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  للِحجاج طر السوسیولوجیةألُ ا

  

 ��ملانـــــــــــــــــــــــــــاييم�بــــــــــش

  1أنوار�طا�ر: ترجمة

  

  

  

                                                           
  .العراق-باحثة�وم��جمة����الدراسات�الفلسفية�وا�ِ��اجية1
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ُ
  ل�ِ��اج�السوسيولوجيةطر��

  

ــاييم�بــــــــــش ــ ــــــــــــ ـــ  ��ملانــــــــ

  أنوار�طا�ر: ترجمة

  

  :تقديم�امل��جمة

�ش �ا��ديدة �البالغة �فيلسوف �لدى �ا�ِ��اج �نظر�ة ��� �البحث �بحضور�. ا�سم ب��ملان،

�العلوم �مختلف �ب�ن �والتفاعلية �امل���� �التعددي �مؤلفھ�. الطا�ع ��� �بوضوح �ذلك �تبدى وقد

�ا�ِ��اج( �) حقل �املتداخلة�1970الصادر�عام �العالقة �ع�� �الضوء ��سليط �فيھ �حاول �الذي ،

�والفلس �ا�ِ��اج �نظر�ة  ب�ن
ً
�أيضا �الطبيعية �والعلوم ���سانية، �والعلوم �س���. فة �املرة، و�ذه

�ورقتھ ��� �السوسيولوجية طر�ا�ِ��اج
ُ
�أ �َبَيان �إ�� �ملؤتمر�رابطة�* ب��ملان ��صل، ��� املقدمة،

،�بحضور�كبار�املفكر�ن�1959السوسيولوجي�ن�الناطق�ن�بالفر�سية،�واملنعقد����بار�س�سنة�

�غو  �جورج �السوسيولو�� �وغ���م�أمثال �غانديالك �دي �مور�س �واملؤرخ �والفيلسوف رفي�ش،

�والباحث�ن �املختص�ن �رؤ�تھ�. من �أوجز�ب��ملان ��ذه، �البحثية �لورقتھ �مناقشتھ �معرض و��

  :    ا��اصة�بموضوع�سوسيولوجيا�نظر�ة�ا�ِ��اج�وا�ستمولوجيا�البالغة�ا��ديدة،�بالقول 

،�عدم�إيالء�أي�أ�مية�لسوسيولوجيا�املعرفة،�والنظر�«
ً
���البدء،�ل�س�من�املقبول،�ابدا

����جميع�التخصصات�املعرفيةوذلك،�ألن�. ال��ا��ش�ل�أد�ى�من�املنطق�أو�من���ستمولوجيا

ُمعاونةفروع�تمثل،����رأ�ي،
ً
ومن�ناحية�أخرى،�ال�. ومكملة�الواحد�م��ا�لألخر�لبعض�ا�البعض�ا
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. سوسيولوجيا�املعرفة����دراسة�مشكالت�تطرح�ا�نظر�ة�ا�ِ��اج�اخ��الع����طالق،�أر�د،�

�ال�����م� �مجمل��ش�االت ��سليط�الضوء�ع�� ��ساعد��� �قدمت�مقار�ة،��نا،�يمكن�أن لقد

��خ��ة� �ل�ذه �يمكن �أخرى �مشكالت �وجود �عدم ،
ً
�بتاتا ��ع��، �ال �و�ذا �املعرفة، سوسيولوجيا

�ف��ا �أو . البحث �من�ولقد �لعبتھ �وما ���ا�نظر�ة�ا�ِ��اج �مرت �حقيقة�التحوالت�ال�� ��ت�أن

�عاتق� �ع�� �ودراس��ا، �بح��ا �تقع،م�مة �مش�لة ��� �مختلفة، �تار�خية �عصور ��� �م�م دور

  . سوسيولوجيا�املعرفة

لقد�سألتمو�ي�عن�أسباب�تد�ور�البالغة�واضمحالل�ا�مع��شوء��نظمة�الديمقراطية�

��ي[ �صعود �إ�� �اشارة ��ق��اع�� �ع���صناديق �والناز�ة �الفاشية �من�]ديولوجيات �بدًءا �أي، ،

الر�ع��خ���من�القرن�التاسع�عشر،����الوقت�الذي��انت�فيھ�البالغة�واحدة�من�املمارسات�

�آبائنا �لدى �املم��ة �الرأي�. الثقافية �صياغة �إ�� ة،
َّ
�البت ���دف، �لم �آبائنا �بالغة �إن �الواقع، ��

�املعرفة �مواضع �الثقافية�و�شكيل �ُينظر�ل�ا�. و�عتقاد �شكالنية ور�ة؛ �صُّ �بالغة ��انت لقد

�الِصرف �التوضي�� �العرض �وسائل �من �وسيلة �املحتوى�. باعتبار�ا �تركز�ع�� �ال�� �البالغة أما

�عصر�ال��ضة �خالل �بالتحديد، �ازد�رت، �فقد �عصر�ال��ضة،�. و�عا��ھ، ���ايات �مشارف وع��

� �البالغة ��باالنحسار أخذت �الفيلسوف�والتد�ور، �تدخل ��عد �كب���منھ، �جزء ��� �ناتج و�ذا

وتالون�نفسھ��و�الذي�. واملنطقي�الفر�����بي���دي�راميھ�وزميلھ�بروف�سور�البالغة�أوم���تالون 

. إزال�عن�البالغة��ل�ما�ال�يص���أن�يكون�مجرد�وسيلةمن�وسائل�العرض�التوضي���الِصرف

�آخر�ل
ً
�تفس��ا ،

ً
���صيا �أقدم، �أن ��م�ان، ��قناع�و�� �تقنية �و�و�أن �البالغة، �تد�ور ظا�رة

��خ���من�القرن� �أنموذج�العلم،�منذ�ا��زء �انت�مشّيدة�ع���سلطة�العلم�و�يب��ا،�و�ستل�م
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ف�ان�ي�ب���ع���جميع�خطابات�ا�ِ��اج،�سواًء����الفلسفة�أو����بقية�العلوم�. التاسع�عشر

،�. �غ��ا��قيقة�والعلم�ال �باسم��سانية،�أن�تصاغ�وت�ش�ل�
ً
ون�يجة�لذلك،��ان�علينا،�أيضا

