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قواعد الن�سر فـي املجلة

تن�سر املجلة البحوث العلمية الر�سينة باللغة العربية يف حقل الآداب والعلوم الإن�سانية.  .1  

تخ�سع البحوث املن�سورة للتحكيم على نحو �سري.  .2  

يجب اأّل يقل عدد كلمات البحث عن 4000 كلمة، ول يزيد عن 8000 كلمة.  .3  

تر�سل البحوث با�سم رئي�س التحرير على الربيد الإلكرتوين للمجلة.  .4  

اأن تت�سمن ال�سفحة الأوىل من البحث:  .5  

❂	عنوان البحث باللغة العربية،  		

❂	ا�سم الباحث باللغة بالعربية،  		

❂	ا�سم اجلامعة،  		

❂	الربيد الإلكرتوين، 		

❂	ملخ�س البحث باللغة العربية )فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

اأن تت�سمن ال�سفحة الثانية من البحث:  .6  

❂	عنوان البحث باللغة الإجنليزية،  		

❂	ا�سم الباحث باحلرف الالتيني،  		

❂	ا�سم اجلامعة باحلرف الالتيني،  		

❂	الربيد الإلكرتوين،  		

❂	 ملخ�س البحث باللغة الإجنليزية )يف فقرة ل تقل عن ع�سرة اأ�سطر، ول تزيد على ع�سرين �سطرا(. 		

❂	الكلمات املفاتيح باللغة الإجنليزية )ل تزيد عن �سبع كلمات( 		

تو�سع الهوام�س يف اأ�سفل كل �سفحة، وتكون مربوطة ب�سكل اآيل باملنت. كما يبداأ ترقيم الهوام�س عند بداية   .7  

كل �سفحة جديدة.

اإذا تكرر ذكر املرجع يف ال�سفحة نف�سها، ي�سار اإليها بـ “املرجع نف�سه”.  .8  

اأو املقال، ورقم  توثق الإحالت على النحو الآتي: يذكر ا�سم املوؤلف العائلي فال�سخ�سي، ثم عنوان الكتاب   .9  

ال�سفحة. )على اأن يوثق املرجع ب�سكل كامل يف لئحة امل�سادر واملراجع ويكون ذلك على النحو الآتي: ا�سم 

املوؤلف، عنوان الكتاب اأو املقال، اجلزء/ اأو العدد، الطبعة، مكان الطبع، تاريخ الطبع(.

اأي بحث ل تتوفر فيه ال�سروط ال�سكلية املذكورة ي�ستبعد تلقائيا دون النظر يف حمتواه.  .10  
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تقدمي
سؤال املنهج

اإبراهيم ال�ّشعافني ـ عمان ـ الأردن

ت�سهد احلركة الثقافية زخًما معرفيًّا، ي�سهم يف تعميق 

الوعي النقدي والفكري، يف ع�سر يتمّيز بال�سرعة يف كّل 

مناحي املعرفة وم�ساعفتهـــا، وهو اأمر حممود ومطلوب؛ 

على اأّن هذا الّزخم قد يبدو �سيًفا َذا حّدين، �سفة الرتاكم 

الكّمي الذي يجعل الوعي غري قادر على التمييز احلا�سم 

بـــني ما يعرفه ومـــا ينتفع به، وهنا ي�سبـــح احلد الفا�سل 

بـــني ما يّطلع عليـــه وما يدخله يف اآليـــات الفهم والت�سّور 

غري قابل للفـــرز والّتمحي�س، واإذا كان ذلك كذلك؛ فاإّن 

�ســـوؤاًل يلّح على الّذهن، كيف ميكننـــا اأن نختار مناهجنا 

يف القـــراءة والنقد لتن�سجم مع تطلعاتنا يف الطالع على 

�سفوة ما تنتجه العقول يف العامل، وما نحتاجه يف البحث 

العلمي، ويف معاينة الن�سو�س وحتليلها وتقوميها؟

ولو وقفنا اأمام هذه الفكرة، وعايّنا ما يّت�سل مبناهج 

النقد يف الدرا�سات الأدبّية والإن�سانّية؛ لوجدنا اأن هناك 

حْيًفـــا يقع علـــى اجلانب التطبيقـــي يف معاينة الن�سو�س 

وحتليلهـــا وتقوميهـــا، ويف مالحظـــة عنا�ســـر التجديـــد 

والتمّيز، والتنّبه علـــى اخل�سائ�س املحلّية التي ترقى يف 

معاجلتها الفّنّية اإىل اآفاق امل�سرتك الإن�ساين.

ٍخ للن�ســـاط الّثقـــايف يف الع�ســـر احلديث ل  واأّي مـــوؤِرّ

ي�ستطيـــع اأن يتجاهل هذا الّر�سيد مـــن م�سادر النظرية 

النقديـــة العاملّيـــة، ومـــن تطبيقاتها التـــي اأغنـــت روؤيتنا 

لإبداعنـــا، ومّكنتنا من الغو�س على جوهر العمل الأدبي، 

وعلى ركائزه ومفا�سله، وجعلتنا نتخّفف يف اأغلب الأحيان 

من طغيان ال�ّسرح واللفظية والفتتان باللغة التي ل حتّدد 

ول تعنّي بقدرما حتوم ول تنفذ اإىل الأعماق.

اإّن مـــا نطمح اإليه اأن نكون اأكـــر اّطالًعا على تراثنا 

الّنقدي والإبداعي، واأكر انفتاًحا على امل�سادر الأ�سا�سّية 

يف النقـــد الّنظـــري والتطبيقي، واأكر اإملاًمـــا بالن�سو�س 

الأدبّيـــة العاملّية، بعيـــًدا عن الّتباهي والّتعـــامل والّت�سويه؛ 

فال وجود حلركـــة اإبداعّية اأو نقدّية ن�سطـــة واأ�سيلة دون 

ا�ستيعاب حركة الإبداع العاملّية يف مراكزها الأ�سا�سّية يف 

خمتلـــف الع�سور، والأمر نف�سه ين�سحب على متّثل تراثنا 

الإبداعي من خالل قممه الإبداعّية، �ساربني �سفًحا عن 

املقولت الفّجة التي اأغرت كثرًيا من �سداة النقد والإبداع 

بتجاهل القيمة احلقيقّية للرّتاث؛ فالرتاث - الذي ي�سمل 

كّل ما اأبدعه العقل والوجـــدان يف ح�سارتنا العربّية دون 

اأن يتعـــنّي يف نقطة حمّددة من الزمن - هو ملك الأجيال 

التـــي تتمّثلـــه، ثم تتجـــاوزه لتعرّب عـــن خ�سو�سّية فكرها 

ووجدانها.

وملّا كان احلديث عن نظرّية نقدّية عربّية غري ذي باٍل 

يف هـــذه الأّيام؛ لأّن النظرّية النقدّيـــة الأدبّية هي نظرّية 

عاملّيـــة ت�سهم فيها كل الأمم واحل�ســـارات؛ فاإن احلديث 

عـــن التقوقع داخل هـــذه املقولة ل طائـــل حتته، وم�سيعة 

للوقـــت؛ وعلينـــا - بدًل مـــن ذلـــك - اأن ن�ستوعـــب تراث 
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ـــب اأو ا�ستعالء مـــن جهة، ودون  النقـــد العاملي دون تع�سّ

�سعـــور بالنق�ـــس اأو النبهـــار بعيًدا عن التعامـــل النقدي 

واملو�سوعي مع املنجز النقدي والإبداعي من جهة اأخرى، 

والأجـــدى اأن نت�سلح بكّل املعارف النقدية التي تنفتح على 

كل املعـــارف الب�سرية، ول�سيما الإن�سانيـــة والجتماعّية؛ 

لنعايـــن الّن�ســـو�س جملـــًة وتفاريق، ون�سعهـــا يف ال�ّسياق 

احل�ساري والإن�ساين بعني النقد العارف املنفتح على كّل 

الآداب والع�سور.

ورة املرجّوة من  وقد ل يتي�ّسر لنا هذا الأمر على ال�سّ

دون حركة ترجمة منهجّية منّظمة، ل تقت�سر على جهود 

الأفـــراد واملوؤ�س�سات الأهلّيـــة - على اأهمّيتهـــا الكبرية - 

ولكـــن ل بّد من اإيالء الـــّدول الأهمّية الق�سوى للرّتجمة؛ 

حتـــى تكون املعرفة بكّل جمالتها متاحـــًة للناقد والكاتب 

والقارئ. 

ويف ظـــّل هـــذه املمار�ســـة الّنقدّيـــة املب�ســـرة ي�سبح 

اإ�سهامنـــا الّنقـــدي علـــى قـــدم امل�ســـاواة، اأو ب�ســـيء مـــن 

الّتوا�سع ل يقـــّل كثرًيا عن اإ�سهـــام املراكز الكربى، التي 

ت�سهم بفعالّيـــة يف ن�سر النظرّيات، و�ســـّك امل�سطلحات، 

وتعميـــم املناهج اجلديـــدة والجتاهـــات، ورمّبا ل ننتظر 

طويـــاًل حّتى نتلّقـــى هذه املعـــارف والنظرّيـــات واملناهج 

والجتاهات وامل�سطلحات، بل نكون من الذين يناق�سون 

ويحـــاورون ويجادلـــون ويقبلون اأو يرف�ســـون، ول يجعلون 

هـــذه املناهـــج والنظرّيات �سرعـــات نقدّية بعـــد اأن هداأ 

احلـــوار اأو اجلـــدل حولها بال�ّسلب اأو الإيجـــاب، وكاأّن هذ 

املناهـــج ت�سقط علينـــا من عٍل فنتبّناهـــا اأو نرف�سها دون 

درا�ســـٍة ومتحي�س، �ساأننا يف ا�ستهـــالك كّل ما يردنا من 

مواد ا�ستهالكّية من كل الألوان والأ�سكال.

ولي�س من �سك يف اأّن النقد الأدبي اأو الن�ساط الّثقايف 

ميتلـــك خ�سو�سّيته الثقافّية قبـــل اأن يقف عند امل�سرتك 

الإن�ســـاين؛ فيغـــدو من غـــري املنطقـــي اأن ي�سبـــح الّنقد 

الـــذي ن�ساأ يف بيئة ثقافية لهـــا خلفياتها الأدبّية والثقافية 

والجتماعية والقت�سادّية واحل�سارية معياًرا بال�سرورة 

لكّل ن�ساٍط نقدّي يف عاملنا العربّي، ومن املوؤ�سف اأن بع�س 

تذى يف قراءة الّن�سو�س حذو  املراجع النقدّية اأ�سبحت حتحُ

الّنعل بالّنعل، وقد نتذّكر اأن بع�س هذه الكتب التي ت�سدر 

عـــن مناهج نقدّية �سكلّية تقّيد بع�ـــس الّدار�سني والنّقاد، 

ـــا عميًقا، اأو  ول�سّيمـــا من اأولئـــك الذيـــن ل ميتلكون ح�سًّ

ا، اجلّيدة  فكـــًرا اأ�سياًل؛ فتت�ساوى لديهم الّن�سو�س جميعحُ

والّرديئـــة، وت�سبـــح العملّيـــة النقديـــة، حينئـــٍذ، ت�سويًدا 

ل�سفحـــات ل ت�سمـــن ول تحُغنـــي مـــن جوع، ويف هـــذا هدٌر 

جلهٍد اإن�ساينٍّ مهّم يجـــب اأن يحُ�سرف يف ما يقّدم اإ�سافًة 

حقيقّيًة للنقـــد والإبداع ؟ فثمة بوٌن �سا�ســـع بني الّتدريب 

والّتمرين، والأ�سالة والإبداع.

ومـــن ح�ســـن الّطالـــع اأن نرى هـــذا العـــدد من جملة 

اأن�ساق الّزاهرة ي�سمُّ جمموعـــة من الدرا�سات والبحوث 

التي تب�ّســـر بنه�سة نقدّية عارفة؛ فـــال تقف عند �سروط 

ال�ستهـــالك، وال�ستهـــالك هنا يت�سمـــن املعرفة مبنجز 

الآخـــر ومتثيله، لكّنهـــا تنطلق من ق�سايـــا تقلق الباحث، 

ّر�ســـه على البحث عن اأجوبة عميقة ور�سينة، تنطلق  وحتحُ

من اخل�سو�سّية الّثقافية اإىل الهّم املعريف الإن�ساين، دون 

ئ هيئة التحرير واللجان العلمية  حدود اأو قيـــود. واإذ اأهنِّ

وال�ست�ساريـــة على هذا العدد املمتاز يف ماّدته واإخراجه، 

اأرجو للمجلة الزهار يف م�سرية النقد والثقافة، وللقائمني 

عليها كّل التوفيق.



متون أنساق
محور خاص عن األدبي القطري
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»السيرسالة« والتشكيل التيبوجرافي
في الرواية القطرية )من البحار القدمي إليك أمنوذجا(

مراد عبد الرحمن مربوك

 كلية الآداب والعلوم – جامعة قطر 

mo.hassan@qu.edu.qa

امللخ�ص

تعن���ى هذه ال���درا�شة بالوقوف عند منط م���ن اأمناط التجريب ال�شكل���ي والتيبوجرايف وعالقته بالهوي���ة، وهذا النمط 

ال�شكل���ي ه���و الذي ميزج بني فن���ي »الر�شال���ة« و »�ِشيرَ الليايل العربية«، ل�شيم���ا األف ليلة وليلة، واأطلقن���ا عليه منط رواية 

»ال��شي�شالة« - لو جاز لنا ا�شتخدام هذا التعبي – وقد ظهر هذا ال�شكل - وغيه من الأ�شكال التجريبية - نتيجة انعكا�س 

املتغ���يات ال�شيا�شية العربية والدولية، ل�شيما ح���رب اخلليج الثانية، واأحداث �شبتمرب، وثورات الربيع العربي على الن�س 

الروائ���ي، واأ�شبح التجريب يف ال�شكل الروائي ي�شكل هاج�شا كب���ًيا لدي الروائيني العرب، بعد اأن غدت الهوية العربية يف 

مهب الريح.

ونتيج���ة ه���ذه الأحداث املتالحقة - التي اأ�شب���ح العدو فيها �شديقا وال�شقيق عدوا- مل يج���د الروائي بدا من ا�شتلهام 

اأ�شكال نوعي���ة تتواف���ق وطبيعة الواقع من ناحي���ة، والت�شكيل التجريبي للرواي���ة من ناحية ثاني���ة. ور�شدت الدرا�شة بع�س 

الأ�شكال امل�شتحدث���ة الت���ي تبل���ورت اإرها�شاتها يف مرحلة �شابق���ة، لكنها �شكلت ظاهرة بارزة يف معظ���م الروايات العربية 

املعا�شرة، ونقف عند هذا النمط التجريبي - على �شبيل التمثيل ولي�س احل�شر- يف الرواية القطرية، ونطبقه على رواية 

» من البحار القدمي اإليك « لدلل خليفة، ونعاجله من خالل عدة حماور هي:

- املفهـــوم واملقومـــات: يتناول مفهوم الت�شكيل الروائي املزجي، وعالقته بالأ�شكال الروائية امل�شتحدثة، ف�شال عن معاجلة 

املقومات التي اأدت اإىل �شيوع هذا التجريب ال�شكلي.

- اآليات الت�شكل التجريبي املزجي: ومتثل يف اآليتني جوهريتني هما: الت�شكيل ال�شردي للر�شالة، والت�شكيل ال�شردي لل�شي 

العربية، ل�شيما » الليايل العربية «.

- الت�شكيل التيبوجرايف: ومتثل يف الر�شم الكتابي، واللوحات والر�شوم املختلفة، ودللتها يف ن�شيج الرواية القطرية.

- الت�شكيـــل الـــداليل: ومتثل يف الدللة ال�شيا�شية والجتماعية التي تطرحها الرواية، ونتطلع اإىل ت�شكيل روؤية نقدية تعالج 

الظواهر ال�شردية على اأ�ش�س معيارية، ت�شتلهم روح الع�شر، وتفيد من منجزات املا�شي، وتنطلق �شوب امل�شتقبل.

الكلمات املفاتيح: التجريب ال�شكلي – الت�شكيل التيبوجرايف – رواية »ال�شي�شالة« – الت�شكيل الدليل – الت�شكيل املزجي.
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The ‘epic-message’  and the Structural Typography In Qatari novel
‘From Ancient Sailor to you’ as an Example

Morad Abdelrahman Mabrook
Qatar University

mo.hassan@qu.edu.qa
Abstract
This study tackles a type of structural and typographic experimentation and its relation 

to identity. This type mixes the genre of personal messages with the genre of ‘epic’ 
folktales, in particularly the Arabian nights.

The author uses the word ‘epic-message’ to refer to this type. This type emerged as 
a reflection of Arab and international political changes on narrative texts, especially the 
Second Gulf War, September 2001, and the Arab spring revolutions. Due to these events, 
experimentation in novel became a major concern for Arab novelists. Because of these 
successive events, in which the enemy became a friend and vice versa, novelists were 
inspired by genres that is more related to the nature of reality as well as the formation of 
narrative experimental. 

The study traces the early beginnings of this type, with a particular interest on the 
Qatari novel. The study tackles in particular the novel «From the Old sailor to You» by 
Dalal Khalifa from the following dimensions:
- The concept and bases: Which deals with the concept of blended narrative formation and 

its relation to the new forms of fiction as well as the reasons that lead to the widespread 
of this structural experimentation.

- The Typographical formation in the novel: which appears in its calligraphy, paintings, 
other artistic works, and their meanings.

- The semantic formation in the novel: which appears in the socio-political meanings of 
the novel. We look forward to forming a vision of criticism that tackles the narrative 
phenomena based on imperative criteria that is inspired by the soul of our times, and 
make use of the past and head towards the future.

Keywords: Structural Typography– Typographical formation - epic-message- The 

semantic formation – the blending formation.»
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اأوال: املفهوم واملقومات 

1-1- املفهوم:

يعن���ى بالتجري���ب ال�شكلي الأدب���ي تطلع الأديب 

اإىل �شكل اأدب���ي ي�شتطي���ع م���ن خالله م���زج الروؤية 

الفكري���ة ب���الأدوات التعبيية؛ بغي���ة معاجلة بع�س 

الق�شاي���ا احلياتية يف الواقع املعي����س، اأما الت�شكيل 

التيبوجرايف للن�س الروائي، فيعنى به »احليز الذي 

ت�شغله احل���روف والعناوين داخ���ل الن�س الروائي، 

من حيث الت�شكيالت التي تكتب بها حروف الكتابة 

الروائية وعناوينها، ومن حيث الربوز، اأو الر�شوم، 

اأو الأ�شكال التجريدية.  اأو اللوح���ات،  اأو الإ�شارات، 

كما يعنى اأي�شا بالر�شم الكتابي الذي ينهجه الكاتب 

يف ن����شه الروائي مثل الكتابة املائلة اأو البارزة التي 

ت�شتخ���دم للتفرقة بني ن����س واآخر داخ���ل الرواية، 

عندما يحاول الكاتب اإبراز معاين وكلمات بعينيها، 

اأو ت�شتخ���دم يف العناوين الفرعي���ة والرئي�شة داخل 

الرواي���ة؛ بغية اإبرازها وتو�شيحه���ا ملا لها من دللة 

اإيحائي���ة ورمزي���ة وجمالي���ة يف الن����س، واأحياًن���ا 

ت�شتخ���دم للتمييز بني احلوار وال����شرد والتداعيات 

(((

النف�شية واملونولوج الداخلي واملناجاة النف�شية« 

اأم���ا رواي���ة »ال����شي �شال���ة« فنعني به���ا الن�س 

الروائ���ي ال���ذي يتمث���ل يف اآليتني جوهريت���ني هما: 

الت�شكي���ل ال����شردي للر�شال���ة، والت�شكي���ل ال�شردي 

لل�شي العربية، ل�شيما »الليايل العربية«.

1-2- املقومات: 

كان للثورة التكنولوجية واملعلوماتية والت�شالية 

دور كب���ي يف الإب���داع الأدب���ي، ل�شيم���ا الروائ���ي، 

»و�شاعدت ه���ذه الثورات املعلوماتي���ة والتكنولوجية 

يف تق���ارب الن����شو�س النظري���ة والتطبيقي���ة، اأي 

اأنها اأذابت الف���وارق ال�شا�شعة بني العلوم الإن�شانية 

مراد عبد الرحمن مربوك: الت�شكيل التيبوجرايف والبحث عن �شكل يف الرواية   (1(
العربية، مركز الن�شر العلمي جامعة امللك عبد العزيز، 2013، �س 93 

والتطبيقي���ة م���ن ناحية، والعل���وم الإن�شانية بع�شها 

البع����س م���ن ناحية ثاني���ة، ل �شيما اللغ���ة التي هي 

جوهر العملي���ة الت�شالية، كما اأنه���ا جوهر العلوم 

الإن�شاني���ة والتطبيقي���ة، ولي����س اأدل عل���ى ذلك من 

العالق���ة الوثيقة بني علوم اللغ���ة والأدب والت�شال 

والكيمي���اء  والفيزي���اء  والهن���د�شة  واملعلوم���ات 

واجلغرافي���ا،  والط���ب،  والت�شري���ح  والبيولوج���ي 

، وكل ذلك ترك 
(((

والتاري���خ، والفل�شف���ة وغيه���ا 

اأثرا كبيا يف ا�شتحداث اأ�شكال فنية جديدة تواكب 

امل�شتجدات الع�شرية واحلياتية.« 

وه���ذا التطور ب���دوره جعل الروائ���ي يتطلع اإىل 

مواكبة الع�شر لذلك جند يف الآونة الأخية تداخل 

الأ�شكال الأدبي���ة م���ع بع�شه���ا البع�س م���ن ناحية، 

وم���ع الأ�شكال غي الأدبية من ناحي���ة ثانية؛ نتيجة 

تغ���ي ال���روؤى الفكرية الت���ي يحملها منت���ج الن�س؛ 

لأن الفك���رة التي تدور يف وعي املب���دع تفرز ال�شكل 

اخلا�س بها، وعندم���ا يطراأ تغيي على هذه الفكرة 

 .
(((

ينتج عنها تغيي يف ال�شكل الن�شي 

وه���ذا ي���وؤدي ب���دوره اإىل جتاوز بع����س احلدود 

ال�شكلية والف���وا�شل الفنية بني الأجنا�س الأدبية مع 

بع�شها البع�س من ناحية، ومع العلوم الإن�شانية من 

ناحي���ة ثانية، والعل���وم التطبيقية م���ن ناحية ثالثة؛ 

ومن ث���م جلاأ بع�س الكت���اب اإىل البحث عن اأ�شكال 

روائي���ة م�شتحدث���ة تواكب روح الع����شر من ناحية، 

وتع���رب ع���ن املوا�شع���ات ال�شيا�شي���ة والقت�شادي���ة 

والثقافية واحل�شارية من ناحية ثانية .

