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احلجاج واألشكلة يف منظور ميشال ماير
األستاذ الدكتور حفيظ ملواين
جامعة البليدة  - 2اجلزائر
امللخص:
يستدعي احلجاج املتعلق ابلتخاطب يف منظور ميشال ماير )(Michel Meyer؛ استنادا إىل مؤلفه املوسوم بـ
":من علم األشكلة ) "(De la problématologieضمن عتبة فلسفة اللغة؛ قراءة جديدة يف نظام
املساءلة احلجاجية أبدوات األشكلة الفعالة ،ما يعين ضرورة جتاوز موضوع احلجاج يف داللته الضيقة و جمرى
مقامه التقريري إىل مستوى اشتغال وظيفة املساءلة يف نطاق امللفوظ الذي جيري التصريح به؛ الذي قد حي ّقق على
ضوئه قيمة حجاجية)  (valeur argumentative؛ مبعىن مبجرد أن يلجأ املتكلم إىل صياغة فكرة ما؛
حل ،هذا ما
تكشف عن موقفه أو تعكس رغبته ؛ فهو بطريقة أو أبخرى جياهر بسؤال ،يطرح قضية حتتاج إىل ّ

يكون ابلضرورة لدى املتلقي هلذا اخلطاب و هو يف موقع املعارض أو املخالف ؛دفعا إلنتاج خطاب آخر يوازيه؛

ابلكيفية اليت يراها مناسبة له ختدم غرضه القصدي أو القطعي املفرتض ؛ ما جيعل املوقف الذي متّ تشييده لدى

املتكلم  ،عرضة للنقاش و اجلدال ؛ عرب األخذ و الرد ،ما يعين أن هناك وجها حاصال ممكنا من أوجه احلجاج ؛و
من مثة ستظهر العالقة اخلفية و الوطيدة بني ما يقوله اخلطاب يف نطاق داللته و ما يشكل وقع احلجاج فيه؛
فاستثمار هذه العالقة البحثية من منطلق هرمينوطيقي هي نواة هذه الورقة النقدية املزمع تقدميها انطالقا من عتبة
التنظري

ميشال

لدى

1

ماير.
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توطئة
قد يصعب على الدرس العلمي أن خيضع احلجاج للمساءلة يف سياق األشكلة اليت يعرضها ميشال ماير دون
النظر يف الوجه البالغي الذي أنتجه ؛ألنه هو الذي منح فرصة جتلي االختالف بني األفراد يف املواقف و الرؤى
،و ابلتايل دفع إىل مسعى إمكانية حتقيق اإلقناع على ضوء اشتغال أساليب املناورة مع إاثرة الفعل و رد الفعل يف
سبيل تغليب رأي على آخر؛ لكن هذا ال يعين حصول التطابق اآليل بني مقولة البالغة و مقولة احلجاج ؛
فالبالغة هي أوسع و أمشل ابعتبارها فن القول لإلقناع و هو ما ال مينعها من استخدام أدوات احلجاج اليت
ختاطب العقل و دواعي إاثرة األحاسيس و طرح القضااي فيما يتناسب مع هذا املقام.
البالغة

1-عتبة

ميوقع ميشال ماير) (Michel Meyerالبالغة يف سياق جيمعها على وجه الضرورة مع احلجاج على األقل
من حيث ا ملبدأ ،انطالقا من فرضية التأسيس اليت تفيد أبنه يتعذر اخلوض يف مضمار البالغة مبعزل عن اخلطاب
تؤمن اشتغاله فبعدما كانت البالغة يف خضم العراك الذي
الذي جيري تشييده و يف غياب العملية التواصلية اليت ّ

ينفي عنها صفة العلم و اليقني ،بدأ اشتغال املنظور العقالين الذي ال يقبل اإلمالءات و جيعل كل أمر حمل

يبشر به ميشال ماير ،كما ميكن أن
النقاش و املساءلة ؛و هذا يشكل بدوره منبتا غري معلن لنظام األشكلة الذي ّ
يصب حتديدا يف إشكالية التوفيق
تفهمه و هو أيخذ بعدا هرمينوطيقيا ّ
يشكل اجلانب املعريف عامال آخر يسهل ّ