�ا�ِ��اج��اجتناب �لنطاق �العلمية �القيمة �من �ال�نقلل �ح�� �للبالغة، �باإليجاب �تلمح �اشارة أي

  .املعتمد

� ��انت �إذا �فيما �سألتمو�ي �لقد �ا��تام، ��جتماعية،��اش��اطاتاالستداللو�� �ايف
َ
���الت

�بوجود�فصل�قائم�ب�ن�املحتوى�وأنا�أجد����سؤ . تركز�ع���املحتوى�أم�ع���الش�ل
ً
الكم��سليما

��صل �من �تفك��ي �سياق ��� �يدخل �لم �و�و�فصل �الش�ل، �. أو�ا��و�ر�و��ن
ً
�م�ما ��عد فما

��ن�املقدمات�من��طروحات؛�الفرضيات؛��ف�ار،��ختيار ���ا�ِ��اج،��و��لالستداللبال�سبة�

 �عتقادات
ً
ب�،�أو��راء،�وذلك�بالقدر�الذي�يمنح�ا�حضورا

َ
إذن،�. داخل�و���ا��م�ور�املخاط

��و� �باألساس �����فاالختيار . �ختيارفالعنصر�امل�م �التقنية ��ش�ال ���ميع �سيخضع �و�من

حا���. العرض�والَبَيان�لش�ل�ا��طاب�املطروح
ُ
ا��قيقة�والعلم،����ح�ن��باسموالقول�إننا�ن

وري تية�قطعية�إلزامية،�وإنما�بتقنيات�أو�شكال�ي،�وال�بأدلة�إثبا/ان��مر�ال�يتعلق�بمنطق�صُّ

�ل�ذا� �أن �أعتقد �للش�ل؟ �أو�تقنيات �للمحتوى �بتقنيات ��سمي��ا �ع�� �تختلفون �قد ِ��اجية،

�وخيمة��نفصال �مراتب�. آثار�ضارة ��سلسلة ��مر�يتعلق �ألن �م��ابطان، �والش�ل فاملحتوى

�لب �تمنح �قيمة �وُسُمو �م�انة و
ُ
�و�ُعل �صر�حة، �غ�� �للقّيم �ضمنية عضاألطروحات؛��رمية

ولو�قمنا�ب�سليطالضوء�ع����ذه�. ،�أو��راء�دون�أخرى�غ���ا�عتقاداتالفرضيات؛��ف�ار،�

  .».ال�رمية،�سيظ�ر�أ��ا�مسألة�ذات�صلة�باملحتوى�و�الش�ل�ع���حد�سواء
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ُ
  ل�ِ��اج�طر�السوسيولوجية�

  

 

� �املعرفة �سوسيولوجيا �السوسيولوجيا[علم �فروع �و �و�أحد �املعرفة�، �دراسة �ركز�ع��

� �اجتماعية �ظا�رة �بوصف�ا �بظروف�phénomènesocialال�شر�ة �و�شكيل�ا �تكو���ا تتأثر�عملية

ثقافية�-تار�خية�خاصة؛�و��دف�إ����سليط�الضوء�ع���اش��اطات�الت�اَيف�السوسيو-سوسيو

conditionnement socio-culturelضع�ل�ا�الفرد�للفرد�مع�محيطھ�وال����ش���إ���عملية�آلية�يخ�

�و  �الطفولة، �مرحلة �منذ �غ���واعية �بطر�قة �وملرجعياتھ�طيلة �التعلم �مل�ارات �اك�سابھ مراحل

�يؤ�لھ� �و�ما �والسلوك �التفك���والكالم ��� �معارفھ ��عد، �فيما �عل��ا، ��شيد �ال�� املفا�يمية

��ماعة�أو�لثقافة�معينة؛�وفوق�ذلك،����عملية�يجري�خالل�ا�اعداد�وضبط�مسارات��لالنتماء

�املعطى� �السلوك �وت�تج د ِ
ّ
�تول �ال�� �و�الطر�قة �و�ستجابة �و�نفعاالت �الفعل �وردود الدوافع

�الفرد �عند �]. املطلوب �بحث �من �املعرفة �سوسيولوجيا �تق��حھ �ما �حيث �ومن ���و�ذلك،

� �املعرفة �إنتاج �طبيعة�اش��اطات �و�حكم �ا�ساقت، �فقد ��جتما��، �عناصر�الواقع بتوسط

�شياء�نفس�ا،�إ���التمي���ب�ن��عض�املعارف�ال���تفلت�من��ذه�الشروط،�و��ن�تلك�املعارف�

�ضعيف �نطاق �ع�� �لكن �لتأث��ا��ا �تخضع �ال�� �لعلوم�. �خرى �الطبيعة �علوم و�معارضة

الكيفية،�قمنا�ب�ش�يد�تص�يف�للعلوم�ي�ب���ع������سان؛�أو�املعرفة�الكمية�للمعرفة�النوعية

تكو���ا���شروط�أو�بظروفمدى�استقالل�ا�الكب���إ���حد�ما�عن�التأثر�تصورنا�ا��اصلأساس�

  . �جتماعية
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�مناسب �آخر�يبدو����انھ
ً
 أود�أن�اق��ح�ن��ا

ً
�من��ا �من�الناحية�النظر�ة؛�وأك���فائدة

ً
كث��ا

����النظر�بتلك��ش�اليةناحية�تطبيقاتھ�السوسيولوجية،�و�
ً
و�و�. ما��ساعدنا�ع���امل����قدما

� �ب�ن �التمي���التق�� �أولو�ة �ع�� �يقوم �ن�� ؛�argumentationا�ِ��اجو�démonstrationال���ان

الشروطال���ي��تب�ف��ا�ع���استعمال�أي�نوع�من�أنواع�ا�ِ��اج،أو�ُ�ّ�ة�تلك�وع���استخالص�

  .ذات�طا�ع�سوسيولو���نتائجو�ختبار،�آثار�و �عي��ا�تخضع�للنظر�والفحص�

� �الشكال�يج�ةفمن �املنطق
ً
�وخصوصا �ا��ديث، �يركز�املنطق �دراسة�/، �ع�� ورّي، الصُّ

� �مقدمات �أو �صائبة �مقدمات �من ��نطالق ��ستلزم �الذي ،�يُ ال���ان
ً
قا �مسبَّ �صوا��ا َ�ض