وقد يح���دث هذا نتيج���ة حالة الغ���راب التي 

تعي�شه���ا الذات الإن�شانية، ل�شيما الأدباء بني ما هو 

كائ���ن وما يجب اأن يك���ون، ومن ثم لي����س غريبًا اأن 

تتغ���ي الروؤية نتيج���ة حالة الغراب الت���ي تعي�شها 

مراد عبد الرحمن مربوك: جيوبولتيكا الن�س الدبي، دار الوفاء الإ�شكندرية،   (2(
2002 �س 8 .

الأدبي،  الن�س  جيوبولتيكا  مربوك  الرحمن  عبد  مراد  د  انظر:  للمزيد   (3(
مرجع �شابق .
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ال���ذات الإن�شاني���ة، حي���ث تع���اين ال���ذات حالة من 

النف�شال ع���ن الأن���ا اجلماعية، واأحيان���ًا تنف�شل 

عن ذاته���ا، ويحدث ه���ذا النف����شال نتيجة ل�شلب 

املعرف���ة و�شلب احلرية، والتناق�س القائم يف الواقع 

املعي����س بني ما هو كائ���ن وما يج���ب اأن يكون ؛ فقد 

اإىل   Melvin وملف���ن   Wilbert ولب����رت  اأ�شار 

» اأن للجه���ل اأو �شل���ب املعرف���ة وظائ���ف يحدثها يف 

البناء الجتماعي والأفع���ال، وتتمثل هذه الوظائف 

يف احلف���اظ عل���ى ال���و�شع ال�شائد، واإع���ادة فر�س 

القيم التقليدية؛ اإذ اأن الطبيعة املحددة لعالقاتهم 

 ت�شل���ب فاعليته���م؛ وم���ن ث���م يذه���ب ول���ربت مور

 Wilbert Moor اإىل اأن تقولب الطبقة الع�شبية 

(((

تفر�س اجلهل �شلفًا«

 George. A. وم���ن ث���م اهت���م » ج���ورج مل���ر

Miller بالعالقة بني الغراب عن العمل والجتاه 
البنائي املنظم، ودرجة ال�شبط املنظم، وقد اأبانت 

املعطيات اإىل اأن اغراب العمل يرتبط ب�شكل البناء 

التنظيمي، واأن اجلانب الذاتي لالغراب يتمثل يف 

ال�شع���ور بعدم القدرة على فهم احلوادث واملواقف، 

التي يك���ون املرء موجلًا فيها، كم���ا ي�شي اإىل �شعور 

الفرد بت�شدع ات�شاله باملجتمع، واإىل ال�شدام بني 

التطلع���ات، وت�شدع املعايي املنتظمة، واإىل ال�شعور 

بالقلق وعدم الو�شوح وعدم وجود اأهداف؛ وحينئذ 

تتحول روؤية الفرد جتاه جمتمعه وواقعه، ويتطلع اإىل 

واقع اأف�شل، وحتول الروؤية ي�شتتبع بال�شرورة حتول 

، وحينئذ ينتق���ل الكاتب املعرب 
(((

الأداة التعبيي���ة«

عن الذات املغربة، اإىل �شكل ن�شي تعبيي يتوافق 

والروؤي���ة الكامن���ة يف وعي���ه، وهن���ا يح���دث تداخل 

الأ�شكال، اأو تغي ال�شكل الن�شي وفقًا لتغي الروؤية، 

(1(  Milier, George A., Professionals in Bureaucracy Alienation 
Among industrial Scientists and Enginers, Am. Xociol. R. 
1967. Vol, 32. N. 4P., 670-F

(2(  Milier, George A., Professionals in Bureaucracy Alienation 
Among industrial Scientists and Enginers, Am. Xociol. R. 
1967. Vol, 32. N. 4P., 670-F

اأو مبعنى اآخر يحدث تغي يف جغرافية الن�س نتيجة 

.
(((

التغي يف الروؤية التي اأفرزت هذا الن�س

ويرجع هذا اإىل اأن حتول الروؤية الفكرية للكاتب 

ي�شتتبع���ه حتول يف بني���ة ال�شكل الأدب���ي، كما يرجع 

اإىل قابلية الن�س للتاأوي���ل والت�شكيل؛ ومن ثم نعني 

بالن�س الأدبي ذلك املعنى الذي اأراده روبرت �شولز 

م���ن حيث كونه » جمموعة من العالقات التي تنتقل 

يف و�شط مع���ني من مر�شل اإىل متل���ق، باتباع �شفرة 

اأو جمموع���ة من ال�شفرات، ومتلق���ي هذه املجموعة 

م���ن العالقات، وه���و يتلقاها ن����شًا يب���ا�شر تاأويلها 

وف���ق ما يتوفر ل���ه من �شف���رة اأو �شف���رات منا�شبة؛ 

فالقراب من قول اأدبي بو�شفه ن�شًا يعني اعتباره 

به���ذه الطريق���ة منفتح���ًا للتاأوي���ل برغ���م ارتباطه 

(((

مبعايي نوعية معينة«.

عل���ى اأنن���ا ن���درك اأن التجري���ب ال�شكل���ي �شكل 

العربي���ة  الرواي���ة  حم���ورا جوهري���ا - يف م����شية 

املعا�شرة من���ذ ال�شتينيات من القرن املا�شي وحتى 

الآن - يف العديد من الرواي���ات العربية اخلليجية، 

وال�شامية، ودول املغرب العربي، وم�شر وغيها. 

ولك���ن منذ مطلع الت�شعينيات وحتي الآن �شكلت 

الرواي���ة العربية منعطفا جدي���دا يف م�شيتها على 

م�شت���وى التجري���ب والت�شكيل الفني، وه���ي مرحلة 

ميك���ن اأن نطل���ق عليه���ا مرحلة البحث ع���ن ال�شكل 

ال�شائ���ع، �شواء عل���ى م�شت���وى الهوي���ة، اأو الروؤي���ة 

الفكري���ة، وه���ي �شدى للواقع العربي ال���ذي ت�شتت 

هويته منذ ح���رب اخلليج الثاني���ة 1990 واحتالل 

العراق للكويت، وانق����شام ال�شف العربي بني موؤيد 

وع���ار�س، وحتول العدو ال�شهيوين اإىل �شديق لدى 

بع����س الأنظم���ة العربية، وحت���ول ال�شقي���ق العربي 

املرجع  الأدبي  الن�س  جوبولتيكا  مربوك  الرحمن  عبد  مراد  د  انظر:  للمزيد   (3(
ال�شابق

العربية  املوؤ�ش�شة  الغامني،  �شعيد  ترجمة  والتاأويل،  ال�شيمياء  �شولز؛  روبرت   (4(
للدرا�شات والن�شر، بيوت، ط)1(، 1994م، �س 252-251 
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اإىل ع���دو لأخي���ه العرب���ي ينا�شب���ه الع���داء، ف�شال 

عن اأح���داث �شبتم���رب، واإل����شاق الته���م الإرهابية 

بال�شخ�شي���ة العربية، ثم ثورات الربيع العربي التي 

مت اختطافها من قبل الأنظم���ة العربية، والإقليمية 

ال�شتبدادي���ة، والأنظم���ة الدولية الطامع���ة، وهذا 

ب���دوره انعك�س على الهوي���ة العربية، وم���ن ثم على 

الهوي���ة ال�شكلي���ة للرواية العربية. الأم���ر الذي دفع 

العدي���د من الروائيني العرب اإىل ا�شتحداث اأ�شكال 

روائية تعرب عن اخل�شو�شي���ة الفكرية والإبداعية، 

وتتواف���ق وال���روؤى احلياتية التي يعاي�شه���ا الروائي، 

ومث���ل هذه الأ�شكال الروائي���ة امل�شتحدثة عديدة يف 

الرواي���ة العربية املعا�شرة ي�شع���ب الوقوف عندها 

جميعا.

يف الرواي���ة اخلليجي���ة - عل���ى �شبي���ل التمثي���ل 

من���ذ الت�شعينيات وحت���ى الآن - متثل هذا التجريب 

ال�شكل���ي يف بع�س اأعمال ليل���ى العثمان يف الكويت، 

وفوزي���ة ر�شيد يف البحري���ن، ودلل خليفة يف قطر، 

اأما يف ال�شعودية فقد ب���رز عدد كبي من الروائيني 

�شم���ية  مث���ل  الأخ���ية،  العق���ود  يف  والروائي���ات 

خا�شقجي، وتركي احلمد، وعبد خال، ورجاء عامل، 

واأم���ل �شطا، و�شفي���ة عنرب، وليلى اجلهن���ي، ونوره 

الغامدي، وقما�شة العليان، واأميمة اخلمي�س، ونداء 

اأبو علي، ون�شرين غن���دور، ورجاء ال�شانع، وبدرية 

الب����شي، وهاج���ر املك���ي، و�شارة العلي���وي، و�شب���ا 

احلرز، وغيهم 

لكنن���ا مراعاة للمنهجي���ة العلمي���ة �شوف نقف 

عن���د منط ت�شكيلي واحد، ويف م����شية روائية لأدب 

دولة واحدة، وعند عمل روائي - على �شبيل التمثيل 

ولي�س احل�شر - بحيث يعك�س هذا النمط التجريب 

ال�شكل���ي يف م����شية الرواية العربي���ة، وهذا النمط 

التجريب���ي هو منط رواي���ة » ال�شي�شالة « - لو جاز 

لن���ا ا�شتخ���دام ه���ذا التعب���ي – لكون ه���ذا النمط 

التجريب���ي ال�شكل���ي يع���د اأول حماول���ة جتريبية يف 

م����شية الرواية القطرية، على اأن نعنى يف درا�شات 

قادمة - بح���ول اهلل - ببقية الت�شكيالت التجريبية 

يف الرواية القطرية، وهذا ال�شكل الذي نعنى به هو 

ت�شكيل مزجي ب���ني فني الر�شالة وال����شي العربية، 

ل�شيم���ا » الليايل العربي���ة « وميك���ن اأن نطلق عليه 

رواية » ال�شي ر�شالة «.

وق���د طراأ على الن����س الروائي املع���ا�شر بع�س 

التط���ورات والتغ���يات الت���ي ا�شتحدث���ت يف ال�شكل 

الروائ���ي؛ فنجد جمموعة م���ن الأ�شكال تتداخل مع 

بع�شه���ا البع�س يف ن�شي���ج الرواية الواح���دة؛ فتارة 

ائًي���ا، وتارة اأخرى يت�شكل  يت����شكل الن�س ت�شكاًل ِحكرَ

ت�شكاًل �شعريًا، وتارة ثالثة يت�شكل ت�شكاًل م�شرحًيا، 

حفًي���ا، ويك���ون ه���ذا التع���دد على  اأو مقالًي���ا، اأو �شُ

م�شتوى الن�س الروائي الواحد؛ اأو عدة ن�شو�س.

وتعد الروائية دلل خليفة يف روايتها من البحار 

الق���دمي اإليك واحدة من الروائيات القطريات التي 

تطلع���ت اإىل ت�شكي���ل روائ���ي م�شتح���دث يف الرواية 

القطري���ة يف روايتها »من البحار القدمي اإليك« عام 

1995؛ فق���د جمع���ت يف ن�شيج روايته���ا بني �شكلني 
اأدبي���ني، هما �شكل ال�شية ال�شعبية - ومنها الليايل 

العربية - و�شكل الر�شال���ة الأدبية، ومزجت بينهما 

مزجا فنيا م�شتحدثا، اأفرز يف النهاية �شكال روائيا 

م�شتحدثا يف الرواية القطرية، ولعلها الرواية الأويل 

يف الأدب القطري الت���ي جمعت بني هذين ال�شكلني 

التجريبيني الأدبيني.

ثانيا: اآليات الت�شيكل التجريبي املزجي 

يعنى الت�شكيل التجريبي املزجي للرواية ذلك ال�شكل 

الروائي ال���ذي يجمع بني اأكرث من ت�شكيل �شردي يف ن�س 

روائي واحد، ويف هذا املو�شع يجمع الت�شكيل الروائي بني 

�شكلني اأدبيني هما �شكل �شية الليايل العربية » األف ليلة 

وليل���ة « و�شكل الر�شالة الفنية العربي���ة، وهذان ال�شكالن 

اقرحن���ا م�شطلح���ا مزجي���ا يجم���ع بينهم���ا ه���و رواي���ة 
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»ال�شي�شالة«، ولعل الكاتبة دلل خليفة جلاأت لهذا ال�شكل 

الروائي للتعبي عن �شكل يج�شد الهوية العربية من خالل 

ا�شتلهامها ل�شكل تراثي يجمع بني �شكلني عربيني اأ�شيلني، 

وت�شب فيهما جتربتها الإبداعية الروائية 

واملتاأم���ل يف رواية »م���ن البحار الق���دمي اإليك« لدلل 

خليف���ة 1995 يج���د اأنه���ا اعتم���دت عل���ى ف���ن الر�شالة 

يف هيكله���ا اخلارج���ي، م���ن حي���ث املقدم���ة، والعنا�شر، 

ال����شية ال�شعبي���ة يف ت�شكيله���ا  واخلامت���ة، وعل���ى ف���ن 

الداخل���ي، من حيث ال�شخ�شي���ات، والأحداث، والزمان، 

وامل���كان، بل ج���اءت الف����شول يف �شكل اللي���ايل العربية، 

اإذ ي����شرد كل ف�شل حكاية ليلة من ليايل البحار، الباحث 

ع���ن الهوي���ة، واحلقيقة، والوج���ود، والقي���م، والأعراف، 

والزم���ن اجلميل، ورمبا يو�شح ال�شكل التايل حقيقة هذا 

الت�شكيل الذي جمع بني �شي الليايل العربية وفن الر�شالة 

العربية، وهو ما ميكن اأن نطلق عليه رواية »ال�شي�شالة« 

ونقف عن���د الآليتني اللتني �شكلتا ه���ذا ال�شكل الفني 

لرواية »ال�شي�شالة« وهما على النحو الآتي:

1 - الت�شكيل ال�شردي للر�شالة يف الن�س الروائي 

2 - الت�شكيل ال�شردي لل�شية العربية يف الن�س الروائي 

الن���ص  يف  للر�شال��ة  ال�ش��ردي  الت�شكي��ل   -1-2

الروائي:

ويعن���ى ب���ه الرواي���ة الت���ي تعتم���د يف ت�شكيله���ا 

ال����شردي على ال����شكل الفن���ي للر�شال���ة، من حيث 

املقدم���ة، وعن���ا�شر الر�شال���ة، واخلامت���ة، وتب���داأ 

الرواية بافتتاحية الر�شالة، اإذ يقول الراوي: » ليت 

�شعري هل ت�شلك ه���ذه الر�شالة يوما؟ اإنني اأكتبها 

وقد اأعلم اأنها رمبا ل ت�شلك قريبا كما كنت اأمتنى، 

واأنها قد ت�شتغرق يف الو�شول اإليك قرنا من الزمان 

اأو يزيد، اأو قد ت�شل يف اخل�شم العظيم فال ت�شلك 

على الإط���الق، ولكن كلي رجاء اأنه���ا مهما �شللتها 

الري���اح، ومهما �شاف���رت بها الأم���واج، ومهما طال 

به���ا الزمان، فالبد اأن ت�شلك يوم���ا، لبد، فاأما اإن 

�شلت وغيبتها الأم���واج ف�شتكون الدنيا قد خذلتني 

اإىل النهاي���ة، واأما اإن و�شلت ف����شالم عليك حتمله 

الأمواج ع���رب املياه الزرقاء، وعرب رم���ال ال�شطاآن، 

.
(((

ومع اأن�شام البحر اإليك، اأما بعد ..... « 

وجن���د افتتاحي���ة الرواي���ة م���ن بداي���ة العنوان 

» م���ن البح���ار الق���دمي اإلي���ك «، م���رورا بافتتاحية 

الر�شال���ة املتمثلة يف الن����س ال�شابق تعرب عن متاثل 

الفتتاحيتني، افتتاحية الر�شالة، وافتتاحية الرواية، 

والعنوان هو عنوان ر�شالة، ويف الوقت نف�شه عنوان 

الرواي���ة، ثم يب���داأ ال���راوي يف �شرد اأحداث الق�شة 

التي ه���ي نف�شها م�شمون الر�شال���ة، التي يبعث بها 

الراوي �شاح���ب الر�شالة ومر�شله���ا، ويبداأ املر�شل 

يف �شرد ماأ�شات���ه الت���ي ه���ي م���اأ�شاة الواق���ع والأنا 

اجلماعي���ة مع���ا فيق���ول: » ولكن ج���اء الزمن الذي 

اأ�شبحنا في���ه ل نطيق �شفينتنا، ونت���وق اإىل فراقها 

وفراق البحر، ما ح���دث ل اأ�شتطيع اأن اأو�شله اإليك 

اإل م���ن خ���الل �شرد ق�شتنا مع ه���ذه ال�شفينة التي 

�شه���دت حياتها و�شه���دت حياتي وراأتن���ي اأ�شيخ بني 

.
(((

األواحها العتيقة «

اإن ال���راوي ي�شتح����شر م���و�شوع الر�شال���ة التي 

يكتبها، وهي ر�شالة جت�شد م�شيات حياته على ظهر 

ال�شفين���ة، بعد اأن بلغ ال�شتني، واأ�شبح بحارا عجوزا 

غ���ي قادر على املالحة يف مياه البحر؛ فيجل�س على 

حافة البحر ليخط ر�شالته للقادم الذي مل ياأت بعد، 

يقول: » ال�شيء الوحيد الذي ل اأحبه يف هذا الركن 

هو اأن البحر اأحيانا ير�س على رذاذا دقيقا في�شيب 

وجه���ي ومالب����شي، وهذه الورقة الت���ي اأكتب عليها، 

ولكنني اأح���اول حماية مدادها من ه���ذه القطرات 

 
(((

التي ل اأعلم متى �شت�شربني بها الرياح«.

الدوحة  والن�شر،  للطباعة  العلوم  دار  اإليك،  القدمي  البحار  من  خليفة:  دلل   (1(
1995 �س 3 

امل�شدر نف�شه �س 5   (2(
نف�شه �س 6   (3(
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وي�شتمر الراوي يف حالة ا�شتح�شار ملا يكتب يف 

ر�شالت���ه، تلك الر�شالة التي يج����شد فيها كل اآماله، 

واآلم���ه، وعذابات ال�شنني الت���ي مر بها، واملتغيات 

اإىل ع�شف���ت بواقعه، كما ع�شفت بالواقع اجلديد، 

ومل يعد يعرف كيف يق�س حكايته؛ لأنها لي�شت ككل 

احلكاي���ات؛ لكونه���ا جتمع النقائ����س يف وقت واحد 

م���ن ماآ�شي الواقع واأ�شواقه، ويظل الراوي حائرا يف 

بداي���ات ر�شالته، كي���ف يبداأها يق���ول: » لقد رفعت 

ي���دي ع���ن الورقة حلظ���ة، واأخذت اأفكر كي���ف اأبداأ 

ل���ك احلكاية، ولكن���ي مل اأهت���د اإىل �شيء، �شدقني 

ل اأع���رف كي���ف اأبداها، ولك���ن ل تقل���ق ف�شاأبداأها 

قريب���ا ج���دا، �شاأبداأه���ا ل حمال���ة؛ لأنني لب���د اأن 

اأو�شله���ا اإلي���ك، ولن ت�شل بال بداي���ة؛ ولأنني بحار 

طاملا �شارع البحر العظيم، وطاملا خا�س ال�شعاب؛ 

فكي���ف ت�شتع�شي على حكاية، ولكنني يجب اأن اأرب 

فك���ري وكلمات���ي، و�شاأفع���ل بعد اأن يذه���ب انفعايل 

هذا وفرحتي عندما راأيت ال�شندوق ال�شغي، هذا 

ال�شندوق ال�شغي هو الذي �شيحمل اإليك الر�شالة 

 .
(((

كي ت�شل �شليمة غي منقو�شة وغي مبتلة 

ر�شالت���ه،  �شرد  يف  الق���دمي  البح���ار  وي�شتم���ر 

وال����شروع يف اإر�شالها وتنته���ي الفتتاحية على وعد 

با�شتكم���ال الر�شالة يف �شب���اح اليوم التايل؛ فتاأخذ 

الر�شال���ة بع���دا ت�شكيلي���ا يف الرواية، ولع���ل الدافع 

ل�شتخدام هذا ال�شكل هو رغبة الروائية يف ا�شتلهام 

�شكل روائ���ي عربي ي�شتوحي تراثن���ا العربي، ويعرب 

ع���ن هويتن���ا الفكري���ة والثقافية، وه���ذا ما نلحظه 

اأي����شا يف ثقافة �شخ�شية البحار القدمي، الذي ظل 

ط���وال الرحل���ة خمل�شا لراث���ه، وثقافت���ه، وهويته 

عل���ى الرغم م���ن الع���وا�شف العاتية الت���ي ع�شفت 

ب���ه م���ن كل �شوب، ونعن���ى بالهوي���ة هن���ا امل���وروث 

الثق���ايف العرقي، والجتماع���ي، والديني، واللغوي، 

واجلغرايف، واحل����شاري الذي ي�شكل وعي الفراد، 

نف�شه �س 8   (1(

واجلماع���ات الب�شرية، وميث���ل هذا امل���وروث ن�شقا 

فكري���ا، وحياتيا زمني���ا، ومكانيا ميك���ن من خالله 

متييز هذه اجلماعات الب�شرية عن غيها.

