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ترجمة :جمال الدين العمارتي

*

مقدمة
معلوم أن تحليل الخطاب ،من جهة ،ونظريات الحجاج أو البالغة ،من
جهة أخرى ،لم يتعايشا على الدوام .ففن اإلقناع كان يبدو مدنسا بمقاصده،وال
يأبه كثيرا للمحددات االجتماعية ولعالقات السلطة لكي يسترعي انتباه محللي
الخطاب األوائل.2فهؤالء بتأثير من بيشو ) Pêcheux (1969كانوا يسعون إلى
الكشف في النص عن األيديولوجية المؤطرة له ،ويدينون سراب الذات المتحكمة
في الدالالت .فلم يكن بوسعهم ،استلهاما لفوكو وألتوسير وغيرهم ،إال أن
يتجاهلوا البالغة الجديدة لبيرلمان [ ]Perelmanو[أولبريخت] تيتيكا
[ ،]Olbrechts-Tytecaالمستلهمة من أرسطو ،رغم صدورها منذ .1958
وإذا كانت هذه "المدرسة الفرنسية" األولى قد تراجعت تدريجيا مفسحة المجال
لمقاربات أقل أيديولوجية ،فإن توجهات تحليل الخطاب التي نشأت في
الثمانينياتوال سيما سنة 1990واصلت ارتيابهامن التقليد البالغي،رغم أنه كان
مصدرا للدراسات حول اللغة بأبعادها العملية والتلفظية والتواصلية .ويعبر

*

باحث مغربي متخصص في لسانيات التواصل والترجمة.
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دومينيك منغينو [ ]Dominique Maingueneauعن هذا االحتراز عندما
يسجل في تقريره التركيبي الهام لسنة :1991
تظل ما بين البالغة وامتداداتها الحديثة (مختلف تقنيات التواصل
الفعال واإلقناع،)...وتحليل الخطاب ،قطيعة غير قابلة لالختزال :فإذا كانت
األولى تفترض موضوعا سياديا "يستعمل" "إجراءات" تخدم غاية
صريحة ،فإن الثانية تعتبر أن أشكال الذاتية متضمنة في شروط
إمكانيةتَشكل خطابي ).(1991: 234
ويبدو أن مسألة الفاعلية ،العزيزة على البالغة ،هي إلى حد كبير مصدر
هذه القطيعة.3كما أن الحجاج البالغي4مرفوض كذلك ألنه ،في التقليد األرسطي،
يتأسس على كليات،وينغمس فيتصنيفات ال زمانية تعريفا.
ورغم ذلك فإن محاوالت التقريب بين مجالي الدراسة بدأت ترى النور
بالتدريج .والجدير بالذكر أن تكامل أو (اندماج) البالغة والحجاج من
جهة،وتحليل الخطاب من جهة ثانية،يندرج في فضاء أرحب للتفكير ،يقيم عالقة
وثيقةبين اللسانيات والبالغة .ويعود تاريخ األعمال األولى إلى المقاالت الرائدة
لجاكبسون [ )1963( ]Jakobsonوجماعة "مو"[ )1970( ]groupe μالتي
انكبت أساسا على التحليل اللساني للصور من المنظور البنيوي السائد آنذاك.
لكن رغم إقرار التيارات المنحدرة من العلوم اللغوية بالطبيعة الحجاجية
للصور ،فإنها انكبت أساسا على العبارة ( )elocutioدونما اهتمام بفعل اإلقناع
في كليته .كما أن التيار المسمى بـ "تيار الحجاج داخل اللغة"-الذي أسسه كل
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من أنسكومبر و ديكرو [ ،)1988( ]Anscombre et Ducrotوالذي نعلم
بأنه نظرية تداولية-داللية حريصة على أن تبين بأن التوجيه الحجاجي
للملفوظات يحدد معانيها – هو من أدرج بشكل مكثف مفهوم الحجاج في إطار
علوم اللغة .فالحجاج بهذا المعنى عنصر مكون للغة وليس للخطاب .أضف إلى
ذلك أن ديكرو ( )2004يلح على أنه يهتم بالحجاج اللساني باعتباره تسلسال
للملفوظات وليس باعتباره لوغوس ذا مسعى إقناعي حيث الكالم عقل أيضا.
هذان التياران – الدراسة اللسانية للصور،والحجاج داخالللغة-يفتحان مجاالت
خصبة للبحث ،لكنهما ال يصدران عما نروم إنجازه هنا :ربطلسانيات
الخطاب،وبالضبط التيار الفرنسي لتحليل الخطاب،بالحجاج البالغي.
رؤى نظرية
مكانة الخطاب داخل نظريات الحجاج :البالغة الجديدة والتداولية-الجدلية
قد يكون مجديا التذكير بأن أخصائييي الحجاج هم من اهتموا في البداية
بالطابع اللساني لتخصصهم .فمقابل الدراسات المتمركزة حول الحجة وصحتها
المنطقية (مثل المنطق غير الصوري) نجد تيارات تضع في قلب انشغاالتها
الجانب التواصلي واللغوي للحجاج البالغي .وأبرز األمثلة على ذلك ،البالغة
الجديدة لشاييم بيرلمان ولوسي أو لبريخت تيتيكا ( .) [1958] 1970فالمؤلفان
ينطلقان من الدينامية التي تصل خطيبا بمست َمع،ويخصصان حيزا هاما من
تفكيرهما للطابع اللفظي للتقنيات التي تروم إيقاع التصديق.فدراسةعناصر
اللغة،