َ
ف�

� �قابلة �أو�إلحتمالية �صائبة �لنتائج �الزم ��ش�ل �ال���ا�ي��.لالح�سابللوصول ��ثبات و�بدو�ان

ت�من��ش��اط�الذي�يتكون�
ُ
�ع����ذا��نتقال�من�املقدمات�إ���الن�يجة،��و�إثبات�يفل

ً
حصرا

  .�جتما��

���املقابل،�نجد�ان�ا�ِ��اج�الذي�تخ���علماء�املنطق�عن�دراستھ�النظر�ة�منذ�ما�يز�د�

 
ً
�مجاال �املعرفة �سوسيولوجيا �لعاِلم �يقدم �قرون، �ثالثة �ل عن

ً
�و�بحاثواسعا ���و. لتحقيقات

� �ا�ِ��اج(مؤلفنا ��� �ا��ديدة...رسالة ��)البالغة �عام ��� �1958الصادر وزميل����قدمنا،

�اول��خت �لو��� �- السوسيولوجية �بت�ت�ا، �ا��اص �ا�ِ��اج�عر�فنا �إ��ا�نظر�ة ��ش���إ�� �والذي ،

 :نظر�ة
ُ
�بدع�� �� �اراسة �ا�� �تؤدي �أن �شأ��ا �من �ال�� �ا�ِ��اجية ب�ن�لتقنيات

َ
�املخاط �اذ�ان

ّ
حث

�التأييد ��adhésion*ع�� ��نضواء �فرضياتو أو �نحو ��عز�زه �أطروحات؛ �اعتقادات؛ �او آراء�؛

���غاية���مية�بال�سبة��تقع�حقيقة��تب�عليھ،�و�و�ما�ي.نق��ح�ا�لھ�من�اجل�املوافقة�عل��ا

� �ا�ِ��اج �أنواع �من �نوع ��ل �أن ��� �تت��ص �و�� �مع�[للسوسيولو��، �الفرد �ِ��اج �من بدًءا
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�القائمة�عل��ا�خطابات�الفلسفة�والعلوم� ���ميع�أش�ال�ا�ِ��اج
ً
�وصوال ��خر�ن، �ومع نفسھ؛

�ل��م�و �،�يمكن]��سانية�والفنون�و�دب
ً
ب�الذي�لھ�ان�ي�سع����مداه�و�تطور�تبعا

َ
ر�املخاط

�مواضعھ��يتوجھ �الت�اَيف�معھ�والتأقلم�مع �املت�لم �ج�ة،�والذي�يجب�ع�� �اليھ،�من بخطابھ

�أخرى  �ج�ة �من �و�عتقاد، �املعرفة ��� �املش��كة ��و�ال��ص�. الثقافية �باملت�لم ��نا، وأع��،

� ب،
َ
�املخاط �با��م�ور �واقصد �مكتوب، �أم �شفوي �سواء��ان �ِ��ا�� �يتقدم�بخطاب �م�الذي

ّراء
ُ
  .جميع�من��شمل�م�ا�ِ��اج�و�س��دف�م�بخطابھ،�سواء��انوا�مستمع�ن�أم�ق

�ا��م�ور  ��و��سم ب
َ
�ا��دودبالتنوعالاملخاط �اق��� �إ�� �بصورة�. شديد �التباين و�وسعھ

كمية،�بدًءا�من�املت�لم�نفسھ�الذي�ي�شطر�إ���اثن�ن�و�و�يتداول����اعماقھ�الداخلية�ا��اصة،�

�إ���جميع����اص�القادر�ن��بجم�ور ر�أو�مرورا�بمستمع�واحد�ل��وا
ً
ب��عينھ،�وصوال

َ
مخاط

الذي�لم��عد�واقعة��»ا��م�ور�الكو�ي«عرف�بـع����عقل��شياء�أو�عقلن��ا،�و�م��ش�لون�ما��ُ 

اءة�للمت�لم�
َّ
اجتماعية�مادية�ملموسة،�وإنما��و�ِنتاج�لص��ورة�مجمل�التقنيات�ا�ِ��اجية�البن

�لعناصر�خ��تھ �باالس�ناد �نحو�متواصل، �ع�� �لبالغتھ، بة�. واملبتِكرة
َ
�ا��ما����املخاط و�مقدور

� �و�ختالف �بالتنوع �وا���س؛ �للسن؛
ً
�تبعا ��خرى، �الطرق �من �واي�العديد �والكفاءة، واِملزاج؛

�والسياسية ��جتماعية �املقوالت �أنواع �من �حسب�. نوع �تختلف �ان ��خص، �ع�� �ل�ا، و�مكن

بة�فيما�إذا��ان�
َ
،�بناء�ع���دور��ذه�ا��ما����املخاط

ً
الوظائف�ال���تؤد��ا،�و�ش�ل�أك���تحديدا

��شكيل�لغاية�و� �لغرض �أو�ب�ساطة ��انت؛ �طبيعة �أي �قرار�من �إ�� �أو��التوصل �عام، رأي

  .      ل��صول�ع���تأييد�ودعم��شأن�عمل�ممكن����الوقت�الرا�ن�وغ���محدد����الوقت�نفسھ
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��شكيل� �وطرق بيھ
َ
�تفك���مخاط ��غي���اساليب ��س��دف �ِ��ا�� �خطاب ��ل �إن �الواقع، ��

�لل �بتعديل ��ذا ��ان �سواء �يؤ�دو�ا��راء� �؛�عتقادات�؛طروحات� �؛فرضياتمعارف�م ال��

�ذا�التأييد�و�ل��ام�تجا��ا،�إنما��و�خطاب�ُيقاس��intensité*ون�ال��ا،�أو�بتعديل�لشدةو�نض

� �ال�� �الالحقة �النتائج �العملية��س��بمفعول �وتصرفا��م �ممارسا��م ��� �إطار�. إلحدا��ا و��

� �عام �عرضناه �الذي �ل�ِ��اج �املعنون �1958منظورنا �بحثنا �الفكر�«: �� �ب�ن �النظر�ة الروابط

،�لم��عد�من�املقبول�الفصل�ب�ن�التفك���والفعل،�مثلما��ان�عليھ�ا��ال�مع�ا��طاب�» والفعل

�أن�ممارسة�ا�ِ��اج،�بقدر�ما�تم�ال��و�ج�ل�ا�أو�
ً
ال���ا�ي،�وأمكننا،�أيضا،�أن�نف�م�وندرك�جيدا