بني ما يقدمه امل عىن احلريف و ما يسوق إليه املعىن اجملازي ،و عليه فالباحث يف البالغة غري قادر أن جيزم بشكل
قطعي أن اخلطاب بصورته التكوينية مهما كانت صفته و طبيعته يقتصر على املعىن احلريف دون تفعيل اجملاز ،و
عندما يقف هذا الباحث و هو يقرأ يف منظومة البالغة وفق منظور أرسطو استنادا إىل حتليل ميشال ماير؛
ستتضح لديه الصورة و هو ميارس التحليل البالغي ،أبنه أقرب إىل البعد احلجاجي أكثر من أي جمال آخر لسبب
تربر وجوده يف نطاقها األحادي أو
منطقي ،مفاده ال ينال اخلطاب حظّه من اإلقناع ما مل يعرض احلجة اليت ّ
املتع ّدد أو يف شكلها البسيط أو املركب و عليه جيد الباحث نفسه أمام مسلكني :وجه انفعايل و آخر عقالين و
فيه قصد عفوي و آخر مبّيت ؛ما يفيد أن هناك ظاهرا و ابطنا أي إطار يف وجهه الصريح و آخر يف سياقه
الضمين ما يفضي إىل متثّل الوجه اإلقناعي من خالل إحدى الوظائف التالية:
الوظيفة
الوظيفة

العقلية
املعرفية:

مرتبطة

:تركز
بطبيعة

على
و

حجم

منطق
و

أمهية

بناء
املعلومات

الفكرة
املتوصل

إليها

الوظيفة اإلمتاعية :على سبيل اإلغراء و إشعار املتلقي بنوع من اللذة أو االرتياح إن صح التعبري.
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هتتدي البالغة يف وجودها إىل نظام تواصلي حمكم يربط بني ثالثة أطراف:املخاطب حيث يكون النظر يف :من
يكون؟ و إىل :ماذا يدعو (ما قد يعكس أيديولوجيته) ؟ مث اخلطاب الذي تتجلى فيه الصيغة التعبريية يف سياق
أدوات اإلقناع املستخدمة على سبيل التأثري أو اإلغراء ؛ما يعين وجود إمكانية احلجاج مث يليه يف اخلتام الطرف
املخاطب و هو املتلقي الذي ميارس عليه مفعول اإلقناع إزاء ما يعتقده أو يشعر به.
تتحرك البالغة صوب احلجاج وفق ما أقره عامل البالغة املعاصر برملان ) (Perlmanو هو ينتج لغة جديدة ال
خترج يف عمق حمتواها عن أصالة الفكرة البالغية؛ مبعىن كل ما من شأنه أن يكون سببا يف استمالة املتلقي لفكرة
أو لصاحل موقف أو ألجل تبين قرار ما .فاخلالف اجلوهري الذي ميكن أن حيصل بني البالغة و احلجاج حبسب
أطروحة ميشال ماير هو كون البالغة تركز على اإلجابة املرتتبة عن السؤال الذي متّ طرحه ضمنيا ؛فتتخذ لنفسها

مسة هنائية حلل القضية ؛ابملقابل قد جتد احلجاج ينطلق من السؤال و يتوق للوصول إىل اإلجابة دون أن حيسم
فيها ؛بذريعة أن اإلجابة تتغري بتغري األفراد الذين يقع على عاتقهم تقدمي اإلجابة احملتملة .ما يفيد أن املسلك
أيخذ ابجتاهني متعاكسني؛ فإن كانت البالغة تنطلق من نظام اإلجابة فإن احلجاج ينطلق من فنية السؤال و

العكس صحيح؛ و هو ما قد يعد يف هناية املطاف شكال من أشكال اجملادلة عرب فكرة املناظرة إن صح التعبري.
2-فلسفة

احلجاج

عندما استند اخلطاب البالغي و هو ميارس الوظيفة اإلقناعية منذ أرسطو إىل اآلن؛ فراح يتبع مسلك املنطق؛ يف
عرض القضااي متاشيا مع ما حيقق انسجام األفكار يف ترابطها و انتظامها و خيدم جمال الربهنة للوصول إىل احلقيقة
ليصل يف آخر األمرإىل نتيجة قد يتعذر قبوهلا بصفة استهالكية جمانية حبسب تصور ميشال ماير ؛ألن من شأن
هذا املسار أن يكرس وجود احلقيقة الواحدة اليت تصدر من طرف واحد؛ و كأنه هو الوحيد صاحب هذه احلقيقة
الثابتة يف اعتقاده ؛ ما يؤدي بصورة آلية و تعسفية إىل مصادرة آراء اآلخرين؛ وما جيعل هذا اخلطاب البالغي يف
مآله األخري غري قادر على إقامة حوار جاد أو حصول نقاش مثمر؛ و حىت يتم جتاوز هذا املأزق إن صح التعبري؛
ميكن توظيف ثنائية السؤال و اجلواب ؛ما يكفل حل اإلشكال يف نطاق الصورة اخلطابية اجلدلية املرغوبة ؛ كأن
ابلتحرر من سلطة املنطق ؛فيتم بذلك جتاوز نظام العالقة
أن يكون يف قالب النفي أو اإلثبات ؛املهم ما يسمح
ّ
بني القضية الصادقة أو الكاذبة ؛حىت تصري الفكرة املطروحة ابعتبارها إشكاال فعليا؛ قابال للتداول؛ ما يشبه