المتعلقة

بالجهاز

التلفظي

والمخا َ
طب

والمعجم

والتوجيهات
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والمؤهالت...الموجودة في حوزةالمتكلم ،ذات قيمة كبرى لتحليل الخطاب
اإلقناعي ،لكنها تتم لديهما ،كما بينت ذلك في سياق آخر (أموسي  ،)2002على
قاعدة جهاز مفاهيمي اقترض من تصور تقليدي للسانيات والنحو .فضال عن أن
الفصل المعنون بـ " َع ْرض المعطيات وأشكال الخطاب" ال يركز علىتصنيف
الحجج والمواضع التي لها اليد العليا؛ إذ يظل كل من العملين منفصال ومستقال
بذاته .ومنذئذ ،فإن األفكار حول دور اللغة لم توضح إال بطريقة غير مباشرة
طريقة االشتغال اإلجمالية للخطاب اإلقناعي،ولم تفض إلى ممارسة
تحليلية،وهو ما لم يكن يهم شاييم بيرلمان؛ فهو الفيلسوف وفيلسوف القانون ،لم
عرضيا.
ي اللغة إال اهتماما َ
يكن ليول َ
واألمر ليس كذلك بالنسبة للتداولية-الجدلية التي تتأسس على منجزات
فلسفة اللغة التي وضعها أوستن وسيرل قصد تكييفها مع رؤية معيارية للحجاج
باعتباره سيرورة لفظية تسعى إلى تسوية الخالفات من خالل النقاش النقدي
الذي يتأسس هو اآلخر على معايير عقالنية .إن المقاربة التحليلية«تداولية من
جهة كونها تعتبر الخطاب تبادال ألفعال اللغة ،وهي جدلية من جهة كونها تعتبر
هذا التبادل سعيا ممنهجا إلى تسوية اختالف في الرأي» (فان إمرين [ van
.)291 :1996 ]Eemerenوبدقة أكبر ،فإن الطرفين خالل نقاش نقدي،
يفحصان معا مقبولية وجهات النظر المتعارضة خالل مواجهةمنضبطة .وهما
بذلك يتفحصان إلى أي حد تبدو المواقف المعبر عنها معقولة للمتكلمين
الحاضرين،على ضوء الحجج المضادة التي يدلي بها كل منهما .ويجري التبادل
على أربع مراحل أو أطوار تجتازها السيرورة الحجاجية :المواجهة (بروز
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الخالف) واالفتتاح (االنخراط في إجراءات الحل انطالقا من الحد األدنى من
المقدمات المشتركة) والحجاج (الدفاع عن وجهات النظر ودحضها) والخاتمة
(تحديد الطرفين للنتائج التي من شأنها أن تؤدي إلى تسوية الخالف) .ويكون هذا
تؤمن السير الجيد
النقاش النقدي ذو المراحل األربع خاضعا لقواعد عشرة َ
للتبادل العقالني وحيث يعد كل انتهاك مغالطة.ولكي يتسنى إعادة بناء الحجاج
انطالقا من المعطيات التجريبية (وبالتالي انطالقا من الخطاب في ماديته) يجب
تعيين مختلف أفعال اللغة ،الواردة في كل طور من األطوار السالفة الذكر (فان
إمرين و كروتندروست .)1984van Eemeren and Grootendorst
وتنقسم أفعال اللغة هاته إلى أربعة أصناف :إثباتية و التزامية وتوجيهية
وإعالنية ،وكل منها يقوم بدور مخصوص ،وحاسم إلى هذا الحد أو ذاك ،في كل
طور من أطوار النقاش النقدي (هناك جدول إجمالي في الصفحة  289من فان
إمرين  .)1996إن تحديدهذه األفعال اللغوية وتحليل تسلسلها و تهيكلها ي َمكن
من االستجابة إلى متطلبات الوصف التي تستدعيها التداولية-الجدلية.وتقييم مدى
احترام القواعد النقدية أو خرقها يتيح تحقيق البعد المعياري للتداولية-الجدلية:
إنه يتيح تقييم التبادل الحجاجي من خالل التحقق مما إذا كان قد تم استيفاء
المعايير العقالنية واألخالقية الضرورية لحل الخالفات .وباختصار ،يتعلق
األمر ههنا بمقاربة تعتبر بأنه يجب على نظرية الحجاج أن يكون لها تجذر قوي
داخل تداولية األفعال اللغوية؛ وهي في اآلن نفسه تسعى صراحة إلى أن تكون
معيارية ،فال يتعلق األمر فقط بوصف كيفية حصول الحجاج اللفظي في
الميدان ،بل على العكس تماما ،يتعلق األمر بتقييم السير الجيد للنقاش
النقدي وتقديم المعايير الكفيلة بضمان نجاحه.
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هذان النموذجان الكبيران– البالغة الجديدة والتداولية-الجدلية – ال شك في
أنهما غير متنافرين ،لكنهما يفرضان نفسيهما سواء بسبب انتشارهما الواسع أو
لكونهما يقدمان أسلوبين مختلفين جدا في تملك مقاربات لسانية كفيلة
بمنحنظريةحول الحجاج البالغي أحدَاألبعاد المكونة لها .من هنا وجود تقاطعات
بين المقاربتين .فكلتاهما تمنح األولويةلتبادل ينبني على العقل الذي بموجبه
يستطيع المتخاطبان التوصل إلى إيجاد نقطة التقاء بينهما .ويبدو المحاجج في
هذا اإلطار كائنا عاقال يتَّبع ،عن وعي وعلى نحو إرادي ،استراتيجيات لإلقناع
أو يلجأ إلى تبادل نقدي ،بغية الحصول على اتفاق حول ما هو معقول – األمر
الذي قد يبدو معقوال ومقبوال من لدن كافة المتخاطبين .غير أن البالغة الجديدة
تبرز مختلف العناصر التلفظية والمعجمية والنحوية...القادرة على إتاحةإجراء
دراسة وصفية لألداء الحجاجي في إطار تواصلي.كما أنها توضح خصائص
مختلف العناصر الخطابية التي عندما تنضاف إلى استعمال الحجج والمواضع،
وتستخدم على نحو مالئم ،قد تبدو ناجعة في مسعى إيقاع تصديق العقول لدعوى
ما .أما التداولية-الجدلية لمدرسة أمستردام فإنها تعتمد على نظرية أفعال
اللغةلكي تمنح أسسها الخطابية نموذجا معياريا للحجاج.وسنسعى من خالل
هذاالنموذج المزدوج إلى استشفاف أوجه اندماج الحجاج في تحليل الخطاب ،أي
ما يميز النظرية الموسومة بـ "الحجاج في الخطاب"(أموسي ،)[2000] 2010
من خالل مواجهتها مع منجز "التحليل النقدي للخطاب"

(Critical

) Discourse Analysisالجديد والمثير الذي قدمه فيركالو و فيركالو
 )2012( Fairclough et Faircloughوتجدون تنظيراته و شروحاته في
هذا العدد من المجلة.5
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مكانة الحجاج داخل تحليل الخطاب
عندما يتعلق األمر بالحجاج واللغة فإن تحليل الخطاب يغير اآلفاق ويعكس
التراتبيات– وذلك عندما يأخذ بعين االعتبار المكون الحجاجي .فهو ال يروم
استجالء األبعاد اللغوية للحجاج قصد إثراء نظريته ،بل يسعى إلى النظر في
الكيفية التي بها يمكن للتحليل إدماج المكون الحجاجي قصد توضيح طريقة
اشتغال الخطاب في مقام معين على نحو أشمل ما أمكن .فموضوع البحث صار
هو اللغة قيد االستعمال في مقام محدد ،بأبعادها السوسيو خطابية ومن خالل
الوظائف المتعددة التي يمكن أن تقوم بها في الفضاء االجتماعي.
من هذا المنظور ،خصص دومينيك منغينو

Dominique

Maingueneauمكانة للحجاج في مؤلفه حول "تحليل الخطاب" (،1991
 ،)228-250حيث عرفه بأنهبحث في «آليات التلفظ التي تصل تنظيما نصيا
بموضع اجتماعي محدد» ( .)13 :1991وهو يدمجه في فصل حوالالتساق
الخطابيحيث يشكل الحجاج عامال ذا أفضلية ،وفقا لوجهة نظره .إنها أول
محاولة في المجال الفرنسي ،حسب علمي ،لتمثل الحجاج في إطار تحليل
الخطاب-6وهي محاولة هامة لكنها ظلت دون تتمة في األعمال الالحقة لمنغينو.
فهو يبرز المشكلةالتييطرحها كل تحليل للحجج عندما تؤخذ في ذاتها ،أي مشكلة
التحليل الحجاجي "الذري" (بالنتان :)258 :1995
ليس من الصعب الكشف عن بنية منطقية في مثل هذه الملفوظات
[أي اإلشهارية] ،لكن عندما نكتفي بذلك فإننا نظل بعيدين عن الطبيعة
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المركبية الفعلية للخطاب .فال يكفي استخالص هيكل منطقي ،بل من
الضروري تحديد وظيفته داخل الخطاب قيد الدرس ووضعه ضمن
السجل الذي يمنحه المعنى ،وتعيين النمط والجنس الخطابيين اللذين
يندرج في إطارهما هذا الحجاج ،وفي أي طور من أطوار التنامي
النصي؟ وما هي البنيات اللسانية التي يندرج في إطارها؟ وما هي
تأثيراته التداولية؟ وما هي المعايير والمقدمات التي يتم استدعاؤها؟ وهل
هي صريحة؟ إلخ ()230 :1991
إن المقاربات الحريصة على أن تأخذ بعين االعتبار اللغة في ماديتها ،تؤكد
أن الحجج تبنى في ثنايا الخطاب وال تأخذ معناها إال داخل الشبكة التخاطبية
واإلطار التواصلي اللذين تندرج في إطارهما .وانطالقا من هنا يجب النظر في
كيفية ائتالفها داخل النص،وكيف يقوم النص بإدماجها داخل دينامية حيث
تستنفر مساعي التأثير على اآلخر أساليبَكالميةمختلفة ،وتعيين الصيغ التي
يندرج وفقها الخطاب داخل تبادل إجمالي في عالقته بحجج معدة سلفا ،وتحديد
الوظائف االجتماعية التي يقوم بها الخطاب داخل فضاء سوسيو-ثقافي
مخصوص.
من هذا المنظور ،ال يمكن لتحليل الحجج أو الترتيب اللفظي الستدالل
منطقي أن يفصلها (الحجج) عن الخطاب الذي تنبني في إطاره .فيتعين في
مرحلة أولى ،ال محالة ،استخراجها من متن هذا الخطاب :يقوم القارئ /المحلل
بالكشف عن ترسيمة مجردة انطالقا من آثار لغوية،وردها إلى نموذج
معروف.وعلى هذا المنوال يمكن إعادة بناء ترسيمة تحيل على ترسيمة حجة
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المماثلة  analogieأو القياس اإلضماري أو الحجة باالستتباع أو قاعدة العدل.
وبمجرد ما تتم إعادة بناء هذه الترسيمة ،يجدر أن ننظر كيف يحتضنها الخطاب
الذي يمدها بالمعنى والقوة .وباختصار ،ال يتعلق األمر بتحديد الحجج وتصنيفها
بواسطة صنافة موضوعة سلفا ،وال بتقييمها ،بل بالنظر إلى كيفية إدراجها
داخل الخطاب .نشير إلى أن اللوغوس باعتبارهعقالوخطابا ،يجد في هذا
اإلجراء وحدته المثلى .فمن خالل األخذ بعين االعتبار الترسيمات المجردة
لالستدالل (التي ال يهتم بها محللو الخطاب) واإلجراءات الماديةلصوغ الخطاب
(التي يهملها منظرو الحجاج) ،يصبح ممكنا توضيح موجهات استعمال اللغة في
المقام بعد أن تدمج فيها مساعيها في التأثير.
مقاربة سوسيو-خطابية للحجاج
من المنظور السوسيو-خطابي الذي يتبناه باإلجماع محللو الخطاب من
مختلف المشارب ،ال يتم التركيز فقط على صياغة الحجج ،بل وكذلك على
القيود المؤسساتية وثقل المعتقدات الشائعة واأليديولوجيات ومالعبات السلطة.
لذلك يتعين على التحليل أن يستخرج العناصر المكونة للحجاج الخطابي من
خالل