ول يق���ف الت�شكي���ل التجريب���ي للرواية عند حد 

الفتتاحية التي ج�شدت افتتاحية الرواية والر�شالة 

مع���ا، لكنه���ا جتاوزتها اإىل الت�شكي���ل الفني خلامتة 

الر�شالة، التي ه���ي نف�شها خامتة الرواية ونهايتها، 

يق���ول البحار القدمي: »اأمـــا االآن فقـــد ازف املوعد، 

ويو�شك �شياء الفجر اأن يهتك �شرت الليل، ويجدر 

بـــي اأن اأقـــذف بهـــذه الر�شالـــة اإىل البحـــر ال�شاعة، 

فال متـــ�شع للحديـــث االآن، ولكـــن يـــا �شديقـــي اإذا 

اأو راأيـــت �شفينـــة  النـــوار�س،  �شمعـــت �شدى �شوت 

اأزرق م�شطربـــا ت�شهـــق  اأو راأيـــت �شطحـــا  ق�شيـــة، 

اأمواجه من بعيـــد فاذكرين، اأذكر البحار القدمي، 

واأذكـــر �شفينتـــه التـــي تـــ�شق عبـــاب البحـــر باجتـــاه 

الدوامـــة، ومتـــن لـــه نهايـــة رحلـــة �شعيـــدة، هـــذا 

اإذا مل تقتلعـــه الدوامـــة، وي�شتقـــر جـــ�شده يف قـــاع 

البحـــر قبـــل اأن ت�شلـــك الر�شالـــة، واإال فتمنـــى لـــه 

الرحمة، وداعا.

من البحار القدمي 

من على منت ذات االألواح الغراء 

.
(((

قرب منت�شف البحر العظيم« 

ويعد هذا الن�س هو الن�س النهائي يف الرواية، 

وه���و نف�شه ميثل خامتة الر�شال���ة، الأمر الذي جعل 

الرواي���ة تاأخ���ذ تكني���ك ف���ن الر�شال���ة يف املقدم���ة 

واخلامت���ة، اأو الفتتاحية والنهاي���ة الروائية، وكاأن 

الروائي���ة بذلك اأرادت تثبيت جذور الهوية الروائية 

م���ن خالل ال����شكل الروائ���ي من ناحي���ة، والق�شايا 

املطروح���ة م���ن ناحية ثاني���ة، والق�شي���ة التي متثل 

وعي ال�شخ�شية هي املحافظة على املوروث الثقايف 

والجتماعي، ذلك اأن » اأي هوية ثقافية من الثقافات 

نف�شه �س 209 – 210   (2(
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الإن�شاني���ة ترتب���ط مبرجعي���ات وج���ذور عميقة لها 

ل ت�شتطيع اأن تتخل����س منها، لكنها تظل على مدى 

تاريخها تق���وى وت�شعف، ومتر�س وت����شح، وتكمن 

وتظه���ر، وتتفاعل م���ع الآخر حينًا وتنع���زل عنه يف 

احلني الآخ���ر، لكنها على الرغم من هذه التغيات 

تظ���ل حمافظة على جبناته���ا املركزية، نلحظ هذا 

�شواء يف الثقافة الأدبية، اأو املعمارية الأ�شلية منها، 

 
(((

واملفتوحة، واملهجنة، وغيها «.

عل���ى اأنن���ا ن���درك اأن الهوي���ة املحلي���ة املفتوحة 

تختلف ع���ن الهوية املهجن���ة، والهوي���ة »التلقيطية« 

بكونها ذات توجه توفيقي يجمع بني الفكر امل�شتقبلي 

املتحرر من املا�شي، وال�شلفي املنغم�س يف ما �شويته 

وفق الظرف التاريخي، ووفق مقدرة الثقافة املحلية 

على ا�شتيعاب الآخر؛ فه���ي ل تقحم اجلديد عنوة، 

لكنها تنمو بعفوية لتلتحم باجلديد، وتعيد تعريفه، 

، وه���ذا ما حاولت 
(((

ومتزج���ه بالظ���رف املحل���ى«.

ال�شخ�شية الروائية يف البحار القدمي معاجلته، من 

حيث كونها تتم�شك بجذوره���ا التاريخية، وتتفاعل 

معه���ا دون الذوبان يف الآخر، وياأت���ي �شكل الر�شالة 

ال���ذي ارت�شته الكاتبة ليك���ون �شكال معربا عن هذه 

الروؤية الفكرية للثقافة العربية .

فقد م���ر الت�شكيل الروائي بع���دة مراحل بدايًة 

من اإرها�شات الفن الروائي، وتخبطه بني الأ�شكال 

الأدبية املتعددة يف اأواخر القرن التا�شع ع�شر، واأوائل 

القرن الع�شرين، حتى ا�شتقر على ما عرف بال�شكل 

التقلي���دي يف الع�شرين���ات م���ن الق���رن الع�شري���ن، 

وهذا ال����شكل مل يخل من املوؤث���رات الأوربية، وكان 

لب���د من ظه���ور �شكل جدي���د يالئم طبيع���ة الواقع 

املعماري  والت�شكيل  العربية  الهوية  مربوك،  الرحمن  عبد  مراد  انظر:   (1(
عبد  امللك  جامعة  اجلامعي،  الن�شر  مركز  ال�شعري،  للن�س  واجليوبولتيكي 

العزيز 2016، �س 5 

الثابت واملتحول  د. �شارى بن عبد اهلل النعيم، بحث الهوية وال�شكل املعماري   (2(
3 مار�س �شنة  37 عدد  يف العمارة العربية، جملة عامل الفطر الكويت املجلد 

2009، �س210 

احل���ا�شر، وطبيعة بناء الرواي���ة؛ لأن العكوف على 

ال���راث املا�شي باأ�شكال تقليدية خال�شة، اأو اأوربية 

ق���د ل يتوافق وطبيع���ة الواقع، كم���ا اأن التعبي عن 

احل���ا�شر منقطع���ًا عن الراث امل���ا�شي ومنبتا عن 

احل���ا�شر ل ي�شاي���ر طبيع���ة املجتم���ع ذات اجلذور 

الأ�شيلة، والذي يتطل���ع للتطور والتجديد، وبالتايل 

الأ�شكال  ب���ني  تتخب���ط  الروائي���ة  الأ�شكال  ظل���ت 

الأوربي���ة التقليدي���ة والأ�شكال امل�شتحدث���ة، »وهذه 

ال�شطرابات ب���ني الأ�شكال املختلفة انتهت بالنا�س 

اإىل ال����شك يف قيم���ة تل���ك امل���ودات امل�شتع���ارة من 

اأط���ر احل����شارة الغربية املختلف���ة، واأكدت �شرورة 

املواءم���ة ب���ني الأ�شكال والو�شائل، وب���ني امل�شامني 

امللحة املرتبطة باألوان املعان���اة التي يعي�شها اإن�شان 

 وهذه ال�شطرابات هي ما جعلت دلل 
(((

ع�شرنا «

خليفة وغيها من الروائيني العرب يتطلعون ل�شكل 

روائي يعرب عن خ�شو�شية الثقافة العربية .

2-1- الت�شكي��ل ال�ش��ردي لل�ش��رة العربي��ة يف 

الن�ص الروائي .

ويعن���ى ب���ه ا�شتله���ام الكت���اب ل����شكل ال����شية 

ال�شعبية يف رواياتهم، ل�شيما الليايل العربية » األف 

ليل���ة وليل���ة «، حي���ث تاأت���ي الرواي���ة يف �شكل �شية 

الليايل العربية من حيث بن���اء الف�شول، وامل�شاهد 

الروائي���ة، والروؤية الأ�شطورية، والت�شكيل الزمكاين 

وال�شخ�شيات، والأح���داث، وال�شكل على حد تعبي 

جيوم �شيتولنيت���ز » لفظ يدل عل���ى الطريقة التي 

تتخ���ذ بها ه���ذه العنا�شر مو�شوعه���ا يف العمل، كل 

بالن�شبة اإىل الآخ���ر، والطريق يوؤثر بها كل منها يف 

الآخ���ر؛ فهو اإذن ي�شتمل عل���ى �شروب من العالقة، 

 ،
(((

منها تعاقب احلوادث التي تكون عقدة الرواية «

كما » اأن الأ�شكال الأدبية تعك�س يف حد ذاتها حركة 

)3)  د. عز الدين اإ�شماعيل؛ روح الع�شر، درا�شة نقدية يف ال�شعر وامل�شرح والق�شة، 
�س 102-101.

)4)  جيوم �شتولينتز: النقد الفنى .ترجمة د.فوائد زكريا، �س.34.
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املجتم���ع، وت����شور م�شامينه ، ولي����س عبثا يف فرة 

غلب���ة امل���د الأورب���ي اأن تك���ون الأ�شكال الق�ش�شية 

يف عاملن���ا ه���ي اأ�شكال اأوربية، ولي�س عبث���ا اأي�شا اأن 

املجتم���ع - وق���د بداأ يك����شف هويته اأخ���ذ يف الوقت 

نف����شه - يبحث عم���ا يف الراث م���ن الأ�شكال التي 

ميكن لها اأن تنبعث من جديد واأن تت�شدى لتيارات 

.
(((

الع�شر« 

ومثل ه���ذا الت�شكيل الراثي ال�شعبي يف الرواية 

العربية لي�س وليد مرحلة الت�شعينيات فح�شب، لكنه 

وج���د يف الرواي���ة العربي���ة منذ الن����شف الأول من 

القرن الع�شرين، حي���ث » بداأت تبا�شي هذا ال�شكل 

يف الظهور من���ذ بدايات رواية ط���ه ح�شني » اأحالم 

خور�شي���د  ف���اروق  روايت���ي  و   ،1942 زاد «  �شه���ر 

»�شيف ب���ن ذي يزن« �شن���ة 1963، و »علي الزيبق« 

�شنة 1967، و جمال الغيطاين يف »الزيني بركات« 

�شن���ة 1970، »التجلي���ات« �شن���ة 1987، و »ر�شالة 

يف ال�شبابة والوج���د« �شنة 1987، وحممد جربيل 

يف »اإم���ام اآخر الزمان« �شن���ة 1985، و »من اأوراق 

اأبي الطيب املتنبي« �شن���ة 1986، وجنيب حمفوظ 

يف »احلرافي����س« �شن���ة 1977، و »لي���ايل األف ليلة« 

�شن���ة 1982، وحمم���د م�شتج���اب يف »م���ن التاريخ 

 ،
(((

ال����شري لنعمان عب���د احلافظ« �شن���ة 1982« 

وغيه���ا الت���ي تتابع���ت يف الرواي���ات العربية حتى 

وقتنا احلايل 

وميك���ن القول اإن حكاي���ات الليايل تعد من اأهم 

الأ�شكال ال�شعبية التي ا�شتوحاها العديد من الكتاب 

يف رواياتهم، واأول ما يلفت النتباه يف كتاب الليايل 

العربية اأنه ق�شم اإىل ليال، وق�شد به ا�شتيفاء غر�س 

يف املقدم���ة، وهو �شرف املل���ك �شهريار عن �شروره 

عن طريق �شغل خياله وتفكيه باحلكايات املت�شلة؛ 

)1)  د. عبد احلميد اإبراهيم: مقالت يف النقد الأدبي 4/4
الرواية  يف  الراثية  العنا�شر  مربوك،  عبدالرحمن  مراد  د.  انظر  للمزيد   (2(

العربية، مرجع �شابق 

اإذ اإن امللك���ة »�شهرزاد« حدثت املل���ك »�شهريار« يف 

األف ليلة وليل���ة باأحاديث مت�شلة، ويف كل ليلة تقف 

عن���د موقف م�شوق ت�شتكمله يف الليلة التالية وهكذا 

حتى انتهيت الليايل جميعها.

ومن هنا ميكن الق���ول: »اإن ال�شكل الفني الذي 

يحك���م اإطار الليايل العربية يق����شم الليايل العربية 

اإىل لي���ال متتابع���ة تتابعا زمني���ا، بداية م���ن الليلة 

الأويل حت���ى الليل���ة الأخ���ية، وق���د ا�شتوح���ي ط���ه 

ح�شني هذا ال�شكل يف روايته »اأحالم �شهرزاد« �شنة 

1942؛ فق�شمه���ا اإىل ليال تبداأ م���ن الليلة التا�شعة 
بعد الأل���ف وحتي الليلة الرابعة ع����شرة بعد الألف، 

واعتمد على الزمن التاريخي، وطه ح�شني مل يلتزم 

بحكايات الليايل العربية كما هي، بل ن�شج حكايات 

 
(((

خيالية على �شاكلة الليايل العربية«.

واذا كان���ت �شهرزاد يف اللي���ايل العربية ق�شت 

عل���ى �شهري���ار حكاياته���ا يف اأوقات اليقظ���ة؛ فاإنها 

يف اأح���الم �شه���رزاد ق����شت عليه ه���ذه احلكايات 

يف اأوق���ات النوم، واقرب ال����شكل الفني يف الرواية 

م���ن �شكل اللي���ايل العربية، واأ�شب���ح التحوير الذي 

جلاأ اإليه ط���ه ح�شني حتويرا �شكلي���ا، وقد جاء هذا 

التحوير اأي�شا يف عدم التزامه بذكر حكايات الليايل 

العربي���ة؛ فتبدا اأحالم �شهرزاد بالليلة التا�شعة بعد 

الألف، وقد اأ�شبح امللك حزينا تنتابه احل�شرة على 

العهد الذي انق�شي، يقول: »عاد �شهريار اإىل نف�شه 

وارت�شم���ت على ثغ���ره ابت�شامة �شريع���ة مل تلبث اأن 

م���رت كاأنها الربق، وثارت يف نف����شه عاطفة �شئيلة 

ولكنه���ا حادة، وفيها �شيء من ح����شرة، وفيها �شيء 

من ياأ�س، وفيها �شيء من حزن على عهد قد انق�شي 

. 
(((

ولي�س اإىل رجوعه من �شبيل«

للمزيد انظر مراد عبد الرحمن مربوك، العنا�شر الراثية يف الرواية العربية،   (3(
درا�شة نقدية، مرجع �شابق �س 241 

طه ح�شني: احالم �شهرزاد، �س12 .  (4(



24
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

واملتتبع لرواية » من البحار القدمي اإليك » يجد 

اأنه���ا اأ�شبه ببن���اء اللي���ايل العربية من حي���ث تتابع 

احلكاي���ات وامل�شاهد الروائية؛ فالرواي���ة من اأولها 

اإىل اآخره���ا ت�شتخدم تكنيك اللي���ايل العربية، وقد 

ج���اءت ر�شالة البحار القدمي متتابع���ة تتابعا زمنيا 

ت�شاعديا، منذ اأن جل�س البحار القدمي على �شاطئ 

البح���ر يكت���ب ر�شالته للمخل����س الق���ادم الذي مل 

ي���اأت بع���د، اإىل اأن فرغ منها يف اآخ���ر ليلة من ليايل 

الرواية، وظل الراوي ي����شرد ر�شالته يوما بعد يوم، 

حتى اإذا اكتملت الر�شالة انتهت الرواية، ويف نهاية 

كل ليلة ي�شتد الإعياء على الراوي » البحار القدمي « 

فيك���ف عن الكتابة، ويعد املخل�س القادم باأن يكمل 

له الر�شالة يف اليوم التايل، يقول على �شبيل التمثيل 

يف نهاي���ة اليوم الأول لكتابة الر�شالة: »اإنني اأتثاءب 

الآن، ومل اأع���د ق���ادرا على موا�شل���ة الكتابة؛ لذلك 

فقد حان موعد عودتي اإىل فرا�شي، وندع ا�شتكمال 

(((

الر�شالة اإىل يوم اآخر«.

وتعتم���د الرواية يف ت�شكيلها الزمنى على البناء 

الزمن���ى ل����شية األف ليل���ة وليلة، من حي���ث البناء 

التتاب���ع الت�شاعدي للزم���ن؛ فاإذا كان���ت �شهر زاد 

يف اللي���ايل العربي���ة ظلت تق����س ل�شهريار حكايات 

امل���ا�شي واحل���ا�شر؛ ف���اإن البح���ار الق���دمي ظل���ت 

حكاياته تتابع اأي�شا ل�شديقه املخل�س الذي مل ياأت 

بعد، حيث يكرر عبارة »اأيها ال�شديق الذي مل اأره « 

يف معظم حكايات الرواية ل�شيما حكايات الن�شف 

الث���اين من الر�شالة، يف �شفح���ات ) 125 – 140 

 183 – 179 – 179 – 170 – 160 – 152 –
– 184 – 190 .... ال���خ( ولعل �شيوع هذه العبارة 
على ل�شان الراوي يرجع اإىل تعبي عن حالت العجز 

وال�شي���اع التي اأ�شابت ج����شد الأم���ة العربية؛ فقد 

�شيطرت �شفينة الأع���داء على كل مقدرات احلياة، 

واأ�شبحت �شفينة ال���راوي اأو البحار القدمي عاجزة 

امل�شدر نف�شه �س 26  (1(

عن التحرك اإل ب���اإرادة �شفينة الأعداء؛ لأننا قلدنا 

كل ما يري���ده الع���دو من الأفع���ال ال�شاقطة، وتركنا 

كل ما يعرب ع���ن هويتنا واإرادتنا الفاعلة، واأ�شبحنا 

نلتم�س النجاة من �شفينة الأعداء، يقول: »اأما نحن 

فقد اأ�شبحنا ناأخذ كثيا من الأ�شياء التي يجدونها 

يف خمطوطهم، حتى �شراويلهم املطاطية وياقاتهم 

العري����شة التي كانوا يرتدونها قب���ل اأن يعرثوا على 

املخطوط، اأ�شبح معظمنا يرتديها بعد اأن تخل�شنا 

 
(((

من كثي من مال ب�شنا«.

اإن رواي���ة دلل خليفة جت�شد حال���ة العجز التي 

و�شل اإليها الواقع العربي اآنذاك، ومن املوؤمل اأن هذا 

الواقع ال���ذي ج�شدته الرواية كان يف نهايات القرن 

املا�شي ) الق���رن الع�شري���ن(؛ لأن الرواية �شدرت 

ع���ام 1995، والواق���ع العرب���ي حينئ���ذ كان اأح�شن 

حال م���ن الواقع احل���ا�شر الأكرث اإيالم���ا )نهايات 

العقد الثاين من القرن احلادي والع�شرين(، الأمر 

ال���ذي يوؤك���د اأن الواقع العربي �شيظ���ل متخلفا مدة 

طويلة م���ن الزمن؛ نتيجة القهر وال�شتبداد و�شياع 

الروؤي���ة، وهذا يعرب عن الروؤية العميقة للكاتبة دلل 

خليف���ة، ول يقف الأمر عند هذا احل���د بل اإن ربان 

ال�شفينة ظل عاجزا عن اتخاذ قرار بغي اإذن ربان 

�شفينة الأع���داء، ويدرك الربان هذه احلقيقة املرة 

لكنه عاجز ع���ن الفعل، يقول ربان ال�شفينة: » كنت 

اأفك���ر مل���اذا اأ�شبحنا عاجزين عن ال����شي يف م�شار 

غي م�شار تلك ال�شفينة ؟ مل���اذا اأ�شبح كل ما لدينا 

من تلك ال�شفين���ة ؟ ملاذا مل اأعد ذلك الربان املعتد 

(((

بنف�شه؟«.