�القوة� �ع���أج�زة �يقبضون �أولئك�الذين �ع��
ً
�غالبا �ينحسر�تنظيم�ا �ممارسة �زالت �ما منع�ا،

  .   ة����املجتمعوالسلط

�وأداء����و ��عياد �مراسيم �ع�� �أ�مية ��علق �وأن
ّ

�البد �مؤسسات، �لديھ �مجتمع �ل

�ولتمجيد� �املختلفة؛ �املحلية �جماعاتھ �ب�ن ��جتماعية �للشراكة �ال��و�ج �اجل �من الطقوس

،�ولتوارث�القّيم�
ً
�بطال�و�شادة�با��كماء�الذين�يمثلون�النماذج�الش���ة�واملع��ف���ا�رسميا

�ونقل�ا�للصغار�والكبار�عن�طر�ق�ال��بية�والتعليماملعتمدة�واملتواف
ً
  .   ق�عل��ا�جماعيا

�ممارسة� ��� �الِقطاعات، �مختلف ��� �ا�ِ��اج �ممارسة �تكون �املجتمعات، ��عض و��

�بالصالحيات� �و�تمتعون �الغرض �ل�ذا
ً
�خصيصا ين �ُمعدَّ �منظمات �أو �أ��اص �ع�� َرة

َ
ك

َ
محت

�تخضع،����اغل. الالزمة �إ���ا��ا�ممارسة قة،�إضافة �مسبَّ ��حيان،�إلجازة�تفو�ض�أو�لرقابة ب

��أن�يظ�ر�ف��ا�ا�ِ��اج�كُمخالف�للقانون،�أو�قد�يخرق� �ثمة�مجاالت�مر�َّ
ً
ألنھ�ي�اد�يوجد�دائما

السماح�بإلقاء�إذن�و���كث���من��حيان،�يتطلب�. مواد��شر�عية�تحمي�مصا���عامة�أو�خاصة
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�عض �يكون �كأن �متم��ة �م�انة �التوفر�ع�� �ل�ا�لمة،
ً
�أو�ممثال �جماعة ���

ً
�يكون�. وا ،

ً
واحيانا

�فيھ،� �تقديمھ �يمكن �الذي �وا��دث �وموضوعھ، �الزمنية؛ �بمدتھ �يتعلق �فيما �محدود ا�ِ��اج

م،�و
ُ
ظ

ُ
نات�قواعد��ع����طالع�عد�،�����ذا�السياقو�وجد�����ذا�الشأن�عادات�وأصول�ون وَّ

َ
ُمد

  .د�إ���حد�كب���جراءات�املدنية�وا��نائية�ودراس��ا��و�أمر�مفي

�أال�و��� �للتواصل، �وسيلة �التوفر�ع�� �تف��ض �إنما �مؤِثرة �بفاعلية �ا�ِ��اج �ممارسة إن

� �بدو��ا�يصبح �املش��كة�ال�� �املخاطب�ن�مستحيل�التحقق����الواقع���تصالاللغة ب�ن�عقول

�وستظ�ر�. العم�� �اجتماعية، �لتقاليد �ِنتاج ��� �اللغة ��ذه �اللغة��ةمختلفبأش�ال �حالة ��

�معينة،� �أو�م�نة �مع�ن �اختصاص �أعضاء �ب�ن �مش��كة �تقنية �بلغة �ا��اصة �أو�تلك الطبيعية

 
ً
�أيضا �مختلفة، �العارف�ن�وس�بدو �ع�� �مخصصة �بلغة �أو �عامّية ��مر�بلغة �يتعلق �عندما ،

 .  املطلع�ن�عل��ا�فقط

ب،�ال�يمكنھ�التوسع��
َ
��فاملت�لم،�الذي�يتوفر�ع���لغة�مف�ومة�من�قبل�جم�وره�املخاط

ِ��اجھ�دون�أن��س�ند�ع���اطروحات؛�فرضيات؛�اف�ار؛�اعتقادات،�وآراء�تكون�مقبولة�لدى�

بيھ،�وإال�سيكون�عرضة�للوقوع����خطأ�املصادرة�ع���املبدأ�املطلوب�اثباتھ
َ
و���تب�ع���. مخاط

ذلك،�ان�أي�ِ��اج��عتمد����بناء�مقدماتھ؛�كما����مسار�تطوره�وامتداده،�ع���ما��و�مقبول�

روف�بصفتھ�صادق�وصائب؛�طبي���وعادي�ومألوف�وسوّي؛�ومحتمل�الصواب�وال��ة�ومع

�الصالحية �سارّي �يزال �املؤثر�ما ����. ومفعولھ ر�وم���� ِ
ّ

��و�متجذ �ا�ِ��اج �فإن �الش�ل، و��ذا

�ا��اصة� �واساليبھ ب
َ
�املخاط �ا��م�ور �طبيعة �ع�� �توصيفھ ��عتمد �الذي ��جتما�� املجال

��ذا �واس�يعاب �وف�م ��ف�ار؛طروحات� �؛فرضياتلفا. املجال�بإدراك ؛أو��عتقادات�؛
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�ا��م�ور�راء�  �و�تصوره ��ستوعبھ �كما �املش��ك �با��ّس �تارة، �متعلقة، �ستكون املقبولة

�قانو�ي،� م
َ
�أ ��ان �علمي �مع�ن، �تخصص �بمؤ�دي �أخرى، �تارة �متعلقة، �وستكون ب،

َ
املخاط

�ال�و�ي م
َ
�أ �ا. فلسفي ���ذه ��ملام �فإن ��نا، ��ف�ار؛طروحات� �؛فرضياتلمن �؛عتقادات� ؛

�ل�ل�راء�  �أساس �بمثابة �يكون �أن �ي�ب�� �والذي �املش��كة، �و�عتقاد �املعرفة �بمواضع �أي ،

�ذو�فاعلية�مؤِثرة����ا��م�ور�
ً
�ِ��اجيا

ً
ِ��اج،��و�شرط�ضروري�ال�غ���عنھ�ل�ي�يكون�خطابا

ب
َ
 .  املخاط

�ا ��ذه �تظ�ر �ان �� طروحات� ؛فرضياتليمكن بأحوال�راء� �؛عتقادات� ف�ار؛؛

،�بفرضيات�إثباتية�تم�استخالص�ا�
ً
ا�ستمولوجية�متغ��ة�غ���قابلة�للثبات،�فقد�تتعلق،�احيانا