إرجاعها

إلى

مقام

خطابي،وعالقات

مكانية،وخطاب

بيني

[ ]interdiscoursمشبع باألفكار المسبقة والحجج الجاهزة .بمعنى أن الحجاج
يبدو كأنه مص َّمم وفقا لقيود اجتماعية ويصمم بدوره المجتمع.
من هنا فإن المحاجج ال يمكن أن يمارس إرادته إال داخل األطر االجتماعية
والمؤسساتية التي يتمظهر كالمه داخلها – على الرغم من أن هذه القيود تظل
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متوارية عنهخلفالعادات (أواالستعدادات القبلية) وخلف البديهيات التي تطبع
القوى االجتماعية-السياسية الكامنة وتخفيها .وقد نتساءلعما تؤول إليه في إطار
هذا المنظور،مفاهيمتمثل أساس الحجاج البالغي ،وهي الوجهةوالمشروع
واالختيار واالستراتيجية والتصديق الحرللمست َمع وبالتالي الفاعلية.ويبدو لي أن
شارودو ( )15 :2007قد أحسن صياغة الحل لهذا المشكل :إذا كان «مقام
التواصل يؤثر جزئيا على الفاعلين ويمدهم بتوجيهات إلنتاج أفعال اللغة
وتأويلها»،وبالتالي فهو«يساهم في تأسيس المعنى» فإن «كل فعل لغوي يكون
تحت مسؤولية ذات مقيدة بالمقام وفي اآلن نفسه تمتلك الحرية في طريقة
صياغة الخطاب وفقا لما تراه مالئما لمشروعها في الكالم» .أما مارك
أنجينو  )67 :2012(Angenot Marcفيقترح صياغة أكثر صرامة وأكثر
تطرفا من هذا الموقف ،إذيرى بأن اإلقراربوجود حدودللفكر والقول ال يجب أن
يجعلنا ننظر إلى «الناس على أنهم مضلَّلون ومشروطون بالوسط،وأنهم في آخر
المطاف ذوات وهمية أي إ َّم عات أو ببغاوات لواقع اجتماعي مختزل في
احتياجات ومصالح .»...وبعبارة أخرى فإن الضوابط والمحددات االجتماعية ال
تعيق إمكانية تبادل حيث تنخرط الذوات في مشروع للتأثير المتبادل،وحيث
ينجز المتكلم اختيارات حرة يكون ملتزما بهابشكل تام.فنكون ههنا بصدد فاعلية
البالغة التي تفترض بأن المتكلمين قادرون على المبادرة والفعل اللذين من
خاللهما يمتلكون بعضا من القدرة على إحداث تأثير على الواقع؛ وتفترض بأن
هذه الحرية تستلزم مسؤولية.
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هكذا يتحققانتقال ثالثي :االنتقال الذي يغوص باالستدالالت المجردة داخل
االشتغال اإلجمالي للخطاب دون إحاللها فيه؛واالنتقال الذي يغرقالحجاج في
فضاء اجتماعي يتضمن معايير وقيودا مؤسساتية ومالعبات السلطة،
تقيده(أيالحجاج)دون إضعاف فعالإلقناع؛ واالنتقال الذي ينزع عن المحاجج
سطوته المطلقة ،من خالل إبراز القوى االجتماعية التي تشرطه ،دون أن تنزع
عنه حريته و مسؤوليته .فمن هذا المنظور يستطيع تحليل الخطاب أن يتبنى
الحجاج البالغي من خالل محو التعارضات التي تبدو ألول وهلة كأنها تفصلبين
المجالين بصورة مستعصية.
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الحجاج في الخطاب والبالغة
يبدو لي أن باتريك شارودو ،من بين محللي الخطاب ،هو األقرب إلى هذا
البرنامج عندما يتحدث عن «إشكالية التأثير» ( )I :2009إذ يقرر بأن «الحجاج
يندرج في إطار إشكالية عامة للتأثير ،فكل ذات متكلمة تسعى إلى تقاسم كونها
الخطابي مع اآلخر» ( .)14 :2007فهو يعمل على دراسة السيرورات اللغوية
«من منظور الذات الخطابية»أي من خالل تفحص «المشكالت التي تواجهها
في معرض سعيها إلى إقناع شخص ما :كيف يتم ربط االتصال باآلخر ،أي
موقع للسلطة يجب تبنيه إزاء اآلخر ،كيف نؤثر في اآلخر ،وبالتالي
كيفنرتبقوله».يلح محلل الخطاب بذلك على ضرورة افتحاص المساعياللفظية
للتأثير على اآلخر والتي ال تنحصر في استعمال الحجج أو نماذج التسلسل
الحجاجي .فهو ينظر إلى هذه المقاربة باعتبارها اندماجا تاما للحجاج داخل
تحليل الخطاب ،كما يعبر عن ذلك بوضوح في خاتمة مقاله لسنة .2008
غير أن شارودو يرى في البالغة حقال معرفيا متجاوزا،ويقترح استبدالها
بالعلوم اإلنسانية المعاصرة ،كما أن تحاليله للخطاب السياسي تركز باألساس
على الموجهات التييجد الفرد نفسه من خاللها مطوقا بمشروع قسري يكون
المحاجج فيه ملزما بفرض تأثيره .فيبدو الحجاج ،باعتباره حمال على
االعتقاد،مو َّجهاللتحكم في اآلخر أكثر مما هو دخول في حوار معهمقيد جزئيا،
لكن حيث يقوم الشريك بدور ويستطيع التعبير عن حريته .لذا يمكن القول إن
أخذ الحجاج بعين االعتبار ،بالنسبةلرائد تحليل الخطاب ،ي َمكن أوال وقبل كل
شيء من كشف مالعبات القوة وإبراز عالقة الخطاب بالسلطة.
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إذا كانت نظرية الحجاج في الخطاب التي أسعى إلى تطويرها انطالقا من
خالصاتي األولى لسنة 2000تتقاطع مع هذه األعمال فإنها تؤكد صراحة وبقوة
على اإلرث البالغي (وخاصة إرث شاييم بيرلمان) .فهي تستعيد البالغة من
حيث إنها تفاوض حول االختالف (ميير )11 :2004Meyerيحصل في إطار
التبادل بين أفراد متموقعين اجتماعيا ومسؤولين عن اختياراتهم .فضال عن أن
نظرية الحجاج في الخطاب تقترض،بشكل واضح ،إطار التفكير من أرسطو.
فاألمر يتعلق بافتحاص الطريقة التي يتفاعل بها الناس ويتبادلون التأثير عبر كل
الوسائل الكالمية المتعلقة باللوغوس واإليتوس والباتوس ،ويتعلق األمر كذلك
بوضع هذه التبادالت داخل أطر مؤسساتية وأجناس خطابية على الرغم من أن
التقسيم الثالثي المتمثل في الجنس االستشاري واالحتفالي والمشاجري يبدو غاية
في النقصان بالنظر إلى التنوع الشديد للخطابات المتداولة في الفضاء المعاصر.
ومع ذلك فإن البحث ،كما سبق القول ،يتم من خالل منهج تحليلي يستقصي
اللوغوس والباتوس واإليتوس بفضل األدوات التي أنجزتها علوم اللغة
المعاصرة من مثل اللسانيات التلفظية والتداولية والحجاج في اللغةودراسة
التفاعالت الكالمية ،إلخ.
الحجاج باعتباره بعدا مكونا للخطاب
يجب في اآلن نفسه التشديد على أن مساعي التفاعل وإيقاع التصديق ال
صد اإلقناعي حيث تتجلى متواليات
تحصل بالضرورة في الخطابات ذات المق َ
حجاجية واضحة المعالم .فمفهوم الحجاج ههنا يتسع إلى أقصى حد ليشمل
أجناس الخطاب التي تدافع بشكل صريح عن أطروحة أو تدحضها،وكذلك تلك
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التي تكتفي بتوجيه طرائق النظر و التفكير .فكل كالم ينزع نحو تقاسم وجهة
نظر أو طريقة للتفاعل مع موقف ما أو إدراك وضع معين .وتكون صيغ
االستدالل فيه مبلورة إلى هذا الحد أو ذاك وجلية بهذاالقدر أو ذاك.وغالبا ما
تتجلى الوجهة التي يتخذها الخطاب ،في آثار لغوية (الموجهات والقرائن القيمية
و الروابط )...دون أن تبرز حجة صورية .وفي بعض األحيان ،ال تبرز هذه
الحجة إال بصيغة مضمرة ،مما يتطلب اللجوء إلى الخطاب البيني ليتسنى إعادة
صد الحجاجي للخطاب وبعده الحجاجي (أموسي
بنائها .ولم أضع الفرق بين المق َ
 2010 ،2005ب) إال توخيا للتمييز بين الخطابات ذات المقصد اإلقناعي وتلك
التي تروم فقط التوجيه أو االستشكال أو التقاسم .والجدير بالمالحظة أن هذا
التمييز (المثير للجدل – انظر نقد رافائيل ميشلي) يحيل على مالحظة لدومينيك
منغينو ،لم تستثمر جيدا ،حول تحديد الملفوظات الحجاجية المحضة« :أال تمتلك
كل الملفوظات ،بهذا الشكل أو ذاك ،بعدا حجاجيا؟ للتغلب على هذه الصعوبة
يجب على العموم التمييز بين الحجاج المباشر والحجاج غير المباشر ،فوحده
المباشر ينتج متواليات تصنف على أنها حجاجية» (.7)228 :1991
ويستعيد هذا التصور للحجاج بصيغه الخاصة تصور غرايز Grize
( )1990الذي يرى في الحجاج شكال من أشكال التأثير على تمثالت اآلخر
وبالتالي على آرائه ومواقفه بواسطة خطاطات؛ ويستعيد كذلك تصور فينيو
 Vignauxالذي يعتبر أن «التلفظ يعود إلى الحجاج لسبب بسيط مرده أننا
نختار القول أو التعبير عن بعض المعاني دون األخرى» (.)91 :1981
وبالمقابل فهو يثير اعتراضات آخرين إذ ،على غرار كريستيان بالنتان
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 ،Christian Plantinيشجبون «انحالل الحجاج في اللغة» (،)34 :2005
انحالل يسعى بالنتان إلى الحيلولة دون حصوله من خالل اقتراح نموذج
حواري يتأسس على «مواجهة بين وجهات نظر متعارضة في الرد على السؤال