واإذا كان���ت الليل���ة الواحدة يف اللي���ايل العربية 

مبثابة الوحدة الزمنية ال�شغرى؛ فاإن الليلة الواحدة 

اأي����شا يف رواي���ة دلل خليفة متثل الوح���دة الزمنية 

ا، وجمموع هذه الليايل اأو احلكايات  ال�شغ���رى اأي�شً

امل�شدر نف�شه �س 153   (2(
نف�شه �س 205   (3(
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يف الرواية ي����شكل الوحدة الزمنية الكربى، واملتتبع 

لل�شيغ ال�شردية يف الرواية يجد اأن العملية ال�شردية 

لليايل البحار القدمي ق���د طغت فيها ال�شيغ الدالة 

على احل���ا�شر وامل�شتقبل برغم اأنه���ا ت�شرد اأحداثا 

ال���راوي  ا�شتح����شار  اإىل  ذل���ك  ويرج���ه  ما�شي���ة، 

للم���ا�شي يف زم���ن احل����شور؛ في����شرده كما لو كان 

كائنا يف اللحظة الآني���ة اأو امل�شتقبلية، ويرجع ذلك 

اأي����شا ملعاي�شة ال�شارد لالأح���داث معاي�شة حقيقية، 

يق���ول البحار الق���دمي على �شبي���ل التمثيل يف بداية 

ت�شجيل���ه للحكاية الأوىل للقادم ال���ذي مل ياأت بعد: 

»قد ل تدرك م���دى �شعادتي بو�شول ه���ذه الر�شالة 

اإلي���ك؛ لأنك مل تكن قط يف مكاين هذا هنا يف هذه 

ال�شفين���ة، اإننا على ظهره���ا منذ �شنني تكاد ل تعلم 

عددها، وكن���ا �شعداء وهي ت�شق بن���ا عباب البحر، 

وتنتق���ل بنا م���ن م���كان اإىل مكان، وم���ن زمن على 

زم���ن، ل يرافقن���ا اإل البح���ر باأمواجه الت���ي ترتفع 

وتنخف����س ؛فت����شدر اأ�شوات���ا األفناه���ا حت���ى نكاد 

ل ن�شع���ر به���ا، ولكن ج���اء الزم���ن ال���ذي اأ�شبحنا 

في���ه ل نطيق �شفينتن���ا، ونت���وق اإىل فراقها، وفراق 

البحر، ما حدث ل اأ�شتطي���ع اإن اأو�شله اإليك اإل من 

خ���الل �شرد ق�شتنا مع هذه ال�شفين���ة التي �شهدت 

حياتها و�شهدت حيات���ي، وراأتني اأ�شيخ بني األواحها 

؛ فال�شي���غ امل�شتخدمة يف ه���ذا الن�س 
(((

العتيق���ة«

- على �شبيل التمثيل - ت���دل على املعاي�شة للما�شي 

يف زمن احل�شور، وقد �شاعد على �شيوع هذه ال�شيغ 

- فيم���ا نظن - جل���وء الكاتبة اإىل امل����شار املعكو�س 

لزمن ال����شكل الروائ���ي؛ فقد ب���داأت الرواية بزمن 

و�شول الر�شالة اأو احلكايات امل�شرودة للقادم الذي 

مل ياأت بعد، حيث يقول الراوي: » فها اأنت تقراأ هذه 

 
(((

الر�شالة اإذن فقد و�شلتك ر�شالتي اأخيا«.

وي����شرع ال���راوي يف ق���راءة الر�شالة م���ن اأولها 

نف�شه �س 5   (1(
نف�شه �س 5   (2(

اإىل اآخره���ا، وتنته���ى الرواية بع���د اأن يفرغ الراوي 

اأو البحار القدمي م���ن كتابتها، ويودعها يف �شندوق 

متهي���دا لإلقائه���ا يف البح���ر، يقول: »اأم���ا الآن فقد 

اأزف املوع���د، ويو�شك �شياء الفج���ر اأن يهتك �شر 

الليل، ويجدر بي اأن اأقذف بهذه الر�شالة اإىل البحر 

، ومثلما تلجاأ 
(((

ال�شاعة، فال مت����شع للحديث الآن «

الليايل العربي���ة اإىل الت�شكي���ل امليتافيزيقي للروؤية 

وال�شخ�شي���ة واحل���دث؛ فف���ي رواي���ة دلل خليف���ة 

تلجاأ اأي����شا لهذا التكنيك يف ت�شكي���ل الرواية؛ فقد 

حت���ول العدو اإىل �شديق يف الرواي���ة، واأ�شبح حليفا 

ا�شراتيجيا وع�شكريا، حي���ث يجتمع ربان ال�شفينة 

�شًرا م���ع ربان �شفين���ة الع���دو دون اأن يعلم البحارة 

فح���وى ه���ذه الجتماع���ات ال�شرية، الت���ي يعقدها 

معه���م، وكان الرب���ان يخفي عن الطاه���ي والرقيب 

وامل���ارد والبح���ارة قرارات���ه ال�شرية، مم���ا اأدى اإىل 

�شياعه���م، و�شياع خمطوطهم ال���ذي ميثل تراثهم 

الفكري واحل�شاري.

وا�شتطاع الربان اخلائ���ن اإقناع الرقيب وبع�س 

ال�شخ�شي���ات الأخ���رى يف �شفينت���ه بزي���ارة �شفينة 

الأع���داء، والإعج���اب به���ا، وبعتاده���م، وقوته���م، 

وماأكله���م وم�شربه���م، ب���ل ورف����س قتاله���م، يقول 

الرقي���ب: »اأح���ب اأ�شي���اء كث���ية م���ن الت���ي جنلبها 

منه���م؛ لذل���ك ل اأراهم اأعداء، ول اأح���ب اأن اأراهم 

اأعداء، ثم اإىل متى �شنتقاتل، اأخربين اأما كفانا من 

 ،
(((

ذهب ... م���ن ذهب من رجالنا، وم���ا عانيناه« 

واملارد الذي كان يقاوم �شفينة الأعداء تخل�شوا منه 

عندم���ا ا�شتدت عا�شفة من �شن���ع الأعداء، وحتول 

البح���ارة والربان اخلائ���ن اإىل اأ�شدقاء لكل قاطني 

�شفينة العدو، وحتولت �شخ�شية البحار القدمي اإىل 

اأ�شط���ورة تقاوم تغيات الزمن، وحماولت التطبيع 

م���ع العدو القات���ل، لك���ن البحارة والرب���ان اخلائن 

نف�شه �س 209   (3(
نف�شه �س 203   (4(
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اتهم���وه باجلم���ود، وع���دم مواكب���ة الع����شر، عل���ى 

الرغ���م من اأن���ه مل يفعل �شيئا غي اأن���ه ظل يطالب 

بع���دم ال�شت����شالم ل�شفينة العدو، وع���دم التفريط 

يف املخطوط املع���رب عن املوروث الفك���ري والثقايف 

والهوي���ة احل�شاري���ة لهم، وجن���د اأن كل حكاية من 

حكايات الرواي���ة متثل ليلة من اللي���ايل العربية يف 

»األف ليل���ة وليلة«، وهكذا يت�شح لن���ا مدي ا�شتلهام 

دلل خليفة ل�شكل ال����شية ال�شعبية املمثلة يف »األف 

ليل���ة وليلة«، وا�شتطاعت برباع���ة فنية مزجه ب�شكل 

الر�شال���ة الفني���ة، وانبثق من هذي���ن ال�شكلني �شكل 

رواية »ال�شي�شالة« 

ثالثا: اأمناط الت�شكيل التيبوجرايف:

يعن���ى بالت�شكي���ل التيبوج���رايف احلي���ز ال���ذي ت�شغله 

احل���روف والعناوي���ن داخل الن����س الروائ���ي، من حيث 

الت�شكي���الت الت���ي تكت���ب به���ا ح���روف الكتاب���ة الروائية 

وعناوينها، ومن حيث ال���ربوز، اأو الر�شوم، اأو الإ�شارات، 

اأو اللوح���ات، اأو الأ�شكال التجريدي���ة، كم���ا يعن���ى اأي����شا 

بال���ر�شم الكتابي الذي ينهجه الكات���ب يف ن�شه الروائي، 

مث���ل الكتابة املائلة اأو البارزة الت���ي ت�شتخدم للتفرقة بني 

ن����س واآخر داخل الرواي���ة؛ عندما يح���اول الكاتب اإبراز 

معاين وكلمات بعينيها، اأو ت�شتخدم يف العناوين الفرعية 

والرئي�شة داخل الرواية؛ بغية اإبرازها وتو�شيحها، ملا لها 

م���ن دللة اإيحائي���ة ورمزية وجمالية يف الن����س، واأحياًنا 

ت�شتخ���دم للتميي���ز ب���ني احل���وار وال����شرد، والتداعي���ات 

 .
(((

النف�شية واملونولوج الداخلي واملناجاة النف�شية

وق���د يلجاأ الروائي اإىل هذا الت�شكيل �شمن ت�شكيالت 

فنية اأخري، كال����شكل التاريخي، اأو الواقعي، اأو الرمزي، 

اأو التوثيقي، اأو تيار الوعي، اأو غيه من الأ�شكال والتيارت 

الروائية النوعية؛ اأي اأن الت�شكيل التيبوجرايف لي�س �شكال 

انظر: مراد عبد الرحمن مربوك، الت�شكيل التيبوجرايف والبحث عن �شكل يف   (1(
الرواية العربية، مرجع �شابق �س 93 

م�شتق���ال بذات���ه، لكنها تقني���ة فنية واإبداعي���ة تقرن مع 

العدي���د م���ن الأ�شكال الروائية املختلف���ة، وتتفاعل معها، 

ويع���د ه���ذا الت�شكيل منطا م���ن الأمناط الفني���ة والتقنية 

امل�شتحدثة، التي ط���راأت على الرواية املعا�شرة يف عملية 

املعاجلة الإبداعي���ة والتقنية؛ نتيجة للعوامل التكنولوجية 

واملعلوماتي���ة املتقدمة م���ن ناحية، واإح����شا�س الراوي اأن 

الرم���وز اللغوية والكتاب���ة التقليدية املاألوف���ة يف الطباعة 

 .
(((

ل تفي مبكن���ون احل���الت ال�شعورية املتدفق���ة داخله

ونقف عن���د رواية »من البحار القدمي اإليك« لدلل خليفة 

عل���ى �شبيل التمثي���ل، ويتمثل هذا الت�شكي���ل يف م�شتويني: 

الأول: الت�شكيل التيبوج���رايف للوحات والر�شوم، والثاين: 

الت�شكيل التيبوجرايف للر�شم الكتابي. 

3-1- الت�شكي��ل التيبوجرايف للوحات والر�شوم 

الفنية:

ويعنى ب���ه ت�شكيل الر�شومات الفني���ة التي يلجاأ 

اإليه���ا الكتاب، �شواًء يف الغ���الف الأمامي، اأو داخل 

�شفح���ات الرواية وف�شوله���ا؛ لتك���ون اأداة تعبيية 

ورمزي���ة واإيحائية ع���ن ق�شية معينة يبغ���ي الكاتب 

بعدي���ن  خ���الل  م���ن  معاجلته���ا  تو�شيلها،وميك���ن 

هم���ا: الت�شكي���ل التيبوج���رايف للغ���الف، و الت�شكيل 

التيبوجرايف للوحات والر�شوم.

االأول: الت�شكيل التيبوجرايف للغالف:

- ويعني به دور ت�شمي���م الغالف الروائي يف ت�شكيل 

البعدين اجلم���ايل والدليل للن�س، اإذ اأن ت�شميم 

الغ���الف مل يعد حلية �شكلي���ة بقدر ما هو يدخل يف 

ت�شكيل ت�شاري�س الن�س، بل اأحيانًا يكون هو املوؤ�شر 

، وال�شكل 
(((

الدال عل���ى الأبعاد الإيحائية للن����س 

التايل يو�شح ت�شاري�س الغالف اخلارجي يف رواية 

من البحار القدمي اإليك.

نف�شه �س 93   (2(
مراد عبد الرحمن مربوك: جيوبولتيكا الن�س الأدبي، مرجع �شابق �س 124   (3(
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الغالف اخلارجي لرواية )من البحار القدمي اإليك(

واملتاأم���ل لهذا الغ���الف يجده يعرب ع���ن ال�شكل 

الفني للر�شال���ة، حيث يو�شع العن���وان يف داخل 

مرب���ع ي�شبه غ���الف الر�شالة، ي����شاف لذلك اأن 

ال����شكل الفني املر�شوم على الغالف �شكل ب�شيط 

يتن���ا�شب وب�شاطة �شكل اأغلف���ة الر�شائل، ف�شال 

ع���ن كونه يعرب ع���ن و�شوح ال�شخ�شي���ة العربية 

وب�شاطته���ا، وعدم ميله���ا اإىل التعقيد، وما يوؤيد 

هذا الت�شور الروؤية الفكرية لل�شخ�شيات العربية 

يف الرواي���ة، ل�شيم���ا �شخ�شية البح���ار القدمي، 

والبح���ارة الآخري���ن قب���ل اأن ي�شاب���وا بالتغيي 

والتح���ول واملراوغ���ة عندم���ا تعاونوا م���ع �شفينة 

الأع���داء، وتعلموا م���ن الأعداء املك���ر والدهاء، 

وعدم ال���و�شوح، لكن ال�شخ�شيت���ني اللتني ظلتا 

عل���ى موقفيهما هم���ا �شخ�شيتا البح���ار القدمي 

وامل���ارد، من حيث ع���دم ا�شت�شالمهم���ا ملطالب 

الع���دو ودهائه ومكره، يف الوق���ت الذي تلون فيه 

الربان اخلائن، الذي كان يقود �شفينتهم، ومثل 

هذا الغالف الب�شيط يع���رب عن ب�شاطة وو�شوح 

مث���ل هذه ال�شخ�شيات العربي���ة، التي مل تتحول 

عن مبادئها ال�شامية، وظلت خمل�شة يف الدفاع 

عن وطنهم حتى اآخر حلظة يف حياتهم .

الثاين: الت�شكيل التيبوجرايف للوحات والر�شوم الفنية: 

- ويعن���ي به اللوحات والر�شوم���ات الفنية التي يلجاأ اإليها 

الكت���اب داخ���ل �شفح���ات الرواي���ة وف�شوله���ا؛ لتك���ون 

اأداة تعبيي���ة ورمزي���ة واإيحائية ع���ن م�شهد ق�ش�شي، 

اأو حدث، اأو �شخ�شية روائية، اأو غيها ويحاول الكاتب 

م���ن خاللها معاجلة ق�شي���ة حياتية معين���ة، ويف رواية 

»م���ن البح���ار القدمي اإلي���ك« ي�شيط���ر عليه���ا لوحتان: 

الأوىل �شورة ال�شفينة عن قرب، والأخرى �شورتها عن 

بعد، وكلتاهما تاأتيان يف بداية احلكاية؛ اأي تكون مبثابة 

اللوح���ة الفتتاحية للن�س الروائي، وقد تكررتا ب�شورة 

متقاربة؛ اإذ تكررت �شورة ال�شفينة القريبة ت�شع مرات، 

والبعيدة تك���ررت ثمان مرات، وه���ذا التقارب العددي 

رمب���ا يعرب عن ال�شفينة البعي���دة والقريبة يف اآن واحد؛ 

فه���ي قريبة حينما تع���رب عن الواقع تعب���يا يتوافق مع 

تطلعات ال�شخ�شية العربي���ة، التي تتوق اإىل قيم احلق 

والع���دل واحلري���ة، وهي بعي���دة عندما ي�شيط���ر عليها 

الأعداء، وت�شبح مالزمة لها دون هوية.

وقد وردت ال�شورة القريبة لل�شفينة:

- يف م�شاهد عديدة يف الرواية وكانت تاأتي – كما 

ذكرنا – يف بداية كل حكاية، حيث متثل احلكاية 

الليل���ة احلكائي���ة يف » األ���ف ليل���ة وليل���ة« وتكون 

اللوحة مبثابة افتتاحية احلكاية، وت�شكل مرتكزا 

ل�شفين���ة احلياة التي دارت حوله���ا الرواية، كما 

اأنها مرتكز ملحاور الرواي���ة وحكاياتها، وال�شكل 

الآتي يو�شح �شورة ال�شفينة عن بعد.

�شورة ال�شفين���ة ع���ن ق���رب يف رواية )م���ن البحار 

القدمي اإليك(
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وه���ذه ال�شورة تك���ررت يف الرواية ت����شع مرات يف 

-179-115-99-70-48-36-10-5( �ش�فحات 

191(، واملتاأم���ل يف اللوح���ة يلحظ اأم���واج البحر 
العاتي���ة، وال�شفينة ت����شق عبابه���ا، وال�شحب تظلل 

�شماءها، والأ�شرعة الثالثة تنت�شب كعمود اخليمة 

يف و�شط ال�شفين���ة، الت���ي تق���اوم عوام���ل التعري���ة 

البحري���ة واجلوي���ة وغيه���ا، اإنه���ا ت�شب���ه �شفينة 

ال�شح���راء التي تقف �شاخم���ة متحدية العوا�شف 

العاتية.

- اإنه���ا لوح���ة تع���رب عن خ�شو�شي���ة البيئ���ة العربية 

ال�شحراوي���ة وال�شاحلي���ة معا، ل�شيم���ا يف املجتمع 

القطري الذي �شكل البحر والغو�س مرتكزا حياتيا 

طوال تاريخه، وبعدا جوهريا يف هويته؛ فقد علمتهم 

اأهوال البح���ر، وعوا�شفه ق���وة العزمية، ومواجهة 

ال�شدائ���د، واحلفاظ على الهوية التي �شكلت وعيه؛ 

لأنه���ا وعاء موروث���ه الفكري واحل����شاري والثقايف 

والجتماعي، ولذلك ظ���ل البحار القدمي حمافظا 

على تراث���ه وهويته، ومل ي�شت�شل���م ملطالب الأعداء 

يف �شفينتهم، ومل يخ����شع ل�شخرية الربان اخلائن 

الذي ا�شت�شلم ل�شفينة العدو وربانها.

- والـــ�شورة البعيـــدة لل�شفينـــة تك���ررت يف الرواي���ة 

ثم���اين م���رات يف �شفح���ات )125-87-65-27-

140-152-160-171( مبع���دل م����شاو تقريب���ا 
لل����شورة القريب���ة، ورمب���ا يع���رب هذا ع���ن �شفينة 

احلي���اة التي حتقق الأمنيات ت���ارة، وتنتزعها تارة 

اأخرى، وق���د جاءت هذه ال����شور البعيدة اأي�شا يف 

افتتاحي���ة كل حكاية م���ن احلكاي���ات، مبثابة فنار 

احلكاي���ة ال���ذي ي����شيء جنباتها؛ ذل���ك اأن �شورة 

ال�شفينة �شكل���ت حمورا بارزا يف كل الرواية، �شواء 

ال����شورة الأدبية املر�شومة بالكلم���ات، اأو ال�شورة 

الفني���ة املر�شوم���ة يف لوحات يف بداي���ة كل ف�شل، 

اأو حكاي���ة وتت����شح ال����شورة البعي���دة لل�شفينة يف 

ال�شكل التايل: 

ال����شورة البعي���دة لل�شفين���ة يف رواية )م���ن البحار 

القدمي اإليك(

ويت����شح من خالل ه���ذا ال����شكل �شورة البحر من 

بعيد، وكذل���ك �شورة ال�شفينة م���ن م�شافة بعيدة، 

والعني ت���كاد تلحظ �شورة م�شغ���رة لل�شفينة، بعد 

اأن �شق���ت عباب البحر، واأ�شبح���ت ت�شارع ويالت 

الأم���واج، والع���وا�شف التي حترك ق���الع ال�شفينة 

ب����شدة. اإنها رحل���ة البحارة بحثا ع���ن الوجود من 

خ���الل الغ���و�س، والبحث ع���ن ث���روات البحر التي 

تعينه���م يف مواجه���ة احلياة، كم���ا اأن ال�شفينة هنا 

اأي����شا تع���رب عن الهوي���ة الوجودية حلي���اة املجتمع 

العرب���ي بعام���ة، القط���ري بخ���ا�شة، اإن���ه املجتمع 

املتم�شك بعاداته وتقالي���ده واأعرافه وقيمه واأر�شه 

وبحره، ول يريد ل�شفين���ة الأعداء اأن تف�شد عليهم 

حياتهم، ول يريد للخونة اأن يكون لهم مو�شع قدم 

يف اإبحار �شفينتهم. 