�دوغمائية� �بمبادئ �أخرى، �أحيان �تتعلق،��� �وقد �مع�ن؛ �علمي �حدود�تخصص �ضمن ووضع�ا

تمدة؛�أو�قد�تتعلق،�ل��ّس�املش��ك؛�أو�بتعاليم�السلوك�وقواعده�املع�باعتقاداتقطعية؛�أو�

�من� �����ا �واف��اض �وعقالنية �منطقية �بوصف�ا �قبول�ا �تم �العبارات �من �بمجموعة ب�ساطة،

�النقاش �من �مرحلة�مبكرة �املتحاور�ن��� �فإن�جميع�. قبل ���ستمولوجية، �احوال�ا ��انت
ً
وأيا

واس�بعاد�ا�دون�،��ش��ك����أنھ�ال�يمكن�تحييد�ا�راء� �؛عتقادات� ؛��ف�ار؛طروحات� �ذه�

�املتحاور�ن �السلوك،�وإال�سنكون�مثار���ر�ة�لبقية �ل�ذا ��افية�ت��ر و����ذه�.تقديم�اسباب

� ��و�سا��الة، �ال��ك �يكون ��و�العقا�ع�� �ما �ل�ل ر �غ���امل��َّ ��متثال �عادي،�عدم طبي��؛

�ا�ِ��اج�سوّي و  �و��� ��ذا، �الفعل �رد �تأث���من �أو�ال، �الطبي��؛ �يصبح�ذا عياري��و�املسوّي

،�أي�الواجب�القياس�عليھ����ضوء�التنظيم��جتما���نفسھ�للعالقات�ب�ن��فراد�وا��ماعات

�عملھ�إ���ما�يتحول� و���تب�ع���ذلك،�انھ�ال�يمكن�أن�ن��ر����ا�ِ��اج��.القيام�بھ�ي�ب��ما�تمَّ
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�ا�ُ�  �تقديم �ان �ا�� ��عود �و�ذا ،
ً
�ال���انتماما ��� �يحصل �مما �العكس �ع�� ��ان، ����ء َ���ألي

لصا��فرضية؛�اطروحة؛�فكرة؛�اعتقاد،�أو�رأي،�إنما��ع����ع��اف��ش�ل�ضم���ا��ا�ال�تقع�

من��نا،�سيكون�من�املفيد�للغاية�أن��.خارج�دائرة�النقاش،�وقابلة�للشك�واملراجعة�وا��دال

نرصد����تار�خ�مجتمع�ما�أو�تخصص�مع�ن،�مسار�تطور�ما�ننظر�اليھ�ونتصوره�و�عت��ه�كأمر�

�ذلك�مفر  �وراء �الواقعة �و�سباب �العلل �واستخالص �معقول، �سوّي؛ �بد��؛ �مألوف؛ �منھ؛ وغ

�. التطور  �بمدى �وزمان�تھ �العقل �تار�خية ،
ً
�دائما �تق��ن، �البّد��انخراط�اإذ، �حيث �تقليد ��

���� �بد�ية �البت�ار�اش�ال �الضامنة �واملنطقية ���ستمولوجية ��عتبارات �يقدم �أن لتجديده

�و�عتقا �عن�. داملعرفة �ُ�غ�� �والذي �ما، �لتصرف �م��ر �أفضل �يكون �ما ،
ً
�غالبا �الس�ب، ل�ذا

ا��اجة�ألي�س�ب�آخر،��و�امل��ر�القائم�ع���إثبات�انھ�م��ر�مطابق�لنظام�اجتما���معروف�

�وال� �قاطعة �سابقة؛ �وقا�ع �بحّق �صدرت �ال�� �نفس�ا �باألح�ام �يتمتع �أن �يمكنھ �و��ذا ومعتمد،

وابق. يمكن�ان�ار�ا ����ا�ِ��اج�الذي�تتوقف�درجة��إن�السَّ
ً
�رئ�سيا

ً
بالطا�ع��اتصافھتلعب�دورا

�ملواقف� �م�ساو�ة �معاملة �ا�� �الداعية �العدالة �قاعدة �بتطبيق ده �تقيَّ �مدى �ع�� العقال�ي

�بالقول  �نفس�ا«: مماثلة، �بالطر�قة �واحدة، �ملقولة �التا�عة �ال�ائنات �مع �التعامل �وقد�»ي�ب�� ،

ت�ت�ا،�بمراجعة��ذه�القاعدة�وتحليل�ا�ونقد�ا����-قمنا�وزميل���السوسيولوجية�لو����اول��خت

� �مؤلفنا �من �وا��مس�ن �الثانية �ا�ِ��اج(الفقرة ��� �العدالة�). رسالة �قاعدة �تطبيق غ���أن

،�معا��ة�مواقف�
ً
وابق�قضائية�ترشدنا�ا���الطر�قة�ال���تم�بواسط��ا،�سابقا يف��ض�وجود�سَّ

�ا��اضر �الوقت ��� �املطروح �للموقف �املل�مة�. مشا��ة �النماذج �حال �حال�ا وابق، �السَّ �ذه

�باالس�نادملجتمع�مع�ن،����جزء�ال�يتجزأ�عن�تقاليده�الثقافية،�و�مكن�إعادة�بنا��ا�و�شكيل�ا�

 .      الستعمال�اا���مجمل�ا��طابات�ا�ِ��اجية�ال���ت��أ،�عادة،�
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وابق�قضائ ية،��و�اس�يعاب�حالة�جديدة�وف�م�ا����ضوء�حالة�قديمة،�إن��س�ناد�لسَّ

وإذا�لم�يتم�القبول���ذا�. �ختالفأي��صرار�والتأكيد�ع���أوجھ�ال�شابھ�والتغافل�عن�أوجھ�

�حاجة� �ا�ِ��اج �ا�� �ال��وء �يكون �فقد �مباشرة، �ب��تھ ��ع��اف �وعدم �الف�م �من الش�ل

�ُ�َ���متصلة���ذا�الشأن�أك���من�واحدة�أخرى�لكن،�لغرض��عي�ن�أي�ا. ضرور�ة�ال�غ���ع��ا

