ص.70:
 -535علي محمد محمد يونس :علم التخاطب اإلسالمي ،دراسة لسانية لمناهج علماء
األصول في فهم النص ،صدر عن دار المدار اإلسالمي2006 ،م.
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للقارئ من خالل الطرق الداللية يقوم على القصدية والمرادية ،وهو
مايؤول القول بأن التفاهم أو التخاطب الناجح اليحدث إال إذا أدرك
المخاطب مراد المخاطب.وهو بهذا يؤكد العالقة القائمة بين التداولية
والد اللة وأن األولى مترتبة على الثانية .وهذه نظرة اللغويين للداللة الذين
ينزعون إلى جعل المراد والقصد ضروريا لها ،بخالف نظرة أهل المنطق
الذين يعتقدون أن الداللة هي فهم المعنى سواء أقصده المتكلم أم ال.
ويوضح رأي األصوليين من خالل بعض القواعد المنطقية في علم
األ صول ،فهم في مسألة المراد والقصد ينكرون وجود داللة في عزلة عن
مقام تخاطبي معين .وفي رأيي أن هذه الدراسة تقدم صورة إجرائية نافعة،
كونها تجاوزت مرحلة الوصف إلى التفسير والتحليل وفق األنماط
536
التركيبية الممتدة في الجملة العربية".
ومن هنا ،يصنف الباحث الداللة إل ى صنفين هما :التصنيف العالمي
للداللة ،والتصنيف النصي للداللة .بمعنى أن التصنيف األول ينقسم إلى
داللة لفظية وداللة غير لفظية.وفيما يتعلق بالتصنيف الثاني ،فلقد اهتم
بتقسيم الشافعية ،وتقسيم األحناف.
ومن ناحية أخرى ،فقد استقصى الباحث روح الداللة في مجموعة من
األبحاث السيميائية ،والتداولية ،والجهوية ،عند أحمد المتوكل ،ومازن
الوعر ،ومنذر عياشي ،وغيرهم...
الفرع العاشر :مسعود صحراوي
لقد اهتم الباحث الجزائري مسعود صحراوي بكثير من القضايا التداولية ،
كاهتمامه باالستلزام الحواري ،وما يسمى بأفعال الكالم ،كما يبدو ذلك
واضحا في كتابه التداولية عند العلماء العرب ،دراسة تداولية لظاهرة
 -536محمد بن علي الحضرين الزهراني :علم الداللة في الدرس العربي ،كنوز المعرفة ،
عمان ،األردن ،الطبعة األولى سنة 2018م ،صص.227-226:
344

األفعال الكالمية في التراث اللساني العربي)537؛ حيث توقف عند الخبر
واإلنشاء من جهة ،وأفعال الكالم من جهة أخرى .538وثمة عالقة وطيدة
بين لسانيات النص والتداوليات الشتراكهما في بعض الظواهر كالمقام،
والسياق ،والتخاطب ،والتواصل ،والوظيفة ،والمقصدية ،والتناص...
ومن جهة أخرى ،يبدو البعد الحجاجي ،وفق المنظورين اللساني والتداولي،
واضحا وجليا عند محمد طروس في كتابه (النظرية الحجاجية من خالل
الدراسات البالغية والمنطقية واللسانية ) ،539وجميل حمداوي في كتابه
(التداوليات وتحليل الخطاب) ،540ورشيد الراضي في كتابه ( المظاهر
اللغوية للحجاج)  ،541وهاجر مدقن في كتابها ( الخطاب الحجاجي:
أنواع وخصائص ) ،542ورضوان الرقبي في كتابه ( البالغة والحجاج:
بحث في تداولية الخطاب)...543
وعلى العموم ،يمكن القول  -بشكل عام ومختصر -إن الدراسات التداولية
تنظيرا وتطبيقا قد ازدهرت بشكل الفت في المغرب العربي (المغرب،
 - 537مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،دراسة تداولية لظاهرة األفعال
الكالمية في التراث اللساني العربي  ،دار الطليعة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة
2005م.
 -538مسعود صحراوي :التداولية عند العرب ،دار الطليعة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى
سنة 2005م.
 - 539محمد طروس :النظرية الحجاجية من خالل الدراسات البالغية والمنطقية واللسانية،
دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب ،طبعة 2005م.
 - 540جميل حمداوي  :التداوليات وتحليل الخطاب ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى 2017م.
 - 541رشيد الراضي  :المظاهر اللغوية للحجاج ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،
المغرب ،الطبعة األولى سنة 2014م.
 - 542هاجر مدقن :الخطاب الحجاجي :أنواع وخصائص  ،منشورات ضفاف ،منشورات
االختالف ،الجزائر ، ،الطبعة األولى سنة 2013م.
 - 543رضوان الرقبي  :البالغة والحجاج :بحث في تداولية الخطاب ،أفريقيا الشرق ،الدار
البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى 2018م.
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والجزائر ،وتونس) ؛ حيث انطلقت هذه الكتابات النظرية والتطبيقية من
خلفيات معرفية متنوعة من حيث المصادر والمراجع والتصورات
والرؤى ،س واء أكانت تلك المرجعيات والخلفيات فرانكفونية أم
أنجلوسكسونية أم عربية قديمة وحديثة ومعاصرة.
المطلب السابع :مالمح تداولية في التراث العربي اإلسالمي
لقد اهتم البالغيون والنقاد والمفسرون ،في تراثنا العربي اإلسالمي القديم،
بكثير من القضايا التداولية  ،والسيما قضية الخبر واإلنشاء ،فهي قضية
بالغية وتداولية بامتياز .وكانت الشروح القرآنية والحديثية واألدبية
والنقدية مرتبطة بالتفسير والتأويل السياقيين.أي :كانوا يتقيدون بمبدأ
التأويل المحلي ،بمراعاة أسباب النزول ،واالستعانة بظروف النص.
ويعني هذا أن العلماء العرب األوائل قد اهتموا بدراسة التداول والتخاطب
في الشروح والتفاسير والكتابات البالغية ،والنقدية ،والفقهية ،واألصولية،
والكالمية ،والفلسفية ،والسيما الجاحظ في كتابه(البيان والتبيين)،544
وعبد القاهر الجرجاني في كتابيه( :دالئل اإلعجا ) 545و( أسرار
البالغة) ،546والباقالني في كتابه( إعجا القرآن) ،547وحازم القرطاجني
في كتابه( منهاج البلغاء وسراج األدباء) ،548وابن منظور في

 -544الجاحظ :البيان والتبيين ،تحقيق :عبد السالم هارون ،مكتبة الخانجي،مصر ،الطبعة
السابعة1998م.
 -545عبد القاهر الجرجاني:دالئل اإلعجاز ،تحقيق :محمد رضوان الداية وفايز الداية،دار
الفكر ،الطبعة األولى سنة 2007م.
 -546عبد القاهر الجرجاني :أسرار البالغة،تعليق وتحشية :أحمد مصطفى المراغي ،مطبعة
االستقامة ،القاهرة ،مصر.
 -547الباقالني :إعجاز القرآن ،تحقيق :السيد أحمد صقر ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر،
طبعة 1963م.
 -548حازم القرطاجني :منهاج البلغاء وسراج األدباء،تحقيق :محمد الحبيب بن خوجة ،دار
الغرب اإلسالمي ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية 1981م.
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كتابه(لسان العرب) ،549وابن خلدون في مقدمته .550فضال عن كتب
بالغية ومدرسية قديمة...
ويبين لنا هذا كله أن اللسانيين والبالغيين العرب القدامى قد تعاملوا مع
الظواهر البالغية واألسلوبية في سياقه النصي الوظيفي ،وضمن وحدة
الخطاب الكلية ،وإن كان هناك من يدرس الظواهر األسلوبية والبالغية
والتداولية بطريقة تجزيئية مفككة في كثير من األحيان ،بالتوقف عند
جماليات الجملة الواحدة ،أو االهتمام باألسلوب المستقل المنعزل عن باقي
النص .
ومن جهة أخرى ،فقد ناقش البالغيون قضايا تداولية مختلفة ،كتوقفهم عند
االلتفات في علم المعاني .ومن ثم ،يعد االلتفات من أهم الظواهر البالغية
التداولية التي ترتبط بوضعية المتكلم والخطاب والمخاطب على حد سواء.
ويقصد به االنتقال من ضمير إلى آخر ،كاالنتقال من ضمير المتكلم إلى
ضمير المخاطب أو الغائب ،أو االنتقال من ضمير الغائب إلى ضمير
المتكلم والمخاطب ،أو االنتقال من ضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم
والغائب .ومع كل انتقال ضمائري ،يتحدد المقطع النصي ،وتبرز المتوالية
بشكل دقيق وواضح .ويعرف حازم القرطاجني مفهوم االلتفات عند
الشعراء القدامى بقوله ":وهم يسأمون االستمرار على ضمير المتكلم أو
ضمير المخاطب ،فينتقلون من الخطاب إلى الغيبة ،وكذلك أيضا يتالعب
المتكلم بضميره فتارة يجعله ياء على جهة اإلخبار عن نفسه ،وتارة يجعله
كافا أو تاء فيجعل نفسه مخاطبا ،وتارة يجعله هاء فيقيم نفسه مقام الغائب،

