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امللخّ �ص
يتناول هذا البحث م�صطلح "اال�ستدالل الت�صويري" للداللة على امل�صطلح االجنليزي
 "Argumentبدل "اال�ستدالل ال�صوري" من �أجل جتنب اللب�س يف لفظ "ال�صوري" الذي �أ�صطلح
�إطالقه على املنهج املنطقي الذي يهتم ب�صور اال�ستدالل ال مب�ضمونه ،ويدل عليه امل�صطلح
االجنليزي ( .)Formalوهو ا�صطالح م�ؤقت يف انتظار ت�أكيده �أو ا�ستبداله.
وتت�سع كلمة "دليل" يف اال�ستعمال العام يف "الثقافة ال�شعبية" �أو يف "الثقافة العاملة" لدالالت
خمتلفة.
غري �أن ا�ستبعاد ال�صور من بو�صفها مادة للدليل يف املقاربات املنطقية واجلدلية هي نتيجة
ملقاربتها االختزالية لال�ستدالل ،مقاربة تفر�ضها الأطر املنهجية التي حتكم هذه املباحث.
ي�سعى البحث �إىل �إظهار املقاربة املنهجية التي ميكن �أن تفيدنا بدرجة من الدرجات يف درا�سة
اال�ستدالل عموما واال�ستدالل الت�صويري منه على اخل�صو�ص ،هي املقاربة اخلطابية� ،ضمن
�إطار النظريات التوا�صلية واخلطابية التي تتناول اال�ستدالل ،ويف هذه احلال ميكن القول �إنه ال
ميكن ا�ستبعاد العنا�صر غري اللغوية ،مثل العنا�صر الت�صويرية والأفعال الإن�سانية وغريهما ،من
العنا�صر امل�شكلة ملواد الدليل يف �أي ت�صور يريد �أن يكون �أكرث واقعية للدليل ،رغم �صعوبة ت�أطريه
يف نظرية للدليل.

"Visual

الكلمات املفتاحية :اال�ستدالل الت�صويري ،ال�صورة ،املنهج ،دليل ،مقاربة ،اخلطاب.
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Abstract
This paper deals with the relation between argument and image, and with the
possibility of broadening the concept of “argument” to include “visual argument”.
We claim that there is a similarity between the verbal argument and visual argument,
and that the obstacles of theorizing visual arguments are the same as those that were
on the road of studying “verbal argument.” The aim is to refute some theoretical basis
that opponents of “visual argument” based on to object the possibility and occurrence
of this kind of argument.

Keywords: Argument; image; visual argument.
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جنحت نظرية احلجاج املعا�صرة �إىل حد كبري
يف تطوير البحث يف مفهوم اال�ستدالل الطبيعي،
و�إخراج هذا البحث من �سيطرة املنهج املنطقي
ال�صوري �إىل �آفاق منهجية �أرحب ت�سمح بدرا�سة
اال�ستدالل الطبيعي كما هو بدون اختزال خمل.
وقد كانت عملية الإخراج هذه �صعبة ،نظرا
لالعرتا�ضات التي ووجهت بها من قبل املناطقة
ذوي التوجه ال�صوري من جهة ،والتحديات التي
كانت تواجه هذا النوع من البحث �أي�ضا .ومع كل
هذا الرتاكم الكبري الذي جنده يف الدرا�سات
احلجاجية املعا�صرة� ،إال �أننا جند �أن االختالف
يزداد تو�سعا بني امل�شتغلني يف املو�ضوع وهو
اختالف ال مي�س الق�ضايا التف�صيلية فقط ،بل
ميتد �إىل الأ�صول والأ�س�س النظرية واملنهجية.
االختالف مي�س يف الأ�سا�س ما يفهم من الدليل
واحلجاج نف�سه� ،سواء من جهة طبيعته �أو وظيفيته
�أو مكوناته �أو عالقاته اخلارجية .وهذا االختالف
جعل النقا�ش على �أ�شده يف كل الق�ضايا النظرية
التي مت�س اال�ستدالل ،ومنها �إمكانية احلديث عن
�أنواع من اال�ستدالل ال ت�ستعمل اللغة الطبيعية
ويف هذه الإ�شكالية الأخرية ،التي ين�شغل يف
�إطارها هذا املقال ،جند توجها حمافظا يرف�ض
احلديث عن اال�ستدالل بدون لغة طبيعية ،وتوجه ًا
يرى �أن اال�ستدالل لي�س متعلقا باللغة ،و�أن اللغة ما
هي �إال و�سيلة من بني و�سائل �أخرى لال�ستدالل.
وبني املوقفني ما ال يعد من الأفكار والتوجهات
http://journals.uob.edu.bh

ب�صدد املو�ضوع ال تختلف يف ما تدعو �إليه فقط،
بل تختلف حتى يف طبيعة املناهج واملباحث التي
ت�صدر عنها .لأن التوا�صل اللغوي هو جمال للبحث
وا�سع ،كما �أن الرتاكم النظري يف درا�سة اال�ستدالل
جتعلنا �أمام �صعوبة كبرية يف مقاربة العالقة بني
اال�ستدالل والتوا�صل غري اللغوي� ،سواء من جهة
البحث النظري الت�أ�سي�سي �أو من جهة الدرا�سات
التجريبية والتطبيقية.
متثل ال�صورة واحدة مما ن�سميه التوا�صل
غري اللغوي ،وهي مو�ضوع �شديد الأهمية يف جمال
ال�سيميائيات وفل�سفة ال�صورة والتوا�صل الإعالمي
والدرا�سات التي تتناوله يف تزايد م�ستمر مع ظهور
القوة الفعلية لل�صورة يف تاريخنا الراهن ،خا�صة
مع و�سائل الإعالم .لكن درا�سة ال�صورة باعتبارها
جزءا من ا�ستدالل جمال بحثي خا�صة اهتمت به
نظرية احلجاج املعا�صرة .هذه الأخرية جعلت
مهمتها هي بناء نظرية يف اال�ستدالل واحلجاج؛
نظرية قادرة لأن تكون �إطارا نظريا مالئما لو�صف
جميع الظواهر اال�ستداللية كما متار�س يف الواقع،
كما تكون قادرة على متييز اال�ستدالل اجليد
من اال�ستدالل ال�سيء .ومن الظواهر اال�ستدالل
التي تواجهها هذه النظرية تلك التي يتم فيها
اال�ستدالل بغري اللغة الطبيعية ،ومنها اال�ستدالل
بال�صور مثال .وال�س�ؤال الذي يفرت�ض يف نظرية
احلجاج الإجابة عنه بهذا ال�صدد هو ما �إذا كان
هناك فعال ا�ستدالل بال�صور وبدون لغة .وهل نقبل
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�أن ن�سمي �أنواعا من التوا�صل غري اللغوي الذي
يراد منه حتقيق وظائف �شبيهة بتلك التي يحققها
اال�ستدالل الطبيعي ا�ستدالال؟
�إن املقاربة التي �سن�ستعملها يف هذا املقال
ملناق�شة اال�ستدالل الت�صويري هو التوجه �إىل
الأ�س�س النظرية التي يعتمد عليها املعرت�ضون
على �إمكانية اال�ستدالل الت�صويري ،من خالل
ا�ستح�ضار اعرتا�ضات �شبيهة ووجه بها اال�ستدالل
اللغوي نف�سه .بهذا املعنى ف�إننا ال ن�سعى �إىل
اال�ستدالل املبا�شر على �إمكانية اال�ستدالل
الت�صويري ،بقدر ما نتو�سل با�ستدالل غري مبا�شر
يتجه �إىل االعرتا�ضات املوجهة لهذه الإمكانية
وا�ستخراج �أ�س�سها النظرية واملنهجية ،وا�ستح�ضار
الإجابات التي قدمت لها يف الدفاع عن اال�ستدالل
الطبيعي.
ن�ستعمل يف هذا املقال م�صطلح «اال�ستدالل
الت�صويري» للداللة على امل�صطلح االجنليزي
 Visual Argumentبدل "اال�ستدالل ال�صوري"
من �أجل جتنب اللب�س يف لفظ " :ال�صوري" الذي
�أ�صطلح �إطالقه على املنهج املنطقي الذي يهتم
ب�صور اال�ستدالل ال مب�ضمونه ،ويدل عليه امل�صطلح
االجنليزي ( .)Formalوهو ا�صطالح م�ؤقت يف
انتظار ت�أكيده �أو ا�ستبداله.
 .1اال�ستدالل:
تت�سع كلمة "دليل" يف اال�ستعمال العام يف
«الثقافة ال�شعبية» �أو يف "الثقافة العاملة" لدالالت
خمتلفة .فقد يطالب القا�ضي املدعي بالدليل على
اتهام املتهم باجلرمية ،وقد يقدم املدعي �أدلته
على �شكل كالم �أو �أ�شياء �أو �صور �أو غري ذلك؛ ويف
نقا�ش بني �صديقني يطالب �أحدهما الآخر بتقدميه
دليال على انه فعال زار ا�سطنبول ،فريد عليه
ال�صديق با�ستخراج �صورة �أو فيديو يظهر فيها
يف معلمة معروفة يف ا�سطنبول؛ وي�ضطر العامل
التجريبي يف علم الفلك �أن يظهر �صورا ك�أدلة
على �أنه فعال اكت�شف �شيئا جديدا؛ ويف نقا�ش بني
�إمامني مغربيني حول ق�ضية ما يطالب �أحدهما
الآخر بدليل على �أن هذا احلكم جائز يف الدين،
http://journals.uob.edu.bh