�تتدخل� �من�أن �فال�بدَّ �قو�ة�أو�ضعيفة، ة َّ��ُ� �بصف��ا �ما ة َّ��ُ� �النظر�إ�� �يمكن �وم�� غ���ا؛

ال������ُ�َ���غ���قسر�ة�وغ���–قاعدة�العدالة�من�جديد،�و�فضل�تدخل�ا�تكون�قيمة�ا�ُ�َ���

�من�أدلة��
ً
،�ع���العكس�تماما

ً
���قيمة����ذا��ا�تتوقف�صالحية��–ثبات�ال���انية�إلزامية�ابدا

� �أساس �ع�� ��ا��استعماال��ااشتغال�ا
َّ
�ا�ل �اللتان �املؤِثرة �وفاعلي��ا �نجاع��ا �حيث �من السابقة

�املا��� �من �مشا��ة �سياقات ��� �بذلك �معروفة �وجعل�ا �بمصداقي��ا، �الش�ل،�. للقبول ��ذا

�املبدأ �تمثل �العدالة �قاعدة �إن �القول، �العقل،��يمكننا �لتار�خية �قانونية، املؤِسس،بصورة

�طا�ع�ا� ��س�ب �التناقض، �وعدم �ال�و�ة �مبادئ �ان �ح�ن ��� �سواء، �حد �ع�� �ل�ا واملقّوِم

وري د�الدعائم��ساسية�لعقل�ثابت؛�غ���قابل�للتغي��،�و�كرر�/الصُّ ِ
ّ
الشكال�ي،����مبادئ�تول

  .نفسھ�بصورة�توتولوجية�ال���اية�ل�ا

أود�أن�أوجز�����ذه�الورقة�القص��ة�مع��عض�املالحظات�ال���تدخل�مباشرة�ضمن�إطار�

�ذا�املؤتمر�لرابطة�السوسيولوجي�ن�الناطق�ن�بالفر�سية،�وذلك�إل��ا�لم��عد�تتعلق��شروط�

�ا�ِ��اج �حول �ا��اصة �برؤ��نا �تتعلق �وإنما ��جتماعية، �عن�. ا�ِ��اج ��نا، �نتحدث، ونحن

ت���ا�نظر�ة�ا�ِ��اج�والبالغة�والطو�ولوجيا�ع���مدار�تار�خ�الفكر�الغر�ي،�التغي��ات�ال���م رَّ
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� �مف�وم �حسب �التغي��ات ��ذه �تفس�� �نحو �ت��ع �فرضيات �عن ،
ً
�الت�اَيفوأيضا �اش��اطات

  . �جتماعية

عمل�واحد�أو�آخر����القرن�الثامن�عشر�تم�تكر�س�ا�للبحث�����باست�ناءكما��علم،�أنھ،�

�الفلسفة� �قبل �من
ً
�تقر�با �بال�امل �م�ملة ��انت �ا�ِ��اج �نظر�ة �فإن �القانونية، الطو�ولوجيا

�الدي�ارتية ��عد �ما ��غر�قو. واملنطق �ا��ضارات �عصور ��� �والعصور�-أما �القديمة، رومانية

تم�دراسة�املشكالت�ال���تتصدى�ل�ا�نظر�ة�ا�ِ��اج،�الوسطى�ال�سيما����عصر�ال��ضة،�فقد�

��ثباتية� �لألدلة �وفحص�م �والطو�ولوجيا، �البالغة �مع ��عامل�م ��ان �مؤلف�ن �قبل �من لكن،

� ،��و�من�اجل�معارض��ا�مع�أدلة�»استدالالت�جدلية«ا�ِ��اجية�ال���اصط���عل��ا�أرسطو�بـ

وري �الصُّ �دع/املنطق �بما �أي ��ثبات، ��� �الشكال�ي �أرسطو�بـ �تحليلية«ا�ا ال����»استدالالت

  .    ��دف�إ���ال���ان�ول�س�إ���ا�ِ��اج

�ملف�وم� ���ستمولوجية �مص���ا��الة ��و�ي�بع �إنما، �ا�ِ��اج، �ونظر�ة �البالغة �تطور إن

�ملا�إذا�كنا�نزعم�أن�أي�حقيقة�véritéا��قيقةاملتعارض�مع�مف�وم��opinionالرأي
ً
،�أي�إننا�تبعا

�حد�تطرح�نفس�ا� �عنھ�إ�� �الدفاع �واملمكن �النظر�والنقاش�حولھ �إلعادة بصف��ا�الرأي�القابل

كب��؛�أم�كنا�نزعم�أن�الرأي�ل�س�سوى�ظا�ر�ل��قيقة�ال�غ��،�فإننا�سنمنح�للبالغة�وا�ِ��اج�

�متفاوتة �بدرجات �أو�أك���أ�مية �اقّل �وال���. م�انة �ل��دال �املث��ة �القضايا �فإن �الصدد، و��ذا

�ا �ف��ا �متون��عارض �لنا �تقدم �و�فالطوني�ن، �والفيثاغور��ن ��يلي�ن؛ �مع لسوفسطائي�ن

و�مر�يتعلق،��نا،�بمعرفة�فيما�إذا��انت�ا��قيقة�ت�تج�. النصوص��و���حول��ذا�املوضوع

�إ��� �الوصول ��ان �إذا �أو�فيما �بي��ا، �فيما �واملقارنة ��راء �والنظر��� �والنقاش، �ا��وار؛ عن
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�وجود �يتطلب �بالغة��ا��قيقة �أي �ع��
ً
قا �مسبَّ

ً
�استعمال�ا�شرطا �يكون �وفور�ة �مباشرة وسائل

� �تقنية �مجرد �من �و�ظ�ار�والعرض��لالبت�ار متحولة �الَبَيان �فصاحة ��� �تقنية �إ�� والنقاش،

و���ح�ن�ان�أرسطو�ومن�. و�قناع�ال���تكون�ذات�صلة��ش�ل�ا��طاب�أك���بكث���من�مضمونھ

�إ�� �اضافة �اتباعھ، �من فھ
َّ
�الفيلسوف��خل �ملؤسس�ا �أو�الوسطى �ا��ديدة ���اديمية فالسفة