 -549ابن منظور :لسان العرب ،دار المعارف ،القاهرة ،مصر ،طبعة 1981م.
 -550ابن خلدون :مقدمة ابن خلدون ،بيروت ،لبنان ،بدون تحديد لتاريخ الطبعة.
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فلذلك كان الكالم المتوالي فيه ضمير متكلم أو مخاطب اليستطاب ،وإنما
551
يحسن االنتقال من بعضها إلى بعض".
ويسمى االلتفات باالنصراف واالستدراك والتلوين وتغيير المواقع ،وهو
مرتبط أشد االرتباط بالبالغة والبيان واألسلوبية وعلم السرد ولسانيات
552
النص .وقد يدل االلتفات على" نقل الكالم من أسلوب إلى أسلوب".
ويمكن إخراج دالالت مفهوم االلتفات من مجالها البالغي إلى النص
األدبي  ،كما يدعو إلى ذلك عزالدين إسماعيل الذي يقول :إن مقولة
االلتفات" قد تنبسط داللتها حتى لتكون باتساع الخطاب األدبي إطالقا،
553
لكنها عندئذ ربما فقدت داللتها وخصوصيتها".
وقد يتجاوز االلتفات مقولة الضمائر إلى الصيغ الفعلية ،باالنتقال من
الماضي إلى المضارع  ،أو من الماضي إلى األمر ،أو االنصراف من
المضارع إلى األمر والماضي ،أو االنتقال من األمر إلى الماضي
والمضارع على حد سواء .كما يشمل االلتفات صيغ األسماء؛حيث يتم
انتقال المتكلم من المفرد إلى المثنى والجمع ،أومن المثنى إلى المفرد
والجمع ،أو من الجمع إلى المفرد والمثنى.
ويشير الباحث المغربي محمد مشبال إلى أن معيار االلتفات يساعد على
تنوع المقاطع الداللية  ،وتغير المواضيع في القصيدة العربية القديمة،
والسيما القصيدة العباسية منها.وفي هذا الصدد ،يقول الباحث ":يتخذ
أسلوب االلتفات في قصيدة أبي تمام في مدح أحمد بن المعتصم صيغة
االنتقال من المخاطب إلى المتكلم .وقد صاحب هذا التغير في الضمائر
 - 551حازم القرطاجني :منهاج البلغاء وسراج األدباء ،تحقيق :محمد الحبيب بن الخوجة،
دار الغرب اإلسالمي ،الطبعة الثالثة ،ص.348:
 - 552الزركشي :البرهان في علوم القرآن ،الجزء الثالث ،تحقيق :محمد أبو الفضل
إبراهيم ،مكتبة دار التراث ،القاهرة ،مصر ،ص.314:
 - 553عز الدين إسماعيل( :جماليات االلتفات) ،ضمن أعمال الندوة التي أقامها النادي
الثقافي بجدة ( السعودية) ،سنة 1987-1986م حول قراءة التراث النقدي.
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تحول في موضوع القصيدة؛ وهذه سمة من السمات األسلوبية في هذا
النص قلما تتواتر في نصوص أخرى .وأعني بذلك أنه اليوجد أي ارتباط
ضروري بين تعدد الموضوعات ،وتغير الضمائر في النص الشعري
القديم؛ فقد دأب الشعراء على تغيير الموضوعات في القصيدة الواحدة،
مما أصبح مقوما ثابتا في نمط القصيدة النموذجية .غير أن صياغة أسلوب
االلتفات بالصورة تطالعنا في هذه القصيدة ،وهي الصورة التي تتناسب
وتركيب النص من موضوعين :المقدمة الطلية الغزلية وغرض المدح،
يفيد أن من بين وظائف هذا األسلوب اإليحاء بتحول في المستوى الداللي
554
والنفسي للقصيدة".
وهكذا ،نرى أن مقولة االلتفات من أهم المعايير البالغية واألسلوبية
والسردية والتداولية ذات الطابع التراثي التي يمكن االلتجاء إليها لتقطيع
النصوص والخطابات تقطيعا علميا دقيقا ومضبوطا.
عالوة على ذلك ،فقد تناول البالغيون علم المعاني ،وهو مبحث تداولي
بامتياز ،يدرس الخبر واإلنشاء ،والفصل والوصل ،وأسلوب الحصر
والقصر .كما يدرس هذا العلم اإليجاز واإلطناب والمساواة ،وأسلوب
الحكيم...وقد اهتمت به الدراسات البالغية القديمة ،وأشبعته درسا وفحصا.
كما اهتمت به الدراسات القرآنية والتفسيرية من جهة أخرى.
وقد أظهر المفسرون والباحثون في علوم القرآن منذ القديم اهتماما كبيرا
بالتداوليات بالتوقف عند السياق النصي من جهة ،والتأويل السياقي من
جهة أخرى ،بالتحليل المتأني لسور القرآن الكريم وآياته شرحا ،وتوصيفا،
وتفسيرا ،وتأويال.وكان هدفهم الرئيس هو تبيان وحدة الكتاب واتساقه
وعدم تناقضه.لذا ،فقد بحثوا عن مظاهر تماسك النص القرآني وانسجامه،
برصد الوسائل اللغوية التركيبية ،واستكشاف آليات االنسجام الداخلية
 - 554محمد مشبال :مقوالت بالغية في تحليل الشعر ،مطبعة المعارف الجديدة،
الرباط،الطبعة األولى سنة 1993م ،ص.71:
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والخارجية في عالقة تامة بمقاصد القرآن الكريم وأهدافه المباشرة وغير
المباشرة.
كرسوا جهودهم لخدمة
إذا ،فقد اهتم العرب بالقرآن؛ فبرز منهم علماء ّ
النص المقدس ،وحاولوا بيان وجوه إعجازه ،وما تزال مؤلفاتهم شاهدة
على ما قدموه في سبيل ذلك ،ومن بين الوجوه اإلعجازية التوقف عند
البيان القرآني من جهة ،واستجالء التماسك الوثيق الذي يربط آيات القرآن
ومختلف سوره التي نزلت منجمة على مدار ثالث وعشرين سنة من جهة
أخرى.
ومن هنا ،فقد رصدت بعض الدراسات اإلعجازية مجمل العالقات
التماسكية بين اآليات والسور ربطا وترابطا في عالقة ذلك بالمقاصد
الكبرى ،وكانت هذه المؤلفات تقدم عالقات تماسكية للنص ترقى إلى ما
قدمته اللسانيات النصية المعاصرة ،مثل كتاب ( الكشا عن حقائق
التأويل وعيون األقاويل في وجوه التأويل) للزمخشري ،555وكتاب
(التفسير الكبير) لفخر الدين الرازي ،556وكتاب(البرهان في علوم
القرآن) للزركشي ،557وكتابي(اإلتقان في علوم القرآن) 558و(تناسق
الدرر في تناسب السور) للسيوطي.559
وهكذا ،فقد تنبه دارسو علوم القرآن إلى علم المناسبة الذي يعد عماد
االتساق واالنسجام والتماسك في القرآن الكريم .ونجد هذا االهتمام أيضا
 -555الزمخشري :الكشاف عن حقائق التأويل وعيون األقاويل في وجوه التأويل،دار
الفكر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 1977م.
 -556فخر الدين الرازي :التفسير الكبير ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة
1981م.
 -557الزركشي :البرهان في علوم القرآن ،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر،
بيروت ،لبنان ،الطبعة الثالثة 1980م.
 -558السيوطي :اإلتقان في علوم القرآن ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،طبعة 1979م.
 -559السيوطي :تناسق الدرر في تناسب السور ،تحقيق :عبد القادر أحمد عطا ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى 1986م.
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عند مفسري القرآن الكريم كالزمخشري في كتابه (الكشا ) الذي يحاول
ربط آخر الكالم من اآلي والسور بالذي تقدم ؛ حيث يقول ":فإن قلت :من
المأمور بقوله (وبشر) قلت(.)...فإن قلت :عالم عطف هذا األمر ولم
560
يسبق أمر والنهي يصح عطفه عليه؟ قلت."...
ويحيل الجواب ،في قولة الزمخشري ،إلى تحديد السياق المقامي،
واستجالء المناسبة الموجودة بين اآليات والسور القرآنية الكريمة.ومن
ثم ،فقد كان شراح القرآن الكريم ومفسروه يستعينون بعلم المناسبة
وأدوات االتساق واالنسجام لتبيان مدى ترابط القرآن الكريم آيات وسورا
دفاعا عن اإلعجاز البياني في هذا الكتاب الجليل.
وبناء على ما سبق ،يتحقق الترابط والتماسك النصي والخطابي في الذكر
الحكيم عند مفسري القرآن الكريم عبر مجموعة من اآلليات والوسائل
اللغوية والتركيبية والبالغية والداللية  ،مثل :عطف جملة على جملة،
وتعدد المعطوف عليه ،واإلكثار من العطف السببي ،والتوقف على
اإلحالة بواسطة الضمائر و أسماء اإلشارة واألسماء الموصولة والتكرير،
والتركيز على موضوع الخطاب الموحد دالليا ،والعناية ببناء الخطاب
وتنظيمه منطقيا ونصيا وخطابيا تماسكا ،واتساقا ،وانسجاما .عالوة على
استكشاف تغير الخطاب وترتيبه ،واالهتمام بالعالقات بين اآليات والسور
كعالقة البيان ،وعالقة الشرح ،وعالقة التفسير ،وعالقة التوضيح،
وعالقة التأكيد ،وعالقة التشريع،وعالقات العموم والخصوص ،وعالقة
اإلجمال والتفصيل ،وعالقة المناسبة والتناسب ،وعالقة اآليات والسور
بالمعاني والمقاصد القريبة والبعيدة ،أو المباشرة وغير المباشرة.
وهكذا ،يتبين لنا أن المفسرين وعلماء القرآن ،في الحقل الثقافي العربي
القديم ،قد كانوا مدركين أيما إدراك لعمليات الربط والترابط والتماسك
 -560الزمخشري :الكشاف ،الجزء األول ،دار الفكر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة
1981م ،ص.290:
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واالتساق واالنسجام والتالحم في الكتاب العزيز آيات وسورا  ،وقد
تناولوا ذلك إما نحويا( روابط اإلحالة)  ،وإما دالليا ومعجميا (التكرير ،و
موضوع الخطاب ،وبناء الخطاب) ،وإما تداوليا (السياق والمناسبة) ،وإما
في شكل عالقات نصية وخطابية(البيان والتفسير ،واإلجمال والتفصيل،
والعموم والخصوص).
وينطبق هذا الشيء نفسه على البالغيين والمفسرين وعلماء أصول الفقه
وعلماء الدراسات القرآنية العرب والمسلمين الذين درسوا مظاهر االتساق
واالنسجام في القرآن الكريم شرحا ،وتفسيرا ،وتأويال ،بالتوقف عند
التناسب أو المناسبة الداخلية والخارجية ،وتبيان دور أسباب النزول في
تماسك السور القرآنية الكريمة ،ودراسة السياق التداولي القرآني الجزئي
والكلي ،أو السياق األصغر واألكبر ،والتركيز على عالقة السابق
بالالحق ،و التوقف عند مقتضى الحال الذي يجمع بين المقال والمقام،
واستجالء المقاصد القرآنية في بناء النصوص والخطابات ،واستكشاف
مختلف العالقات النحوية والداللية بين اآليات القرآنية ،ودراسة الوصل
والفصل ،أو الربط والقطع ،والتركيز على النظم في القرآن الكريم،
والتعرف إلى ترتيب اآليات والسور ،واستحضار اإلحالة الداخلية
561
والخارجية لآليات والسور القرآنية الكريمة،إلخ...
وخالصة القول ،لقد أسدى علماء التفسير من جهة ،وعلماء القرآن الكريم
من جهة أخرى ،خدمات جلى إلى القرآن الكريم ،من خالل اهتمامهم
بمظاهر التداول في الذكر الحكيم آيات وسورا ،باالنتقال من المستوى
التركيبي والنحوي ،مرورا بالمستوى الداللي ،وانتقاال إلى المستوى
التداولي الوظيفي .ويعني هذا أنهم قد اهتموا بالتداوليات  ،بالتوقف عند
السياق النصي ،و قضية المناسبة ،وقضية أدوات الربط ،واالهتمام
 -561انظر :رحيم مجيد راضي :االنسجام النصي في القرآن الكريم (الميزان في تفسير
القرآن للسيد الطباطبائي أنموذجا) ،رسالة جامعية بإشراف جابر محيسن عليوي الركابي،
كلية اآلداب ،جامعة ذي قار ،العراق ،الموسم الجامعي 2014م.
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بعمليات الترابط المعنوي ،ودراسة بنية القرآن في عالقة وطيدة بمعاني
الكتاب ومقاصده المباشرة وغير المباشرة.
وهكذا ،يتبين لنا أن العلماء العرب القدامى قد اهتموا بقضايا النص
والخطاب ،بالتوقف عند بعض المباحث كالفصل والوصل ،وااللتفات،
واإلطناب والمساواة واإليجاز ،والبيان الحقيقي والمجازي ،والمحسنات
البديعية .وهذا إن دل على شيء ،فإنما يدل على إدراكهم المبكر لقضايا
الوحدة والربط والترابط والتماسك النصي .دون أن ننسى عنايتهم الكبرى
بقضايا بالغية أخرى تندرج ضمن لسانيات النص التداولي كالمقام،
والسياق ،والتداول ،والتخاطب ،والتواصل ،ومقتضى الحال ،والخبر
واإلنشاء...
ومن جهة أخرى ،فقد تضمن الخطاب األصولي ،في ثقافتنا العربية
القديمة ،مالمح تداولية وتخاطبية جلية  ،كما يتبين ذلك جليا في مبحث
الدالالت والمقاصد بصفة خاصة ،كمفهوم عبارة النص ،وداللة النص،
وإشارة النص ،واقتضاء النص.
ويعني هذا أن علم أصول الفقه قد تناول انسجام النص في مبحث
الدالالت ،وقد ركز على سياق الخطاب القرآني " من إيماء ،وإشارة،
وتنبيه ،وفحوى ،ومفهوم...وأمثال ذلك من المسائل التي فاتت علم النحو،
وحفل بها علما المعاني واألصول.ويضاف إلى ذلك الظواهر والعالقات
الداللية في نصوص القرآن والسنة ،والتي يحكمها قانون التقابل ،كتلك
التي وضعوها تحت عناوين :العام والخاص ،والمقيد والمطلق ،والمحكم
والمتشابه ،والمجمل والمفصل...إلخ.
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وهذا النوع من البحث اللغوي هو أقرب ما يكون  ،في مستواه اإلجرائي،
إلى المنهج البنيوي الحديث"562.
ومن جهة أخرى ،فقد اهتم األصوليون القدماء بمجموعة من القضايا
النحوية ذات الطبيعة األصولية برؤية جديدة في بعض األحيان ،أو برؤية
ال تخرج عن المعتاد عند النحاة.وفي هذا ،يقول مسعود صحراوي":
ويشمل القضايا والمسائل النحوية كما تصورها األصوليون وخالفوا بها
آراء النحاة المعتادة أو وافقوها ،واهتدوا إلى كثير من الحلول الموفقة
والناضجة لبعض المسائل النحوية ،والسيما تلك التي فاتت النحاة.وقد
اعتبر بعضهم نحو األصوليين هذا نحو داللة ،كما بحث فيها بعض
المعاصرين ،563من أبرزهم مصطفى جمال الدين"564.
بيد أن ما يتميز به األصوليون هو اهتمامهم بالسياق ،والمقصدية ،ودراسة
المقام التداولي  ،ودراسة الخبر واإلنشاء ليس بمفهوم علم المعاني ،بل
بالمفهوم التداولي الوظيفي والتخاطبي .وفي هذا الصدد ،يقول مسعود
صحراوي ":النوع الثالث :والذي قلما يعنى به الدارسون ،وهو ما يمكن
تسميته بالمنحى التداولي في البحث األصولي ،ونعني به كيفية استثمارهم
للمفاهيم والمقوالت التداولية كنظرية األفعال الكالمية التي بحثوها ضمن
نظرية الخبر واإلنشاء ،أثناء بحثهم عن الدالالت وعن الطرق التي يتخذها
النص إلفادة معنى أو لصناعة أفعال دينية -فردية كانت أو اجتماعية-
بالكلمات ،وكيفية تعاطيهم باألساليب اللغوية واألغراض اإلبالغية
التواصلية المنبثقة عنها.وقد توصل األصوليون إلى اكتشاف ووضع أفعال