309

فيكون جواب حماوره هو �أن الإمام مالك قد �أفتى
بجوازه .يف مثل هذه الأمثلة املتداولة ن�سمع مطالبة
الدليل ،ون�سمع من يقدم �أ�شياءا على �أنها �أدلة،
هذه الأ�شياء قد تكون جملة من اللغة الطبيعية وقد
تكون �صورة وقد يكون ا�سما ل�سلطة ما �شخ�صية
(الإمام مالك عند الفقهاء املالكية ،ومثله اخلرباء
امل�شهورين يف تخ�ص�صات معينة مثال) �أو مرجعية
(القر�آن عند امل�سلمني� ،أو الإجنيل عند امل�سيحيني،
وما �إىل ذلك).
غري �أن هذه اال�ستعماالت ،و�إن جازت �أن تكون
منطلقا للتحليل� ،إال �أنها ال تتطابق مع الت�صورات
املعروفة يف املباحث التي تتناول الدليل ،وخ�صو�صا
املنطق .ففي الت�صور املنطقي التقليدي للدليل
جند ان الدليل يعرف بكونه «جمموعة من الق�ضايا
بحيث �أن �إحداها ُتق َّدم كدعوى تابعة لأخريات،
حيث ُتق َّدم هذه الأخرية باعتبارها �سندا �أو �أ�س�سا
ل�صدق الأوىل» .ويف �صيغة �أخرى يعرفه ب�أنه:
"جمموعة من الق�ضايا بحيث �أن �إحداها ،النتيجة،
ُي َّدعى �صدقها بناء على الأخريات ،املقدمات ،بحيث
�أن هذه تقدم ك�أ�س�س �أو مربرات لقبول النتيجة".1
وهذا تعريف يعود �أ�صله �إىل �أر�سطو عندما عرف
القيا�س يف كتاب التحليالت الأوىل على �أنه «قول
�إذا و�ضعت فيه �أ�شياء �أكرث من واحد لزم �شيء ما
�آخر با�ضطرار" .2لكن هذه الت�صورات املنطقية
للدليل �أُتهمت من قبل املنظرين املعا�صرين
للحجاج (وهم من ذوي تخ�ص�صات خمتلفة منها:
املنطق واخلطابة والتوا�صل) باالختزال والبعد
عن الواقع .لذلك �صارت كربى مهمات النظريات
احلجاجية املعا�صرة هي �أن تقدم ت�صورا مالئما
للدليل كما يرد يف الواقع .ت�صور ميكنه �أن يراعي
الأبعاد الواقعية املختلفة التي ي�ستعمل فيها الدليل.
وهي �أبعاد غري حمددة مبجال معريف �أو عملي
معني ،لكنها مرتبطة كلها بالإن�سان.
1- Irving M. Copi and Carl Cohen: Introduction to
Logic (New York, Macmillan Publishing Company,
8th ed, 1990), p: 6-7.

� -2أر�سطو :منطق �أر�سطو (حتقيق :عبدالرحمن بدوي ،الكويت-
بريوت ،وكالة املطبوعات -دار القلم� ،)1980،ص.1 :
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ورغم �أنه من ال�صعب تقدمي حتديد دقيق
للمفهوم من الدليل الواقعي ما مل نقم باختيار
منهجي وت�أويلي م�سبق� ،إال �أنه من املمكن �أن نعر�ض
للقدر الأكرب من الأبعاد التي يت�سم بها .ذلك
�أن ما يهمنا هنا هو ا�ستك�شاف املالمح الواقعية
للدليل ،وحماولة حتديد ما الذي تعنيه الدرا�سات
احلجاجية عندما ت�صف الدليل بالواقعي .يت�سم
الدليل بعدد من الأبعاد التي جتعله يتبدى يف
مظهر واقعي ،هذه اخل�صائ�ص العامة والظاهرة
قد تفيدنا يف تلم�س املعنى املق�صود بواقعية الدليل،
والتي تتجلى فيما يلي:
 البعد النف�سي :ال ينفك الدليل عن الإن�سان ،بل�إن الأدلة موجودة يف الإن�سان( ،)3من جهة كونها
بناءات من ذهنه ،ومن جهة كونها فعاليات معرفية
( )Cognitiveومن جهة تعلقها بانفعاالته ومن
جهة ارتباطها باعتقاداته ومقا�صده .و�سواء كان
الأمر يتعلق ُمبن ِتجه �أو ُمبتلقيه ،ف�إن الدليل �شديد
االرتباط باملكون النف�سي يف الإن�سان .وهو يتجلى
يف م�ستويات خمتلفة� :أحدها �أن الدليل م�صدره
الإن�سان وما يعتمل فيه من عمليات بع�ضها عقلي
معريف وبع�ضها انفعايل ،بع�ضها واع وبع�ضها غري
واع� .إن الدليل بهذا املعنى هو نتاج عمل ذهني،
�إن مل يكن هو بالذات عمال ذهنيا .ويتجلى هذا
البعد يف ما ي�سميه النظار بالتعقل ()Reasoning
يف الدرا�سات املنطقية والنف�سية والفل�سفية عندما
يناق�شون العالقة بني التعقل واللزوم من جهة،
والدليل من جهة �أخرى ،هل هما متطابقان �أم
�أنهما خمتلفان؟ بالإ�ضافة �إىل الإ�شكال الآخر
املتعلق بطبيعة النظر هل هو داخلي نف�سي �أم
خطابي اجتماعي خارجي؟
ويتجلى امل�ستوى املعريف من الدليل يف املفهوم
من النظر واللزوم ،عند بع�ض النظريات ذات
3- Wayne Brockriede: “Where is Argument?” In
Perspectives on Argument, Proceedings of the
Summer Conference on Argumentation., ed. Robert
Trapp and Janice Schuetz, (News York – Amsterdam
-Brussels:
International
Debate
Education
Association, 1980) , p. 6
http://journals.uob.edu.bh