- ت����شكل الهوي���ة الثقافي���ة والفكرية بع���دا عميقا يف 

م�شية حياته البحار القدمي، املتطلع اإىل ال�شفينة 

واملخط���وط، واختي���ار ال�شفين���ة هو تعب���ي رمزي 

ل�شفين���ة احلي���اة، التي ق���د يقودها ربانه���ا اإىل بر 

ال�شالم، وقد يقودها بجهله اأو خيانته اإىل تدميها 

و�شياعها، ل�شيم���ا ال�شخ�شيات ال�شتبدادية التي 

ت�شتاأث���ر براأيه���ا، واملتمثل���ة يف �شخ�شي���ة الربان، 

وقرب ال�شفينة وبعدها قد يعرب عن رمزية الأهوال 

الت���ي تواجهه���ا ال�شخ�شي���ة يف م����شية حياته���ا؛ 

فاأحيان���ا تق���رب م���ن ال����شط اأو م���ن ب���ر الأمان؛ 

فت�شبح وا�شحة وقريبة الروؤية، واأحيانا تبتعد عن 
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ال�شط بحثا ع���ن الرزق والوج���ود؛ فتعريها بع�س 

ال�شعاب؛ فتبدو الآمال والطموحات بعيدة املنال، 

اإذا اعرته���ا عوام���ل التعري���ة اجلوي���ة اأو البحرية 

العاتي���ة اأو الب�شري���ة، املتمثلة يف الرب���ان املنحرف 

عن الطريق بغية حتقيق طموحاته ال�شخ�شية 

3-2- الت�شكيل التيبوجرايف للر�شم الكتابي: 

ويعن���ي به الر�شم الكتابي ال���ذي ينهجه الكاتب 

يف ن����شه الروائي، مث���ل الكتابة املائل���ة، اأو البارزة 

التي ت�شتخدم للتفرقة بني ن�شر واآخر داخل الرواية 

عندما يح���اول الكاتب اإبراز معاٍن وكلمات بعينيها، 

اأو ت�شتخدم يف العناوي���ن الفرعية والرئي�شية داخل 

الرواي���ة بغية اإبرازها وتو�شيحه���ا؛ ملا لها من دللة 

اإيحائي���ة ورمزي���ة وجمالي���ة يف الن����س، واأحيان���ًا 

ت�شتخ���دم للتمييز بني احلوار وال����شرد والتداعيات 

النف�شي���ة واملونول���وج الداخلي واملناج���اة النف�شية، 

ومث���ل ه���ذا الت�شكي���ل ي�شه���م يف فه���م املعن���ى من 

حي���ث التفرق���ة مث���اًل بني ال����شرد واحل���وار، اأو بني 

التداعي���ات املا�شي���ة والوقائ���ع احل���ا�شرة، اأو بني 

املونول���وج الداخلي واخلارجي، كم���ا اأنها ت�شهم يف 

تنبي���ه القارئ اإىل العناوين والعبارات واجلمل ذات 

، حيث »ل نتوفر على حرية يف ال�شتعمال 
(((

املغزى

ال���ذي ننجزه يف ف�شائنا اخلط���ي؛ فاأبعاد احلروف 

والهوام����س  ال�شفح���ات  عل���ى  الكلم���ات  وتنظي���م 

والفراغ���ات تخ����شع يف الغالب لقواع���د توا�شعية، 

واحلرية الت���ي ميلكها الكاتب للتح���رك يف الف�شاء 

ال���ذي اختاره تت���م يف حيز �شيق ج���دًا. الأمر الذي 

 ومن ثم يحمل الت�شكيل 
(((

ي�شي معه اختياره داًل« 

التيبوج���رايف بع���دًا دللي���ًا يف الن����س، ويتمث���ل يف 

جانب���ني الأول: الر�شم الكتابي للعناوين واحلروف، 

والثاين: الر�شم الكتابي حليز الكتابة والت�شفيح. 

مراد عبد الرحمن مربوك: جيوبولتيكا الن�س الأدبي، مرجع �شابق �س 124  (1(
الثقايف  املركز  ظاهراتي،  لتحليل  مدخل  واخلطاب،  ال�شكل  املاكري؛  حممد   (2(

العربي، الدار البي�شاء 1991، �س 103 .

االأول: الر�شم الكتابي للعناوين واحلروف: 

- من خالل حتليلنا للن�س الروائي عند دلل خليفة 

يف ما يتعلق بالر�شم الكتاب���ي للعناوين واحلروف 

يف روايته���ا »من البحار الق���دمي اإليك«، يت�شح لنا 

اأن ت�شاري�س الت�شكي���ل التيبوجرايف للن�س جاءت 

على النحو الآتي:

1- ل يوج���د ت�شكي���ل تيبوج���رايف يف كل ف����شول 
خليف���ة،  دلل  رواي���ة  يف  احلكائ���ي  ال����شرد 

بل جاءت كل احلكايات مكتوبة كتابة عادية، 

خالية من العناوين اأو العبارات اأو الن�شو�س 

البارزة اأو املائلة. 

 وقد يرجع ه���ذا اإىل اأن هذا النمط ال�شردي 

يف الرواي����ة عني ب�شرد الأح����داث، واملواقف، 

ال�شخ�شي����ات  به����ا  م����رت  الت����ي  وامل�شاه����د 

الب�شيطة والعادية يف املجتمع، والتي ل ترك 

اأث����رًا، مثل �شخ�شيات البح����ارة الذين ل راأي 

له����م، حي����ث يوجهه����م الرب����ان كيفم����ا يريد، 

وعندم����ا فر�س عليه����م اأن يتح����ول العدو اإىل 

�شديق خ�شع����وا لأوامره، ومل يع����ر�س اأحد، 

حياته����م  واأمن����اط  �شخ�شياته����م  وملا كان����ت 

عادي����ة وماألوفة جاءت معظ����م الكتابة عادية 

وخالية من اأي ب����روز اأو ت�شكيل يلفت النتباه، 

حت����ى اأن ال�شخ�شية البارزة املمثلة يف البحار 

الق����دمي مل يعد ل����ه �شوت فقد اتهم����ه الربان 

اخلائن والبح����ارة املن�شاقون واملطيعون لهذا 

الرب����ان بالعجز، وكرب ال�شن، وعدم الإدراك، 

وفقدان الوعي 

2- ي����شاف اإىل ذل���ك اأن الرواي���ة افتق���رت اإىل 
ه���ذه  ورمب���ا  حكاياته���ا،  كل  يف  العناوي���ن 

الرواي���ة م���ن الرواي���ات القالئ���ل التي خلت 

م���ن عناوين للف����ش�ول اأو احلكايات، اأو حتى 

له���ا، وا�شتع���ا�شت عنه���ا  اإ�ش����ارات رقمي���ة 

الروائي���ة دلل خليفة ب�شورة ال�شفينة، وكاأن 
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ع���دد تك���رار �شور ال�شفين���ة يف الرواي���ة هو 

نف����شه عدد احلكاي���ات ال���واردة يف الرواية، 

ويع���د ه���ذا تكني���ًكا م�شتحدثا، عل���ى الرغم 

م���ن �شدور الرواية يف ف���رة مبكرة مل تنفتح 

فيه���ا الرواي���ة العربية كثيا عل���ى التحديث 

ال�شكل���ي - وخا�شة الرواي���ة القطرية - ولعل 

ال�شكل الآت���ي يو�شح م�شار احلكايات مقرنا 

بنمط ال����شورة الفنية لل�شفينة، �شواء اأكانت 

قريبة اأم بعي���دة، على اأن هذه ال�شور جاءت 

بديال للعناوين.

 ت�شاريـــ�س الت�شكيـــل التيبوجـــرايف للعنوان 

القـــدمي  البحـــار  »مـــن  روايـــة  يف  الـــ�شورة 

اإليك«

1234567891011121314151617

ققبببببققبقبققبقق

ال��������شورة ال��ق��ري��ب��ة ل��ل���شف��ي��ن��ة وي���رم���ز لها 

الف�شل  ع��ن��وان  ب���ال���رم���ز )ق(، وحت���ل حم��ل 

اأو احلكاية يف الرواية 

بالرمز  لها  ويرمز  لل�شفينة،  البعيدة  ال���شورة 

اأو احلكاية  الف�شل،  عنوان  حمل  وحتل  )ب(، 

يف الرواية.

ق = رمز ال�شورة القريبة لل�شفينة 

ب = رمز ال�شورة البعيدة لل�شفينة 

الثاين: الر�شم الكتابي حليز الكتابة والت�شفيح:

يعن���ي به احلدود التي ت�شغله���ا الكتابة املطبوعة يف 

م�شاح���ة اأوراق الرواية، واأبعاده���ا، واأمناط الكتابة 

امل�شتخدمة من حي���ث الأفقية والراأ�شية، والتاأطي، 

؛ ومن 
وم�شاحات البيا�س وال�شواد يف ال�شفحة 9)))

ثم ي���دور هذا املحور يف ثالثة اأبعاد، هي: ت�شاري�س 

الكتاب���ة الأفقي���ة والراأ�شي���ة، وت�شاري����س التاأطي، 

وت�شاري�س البيا�س وال�شواد.

مراد عبد الرحمن مربوك: جيوبولتيكا الن�س الأدبي، مرجع �شابق �س 154   (1(

الت�شكيل التيبوجرايف للكتابة االأفقية والراأ�شية  -1

- يعن���ي بالكتاب���ة الأفقي���ة الطريق���ة العادي���ة 

التي يلج���اأ اإليها الكاتب، عندم���ا يبداأ �شطر 

عن���د  وينته���ي  اليمن���ى  باجله���ة  ال�شفح���ة 

الي�شرى، وهذا النمط �شائع يف معظم الكتب 

النرثي���ة والأدبية وغي الأدبي���ة، اأما الراأ�شية 

ففيها تاأتي الكتابة على �شكل عمود اأو عمودين 

اأو اأكرث يف ال�شفحة، مثل طريقة كتابة ال�شعر 

العم���ودي واحلر؛ فالعمودي تاأتي فيه الكتابة 

عبارة ع���ن عمودين متوازي���ني يف ال�شفحة، 

واحل���ر تاأتي الكتابة عب���ارة عن عمود واحد، 

وكذل���ك كتابة ال�شحف، وبع����س الدوريات، 

اأم���ا يف الرواية فتتمث���ل الكتاب���ة الراأ�شية يف 

احل���وار العم���ودي ب���ني ال�شخ�شي���ات، اأو يف 

ا�شتحياء بع�س الأ�شعار اأو يف بع�س العناوين 

واملقطوعات التي تكتب يف منت�شف ال�شفحة 

عمودي���ًا، والكتاب���ة يف ه���ذه احلال���ة ل تكون 

حلي���ة �شكلي���ة، ب���ل ت�شكي���ل خط���ي عمودي، 

واأفق���ي، وفراغ، و�شواد مق����شود من الناحية 

الفنية؛ بغية طرح اأبعاد اإيحائية ودللية، كما 

»اأن الف�شاء اخلطي يك���ون م�شاحة حمدودة 

وف�شاًء وداًل مبجرد اأن نرك حرية الختيار 

 وي�شي اأمربتوابكو 
(((

لل�شخ�س الذي يكت���ب«

ودوره���ا يف  الكتاب���ة اخلطي���ة،  اأهمي���ة  اإىل 

جمالي���ات الن����س؛ فيبط التجل���ي بالعملية 

اخلطية يف قوله: »اإننا ندعي التجلي اخلطي 

يطب���ق  اإذ  املعجم���ي«  ما �شطح���ه  ن����س  يف 

Lexematique القارئ على التعابي ن�شقًا 
من القواعد الل�شانية من اأجل اأن يحولها اإىل 

. »
(((

م�شتوى م�شموين اأول

حممد املاكري، ال�شكل واخلطاب، مدخل لتحليل ظاهراتي، �س 124  (2(
امربتوابكو: القارئ يف احلكاية، ترجمة اأنطوان اأبوزيد، املركز الثقايف العربي،   (3(

الدار البي�شاء 1996 �س 92.
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- ويف رواي���ة »م���ن البحار الق���دمي اإليك« جند 

الكتاب���ة الأفقي���ة هي الت���ي طغت عل���ى بنية 

الن�س، حت���ى اأن جميع احلكايات يف الرواية 

ق���د اعتمدت على ه���ذه الطريق���ة، ول توجد 

كتاب���ة راأ�شي���ة، وق���د يرجع ه���ذا اإىل تزاحم 

الأف���كار، والأح���داث، واملواق���ف الت���ي تريد 

وتو�شيله���ا  الرواي���ة،  يف  طرحه���ا  الكاتب���ة 

للمتلقي م���ن خالل معاجل���ة ق�شية جوهرية 

يف الواقع العربي، وه���ي ق�شية �شياع الهوية 

م���ن ناحي���ة، تل���ك الت���ي متثل���ت يف �شي���اع 

املخطوط، وال�شت�شالم ملخططات العدو من 

ناحية ثانية. 

2- الت�شكيل التيبوجرايف للتاأطري:

- ويعني به ذلك املعنى الذي اأراده مي�شال بوتور 

وهو يعن���ي ال�شفح���ة داخل ال�شفح���ة، مثل 

، اأو م�شتطيل 
(((

و�شع اإعالن يف مرب���ع �شغي

داخ���ل ال�شفحة، اأو لوحة ذات �شكل هند�شي 

مع���ني، اأو �شورة �شحفية داخ���ل مربع بحيث 

تك���ون داخ���ل ال�شفح���ة الروائي���ة، وي����شكل 

التاأطي بهذه املفهوم ملمح���ًا بارزًا يف رواية 

» م���ن البحار القدمي اإلي���ك«؛ ففي احلكايات 

جند التاأطي يقف عند حد جتزي الفقرات، 

اللوح���ات  وكذل���ك  والأح���داث،  وامل�شاه���د، 

الفنية يف مقدم���ة كل حكاية، كما اأ�شرنا اإىل 

ذلك يف مو�شع �شابق، من حيث و�شع لوحات 

ل�شورة ال�شفينة القريبة والبعيدة يف مقدمة 

كل حكاية .

3- الت�شكيـــل التيبوجـــرايف لت�شاريـــ�س البيا�س يف 
الرواية:

- ويعن���ي ب���ه امل�شاح���ات اخلالي���ة يف �شفحات 

الرواية، �شواًء كانت بني ال�شطور اأو يف نهاية 

للمزيد انظر: مي�شال بوتور؛ بحوث يف الرواية اجلديدة، �س 128-129 ترجمة   (1(
فريد انطونيو�س، من�شورات عويدات، بيوت ط)1(، 1971م.

ال�شفح���ة،  هام����س  اأو يف  اأو ف����شل  فق���رة، 

اأو ب���ني الكلم���ات يف الفقرة الواح���دة، اأو يف 

اجلملة الواح���دة، �شريط���ة اأن يعرب امللفوظ 

ع���ن املح���ذوف، ويحل حم���ل هذا ال����شراع 

ب���ني الكلم���ات اأحيانًا نق���ط متتابع���ة، ويدل 

ه���ذا البيا�س بني الفق���رات اأو الف�شول على 

نق���الت زمنية ومكانية، وعل���ى اأبعاد اإيحائية 

ودللي���ة اأحيان���ًا؛ حي���ث » تعت���رب امل�شاح���ات 

ال����شوداء الأفقي���ة مناطق ن����شاط، يتم فيها 

خل���ق الأ�شكال؛ لأنه���ا م�شكل���ة م���ن احلركة 

الباني���ة امل�شجل���ة، اأم���ا امل�شاح���ات البي�شاء 

العمودي���ة فتعت���رب م�شاح���ات �شك���ون؛ لأنه���ا 

تق���دم مناط���ق منفتح���ة ل ت�شهد اأي���ة عملية 

 « ،)20(. وهذا يعن���ي »اأن املنقطع 
(((

بن���اء 

هو من مب���داأ �شكوين، يف حني اأن املت�شل هو 

)21(؛ فموقف النفتاح 
(((

من مبداأ دينامي«

)Extraverti( ميث���ل حالة هيمنة ال�شواد، 
وموقف النطواء )Intraverti( ميثل حالة 

هيمن���ة البي���ا�س؛ لأن النفت���اح ميث���ل ف�شاًء 

مليئ���ًا، يف ح���ني ميث���ل الث���اين ف����شاًء فارغًا 

متقطعًا، ويف رواية » من البحار القدمي اإليك 

» يت����شح لنا اأن م�شاحات البي���ا�س ت�شاءلت 

يف ف����شول ال����شرد احلكائ���ي؛ حيث مل جند 

فراغ���ا اإل يف نهايات الف����شول، اأو الهوام�س 

اجلانبية، اأو ب���ني الفقرات، وتعرب الفراغات 

بني الفقرات ع���ن النتقال من م�شتوى زمني 

وم���كاين اإىل اآخ���ر، اأو اأحيان���ًا تك���ون مبثابة 

وا�شتكم���ال عملية  ال�شراح���ة لال�شتطراد، 

اأن ه���ذه الفراغ���ات  احلك���ي، بينم���ا جن���د 

البي����شاء ق���د زادت يف ثالث���ة م���وا�شع هي: 

الرواي���ة،  يف  )�س3(  الفتتاح���ي  امل�شه���د 

حممد املاكري: ال�شكل واخلطاب، مدخل لتحليل ظاهراتي، �س 102.  (2(
(3( A. Tajanm Gdelage. Ecrtiureet Structure, Pagot (p.b.p(m 

p. 122.
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ال���ذي يح���وي افتتاحية الر�شال���ة = الرواية، 

وامل�شه���د اخلتام���ي )�س 209-210( الذي 

يحوي خامتة الر�شالة = الرواية، وال�شفحة 

النهائية )211(، التي حتوي تذييال ختاميا 

من الكاتبة، ف�شال عن ال�شفحات التي حوت 

الأغني���ات ال�شعبية، ل�شيم���ا اأغنيات البحار 

الطريد يف �شفحات )168-55-54). 

رابعا: اأبعاد الت�شكيل الداليل: 

- �شكل���ت الأبع���اد الدللية ملمحا جوهري���ا يف رواية 

»من البحار القدمي اإلي���ك« على امل�شتوى ال�شيا�شي 

والجتماعي والثقايف واحل����شاري، وغيها ونقف 

عن���د اأب���رز بعدي���ن يف ه���ذه الرواية وهم���ا: البعد 

ال�شيا�شي، والبعد الجتماعي.

1- البعد ال�شيا�شي: 

- متث���ل ه���ذا البع���د يف العديد م���ن الن�شو�س 

الروائي���ة املع���ربة ع���ن اه���راء املوا�شع���ات 

ال�شيا�شي���ة العربي���ة يف رواي���ة » م���ن البحار 

القدمي اإليك « ، بل اإن هذا البعد �شكل حمور 

الرواية ومرتكزه���ا، بداية من ر�شالة البحار 

الق���دمي، ال���ذي يبع���ث بر�شال���ة اإىل البح���ار 

املخل����س، الذي مل ياأت بع���د ليخل�س الواقع 

العربي م���ن هزائمه، حت���ى اأن الراوي ينهي 

معظم حكايات الرواي���ة، بقوله: » فاإىل لقاء 

قري���ب اأيها ال�شديق ال���ذي مل اأره، انتظرين 

غ���دا لأكم���ل ل���ك نب���اأ ال�شفين���ة«، وال�شديق 

الذي مل يره اإمنا هو الإن�شان العربي املت�شلح 

بالوع���ي واملعرفة واملروءة والبطولة والب�شالة 

والأ�شال���ة، تلك القيم التي ت�شكل هويته وقت 

الأزمات؛ ذل���ك اأن » الهوية تظهر وفق القيم 

التي بني���ت عليها يف اأوق���ات الأزمات، �شواء 

الداخلي���ة اأو اخلارجية؛ فه���ي العامل املوحد 

واملف���رق، اإنها تعرب عن القي���م الثقافية التي 

يج���ب اأن يحتكم اإليه���ا يف اأوق���ات الأزمات، 

وخ���ا�شة اإذا عج���زت ع���ن حلها امل���وؤ�ش�شات 

الر�شمي���ة وال�شيا�شي���ة يف الدول���ة، اإنها تعرب 

عن الإن����شان يف اأبعاده القيمي���ة، يف اأخالقه 

القي���ود  ع���ن  بعي���دا  و�شلوكيات���ه  وثقافت���ه 

 
(((

ال�شيا�شية والعالقات القانونية اجلافة«.

- ويتج�شد البعد ال�شي���ا�شي اأي�شا يف املخطوط 

والبح���ارة  ال�شفين���ة  رب���ان  يح���اول  ال���ذي 

املحافظ���ة علي���ه، وعندم���ا �شلبت من���ه ورقة 

�شن حرب���ا �شع���واء على الأع���داء يف ال�شفينة 

الأخرى، وح����شل عليها منهم عندما �شعروا 

اأن الهزمية لحقة بهم ل حماولة، لكنه يندم 

اإذ كان علي���ه انت���زاع باق���ي اأوراق املخطوط 

ولي����شت ورق واح���دة، اإنها جت�شي���د لل�شراع 

مع الع���دو املاكر الذي جل���اأ للتفاو�س عندما 

�شعر بالهزمية النكراء �شتلحق بهم، وعندما 

ا�شتدرك ربان ال�شفينة اخلطاأ الذي وقع فيه 

بقبوله التفاو�س مع العدو، وهو املنت�شر كان 

الوقت قد م�شى، واأخذ العدو يف جتهيز عدته 

وعت���اده، وا�شتع���داده للح���رب، ولذلك يقول 

الرب���ان: »كان يف اإمكانن���ا اأن نح����شل عل���ى 

املخطوط كل���ه، كيف خدعني ذل���ك الثعلب، 

وجعلني اأتنازل عن تلك الرغبة، كيف جعلني 

 
(((

اأقبل بذلك ال�شيء املتوا�شع«.

وهذا جت�شي���د لل�شراع العربي م���ع الأعداء؛ 

ا�شتثم���ار  ل يح�شن���ون  ينت����شرون  فحينم���ا 

املف���او�شات  يهدرون���ه يف  ب���ل  انت�شاره���م، 

ال�شائعة، التي تذهب باحلقوق هباء منثورا، 

بل يلتف عليهم الع���دو، ويحولهم جلوا�شي�س 

يتاآم���رون عل���ى اأوطانه���م يف �شبي���ل حتقي���ق 

عبد الغني بوال�شك: بحث الهوية والختالف بني التوا�شل والت�شادم، من�شور �شمن   (1(
كتاب » ال�شوؤال عن الهوية » من�شورات الختالف اجلزائر 2016، �س 61 

دلل خليفة: امل�شدر ال�شابق �س 33   (2(
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اأغرا�شه���م الذاتي���ة؛ فق���د ح���دث م���ع ربان 

ال�شفين���ة بعدما حق���ق ن�شرا عل���ى الأعداء؛ 

فق���د جل���اأ للتف���او�س م���ع العدو، ب���ل وحتول 

جا�شو�شا عل���ى وطنه و�شفينت���ه وخمطوطه، 

فاأخ���ذ يتف���او�س �شرا مع مبع���وث العدو دون 

اأو املراق���ب،  اأو البح���ارة  امل���ارد  ي����شرك  اأن 

مم���ا جعل البحار القدمي ي����شاب بالده�شة، 

ويت�شاءل قائال: » كن���ت مدهو�شا واأنا اأ�شتمع 

اإىل تلك املحاورة، لقد تغي الربان كثيا، مل 

يطراأ على بايل اأنه �شيتخذ جا�شو�شا اإىل هذا 

، وي�شتمر الرب���ان يف غيه وت�شليله 
(((

احل���د «

للبحارة بعد اأن قرر التفاو�س �شرا مع �شفينة 

الأعداء، وعلى الرغم من خروجه منت�شرا، 

اإل اأن���ه مل مير عام���ان على ه���ذا النت�شار، 

و�شرع يف التفاو�س م���ع العدو على املخطوط 

الق���دمي؛ لذلك يقول الرب���ان للبحار القدمي: 

»اأرى اأن���ه قد جاء الوقت الذي نفاو�شهم فيه 

وننه���ي تلك احلروب والهجم���ات التي كادت 

 
(((

حتولنا اإىل قرا�شنة«.