نفسه» ( .)53 :2005أكيد أن هذا النموذج متوافق مع التقليد المنحدر من
أرسطو الذي ال يتصور الحجاج إال حول قضية محل نزاع .لكننا نستطيع أال
نرى فيه سوى حالة من بين حاالت أخرى ممكنة .فالخطابات ،في إطار تصور
حواري مستوحى من باختين  ،)1977( Bakhtineتتماثل وتتعارض وتتواجه،
فهي تؤلف تشكيالت متحركة تعرض وجهات نظر متباعدة أو متكاملة أو
متطابقة حول القضايا موضوع النقاش ألعضاء من مجتمع محدد .أما تعارض
الخطابات الصريح والقوي فال يعدو أن يكون سوى قطب من بين أقطاب
التواصل الحجاجي .وهو يتخذ صيغا أخرى من مثل الزيادة في درجة التصديق،
في الجنس االحتفالي (بيرلمانوتيتيكا  ) [1958]1970أو االشتراك في بناء
الردود.لذا يمكن القول إن المواجهة بين وجهات النظر ،خاصة عندما يتعلق
األمر بالسجال ،ال تشكل سوى قطبا واحدا من أقطاب الحجاج ،أما القطب اآلخر
فهو البعد الحجاجي للخطابات التي ت َحور طرائق في التفكير والنظر
واإلحساس ،دون أن تعبر صراحة عن مسعاها اإلقناعي.
وتوسيع تعريف الحجاج في هذه الحالة يؤول إلى اعتبار الحجاج أحد
مكونات الخطاب .والمقصود بذلك أن الخطاب ،إذا كان يحتوي على عناصر
هي من مكوناته بالضرورة من حيث هو خطاب ،فإن الحجاج جزء منه ،مثله
مثل التلفظ -أي استعمال اللغة من لدن ذات متكلمة ،أو الحوارية
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 –dialogismeالذي ينطلق من أن كل لفظ هو جواب عن لفظ اآلخر .فالتيار
الذي نشأ عن أعمال إميل بنفنيست  Emile Benvenisteكشف عن مكونات
التلفظ وطريقة اشتغاله ،في إطار التبادل بين المتلفظ (ين) والمتلفظ له
(لهم).وعلى إثر ذلك تم تجديد التفكير في مسألة الذاتية من منطلقات خطابية
بهدف النظر في كيفية اندراجها داخل اللغة من منطلقات قيمية أو أكسيولوجية،
حتى في حالة االمحاء التلفظي الذي ينزع إلى محو الذاتية .ومن جهة أخرى فإن
مفهوم الحوارية الباختيني الذي استعيد وتم تتميمه بمفهومي التناص و الخطاب
البيني  ،قد مكن من إدراك النص في إطار تداول الخطابات التي يساهم فيها ،من
خالل إبراز كيفية انبنائه تبعا لكالم اآلخر،وكيف يتشكل نسيجه على خلفية ما
قيل سلفا .أما التداولية فقد ألحت على أن القول فعل :الكالم إنجاز لفعل؛
فحجاجية الخطاب– باعتبارها بعدا تكوينيا ،ليس للغة (ديكرو) بل للخطاب -تقع
عند مفاصل كل هذه المكونات (أياستعماالللسان في مقام معين،والحوارية،
والكالم باعتباره فعال) :إن التبادل الكالمي يوضح األشياء بطريقة معينة ،فهو
يعزز طريقة النظر إليها أو يغيرها كما أنه يعزز القيم المشتركة،أساس التبادل،
أو يحورها أو يغيرها.
مقاربات وصفية ومعيارية
وبصفة عامة يمكن القول ،بالنتيجة ،إن نظرية الحجاج في الخطاب تقترح
إدماج الحجاج البالغي في تحليل الخطابكما يتجسد في ممارسة تحليلية معينة،
أي تحليال ال هو بالمعياري وال هو بالنقدي ،بمعنى أنه ال ينشد تقييم الخطابات
التي يتفحصها،أو إدانتَها .فعلى عكس "التحليل النقدي للخطاب" الذي يقدم نفسه
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بأنه جزء ال يتجزأ من مشروع نقدي نما في إطار العلوم االجتماعية ،ال يمتلك
تحليل الخطاب المعاصر«على الطريقة الفرنسية» (الذي يختلف على هذا
المستوى عن المدرسة الفرنسية األولى لتحليل الخطاب) برنامجا أيديولوجيا
معدا سلفا .ذلك بأنه يت موقع داخل منظور يعتبر أن نظرية الحجاج في الخطاب
تتمفصل مع نظريات الحجاج على نحو يختلف تماما عن مقترحات فاركلوف و
فاركلوف ( انظر مقالهما في هذا العدد من المجلة ،فاركلوف و فاركلوف
 .)2012فالمدافعون عن "التحليل النقدي للخطاب" قد جددوا فعال هذا المبحث
من خالل ارتكازهم على نظريات الحجاج وبالخصوص علىالتداولية-الجدلية في
جانبها المعياري .وقد مكنتهم إعادة بناء الحجاج الذي يرد في الخطابات
السياسية ،من قياس الصحة المنطقية لالستدالالت المو َّجهة لآلخر ،والكشف عن
كل ما يحيد عن القواعد الجيدة للمداوالت بمعناها األرسطي والهابرماسي في آن
معا .فالمداوالت ههنا تربط العقالنية بأخالق النقاش .والحجاج الذي تستعمله
خطابات تسعى إلى إتاحة المداولة باعتبارها تبادال ممنهجا يتمحور حول
االختيارات واألعمال الجماعية التي ينبغي إنجازها من أجل الصالح العام ،مكن
المدافعين عن "التحليل النقدي للخطاب" من كشفبعد أساسي للخطاب السياسي
بشكل نقدي ،كما مكنهم من الحكم على الممارسات الخطابية بناء على معايير
حجاجية معدة سلفا.
وعلى العكس من ذلك ،فإن الحجاج في الخطاب ،منضافا إلى تحليل
الخطاب على الطريقة الفرنسية ،يروم وصف الطريقة التي بها يشتغل الخطاب
ويقوم ببعض الوظائف في الميدان ،دون إصدار أي حكم بشأنه .فإذا كان
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الحجاج في الخطاب يرتكز على نظرية في الحجاج ،فإن األمر ال يتعلق
بالمنظور المعياري للتداولية-الجدلية ،بل بالحجاج البالغي باعتباره دراسة
لآلليات التواصلية والتقنيات الخطابية التي تتيح إيقاع التصديق بموقف
معين.وعلى عكس أعمال نورمان فاركلوف التي تساهم في مشروع للنقد
السوسيولوجي من خالل الكشف عن أساليب التضليلوعن أيديولوجيات سياسية
ضارة داخل الخطابات ،فإن "الحجاج في الخطاب" ال يمتلك رسالة محددة وال
يرغب في أن يتموقع أيديولوجيا أو سياسيا بشكل قبلي.
يمكن الحديث عن منهج "وصفي" من حيث إن األمر يتعلق باستحضار
دينامية بطابعها المركبي الخاص بها ،دون مقابلتها مع معيار مثالي؛ فـ
"الوصفي" يتخذ معناه ههنا في تعارضه مع "المعياري" .غير أن األمر يتعلق
أوال وقبل كل شيء بممارسة تحليلية تفكك الخطاب لتقبض على مكوناته ومن
ثمة تعيد،خلف التجسيد المادي للسطح ،بناء النموذج الذي يسنده و المنطق الذي
يحقق حركيته داخل مقام سوسيو-مؤسساتي معين .وبذلك فهيتتيح معاينة اشتغال
خطابي منتظم بذاته،وتستجلي نسقا ال يتراءى للعين المجردة .وهي تتوخىالكشف
عن المنطق الخاص المتحكم في بلورة الخطابات الملموسة ،دون إصدار أحكام
بشأنهبناء على معايير كونية للصحة.وهي تأخذ بعين االعتبار تنوعها
واختالفاتها والروابط والقطائع التيتقوم بينها .فإذا ما اعتبرنا بأن الحجاج "ليس
فضاء فارغا تنبني داخله برهنة ما" بل "تَدَخل في خطاب اجتماعي مشبع
ومتنافر" (أنجينو )67: 2012فإن التعبير بالكلمات عن االستدالالت وتدبيرها
يتغير وفقا لألوساط والثقافات والعصور،حيث تتجلى هذه االستدالالت .مارك
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أنجينو ( )42 :2012يوضح جيدا هذا الجانب بتبنيه لمنظور تاريخي ،إذ يالحظ
إلى أي حد "قد تبدو صادمة للمحْ دَثين تلك االستدالالت التي كانت تستعمل في
الماضي لحث مست َمع على قبول دعوى و"تبنيها"" .بيرلمان من جهته يرى بأن
مفهوم العقالني – ما يبدو راجحا لجماعة ما ومقبوال لديها-نسبي و متغير.
وبذلك ال وجود لمقاييس للصحة مطلقة ،تمكن من وسم اآلخر بالالعقالنية
وإدانة أساليبه في االستدالل ،بل عقالنيات متعاقبة ينبغي تقييمها بناء على
منظومات االعتقاد وأنماط التفكير السارية في الفضاء الذي يساهم فيه الخطاب
موضوع الدرس.
هذه هي المبادئ التي أرغب حاليا التمثيل لها من خالل تحليل ملموس
يتأسس على مكتسبات علوم اللغة ونظريات الحجاج.
التحليل الحجاجي والخطابي :مشاركةحول البرقع ،على سبيل المثال
تحليل حجاجي وتقييمي
لنأخذ مثاال ملموسا من أجل وضع هذه الممارسة التحليلية على المحك ،في
إطار تحليل دقي ( (microanalyseسيتيح لنا إمكانية التمثيل لمختلف النقط
المثارة أعاله .فقد اخترت رسالة تم إيداعها في إحدى منتديات النقاش على
اإلنترنت ،بعيدة كل البعد عن أصول الحجاج التقليدية ،لكنها ال تخلو من َمقصد
إيقاع التصديق في إطار تبادل كالمي بين العديد من المشاركين .يتعلق األمر
بمشاركةتتفاعل مع مقال صادر بمجلة اليسار " "Marianneيشجب ارتداء
البرقع بفرنسا ويدعو إلى سن قوانين بشأنه.8وهناك مطلب نقيض تم التعبير عنه
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بقوة من لدن متصفح (ة؟) بإعطاء المسلمين حرية ارتداء الحجاب الشامل:

«(أنا) مع حرية التعبير وحق المرأة في ارتداء الزي وفق رغبتها.الرجال
بالجلباب في الشارع ،ال أحد يؤاخذهم!!!".9
ماذا سيحصل لو حاولنا إجراء تحليل حجاجي صرف لهذا النص،
مقتصرين فقط على حمولته الحجاجية؟ عندما نقف عند المستوى االستداللي
الخالص نجد أن هذه المشاركةتشتمل على توليفة مزدوجة .األولى تتعلق
بالضمير  ،مقدمته الكبرى ضمنية :حرية التعبير قيمة (ديمقراطية) هامة .وتضع
المقدمة الصغرى بأن اللباس (وهو هنا البرقع أو الجلباب) نمط من أنماط
التعبير الفردي أو الجماعي؛ والنتيجة هي أنه يحق للنساء التعبير بارتداء البرقع.
وتشتمل التوليفة الثانية على حجاج بالمماثلة :أ-البرقع-يماثل ب – الجلباب-
الشتراكهما في الخاصية ج :كالهما لباس خارجي يرتديه المسلمون في الفضاء
العام .فما هو مشروع بالنسبة ل ب يجب أن يكون كذلك بالنسبة ل أ .وبعبارة
أخرى ،إذا كان الجلباب مسموح به في الشارع الفرنسي فيجب أن يكون األمر
كذلك بالنسبة للبرقع بالنظر إلى التشابه ج القائم بينهما.
إذا ما ظللنا ،على مستوى المنطق غير الصوري ،مشدودين إلى
االستدالالت،وحريصين على تقييم صحتها المنطقية من خارج تجسدها
الخطابي ،فإننا نستطيع أن نجري تحليال معياريا بالكشف عن المغالطات .هكذا
يمكن إبراز الطابع المغالط للحجة في االستعمال السيئ للمماثلة .فاألمر يتعلق
بالنظر فيما إذا كان التشابه بين أوبيعلل التعاطي معهما على نحو مماثل ،أم أن
هناك اختالفات بينهما تتطلب غير ذلك .هكذا ،على سبيل المثال ،يمكن
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المحاججة بأن البرقع ،بخالف الجلباب ،ليس لباسا عاديا ،بل عالمة دينية
(انطالقا من أن ارتداءه يكون استجابة لتعاليم مقدسة) .فضال عن أنهيخص
النساء فقط لحجبهن عن أنظار الذكور ،في حين أن الجلباب معطف طويل ذو
كمين ،موصول بغطاء للرأس ،وهو موضة شرقية (ال تمت بصلة إلى الطقوس
الدينية) ،وقد يرتديه الرجال كما النساء .هذه االختالفات المتعلقة بالعالقة
المتباينة التي ل أو ب بالممارسات الدينية ،أقوى من التشابه الذي تم اعتماده في
الحجاجبالمماثلة .فالمحلل يدين إذن اللبس الحاصل ،أي المماثلة الخاطئة التيتعلل
بدون مسوغ التعام َل غير المتكافئ مع البرقع والجلباب بفرنسا .وبذلك نرى بأنه
تورط في النقاش واستساغ دحضه للحجة المقترحة من خالل تقييم صحتها
المنطقية سلبيا.
نرى ههنا المعنى الذي يكتسيه التحليل ،والمتمثل في منهج مزدوج .فمن
جهة ،يستخرج التحليل من متن الملفوظات ترسيمات مجردة من أجل إعادة بناء
االستدالل .وهو يحصل عليها من خالل استخالصها ،بمعنى من المعاني ،من
غشاء الصيغ الكالمية ،فهو يحول الملفوظات إلى قضايا منطقية ،ويعيد
صياغتها باختزال الخطاب .ويمكن القول إن أخصائييي الحجاج ينشدون الهيكل
ال النسيج أي حبكة النص .والمدافعون عن المنطق غير الصوري ال ينفون ذلك،
فهذه الطريقة تبدو لهم،ليس فقط مقبولة بل ضرورية منحيث إنها الوسيلة
الوحيدة الستخراج بنية الحجة وإعادة بنائهاوتقييمها .فالمنهج الثاني ههنا ذو
طبيعة معيارية وقيمية .فمن األهمية بمكان قياس الصحة المنطقية للحجة وفقا
لمعايير محددة سلفا.لذا فإن المنظر للحجاج ،سواء انتسب إلى المنطق غير
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الصوري أو إلى التداولية-الجدلية ،ينصب نفسه رقيبا ،إذ يدافع عن حقوق
العقل ،فيقيس الحجة بمعايير االستدالل الجيد،ويسعى إلى تكريس مثال يكون من
شأنه توجيه الناس في سعيهم إلى التداول والتبادل العقالنيين؛ وبالتالي فإن
التحليل ي َحدبكونه إعادة تركيب للحجج وتقييما لصحتها بناء على معايير محددة
سلفا.
تحليل حجاجي وخطابي للملفوظ في المقام
لكن ماذا لو افتحصنا  ،ليس الحجج في ذاتها بل الملفوظات في مقام معين؟
يتعين أوال العودة إلى جنس الخطاب ليتسنى لنا إدراك الكالم باعتباره فعال،
بإمكانياته وقيوده .يتعلق األمر ههنا بمشاركة رقمية عبارة عن رسالة تمت
المشاركة بها داخل منتدى للنقاش مفتوح للجميع ،وهو ما يفسر عدم إقصاء
المشاركة رغم كثرة أخطائها اللغوية .ويستعمل المتصفح (ة) اسما مستعارا كما
هو الشأن في منتديات النقاش ،للمشاركة في نقاش على اإلنترنت حول موضوع
مثار خالف ،يكتسي طابع المصلحة العامة :المنتدى هو ساحة عمومية
افتراضية حيث يتشكل الرأي من خالل التبادل،بل ومن خاللمواجهة آراء
متباينة أو متعارضة .فالمتكلم إذن هدفه هو التدخل في إطار نقاش حول السماح
بارتداء الحجاب الشامل أو منعه قانونا في األماكن العمومية ،وإقرار ذلك بنص
المشاركة سجالية بشكل صريح على اعتبار أنها خطاب
قانوني .غير أن هذه
َ
مضاد يساهم في تقاطب المواقف المتضادة.فهي ليست مجرد استدالل صحيح
إلى هذا الحد أو ذاك ،بل تموقف قوي في إطار نقاش يطبعه التناقض ،وحيث
المتصفح (ة) يصطف إلى جانب من يرفضون بقوة موقف الصحفية بمجلة
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 ،Marianneالمناهض الرتداء البرقع بفرنسا.وبذلك فإن النص يصدر عن
ضوابطمزدوجة:ضوابط هذا الصنف من المنتديات الرقميةالتي تتيح إمكانية
التدخل بشكل مقتضب وإضماري ؛ هذا التدخل يأخذ معناه داخل المنتدى على
خلفية العدة الحجاجية اإلجمالية المتداولة داخل الفضاء العمومي؛ وضوابط
السجال الذي غالبا ما يعبر عنه على شكل "ردود ملتهبة" أو هجوم حادمطلق
العنان ضد الخصم في الفضاء السيبراني .10ففي هذا المقام الخاص وهذا اإلطار
التواصلي (خطاب سجالي على الشبكة العنكبوتية ،داخل هذا الصنف من
منتديات النقاش على اإلنترنت) ينبني اللوغوس أي الخطاب باعتباره لغة