التوجه املعريف �أو التي تراعي البعد املعريف من
النظريات اخلطابية وغريها ،فـ»التجربة اللزومية
والإدراكية لالنتباه �إىل الدليل �أو �إىل احلاجة
�إليه؛ وفعاليات الذاكرة يف تخزين وا�ستح�ضار
و�إعادة بناء العنا�صر املعرفية املنا�سبة؛ وفعالية
معاجلة املعلومات املطبقة على الدليل وعلى
�أجزائه املفرت�ضة؛ والطاقات الإبداعية التي
تك ّون �أدلة جديدة �أو ت�ستجيب لأخرى؛ وامللكات
الإنتاجية التي تعطي للأقوال �صورتها .وعملية
معاجلة املعلومة ،التي ت�شبه القيا�س ،هي التي
تو�صف بدون منازع بالتعقل( .)4وي�ضاف �إىل هذا
اجلانب جانب نف�سي �آخر� ،إذ بعد تخل�ص نظرية
احلجاج من املقاربة ال�صورية ال�ضيقة للدليل،
�أعيد النظر يف �أحد مكونات الدليل املعروف يف
جمال اخلطابة ،وهو البعد االنفعايل يف الدليل.
�إن دور االنفعال هو ذلك الذي التفت �إليه �أر�سطو
يف كتاب اخلطابة والذي �سماه ب ـ"الباثو�س
( ،")Pathosوالذي جتتهد النظريات احلجاجية
ملراعاته وحتديد املكان املنا�سب له يف نظرياتهم،
من حيث كونه واقعا ال حمي�ص عنه عند التعامل
مع الدليل .ذلك �أن االنفعال قد يكون منطلقا
للدليل وقد يكون م�صاحبا للدليل وقد يكون
نتيجة للدليل ،خا�صة �إذا راعينا املقام احلواري
للدليل .ويف هذا املقام ن�شهد ح�ضور توجيه الهوى
والغر�ضية واملغالطات امل�ستح�ضرة لالنفعال من
تهديد وا�سرتحام وا�ستمالة ،وغري ذلك .وهذه
�أمور حت�ضر يف كل املقامات التي يح�ضر فيها
الدليل ،من املقامات الإن�سانية العادية واليومية
�إىل املقامات الفئوية التخ�ص�صية ،يف امل�ؤمترات
العلمية والفل�سفية ويف الق�ضاء ويف ال�سيا�سة ويف
اخلطابات الدينية والأخالقية ،وغريها .غري �أن
احلديث بهذه الطريقة قد يفيد �أن االنفعال هو
مركب م�ضاف �إىل الدليل ،ولي�س جزءا منه ،وهذا
�أحد �أهم املناق�شات التي ت�شغل ميدان البحث يف
نظريات احلجاج واخلطابة ،بالإ�ضافة �إىل م�س�ألة
م�شروعية التو�سل باالنفعال يف احلجاج .لكن ما
4- Dale Hample: “A Third Perspective on Argument”,
Philosophy and Rhetoric, 18 (1), 1985, p. 2
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هو �شبه متفق عليه �أنه ال انفكاك للدليل الواقعي
من االنفعال .هناك عامل �آخر مهم متعلق بالدليل
ميكن ت�صنيفه م�ؤقتا يف املجال النف�سي للإن�سان
هو الق�صد .فالدليل ينطوي على معنى ما ،واملعنى
كما تقرر بع�ض النظريات التداولية يتعلق مبقا�صد
املتكلم وبتعرف امل�ستمع على هذه املقا�صد ،وتبعا
لذلك ،ف�إن الدليل هو �أي�ضا مرتبط مبقا�صد
الفاعل له وبه واملنفعل به� .إذا كانت �أفعال العقالء
م�صانة عن العبث وكان الدليل فعال �إن�سانيا
عقالنيا فهو بذلك حمكوم مبقا�صد ،هذه املقا�صد
يف �أمور غري ظاهرة قابعة يف الفعاليات النف�سية
الإن�سان .وتكاد كل النظريات احلجاجية املعا�صرة
جتمع على الدور الذي يلعبه هذا العامل يف الدليل،
غري �أن طبيعته وقيمته ودرجة فعاليته تختلف من
نظرية �إىل �أخرى.
 البعد االجتماعي والتوا�صلي :لي�س الدليلمنقطعا عن الواقع الإن�ساين اجلماعي ثاويا
حم�صورا يف اجلهاز النف�سي للإن�سان فقط� ،إنه
بالأحرى جزء مهم من التوا�صل االجتماعي ،وهو
يتقلب بني حالني يف عالقة تبادلية� :أن يكون �أ�صال
للعالقات االجتماعية ،و�أن يكون نتيجة للعالقات
االجتماعية� .إن الدليل باملعاين املتعارف عليها،
على الأقل يف املرحلة التي يقدمه فيها الإن�سان
للتداول اخلارجي ،ميثل ر�سالة توا�صلية �إىل
ُم�ستق ِبل ،هذا امل�ستقبل يفرت�ض �أن ي�أتي برد فعل
على هذا الدليل ،هذه العملية التي ي�صطلح عليها
احلجاج ،ويرادفها البع�ض مبفهوم الدليل نف�سه،
هو فعل اجتماعي .فقد يكون الدليل انطالقا لعالقة
اجتماعية ،عندما يخرج الدليل من ذات الدال
قوال �أو كتابة يف اجتاه متلق حمدد �أو غري حمدد،
ومبا�شرة بعد تفاعل املتلقي مع الدليل �إيجابا �أو
�سلبا ينطلق توا�صل حواري يتخذ عند البع�ض �صفة
الإقناع فقط ،ويت�سع عند البع�ض لتفاعالت �أخرى
�إ�ضافة �إىل الإقناع .وهذا النوع من التفاعل الذي
ينطلق من الدليل ال يتوقف فقط عند التوا�صل
اللغوي ،بل قد ي�صل �إىل الت�أثري املتبادل وت�شكيل
عالقات الإتفاق واالختالف يف الق�ضايا النظرية
والعملية ،التي تهم الفرد واجلماعة معا؛ كما �أن
http://journals.uob.edu.bh
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الدليل قد يكون نتيجة لعالقة اجتماعية ما ،ذلك
�أنه ال تخلوا عالقة اجتماعية ما بني �شخ�صني
�أو �أكرث من التفاعل بالدليل ،يتجلى ذلك يف
ح�ضوره يف �أكرث امل�ؤ�س�سات االجتماعية� ،سواء
منها املو�صوفة بالطبيعية مثل عالقات القرابة
العائلية والزواج والتجارة وال�صداقة �أو التي تتخذ
بعدا ر�سميا ،مثل امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والقانونية
والع�سكرية واملنظمات املدنية واخلريية والنوادي
وال�شركات وغريها ،كل هذه امل�ؤ�س�سات جتعل،
ق�صدا �أو عن غري ق�صد ،من �آليات ا�ستمرارها
التداول يف ق�ضاياها بالدليل واحلجاج عو�ضا
عن الآليات الأخرى يف ح�سم اخلالف والت�أثري
االجتماعي� .إن �إنتاج الدليل� ،إذا كان ح�صيلة
تعقل ،فهو ح�صيلة تراكم معطيات معرفية م�ستقاة
من التن�شئة االجتماعية امل�ستمرة من الظروف
االجتماعية املحيطة ،والأدلة مهما كانت درجة
جتريدها حمكومة بطبيعة هذه التن�شئة وهذا
املحيط .وعموما ،ال ينفك الدليل عن التوا�صل
االجتماعي من حيث كونه ذا م�صدر �إن�ساين من
جهة ،ومن حيث �إن من يتلقاه �إن�ساين من جهة
�أخرى .و�سواء كان هذا التوا�صل االجتماعي
مبا�شرا �أو غري مبا�شر ،ف�إنه ي�شكل البيئة احليوية
التي يتحرك فيها الدليل� .إن الدليل هو ذو �أ�صل
اجتماعي وفعالية اجتماعية وله ت�أثري اجتماعي.
 البعد القيمي :بحكم اجتماعيته ،ال ينفكالدليل عن القيم �إما مت�أ�س�سا عليها �أو م�ؤ�س�سا لها
�أو م�صححا لها .فالدليل ال �شك يراعى يف �إنتاجه
وتلقيه قيما متعلقة مب�صدره �أو متلقيه �أو املقام
املحيط به ،كما �أن من القيم ما ميكن ت�أ�سي�سه
بالدليل ،ومنها ما �سيكون خا�ضعا للت�صحيح
والتقومي بالدليل .يقول بريملان يف هذا ال�صدد
"�إن القيم تدخل ،يف حلظة �أو �أخرى ،يف كل الأدلة.
[ ]...يف امليادين الق�ضائية وال�سيا�سية والفل�سفية
تدخل القيم ك�أ�سا�س للحجاج على طول مراحل
تطورها .ويتم اللجوء �إليها من �أجل دفع املتلقي
للقيام بخيار دون �آخر ،وخا�صة من �أجل تعليل هذا
اخليار بطريقة جتعله مقبوال وم�ستح�سنا من قبل
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الآخر» .5تتجلى �أهمية القيم للدليل يف �أوجه كثرية
منها�« :أوال� ،إن القيم ت�ساعد امل�ستدلني يف اختيار
دعاواهم وحتديد امل�سائل املهمة؛ وثانيا� ،أنها
ميكن �أن تلعب دورا يف �أي جزء من �أجزاء الدليل
مبا فيه الدعوى �أو الأ�س�س �أو ال�ضمانة� .إنها تظهر
كمربرات للمواقف والقرارات املتخذة؛ وثالثا� ،أنها
تقدم �أر�ضية م�شرتكة حقيقية �أو مفرت�ضة بني
املتحاجني ،وتربط الأدلة باملتلقي .ورابعا� ،أنها
تقدم الو�سائل لالنتقادات التي تهدف لفح�ص
الدليل العمومي»(.)6
البعد العملي :اتفقت معظم النظرياتاخلطابية على البعد العملي للحجاج ،من حيث
�أنه فعل غاية �إقناع املخاطب من �أجل اتخاذ قرار
عملي ،كما هو ال�ش�أن بالن�سبة للخطلة ال�سيا�سية
�أو اخلطابة يف املحكمة ،وقد �أثل �أر�سطو يف كتاب
اخلطابة مفهوم الدليل اخلطابي �ضمريا كان �أو
مثاال لكي يكون تو�صيفا لظاهرة واقعية ت�ستهدف
َ
املخاطب لأجل اتخاذ قرار عملي،
الت�أثري على
واملعيار الذي يتم به تقييم جناح احلجاج اخلطابي
هو النجاعة يف حتقيق الهدف� ،أي يف �إقناع الآخر
املتجلي يف اتخاذه الت�صرف العملي املعرب عن
هذا االقتناع ،كحكم القا�ضي ل�صالح اخلطيب �أو
موافقة امل�ست�شارين على ا ٍلقرار اجلماعي ال�سيا�سي
للخطيب .ويف التنظري املعا�صر للدليل ،وخا�صة بعد
انبثاق نظرية اخلطابة اجلديدة مت تو�سيع الدليل
اخلطابي ليكون مالئما ملقامات �أخرى غري تلك
التي خ�ص�صها فيه �أر�سطو ،بل �صار البعد العملي
للدليل �أمرا مقررا ومتفقا عليه .ويدل عنوان
5- Chaim Perelman and Lucie Olbrechts-Tyteca:
Traité de L’argumentation: La nouvelle Rhétorique.
(Paris, P. U. F, 1958), p. 100.
6- Gregg B. Walker & Malcolm O. Sillars: «Where
is Argument? Perelman’s Theory of Values» In
Perspectives on Argument, Proceedings of the
summer conference on argumentation. Ed. R. Trapp
& J. Schuetz (New York - Amesterdam - Brussels:
International Debate Education Association, 1980),
p. 137
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"اتخاذ القرار من خالل النقا�ش"( ،)7وهو �أحد
�أ�شهر امل�صنفات يف جمال احلجاج يف الواليات
املتحدة الأمريكية يف ال�ستينات وال�سبعينات ،على
جوهرية البعد العملي للدليل .الدليل يف ذاته فعل
من الأفعال �سواء كان مبعنى الفعالية التعقلية �أو
الفعل اللغوي �أو الفعل التوا�صلي .فيكون الدليل
بذلك جتليا لفعل �إن�ساين لتحقيق غر�ض عملي،
�سواء كان هذا الغر�ض معرفيا �صرفا �أو ت�أ�سي�سا
التخاذ قرار عملي .وقد ينفتح هذا الطابع العملي
الفردي على طابع عملي عمومي فيالم�س بذلك
مفهوم ال�سيا�سة باعتباره جماال التخاذ القرار
جماعي ًا.
�إن تعدد هذه الأبعاد الواقعية يقابلها تعدد
واختالف يف التعاطي مع مفهوم الدليل� ،إذ ال جند
اتفاقا بني املتخ�ص�صني يف نظرية احلجاج على
تعريف واحد للدليل ،وال حتى على املنهج الذي
يجب االعتماد عليه من �أجل �صياغة التعريف.
نقطة االنطالق كانت عرب حتليل املعنى اللغوي
واال�ستعمايل لكلمة “� ،”Argumentإذ يعترب
"دانييل �أوكيف" (� )Daniel O’keefeأول من ميز
ازدواج معنى “ ”Argumentيف اللغة الإجنليزية
ويف الدرا�سات احلجاجية بني معنى الدليل ك�شيء
�أو كمنتوج ومعنى التدليل كممار�سة ،ففي مقالة
م�شهورة حتت عنوان "ت�صوران للدليل" .الحظ
"أوكيف" �أن اللفظ االجنليزي  Argumentله معنيان
يف اللغة اجلارية ،معنى يفيد �أنه عبارة �أو جمموعة
عبارات �أو فعل توا�صلي كقولهم “His Argument is
� ”strongأو “”He made an argument؛ ومعنى �أنه
تفاعل بني طرفني على الأقل ،كقولهم “They had
� ”an argumentأي كان بينهما(�أو بينهم) نقا�شا �أو
جداال .وي�شري "�أوكيف"�إىل �أن التمييز بني هذين
املعنيني غائب يف الكتابات احلجاجية ،مبينا �أن
لذلك نتائج �سلبية يف البحث يف هذا امليدان ،كما
�أنه ب�شر ب�أن العمل بهذا التمييز �سي�ؤدي ال حمالة
7- Ehninger, D., and W. Brockriede: Decision by
Debate (New York: Dodd, Mead, 1962).
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�إىل تقدم ما يف درا�سة الدليل( .)8لقد زكى هذا
التمييز اللغوي التمييز املنهجي للتعامل مع ظاهرة
الدليل بني الت�صور الذي يرى يف الدليل منتوجا
مكتمال مكونا من جمموعة عبارات مرتابطة
بعالقات منطقية ،وهذا هو الت�صور منطقي ،وبني
من يرى �أنه الدليل لي�س منتوجا مكتمال ،بل �سريورة
ا�ستدالل غري مكتملة ،و�أن انتزاع جمموعة عبارات
من هذه ال�سريورة ال يعرب عن الطبيعة احلقيقية
للدليل .وبالإ�ضافة �إىل هذا التمييز الأول بني
الدليل كمنتوج والدليل ك�سريورة �أو فعالية� ،أ�ضاف
كل من «دوغال�س �إهنينكر» ()Douglas Ehninger
و"واين بروكرايد" ( )Wayne Brockriedeمعنى
ثالثا هو الدليل كم�سطرة �أو كمنهج جديل
ا�ستك�شايف من اجل حت�صيل املعرفة �أو من اجل
اتخاذ قرار عملي .ويدعو دال هامبل �إىل اعتبار
وجه �آخر من الدليل� ،سماه  ،Argument0وهو
الدليل مبعناه املعريف (� ،)cognitiveأي تلك الفعالية
اال�ستداللية التي يقوم بها الإن�سان يف ذهنه قبل �أن
يخرج دليله �إىل العلن عرب اللغة �أو �أي ن�سق توا�صلي
�آخر .من خالل هذه املعاين املتعددة ال�صادرة عن
املقاربات املختلفة ميكن لنا تلم�س ات�ساع جمال
القول يف الدليل.
 .2اال�ستدالل واللغة:
من ال�صعب حتديد العالقة بني الدليل واللغة
الطبيعية يف درا�سة الدليل� .إذ �أن كل عنا�صر هذه
العالقة تبقى يف ذاتها ملتب�سة .ميكن �أن منيز
يف هذه العالقة بني وجهني :وجه تكون فيه اللغة
الطبيعية «فقط» مقاما للدليل ،على �أن الدليل نف�سه
لي�س بال�ضرورة خطابا طبيعيا� ،إن اللغة الطبيعية
هنا هي مبثابة امللعب الذي يلعب فيه الدليل،
وبذلك يكون اخلطاب الطبيعي ظرفا للدليل؛
والوجه الثاين هو �أن اللغة الطبيعية ،بالإ�ضافة
�إىل كونها مقاما ،متثل مادة الدليل نف�سه .ذلك �أن
الدليل ،على الأقل يف �أحد ت�أويالته ،هو �أوال و�أخريا