املفاوضات على الصعيد السياسي؛ فيكون تقدمي السؤال ابعتباره قضية يصحبه جواب؛ قد يؤخذ به و قد يتنازل
عنه ،فيستدعي سؤاال آخر و هكذا دواليك ؛ ما يؤدي إىل تقدمي جواب مغاير إىل أن يستقر املوضوع بكامله
على نقطة توافقية أو اختالف حاصل  ،فاألمر يتوقف عندئذ على جناعة املنظومة التواصلية؛ فهي اليت حترك
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عنصر التفاعل من املخاطب إىل اخلطاب إىل املخاطب فكل طرف سيؤدي دوره (l’ethos +logos
)  +pathosفعندما تصري البالغة يف مقام فن املفاوضات و تبادل األفكار ؛سيشتغل حلظتها احلجاج يف موضع
ترجيح الرأي على آخر،مبعىن أنه موضع إقرار ابحلل املتوصل إليه؛ و لعل حلظة طرح السؤال على حنو :ما اسم أول
رواية عربية ظهرت يف اتريخ اإلبداع العريب ؟ فهو سؤال إشكايل حبق مما يؤدي ابملتلقي املعين بتقدمي اإلجابة
االفرتاضية

و

هو

يف

موقف

جديل

عرب

ثالثة

احتماالت

ممكنة:

احتمال : 1يعرف املتلقي اإلجابة دون عناء /هي رواية زينب حملمد حسني هيكل
احتمال : 2يلجأ املتلقي إىل البحث عن اإلجابة ضمن سياق ما؛ مبعىن توظيف اإلطار املعريف احمل ّقق هلذا املطلب
 /أي سيبحث عن اإلجابة ابلطريقة اليت ترضيه؛ كأن يلجأ إىل معاينة املؤلفات اليت تعىن بتاريخ الرواية العربية.
احتمال : 3يكون ملزما بتقدمي أية إجابة للتخلص من أزمة السؤال دون الرهان على صحتها أو على األقل
احلسم يف مشروعيتها؛ فقد يصفها حبكاايت ألف ليلة و ليلة أو إحدى الرواايت املعروفة اليت صدرت للكاتب
جنيب حمفوظ؛ أتيت على لسانه من قبيل الصدفة أو العفوية كقوله :زقاق املدق.
وقد تربز بوضوح آلية احلجاج حينما سندرك على رأي أسوالد ديكرو )(Oswald Ducrotأن اللغة يف
اشتغاهلا ال تقتصر على أن تكون موضع االلتقاء والتواصل بني األفراد فحسب؛ و إمنا تستدعي أشكاال تعبريية
خاصة حم ّددة ؛كي تصري سلوكا حقيقيا ال ينفصل عن واقع احلياة االجتماعية و لعل كل هذه الرتتيبات ستجعل
احلجاج عبارة عن آلية اشتغال اخلطاب بصورة منطقية ؛معقلنة يف سياق تواصلي حم ّدد ؛قد يراعي الطبيعة النفسية
للفرد و هو يف موضع املتلقي أو اجلماعة املستهدفة على حد سواء ؛و لذلك سريسم لنفسه بشكل مسبق على
مقوم النجاح يف احلد األدىن ؛و إال فهو جمرد
وقع إسرتاتيجية صاحبه هدفا مضبوطا حتسب فيه العواقب؛ ما حي ّقق ّ