- وي�شتمر الربان يف التفاو�س �شرا مع الأعداء 

بعيدا عن البحارة واملارد، الأمر الذي يف�شح 

في���ه الراوي »البح���ار الق���دمي« كل اخلائنني 

الذين يعملون �شد م�شالح اأوطانهم ل�شالح 

الع���دو، بغية حتقيق م���كا�شب �شخ�شية لهم، 

وهذا الأمر جعل البحار القدمي ي�شعر بخيانة 

الربان؛ فيقول عن الربان يف ر�شالته: »�شعرت 

اأن���ه خانن���ي خيان���ة كب���ية، اإذ اأخف���ي على 

ط���وال تلك امل���دة اأنه اتفق مع ذل���ك الر�شول 

عل���ى الع���ودة، اأذك���ر اأنن���ي متني���ت اأن اآخذ 

بتالبيب���ه، واأل�شق���ه باجل���دار، واأوؤنبه ب�شدة 

عل���ى تلك اخليانة، اأو اأن اأت����شارع معه قرب 

نف�شه �س 46   (1(
نف�شه �س 61   (2(

حاف���ة ال�شفينة، فاألقي���ه يف البح���ر، واأتركه 

، وي����شل الأمر 
(((

ي�شع���د كاله���رة املبلول���ة« 

بالرب���ان اخلائ���ن اأنه يبيع املخط���وط للعدو، 

وهنا يف�شح الراوي ممار�شات هوؤلء اخلونة 

الذين يبيعون اأوطانهم واأر�شهم بثمن بخ�س، 

ل�شيما بع�س ال�شخ�شيات ال�شتبدادية التي 

مت���ار�س القه���ر يف اأوطانها، وتقم���ع الأبرياء 

والوطني���ني، الذي���ن يدافعون ع���ن �شفينتهم 

وخمطوطهم وقيمهم الفكرية والإن�شانية.

2- البعد االجتماعي: 

- متث���ل ه���ذا البع���د يف التباي���ن الجتماع���ي بني 

الرب���ان والبح���ارة الب�شطاء، ف���الأول ميلك كل 

�شيء، ولك���ن البح���ارة ل ميلك���ون �شيئ���ا غ���ي 

قوته���م واأجوره���م الزهي���دة، حت���ى اأن بع����س 

البح���ارة الذين ي�شاب���ون بامل���ر�س اأو ال�شعف 

كانوا يخفون هذا عن الربان؟ حتى ل يطردهم 

من العم���ل وي�شتبدلهم، وعندم���ا وجدوا بع�س 

البح���ارة اجل���دد اللذي���ن ا�شتقدمه���م الرب���ان 

انتابهم اخلوف، خ�شي���ة ال�شتغناء عنهم، وقد 

تك���ررت ه���ذه املواق���ف يف اأكرث م���ن م�شهد يف 

الرواية؛ لذلك يق���ول البحار القدمي يف ر�شالته 

يف احلكاي���ة الثاني���ة: »ففه���م �شديق���ي الهزيل 

ما نواه الربان، ولكنه كان يغالط نف�شه، وياأملها 

بعدم الإقالة، بيد اأن يف داخله تخوف من ذلك 

امل����شي يجعله يحاول كت���م �شعاله كيال يك�شف 

 
(((

�شعف �شحته«.

- ومث���ل ه���ذا التباي���ن الجتماع���ي ي����شكل اأزمة 

يف وع���ي الأف���راد واجلماع���ات، حي���ث » يظهر 

�شع���ود مكانة القيم الثقافية يف اأوقات الأزمات 

الجتماعي���ة عميق���ة الأثر، ويحدث ه���ذا النوع 

م���ن الأزم���ات حينما تعج���ز م���وؤ�ش�شات الدولة 

نف�شه �س 87   (3(
)4)  نف�شه: �س 22 
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واملجتم����ع الت����ي يعتم����د عليه����ا الب�شر ع����ن تلبية 

، وهن����ا ي�شع����ر 
(((

احلاج����ات الأ�شا�شي����ة له����م «

البح����ار الب�شيط باخل����وف على م�����شيه نتيجة 

انهيار قي����م العمل، والقيم الثقافي����ة التي ت�شكل 

وعي الأف����راد واجلماعات؛ ولذل����ك يظل البحار 

الب�شي����ط خائفا من م�����شي اإقالت����ه وال�شتغناء 

عنه، اإل اأن ما يخ�شاه قد حتقق؛ فقد قرر الربان 

ال�شتغن����اء ع����ن البح����ار املري�����س، ومل ي�شفع له 

عن����ده الأعوام العدي����دة التي ق�شاه����ا معه على 

ظهر �شفينته خمل�شا له يف عمله، ومتفانيا فيه؛ 

لذلك يرثى البحار القدمي حلال البحار املري�س 

الذي اأقيل من عمله؛ فيقول عنه يف ر�شالته: » يف 

ذل����ك اليوم عندما جمع �شديقي املري�س اأمتعته 

كما اأم����ره الربان حيان����ا باإ�شارة م����ن كفه، وهو 

يق����اوم النفعال، واختباأت موؤقتا يف اأحد الأركان 

خلف املطب����خ لفرط تاأثري؛ اإذ ما كنت لأ�شتطيع 

كتم �شع����وري بال�شفقة علي����ه، واأعلم اأن ذلك قد 

يقتل����ه هم����ا، ث����م خرجت م����ن خمب����اأي، فراأيت 

ظه����ره النحيل يبتعد �شريع����ا، اإذ تتخطى �شاقاه 

النحيلتان لوح اجل�شر الذي كان يهتز قبل هنيهة 

 
(((

حتت اأقدام اأولئك البحارة اجلدد«.

وهك���ذا جن���د التباي���ن الجتماع���ي ط���وال 

الرواية وا�شحا بني طبقتني على ظهر ال�شفينة؛ 

الأويل طبق���ة الرب���ان واأعوان���ه، والثانية طبقة 

البح���ارة الب�شط���اء الذي���ن يقتات���ون م���ن هذا 

العمل، ولي�س له���م م�شدر �شواه؛ لذلك ميار�س 

معهم الربان كل اأن���واع القهر وال�شتبداد. وهو 

جت�شيد للطبقية الجتماعي���ة يف الواقع العربي 

بني من ميلكون كل �شيء، ومن ل ميلكون �شيئا، 

مع غياب قيم احلق والعدل وامل�شاواة بني اأفراد 
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جتّليات »رموز« تراث اخلليج العربي
في املسرح القطري املعاصر

دراسة في مسرحية »مساء للموت«
د. جا�شم ح�شن الغيث

املعهد العايل للفنون امل�شرحية بالكويت

jasghku@yahoo.com 

ملخ�ص الدرا�شة: 

تتع���ر�س ه���ذه ال���درا�شة اإىل اآلية توظيف ت���راث اخلليج العربي يف ف���رة ما قبل النفط واحلداث���ة يف امل�شرح القطري 

املع���ا�شر، م���ن خ���الل درا�شة الع���ر�س امل�شرحي ولي����س الن�س امل�شرح���ي؛ فهي متثل ق���راءة لف�شاءات امل�شه���د امل�شرحي 

القط���ري، مبا يحويه من فنون اأدائية متثيلية، ورق�شات فولكلورية و�شينوغرافيا، تتخذ من مناهج الفن املعا�شر وتقنياته 

الب�شري���ة والتكنولوجي���ة معادل ت�شكيليا لها، وذلك وفق روؤية اإخراجية جلي���ل اأكادميي �شاعد، مزج اأ�شالة تراثه اخلليجي 

باملعا�شرة. 

  وعل���ى الرغ���م م���ن اأن امل�شهد امل�شرحي يف ه���ذا الجتاه الفني غ���ارق يف تفا�شيل البيئة اخلليجي���ة القدمية، ومعاناة 

الإن����شان اخلليج���ي من �شنك احلياة، واأهوال البحر يف بحثه عن الرزق، و�شراع البقاء مع الطبيعة؛ فاإنه يتقاطع يف بنيته 

الدرامية واأن�شاقه الفكرية بواقع الإن�شان اخلليجي والعربي املعا�شر.

 وتعد م�شرحية »م�شاء للموت« للمخرج القطري علي ال�شر�شني منوذجا يرى فيه الباحث مادة درامية خ�شبة للقراءة 

النقدي���ة، والتع���رف عل���ى طبيعة التكوين الفن���ي والدرامي لهذا الجت���اه الأكادميي يف امل�شرح القط���ري، والذي يتخذ من 

النظري���ات العلمي���ة يف الإخ���راج امل�شرحي، واإع���داد املمثل اأ�شا�شا للتعبي ع���ن موقفه النقدي، وروؤيت���ه للعامل، و�شراعات 

النزعات الإن�شانية.

الكلمات املفاتيح: 

الراث - الرمز – الأيقونة – ال�شاهد – الثقافة. 
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The manifestations of Arabian Gulf heritage 
symbols In the contemporary Qatari theatre

A study in «Masa’  lilmawt» ( Evening to die )  play.

Jassem Hassan alghaith.
the Higher Institute of  Dramatic Arts.

jasghku@yahoo.com

Abstract: 

This study investigates a method to employ the heritage of the Arab Gulf within the 
period prior oil and the modernism at the contemporary Qatari theatre, through studying 
the theatre show not the text. It represents a reading of the Qatari theatric scene spaces 
with its performance arts, folklore dances, and sonography that takes a forming equivalent 
from the contemporary art approaches with its human and technological techniques, 
according to a directorial view for an upcoming academic generation who blended the 
originality of its gulf heritage with the contemporary one.

The play of «Masa’ Lilmawt» (Evening to die( of the Qatari director «Ali Al Sharshani» 
is considered a model that the scholar sees it as a fertile and fruitful material for critic 
reading and identifying the nature of artistic and dramatic structure of this academic 
aspect in the Qatari theatre, which finds in the scientific theories at the theatric direction 
and actor preparation a foundation to express his critic position with his vision of the 
world and the human disputes clashes.

Key wards:
 Heritage – symbol – Icon – Index – culture.
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بات امل����شرح القط���ري املعا�شر حالة متي���ز التجربة 

بع���رو�س  م�شاركت���ه  يف  وذل���ك  اخلليجي���ة،  امل�شرحي���ة 

م�شرحي���ة جليل جديد من الفنانني امل�شرحيني القطريني 

يف املهرجانات الأكادميي���ة، ومهرجانات ال�شباب العربي 

بع���رو�س م�شرحي���ة تعرب ع���ن موق���ف اإب�شتمولوجي جتاه 

امل�شهد الثقايف وال�شيا�شي اخلليجي والعربي، وتتجلى هذه 

امل�شاركة باجتاه نحو الأ�شالة والراث والتواريخ القطرية 

واخلليجية، ع���ن طريق ا�شتلهام حكايات البحر، وق�شاوة 

احلياة يف مرحل���ة ما قبل النفط، واحلداثة، وات�شال مع 

واقع الإن�شان العربي املع���ا�شر، واإ�شكالياته الفكرية وفق 

مادة درامي���ة ت�شرب اأغ���وار ال�شخ�شي���ة العربية، وتطرح 

اأ�شئلة عن م�شيها وحتدياتها. 

واحلقيقة اأن هذا الجتاه ُيج�ّشد بلغة عر�س م�شرحي 

ذات رم���وٍز تفي����س دللتها باملع���اين والقي���م الإن�شانية. 

اإنها م�شاهم���ة قطرية ثقافية يف ع�شر التفكك والت�شظي 

العرب���ي، وحماولة بحث عن خمرج من هذا التيه، والهوة 

ال�شوداء ال�شحيقة الت���ي ا�شتحكمت ظلماتها منذ بدايات 

القرن احلادي والع�شرين. ولقد خاطب الفنان امل�شرحي 

باأدوات���ه امل�شرحي���ة وباأطروحاته الفكري���ة العقل العربي 

باأحداث���ه ورم���وزه واأبطال���ه القابعة يف ذاكرت���ه العميقة 

واأبع���اده الأ�شطوري���ة؛ فت�شكلت جترب���ة ثقافية وم�شرحية 

عربية ذات اأ�شاليب طليعية، لها لغتها الب�شرية اخلا�شة 

ومعادله���ا الت�شكيل���ي، اإ�شاف���ة اإىل م�شامينه���ا الفكري���ة 

و�شياقاتها الدرامية.  

ويف ه���ذا امل�شهد امل�شط���رب واملحتدم ال����شراع بني 

املا�شي براثه وحكاياته، وبني احلا�شر بتحدياته وعرثاته 

ف���اإن »خ�شبة امل����شرح الثق���ايف العربي خال���دة، ومازالت 

ت����شم  �شخ�شيات من خمتل���ف الع����شور، واأن اجلمهور 

العرب���ي املثقف ل ي�شعر ب���اأي م�شافة زمني���ة تف�شل هذه 

 .
(((

ال�شخ�شيات بع�شها عن بع�س اأو تف�شله هو عنها«

اإن م���ن اأه���م �شم���ات التجرب���ة امل�شرحي���ة والأدبي���ة 

اخلليجي���ة والقطري���ة على وج���ه اخل�شو�س ه���و ح�شور 

حممد عابد اجلابري: تكوين العقل العربي، �س 334.  (1(

تراث وتاريخ الإن����شان اخلليجي بزرقة بح���ره، و�شمائه، 

وال�شح���اري املمتدة خلف مدن �شغ���ية تغفو اآمنة داخل 

اأ�شوارها املنيع���ة. اإنه متازج ثقاف���ة ال�شحراء وعراقتها 

باأم���واج البحر التي تاأتي باخلي الوفي، وما تفي�شه على 

هذه املدن عرب احلقبة الزمنية املتالحقة من حداثة فكرية 

وفنية وحتولت اجتماعية وتعليمية و�شخو�س واقعية تلقي 

بظالله���ا على اإنت���اج الفنان امل�شرح القط���ري، الذي ظل 

متج���ددا ومتفاعال معه���ا؛ ليوؤطر فنون���ه واآدابه وثقافته، 

وي����شوغ روؤيته نحو العامل، اإنه »املوروث الذي ميثل �شكال 

م���ن اأ�شكال التاأريخ الذي ينبغي اأن يخ����شع لعمليات من 

احلف���ظ والتحلي���ل والدرا�شة وه���و - يف النهاية - عالمة 

.
(((

على بقاء لأن�شاق ح�شارية عربت التاريخ«

واجت����ه امل�����شرح القط����ري املع����ا�شر اإىل التعب����ي عن 

موقف اإن�شاين جتاوز حدود الق�شية الجتماعية القطرية 

بخ�شو�شيتها؛ لي�شكل روؤية فنية وفل�شفية تتطلب من النقاد 

والباحث����ني التمعن يف امل�شه����د امل�شرحي، وال�شعي اإىل فك 

ت�شفيه، ومعرفة م�شامينه ودللتها ومرجعيتها الراثية 

وال�شعبي����ة اأو املعا�شرة؛ لذا فاإن »ح�����شور الراث ال�شعبي 

�شردي����ا لي�����س ظاهرة فنية طارئة بل ه����ي ظاهرة تكاد اأن 

تكون متزامن����ة متزامنة  مع الوعي الإن�����شاين يف باكورته 

احلياتية وباكورته الثقافية، ب����ل ميكن القول اإنها ظاهرة 

.
(((

فطرية متمثلة يف غواية الإن�شان مع )احلكي(«

ويف ه���ذه ال���درا�شة �شنتن���اول عم���ال م�شرحي���ا يرى 

الباح���ث اأهميت���ه كنموذج له���ذا الجتاه، وه���و م�شرحية 

»م�شاء للموت« للمخرج علي ال�شر�شني، ويعرب هذا العمل 

امل�شرحي عن روؤية الأجيال القطرية ال�شابة، واملتخ�ش�شة 

يف جمال الفنون امل�شرحية جتاه ق�شايا الإن�شان اخلليجي 

والعربي؛ فهو ا�شتدعاء للتاريخ والراث القطري، كما اأنه 

حماكاة لواقع الإن�شان العربي املعا�شر يف ف�شاء م�شرحي 

يخت���زل رموز امل���ا�شي واحلا�شر يف عامل ممل���وء باأفكار 

ومعاٍن لهم���ا دللتهما يف احلق���ول الثقافي���ة وال�شيا�شية 

والجتماعية. 

رامي اأبو �شهاب: بنية احلكاية ال�شعبية القطرية - النموذج وال�شتقبال، �س9.   (2(
حممد عبد اللطيف: توظيف الراث ال�شعبي يف ال�شرد الروائي، �س 9.  (3(
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اإن ه���ذا العامل الفرا�شي - ل �شيما م�شرحية م�شاء 

للموت - »ل يحيل على حقائق املا�شي ول يقررها ول ُيروج 

لها اإمن���ا ي�شتوحيها بو�شفها ركائز مف�شرة لأحداثه. وهو 

من نتائ���ج العالقة املتفاعلة بني ال����شرد املعزز باخليال، 

. ولي����شت التجربة امل�شرحية 
(((

والتاريخ املدعم بالواقع«

القطري���ة وحده���ا هي ما يتخلله���ا تاريخ وثقاف���ة ما قبل 

النفط اإىل مرحلة الزدهار واحلداثة، بل منطقة اخلليج 

العرب���ي باأ�شره���ا تعي�س جنب���ا اإىل جن���ب يف احتفاليتها 

م���ع ذلك التاري���خ، والراث املتفاعل واملتج���دد واملتنامي 

يف اأعم���اق ال�شخ�شي���ة اخلليجية والقطري���ة؛ ليتجذر يف 

اإبداعاتها العمرانية والأدبية والفنية والت�شكيلية والدراما 

امل�شرحية على حد �شواء.  

لقد منا املجتم���ع القطري يف ع�شر احلداثة، وحتول 

اإىل حي���اة ع�شري���ة تتناغم م���ع قيم احلداث���ة، والتعليم 

والهتمام بالإن�شان القطري، وباإنتاجه العلمي واإبداعاته 

الفني���ة؛ ف���كان حت���ول »يف احلي���اة الجتماعي���ة ونهو�شا 

لأف���كار وممار�شات اأكرث واقعية ب���ل واأكرث منطقية كبناء 

جمتمع جديد يحرم امل���راأة كقيمة اأخالقية واجتماعية، 

بعيدا عن النظرة التي مل تررَ فيها �شوى عر�س تابع للرجل 

.
(((

يف �شلوكه واأهوائه«

م�شطلحات الدرا�شة: 

بداي���ة من تعر�شنا ملاهية )الرم���ز( والوقوف عنده، 

جن���د اأن »الرم���ز )Symbole( كلم���ة اإغريقية م�شتقة 

مو�شوع���ا  وجت����شد   ،]...[،symballein الفع���ل  م���ن 

متنامي���ا ق���ادرا عل���ى الإحال���ة والتعب���ي ع���ن �شيء اآخر 

. وميتلك الرمز خا�شي���ة الختزال والدل يف اآن 
(((

غيه«

واح���د، ومن هن���ا تكمن قدرت���ه على التعب���ي عن حالت 

ومو�شوعات خمتلف���ة يق�شدها العاملون يف حقول الأدب 

اأ�شماء معيكل: اإعادة اإنتاج الراث روائيا واإ�شكالية النوع الأدبي - رواية العالمة   (1(
منوذجا، �س 36.

ح�شن ر�شيد:  الق�شايا الجتماعية يف الدراما القطرية يف الفرة من 187 اإىل   (2(
1987، �س39. 

 J.A. Cuddon : The penguin Dictionary of Literary Terms  (3(
                                                                                                                                  and literary theory , P. 699

والفن امل�شرحي ن����شا اأو عر�شا قائما؛ فالرمز اإذا اأمعنا 

النظ���ر فيه هو »عالقة ا�شطالحية خمت����شرة ي�شتعملها 

الكات���ب للتعبي عن �شيء غي مب���ا�شر يف الواقع النف�شي 

.
(((

اأو الجتماعي«

واإذا كان الإنت���اج الفن���ي والأدب���ي والدرام���ي يختزل 

التجربة الإن�شانية، فاإن ه���ذه املمار�شة الإبداعية ل تخلو 

م���ن رموز لها تكوينها اخل���ا�س، ودللتها التي حتيل اإىل 

حياة العالمات خارج العمل الفني وداخل املجتمع. 