خطاب طبيعي متميز .وتتعقد هذه العالقة بالنظر
�إىل تعقد التمثالت التي ميكن �إعطا�ؤها لكل من
طرفيها .ولكل ت�أويل من الت�أويالت املمكنة نتائج
متميزة.
و�إذا كان من الطبيعي �أن حت�صر الت�صورات
التقليدية جمال الدليل واحلجاج يف اللغة الطبيعية
وال�صورية ،ف�إن الكثري من الت�صورات احلجاجية
املعا�صرة قد اتفقت على ح�صرهما يف اللغة
الطبيعية .من �أ�شهرها الت�صور الذي تدافع عنه
املدر�سة الهولندية� ،إذ تقرر هذه الأخرية �أن
"احلجاج يتطلب ا�ستعمال اللغة .ذلك �أن ال�شخ�ص
املنخرط يف حجاج يقوم ب�إقرارات �أو عبارات،
يفرت�ض �أمر ًا ما �أو ي�شكك فيه �أو ينفيه وهكذا.
ولتحقيق كل ذلك ال بد له �أن يقول كلمات وجمل
(�سواء كانت مكتوبة �أو �شفوية) .وبالإ�ضافة �إىل
هذه الو�سائل اللغوية ،ميكنه ،متاما كما يف مثل
الأن�شطة اللغوية الأخرى ،ا�ستعمال الو�سائل غري
اللغوية (مثل :تعابري الوجه والإ�شارات) ,ولأجل
�أن حتقيق هذه الو�سائل لوظيفة حجاجية يجوز
دائما �أن تكون قابلة للتعبري يف �شكل لغوي .و�إال
ف�إن الو�سائل غري اللغوية للتوا�صل ال ميكن �أبدا �أن
تعو�ض ب�شكل كامل الو�سائل اللغوية :احلجاج بدون
لغة حمال» .9نف�س املوقف يعرب عنه «كنوبر» الذي
يقرر �أن الرموز غري اللغوية ميكن �أن ت�ستعمل يف
الدليل ،لكنها ال تعمل ك�أدلة ما مل يتم ترجمتها
لغويا .ويدعي بالرثوب �أن الدليل هو �أ�سا�سا
خطابي ولغوي ،و�أن الت�صور الذي يرى �أن الأ�شكال
غري اخلطابية �أو الفنية ميكن �أن تكون �أدلة قد
مينع الدليل من ت�أدية وظيفة تقدمي الإ�سناد �أو
التعليل .ويف هذا االجتاه �أي�ضا ،يرى كل من توملني
وريكي وجانيك �أن التعقل ال ميكن �أن يكون يف
غياب اللغة وكل من "الدعوى" و"االعتبارات
امل�ستعملة لإ�سنادها" يجب �أن يتم التعبري عنها
بن�سق من الرموز اللغوية( .)10ويدافع كل من