 -562مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،دار الطليعة ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
األولى 2005م ،ص.131:
 -563مصطفى جمال الدين :البحث النحوي عند األصوليين ،المكتبة الوطنية ،بغداد،
العراق ،الرقم  ،1485السنة 1980م ،ورقة .305
 -564مسعود صحراوي :التداولية عند العلماء العرب ،ص.131:
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كالمية فرعية جديدة منبثقة عن األفعال الكالمية األصلية ،لم يتعرض لها
المعاصرون إذ لم تعرفها الثقافة الغربية المعاصرة.
ويبدو أن األصوليين ،من هذه الجهة التداولية ،قد استأثروا بالبحث في ما
فرط فيه كثير من النحاة ،وذلك من جراء فهمهم لطرق تأليف الكالم
وأوجه استعماالته وإدراك مقاصده وأغراضه ،وما يطرأ عليه من تغيير
ليؤدي معاني متعددة ،ومن ذلك :بحثهم في ظاهرة األفعال الكالمية (ضمن
نظرية الخبر واإلنشاء) ،وكمراعاة قصد المتكلم وغرضه ،وكمراعاة
السياق اللغوي وغير اللغوي وتحكيمه في الدالالت...إلخ .بل إن البحث
565
األصولي قد يفضل في بعض جوانبه ما قدمه علم المعاني"
ومن هنا ،فقد اهتم األصوليون بالدالالت السيميائية والشرعية والتداولية
اهتماما كبيرا ،وقسموا الداللة إلى داللة لفظية وغير لفظية .وتتفرع الداللة
اللفظية إلى داللة عقلية ،وطبعية ،ووضعية .وتنقسم الداللة الوضعية إلى
داللة مطابقية ،وداللة تضمنية ،وداللة التزامية .في حين ،تتفرع الداللة
غير اللفظية إلى داللة عقلية ،وتضمنية ،ووضعية.

 -565مسعود صحراوي :نفسه ،صص.132-131:
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كما اعتنى األصوليون القدماء بدالالت المنطوق والمفهوم .وتتحقق داللة
المفهوم بالنطق المباشر على الحكم ،أو مادل عليه اللفظ في محل النطق ،
ويتحقق ذلك بالتضمن ،والمطابقة ،وااللتزام ،وتسمى بالداللة اللفظية.
ومن ثم ،فهي تشمل داللة العبارة ،وداللة اإلشارة ،وداللة االقتضاء عند
الحنفية .في حين ،يقصد بالمفهوم مادل عليه اللفظ تلميحا وليس تصريحا،
ويسمى هذا بالداللة المعنوية ،أو الداللة االلتزامية ،وهو نوعان :مفهوم
الموافقة 566ومفهوم المخالفة.

 -566يسمى أيضا بداللة النص عند الحنفية ،أو فحوى الخطاب.
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ولعل " علماء أصول الفقه اإلسالمي هم أول من اهتم بتصنيف المعنى،
وتفريعه ،والتفريق بين أنواعه المختلفة؛ ولذا كان من المناسب أن نختار
أحد أبرز المحاوالت التي صنفت المعنى أصنافا مختلفة؛ لتكون نموذجا
يمثل وجهة نظر األصوليين في تقسيم المعنى ،وهي محاولة ابن
567
الحاجب".
ومن هنا ،يصنف ابن الحاجب 568المعنى أو الداللة إلى المنطوق
والمفهوم.ويتفرع المنطوق إلى الصريح وغير الصريح ،ويتفرع الصريح
إلى المطابقة والتضمن.في حين ،ينقسم المفهوم إلى الموافقة والمخالفة.
إذا " ،يرى ابن الحاجب أن كل المعاني تدخل في نطاق المنطوق الصريح
أو غير الصريح إال مفهومي الموافقة والمخالفة ،فهما يدخالن في نطاق
المفهوم .ويقصد بالمنطوق الصريح المعنى الوضعي الذي يشمل داللتي
 -567محمد محمد يونس علي :مقدمة في علمي الداللة والتخاطب ،دار الكتاب الجديدة
المتحدة ،بنغازي ،ليبيا ،الطبعة األولى 2004م ،ص.53:
 -568ابن الحاجب :مختصر المنتهى األصولي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة
الثانية1983 ،م.
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المطابقة ،والتضمن .أما المنطوق غير الصريح ،فيقتصر على ضرب من
داللة االلتزام ،تلك التي التوافق ،وال تخالف معنى المنطوق ،فإن دلت
على أحد هذين المعنيين فهي من قبيل المفهوم ،والتعد من المنطوق ،ومن
هنا يمكن استنتاج أن بعض اللوازم يدخل في داللة المفهوم ،وهو ما وافق
أو خالف المنطوق ،وبعضها يدخل في المنطوق غير الصريح ،وهو مالم
ينطبق عليه هذا الشرط.وما ذهب إليه ابن الحاجب في قصره المفهوم على
مفهومي الموافقة ،والمخالفة مخالف للرأي المشهور عند علماء أصول
الفقه.وهذه النقطة ينبغي الوقوف عندها ألنها هي التي تميز بوضوح رأي
ابن الحاجب معيارا دقيقا للتفريق بين المنطوق ،والمفهوم يبدو أنه مأخوذ
569
من إمام الحرمين الجويني (ت478هـ1058 ،م)".
ومن جهة أخرى ،يمكن الحديث عن واضح الداللة ،ومبهم الداللة .ومن
هنا ،ينقسم الواضح الداللة إلى الظاهر ،والنص ،والمفسر،
والمحكم.وينقسم المبهم الداللة إلى الخفي ،والمشكل ،والمجمل ،والمتشابه.

 -569إمام الحرمين أبو المعالي الجويني  :البرهان في أصول الفقه ،تحقيق عبد العظيم
الديب ،قطر ،طبعة 1299هـ.
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أما عالقة اللفظ بالمعنى ،فيمكن الحديث عن عالقة المتفق ،وعالقة
المتواطئ ،وعالقة المترادف ،وعالقة المتباين ،وعالقة المشترك.