وف هبا يكون قد أخذ بعني االعتبار مسلك عقيدة القيم اليت يؤمن هبا
خطاب مل يف مبستحقات احلجاج؛ فإن ّ
؛حبيث تشكل جوهر تطّلعه ؛ما جيعل غاية اإلقناع تؤثر يف سلوك املتلقي على منحى اخلري أو الشر ؛حبسب نية
صاحب اخلطاب  .ميكن أن يرتتب عنه وجود منحى منطقي سائد يف اخلطاب يلمس من خالل اعتباراته
الشكلية أيضا؛ فعندما تستجيب األفكار الواردة يف اخلطاب إىل نظام الرتتيب و الرتاتب؛ حبيث يقع يف ظله أتمني
العالقة القائمة بني الوسيلة و الغاية ،ما يعين أن املتلقي سيكتشف بنفسه ؛أن األطروحة اليت جيري الربهنة عليها
صحيحة ؛فاالقتناع يكاد يكون حم ّققا إن مل نقل مؤكدا؛ ابلنظر إىل االستعداد النفسي الذي يتمتع به هذا املتلقي؛
دون استبعاد العنصر املالزم له و هو املستوى املعريف و البيئة الثقافية الين نشأ فيها هذا األخري؛ و يف هذا احملك
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ابلذات ستصري الربهنة هي الوسيلة أما الغاية فهي اإلقناع ؛ما يعين أن احلجاج يراعي يف تكوينه حمتوى اخلطاب و
شكل اخلطاب و الطرف املستهدف من اخلطاب يف الوقت ذاته ؛وقد نلحظ أبن هذا احلجاج ال ميتد على
اخلطاب برمته من بدايته إال هنايته؛ و إمنا هناك مساحات نصية عرب فقرات معينة تستجيب هلذا الدور ؛و هذا ما
قد جيعل نظرة املتلقي العادي إىل هذا اخلطاب ال ختتلف عن اخلطاب اليومي ،و ابلرغم من ذلك؛ فسيحاول
صاحب اخلطاب أن جيعل خطابه على تتمته حجاجا .و لو تساءلنا أين هو السياق اهلرمينوطيقي يف نطاق هذا
أقره شاليرماخر
التوجه لوجدانه ببساطة أنه ينتقل من مساحة الالفهم إىل مساحة الفهم و هو ما ّ
) (Schleiermacherيف سياق فكرة ربط اجلزء ابلكل أو العكس ؛ ما يعين أنك عندما تعرض قضية
للمتلقي و هي منزوعة من كل مشروعية أو مصداقية؛ فيغيب فيها وضوح الفكرة ؛ ما يؤدي على وجه الضرورة
بعدم االقتناع و السبب املنطقي هو عدم الفهم ؛ما يستدعي منك أن تعيد صياغة اخلطاب من جديد؛ بشكل
مي ّكن من إزالة الغموض و هي اآللية اليت تصنع احلجة فتمارس بذلك احلجاج ؛ما يفضي ابلضرورة إىل فهم
املتلقي ؛فيتحقق أثر ذلك خبضوعه لفكرتك ؛ملطلبك ؛ملوقفك قوال و سلوكا ،بشرط أن متلك الكفاءة اليت تراعي
الثقايف .

مستواه
3-نظام

األشكلة

األشكلة ليست معلما أترخييا مليالد السؤال؛ بقدر ما هي طريقة جديدة يف املساءلة وفق هنج فلسفي جديد إن
صح التعبري؛ يراهن على العقل و يدفع بنشاط التفكري أن يالزم عتبة اللغة املنتجة لصيغة هذا السؤال  ،إذا من
تؤسس الوجه اجلديد حلقل االستفهام الذي جيعل القضية املطروحة حىت و إن كانت مثبتة
شأن األشكلة أن ّ
للمساءلة.
،موضوعا
فعندما تفكر فإنك تفكر مبنطق أنك تسأل ،فالتفكري و التساؤل مها وجهان لعملة واحدة ،فاملرء الذي تواجهه
قضااي عدة ،تراه إما يقدم حال لسؤال سبق أن طرحه بنفسه ؛و قد يلجأ إىل عرض السؤال على شخص آخر
يتوسم فيه أن يكون صاحب احلل لسؤاله مبعىن احلل املواكب للقضية اليت تشكل جوهر التساؤل؛ و هنا حتديدا
قد يتحول السؤال من إطاره الضمين عندما ينحصر يف األان إىل شكله الصريح عندما يتحول إىل اآلخر
إن املقام اإلشكايل يف أية قضية مطروحة ؛ما هو إال قراءة يف نظام العالقة بني السؤال و اجلواب الذي متّ اعتماده

 ،وعندما تسعى إىل فهم طبيعة نظام السؤال الذي حيرك بدوره نظام اإلجابة ؛فتكتشف أنك يف حقل معريف غري

مسبوق ؛يعرف بعلم األشكلة ؛فتستبدل مقولة القضية و حلها بثنائية السؤال و اجلواب ؛على أساس أن اخلطاب
الذي ينتجه الفرد هو يف ظاهره عبارة عن جواب ضمن الوجه الصريح الذي خيفي بدوره السؤال الذي يكون يف
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املوقع الضمين ،و قد يتماشى الشكل التعبريي حبسب ما تستدعيه القضية املطروحة أو ابألحرى ما يقتضيه
السؤال يف حد ذاته ؛إما أن أيخذ أبسلوب االستفهام أو أبسلوب اإلثبات التقريري أو أبسلوب األمر ؛ فالكل
يتوقف على حجم املعلومات اليت ميكن للمرء السائل أن يتحصل عليها ؛دون أن نستبعد ما يفرضه سياق املوقف
مبا يف ذلك مراعاة طبيعة اخلطاب الذي جيري تشكيله على حنو االختالف احلاصل بني اخلطاب العلمي و
اخلطاب األديب؛ و على قدر اتصاف اخلطاب ابعتباره خطااب إشكاليا سيكثف مضمار النشاط التأويلي لدى
املتلقي ،ابملقابل إن كان يق ّدم اإلجابة اجلاهزة فحدة األشكلة فيه تكون يف أقل حظوة إن مل نقل منعدمة؛ و هو
ما ميكن معاينته يف سياق احلكاية الشعبية ؛حبيث تكون مجيع األوراق مكشوفة على حنو الوظيفة الرتكيبية القائمة
يف بنيتها و تكون نتيجتها حتمية على وقع التأهيل و االختبار الذي يتعرض إليه البطل؛ كي ينتصر يف هناية
املطاف اخلري على الشر ؛متاشيا مع منطق األحداث ؛و منه فال جند يف عتبات هذا اخلطاب ما يعيق الوصول إىل
اإلجابة.
4-حقيقة