8- O’Keefe, J. Daniel.: “Two concepts of argument.”,
(Journal of the American Forensic Association, 13
(3)), pp. 121-2.

”?9- David Fleming: “Can Pictures be Arguments
(Argumentation & Advocacy, 33 (1), 1996), p. 11.
10- Ibid.
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جون�سون وبورل�سون على ح�صرية ا�ستعمال اللغة يف
الدليل دون غريها ،حماولني تفنيد الت�صورات التي
تقول غري ذلك(.)11
عموما ميكن التمييز يف ت�صورات امل�ستبعدين
للت�صور يف ت�أطري اال�ستدالل واحلجاج �إىل
م�ستويني :ا�ستبعاد كلي لأي عن�صر غري لغوي يف
الدليل ،حيث ال يعترب �أي �شيء �آخر غري اللغة يف
احلجاج ،احلجاج بداية ونهاية ذو طبيعة لغوية
لفظية .وا�ستبعاد جزئي ،يقر ب�أن احلجاج هو
�أ�سا�سا ذو طبيعة لغوية ،مع الأخذ بعني االعتبار
التوا�صل غري اللغوي كعامل م�ساعد .مبعنى ،لي�س
هناك حجاج بتوا�صل غري لغوي فقط.
 .3اال�ستدالل والتوا�صل غري اللغوي:
هناك من التوا�صل بني النا�س ما لي�س
توا�صال لغويا ،وهو املعروف بالتوا�صل غري اللغوي
( .)communication non-verbalوبناء عليه ،ف�إن
الذين يعتربون الدليل نوعا من التوا�صل ال بد
و�أن ي�صلوا �إىل االعرتاف بوجود �أدلة ت�صويرية
غري لغوية عموما .هذا من جهة ،من جهة �أخرى
ف�إن ا�ستقراء الواقع يفتح الباب الحتمال قوي
بوجود دليل ت�صويري غري لغوي ،خا�صة يف و�سائل
الإعالم احلديثة ،حيث يتلقى "امل�شاهد" �أطباقا
متعددة متنوعة من اخلطابات الإقناعية املبا�شرة
وغري املبا�شرة ،القولية وال�سمعية والب�صرية.
مما ي�ستدعي من الباحثني يف جماالت التوا�صل
واخلطابة واملنطق حتليل هذه اخلطابات وبناء
نظريات تف�سريية وتقوميية مالئمة لفهم وتقومي
هذه اخلطابات .و�إذا كانت الأبحاث يف هذا
املو�ضوع يف نظريات التوا�صل واخلطابة متقدمة،
ف�إنها يف جمال املنطق ونظرية احلجاج ال زالت
11- R. Burleson: “The Place of Nondiscursive
Symbolism,
Formal
Characterizations,
and
”Hermeneutics in Argument Analysis and Criticism
(Journal of American Forensics Assocoation, N.16,
1980), p.222-31; Ralph H. Johnson: Manifest
Rationality: A Pragmatic Theory of Argument,
(Mabwah/London: Lawrence Erlbaum Associates
Inc, 2000).
http://journals.uob.edu.bh