وينقسم اللفظ األصولي أيضا  ،من حيث الشمول  ،إلى الكلي والجزئي ،و
العام ،والخاص ،و المشترك .وهناك أيضا الحقيقي والمجاز ،والصريح
والكناية .وهناك أيضا المطلق والمقيد ،والخاص والعام...
ومن جهة أخرى ،فقد اهتم األصوليون باألحكام التكليفية  ،فتوقفوا عند
مجموعة من الصيغ التشريعية ،مثل :الصيغ الداللية التي تفيد الوجوب،
والصيغ الداللية التي تفيد الندب ،والصيغ الداللية التي تفيد اإلباحة،
والصيغ الداللية التي تفيد الكراهية ،والصيغ الداللية التي تفيد التحريم.
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فضال عن الصيغ الداللية الدالة على األحكام الوضعية كالسبب ،والشرط،
والمانع ،والرخصة والعزيمة ،والصحة والبطالن .وترتبط هذه الصيغ
الداللية أيضا بمصادرها التشريعية المتفق عليها (القرآن ،والسنة،
واإلجماع ،والقياس) ،أو بمصادرها التشريعية المختلف عليها
(االستحسان ،واستصحاب الحال ،والمصلحة المرسلة ،والعرف ،وشرع
من قبلنا ،ومذهب الصحابي).
وهكذا ،يتبين لنا أن علم أصول الفقه عند علمائنا المسلمين قد ركز كثيرا
على مفهوم النص إشارة ،وعبارة ،واقتضاء ،ونطقا ،ومفهوما .واعتنى
بمبحث الدالالت عناية كبرى؛ لما يقدم هذا المبحث من آليات أصولية
مهمة الستنباط األحكام الشرعية من القرآن والسنة.
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وأكثر من هذا فقد تناولت التداوليات األصولية عالقات أصولية متنوعة،
مثل :عالقة الموافقة ،وعالقة المخالفة...كما اهتم هذا العلم بمقاصد النص
الشرعي كالضروريات ،والحاجيات ،والتحسينات.ويعني هذا ربط النص
أو الحكم الشرعي بالمقصدية الشرعية القريبة والبعيدة ،أو األخذ بمبدأ
التعليل من جهة ،وتمثل مبدأ الحكمة من جهة أخرى .وبهذا ،يقترب هذا
العلم من لسانيات النص على مستوى ربط النص أو الحكم الشرعي
بالمعاني والدالالت من جهة ،أو ربط الخطاب المنطوق بالمقاصد والمقام
والسياق من جهة أخرى.
وعليه ،فقد اهتم األصوليون بالتداوليات عندما ربطوا دالالت النص
بمقاصدها المباشرة وغير المباشرة .وهنا ،يمكن اإلشارة إلى وجود ثالث
مقاربات اجتهادية ومنهجية في حقل العلوم اإلسالمية بصفة عامة ،وفي
حقل علم أصول الفقه بصفة خاصة ،وهي:
أوال ،المقاربة الظاهرية أو اللفظية التي تعنى بدراسة الظاهر النصي
،دون التغلغل في المعاني الباطنية وتأويلها تأويال مقصديا .بمعنى أنها
تكتفي بظواهر النصوص مخافة من التأويل واالنحراف عن دالالت النص
الشرعي ،على أساس أن التأويل هو هوى ذاتي ،وتحيزمذهبي أو
إيديولوجي ،وانزالق عن حكمة الشريعة اإلسالمية .
ثانيا ،المقاربة التقويلية  ،وعملها هو تأويل النصوص الشرعية ،بتجاوز
الظاهر نحو الباطن ،ولكنها التؤول النصوص وفق شريعة اإلسالم ،بل
تؤولها وفق أهواء أصحابها ،وحسب منازع الذات ،ووفق االقتناعات
المذهبية ،والفكرية ،والفلسفية ،والسياسية .
ثالثا ،المقاربة االجتهادية المقاصدية التي تدرس األحكام الشرعية وفق
مقاصد الشارع من جهة ،وفي ضوء مقاصد المكلف من جهة أخرى .
بمعنى أن هذه المقاربة االجتهادية تحتكم إلى المقاصد العامة والعالية
والخاصة والجزئية ،وتميز بين الوسائل والمقاصد.
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ومن هنا ،فالمقاربة المقاصدية مقاربة تداولية وتخاطبية وسياقية و
استقرائية بامتياز ،تهدف إلى استكشاف مختلف المقاصد العالية والعامة
والخاصة والجزئية من مختلف النصوص القرآنية والنبوية ،سواء أكانت
تلك المقاصد والعلل واألغراض صريحة أو مضمرة ،معلنة أو متوارية.
ويعني هذا أن جميع النصوص القرآنية والنبوية مقترنة بهدف أو حكمة أو
مصلحة أو مقصد تشريعي معين أو مقصود ،البد من التوقف عنده بغية
استكشافه بواسطة االجتهاد المقاصدي الصريح والمضمر .لذا ،البد
للمجتهد من البحث عن المقاصد الصريحة والمتوارية من أجل تفسير
اآليات وا لنصوص الشرعية ،وفهم األحكام الشرعية وتعليلها .ومن هنا،
البد من تجاوز الظاهر ،وعدم االكتفاء بما هو لفظي ولغوي وبياني،
باالنتقال إلى البحث عن علل األحكام ،ورصد مقاصدها عن طريق
االستنباط ،واستكشاف العلل ،ودراسة الوسائل والمقاصد ،والبحث عن
المصالح المرسلة ،واالستحسان ،واستصحاب الحال ،وسد الذرائع
وفتحها ،وهذا كله من أجل استكشاف المقاصد العامة والجزئية والخاصة.
ومن هنا ،يستند االستقراء المقاصدي إلى مبدأ االستقصاء التام ،وتحصيل
أكبر عدد ممكن من األمثلة والشواهد والنماذج ،واالستدالل من الخاص
نحو العام ،واالنطالق من الجزء نحو الكل ،وتكرار عملية العد
واإلحصاء ،وإصدار القانون ،وتعميم القواعد والنظريات.
ومن جهة أخرى ،فقد تنبه النحاة العرب القدماء إلى السياق الوظيفي
والتداولي واللسني ،وما له من أهمية ودور في بناء الجمل وتركيبها،
وربطها بالمعنى والوظيفة والمقصدية المباشرة وغير المباشرة.
" إن ما سقناه من أدلة على إدراك اللغويين العرب القدماء للسياق بشقيه:
اللغوي وغير اللغوي يجعلنا نقف وقفة إكبار لما توصل إليه الفكر العربي
آنذاك من تطور ورقي علمي جعل منه رائدا لدراسات أصبحت اليوم
نظريات اشتهرت في العالم الغربي ،ومن غير المستبعد أن يكون هذا
التراث الذي خلفه العرب المعين الذي استقى منه فيرث نظريته ،والسيما
أنه قد عمل سنوات عديدة في قسم اللسانيات في مدرسة الدراسات الشرقية
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واألفريقية ،فمن غير المستبعد أن يكون قد اطلع على قسم كبير من
التراث اللساني العربي وتأثر به.
وعلى كل حال فأقصى ما يمكن أن نعترف به فضال للنظرية السياقية
الحديثة هو وضع اإلطار النظري لها وإخراجها على أسس منهجية
570
متكاملة".
وقد أثبت أحمد المتوكل ،في كتابه (المنهج الوليفي في البحث اللساني)،
أن العرب القدماء قد تعرفوا إلى المقام في عالقته بالمقال.وفي هذا،
يقول ":مفهوم المقام مجموعة العناصر التي تتوافر في موقف تخاطبي
معين وأهمها زمان التخاطب ومكانه وعالقة المتكلم بالمخاطب وخاصة
الوضع التخابري القائم بينهما ،أي مجموعة المعارف التي تشكل مخزون
كل منهما أثناء عملية التخاطب.
إلى هذا التعريف العام ،يمكن أن نرجع مختلف المصطلحات الواردة في
علوم اللغة العربية كمصطلحي مقتضى الحال وقرائن األحوال مثال.
قد انتبه اللغويون العرب القدماء ،خاصة منهم علماء البالغة ،إلى أهمية
571
العناصر المقامية بالنظر إلى المقال وتحديد خصائصه".
وهكذا ،يبدو لنا أن المقام والسياق يقومان بدور مهم في فهم انسجام
الجمل ،وإدراك اتساق العبارات التلفظية في إطار النحو العربي القديم.
يرتبط التركيب والنحو عند النحاة العرب القدامى بالمعنى ومقصدية
المتكلم في تركيب جمله لكي يفهمها السامع أو المخاطب.بمعنى أن
 -570هدى صالح رشيد :تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب،
منشورات دار األمان بالرباط ،وضفاف ببيروت ،ومنشورات االختالف بالجزائر ،الطبعة
األولى سنة 2015م ،ص.348:
 -571أحمد المتوكل :المنهج الوظيفي في البحث اللساني ،منشورات دار األمان الرباط،
ومنشورات االختالف الجزائر ،ومنشورات ضفاف بيروت ،الطبعة األولى 2016م،
ص.506:
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التراكيب النحوية تتغير أبنيتها الصرفية والنحوية بتغير المعنى.وقد كان
سيبويه حريصا على ربط التركيب النحوي المجرد بالمعنى ومقصدية
المتلفظ من أجل بناء الجملة أو النص أو الخطاب على أسس نحوية
مترابطة ومتماسكة وظيفيا  .وفي هذا ،يقول سيبويه ":فالمبتدأ كل اسم
ابتدئ ليبنى عليه كالم .والمبتدأ والمبني عليه رفع.فاالبتداءاليكون إال
بمبني عليه .فالمبتدأ األول ،والمبني مابعده عليه؛ فهو مسند ومسند إليه.
واعلم أن المبتدأ البد أن من أن يكون المبني عليه شيئا هوهو ،أو يكون
في مكان أو زمان.وهذه الثالثة يذكر كل واحد منهما بعد ما يبتدأ.
فأما الذي يبنى عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هو
باالبتداء.وذلك قولك (عبد أ منطلق)؛ ارتفع (عبد أ)ألنه ذكر ليبنى
عليه المنطلق ،وارتفع المنطلق ألن المبني على المبتدأ بمنزلته.
وزعم الخليل أنه يستفتح أن يقول (قائم زيد) ،وذاك إذا لم تجعل قائما
مقدما مبنيا على المبتدأ ،كما تؤخر وتقدم فتقول ( ضرب زيدا عمرو)،
و(عمرو) على (ضرب) مرتفع ،وكان الحد أن يكون مقدما  ،ويكون زيد
مؤخرا.وكذلك قولك ( تميمي أنا) و(مشنوء من يشنؤك) و(رجل عبد أ)
و(خز صفتك).
فإذا لم يريدوا هذا المعنى ،وأرادوا أن يجعلوه فعال كقوله (يقوم زيد)
و(قام زيد) قبح ،ألنه اسم .وإنما حسن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا
كان صفة جرى على موصوف ،أو جرى على اسم قد عمل فيه؛ كما أنه
اليكون مفعوال في (ضارب) حتى يكون محموال على غيره ،فتقول (هذا
ضارب زيدا) و(أنا ضارب زيدا) ،وال يكون (ضارب زيدا) على
(ضربت زيدا) و(ضربت عمرا).فكما لم يجز هذا كذلك استقبحوا أن
يجري مجرى الفعل المبتدأ ،وليكون بين الفعل واالسم فصل ،وإن كان
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موافقا له في مواضع كثيرة .فقد يوافق الشيء الشيء ثم يخالفه ألنه ليس
572
مثله".
إذا ،يختلف التركيب النحوي والحاالت اإلعرابية المتنوعة من سياق إلى
سياق آخر ،وباختالف المعنى الذي يريده المتكلم أن يوصله إلى السامع
المخاطب .وما ينطبق على الجملة النحوية ينطبق كذلك على الخطاب
الذي تتغير معانيه باختالف التراكيب النحوية ،وكذلك بتنوع بنى الجمل
التي تكون متماسكة ومترابطة ضمن النسيج النصي.
ومن جهة أخرى ،إذا كانت " مراعاة قواعد النحو أحد عناصر تحقق
التم اسك النص ،فإن عبد القاهر كان يدعو إلى توخي معاني النحو بين
معاني الكلمات ،والجمل من أجل خلق االنسجام بين أجزاء النص.ومن ثم
يكون عبد القاهر صاحب انطالقة شمولية تتوجه إلى البنية الكبرى
المتمثلة في بنية النص.
وقيمة هذه المالحظة التي كان عبد القاهر سباقا إليها تنبع من كونها تلتقي
مع ما أقرته اللسانيات النصية الحديثة وما أثاره فان ديك()Van Dijk
من ضرورة دراسة العالقة التي تنشأ بين الجمل ،وتضع الجمل المترابطة
بعالقات نحوية ومنطقية في نسق يجعل منها كال متماسكا.
وهذا ما جعل عبد القاهر يميز بين النظم وسوء النظم فقال ":وما وصفوه
بفساد النظم ،وعابوه من جهة سوء التأليف ،أن الفساد والخلل كانا من
تعاطي الشاعر ماتعطاه في هذا الشأن على غير الصواب ،وصنع في
تقديم أو تأخير أو حذف أو إظهار أو غير ذلك مما ليس له أن يصنعه،
وماال يسوغ ،وال يصنع على أصول هذا العلم"