وعقال.
غير أن المشاركة ههنا تتألف من ثالثة عناصر متجاورة :دعوة لها قيمة
الشعار ،وتعليل ،ورابط تشعبي .ورد فعل المتصفح السجالي على مقال مجلة
 Marianneعدواني ،وبالتالي فإن ما يجب إبرازه ههنا هو اللجوء إلى أسلوب
التهييج بل والعنف اللفظي .وهو ذو صلة بطبيعة الفعل الذي يتجلى فيالملفوظ
من خالل الشكل التركيبي(" :أنا) مع س" صيغة تشير إلى اتخاذ موقف في مقام
حيث البد من االختيار (مع  /ضد) .تبرز هنا فرضية بمقتضاها كل المعارضين
(صحفية مجلة Marianneوكل مناصريها ،المعترضون على ارتداء البرقع)
هم ضد حرية التعبير؛وهذه الصيغةتستعيدحجة متداولة في فرنسا حول الحجاب:
منع البرقع = خرق لحرية التعبير المؤسسة للديمقراطية.
والصيغة كذلك دعوة لحشد القوى .وفي هذا اإلطار ،ال يتعلق األمر بتقديم
الحجج ،بل بالدفاع عن قضية تم التهجم عليها ،والتلويح بصيغة تفصح عن
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سمة على
طابعها الشعاراتي .هذه الصيغة" ،مع س" ،يفترض أن لها قيمة متقا َ
نطاق واسع مادامت ال تتطلب تعليال مباشرا،وال تستدعي برهانا .فتصنيفها
ضمن الحجج المألوفة هو ما يمنحها هذا األساس .والقراء – والمتصفحون
اآلخرون-مطالبون باتخاذ موقف :إنهم مدعوون ،ال ألن ينقادوا إلى االقتناع
بالحجج ،بل ألن يلتفوا حول راية ،وأن يدافعوا عن قضية أضحت معلومة،
مطروحة هنا على أنها قضيتهم .وباختصار فإن الملفوظ عبارة عنفعل تقريري
مطلبي وفعل ضمني احتجاجي .وتَبرز طبيعة فعل الملفوظ بقوة من خالل
الرابط الموضوع في نهاية المشاركة الذي يحيل على عريضة مطروحة
للتوقيع ،ضد قانون ينعت باإلسالمفوبي ( رهاب اإلسالم ) .يتعلق األمر إذن
بجعل الكالم سالحا من شأنه أن يلف كل القراء حول فعل مواطن .وعلى
مستوى التعليل ،تجدر اإلشارة إلى أنما تم وضعه في الواجهة هو المبدأ األسمى
المستهزأ به ،أي حرية التعبير وقد جعلت في مصاف القيم العليا.وتجسيد هذا
المبدأ في الحالة الراهنة يستتبعه أن الحرية تتمثل في ترك الفرد يختار لباسه كما
يشاء دون فرض قيود عليه .فاختيار المالبس أمر يصدر عن قرار فردي ال
يقبل الخضوع ألي قيد:إن ربط "(أنا) مع حرية التعبير" و"حق المرأة في
ارتداء الزي وفق رغبتها" ب "الواو" في المشاركة (المشار إليها) يفترض بأن
هذين العنصرين مترابطان بشكل وثيق ،فهذا "الواو" يقيم تكافؤا بين
القطعتين .كما أن القطعة الثانية " ارتداء الزي وفق رغبتها" تبدو كأنها
تتمةونتيجة ل "حرية التعبير" (الثانية تستنتج من األولى-الحق في أن نلبس كما
نشاء هو إنية ( )instanceلحرية التعبير الفردية) .انطالقا من هذا المنظور،
يبدو ارتداء البرقع كأنه طريقة في اللباس مثلها مثل الطرق األخرى؛ فهو لباس
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ال ضرر فيه ،يمكن تبنيه إثر اختيار شخصي .لكن إذا ما أشرنا إلى أنالبرقع
يؤول على أنه عالمة انتماء إلى اإلسالم ،سنجد بأن المشاركة تدافع في نفس
اآلن ،وإن بشكل ضمني ،عن حرية اإلفصاح عن الهوية الدينية أو الطائفية في
الفضاء العام ("في الشارع").وهذا الجانب يشمله جزئيا مبدأ الحرية الفردية
رغم أن المطلب الطائفي(المستعاد في الرابط) ال يظهر إال على نحو غير
مباشر.
ثم إن حرية التعبير تفترض إمكانية االختيار وفقا للعاطفة ،وهو ماتم
تعزيزه باختيار لفظة " = désirرغبة"(عوض  = désirentترغبن) .اختيار
يسجل إرادة النساء الحرة في تبني البرقع ،محيال كذلك ،في إحدى معانيه
الحافة ،على "الرغبة" (وهو اختيار تم تعزيزه بخطأ إمالئي=  désirعوض
 .)désirentإن قلب مفهوم "الرغبة" هنا صارخ ،فأن تحجب المرأة جسدها
ووجهها بشكل تام،أضحى هنا مرادفا للرغبة (الجنسية) ،أي يحيل على المتعة.
فالضمني هو أن النساء يشبعن رغبتهن بارتدائهن لهذا الزي الذي يحجبهن عن
أنظار الجمهور-والرجال .وهو ما يتعارض مع المتداول في الموضوع ،أي أن
هذا اللباس الخشن مفروض على النساء ويحرمهن من حريتهن واستقالليتهن
وعالقتهن الحرة بأجسادهن.يبلغالسجال هنا مداه األقصى دون أن يبرز ،بشكل
واضح ،التعارض بين مفهومين للحرية :حرية اللباس وفق الرغبة،وحرية
الظهور أمام أنظار اآلخرين .فالحجة المضادة ظلت مسكوتا عنها،ولم يتم
دحضها وفقا للمطلوب .فالكالم الصادر عن المبادئ العليا وفعل الدعوة يسمح
بغياب حجاج مضاد حقيقي ويبرره ،باالعتماد على تأثيرات البداهة .وفي اآلن
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نفسه يوحي بأن النساء اللواتي يسعى علمانيو فرنسا لخالصهن يجدن مبتغاهن
في نمط عيش آخر ،يتعين على الذين ال يفهمونه أن ال يدينوه ،متجاهلين
اختيارهن الحر ومشيئتهن.
إن المتكلم  /المتكلمة يسجل انفعاليته بعنففي الخطاب من خالل التركيب
اإلضماري،ويسجلها كذلكبتعدد عالمات التعجب التي ينتهي بها الملفوظ الثاني.
فهي تفصح عن تمرد على ظلم؛ إنها تعبير عن سخط يريد مشاطرته مع القراء.
إن مفعول الباتوس يعزز هنا االستدالل .إنه ينضاف إلى حجة المماثلة التي
تحدثنا عنها سابقا ،وإلى الحجة التي يسميها بيرلمان قاعدةَ العدل :ما يالئم س
يالئم ش كذلك ،عندما يكون سوش متساويان .إن األسلوب الحاد يبين أن األمر
ال يتعلق بخرق بسيط لقاعدة العدل التي يجب أن تكون هي المعيار ،بل بانتهاك
شائن ومثار سخط ،يجدر إدانته أمام الرأي العام.
إن الضمني في الدعوة الرقمية هو أن الرجل والمرأة متساويان ،وأن ما
يعود إلى أحدهما يعود تلقائيا إلى اآلخر .فأن يفرض على المرأة عدم ارتداء
لباس (محلي) سيكون مخالفا ليس فقط لقاعدة العدل ،لكن كذلك لحق النساء في