تتلم�س طريقها ال�صعب والوعر؛ وال ميكن �إرجاع
هذا الت�أخر �إال لل�صعوبات النظرية واملنهجية التي
تكتنف البحث يف مو�ضوع الدليل واال�ستدالل كما
يردان يف الواقع واللغة الطبيعية .مما يعني �أن
�إ�ضافة ال�سياق غري اللغوي يزيد من تعقيد هذا
البحث.
يفهم من التوا�صل غري اللغوي التوا�صل الذي
يتم بني طرفني �أو �أكرث من خالل و�سيط �سيميائي
غري اللغة .كما هو ال�ش�أن بالن�سبة لإمياءات
والإ�شارات واحلركات وال�صور وغريها التي يقوم
بها الإن�سان لتبليغ معلومة للآخر �أو التعبري له
عن انفعال �أو الت�أثري فيه .وات�سعت الدرا�سات
ال�سيميائية املعا�صرة لت�شمل درا�سة هذا النوع من
التوا�صل ،خا�صة اجلانب الداليل منه ،يف �إطار
نظريات متعددة.
لقد كان �أر�سطو �سباقا �إىل الإ�شارة �إىل الأدوار
التوا�صلية التي تلعبها الأمور غري اللغوية يف
احلجاج واال�ستدالل .وجند هذه الإ�شارة م�ؤطرة
يف ت�صوره للخطابة .ففي املقام اخلطابي يتم
التعامل مبرونة �أكرث مع �صور وم�ضامني اال�ستدالل
واحلجاج .يتميز اال�ستدالل اخلطابي عند �أر�سطو
ب�أنه ال ينح�صر يف وجهه اللغوي/العقالين (Logos
) وحده ،كما هو ال�ش�أن يف اال�ستدالل الربهاين
واال�ستدالل اجلديل ،بل ي�شاركه وجهان �آخران:
الوجه االنفعايل ( )Pathosوالوجه الأخالقي
( .)Ethosوميثل ال�ضمري عمدة اال�ستدالل
اخلطابي ،وهو يف املعنى امل�شهور (غري امل�أخوذ
من كتاب اخلطابة)" :قيا�س ناق�ص مكون من
الت�شابهات والعالمات"(� .)12إن جمال اال�ستدالل
اخلطابي عند �أر�سطو ي�سمح بدخول الكثري من
العنا�صر التي ميتنع دخولها يف اال�ستدالل القيا�سي
يف املنطق� .إذ يتميز جمال اخلطابة بكونه جماال
االحتمال ،حيث ت�شكل العالمات ،مثال ،عنا�صر
غري حا�سمة عند ا�ستعمالها يف اال�ستدالل اخلطابي
(الدخان عالمة للنار مثال).كما ي�سمح اال�ستدالل
� -12أر�سطو :منطق �أر�سطو (حتقيق :عبد الرحمن بدوي ،الكويت
وبريوت ،وكالة املطبوعات ودار القلم� 70 ،)1980 ،أ .10
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اخلطابي ب�أن يكون للحال الأخالقي للمتكلم دور
ما يف الإقناع ،دون �أن يكون هذا احلال معربا
عنه باللغة .وبعد النه�ضة احلجاجية التي �أعقبت
طغيان الت�صورات املنطقية ال�صورية لال�ستدالل
من جهة والت�صورات اخلطابية الأ�سلوبية من جهة
�أخرى ،انطلق التنظري لإدماج العنا�صر غري اللغوية
يف الدليل يف �إطار نظريات حجاجية ت�ستح�ضر
اجلهد الأر�سطي يف كتاب اخلطابة .و�سواء كانت
هذه العنا�صر غري اللغوية �أمورا كانت معروفة عند
�أر�سطو (احلال الأخالقي للمتكلم و�أفعاله) �أو
كانت غري معروفة (ال�صور والفيديو مثال) ،ف�إن
خطابة �أر�سطو ت�ضمنت عنا�صر نظرية قادرة على
�أن ت�شكل بداية لت�أ�صيل هذا اجلانب يف اال�ستدالل.
 .4اال�ستدالل بال�صور:
وبريد�سل �إىل
ويف هذا ال�سياق ،يدعو غروركي
ِ
تو�سيع نظرية الدليل من خالل اعتبار الت�صوير يف
الدليل ،على اعتبار �أن نظرية احلجاج من دون هذا
التو�سيع لن جتد طريقا حلل العديد من امل�شاكل التي
يفر�ضها اال�ستعمال املكثف حليل ت�صويرية� ،صارت
تلعب دورا مهما يف ممار�ستنا احلجاجية ،حتى تكون
قابلة للتقومي من خالل معايري حجاجية� .إنهما
يقرتحان تو�سيع معنى "ال�ضمري" كما �أثله �أر�سطو
يف كتاب اخلطابة ،لأنه يفتح الباب العتبار اجلوانب
الأخالقية واالنفعالية بالإ�ضافة �إىل العقالنية يف
الدليل .هذه الأدلة ميكن حتليلها انطالقا من الن�سق
اخلطابي الأر�سطي ،بالت�سا�ؤل عن الكيفية التي
ميكن بها فهم وتقييم هذه الأدلة من وجهة النظر
العقلية ( )Logosواالنفعالية ( )Pathosوالأخالقية
وبريد�سل الدليل
( .)13 )Ethosويعرف غروركي
ِ
الت�صويري ب�أنه الدليل (مبعناه التقليدي الذي
يتكون من املقدمة والنتيجة) الذي ُي َب َّلغ يف �صور(.)14
وتفهم الأدلة الت�صويرية على �أنها �أدلة ق�ضوية يعرب
عن ق�ضاياها ووظيفتها احلجاجية و�أدوارها ب�شكل
ت�صويري ،بالتلوين والر�سم وال�صورة الفوتوغرافية
(

13- David S, Birdsell and Leo A Groarke: “Outlines
of a Theory of Visual Argument.” (Argumentation
and Advocacy, 1 (43), 2007), p: 103.
14- Ibid., p:103
http://journals.uob.edu.bh
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والنحت والفيلم والفيديو لل�صور والر�سوم والر�سوم
املتحركة والت�صوير باحلا�سوب مثال(.)15
ميكن لل�صور �أن تلعب �أدوارا مهمة يف كثري من
الأدلة؛ فهي متثل معلومات وبينات دقيقة ومالئمة
يف بع�ضها ،ويف بع�ضها يكون لها دور خطابي �إ�ضايف
�أكرث بالغة و�إقناعا من الكلمات .وبع�ض الأدلة
الت�صويرية تتكون كليا بعنا�صر ت�صويرية؛ وبع�ضها
الآخر يتكون من خليط من اللغة وال�صور(.)16
لكن لي�س كل دليل يت�ضمن �صورا �سيعترب دليال
ت�صويريا ،و�إمنا مييز «غروركي» يف الوظائف التي
تلعبها ال�صور التي ترد يف الدليل �إىل ثالثة �أق�سام:
� -1صور ال تلعب �أي دور حجاجي �أو �إقناعي.
� -2صور تلعب دور العلاَ مة املثرية لالنتباه� ،أي
�أن دورها ينح�صر يف �إثارة االنتباه �إىل الدليل
اللغوي الذي يرافقه.
 -3ال�صور التي تبني �أنه ميكن �أن تفهم على �أنها
خطاب �أو �أفعال توا�صلية ت�ساهم ب�شكل مبا�شر
يف التفاعل احلجاجي(.)17
ال ميكن ح�صر ال�صور يف الأنواع امل�ستعملة
يف الإعالم فقط ،بل �إنها ت�شمل حتى اخلطاطات
والنماذج الت�صويرية امل�ستعملة يف العلوم الدقيقة
حتى ال�صورية مثل الريا�ضيات .الدور الذي
تلعبه هذه ال�صور يف العلوم قد ال يكون حم�صورا
يف التو�ضيح بل يتعداها �إىل �أن يكون جزءا من
التعقل( ،)18بالتايل اال�ستدالل .ميكن لل�صور �أن
تكون جزءا �أ�سا�سيا من الدليل ،بحيث ال تقوم
للدليل قائمة من دونها� .صحيح �أن هناك �إمكانية
لرتجمة �أغلب هذه ال�صور �إىل اللغة الطبيعية �أو
الرمزية� .إال �أن هذا ال يعني �أن هذه الرتجمة ترفع
15- Anthony J. Blair: Groundwork in the Theory
of Argumentation: Selected Papers (DordrechtNewYork – London, Springer, 2012), p: 209.
16- Birdsell & Groarke: “Outlines of a Theory of
Visual Argument.”, p: 103; Gilbert, 2003, p:8.
17- Ibid.

 -18بنا�صر البعزاتي :اال�ستدالل والبناء :بحث يف خ�صائ�ص
العقلية العلمية (الرباط والدارالبي�ضاء ،دار الأمان واملركز الثقايف
العربي� ،)1999 ،ص240:
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من �أ�صلية اللغة يف مقابل ال�صورة ،كما �أننا ال ن�سلم
�أن كل هذه ال�صور ميكن ترجمتها �إىل اللغة( .)19
قد ال جند كثري اعرتا�ض على �إمكانية ا�ستعمال
ال�صور يف اال�ستدالل ا�ستعماال جزئيا ،مبعنى
�أن يكون اال�ستدالل مكونا من ال�صور والعبارات
اللغوية ،لكننا جند اعرتا�ضات كثرية على �إمكانية
اال�ستدالل الت�صويري الكامل .لذلك ف�إن عبء
البحث واال�ستدالل امللقى على الدار�سني ال�ساعني
لإدماج درا�سة التوا�صل الت�صويري يف درا�سة
اال�ستدالل واحلجاج هو �إثبات �إمكانية اال�ستدالل
الت�صويري الكامل .ويف هذا ال�سياق نقف وقفة مع
بع�ض االعرتا�ضات (العوائق) التي تواجه فكرة
اال�ستدالل الت�صويري الكامل .وهي التي ميكن �أن
ت�صنف �إىل �صنفني� :صنف ميثل االعرتا�ضات
املنطقية التي حتكم ب�صعوبة �أو ا�ستحالة جعل
جمموعة من ال�صور تنتظم يف بنية منطقية لزومية.
ف�إذا كان املنطق يدر�س �أ�سا�سا ذلك اال�ستدالل الذي
ننتقل فيه من مقدمات (مربرات �أو �أ�س�س �أو غريهما)
�إىل نتيجة (�أطروحة �أو موقف �أو غريهما) ،ف�إن ما
ي�سمى "اال�ستدالل الت�صويري" غري موجود �أو �أنه
وجوده عر�ضي فقط ،لأننا ال ن�ستطيع �أن منيز يف
جمموعة �صور بني املقدمات والنتيجة()20؛ ال�صنف
الثاين من االعرتا�ضات يدور حول اجلانب الداليل.
وهي تركز على قدرة ال�صور على التعبري عن
دالالت حمددة ،ت�سمح للمتوا�صلني بها تبادل املعاين
والتفاهم وبالتايل احلجاج .ميكن �إيجاز �أهم مربرات
املعرت�ضني كما تتجلى يف �أننا ال جند يف ال�صور �إثباتا،
مبعنى �أنها ال تقدم لنا عبارات قابلة لأن توزن مبعيار
ال�صدق والكذب ،بل �إنها ت�شري �إىل املدلول وال تعرب
عنه .ومن وجهة �أخرى ،ال ميكنها �أن تعرب عن النفي
مبعناه الداليل واملنطقي �أو الإبطال باملعنى اجلديل.
ف�إذا ا�ستطاعت �صورة ما �أن تعرب عن فكرة ما ،فال
ميكن �أن جند �صورة �أخرى قادرة على نفي ما تعرب
عنه ال�صورة الأوىل �أو �إبطالها ب�شكل مبا�شر .وهذا
19-Blair: Groundwork in the Theory of
Argumentation , p: 209.
20- David Fleming: “Can Pictures be Arguments?”,
p.14.
http://journals.uob.edu.bh