 -572سيبويه :الكتاب ،الجزء األول ،المطبعة الكبرى األميرية ،بوالق ،القاهرة ،مصر،
الطبعة األولى 1316هـ ،ص.278:
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وهذا تنبه مبكر منه إلى التماسك وسبل تحقيقه في النص ،ولعله بهذا يلتقي
مع هاليداي الذي ذهب إلى أن هناك عالقات معينة إذا توافرت في النص
تجعل أجزاءه متآخذة ،مشكلة كال واحدا.قال ":فكل عبارة تمتلك بعض
أشكال التماسك عادة مع العبارات السابقة مباشرة ،ومن جهة ثانية كل
عبارة تحتوي على رابطة واحدة تربطها بما حدث قبال".
وتبقى كل هذه األقوال والحقائق التي تنبه إليها القدماء عبارة عن نظرات
عامة لوجوب التئام النص وتالحم أجزائه بثت بين أفكارهم ومالحظاتهم،
ولم توضع في إطار نظرية مستقلة كما هي عليه في الدرس اللساني
573
الغربي اليوم".
ومن هنا ،يتبين لنا أن النحاة العرب القدامى لم يتعاملوا مع التراكيب
النحوية بطريقة شكلية مجردة ،بل تعاملوا معها وفق البنى الداللية،
والوظيفية  ،والسياقية ،والتداولية.
وعليه ،فقد" اهتم كثير من نحاتنا القدامى بالمبادئ التي تعد عند
المعاصرين أسسا تداولية ،كمراعاة قصد المتكلم ،أو غرضه من
الخطاب ،ومراعاة حال السامع ضمن ما أطلقوا عليه مصطلح اإلفادة،
وهي الفائدة التي يجنيها المخاطب من الخطاب ،والسياقات التي ينتج
ضمنها الكالم ،ومدى نجاح التواصل اللغوي...
أما الفرق بين اإلفادة والغرض ،فهو أن اإلفادة ألصق بالمخاطب وما
يجن يه من فائدة تواصلية من خطاب المتكلم ،وأما الغرض فمتعلق بالمتكلم
أي بالقصد والغاية اللذين يرمي إلى تحقيقهما؛ فالمتكلم والمخاطب هما
574
الطرفان األساسيان في عملية التواصل".

 -573هدى صالح رشيد :نفسه ،ص.344-343:
 -574مسعود صحراوي :نفسه ،ص.186-185:
366

ويعني هذا أن النحاة العرب قد طبقوا التداوليات في دراسة الملفوظات
اللغوية؛ إذ ربطوها بوظيفة الفهم واإلفهام واإلبانة ،وتحصيل المعنى
واإلفادة ،ومراعاة المقام التخاطبي ،والتنبيه إلى السياق التداولي.ومن ثم،
" يبدي جمهور النحاة العرب منذ عصر سيبويه ،والسيما النحويين
الكبيرين عبد القاهر الجرجاني والرضي اإلستراباذي ،عناية كبيرة
باالرتباط التداولي بين األسلوب -خبرا كان أم إنشاء -وبين معناه
اإلبالغي ووظيفته التواصلية ،مع حرصهما القوي والمتكرر على
االهتمام بالمعاني واألغراض اإلبالغية المتوخاة من الخطاب،
وإصرارهما على أن البنى التركيبية تابعة للوظيفة التواصلية وليس
العكس .فسلكا منهجا تداوليا في تحليل الظواهر البنيوية والتركيبية؛
كظواهر التقديم والتأخير ،والتعيين ،واإلثبات ،والنفي...والتي التعدو أن
تكون أغراضا وغايات تواصلية يسعى المتكلم إلى تحقيقها.وأما بلغة
المعاصرين ،فهي أفعال كالمية طالما أنه يراد بها تخصيص الخطاب ،أو
الحرص على تضمين الخطاب فائدة تواصلية معينة ،أو تنبيه المخاطب،
أو تأكيد الرسالة اإلبالغية له ،أو نداءه ،أو إغراءه ،أو تحذيره ،أو
توبيخه...وهذه األفعال الكالمية تؤدي إما عن طريق لفظ مفرد :كمعاني
األدوات ،أو عن طريق تركيب كامل" كبعض معاني التأكيد،
575
والتخصيص ،والتعيين".
وأكثر من هذا فقد اهتم النحاة العرب القدامى بالمتكلم والمخاطب ضمن
سياق تواصلي تداولي.بمعنى أن النحاة قد ناقشوا كثيرا من القضايا
النحوية وفق العنصرين التداوليين :المتكلم والسامع .أي :يعبر المتكلم عن
غرض موضوعي معين ،ويعمل المخاطب بما يسمعه من كالم إنجازي
استلزامي فعال ،وتمثال ،واستجابة .لذا " ،يحظى طرفا الخطاب (المتكلم
والمخاطب) باهتمام بالغ في تحليالت العلماء العرب القدامى ،وخصوصا
 -575مسعود صحراوي :نفسه ،ص.225:
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عند عبد القاهر الجرجاني والرضي اإلستراباذي ،فلم يغفال عن العالقة
القائمة بين المتكلم والمخاطب .ويتمثل اهتمامها بالمتكلم في العناية
بغرضه وقصده من الكالم ،أما اهتمامهما بالمخاطب ،فيتمثل في االحتفاء
باإلفادة ،وهي الفائدة التي يجنيها السامع من الخطاب ،ويتجلى ذلك أيضا
مما عبر عنه الرضي :يدفع المتكلم ظن السامع به االحتمالية والتجوز،
ومنع غفلته عنه ،وإزالة الشك والتوهم...وبينما يفعل عبد القاهر والرضي
ذلك ،نجد البحث النحوي غير الوظيفي يركز على أواخر الكلمات في
الجملة ومطاردة حركاتها اإلعرابية بسبب اهتمامه الشديد بنظرية
576
العامل".
ومن هنا " ،اليخلو البحث النحوي في تراثنا من اهتمام باألفعال الكالمية
ضمن تطبيق معاني الخبر واإلنشاء على بعض الظواهر النحوية .ومن ثم
فقد ناقش نحاتنا القدامى كثيرا من المعاني المتعلقة بإنجازية األساليب
العربية المختلفة بخلفية تداولية ،فتطرقوا إلى كثير من األفعال الكالمية
كفعل التأكيد ،وفعل اإلغراء ،وفعل التحذير ،وفعل النداء ،وفعل االستغاثة
والندبة.
ومما يؤكد اهتمام النحاة بالبعد التداولي للظاهرة اللغوية إشارة بعضهم إلى
المعاني واألغراض العميقة الكامنة وراء األلفاظ والمباني ،ومن ذلك
إشارة سيبويه إلى أن القسم اليعدو أن يكون تأكيدا للكالم ،وأن لالستفهام
عدة وظائف تواصلية منها التنبيه...ومن ذلك إشارة كل من الخليل بن
أحمد الفراهيدي ورضي الدين اإلستراباذي إلى أن القسم اليراد لذاته،
577
وإنما يراد به إما اإللحاح في الطلب ،وإما تأكيد الخبر".