�تبع�م� �للبالغة،�فإن�الرواقيون،�ومن
ً
�كث��ا

ً
�ومؤ�دا

ً
�ايجابيا

ً
أركسيالرس،��انوا�قد�ت�نوا�موقفا

� �فالسفة �من �ذلك �ل�ست�-�فالطونية�عد �البالغة �ان �اعت��وا �املسيحية، �ومفكري املحدثة

وع���نحو�م��ايد،�صار�ي�ب���ل��طاب�أن�يلقى�ر�����.ِصرفالتوضي���العرض�للوسيلة�سوى�

ت�باليق�ن�العقال�ي� �من�أن���دف�إ���التث�ُّ
ً
ب�واستحسا��م�بوجھ�خاص،�بدال

َ
ا��م�ور�املخاط

�ا��قيقة،� �عن �البحث �غرض�ا �فلسفية �تقنية �مجرد �تكون �أن �عن �البالغة ت
َّ

�وكف واملنطقي،

�واحدة�منأساليب �ا�� �ف��ة��س�procédé*التعب���لتتحول �طيلة �ستلعبھ ��دبية،و�و�دور لو�ية

للبالغة���زد�ار أما�قرون�عصر�ال��ضة،�ف���ف��ة�ش�دنا�ف��ا�أك���قدر�من�. العصور�الوسطى

�. ال���أصبحت����مركز�للفكر���سا�ي
ً
فآنذاك،��انت�تمثل�البالغة�عند�أك���املفكر�ن�تباينا

�ي �ال�� �بامتياز، ���سانية �التقنية ��� ،
ً
�الفكر�مع�وتنوعا �و�لتحم �الفعل، �التفك���مع �ف��ا تحد

،�و���سمة�غالبة�ع���القرن�ن�السادس�عشر�والسا�ع�البد��يةلكن،�ال��وء�إ����دلة�. العمل

بالبدا�ة�الدي�ية�كما��ان�يدرك�ا�ضم���املسي���الصا���و�حّس�ا������ستعانةعشر،�بدًءا�من�

�الدي �لل��عة �العقالنية �بالبدا�ة �ثم �لل��عة�وجدانھ؛ �ا��سية �البدا�ة �إ��
ً
�وصوال �ارتية،

�تقنية� �بوصف�ا �للبالغة �فلسفية �أ�مية �أي �إزالة �إ�� �ال��اية، ��� �ذلك، �أف��� التجر��ية،

ع���بدراسة�مجمل�عمليات��سلوب�التعب��ية،�وس�بقى�كذلك،�. ِ��اجية
ُ
وأصبحت�البالغة��

�ا�ِ��اج �التقنيات �جعلت �ال�� �الرومنطيقية �ا��ركة �ظ�ور �إلل�ام�ح�� �خاضعة �نفس�ا ية
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�املتنوعة �الستعماالتھ �النصف�. الشاعر�ومطواعة �خالل �تطورت �كما �الوضعية، �ال��عة أما

�تم� �ال�� �للبالغة ة ��ك���ِحدَّ �التد�ور �مالمح �رسمت �فقد �عشر، �التاسع �القرن �من الثا�ي

تحت�تأث���و  ���مقابل�ذلك،. 1885تحييد�ا�من�برامج��عليم�املدارس�الثانو�ة�الفر�سية����عام�

�الفكر� ��� �اللغة �فلسفة �م�انة �أ�مية �لتنامي �ون�يجة �القّيم، �وفلسفة �ال��اغما�ي �تجاه

املعاصر،�ن��ظ�أن�الدراسات�حول�البالغة�باعتبار�ا�تقنية���اجية؛�وإقناعية،�وَ�َيانية�ع���

�السواء،�قد�أخذت�بال��ايد�
ً
  .  ع���مّر�العشر�ن�سنة�املاضية�بالتحديدكث��ا

من��نا،�يمكننا�أن�ن�ساءل�عما�إذا��انت��ناك�عالقة�متبادلة�ب�ن��ذا�التطور�ا��اصل�

�توجد� �لھ؟ �املصاحبة �والتار�خية ��جتماعية �الظروف �و��ن �ا�ِ��اج �ونظر�ة �البالغة �تار�خ ��

�مختص�ن� �مؤلف�ن �عدة �قبل �من �و�ع��اف�ب����ا �قبول�ا �املوضوع،�تم �حول��ذا فرضيات،

�وعصور  �زمنية �ا��ر�ة��بحقب �يدعم �نظام �والدة �أن �إ�� ��ش�� �و�� �مختلفة، تار�خية

�أن� �ح�ن ��� �الفلسفية، �و�عز�ز�أ�مي��ا �ازد�ار�البالغة ��� ��سا�م �أن �شأنھ �من والديمقراطية،

� �إ��
ً
�حتما �سيؤدي �الشمولية ��س�بدادية �الدولة �دستور ْ�قر��انحسار �شر�عات

َ
ق

َ
�وت البالغة

م،�اليوم،�إعادة�قراءة��ح�ام�والتصورات�القائمة�حول�ومن��ذا�املنظور،�ت. خطا��ا�وتخلفھ

� �مع �السوفسطائيون �ف��ا ��عارض �ال�� �ا��دال �الفيلسوف�أفالطون مسائل �قبل �من ،

الصادر�) السوفسطائيون (والسوسيولو���الب��ي�ي�أوج�ن�دو�ر�ل����مؤلفھ�الش����واملوسوم�بـ

� ��عد�قي���1948عام �كذلك،�تفس���تد�ور�البالغة �قبل�؛�وتم، �من ام��م��اطور�ة�الرومانية،

) نظام�التعليم�الروما�ي�من�ش�شرون�إ���كوان�يليان(املؤرخ��يرلندي�أو�ري�جو�ن����مؤلفھ�

؛�وتم��سليط�الضوء�ع���دور�البالغة�القرووسطّية،�من�قبل�الفيلسوف�1926الصادر����عام�
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�الش���� �مقالھ ��� �ماكيون، �ر��شارد �ال(�مر��ي ��� �الوسطىالبالغة �عام�) عصور الصادر���

1942� �مؤلفھ ��� �اوجي�يو�غاران ��يطا�� �والفيلولو�� �للفيلسوف �وأمكن ���سانية�(، ال��عة

�عصر�ال��ضة…�يطالية �املدنية��� �وا��ياة �) الفلسفة �عن��1952الصادر����عام �يكشف �أن ،

إذن،�أل�س����ضوء��.بالغة�عصر�ال��ضة�وإ���تد�ور�ا�فيما��عد��الزد�ار �سباب�ال���ادت�

  �ذا�السياق�نفسھ،�يمكننا�قراءة�املشروع�املعاصر����إعادة�تجديد�نظر�ة�ا�ِ��اج؟����

� �نقطة �بمثابة �ال�سيطة �املق��حات ��ذه �تكون �أن ��بحاث��انطالقآمل �من نحو�إنجاز�املز�د

�مشكالت ��� �للبحث �املتحمس�ن �من �واملؤرخ�ن �السوسيولوجي�ن �قبل �املعمقة�من �والدراسات

 .سوسيولوجيا�املعرفة
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  :ال�وامش

Chaïm Perelman : Le Champ de L’Argumentation, Les Cadres Sociaux De L’Argumentation, 

Presses Universitaires de Bruxelles, 1970, pp. 24- 29.   