علم

األشكلة

قد يعود فضل وجود هذا العلم إىل ميشال ماير حيث استخدمه يف عدة جماالت منها الفلسفة و البالغة و نظرية
اللغة و كذا نظرية احلجاج و يف سياق ذلك يفيدان كونستنتان سلفاسرتو ) (Constantin Salavastruأبن
يرجع مصدر هذا العلم إىل ما صدر من جاك دريدا) (Jacques Derridaيف كتابه "يف النحوية " (De la
) Grammatologieعندما ركز على ظاهرة الكتابة و أبرز أمهيتها يف نسقها العلمي ؛حتت مسمى علم
الكتابة حيث أثبت أمهيتها يف تشريع نظام الدال و أكد حقيقتها التأثريية على مستوى املدلول؛ ألن املسألة
يؤمن احلفاظ عليه متاما؛ مثلما حيصل على مستوى األبعاد
مرتبطة بفكرة التسجيل )(l’inscriptionأو ما ّ
تصب يف منحى التجسيد كحال الصورة و الصناعة السينمائية و الكتابة املوسيقية
التعبريية و الفنية املختلفة اليت ّ

و النحت اخل فبالوترية نفسها انشغل ماير بظاهرة" األشكلة " اليت أرداها أن تكون علما؛ فأعطى تسمية تليق

هبذا املستحق البحثي أال و هو "علم األشكلة" ما يعين ابلضرورة أن هناك فلسفة جديدة يف التفكري بواسطة اللغة
تعيد النظر يف املقولة الديكارتية" أان أفكر إذن أان موجود " ،لتتمحور حول السؤال يف مصدره و شكلنته و حىت
مطلبه و منتهاه ؛ و كأنه يريد أن يقول أان أفكر إذا أان أسال و حيث يكون السؤال موجودا سيتحقق ابلفعل أداء
التفكري السليم ،كما أن السؤال ال يتحقق من العدم و له فضاؤه التارخياين الذي يشتغل عليه؛ فعندما يتم توايل
األحداث من املاضي إىل احلاضر ال يتحقق فهمها هرمينوطيقيا إال من سبيل فهم املاضي انطالقا من احلاضر حىت
يستجيب ملتغريات عصران ؛و بشكل أدق إن كان املاضي يقدم إجاابت قد نراها هنائية و حمسومة ؛فهو بطريقة
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غري مباشرة ؛مطالب بضرورة التحيني الذي جيعل أسئلة احلاضر مقام البحث و ألجل الوصول إىل إجاابت هي
األخرى جديدة يف عمقها وه ي مستمدة يف أصلها من املاضي؛ فكأننا نعيد صياغة اإلجابة اليت يقدمها لنا
املاضي من خالل السؤال الراهن املناسب ؛و هو ما حيرص ماير على تسميته ابلقراءة االشتقاقية اليت تعين أساسا
قراءة املاضي على ضوء احلاضر ابعتباره أداة تفكيكية  ،و حيث يتم االنتقال من املاضي إىل احلاضر  ،من الثابت
إىل املتغري ؛فيكون من اجلواب إىل السؤال ما يعين حينئذ أنه ابإلمكان أن يشتق من اجلواب و هو يف قيد الفرع
السؤال ابعتباره األصل و العكس صحيح ،فما يقدمه املاضي هو جواب إشكايل ما دام البحث عن السؤال
يسري مبنطق إخضاع السؤال ذاته للمساءلة )  (le questionnementو اإلنسان بطبعه بغض النظر عن
يكف عن السؤال ؛فاحلياة برمتها هي أسئلة يف حاجة على الدوام إىل أجوبة؛ و عليه إن فرضنا
كونه فيلسوفا ال ّ

عرب التاريخ وجود حدث أ مث يليه حدث ب هو يف واقعه حبسب التحليل التارخياين عند ماير عبارة عن حدث