الحرية والمساواة .فالمتصفح بذلك يبني إيتوسا بديال ،إيتوس المدافع عن حقوق
المرأة الذي يتعارض مع إيتوس المدافعين عن حق المرأة في عدم حجب وجهها
عن أنظار المارة وحقها في أن تتصرف في جسدها .إنه يريد من مست َمعه أن
يأخذه مأخذا عقالنيا و ه ََوويا في نفس اآلن؛ هذا المست َمع الذي يفترض فيه أن
يحتجعلى كون"الرجال بالجلباب ال أحد يؤاخذهم" بينما النساء بالبرقع يراد
منعهن.وبذلك يخلق االنطباع بوجود مستَ َمع متجانس مقتنع بمبدأ المساواة بين
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الجنسين وبحق المرأة في التصرف بجسدها؛ وهما من المبادئ النسوانية و
الجمهورية التي تدافع عنها أسبوعية  Marianneحيث يوجد هذا المنتدى.وهو
يسعى بذلك إلى قلب حجج الخصم حجة عليه.
فالدعوة إذن تقدم نفسها على أنها دفاع عن حريات الجنسين الفردية،
المشاركة و االسم المستعار
وحريات النساء في المقام األول .ويقوم هنا صنف
َ
بدور هام ،ألننا ال نعلم إن كان المتصفح ذكرا أم أنثى( " Alierَ" .أليير) الذي
ال معنى له في الفرنسية ،ال جنس له .وألن الخطاب ال يحتوي على أي عنصر
فالمشاركة تقدم نفسها على أنها رسالة
قد يفيد التأنيث ،يظل الشك سيد الموقف.
َ
ذات مدى كونيال تقيم فرقا بين الجنسين ،بل تبطل مفعول االنتماء إلى النوع
االجتماعي (الجندر) ،في إطار نزاع حول لباس وتصرف أنثويين ،ليظل
(النزاع) على مستوى المبادئ التي يجب على أي كان أن يقبلها ويعترف بها.
غير أن حياد إيتوس المواطن المبدئي الذي يرفض التصنيف من حيث
الجندر ،مرتبك بالنظر إلى مستوى المتصفح اللغوي المتدني جدا الذي يصنفه
منذ البداية في خانة األشخاص األميين .فأخطاء النحو واإلمالء
المتعددةوالجسيمة تعبر عن شخص غير متعلموال يضبط قواعد اللغة.إن الرسالة
الرقمية تفصح عن صوت شعبي ال يعير اهتماما لالستدالالت المفصلة والمتينة،
لذلك من المهم االنتباه إلى أن المتصفح يستغل إحدى خصائص الفضاء الرقمي
الرئيسية ،أال وهي إمكانية استعمال الروابط والنصوص المتشعبة؛ فهو يضيف
في نهاية مشاركته رابطا نحو عريضة " ضد قانون جديد إسالمفوبي" .ال شك
أن إدراج الرابط نحو العريضة،وقد سبق أن قلنا ذلك ،يعزز طابع الخطاب كونه
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فعل-دعوةومطالبة .ومن جهة أخرى فإن نص العريضة يختلف اختالفا شديدا
عن المشاركة ،ألنه يقدم حجاجا رصينا ،يقبله الموقعون؛ فضال عن كونه
يستبدل العدة الحجاجية لـ  Alierبأخرى ،إذ إن العريضة تقدم القانون المناهض
للبرقع على أنه هجوم على المسلمين وعالمة على اإلسالمفوبيا ،وهو ما لم
تفعله المشاركة .هكذا فإن المتصفح يراهن على نقل القارئ من الدفاع عن
المرأة إلى الدفاع عن المسلمين بفرنسا ،أي من النسوانية إلى مناهضة
العنصرية .وهو كذلك يجعل مشاركته القصيرة والمختصرة تستند إلى استدالل
مركز قائم على علل جلية.
وأكثر من ذلك ،فإن العريضة التي تبتدئ ب "نحن مواطني الجمهورية
الفرنسية ،مدرسين ومنتخبين ومثقفين ورؤساء المقاوالت وأعضاء المجتمع
المدني من كل الديانات" تلح ،ليس فقط على حشد المواطنين ،بل كذلك على
تدخل المتعلمين واألشخاص ذوي الثقافة والحظوة االجتماعية .أما المتصفح،
كما سبق ،فيستعمل لغة غاية في البساطة مليئة باألخطاء.
هكذا فإن صورة الم َوقع التي تصنعها العريضة المقدمة على شكل نص
متشعب ،تمثل تعويضا عن إيتوس شخص (رجال كان أو امرأة) يتسم بالخشونة
وغير متعلم ،أوحى به المتصفح الإراديا ،لكن ال شك ،عن وعي .غير أن
صورة  Alierقد تحدث تأثيرا مزدوجا .فأن يكون المدافع (ة) عن المبادئ العليا
للحرية والمساواة جاهال ،أمر قد يعود عليه (ها) سلبا :ما الذي يؤهله (ها)
إلصدار حكم في إطار نقاش عمومي؟ لكن هذه الصورة ،صورة غياب
المعرفة ،قد تقدم إيتوس شخص بسيط يسمع نداء القلب وي َحدث اآلخرين باللغة
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اليومية ،لغة الشارع – لغة شبه طفولية":الرجال بالجلباب ال أحد يؤاخذهم"
تحيل إلى لَ ْوم األطفال عندما يتولد لديهم إحساس بالظلم " :هو ،ال أحد
يؤاخذه!".
على سبيل الخاتمة :موقف المحلل
ال يتعلق األمر ههنا بمعرفة ما إذا كان تحليل هذا المقطع القصير من
منتدى رقمي ،يتيح تقييم صحته المنطقية أو إصدار حكم بشأن قيمته المداوالتية
داخل الحقل الديمقراطي .فالتحليل الدقي الحجاجي والخطابي يتمثل ،من جهة،
في توضيح طريقة اشتغال المشاركة المنتقاة لغرض فهم كيفيةمساهمة شخص
مجهول،فضال عن كونه ضعيف التعلم ،في تبادل عمومي حول مشكل مجتمعي؛
ومن جهة ثانية ،في إجالء الكيفية التي بها تنبني ،داخل ثقافة معينة ،استدالالت
شعبية من طبيعة سجالية ،يتعين استخالص منطقها؛ومن جهة أخرى ،في كشف
الموجهات التي بمقتضاها يمكن لخطاب سجالي أن يقوم بوظيفتي االحتجاج
والحشد على اإلنترنت .ويسمح التحليل كذلك بإعادة بناء نسق العلل والتعليالت
الداعمة للموقف المعبر عنه ،من خالل إعادة ربط الملفوظ اإلضماري بمتناصه
( ،)intertexteومن خالل إسناده إلى العدة الحجاجية التي يتغذى منها .فأن
نبين بأن االستدالل المشبع بالعاطفة يصدر عن المشاعر وليس فقط عن االقتناع
العقالني ،ال يروم الطعن فيه (االستدالل) بل إظهار الكيفية التي بها يترابط
الباتوس و اللوغوس داخل المشاعر األخالقية مثل الغضب .هذه المنهجية تبرز
الطبيعة ال َهووية لاللتزام الذي يقود إلى النضال ،ليس فقط من أجل حرية
التعبير ،بل وكذلك من أجل المسلمين (والمسلمات) بفرنسا الذين تم التهجم على