 -576مسعود صحراوي :نفسه ،ص.226-225 :
 -577مسعود صحراوي :نفسه ،ص.226:
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ومن هنا ،فقد تعامل النحاة العرب القدماء مع الظواهر النحوية وفق ثالثة
مستويات مختلفة :المستوى التركيبي ،والمستوى الداللي ،والمستوى
التداولي الوظيفي.
المطلب الثامن :تقويـــم المقاربة التداولية
ال أحد ينكر إيجابيات المقاربة التداولية في مقاربة الخطاب أو النص
األدبي؛ ألنها تساعدنا على فهم النص فهما عميقا  ،بربط الداللة بالوظيفة
السياقية واألداء اإلنجازي .فاليمكن تأويل النص األدبي ،مهما كان هذا
النص ،إال باالستعانة باإلحالة النصية والمقامية والسياقية ،واالنفتاح على
المقصدية ،وتمثل نظرية أفعال الكالم  ،وفهم حواريته الصريحة
والمضمرة والبوليفونية النصية  .دون أن ننسى أنه من الضروري بمكان
دراسة النص األدبي باعتباره تلفظا سياقيا وملفوظا حجاجيا لغويا من
الداخل  ،وينبغي كذلك االنتقال من المعاني الحرفية إلى المعاني المجازية
تأويال واستكشافا وتشريحا .ويعني هذا كله أن المقاربة التداولية متكاملة
إلى حد ما ،مادام يترابط فيها التركيب النحوي بالداللة والوظيفة السياقية
والمقامية.
وعلى الرغم من ذلك ،فثمة مجموعة من السلبيات ،فقد طبقت المقاربة
التداولية على اللغة الطبيعية العادية الواضحة من حيث ملفوظاتها اللغوية،
ولم تطبق على اللغة األدبية والشعرية التي تتميز بالبعد اإليحائي
والتشويش الداللي كما في الشعر ،والمسرح ،والرواية.
ومن جهة أخرى ،فقد تعاملت المقاربة التداولية ،في عمومها  ،نظريا
وتطبيقيا مع الجملة أكثر مما تعاملت مع النص أو الخطاب .لذا ،تعد
الصعوبات التطبيقية المتعلقة بالخطاب أعوص من تطبيقات الجملة .وفي
هذا ،يقول محمد مفتاح ":إننا لم نصل بعد إلى مبادىء قارة للتحكم في
استعمال اللغة بكيفية ناجعة وناجحة لضبط حساب تأويل مانتلقاه ،كما
توصل ا للسانيون إلى وضع قواعد تركيبية وصوتية .وإذا كان هذا العجز
369