"ب" مضمن يف حدث "أ"و لكن سرعان ما ينفصل عنه يف الوقت املناسب ؛كأننا نقول ال ينبغي أن نعتقد أن
ثورة أول نوفمرب تقوم على هذا التاريخ الرمسي ؛و إمنا هي تعود إىل املقاومة الشعبية فيصري حدث أول نوفمرب
مشتقا من حدث املقاومة الشعبية ؛فإن كان االعتقاد قائما على أن املقاومة الشعبية تقدم لنا جوااب هنائيا حمسوما
يف مصري اجلزائر فنكون قد خرجنا عن جادة الصواب ألنه يتضمن يف صلبه سؤاال يتعلق حبدث ثورة أول نوفمرب.
و عليه ميكن أن نستكشف أبن علم األشكلة يتحرك حول فكرة ما ؛ميكن أن نعتربها جد بسيطة غري أن
العواقب املرتتبة عنها غري حمسوب ة و حمسومة ؛فيتعذر التحكم فيها ،ما يعين أن منطلق هذا العلم يستدعي النظر
سخر من أجلها ،الفرضية
يف مسألة التفكري ،أي يف طريقة اشتغاله على منحى التعبري و هو يعاجل القضااي اليت ّ

األوىل تتأسس على مقولة السبب أو املسعى ملعرفة السبب ؛فتكون احلركية يف اجتاه العقالنية اليت تستخدم أدوات
التفكري بطريقة منطقية؛ قصد الوصول إىل حل ؛فالبحث عن السبب هو اإلشكال و حيث تتحقق فرضية

اكتشافه؛ سنرصد حل هذا اإلشكال؛ فنجد علم األشكلة يرتاوح بني حدود طرح القضية و حلها ؛و يف كل ذلك
يكون مسعى تشييد اخلطاب الذي حيقق هذا املبتغى على األقل تلبية احلاجة التواصلية القسوة /تقدمي مثال :
انلت

اجلزائر

استقالهلا

بتاريخ

5

جويلية

1962

كل األسئلة اليت تراود هذا اخلطاب هي اليت تتحكم يف شرط تلقيه و فهمه
من هي اجلزائر ؟أين تقع ؟ من هو احملتل ؟ كم دام االحتالل ؟ كيف استقلت ؟
فاحلصول على هذه األجوبة اجلزئية هلذه األسئلة الفرعية الضمنية ؛هو ما يشكل لدى املتلقي عمق الداللة ،و لو
قرأان نظام احملاورة يف النموذج األفالطوين الكتشفنا املسالك اليت على أساسها تظهر األشكلة وهذا ليس ببعيد
7
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عن طبيعة احملاورة اجلامعة بني سقراط ) (Socrateو أوطيفرون )(Euthyphronيف شأن ماهية التقوى و
صلتها

على

ابلعدل

التايل:

النحو

" و لكن سقراط ال أيبه هلذا الضجر من صاحبه و يلقي السؤال يف صورة أخرى فيقول :هل كل تقي عادل
؟فيجيب أوطيفرون أي نعم ،فيتبع ذلك سؤال اثن و هل كل عادل تقي ،فيجيب حماوره ابلنفي ،فيلقي سقراط
تكون التقوى؟فيجيب أوطيفرون أبن التقوى هي جانب من العدل الذي ختدم
سؤاال اثلثا ،إذن فأي أجزاء العدل ّ

به اآلهلة كما أن للعدل جانبا آخر خندم به الناس" هي أكرب دليل على ذلك ؛حىت و إن كان قالب احملاورة

تقليداي ؛ففكرة التقوى تدفع إىل التساؤل؛ ومنه يتم رصد اإلجابة فتجد استنتاجات و احتواءات و تعليالت و
استدراكات و مراجعات ،فكل هذا املسعى احلواري الفضويل جيعل لعلم األشكلة وجودا و تربيرا ؛و لعل ما يفيد
التذكري به يف هذا السياق؛ هو كون األشكلة ال تقتصر على شرط وجود السؤال؛ و إمنا ينبغي استحضار السياق
يربر وجود ه ،و طبيعة املوضوع الذي يعاجله ،مع األخذ بعني االعتبار طريقة بناء األفكار اليت على
الذي ّ
أساسها يتحقق وجود اخلطاب ؛و من مثة يتحقق أتمني دواعي وجود السؤال ،فلو أخذ الباحث على سبيل املثال
مبراعاة هذه املستلزمات املعرفية و الشكلية تكون أحقية علم األشكلة ضمن واقعه الطبيعي أمرا مألوفا ؛على حنو
ما ميكن تقدميه يف أطروحة نصر حامد أبوزيد و هو يتطرق إىل قضااي التأويل املالزمة للخطاب القرآين فتجده
يعنون العنصر األول التابع للمحور األول "مشكالت نظرية" بـ:اهلرمنيوطيقا و معضلة تفسري
على ضوء ذلك ّ
النص "ضمن أسئلة معرفية هلا قالب فلسفي تنطلق من رهان احلاضر لفهم املاضي ؛مبدئيا يرى نصر حامد أبوزيد
أبن اهلرمينوطيقا تفتح سجاال كبريا من األسئلة على ضوء صلة النص أي اخلطاب الديين ابلرتاث ومنه يثري دور
القصدية يف عتبة التأويل املرجوة ؛فينبه إىل مسألة الثقافة الوافدة من اآلخر على شاكلة أن اهلرمينوطيقا "قضية
املفسر ابلنص ليست قضية خاصة ابلفكر الغريب
قدمية و جديدة يف نفس الوقت ،و هي يف تركيزها على عالقة
ّ