- االأيقونـــة )Icon(: كم���ا ي����شار اإليها يف ع���امل �شيماء 

الدراما، »متثل مو�شعها اأ�شا�شا بوا�شطة ال�شبه القائم 

ب���ني حامل العالمة ومدلولها. اإن���ه قانون عام اإىل حد 

كب���ي، ذل���ك اأن اأي �شبه يقوم بني العالم���ة ومو�شعها 

 .
(((

يكون كافيا من حيث املبداأ لإقامة عالمة اإيقونية«

- ال�شاهـــد Index: »تك���ون العالم���ة ال�شاهدية مو�شولة 

عر�شا مبوا�شيعها، ويكون ذلك يف اأكرث الأحيان ماديا 

.
(((

»)contiguity( اأو باملجاورة

- ثقافـــة: »بني���ات علمي���ة ومناذج منطي���ة فكرية واقعية 

وخيالية، تظهر يف اللغة املقننة واللغة الرمزية، وتظهر 

.
(((

يف �شلوك ويف فكر الفرد واجلماعة خالل الرمز«

- الـــرتاث: »ه���و ما خّلف���ه ال�شلف من اآث���ار علمية وفنية 

واأدبية، مما يعترب نف�شي���ا بالن�شبة اإىل تقاليد الع�شر 

؛ فهو ميثل ذلك الإرث احل�شاري 
(((

احل���ا�شر وروحه«

للتفاعل الإن�شاين، وال�شلوك الجتماعي، ومنو فل�شفته، 

وم�شلمات���ه، واأفكاره، ومبادئه ع���رب الع�شور يف �شورة 

اإبداع فني اأو اأدبي، ب�شري كان اأم �شفاهي. 

ول �شك يف اأن ذل���ك الت���وارث والنتق���ال احل����شاري 

واملعريف ما ه���و اإل جتذير للذات اجلمعي���ة لدى ال�شعوب 

واملجتمع���ات، وا�شتمراره���ا م���ن خ���الل اعتم���اد الرموز 

- �شمي حجازي: معجم  امل�شطلحات اللغوية والأدبية احلديثة، �س 211.  (4(
كي اإيالم: �شيمياء امل�شرح والدراما، �س 35، 36.   (5(

املرجع نف�شه، �س 36.   (6(
�شيمر حجازي: معجم امل�شطلحات اللغوية والأدبية احلديثة، �س 52.  (7(

جمدي وهبة: معجم م�شطلحات الأدب، �س  279.  (8(
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والو�شائ���ط ذاتها التي كان���ت ت�شتخدم يف �شالف الأزمان 

منح���درًة من الأج���داد اإىل الأبن���اء والأحف���اد يف اأ�شكال 

احتفالي���ة، اأو مم���ار�شات اجتماعي���ة، اأو اإبداع���ات فنية 

كالرق����شات الفولكلورية، اأو احِلك���م والأمثال والأجنا�س 

الأدبية.

اإننا نتلم�س هنا الفارق بني التاريخ والراث؛ فالتاريخ 

باأحداثه ومواقفه املطردة عرب الزمن و�شخو�شه ي�شتلزم 

التحدي���د يف الأزمن���ة والأمكنة وال�شخ�شي���ات باأ�شمائها 

احلقيقي���ة و�شلوكه���ا، اإ�شاف���ة اإىل الأح���داث املوثق���ة اأي 

)الدقة التاريخية( التي ت�شكل اأ�شا�شا للتلقي والقبول بني 

العم���ل الدرامي، وجمه���وره الذي يع���رف م�شبقا اأحداثه 

التاريخي���ة، وتفا�شيله���ا الدقيقة، و�شواهده���ا التي رمبا 

مات���زال قائمًة اإبان العر�س امل�شرحي. بيد »اأن امل�شرحية 

الت���ي تتخذ من التاريخ م����شدرا لها ل ميكن اأن تعد بحثا 

تاريخي���ا، ول ميك���ن اأن تقوم مبق���دار ما فيها من حقائق 

التاريخ، اإنها عمل فني ل ميكن اأن يقوم اإل مبا يحمل من 

مقوم���ات العمل الفن���ي،  ول يتحقق العم���ل الفني اإل مبا 

.
(((

ميلك من حرية«

 هذه احلرية تبدو اأكرث رحابة يف الأعمال الراثية من 

ق����ش�س وم�شرحيات و�شخو�س ن�شجت الذاكرة اجلمعية 

حوادثها الواقعية، واخليالية عن رحالت الغو�س، والبحث 

عن اللوؤلوؤ واحلياة يف املا�شي وتناقلتها عرب الأجيال.

امل�ش��رح القطري م��ن الن�ش��اأة اإىل االجتاهات 

املعا�شرة:

اإن ارتباط الأديب والفنان امل�شرحي القطري بالبحر 

نابع من تل���ك العالقة التي امتدت ع���رب احلقب الزمنية 

يف ف���رات ال����شدة و�شعوبة احلياة؛ »فقد ع���ا�س الإن�شان 

القط���ري ب����شراع م���ع البح���ر الذي تعل���م من���ه الكثي، 

وا�شتمت���ع بن�شماته العليلة، غ���ا�س يف جلته ليظفر باأغلى 

الالآلئ، ويك�شب قوة حياته، ويح�شل على ال�شمك غذاًء؛ 

اأحمد زياد حمبك: امل�شرحية التاريخية يف امل�شرح  العربي املعا�شر، �س 23.   (1(

، لذا فاإن حكايات 
(((

له���ذه الأ�شباب كان البحر كنزا ل���ه«

البحر، و�شراع الإن�شان معه، ومغامراته تعد مادة للفنان 

امل�شرحي.

ومل تكن ن����شاأة امل����شرح القطري وتط���وره بعيدًة عن 

احلركات امل�شرحية الأخ���رى يف اخلليج العربي كالكويت 

والبحرين، فمولد »احلرك���ة امل�شرحية احلقيقي يف قطر 

كان م���ع مطل���ع عق���د ال�شبعينيات، واإن كان���ت قد وجدت 

قبل ذلك اأعم���ال ارجتالية اعتربها البع�س اللبنة الأوىل 

، وق���د تطور هذا ال�شكل 
(((

يف البن���اء امل�شرحي القطري«

الفن���ي باأن�شاقه الفنية والفكرية وفق املبنى واملعنى، حتى 

غ���دا �شكال دراميا ي�شتله���م التجارب امل�شرحي���ة العاملية 

التجريبية املعا�شرة واأعمال امل�شرح الطليعي. 

 اإن املتمع���ن يف جترب���ة امل����شرح القط���ري، ومراحل 

تطوره���ا يتلم����س التط���ور املنطق���ي يف و�شائ���ل التعب���ي 

لديها وعالقتها باملجتم���ع؛ فمرحلته الجتهاد والرجتال 

والت�شوق لإنت���اج اأعمال اأدائية م�شرحية تبقى حا�شرة يف 

م����شية هذا الفن���ان، حتى انتقل اإىل امل����شرح الأكادميي 

ال���ذي يعتمد على الن�س املكت���وب، والعر�س املقدم، وفق 

نظري���ات الإخراج امل�شرحي العلمي���ة، ومن »رواد امل�شرح 

املرجت���ل حمد ال�شلطي، وعطي���ة اهلل النعيمي، واإبراهيم 

ف���يوز، ثم جاء بعد ذلك عدد من الهواة من اأ�شكال عبد 

. اإن ه���وؤلء الفنان���ني ميثلون 
(((

الرحم���ن و�شامل ماج���د«

مرحل���ة مهمة نحو م�شرح قطري ي���راه املجتمع جزءا من 

و�شائل تعبيه، وروافده الثقافية، والفكرية، والفنية. 

 وظل الفنان امل�شرحي القطري ت�شكنه هموم جمتمعه 

وعامله العربي، التي عرب عنها مبذاهب فنية تاأرجحت بني 

التعبيية والرمزي���ة، والتاأثر بامل�شرح الرب�شتي، وامل�شرح 

الفق���ي جلروتف�شكي، وغيها م���ن الجتاهات امل�شرحية 

املع���ا�شرة. وب���دا العمق الإن����شاين ميثل ق���وام امل�شامني 

الرئي����شة لتلك الأعمال امل�شرحية الت���ي »تناولت الت�شلط 

(2( Ali Abdullah: « The Influence of the sea on folk  literature In 
Qatar « studies in Qatar Folklore, p15.

ح�شن ر�شيد : رحلة يف عوامل امل�شرح القطري واخلليجي  والعربي،  �س 119.  (3(
املرجع نف�شه، �س 119.   (4(
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والقهر واحلب والعبودية والكراهية واخليانة وال�شتعباد، 

واأدخ���ل فيها الكث���ي من ال�شخ���و�س النمطي���ة والواقعية 

والأ�شطوري���ة اأحيانا، بالإ�شاف���ة اإىل الأفكار التي ترتبط 

بال���راث وا�شتلهام���ه واإ�شقاطهم���ا على عاملن���ا املعا�شر، 

حم���اول بذلك اإيجاد حلول ملا يراه من م�شكالت، منطلقا 

.
(((

اإىل العدالة والتحرر واحلب وال�شالم«

ورمبا �شاعد يف ذلك ما يتمتع به املجتمع القطري من 

تاأث���يات تراثية، وعادات وتقالي���د موروثة من احلكايات 

والأ�شع���ار والق�ش�س عن البح���ر وال�شحراء حا�شرة يف 

منظومت���ه الفكري���ة، والفل�شفي���ة، والأمثال الت���ي لتزال 

ت���روى وجت�شد يف اأعمال رّواده، كما اأن املدة الزمنية التي 

تبعدنا عن ذلك الزمن ل تتجاوز اخلم�شني عاما عا�شتها 

اأجي���ال لتزال بني ظهرانينا، تعت���ز بهذا الراث، وت�شعى 

اإىل توظيفه يف كل اجتاهاتها الفنية والأدبية. 

احلقيقة اإن احلكاي���ات يف هذا النوع من امل�شرح تعد 

»ت�شكيال لروؤية ثقافية �شعبي���ة منت�شرة يف بقعة جغرافية 

معين���ة، وه���ي يف املح�شل���ة النهائي���ة نتيج���ة ملخرج���ات 

اإن�شانية عاملية �شمولية؛ ففيها نقراأ اخلوف من املجهول، 

واخليانة، والغ���در واملحبة، والت�شحية، ومعاقبة ال�شرير، 

ون����شرة املظل���وم، اإىل ما هنال���ك من انع���كا�شات قيمية 

.
(((

وم�شمونية حتملها احلكايات، ومتيل اإليها«

ويت����شح لن���ا اأن قي���م ال���راث اخلليج���ي وعادات���ه 

لالإن����شان  الجتماعي���ة  احلي���اة  تفا�شي���ل  يف  متغلغل���ة 

اخلليج���ي والقطري، وه���ذا ما يدعوه يف بع����س الأحيان 

اإىل مراجعته���ا وانتقاده���ا، اأو اإع���ادة �شياغتها لتتنا�شب 

م���ع معطيات الزمن احلايل يف ع���رو�س م�شرحية تتناول 

ال���راث لتقيي���م بع�س معطيات���ه، واإبداء ال���راأي يف مدى 

تاأثياته يف الإن�شان اخلليجي. 

وتبق���ى الثيم���ات والبن���ى الدرامي���ة العاملي���ة اأ�شا�شا 

يف ع���رو�س امل����شرح القط���ري املعا�شر ل ميك���ن اإغفالها 

اأو جتاهله���ا، وهذا ل يقلل م���ن التجرب���ة امل�شرحية التي 

خالد الكلباين: العبودية واحلب يف م�شرح حمد الرميحي، �س 7.  (1(
رامي أبو شهاب: بنية احلكاية الشعبية القطرية، ص 61.  (2(

ت�شتله���م ال���راث العرب���ي اأو اخلليج���ي، ب���ل يعم���ل على 

اإثرائها ون�شجها الدرامي، واإبراز قدرة ذلك الراث على 

ان����شواء التجربة العاملي���ة املميزة بات����شاٍق ومبرونٍة دون 

تنافر، وذل���ك لأننا نقتب�س اأو نعد لأننا نبحث عن »روؤيتنا 

العربية املتجاوبة مع واقعنا اأو لأننا نحاول اأن يكون فعلنا 

.
(((

امل�شرحي راهنا، اأي فعال هنا والآن«

ومما ل �شك في���ه اأن تناول الفنان امل�شرحي القطري 

لق�شاي���ا كوني���ة واإن�شاني���ة مع���ا�شرة ي�شعه اأم���ام م�شهد 

يث���ي الكثي من التحديات؛ لختي���ار الأ�شاليب امل�شرحية 

الأدائي���ة والإخراجي���ة والت�شكيلي���ة على خ�شب���ة امل�شرح، 

وا�شتدعاء الق�شية املطروح���ة، ومعاجلتها باأ�شلوب يكفل 

�شرب اأغواره���ا، واإنارة اأجزاء بعينها مل تكن وا�شحة اأمام 

ن�شب عني املتلقي العربي واخلليجي، وفق روؤية اإخراجية 

علمي���ة معا�شرة، ورمبا متاأثرة بالتي���ارات الفنية الفاعلة 

و»الأ�شكال امل�شرحية العاملية التي مل تعد قومية اأو اإقليمية 

لتع���رب عن واقعنا نحن، وهن���ا نقطة الختالف احلقيقية 

.
(((

ونقطة التميز اأي�شا«

ل���ذا ف���اإن ع���ر�س ال���راث يف الأعم���ال امل�شرحي���ة 

اخلليجي���ة والقطرية يلق���ى اهتماما كب���يا، وتذوقا فنيا 

م���ن قبل املتلقي القطري، فهذا الجت���اه امل�شرحي يزاوج 

بني رم���وز الراث اخلليج���ي والرموز املع���ا�شرة يف بنية 

الذه���ن العرب���ي، وم���دى توا�شله بالعامل م���ن حوله، فهو 

ل يعتمد على املنابع »الراثي���ة العربية، واإمنا يتجاوز كل 

ه���ذه العطيات لي�شبح ذا اأبعاد اإن�شانية ي�شرك يف العام 

من خالل اخلا�س،  متمثال قيم ومنجزات الغرب حمددا 

. وذل���ك �شاأن الأعمال 
(((

موقف���ه الوا�شح م���ن الع����شر«

امل�شرحي���ة القطري���ة التي تخت���زل الرم���وز والدللت يف 

احلياة الجتماعية وال�شيا�شية. 

اإن ه���ذه العالقات الدرامية يف هذا امل�شهد امل�شرحي 

ال���ذي نق���وم بدرا�شته حت���وي يف م�شاراتها رم���وزا متلك 

�شعد اهلل ونو�س: بيانات مل�شرح عربي جديد، �س 84.  (3(
عبد العزيز حمودة: امل�شرح العربي والبحث عن الهوية، �س 22.   (4(

اإىل  البداية  من  العربي  للم�شرح  التنظي  ق�شايا  زيدون:  بن  الرحمن  عبد   (5(
المتداد، �س 146. 
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خا�شي���ة ات����شال فع���ال، وتاأثي وخي���ال قلم���ا يتوافر يف 

الع���رو�س امل�شرحي���ة الأخ���رى، مث���ل امل����شرح الواقع���ي 

اأو الطبيع���ي؛ فهي تقوم عل���ى اأ�شا�س م�شرك من الثقافة 

اجلمعي���ة املوروث���ة، واملتفق عل���ى رموزه���ا ودللتها بني 

العر�س امل�شرحي وبني املتلق���ي )القطري اأو اخلليجي(، 

ال���ذي ميثل املجتم���ع ذاته، فه���و يتلقى ع���ر�شا م�شرحيا 

يعتمد على امل�شامني الراثي���ة باعتبارها »م�شدر العمل 

الإبداعي فيظهر مبنيا عليها، م�شتمدا فيها مادتِه و�شكله 

وبن���اءه وهدفه، ومن تلك امل����شادر الأ�شط���ورة والراث 

.
(((

ال�شعبي«

)k(
م�شرحية م�شاء للموت

ن����س م�شرح���ي للكاتب���ة با�شم���ة يون�س، م���ن اإخراج 

املخرج القطري علي ال�شر�شني، يوظف الراث اخلليجي 

والقط���ري، ويع���ود اإىل زمن املا�شي، والبح���ث عن اللوؤلوؤ 

يف مرحلة ما قب���ل النفط. اعتم���دت امل�شرحية على خط 

درام���ي اأ�شا�شي ميث���ل حكاي���ة زوج���ني كادح���ني تنته���ي 

حياتهم���ا الزوجية مباأ�شاة؛ ب�شب���ب و�شاية من )النوخذة 

اأو القبط���ان(. ظن ال���زوج بجهله اأنه ينتق���م ل�شرفه من 

زوجته اخلائنة. 

 ويف دار�شتن���ا له���ذه امل�شرحي���ة جن���د عامل���ا �شحريا 

تراثي���ا، ق���دم الكثي م���ن الق�شايا والأف���كار جت�شدت يف 

رموز لها دللتها ومرجعياتها يف عمق املجتمع القطري، 

وحت���ى نتمك���ن من ق���راءة ه���ذا الع���ر�س امل�شرحي وفك 

ت�شفيه، ل بد لنا م���ن ال�شتعانة بثالثة حماور رئي�شة يف 

احلقل الدليل األ وهي: الرمز / ال�شاهد / الأيقونة.

ب�شخ�شي���ة  تتمث���ل  فاإنه���ا  بالأيقون���ة  ما بداأن���ا  واإذا 

)مرمي(، وم�شيها املاأ�شاوي كما ر�شمها كاتب امل�شرحية 

يف مقارب���ة جلية م���ع �شخ�شية )دزدمون���ة( يف م�شرحية 

عطيل لولي���م �شك�شبي، بي���د اأن اأيقونة العم���ل امل�شرحي 

اأحمد زياد حميك: امل�شرحية التاريخية يف امل�شرح العربي املعا�شر، �س 23.  (1(
قدمت امل�شرحية يف مهرجان ال�شباب اخلليجي بالكويت على م�شرح الد�شمة عام   )k(

2013، �شاهدها الباحث وكان املعقب الرئي�شي يف الندوة النقدية التطبيقية.

القط���ري كان���ت اأكرث تاأث���يا يف الفع���ل الدرام���ي، وهي 

حم���ور الأحداث التي ت�شتلهم من التواريخ، والحتفاليات 

اإن  الدرامي���ة،  اأحداثه���ا  ن�شي���ج  القطري���ة  الفولكلوري���ة 

»الفولكل���ور هنا ل يقدم منوذج���ا لف�شائل املراأة فح�شب، 

 ك�شخ�شية )النوخذة( املعربة 
(((

بل يقدم مناذج �شلبية«

ع���ن ال�شلط���ة الظامل���ة والوا�شي���ة واحلاقدة عل���ى البطل 

املحوري )غامن(.

  ت����شور م�شرحي���ة »م�شاء للم���وت« اأيقونتها )مرمي( 

يف جمتم���ع ذكوري، ل ي�شغ���ي ل�شوتها، ول يف�شح طريقا 

لتربئتها مما ن�شب اإليها من حب اآثم، بل كان يدعو الزوج 

)غامن( اإىل اتخاذ قراره من دون اإبطاء، ويف الوقت نف�شه 

رف�شت مرمي اأ�شاليب النوخذة بالتهديد والوعيد والإغراء 

اأحيانا اأخرى، وتقرر مواجهته ومواجهة املجتمع مهما بلغ 

الثمن.  اأما املح���ور الثاين فهو ال�شاهد: اإنه تركيب معقد 

ر�شم���ه الع���ر�س امل�شرحي لطبيعة �شخ�شي���ة )النوخذة( 

قبط���ان، وقائد ال�شفينة، و�شاح���ب راأ�س املال يف رحالت 

الغ���و�س وال�شفر، وكذلك ال���وا�شي، واملحر�س لغامن، لأنه 

يعتقد اأن )مرمي( كان ينبغي اأن تكون زوجة له من �شالف 

الأي���ام، وهن���ا ن���رى دورًا مزدوجًا، واجتاه���ني خمتلفني 

نادرا ما يلتقيان يف ه���ذه ال�شخ�شية الراثية التاريخية؛ 

ف�شمات )النوخ���دة( يف الثقافة اخلليجية جتعله يتطابق 

مع دور الأب والقائد واحلكيم اأكرث منه ل�شخ�شية املراوغ 

اأو ال���وا�شي، واملقارب���ة يف ه���ذه ال�شخ�شي���ة تتقاط���ع مع 

�شخ�شية )ياجو( يف م�شرحية عطيل ل�شك�شيرب.

   وهن���ا ق���دم العم���ل امل�شرحي ه���ذه ال�شخ�شية وفق 

بعدي���ن خمتلف���ني، يتطلبان م���ن املمث���ل امل�شرحي الوعي 

بهم���ا، وباأ�شالي���ب اأدائهم���ا، والتل���ون والتماه���ي اأحيان���ا 

بني حدودهم���ا، وهنا ف���اإن »جت�شيد النوخ���ذة يف ال�شكل 

امل�شرحي ي�شعنا اأم���ام مرحلة اجتماعية ما�شية متخلفة 

وجام���دة ملجتمعات اخللي���ج العربي؛ فتفج���ر الكثي من 

�شروط ا�شتب�شار املا�شي وا�شتعادته فوق خ�شبة امل�شرح، 

(3( Wejdan A. Alsaygh: « Female image in folktales - Qatar Fol -
tales  As An Example , Studies In Qatar Folklore ,P. 189. 
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وذلك مبقت�شى البني���ة الجتماعية والنموذجية النمطية 

املحددة ل�شخ�شية )النواخذة(، التي جتعلها املثل الأعلى 

.
(((

يف �شياغة الفعل الدرامي«

    اأم���ا حم���ور الرم���ز فيتجل���ى يف �شخ�شي���ة غ���امن، 

ومراح���ل �شراعه، التي بداأت مع قوى الطبيعة املتمثلة يف 

اأهوال البحر وال�شعي وراء الرزق، ومن ثم املدينة والبيئة 

الجتماعية، وطبقاتها املق�شمة – كما ت�شي امل�شرحية – 

اإىل طبقت���ني؛ من ميل���ك الق���وة القت�شادي���ة، وال�شلطة 

والق���رار، والطبق���ة الأخ���رى هي مل���ن يحل���م بالعمل من 

اأج���ل تاأمني قوت يومه، وا�شتق���رار اأ�شرته وبقائها، وهذه 

الأ�شب���اب دعت )غامن( اإىل ترك زوجته ومدينته الآمنة. 