31

نمط عيشهم وممارستهم الدينية .وبصفة عامة ،يبدو أن القيمة الحجاجيةَ للخطاب
المنتقى ال يمكن أن تقاس في ذاتها وفقا لمعايير عقالنية مجردة .فالمشاركة التي
تنتصر للبرقع وثيقة الصلة بمجموع اآلراء والمعتقدات والصراعات التي تشكل
الخطاب االجتماعي للَّحظة الراهنة ،ويتبلور منطقها المتفرد داخل هذا الفضاء
َ
السوسيو-ثقافي.
ع عن الحجاب الشامل،وال يتهم
من هذا المنظور ،ال يدين المحلل الدفا َ
المعارض بالالعقالنية؛ إنه يبحث على المستوى الحجاجي (الترسيمات) وعلى
َ
المستوى الخطابي (التعبير) عن العناصر المكونة للخطاب المو َّجه للقراءة داخل
الفضاء العام لإلنترنت؛ وهو يتفحص الكيفية التي بها تتآلف هذه العناصر إلنتاج
معانيها وتأثيراتها؛ كما أنه يربطها بالخطاب البيني ) (interdiscoursقصد
النظر فيما يغذي المشاركة وما ينتج عنها .وبذلك فإنه يكشف عن المحددات
االجتماعية المؤثرة في الخطاب،وكذلك عن إمكانيات التموقف و الفعل المواطن
التي يتيحها الخطاب للمتكلم.
إن التحليل الذي يجزئ مادة خطابية ثم يعيد بناءها قصد فهم طريقة
اشتغالها ومنطقها الداخلي ورهاناتها ،يشكل قطيعة واضحة مع نظريات الحجاج
المعيارية ومقاربات تحليل الخطاب النقدية .غير أن هذا "االنسحاب" ،من زاوية
نظر معينة ،ال يخلو من مشاكل.فنظريات الحجاج المعيارية التي تَفصل
الصالحعن الطالح ،وتتحقق من الصحة المنطقية للحجج ،تضطلع بمهمة
اجتماعية .وهي تعَلم المواطنين كيفية الكشف عن الحجج المغالطة وضمان
حسن سير المداوالت والدفاع عن القيم الديمقراطية التي يقوم عليها نظامهم.
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ومنهجيتها النقدية و التوجيهية تضطلع بمهمة تربوية؛ فضال عن أنهاتتوخى
القيام بدور اجتماعي من خالل تحسين قدرتنا على بناء فضاء عام ،يمكن أن
تناقش في إطاره قضايا الشأن العام على نحو عقالني قصد التوصل إلى اتفاق
متفاوض عليه .بهذا المعنى ،ال تمثل نظريات الحجاج أعماال علمية بحتة .فهي
تروم المساهمة في حل الخالفات وتدبير الشؤون اإلنسانية على النحو األمثل،
ووضع حكامة جديرة بهذا االسم.لذلك فهي تستطيع أن تتناغم مع "التحليل
النقدي للخطاب" الذي يعلن منذ البداية أهدافهاالجتماعية،ويضع خبرتهفي خدمة
مثل أعلى – كنقد الليبرالية الجديدة ،على سبيل المثال ،باعتبارها مدمرة
لمجتمعاتنا الديمقراطية.
بيد أن نظرية الحجاج في الخطاب ال تخضع لهذه األهداف المعيارية
والنقدية ؛ فليس لديها ميوالت توجيهية .إنها تسعى إلى بناء مادة (خطابية) ،تعمل
على توضيحها من الداخل بهدف مالمسة طرائق في القول ،هي في اآلن نفسه،
طرائق في الفعل .وهي تقر بالتنوع والتعدد وبوجود عقالنيات بديلة .وهي تميل
إلى العرض والفهم ،مما يقودها إلى استقصاء ظواهر خطابية مختلفة .و تموقع
دائما متون اشتغالها وتفحص داخل اإلطار االجتماعي الذي يفرزها ،وحيث
تقوم بوظائف يتعين تحديدها .وهي بهذا المعنى تتبنى الموقف المتجرد للعالم
اإلثنوغرافي الذي يستجلي ظواهر ثقافية تكشف عن منظومة المعتقدات
موقف المؤرخ الذي يسعى إلى إعادة بناء أنماط
والفكرلدى جماعة إنسانية؛ أو
َ
العيش وتفاعالتها ،و"العقليات" والممارسات الثقافية ،في إطار شروطها
السوسيو تاريخية .إن التحليل الدقي للمشاركة حول البرقع يتيح رؤية الطريقة
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التي بها يستدل المعارضون لمنع ارتداء الحجاب الشامل في الشارعبصفة
قانونية ،ويمارسون الفعل بالكالم في إطار سجال يَشطر فرنسا.وهو يكشف
كذلك عن طرائق تفكير مواطنين محرومين من التعليم النظامي ،وكيفية
تواصلهم ،وعن سبل استعمالهم لإلنترنت باعتباره منبرا للتعبير واالحتجاج
والدعوة إلى رص الصفوف حول قضية محل خالف.
وفي اآلن نفسه يمكن للمحلل أن ينتقي متونا-مثل المشاركة حول البرقع-
ذات صلة بقضايا اجتماعية يعمل على توضيحها ،ويقدم أدوات للتفكير النقدي
بشأنها .وإذا كان ،باعتباره باحثا ،ال يتخذ موقفا مباشرا بشأن السجال،فلن يمنعه
ذلك من التدخل بطريقته الخاصة في شؤون مجتمعه :إنه يقوم بفرز
اإلشكاليات،ويكشف عن طبيعة النزاعات القائمة بين المجموعات االجتماعية،
ويعرض أسسا عقائدية وأنماط استدالل متباينة بلمتنافرة في غالب األحيان .وهو
بذلك ال يكتفي بتقديم المعرفة ،بل يسعى إلى إثارة التفكير واالرتقاء به إلى
مستوى يفوق المواجهات الكالمية التي ينخرط فيها الفاعلون الملتزمون .فالعالم
اإلثنوغرافي أو مؤرخ األحداث المعاصرة الذي يصف مجتمعه ال يروم
االنقطاع عنه :فهو بتحليله الخطابات التي تبني المجتمع ،يسعى إلى تقديم رؤية
تأخذ مسافة إزاء المجتمع ،ت َمكن من التفكير فيه على نحو أفضل.وتظل لديه
كامل الحريةفي أن يتصرف،في مرحلة ثانية ،باعتباره مواطنا يدلي برأيه
لصالح ما كشف عنه ،أو ضده،كلما تعلق األمر بالتدخل في الساحة العمومية
والنضال من أجل قرار جماعي (على سبيل المثال ،مناهضة مشروع القانون
المتعلق بارتداء البرقع في الفضاء العام أو اإلعالء من شأنه).
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فتحليل الخطاب ،و"الحجاج في الخطاب" الذي يصدر عنه ،يمكن استعماله
على نحو متعدد.االستعمال األول علمي ،وذلك عندما يتعلق األمر بإدماج
معارف جديدة في المعرفة المشتركة ،وتقديم إضاءة مبتكرة حول ظواهر
مجتمعية مأخوذة من جانبها الخطابي – إنه الباحث ،حسب تعريف ناتالي هينيك
( .)2002والثاني يمكن أن يكون عمليا،وذلك عندما يستعمله مختلف الفاعلين –
مؤسسات ومقاوالت ومحترفي المعرفة التي يقدمها لهم محلل الخطاب الذي
يصير "خبيرا" يلجأ إليه (هينيك  .)2002فما انفك يتزايد اللجوء إلى كفاءات
محللي الخطاب من لدن المجالس البلدية ومؤسسات صنع القرار ورؤساء
المقاوالت،إلنجاز أهداف ملموسة .أما الثالث فسوسيو-سياسي ،ويتمثل في
استعمال الخطاب لغرض إدانة األيديولوجيات التي تعتبر ضارة ،ومناهضة
المواقف التي تعتبر متعارضة مع األخالق .تتحدث هينيك بهذا الصدد عن
"المفكر" باعتباره مرادفا لمفهوم المثقف الذي يسعى إلى نقد وضعية أو
تبريرها ،مثله مثل أي مواطن ،لكن باستعمال كفايته الثقافية وصيته (:2002
 .)118وأفضل من جهتي أن أرى في األمر امتدادا مباشرا لعمل الباحث؛ امتداد
تجيزه النتائج التي يتوصل إليها الباحث .فبالنسبة للمحلل باعتباره باحثا ،تساعد
المعرفة على "فهم العالم وتعزيز الفهم المتبادل"؛ أما بالنسبة للمحلل باعتباره
فردا معنيا بقضاي ا مجتمعه ،فإن هذه المعرفة نفسها قد تساهم في "تغيير العالم"،
مما يستدعي االلتزام المعلن (فلوري فيالتووالتر .)101 : 2003يتعلق األمر
بتمييز أكثر مما هو تعارض؛ تمييز يتوخى المحافظة على إمكانية أن يستقصي
المحلل مادته دون تحيز ،وأن يتبين كل أوجهها في مركبيتها ،بل وفي توترها
ومأزقيتها ،دون أي برنامج محدد سلفا.11
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