بل هي قضية هلا وجودها امللح يف تراثنا القدمي و احلديث على السواء و ينبغي أن نكون على وعي دائم يف

تعاملنا مع الفكر الغريب يف أي جانب من جوانبه أبننا يف حالة حوار جديل و أننا جيب أال نكتفي ابالسترياد و
التبين بل علينا أن ننطلق من مهومنا الراهنة يف التعامل مع واقعنا الثقايف جبانبيه التارخيي و املعاصر " و هي قد
تعكس دون احلاجة إىل االستدالل يف إطار االستجابة املوضوعية لفكرة املساءلة و صلة بناء املعىن ابلبعد
التارخياين على سبيل فهم املاضي و هو يستقطب رهان احلاضر كما رصدها ميشال ماير و يف الوقت نفسه ما
متت
3-فحوى

معاجلته

يف
ثنائية

العنوان
احلجاج
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قد يتكرس حبل الوصال بني األمرين يف نطاق هذه الثنائية انطالقا من فرضية أن احلجاج ميكن أن يكون على
التحول من السؤال إىل اجلواب بشكل تفاعلي مستمر إىل غاية الربهنة على مصداقية األطروحة اليت جيري
صورة ّ

الدفاع عنها أو تفنيدها من طرف املعارض ضمن موقف جديل ما ؛ على أن نفرق بني فكرة الربهنة و احلجاج؛
فاملسألة غري متوقفة على مصداقية القضية املطروحة؛ و إمنا البحث يف أثر اإلقناع املرتتب عنها وحيث يتم استثمار
عنصر األشكلة يف مضمار احلجاج ؛ يستوجب عامل إنتاجية األفكار بشكل تناويب تباديل مستمر متاشيا مع

العالقة احلوارية ا لتفاعلية القائمة بني الطرفني املتخاطبني فعندما أراد ميشال ماير أن يشرح هذه الثنائية؛ حيث يقع
التالزم بني احلجاج و األشكلة ؛ربط ذلك بوجود حوار قائم بني طرفني أو بني فئة أو أخرى ؛على أساس جديل
؛حيث حيصل التجاذب و التنافر حول قضية من القضااي؛ اليت قد تدخل يف مركز اهتمامهما(اهتمام الفردين أو
حل للقضية
الفئتني) ؛ابعتبارها مصدر اجلدل؛ فيتّم تبعا لذلك تبادل احلجج فيما بينهما يف سبيل البحث عن ّ
املطروحة على أساس النفي أو اإلثبات؛ بغرض الكشف عن احلقيقة أو الفصل يف أمر صحة القضية من خطئها
؛و يف سياق ذلك يكون املسار قائما على فكرة واحدة جيري تفصيلها و تفريعها ؛بشكل ميكن للفكرة ذاهتا أن
تعرف تطورا بناء و استمرارية مثمرة بوصفها صلب القضية؛ وابلتايل تصري هي املنبت املوضوعي لألشكلة
يربر أننا يف مقام نقاش ؛بشرط أن يكون هذا
؛فيحصل استحضار مجلة من األسئلة اليت تستدعي أجوبة ؛ما ّ
املسلك قادرا على الوصول إىل منحى اإلقناع و االقتناع ابلرغم من تباين اآلراء و املواقف بني األطراف اجملادلة .
يقدم لنا ميشال ماير ضمن هذا املنحى التعليلي مثاال يستقيم مع النموذج البالغي الذي يقرتحه ؛و هو حياول أن
حيلل هذه احلادثة اليت حتكي عن وجود شخصني ذهبا يف نزهة يف إحدى الغاابت ؛و مها يسريان يف الطريق
احملفوف ابألشجار و احلشائش الكثيفة ؛شاهدا بشكل سريع و مفاجئ حزمة من احلبال امللتوية على قارعة
الطريق ؛و عليه فسيتعني على الشخصني بسبب هذه الواقعة املريبة الدخول يف نقاش ؛ قد تصل حدته إىل اجلدل
؛ فيتمظهر حي نئذ اإلشكال القائم على فكرة اخلطر أو الشعور ابخلطر؛ انطالقا من فرضية تفيد أن حقيقة هذه
احلبال ما هي إال ثعابني سامة غري أن املنطلق يكون عرب السؤال التايل :هل من املمكن ما خيّل إليهما يف شأن