على مستوى استعمال اللغة بكيفية عادية ،فإنه أدهى وأمر على مستوى
استعمالها بكيفية أدبية .وهذا ما أدركه كثير من اللسانيين وفالسفة اللغة،
فلذلك نادى بعضهم بإخراج اللغة األدبية من الدراسات اللسانية مؤقتا.
إن أهم من دعا إلى هذا ":أوستن"  ،والنستغرب موقفه ؛ ألن منطلقه كان
هو تحليل اللغة العادية  ،وليس اللغة الشعرية التي هي -في نظره -غير
جدية وغير عادية ومشوشة ،الترجع إلى األفعال بالكالم ،يقول ":إن
المقال اإلنجازي سيكون فارغا أو خاليا إذا نطق به ممثل على الخشبة أو
578
أدمج في نص شعري"...
كما ميز سورل بين اللغة العادية الواضحة واللغة األدبية المشوشة ،أو بين
اللغة التي تحيل على الواقع  ،واللغة التي تتمرد عنه ،مفضال اللغة العادية
الخاضعة لمعايير معنوية وتداولية معينة .وقد اعتبر استعمال مقاييس اللغة
العادية في المجال األدبي ليست بحقيقة ،وإنما هي ادعاءات أو إيهامات
بالفعل الكالمي " ...فالمتكلم ليس ملزما بصدق إخباره األدبي مثلما هو
ملزم بصدق إخباره العادي ،وقول سورل هذا هو الخالصة التي انتهى
579
إليها كثير من الباحثين في الخطاب األدبي".
بيد أن محمد مفتاح له تصور مخالف في ذلك ،ونحن نؤيده في ذلك كل
التأييد ،فهو يرى أنه من الممكن دراسة الخطاب األدبي في ضوء نظرية
األفعال الكالمية ،وفي ضوء التصورات التداولية؛ ألن النص األدبي فيه
قسط من الواقع وقسط من الخيال .وفي هذا السياق ،يقول محمد مفتاح في
كتابه( تحليل الخطاب)":إن هذا اإلجماع اليمنع من مناقشة بعض األفكار
الواردة في برهنتهم ،مثل  :المقابلة بين االدعاء /الواقع ،وبين العادي/
الالعادي وغيرهما ،فهي ليست متقابالت متناقضة ،إذ قد يكون بين
المتقابلين طرف محايد .كما أن برهنة سورل لم تشمل جميع األنواع
 - 578محمد مفتاح :نفسه ،ص.144:
 - 579محمد مفتاح :نفسه ،ص.145:
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الخمسة (الفعل اإلخباري ،والفعل األمري ،والفعل االلتزامي ،والفعل
التصريحي ،والفعل البوحي الشعوري) ،وإنما ضرب مثال لإلخبار
وااللتزام ،وقد نسلم له بما قاله في المثلين من ادعاء ،ولكننا النسلم له بأن
النوع التعبيري فيه ادعاء  ،بل يمكن القول إنه واقعي في كل استعماالت
اللغة وبخاصة في الشعر ،وهذا ما أثبتته دراسات كثيرة جعلت الوظيفة
االتفعالية أو التعبيرية من بين الوظائف األساسية للغة ،فالوظيفة االنفعالية
أو التعبيرية هي جوهر الشعر الذي هو عبارة عن توجع وآهات إلى حد
كبير .فهناك خلط،إذا ،يضاف إليه غموض آخر نجده في التفرقة بين
الخيالي /الالخيالي ،وداللة الكلمات في كل منهما ،فهي ليست لها الداللة
العادية في الخطاب الخيالي ،إن هذه الثنائية مجحفة أيضا ،فالخطاب
الخيالي يكون محتويا بالشك على قسط واقعي ،وعلى هذا ،فإن هناك في
النص األدبي مايحكم بقواعد الخطاب الواقعي ،ومنه مايتمرد عليها ،وقد
يتجلى خرق العادة اللغوية في أنواع أدبية خاصة  ،مثل :األدب الفانتازي،
وأدب الغرائب والعجائب ،وفي بعض النصوص الشعرية الحديثة.
ومهما يكن ،فإن هذا الجيل من فالسفة اللغة أبعد البحث في األدب مؤقتا،
ولكن سورل بدأ ينفتح عليه أخيرا بوضع مفاهيم إجرائية مفيدة لدراسة
النص األدبي ،وبخاصة في كتابه ":المعنى و التعبير" و" المقصدية" ،
كما نجد لدى كرايس مفهوم التضمن الذي يتيح الفرصة للبحث عن
التشاكل الجامع ،وترابط الكالم بعضه ببعض ،على الرغم مما يعترضه
580
من انقطاعات وثغرات".
عالوة على ذلك ،التعنى المقاربة التداولية كثيرا بالجمالية الفنية ،
والت ركز اهتمامها على أدبية النص في حد ذاتها بغية تعميق الفهم في
اآلليات التي تتحكم في بناء النص األدبي ،كما التعنى هذه المقاربة
بالعواطف واالنطباعات والذوق األدبي .
 - 580محمد مفتاح :نفسه ،ص.146-145:
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وعل الرغم من هذه االنتقادات  ،تبقى التداولية أو الذرائعية  -كما يسميها
البعض -مقاربة شبه متكاملة  ،فلقد استطاعت أن تسد ثغرة اللسانيات
الموجودة كاللسانيات الوصفية واللسانيات التفسيرية بإضافة البعد
التداولي إليها .وقد عملت التوليدية التحويلية مع نوام شومسكي بإضافة
القدرة التداولية إلى القدرة الكفائية على مستوى التصور النظري
والتطبيقي .ولهذا ،فقد " ظهرت دراسات مختلفة منها (على سبيل المثال ال
الحصر) محاوالت ستيفن ليفنسون في كتابه":التداوليات" .فهو يرى أن
نقص التركيز على الجانب التبادلي يفضي إلى عجز اللسانيات عن تبرير
الجانب االتصالي للغة ،خاصة أن نظرية علم المعاني ال تعيننا كثيرا على
فهم اللغة .من هذا المنطلق ،أصبحت الذرائعية أو التبادلية جزءا ثالثا في
الدراسة اللسانية .أما في الدراسات األدبية  ،فقد ركزت الذرائعية على
سمة األدب االتصالية انطالقا من أن االتصال عموما ال يكتمل دون أخذ
األدب وسياقه في االعتبار ،كما أن دراسة األدب التكتمل دون األخذ في
االعتب ار توظيف األدب لمصادر االتصال المختلفة.إن أبعاد مثل هذا
الطرح الشك مثرية ،فاألدب لم يعد نصا مغلقا أو بنية شكلية معزولة عن
سياقها ،بل إن هذا االتجاه أعاد إلى الدرس األدبي الصلة القديمة بين
الخطابة والشعرية .ولهذا ،فإن الدراسة الذرائعية /التبادلية لألدب تسعى
إلى اكتشاف التقنيات العملية في النص (اإليحاء ،واالفتراض المسبق،
واإلقناع) ،وربطها بالقوى الخارجية في عالم الكاتب والقارىء ،مثل :
عالقات القوى والتقاليد الثقافية ،وأنظمة النشر والتوزيع والرقابة ،وهلم
جرا .ويبقى التركيز في كل هذا على صالت االتصال والتفاعل الخاصة
581
والدقيقة الفعلية".
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وهكذا ،فال يمكن للنقد األدبي أن يحقق نجاعته الكفائية والتقنية إال بتمثل
المقاربة التداولية التي تجمع بين ثالثة عناصر متكاملة هي :النحو،
والداللة ،والوظيفة.
وخالصة القول ،نستنتج أن المقاربة التداولية هي التي تدرس النص في
سياقه التخاطبي ،والتلفظي ،واإلشاري ،والتفاعلي ،والتحاوري؛ بالتركيز
على أفعال الكالم ،وعمليات التخاطب والتفاعل ،والتشديد أيضا على
اإلحالة ،والسياق ،والمقصدية ،والوظيفة ،والتأويل ،واالستلزام
الحواري...
ومن هنا ،تدرس التداوليات المباحث والقضايا التالية :األفعال الكالمية،
والخبر واإلنشاء ،والسياق التداولي ،والمعينات اإلشارية ،ووظائف اللغة
اللسنية ،والمقاصد القريبة والبعيدة ،والبعد التخاطبي ،والبعد الحجاجي،
والبعد التواصلي التفاعلي ،والحوارية البوليفونية،إلخ...
وخالصة القول ،نستنتج أن المقاربة التداولية هي التي تدرس النص في
سياقه التخاطبي ،والتفاعلي ،واإلشاري ،والتواصلي ،والتحاوري؛
بالتركيز على أفعال الكالم ،وعمليات التخاطب والتفاعل ،والتشديد أيضا
على اإلحالة ،والسياق ،والمقصدية ،والوظيفة ،والتأويل ،واالستلزام
الحواري...
بيد أنه من الصعب جدا تطبيق المقاربة التداولية بكل سهولة ويسر على
النص األدبي التخييلي؛ نظرا لتمرده عن المعيار ،واتسامه بالتخييل
واالنزياح والتشويش والخرق ،ومجانبة الحقيقة والصدق الواقعي ،كما
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يعترف بذلك التداوليون أنفسهم كسورل ،وأوستين ،وغرايس ،وغيرهم
كثير...
إال أن هناك بعض الباحثين يرى عكس ذلك ،كالباحث المغربي محمد
مفتاح ،أنه باإلمكان تطبيق مفاهيم المقاربة التداولية على النص األدبي،
مادام يتأرجح بين الواقع والتخييل .كما يمكن استعمال نظرية األفعال
الكالمية في مجال األدب والنقد ،ويمكن تشغيل غيرها من المفاهيم
الوظيفية ،والسيما في مجال المسرح والسرديات.
ومهما تكن من تصورات مختلفة حول إمكانية تطبيق المقاربة التداولية في
مقاربة النص األدبي  ،فإن هذا النص الخيالي والفني والخيالي قد استفاد -
فعال -من آليات المقاربة التداولية ولسانيات النص استفادة كبيرة ،اليمكن
إنكارها بأي حال من األحوال ،على الرغم من صعوبتها النظرية
والتطبيقية .كما ال يمكن إطالقا غض الطرف عن أهميتها  ،أو الحط من
قيمتها ،وتتمثل هذه االستفادة بكل جالء في كون المقاربة التداولية تنظر
إلى النص األدبي خطابا ،ووظيفة  ،وسياقا  ،وإحالة  ،وتأويال ،وحجاجا،
وإقناعا  ،وتلفظا  ،واتساقا ،ومقصدية ،وتخاطبا ،وتفاعال ،واستلزاما
حواريا.
ومن ثم ،يتأرجح النص األدبي ،في جوهره  ،بين المعاني الحرفية
والمعاني المجازية السياقية ،ويجمع بين األدوار النحوية واألدوار الداللية
واألدوار التداولية ،وينتقل في سلمه التعبيري والحجاجي من التركيب
والداللة إلى التداول السياقي والمقامي.
وعليه ،تعد التداوليات من أهم اآلليات اإلجرائية النظرية والتطبيقية التي
تسعفنا في تحليل الخطاب تفكيكا وتركيبا ،أو دراسته فهما وتفسيرا
وتأويال ،سواء أكان ذلك الخطاب المرصود لسانيا أم أدبيا أم نقديا أم فلسفيا
أم منطقيا أم إعالميا؛ إذ اليمكن االستغناء  ،بأي حال من األحوال ،عن
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البعد التداولي في دراسة اللغة اإلنسانية بصفة عامة ،والخطاب األدبي
والنقدي بصفة خاصة.
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خاتمة
وخالصة القول :عندما نريد الحديث عن القراءة ،فليست هناك  -في
الحقيقة -قراءة واحدة ،أو نظرية قرائية واحدة ،بل هناك نظريات
وقراءات متعددة ومتنوعة ومختلفة ،وهذه القراءات يمارسها ناقد ما أو
فيلسوف أو مفكر ما .ومن ثم ،فهي تدخل في خانة القراءة .بيد أن النظرية
الحقيقية التي اهتمت بالمتلقي ،باعتباره طرفا أساسيا في العملية األدبية
واإلبداعية ،هي سيميائية روالن بارت وأمبرطو إيكو من جهة ،وجمالية
التلقي واالستقبال كما عند آيزر ،ويوس ،وستانلي فيش من جهة أخرى...
ومن ثم ،فقد أغنت نظريات القراءة النقد األدبي بمجموعة من التصورات
النظرية الهامة ،وبمجموعة من المفاهيم التطبيقية والمصطلحات اإلجرائية
التي يوظفها النقاد في دراساتهم من حين إلى آخر ،ومن فترة إلى أخرى.
بيد أن نظريات التلقي قد تعطي اهتماما كبيرا للقارئ من جهة ،وتغفل
المبدع ،والنفس ،والمجتمع ،والنص األدبي ،والذوق ،واألسلوب ،والجمال
من جهة أخرى .وبذلك ،تكون تلك النظريات قاصرة عن اإلحاطة بجميع
عناصر العمل األدبي ،وتبقى الدراسة التكاملية أفضل منهجية نقدية
وأدبية ،مادامت تجمع بين كل العناصر المفيدة في فهم العمل األدبي
وتفسيره وتأويله.
وعليه ،إذا كان النقد الغربي قد قدم دراسات نقدية عديدة في مجال القراءة
تنظيرا وتطبيقا ،فمازال النقد العربي غائبا عن تلك التراكمات إن نظرية
وإن تطبيقا ،مع استثناءات قليلة جدا في المغرب العربي تعد على األصابع
ليس إال.
وعليه ،ستبقى نظرية القراءة أهم آلية إستراتيجية لتحليل النصوص
والخطابات األدبية والفكرية من أجل بناء المعنى من جديد فهما ،وتفسيرا،
وتأويال.
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يتضييح لنييا  ،ممييا سييبق قولييه ،أن المعينييات السييياقية ،أو القييرائن اإلشييارية،
تشكل عناصير ضيرورية لمقاربية الملفيوظ الكالميي داخيل النسييج النصيي،
والسيييما فييي مجييال السييرديات التييي هييي فييي حاجيية ماسيية لتحليييل مقامييات
التواصل ،ورصد عناصر التداول ،وتبيان ظيروف التبلييغ .ومين هنيا ،فمين
الييالزم للييدارس أو الناقييد أو المتلقييي  ،حييين انكبابييه علييى تحليييل الملفوظييات
القولييية  ،أن يحييدد كييل المؤشييرات السييياقية الزمانييية والمكانييية  .وميين ثييم،
يبين جميع الضمائر وأسيماء اإلشيارة وصييغ التعبيير واالنفعيال التيي تيدخل
فيييي عمليييية تولييييد الملفوظيييات الكالميييية فيييي النصيييوص اإلبداعيييية سيييطحا،
وظاهرا ،وعمقا.
وقد بينا كذلك أن المعينات اإلشارية تدل على حضور السيارد أو الكاتيب أو
المؤلف في الزمان والمكان .كما تؤشير عليى اندماجيه اليذاتي وراهنيتيه فيي
التبليغ والتواصل .وفي هذا النطاق ،ييتم الحيديث عين اليتلفظ اليذاتي واليتلفظ
الموضيييوعي ،أو ييييتم الحيييديث كيييذلك عميييا يسيييمى أيضيييا بثنائيييية الذاتييييية
والموضييوعية ،وثنائييية االنييدماج والالانييدماج ،وثنائييية المنظييور السييردي
الذاتي والمنظور السردي الموضوعي.
وفييي األخييير ،يالحييظ أن المعينييات اإلشييارية قييد درسييت فييي الحقييل الثقييافي
والمعرفيييي األكييياديمي نحوييييا ،ولسيييانيا ،وسييييميائيا ،وتيييداوليا ،وخطابييييا،
وقرائنيا ،ونقديا .ومازالت الحاجة ماسية إليى يومنيا هيذا إليى معرفية تقنييات
التوظيييف القرائنييي داخييل النصييوص والخطابييات اإلبداعييية إن بنييية ،وإن
داللة ،وإن وظيفة!
وهكذا ،يتبين لنا أن لسانيات التلفظ هي مقاربة نقدية حداثيية وجيادة ،تسيتلهم
اللسييييانيات فييييي تحليييييل النصييييوص والخطابييييات ،باالنفتيييياح النسييييبي علييييى
التداوليات والمقاربات النقدية األخرى.
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وهكذا ،نصل إلى أن المقاربة الحجاجية هي تلك المقاربة النقدية التي
تقارب النصوص والخطابات وفق وظيفتها الحجاجية .بمعنى أنها تركز
على األطراف التواصلية الثالثة :المرسل ،والرسالة ،والمرسل إليه؛ أو
تعنى بدراسة اإليتوس ،واللوغوس ،والباتوس؛ أو تهتم بدراسة األخالق،
والجواب ،والسؤال؛ أو تسعى جادة إلى دراسة الحجج بنية ،ودراسة ،
وو ظيفة.وأكثر من هذا تهدف هذه المقاربة إلى تبيان أنواع الحجج
وترتيبها  ،والتثبت من ضعفها وقوتها على مستوى القدرة الحجاجية.
وتستكشف هذه المقاربة ما يسمى بالوظيفة الحجاجية في النصوص
والخطابات التي تندرج ضمن الجنس الحجاجي .ومن ثم ،فالحجاج سمة
بارزة في الملفوظات اللغوية والنصوص والخطابات ،سواء أكانت
مكتوبة أم شفوية  ،بطريقة واضحة أو مضمرة  .ويكون الحجاج واضحا
في الخطابين :اإلشهاري والسياسي .ويتوارى ،بشكل من األشكال ،وراء
أقنعة تخييلية ورمزية وجمالية في األدب والفن.
عالوة على ذلك ،تهدف المقاربة الحجاجية إلى إبراز المقاصد الحجاجية
كالتأثير ،واإلقناع ،والتغليط ،والجدل ،واالقتناع ،والحوار .وال يمكن
الحديث عن المقاربة الحجاجية إال باستحضار مجموعة من العناصر
البارزة ،مثل :طرفي التواصل األساسيين :المتكلم والسامع ،والنوايا
والمقاصد ،والموضوع والقواسم المشتركة والتمثالت المتشابهة ،سواء
أكانت تلك التمثالت ثقافية أم لغوية أم اجتماعية .فضال عن السياق
التلفظي بما فيه الزمان ،والمكان ،والثقافة.
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وتستند المقاربة الحجاجية إلى مجموعة من النظريات الحجاجية قديما
وحديثا ،منها :نظرية الجدل ،ونظرية الحجاج الكالسيكي  ،و البالغة
الجديدة ،ونظرية الحجاج التداولي ،ونظرية الحجاج اللساني ،ونظرية
الحجاج الخطابي ،ونظرية الحجاج المنطقي الطبيعي  ،والحجاج
األسلوبي...
وينتهي بحثنا هذا بوضع أسس المقاربة الحجاجية بغية التعامل مع
الخطابات والنصوص والملفوظات اللغوية واللسانية التي تحوي مالمح
حجاجية ،إما بشكل واضح ،وإما بشكل مضمر.
عالوة على ذلك ،فلقد قدمنا للقارئ ،في هذا الكتاب ،وصفة نظرية
وتطبيقية في تنزيل المقاربة اللسانية الحجاجية ،كما أرساها أوزوالد
دوكرو وأنسكامبر في كتاباتهما المفردة أو المشتركة ،وباقي الحجاجيين
البالغيين والخطابيين ،مع األخذ بالبالغة الرحبة.
وإذا كانت هذه المقاربة قد طبقت على العينات اللغوية واللسانية في
األصل ،فقد حاولنا تطبيقها ،على غرار ما فعل أيضا أستاذنا أبو بكر
العزاوي ،على النصوص السردية ،بما فيها القصة القصيرة جدا بغية
استجالء منطقها الحجاجي بنية ،وداللة ،ووظيفة ،ورؤية.
ومن هنا ،تتعامل هذه المقاربة اللسانية الحجاجية مع المعطى النصي ،وفق
تصور لساني بنيوي وصفي ،باستجالء مختلف الروابط والعوامل
الحجاجية بغية توصيفها وتحليلها وتفسيرها وتعليلها للوصول إلى
استنتاجات عامة ،في شكل قوانين ونظريات ومبادىء.
أما فيما يخص المقاربة التداولية هي التي تدرس النص في سياقه
التخاطبي ،والتفاعلي ،واإلشاري ،والتواصلي ،والتحاوري؛ بالتركيز على
أفعال الكالم ،وعمليات التخاطب والتفاعل ،والتشديد أيضا على اإلحالة،
والسياق ،والمقصدية ،والوظيفة ،والتأويل ،واالستلزام الحواري...
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بيد أنه من الصعب جدا تطبيق المقاربة التداولية بكل سهولة ويسر على
النص األدبي التخييلي؛ نظرا لتمرده عن المعيار ،واتسامه بالتخييل
واالنزياح والتشويش والخرق ،ومجانبة الحقيقة والصدق الواقعي ،كما
يعترف بذلك التداوليون أنفسهم كسورل ،وأوستين ،وغرايس ،وغيرهم
كثير...
إال أن هناك بعض الباحثين يرى عكس ذلك ،كالباحث المغربي محمد
مفتاح ،أنه باإلمكان تطبيق مفاهيم المقاربة التداولية على النص األدبي،
مادام يتأرجح بين الواقع والتخييل .كما يمكن استعمال نظرية األفعال
الكالمية في مجال األدب والنقد ،ويمكن تشغيل غيرها من المفاهيم
الوظيفية ،والسيما في مجال المسرح والسرديات.
ومهما تكن من تصورات مختلفة حول إمكانية تطبيق المقاربة التداولية في
مقاربة النص األدبي  ،فإن هذا النص الخيالي والفني والخيالي قد استفاد -
فعال -من آليات المقاربة التداولية ولسانيات النص استفادة كبيرة ،اليمكن
إنكارها بأي حال من األحوا ل ،على الرغم من صعوبتها النظرية
والتطبيقية .كما ال يمكن إطالقا غض الطرف عن أهميتها  ،أو الحط من
قيمتها ،وتتمثل هذه االستفادة بكل جالء في كون المقاربة التداولية تنظر
إلى النص األدبي خطابا ،ووظيفة  ،وسياقا  ،وإحالة  ،وتأويال ،وحجاجا،
وإقناعا  ،وتلفظا  ،واتساقا ،ومقصدية ،وتخاطبا ،وتفاعال ،واستلزاما
حواريا.
ومن ثم ،يتأرجح النص األدبي ،في جوهره  ،بين المعاني الحرفية
والمعاني المجازية السياقية ،ويجمع بين األدوار النحوية واألدوار الداللية
واألدوار التداولية ،وينتقل في سلمه التعبيري والحجاجي من التركيب
والداللة إلى التداول السياقي والمقامي.
وعليه ،تعد التداوليات من أهم اآلليات اإلجرائية النظرية والتطبيقية التي
تسعفنا في تحليل الخطاب تفكيكا وتركيبا ،أو دراسته فهما وتفسيرا
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وتأويال ،سواء أكان ذلك الخطاب المرصود لسانيا أم أدبيا أم نقديا أم فلسفيا
أم منطقيا أم إعالميا؛ إذ اليمكن االستغناء  ،بأي حال من األحوال ،عن
البعد التداولي في دراسة اللغة اإلنسانية بصفة عامة ،والخطاب األدبي
والنقدي بصفة خاصة.
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 تابع دراساته الجامعية في الفلسفة وعلم االجتماع. أستاذ التعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالناظور.392