�أمر مرتبط �أ�سا�سا مبا يعتقده املعرت�ضون من �أن
ال�صورة يغلب فيها الغمو�ض واال�شتباه ما مينعها من
القيام بالوظائف التي تقوم بها العبارات اللغوية� .إذ
�أن الكلمات ،على عك�س ال�صور ،لها �سلطة معرتف بها
يف جمال الدليل واحلجاج .وال�صور هي ذات طابع
انفعايل ،ولي�ست �أبدا معرفية(.)21
ال �أحد يدعي �أنه ميلك الإجابة الكاملة عن هذه
االعرتا�ضات ،كما �أنه لي�س من امل�سلم �أن كل تلك
االعرتا�ضات ثابتة وحا�سمة يف ما تروم الو�صول
�إليه .ذلك �أن احل�سم لي�س يف متناول البحث
يف جمال نظرية اال�ستدالل واحلجاج فقط ،وال
يتخذ �صبغة درا�سة نظرية فقط� .إن الإجابة عن
هذه الإ�شكالية عموما ،وعن هذه االعرتا�ضات
على اخل�صو�ص ،يجب �أن تكون نتيجة لدرا�سات
معمقة يف جماالت �أخرى خارجة عن ميدان نظرية
اال�ستدالل واحلجاج ،وخ�صو�صا نظريات التوا�صل
وال�سيميائيات والأنرتوبولوجيا وعلم النف�س وعلوم
اللغة وفل�سفتها وفل�سفة ال�صورة وخطابتها وغريها
من املباحث .ودرا�سة ال�صورة من وجهة نظر هذه
املباحث ال زالت يف بدايتها ،وهي ت�سري يف ع�صرنا
بوترية مت�سارعة .لذلك ف�إن الأفكار التي �سنواجه
بها هذه االعرتا�ضات يف هذا املقام لي�س من جن�س
الك�شف العلمي ،بقدر ما هي من جن�س ا�ستح�ضار
بع�ض العنا�صر النظرية من مباحث مقررة،
بالإ�ضافة �إىل الك�شف عن بع�ض امل�صادرات
املنهجية امل�ضمرة ،والتي نرى �أنها ت�ؤدي �إىل
�أخطاء يف تقومي فكرة اال�ستدالل الت�صويري.
ولعل �أو ما نبد�أ به �أن �أغلب االعرتا�ضات ت�أتي
�أولئك الذي يحاولون درا�سة الدليل من وجهة نظر
معيارية ،وهم يف الغالب املهتمون باملنطق واجلدل،
لذلك ،جتد �أن �أغلب املعرت�ضني هم �أولئك الذين
يتبنون ت�صورا للدليل باعتباره منتوجا ،مما يعني
�أن الت�صورات الأخرى للدليل قد تكون �أكرث انفتاحا
21- Ibid, pp. 14-17; Ralph H. Johnson : «Why ‘Visual
Arguments’ aren’t Arguments.» In: Hans V. Hansen,
Christopher Tindale, J. Anthony Blair and Ralph H.
Johnson (Eds.). Informal Logic at 25 ( University of
)Windsor, CD-ROM, 2005
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لقبول الأنواع غري اللغوية ،ومنها الت�صويرية(.)22
ي�ضاف �إىل ه�ؤالء دار�سو احلجاج ذوو التوجه
اجلديل ،ويغلب عليهم التوجه املعياري ،مبعنى
�أنهم ينظرون للكيفية التي يجب �أن ي�سري عليه
احلجاج ليكون جيدا ،وقلما جتدهم ي�ستك�شفون
اجلدل كما ميار�س فعال يف الواقع .وحتى يف كال
التوجهني املنطقي واجلديل ،جند �صراعا بني
مقاربة �صورية بنيوية ومقاربة تداولي ّة ،عندما يتعلق
الأمر باال�ستدالل الطبيعي ،على اختالف الدرجات
يف كال املقاربتني .نكتفي هنا ببع�ض املالحظات
املتعلقة باالعرتا�ضات التي لها طابع داليل .لنجيب
عليها مبقررات نظريات حجاجية معا�صرة.
�إن احلديث عن ال�صورة وعدم قدرتها على
الإقرار والنفي على امل�ستوى الداليل �أو الإثبات
والإبطال يف املقام اجلديل ،م�ؤ�س�س على �أ�سا�س
�أن التقومي يتم بالنظرية املنطقية الداللية
امل�سماة بنظرية ال�صدق� ،أي تلك التي تقي�س
العبارة مبعيار ال�صدق والكذب .فتكون العبارة
�إما �صادقة �أو كاذبة ،والعبارة ال�صادقة يكون
نفيها كاذبا والعبارة الكاذبة يكون نفيها �صادقا.
�إذا عدنا �إىل املناق�شات املنطقية واجلدلية للدليل
الطبيعي لوجدنا �أن هذا املعيار نف�سه هو حمل
نقد ونق�ض( .)23بل �إن نظرية احلجاج املعا�صرة
تخل�صت �أو كادت تتخل�ص من ا�ستعماله يف
تقومي اخلطاب الطبيعي .اللغة الطبيعية نف�سها
يف ممار�ستها الواقعية غري قادرة على ا�ستيفاء
�شروط التقومي ال�صدقي ،فكيف تطلب ال�صورة
ا�ستيفاءها� .إن ال�صور تتميز باالحتمال والرتجيح
بدل القطع .وهي بذلك ،و�إن �شكلت حتديا حقيقيا
للمناهج املقررة� ،إال �أنها ت�شكل رهانا لتطوير
22- Michael A. Gilbert : “Is it Argument ? In Defense
Of The Linguistically Inexplicable”. In Informal
Logic @25: Proceedings of the Windsor Conference.
Blair, Anthony et al. (Eds.), (CD-ROM, Windsor,
ON, OSSA, 2003, p:8.