من�املصدر�نفسھ�����و�ال�سبة�للنص�املقت�س�عن�شاييم�ب��ملان،�واملوضوع����التقديم،�فقد�تم�اقتباسھ

 .38،�ص37،�ص32أعاله،�ص

�للم��جمة[]  ��عود �القوس�ن �ب�ن �. ما �مؤلفھ �ا�� �العودة �تم ،
ً
�تحديدا �ب��ملان �بمفا�يم �يتعلق العمدة�وفيما

  :)رسالة����ا�ِ��اج(

Ch. Perelman & L. Olbrechts-Tyteca : La Nouvelle Rhétorique … Traité de L'Argumentation, 

Paris, P.U.F, 2 vol., 1958. 

 

مث�ت�ع���مفا�يم�محددة�ضمن�م�ن�النص،�ُ�ش���إ���إم�انية��س��ادة�حول�ا،�بالعودة�النجمة����رمز�) *(

  .لقائمة�مسرد�املصط��ات

  :مسرد�املصط��ات

-adhésion  :� �التأييد �ال��جمات�[مصط�� �اغلب ��� �خطأ ��و�شا�ع �كما
ً
�وإذعانا

ً
�خضوعا �ال�سليم ول�س

�وا�ِ��اج �البالغة ��� �العر�ية �أو�] واملؤلفات �لعقيدة �أو �ملبدأ �املعطاة �املوافقة �إ��
ً
�غالبا �ش���استعمالھ

�مسيطرة �الطر�. أليديولوجيا �تحت �و�نضواء �املشاركة ��ستد�� �التأييد �أن ��ع�� �النظر�و�ذا ��� �نفس�ا قة

�لتعددية �صياغة ��� �التأييد �صياغة ��عد �أن �يمكن �ل�ذا �املتداولة، �ملعاي����خالقيات �إ���و�دراك ��نتماء

ل�ا�من�القوة�والتأث���املماثل�ن�لتلك�ا��اصة��سلطة�مشيدة�ورا��ة�لكنھ�يختلف�ع��ا�ال����يديولوجيات�

�و  �والنقاش �للسؤال �الدوام �ع�� �قابلة �وا��دالبكو��ا ����. املراجعة ��و�مشاركة �التأييد �أن �أخرى، �عبارة

� �و�عتقادات ��راء �موضع��doxaصناعة �فيھ �املحمولة �القّيم �ستضع �مع�ن �رأي �وتصديق �آثار�تأييد الن

  :للمز�د،�ُينظر. ص��ورة�دائمة

ADHÉSION dans: La Nouvelle Rhétorique … Traité de L'Argumentation, 2 vol. 

ADHÉSION dans : Le Dictionnaire du Littéraire, Sous la direction de Paul Aron & Denis Saint-

Jacques & Alain Viala, Paris, P.U.F, 2e éd., 2010, p. 6-7.  
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Intensité-:ع���مستوى�التفك���فحسب�–يؤكد�ب��ملان–مف�وم�الشدة��� ؛�انھ�ال�يقتصر�ع���تحصيل�نتائج

عن�ترجيح�رأي؛�فكرة؛�فرضية�او�أطروحة�واحدة�أك���من�غ���ا،�بل�وغالبا�ما�سوف��وال�ا����عالن�فقط

  :للمز�د�ُينظر. ن�ي�ب���عليھ�اثارتھ�من�البدايةيف�����عز�زه�ا���الدفع�نحو�انتاج�الفعل�الذي��ا

La Nouvelle Rhétorique … Traité de L'Argumentation, Tome 1 : les cadres de l'argumentation. 
  

Procédé-:وجھ��� �ع�� �ا��ديدة �البالغة �نظر�ة �و�� �عامة؛ �وا�ِ��اج �البالغة �علوم ��� ��سا��� �املف�وم �ذا

ا��صوص؛�و�ش�ا���الذي�لطاملا�جرى�التقليل�من�قيمتھ،�و�التا��،�من�قيمة�البالغة�ع���السواء،�وذلك�

�ا��ط �قلب ��� �غاية �ا�� �الوصول �لغرض �او�مسلك �وسيلة �مجرد �انھ �ع�� �اخ��الھ �خالل �وا��طاب�من يب

 
ً
�عموما �عل��ا،�. البال�� �الضوء ��سليط �ا�� �ت�ت�ا �زميلتھ �مع �ب��ملان �س�� �ال�� �املشا�ل �احدى ��ذه ف�انت

  . وإلعادة�مراجعة�تار�خ�البالغة�والتقليد�ا�ِ��ا������جينالوجيا�الفكر�الغر�ي

نصيغ���ا�تفك��نا،�و�ش�ل��،�أي�باألساليب�ال���styleع����ذا�املف�وم�عن�مجمل�عمليات�التعب�������سلوب�

� �القول �ش�ل �من �تبدل �ما
ً
�كث��ا �ال�� �وميولھ �وتوج�اتھ �القول�l’énoncéنماذجھ �طر�قة �ع�� �وتؤثر ؛

l’énonciationبرمتھ�� �للواقع �رؤ��نا �صياغة �إعادة ��� �و�التا��، �ا��طابية، �املمارسات �انتاج ��� . ومفعولھ

  :للمز�د�ُينظر

La Nouvelle Rhétorique … Traité de L'Argumentation, Tom 1, p. 204, Tom 2, § 96 La rhétorique 

comme procédé. 

FIGURE & RHÉTORIQUE dans : Le Dictionnaire du Littéraire, p. 291-292 & p. 676-678.  
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