 أستاذ األدب الرقمي بماستر الكتابة النسائية بكلية اآلداب تطوان . أسييتاذ الرواييية ومنيياهج مابعييد الحداثيية بماسييتر النثيير العربييي القييديم بكليييةاآلداب تطوان.
 أستاذ الديدكتيك والبييداغوجيا ومنياهج البحيث التربيوي بيالمركز الجهيويلمهن التربية والتكوين بمدينة الناظور.
 باحييييييييييث فييييييييييي السوسيييييييييييولوجيا ،والسيييييييييييكولوجيا ،والبيييييييييييداغوجيا،واألنتروبولوجيييا ،والعلييوم القانونييية والسياسييية ،والفيين ،والفلسييفة والفكيير
اإلسالمي ،والقانون والشريعة.
 أسييتاذ األدب العربييي ،ومنيياهج البحييث التربييوي ،وعلييم اليينفس التربييوي،واإلحصييييياء التربيييييوي ،وعليييييوم التربيييييية ،والتربيييييية الفنيييييية ،والحضيييييارة
األمازيغية ،وديدكتيك التعليم األولي ،والحياة المدرسية والتشريع التربيوي،
واإلدارة التربوية ،والكتابة النسائية...
أديب ومبدع وناقد وباحث ،يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية. شيياعر وقصيياص وكاتييب مسييرحي وهايكيسييت وشيياذر ،يكتييب للصييغاروالكبار.
 مثل دورا سينمائيا فيي الفييلم األميازيغي (عسيل الميرارة) لمنتجيه عبيد أفركوس ،وإخراج علي الطاهري
 حصييل مقالييه (نظرييية مييا بعييد االسييتعمار) علييى جييائزة الموقييع السييعودي(األلوكة ).
 حصيييل عليييى جيييائزة مؤسسييية المثقيييف العربيييي (سيدني/أسيييتراليا) لعيييام2011م في النقد والدراسات األدبية.
 حصل على جائزة ناجي النعمان األدبية سنة2014م.393

 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.عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية. عضو اتحاد كتاب العرب.عضو اتحاد كتاب اإلنترنت العرب.عضو اتحاد كتاب المغرب. له إسهامات نظرية في التربيية ،وفين القصية القصييرة جيدا  ،وفين الكتابيةالشيييذرية ،واألدب الرقميييي ،والمسيييرح ،ومنييياهج النقيييد األدبيييي ،والكتابييية
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. نشييرت كتبييه بييالمغرب ،والجزائيير ،وتييونس ،وليبيييا ،واألردن ،ولبنييان،والمملكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية المتحدة ،والعراق.
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 شارك في مهرجانات عربية عدة في كيل مين :الجزائير ،وتيونس ،وليبييا،ومصيير ،واألردن ،والسييعودية ،والبحييرين ،والعييراق ،واإلمييارات العربييية
المتحدة،وسلطنة عمان...
 مستشييار فييي مجموعييية ميين الصييحف والمجيييالت والجرائييد واليييدورياتالوطنية والعربية.
 نشر أكثر من ألف وسبعين مقال علمي محكم وغير محكيم ،وعيددا كثييرامين المقيياالت اإللكترونييية .وليه أكثيير ميين ( )150كتياب ورقييي ،وأكثيير ميين
ميييائتي ( ) 200كتييياب إلكترونيييي منشيييور فيييي ميييوقعي (المثقيييف) وموقيييع
(األلوكة) ،وموقع (أدب فن).
 وميين أهييم كتبييه :محاضييرات فييي لسييانيات اليينص ،وسوسيييولوجيا الثقافيية،ومييييادين عليييم االجتمييياع ،وأسيييس عليييم االجتمييياع ،والعيييوالم الممكنييية بيييين
النظرية والتطبيق ،واألدب الرقمي بيين النظريية والتطبييق ،وفقيه النيوازل،
ومفهوم الحقيقة في الفكر اإلسيالمي ،ومحطيات العميل الدييدكتيكي ،وتيدبير
الحييييياة المدرسييييية ،وبيييييداغوجيا األخطيييياء ،ونحييييو تقييييويم تربييييوي جديييييد،
والشييذرات بييين النظرييية والتطبيييق ،والقصيية القصيييرة جييدا بييين التنظييير
والتطبيييق ،والرواييية التاريخييية ،تصييورات تربوييية جديييدة ،واإلسييالم بييين
الحداثة وما بعيد الحداثية ،ومجيزءات التكيوين ،ومين سييميوطيقا اليذات إليى
سيييييميوطيقا التييييوتر ،والتربييييية الفنييييية ،ومييييدخل إلييييى األدب السييييعودي،
واإلحصيياء التربييوي ،ونظريييات النقييد األدبييي فييي مرحليية مابعييد الحداثيية،
ومقومات القصة القصيرة جدا عند جمال الدين الخضيري ،وأنيواع الممثيل
فيي التييارات المسيرحية الغربيية والعربييية ،وفيي نظريية الروايية :مقاربييات
جديدة ،وأنطولوجيا القصة القصيرة جدا بالمغرب ،والقصييدة الكونكريتيية،
وميين أجييل تقنييية جديييدة لنقييد القصيية القصيييرة جييدا  ،والسيييميولوجيا بييين
النظرييييية والتطبيييييق ،واإلخييييراج المسييييرحي ،ومييييدخل إلييييى السييييينوغرافيا
المسرحية ،والمسرح األمازيغي ،ومسرح الشباب بالمغرب ،والميدخل إليى
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اإلخيييراج المسيييرحي ،ومسيييرح الطفيييل بيييين التيييأليف واإلخيييراج ،ومسيييرح
األطفييال بييالمغرب ،ونصييوص مسييرحية ،ومييدخل إلييى السييينما المغربييية،
ومنييياهج النقيييد العربيييي ،والجدييييد فيييي التربيييية والتعلييييم ،وببليوغرافييييا أدب
األطفيييال بيييالمغرب ،وميييدخل إليييى الشيييعر اإلسيييالمي ،والميييدارس العتيقييية
بييييييييالمغرب ،وأدب األطفييييييييال بييييييييالمغرب ،والقصيييييييية القصيييييييييرة جييييييييدا
بالمغرب،والقصة القصيرة جدا عند السعودي علي حسن البطران ،وأعيالم
الثقافة األمازيغية...
 عنوان الباحث :جميل حمداوي ،صندوق البريد ،1799الناظور،62000المغرب.
 جمييييل حميييداوي ،صيييندوق البرييييد ،10372البرييييد المركيييزي ،تطيييوان ،93000المغرب.
 الهاتف النقال0672354338: الهاتف المنزلي0536333488: اإليميلHamdaouidocteur@gmail.com:Jamilhamdaoui@yahoo.
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كلمات الغال

الخارجي:

إذا كانت المقاربة التداولية قد عرفت انتشارا في الغرب ،فإن هذه المقاربة
مازالت في بداياتها األولى في العالم العربي ،على الرغم من وجود آثارها
في تراثنا العربي القديم في البالغة ،والفقه ،والفلسفة ،وأصول الفقه،...
ولم يتم استدماجها بعد في حقلنا الثقافي العربي الحديث والمعاصر لمقاربة
النصوص والخطابات األدبية واإلبداعية ،ماعدا بعض االستثناءات القليلة
التي تعد على األصابع.
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