� -23أنظر يف هذا ال�صدد:

Charles L. Hamblin: Fallacies (New Port, Vale Press,
2004), pp :232-241.
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نظرية اال�ستدالل واحلجاج .ويف النهاية نقول �أن
اال�ستدالل ،حتى باللغة الطبيعية ،مل يعد منح�صرا
يف العبارات التقريرية .وال تقوميه املادي يتم فقط
بال�صدق والكذب .فال منا�ص من التفكري اجلدي
يف تو�سيع حدود نظرية اال�ستدالل لت�شمل هذه
الأر�ض اخل�صبة للبحث.
�إن كان اال�شتباه الداليل يف اللغة الطبيعية قد
دفع النظار يف احلجاج �إىل مراجعة مناهجهم
التقوميية املنطقية واجلدلية ،فما الذي مينع من
تطوير هذه املناهج ب�صدد اال�ستدالل الت�صويري؟
تتميز ال�صور مثلها مثل اخلطاب الطبيعي باال�شتباه
ودرجة من الغمو�ض .بل �إن الدرا�سات تثبت �أن
ال�صور تكون ،يف كثري من الأحيان� ،أكرث و�ضوحا من
حيث داللتها من اللغة الطبيعية( .)24كما �أن اللغة قد
تكون جمرد تعبري عما يف ال�صورة ،فتكون هذه
الأخرية هي الأ�صل .هذا بالإ�ضافة �إىل �أن الغمو�ض
واال�شتباه �صفتان ن�سبيتان يف اللغة الطبيعية ويف
ال�صور .وبهذا ي�سقط االعرتا�ض حول م�شكلة
اال�شتباه هذه .مع الأخذ بعني االعتبار �أننا الآن يف
حاجة �إىل درا�سات تتغيى �إنتاج نظرية �سيميائية يف
ال�صور توفر لنا منظومة مفاهيمية ت�سمح بت�أويل
ال�صور والرموز الب�صرية ب�شكل مقبول.
�إن ا�ستح�ضار الت�أويل يف اال�ستدالل بال�صور
�أمر مطلوب ،كما هو الأمر بالن�سبة لال�ستدالل
باللغة الطبيعية .وال�سعي �إىل تقعيده رهان
م�ستقبلي للدرا�سات ال�سيميائية املتعلقة باملو�ضوع.
رغم �أن من النظار من يرى �أن الأولوية الآن يجب
�أن تعطى لال�ستدالل املمار�س باللغة الطبيعية(.)25
يجب �أن نعرتف �سلطة اللغة الطبيعية يف احلجاج،
كانت نتيجة للنقا�ش الذي انح�صر بني اللغة
الطبيعية واللغة ال�صورية يف الفل�سفة التحليلية.
24- Anthony J. Blair : “The Rhetoric of Visual
Arguments” , In Defining Visual Rhetorics, ed.
Charles A. Hill and Marguerite Helmmers, (Mahwah,
Lawrence Erlbaum Associates Inc, 2008), P: 59.
25- Anthony J. Blair: “Thinking About Visual
Argument”. (A lecture by J. Anthony Blair, presented
at the Universidad Nacional Autónoma de México, 5
December 2005), p. 10.
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وان الكثري من النزعات املحافظة يف هذا النقا�ش
كانت ت�ستعمل نف�س احلجج التي ي�ستعملها ذوو هذه
النزعة الآن ب�صدد النقا�ش بني اللغة الطبيعية
والأن�ساق ال�سيميائية الأخر كال�صور� .إن نظرية
احلجاج �صارت مطالبة بتقدمي �أ�س�س نظرية
لت�أطري اال�ستدالل غري اللغوي ،ب�شكل مواز للبحث
ال�سيميائي ال�سائر يف اجتاه �إعادة االعتبار للأن�ساق
غري اللغوية.
اخلامتة:
عندما يتم ربط اال�ستدالل فقط مبفهومي
ال�صدق وال�صحة املنطقيني مفهوم الإبطال
اجلديل ،جند �صعوبة يف ت�صور اال�ستدالل
الت�صويري الكامل ،لكن ربط اال�ستدالل بالإقناع
اخلطابي �أو حتى مبفهوم اللزوم مبعناه املعريف
النف�سي ف�إننا نكون �أمام فر�صة هائلة لتطوير
ت�صور مالئم و�شامل لال�ستدالل ي�شمل اال�ستدالل
الت�صوري �أي�ضا� .إن ا�ستبعاد ال�صور من اعتبارها
مادة للدليل يف املقاربات املنطقية واجلدلية هي
نتيجة ملقاربتها االختزالية لال�ستدالل ،مقاربة
تفر�ضها الأطر املنهجية التي حتكم هذه املباحث.
�إنها ت�سقط يف ت�ضييق ملفهوم اال�ستدالل من خالل
النظر �إىل وجوه حمددة منه وغ�ض النظر عن
�أخرى .فاملقاربات الذات الطبيعية املنطقية ال ترى
يف اال�ستدالل �إال منتوجا مكتمال يقدم يف جمموعة
عبارات ترتبط بعالقة لزومية بني املقدمات
والنتيجة ،وتغفل عن فكرة �أن املمار�سة الفكرية
واللغوية احلية الطبيعية ال تقدم مثل هذا املنتوج
يف �شكله اجلامد هذا� .أما املقاربات اجلدلية فهي
تنظر �إىل اال�ستدالل على �أنه تفاعل اجتماعي بني
طرفني �أو �أكرث يقدم فيه كل واحد منهم عبارات
ومربرات من �أجل �إثبات ق�ضية �أو �إبطالها ،مع
اتباع م�سطرة منهجية ت�سمح باحلكم على �أحد
املتجادلني بالفوز �أو اخل�سارة يف حتقيق هدفه،
وتغفل من جهة �أخرى على �أن اال�ستدالل قد ال يكون
تفاعال بني طرفني فقط ،بل �إنه ممار�سة فردية يف
�أ�سا�سها ،ويف بع�ض الأحيان يف غياب كامل عن
املتلقي ،كما هو احلال يف اال�ستدالل الفاح�ص
الذي يقوم به فرد متوحد مع نف�سه.
http://journals.uob.edu.bh

�إن املقاربة املنهجية التي ميكن �أن تفيدنا
بدرجة من الدرجات يف درا�سة اال�ستدالل عموما
واال�ستدالل الت�صويري منه على اخل�صو�ص ،هي
املقاربة اخلطابية .فمن وجهة النظر اخلطابية
ميكن �أن تلعب املفاهيم اخلطابية الأر�سطية
القدمية �أدوارا مهمة يف ت�أطري اال�ستدالل
الت�صويري ،كما هو ال�ش�أن ملفاهيم ال�ضمري
والعالمات واجلانب االنفعايل والأخالقي من
الدليل اخلطابي وغريها .لكننا نحتاج �إىل تو�سيع
لهذه املقاربة لت�شمل وجهة النظر املعرفية ،التي
نبحث فيها عن �أبحاث ونظريات ان�شغلت بدرا�سة
التعقل �أو التفكري الت�صويري (.)Visual Thinking
�إن �أغلب االعرتا�ضات التي تواجه تبني م�شروع
لت�أطري اال�ستدالل الت�صويري نابعة من املباحث
والنظريات التي يغلب عليها الطابع املعياري ،وهي
هنا النظريات املنطقية واجلدلية .وهذه املباحث
والنظريات ال زالت حبي�سة �أن�ساق نظرية قدمية
ت�شهد تطورا بطيئا يف مقاربة املمار�سة اال�ستداللية
الواقعية ،لأنها ت�سقط يف اختزال هذه املمار�سة يف
عنا�صر حمددة ت�سمح لها ب�سهولة التناول.
ويف �إطار النظريات التوا�صلية واخلطابية التي
تتناول اال�ستدالل ،ميكن القول �أنه ال ميكن ا�ستبعاد
العنا�صر غري اللغوية ،مثل العنا�صر الت�صويرية
والأفعال الإن�سانية وغريهما ،من العنا�صر امل�شكلة
ملواد الدليل يف �أي ت�صور يريد �أن يكون �أكرث واقعية
للدليل ،رغم �صعوبة ت�أطريه يف نظرية للدليل .فال
�أحد يعرت�ض على الأقل �أن تكون ال�صور جزءا من
الدليل ،لكن النقا�ش يكمن يف �إمكانية وجود دليل
ت�صويري م�ستقل عن اللغة ،وعن �إمكانية �صيغة
نظرية متعلقة بهذا النوع من الدليل .ويجوز تعميم
احلكم على عنا�صر �أخرى .لكن الإقرار ب�إمكانية
الدليل غري اللغوي �سيفتح الباب لتو�سيع هائل
لنظرية الدليل من جهة ،و�سي�ضع على النظار عبئا
�أكرب لتقدمي ت�صور غري تقليدي للدليل ،يت�ضمن
تعريفا للدليل خارجا عن الفهم اللغوي ملعنى
اخلطاب الطبيعي ،قد يفتح الباب لتو�سيع معنى
خطاب من الأفق الل�ساين �إىل �أفق �سيميائي �أرحب.
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