هذه احلبال أن تكون عبارة عن ثعابني على وجه احلقيقة ؟ إذا سيقع التشخيص يف هذه املرحلة من التساؤل؛ مث
تزداد حدة األمهية حلظة استهداف السؤال مقام الوظيفة؛ أي يف حالة افرتاض أن هذه احلبال ما هي إال ثعابني
حقيقة و األخطر أن تكون سامة ؛يطرح يف هذا السياق ميشال ماير تساؤال افرتاضيا آخر على شاكلة النفي؛

ليس ابلضرورة يف نظرمها أن تكون مجيع الثعابني سامة أو حتمل مسا؟ ،و لنقل أن تكون قاتلة إن تعرضت لإلنسان
بسوء ،رد الفعل اآلخر ميكن هلما أن يتجاهال احلادثة و كأنه مل حيدث شيئا و يستمران يف السري بشكل عادي
9
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،رمبا هذان الشخصان يريدان يف جوهر تفكريمها أن ينفيا أصال فكرة أن احلبال هي ابلضرورة الثعابني؛ فيتم حينئذ
زحزحة الفكرة من وظيفة ما شاهدوه إىل حدود هويته؛ مبعىن مل تتحقق بعد مسألة احلسم إن كان ما وقع أمامهما
هو جمرد حزمة من احلبال بدال من أن تكون عبارة عن ثعابني حقيقية؛ فتكون األجوبة خمتلفة و من مثة رد الفعل
هو اآلخر خمتلف؛ فمن وضع سيئ فهو جمرد هتيّئ ابعتبار أهنا حبال فال ضرر يف ختطيها مواصلة السري أبمان إىل

تبني وجود ثعابني حقيقية ؛ ما يعين حينها التعرض للخطر ؛ما يستدعي مواجهته
حال أفضل من األسوأ حلظة ّ
بكافة السبل  .و عليه ستعاجل القضية مبنطق األشكلة يف ثوب البالغة يف نطاق السؤال و اجلواب.

ميكن أن تتحقق قراءة هذه األشكلة ابعتبار لغوي يتفق مع نسق هذه اجلملة "هذا ثعبان سام "فهي تشتغل مبثابة
إجابة عن سؤالني طرحا بشكل ضمين س : 1هل هو جمرد حبل ؟ أي هل هو س ؟ س : 2هل هو ثعبان ؟أي
هل هو س أم أنه ع /الشيء =احلبل =س /الشيء =الثعبان = ع عندما حيصل االقتناع عرب إجابة وجود الثعبان
يرتجم حل اإلشكال عرب فكرة مفادها ضرورة مواجهة اخلطر قبل املواصلة يف السري /إن كان االقتناع بنفي وجود
الثعبان

احلل

سيكون

مواصلة

دون

السري

أثر

ألي

خطر

حمتمل .

فلو أنك تكتفي يف تفكيك لقضااي هذه الواقعة يف حدود املنطق سيتم تغييب السؤال و استبداله مبقدمات و
استنتاجات انطالقا من كون وظيفة املنطق تقدمي إثبات التصديق أو التكذيب؛ على النحو التايل:
1-الثعابني

سامة

2-هذا

=ع

ثعبان
الثعبان

 3-هذا

=
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/

س
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إىل

التعرف على املوضوع(الشيء) أو الظاهرة ؛مث سرعان ما قد
فحيث تطرح األسئلة اليت قد تبادر البحث يف مسألة ّ
تتحول إىل مسعى إدراك طبيعة الوظيفة اليت تؤديها هذه الظاهرة ؛ما يعين اختبار أثر الظاهرة على أرض الواقع؛

على شاكلة الصيغة املنتقاة ،سينكشف حينها الغرض االستفهامي و منه وجه الداللة األصح؛ متاشيا مع خيار
اإلجابة املناسبة ضمن مسلك ال خيرج عن مستلزمات التربير؛ بشكل تواصلي متكامل ؛من وضعية إنتاج اخلطاب
إىل حدود تلقيه ،حينئذ يصري لكل سؤال إجابة حمتملة و لكل إجابة تربير يدعم كياهنا  ،فإن حصل اإلقناع
يكون
قائمة

قد

حتقق

على

إثرها

احلجاج

املصادر

على
و

مسلك

األشكلة.
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