ويرك���ز جوه���ر ال�شراع كم���ا تر�شم���ه البني���ة الدرامية 

للم�شرحية يف البع���د الإن�شاين لغامن، ذلك البطل النقي، 

والإن����شان الب�شيط ومعاناته مع ال�شخ�شيات ال�شدية من 

اأمثال النوخذة.

�شراع االأفكار: 

اإن الفق���ر واحلاج���ة اإىل توفي رغد العي����س للزوجة 

عنا�شر �شكلت حتديات قهرت البطل امل�شرحي )غامن(، 

وجعل���ت منه منوذج���ا لبطل م���اأ�شاوي يثي ل���دى املتلقي 

املع���ا�شر التفاعل والتعاط���ف والأ�شى عل���ى هذا امل�شي 

الإن�شاين. احلقيقة اإن ه���ذه امل�شامني واحلكايات لي�شت 

بعي���دة ع���ن الواق���ع؛ »فما زال���ت ثقافة الغ���و�س باقية يف 

خمتل���ف مناح���ي احلي���اة القطري���ة ت�شتمد منه���ا اأغلب  

الفن���ون والآداب مادته���ا وقوامه���ا، والأ�شي���اء والأمث���ال 

. فالغ���ية والإح����شا�س بالغ���ن والطم���ع 
(((

واإيحاءاته���ا«

باأيدي الآخرين، وت�شلط القوى املادية وال�شعف الإن�شاين، 

وغيه���ا من امل�شام���ني التي يطرحها الع���ر�س امل�شرحي 

تعرب عن ن���وازع ب�شرية متجددة، تخاط���ب عقلية املتلقي 

القط���ري واخلليجي املع���ا�شر، وت�شرب اأغ���وار �شخ�شيته 

الت���ي ت���رى يف الراث والتاري���خ ركنا اأ�شا�شي���ا يف ت�شكيل 

وعيه ومناحي حياته.

حممد مبارك ال�شوري: الفنون الأدبية يف الكويت، �س 127.  (1(
اإمام م�شطفى: املراأة يف م�شرح عبد الرحمن املناعي، �س 22.  (2(

وهناك اأي�شا العادات والتقاليد التي ورثها اخلليجيون 

م���ن اآبائه���م واأجدادهم، واأ�شبحت �شم���ة متيزهم، وهي 

ع���ادة ما تك���ون م���ادة النق���ا�س والتوظي���ف الدرام���ي يف 

امل����شرح القطري، م���ن اأج���ل مراجعتها وتبي���ان تاأثيها 

اإن كان �شلب���ا اأو اإيجاب���ا. اإ�شاف���ة اإىل الأزي���اء والأل���وان 

والطبيعة الهند�شي���ة لهذه املدن، وكذلك الفنون ال�شعبية 

والحتفالت، التي ترتبط باملمار�شة الجتماعية والدينية 

ل����شكان هذه املناط���ق اخلليجية، كل ه���ذه الفنون وظفها 

املخ���رج )ال�شر�شن���ي( يف ه���ذا الع���ر�س امل�شرحي ليعرب 

ع���ن الأبطال امل�شرحيني وعالقته���م الوثيقة بالبحر.  اإنه 

م����شدر رزقهم وف�شاء اأحالمه���م ومغامراتهم؛ من اأجل 

الرتقاء بحالته���م القت�شادية، هذه العالقة املتمثلة بني 

الإن�شان القطري والبحر يف جوهر حياته وفل�شفته وفنون 

كانت حملية و�شخ�شية بامتياز. 

اإن ا�شتخدام املخ���رج علي ال�شر�شن���ي لألوان الفنون 

ال�شعبية القطرية البحرية متجاورا مع احلدث الدرامي، 

كان ل���ه دورا يف اإثراء خط الت�شاعد الدرامي وم�شاعفة 

تاأث���يه ل���دى املتلق���ي؛ فالأبط���ال املحوري���ون )غ���امن(، 

)مرمي( يعربون ع���ن حالتهم النف�شي���ة والوجدانية من 

خوف وترقب وتوتر وفرح وهروب من م�شي �شخ�شياتهم 

املحت���وم، وذلك م���ن خالل الول���وج يف ع���امل الرق�شات 

ال�شعبية ومعاي�شتها. 

اإنه اجت���اه م�شرحي يقوده املخ���رج )ال�شر�شني( نحو 

الطاب���ع املحلي القط���ري الراثي وال�شعب���ي، حيث »يربز 

امل����شرح ال�شعب���ي كجماع للفن���ون الدرامي���ة املختلفة من 

 تقيم عالقات 
(((

حوار ورق�س واأغان ومرئيات م�شرحية«

�شببي���ة ب���ني حت���ولت ال�شخ�شي���ات الدرامي���ة والفن���ون 

الأدائية ال�شعبية التي ت�شاحبها اأ�شعار وغناء الكور�س. 

وهك����ذا ي�شب����ح الن�شيج الدرام����ي باأحداث����ه و�شراعاته 

واأزمات����ه، ن�شيج����ا مرتبط����ا ومتمازجا م����ع الفن����ون الأدائية 

ال�شعبي����ة القطرية واخلليجية امل�شتمدة م����ن البيئة البحرية، 

اأو تقالي����د وحكاي����ات ال����راث الت����ي ا�شتلهم����ت منه����ا اأبطال 

ح�شن عطية: الثابت واملتغي – درا�شات يف امل�شرح والراث ال�شعبي، ص 12.  (3(
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م�شرحي����ة م�شاء للموت، وقدمت باأ�شلوب ناب�س ومتوا�شل مع 

التجارب الإن�شانية املعا�شرة، »فالفنون ال�شعبية التي ترتبط 

بع����امل  البحر هي فن����ون جتمع بني خربة الإن�����شان املتوارثة، 

وخ����ربة الإن�شان يف جتديد احلي����اة، والإ�شافة اإىل خربة من 

 .
(((

�شبق، فرة عاي�س جتربة احلياة يف توا�شل ثقايف حي«

 واإذا ما حاولن���ا التوقف عن���د ال�شخ�شيات املحورية 

والتع���رف عل���ى رموزه���ا ودللتها يف الع���ر�س امل�شرحي 

�شنجد الآتي: 

�شلطة املجتمع وطغيان املال.- النوخذة )القبطان(- مبارك

ال�شحية / رمز الثبات والتحدي  جتاه - الزوجة- مرمي

القيم الرجعية واجلهل والظلم.

القاتل / ال�شحية.- الزوج- غامن

طاق���ة الن���ور اأمام القه���ر الإن�شاين - ابن العم- بدر

والقت�شادي والجتماعي.

ه���ذه ال�شخ���و�س امل�شرحية تت����شارع فيه���ا ما ي�شبه 

�شراع الأف���كار، �شراع احلداث���ة والتنوير م���ع الرجعية/ 

اجله���ل، اإن���ه �شراع ي�شيط���ر على الفع���ل الدرامي، حيث 

جن���د ثنائية التقاليد الجتماعي���ة / ال�شخ�شية املحورية 

)م���رمي( ونقاءها ت�شدمان عن وعي وق����شد وبت�شاعد 

درامي. اإن ما يدفع �شخ�شي���ة )غامن( الزوج اإىل القيام 

بقت���ل مرمي، ه���و دواف���ع ذكوري���ة اجتماعي���ة ظاملة جتاه 

امل���راأة ككي���ان اإن�شاين، ولي����شت دوافع قائم���ة على حجة 

منطقية مقرنة بالدلئل والقرائن، ولرمبا كان هذا اأحد 

امل�شام���ني والأفكار التي يريد العر�س امل�شرحي اإي�شالها 

فيما يتعلق بواقع امل���راأة، اأو اإذا ذهبنا اأبعد من ذلك وهو 

واق���ع الإن�شان جتاه ال�شلطة الظاملة مهما كان موقعها. اإن 

ال�شل���وك الذكوري هن���ا �شواء كان )غامن الزوج / مبارك 

النوخذة( جتاه اأيقونة العمل )مرمي( ي�شدر من اإ�شكالية 

يف »عقلية الإن�شان العربي واأنه رهن الراكمات احلياتية، 

.
(((

ول ي�شتطيع الن�شالخ منها«

اإن روؤي���ة املخ���رج امل�شرحي )ال�شر�شن���ي( يف توظيف 

الرموز الجتماعية والإن�شانية بدت وا�شحة لعدة اأ�شباب، 

�شفوت كمال: البحر يف الأدب الكويتي ال�شعبي، �س 165.  (1(
ح�شن ر�شيد: املراأة يف امل�شرح اخلليجي، �س 26.  (2(

اأهمه���ا اعتم���اده عل���ى املمث���ل باعتب���اره حم���ور العالمة 

عل���ى خ�شبة امل����شرح؛ فهو يقوم ب���الأداء التمثيلي، وتغيي 

ديك���ورات امل�شرحية، واأحيانا ي�شب���ح جزءا منها، ويوؤدي 

دوره���ا كعالمة اتفاقي���ة بينه وبني املتلق���ي. وعلى الرغم 

م���ن اأن الق�شية املطروحة تنتمي اإىل حقبة زمنية تتجاوز 

الن����شف قرن من الزمان فاإن خم���رج العر�س امل�شرحي 

)ال�شر�شن���ي( ي�شتخدم باأ�شالي���ب اإخراجية تغريبة تربز 

اللعبة امل�شرحية، ومن اأهمها ا�شتخدام )الفرن( ال�شراج 

امل����شيء يف احلركة امل�شرحية، ب����شكل م�شاحب لأبطال 

امل�شرحية يف حلظات تاأزم �شراعاتهم، كرمز لال�شتنارة 

ّوي  رَ وبع���د يدع���و اإىل اإع���الء قي���م العق���ل واحلكمة وال���ررَ

والترَدبر قبل اتخاذ الق���رارات امل�شيية، وذلك من اأجل 

اأن يبق���ى �شدى تلك الأبعاد الإن�شانية والجتماعية يدوي 

يف �شالة اجلمهور اخلليجي املعا�شر. 

اإن زمن الأحداث يف ع����ر�س م�شرحية »م�شاء للموت« 

يب����داأ بب�شائ����ر عودة )غ����امن( من رحل����ة الغ����و�س ظافرا 

باللوؤل����وؤة )الدان����ة(، وينتهي يف الليلة ذاته����ا مبقتل مرمي 

بع����د اأن خ�����شر الدانة وزوجته م����رمي، التي كان����ت معادل 

مو�شوعي����ا له����ا، ورم����زا م����ن رم����وز امل�شرحية، غ����ي اأنه 

يف تطورات����ه الدرامي����ة يك�����شف لن����ا عن �شبك����ة العالقات 

الإن�شاني����ة، ومدى ت�شارع الن����وازع الب�شرية، �شوءا اأكانت 

م�شروعة اأم كانت ظامل����ة وجائرة. ويف خ�شم هذا امل�شهد 

امل�شرحي تكمن الكثي من الرموز واملعاين، فغامن يغي زيه 

يف هذا امل�شهد، فيتدي ثوبا اأزرق كزرقة ال�شماء والبحر، 

واأحيان����ا زيا باللون البني، وه����و اأقرب اإىل الأر�س اجلافة 

وال�شح����راء و�شالبتها، وهنا املقارب����ة بينه وبني الطبيعة 

الت����ي تب����دو �شاكن����ة و�شافية، ولكنه����ا تخف����ي يف اأعماقها 

العوا�شف والفي�شان، هذه ال�شور الأ�شطورية تتقاطع مع 

احلالة الدرامية لغامن بعد اأن ثار انتقاما ل�شرفه، ومن ثم 

حتولت م�شاعره الرقيقة احلاملة واملحبة لزوجته )مرمي( 

اإىل طوفان من الغ�شب اقتلع جذور بيته الآمن. 

كما �شعى العر�س امل�شرحي اإىل ك�شف اللعبة امل�شرحية 

من���ذ امل�شاه���د الأوىل، باإدخ���ال ممثلني يقوم���ون بتغيي 
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الديك���ورات يف ظل اإ�شاءة كاملة ب���ني املناظر والف�شول، 

وبه���ذا الأ�شلوب امل�شرح���ي يوؤكد املخ���رج ال�شر�شني على 

عالقة اتفاقية بينه وبني املتلقي متهيدا ملا �شيقدم من اآراء 

واأفكار ورموز تبقى مو�شوع نقا�س وجدال، وتتطلب موقفا 

يتاأم���ل فيه اجلمهور واقع حياته، واإعادة روؤيته للعامل من 

زاوية خمتلف���ة، زاوية يتماهى فيها البعد الراثي بالواقع 

احلياتي الناب�س واملتجدد يف حياة الإن�شان.

ا الك����ور�س مبالب�س بي�شاء مرن����ة، هي اأقرب اإىل  يتزيَّ

الباليه اأو ور�س )املعمل امل�شرحي(، ويحيطون بال�شخ�شيات 

البطلة يف حلظات التوتر الدرامي، وقد عربت هذه الأزياء 

ع����ن جانب اإن�شاين ترمز له يف �شراعاتها مع ال�شخ�شيات 

الأخ����رى؛ فال�شم����ات والأفكار وعملي����ة الرميز تتكون وفق 

لغ����ة العر�س امل�شرحي و�شينوغرافيت����ه؛ اإ�شافة اىل الروؤية 

الإخراجية التي ترب����ط املتلقي باخل�شبة من خالل تغريب 

مق�����شود؛ غايت����ه تاأكيد »ظاهرة ت�����شارك يف تعامل املوؤدي 

وامل�شاه����د، اأي اإنتاج املعن����ى واإي�شاله من خ����الل العر�س 

.
(((

نف�شه و الأن�شاق التي ت�شكل اأ�شا�شا له«

وعل���ى الرغم من ثراء احل���وارات الدرامية براكيب 

لغوية حملي���ة تنتمي اإىل البيئة البحري���ة �شيغت باأ�شلوب 

�شع���ري و�شاعري له رموزه ودللت���ه يف الف�شاء الدرامي 

واإحالت���ه للعامل اخلارجي؛ ف���اإن البني���ة ال�شينوغرافية، 

وتنويع���ات الأداء التمثيل���ي، والأزياء امل�شرحي���ة باألوانها 

بدت اأبلغ تعبيا عن البيئ���ة التاريخية والراثية لأحداث 

الع���ر�س امل�شرح���ي وواق���ع ال�شخ�شي���ات املحورية، حتى 

اإىل  �شينوغرافي���ا  دورا  لعب���ت  الك���ور�س  �شخ�شي���ات 

جان���ب دوره���ا الدرام���ي؛ فيمكن حلركة املمث���ل اأن تقوم 

»بالت�شوير التخطيط���ي اأو ال�شتعاري، حيث يكون ال�شبه 

ب���ني العالمة وامل���و�شوع انبنائي���ا عاما، وهك���ذا ي�شتطيع 

ممث���ل البانتوميم اأو امل�شرح ال�شوريايل اأن ي�شخ�س �شكل 

 .
(((

الكر�شي اأو ال�شجرة اأو الطاولة )تخطيطيا(«

وبنظ���رة اإىل الروؤي���ة الإخراجي���ة الت���ي اتخ���ذت من 

اأ�شل���وب مزج الراث القطري وفنون���ه الأدائية باملدار�س 

كي ايالم: �شيمياء امل�شرح والدراما، �س 7.  (1(
اأكرم اليو�شف: الف�شاء امل�شرحي بني الن�س الجتماعي والقت�شاد الدرامي، �س 99.  (2(

الإخراجي���ة امل�شرحية املعا�شرة؛ ف���اإن املخرج ال�شر�شني 

»ي���وؤ�ش�س جماليت���ه انطالقا م���ن التجريد؛ لأن���ه عن�شر 

يكثف الرموز وال����شور والت�شكيالت، ويلعب دورا اإيحائيا 

يع���ني اجلمهور عل���ى بناء اأكرث م���ن �شكل للمكان الواقعي 

 .
(((

انطالقا من خميلته«

اإن عملية الرميز مادة خ�شبة لإبداع املوؤلف واملخرج 

مع���ا يف تكوي���ٍن فنٍي للعم���ل امل�شرحي ودللت���ه، واإحالته 

للحقول الجتماعي���ة والفل�شفية يف جمتمعات ي�شكل فيها 

الراث بحكمت���ه ومقولته وخرباته عن����شرا اأ�شا�شيا يف 

جتربته���ا الفكرية والفنية املع���ا�شرة، وهكذا يبقى املنتج 

امل�شرح���ي اأو الأدبي »مفتوحا م���ن دون ق�شد على تفاعل 

حر للقارئ ]اأو امل�شاه���د[؛ لأنه يقوم على اأ�شا�س الرمز، 

 .
(((

فهو مفتوح على التفاعالت والتاأويالت«

واأخيا ت�شتوقفنا بع����س الإ�شكاليات ونقاط الق�شور 

له���ذا الع���ر�س امل�شرح���ي؛ فعن���وان امل�شرحي���ة )م����شاء 

للموت( يدعونا اإىل التفك���ي بالنتائج والنهايات م�شبقا، 

فماذا نتوق���ع اأن ن�شاهد يف هذا العر�س امل�شرحي؟ غالبا 

ما �شيك���ون م���وت اأبطال���ه، اأو البطلة املحوري���ة )مرمي( 

يف اأم�شي���ة تراجيدي���ة، تظه���ر مالحمه���ا م���ن امل�شاه���د 

الأوىل، حي���ث »يحاف���ظ العنوان عل���ى اأنطولوجية الن�س 

واأيديولوجيت���ه بحمل���ه ر�شالته الدللي���ة، واأغلب ما يكون 

ه���ذا احلمل هو ق�شد امل���ر�شل، �شواء اأكان العنوان ا�شما 

 .
(((

للن�س )الكائن(، اأم كان هو الكائن اللغوي«

ولك���ن عندم���ا يخ����شع العنوان للن����شق املغل���ق، وهو 

�شوؤال وجواب اأو نهاية حمتومة؛ فاإنها تنهي اأفق النتظار 

والت�شويق بالن�شبة اإىل املتلقي امل�شرحي عند حدود النهاية 

الراجيدية املتوقعة م�شبق���ا، اإل بحدوث مفاجاآت، وهذا 

ما مل يحدث يف العر�س امل�شرحي؛ لذا كان ميكن للمخرج 

)ال�شر�شن���ي( تغيي عن���وان العر�س امل�شرح���ي لإحداث 

ال�شدمة والت�شويق والتاأثي الدرامي جتاه املتلقي. 

)3)  عبد املجيد �شاكي: عنا�شر الركيب اجلمايل يف العر�س امل�شرحي، �س 30.
)4)  اأمربطو اإيكور: الأثر املفتوح، �س 9.      

�شيمائية   - العنوان  )�شيمائية  للم�شرح  ال�شيمائي  التحليل  الزامل:  مني   (5(
ال�شخ�شيات -  �شيمائية املكان(، �س 29.
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خامتة:

لق���د ق���ام الباحث ب���درا�شة لرم���وز ال���راث اخلليجي يف 

امل�شرح القطري املعا�شر، من خالل العر�س امل�شرحي مل�شرحية 

)م����شاء للم���وت( كنم���وذج لهذا الجت���اه امل�شرح���ي، وانتهت 

الدرا�شة اإىل جمموعة من النتائج، نوجزها يف التايل:

- اإن ح�����شور الراث وتواريخ واأح����داث املا�شي يف مرحلة 

ما قبل النفط ي�شكل ركيزة اأ�شا�شية يف بناء ال�شخ�شية 

اخلليجية والقطري����ة، مببدعيها امل�شرحيني اأو مبتلقيها 

م����ن جمهور امل�����شرح املعا�شر؛ فال ميكن فه����م واإدراك 

التجرب����ة الفني����ة واإب����داع الفن����ان القط����ري اإل بالعودة 

اإىل مناب����ع ثقافت����ه ال�شعبية املحلي����ة، ورموزها القادمة 

م����ن البيئة البحرية وال�شحراوي����ة، والتي لتزال قيمها 

وحكاياتها واأمثالها قابعة يف اأعماق الإن�شان القطري اإىل 

زمننا املعا�شر؛ ومن هنا تاأتي اأهمية التعرف على رموز 

وتراث وفل�شفة املجتمع����ات اخلليجية، ول�شيما املجتمع 

القطري للتوا�شل مع اإنتاجاته الفنية وامل�شرحية.

- وميك���ن ح����شر الرم���وز املوظف���ة يف ع���ر�س م�شرحية 

»م�شاء للموت« فيما يلي:

) اأ ( )الدان���ة(: وهي غاي���ة الب�شطاء واأمل الكادحني 

لل���و�شول اإىل رغد العي�س، وه���ي كذلك معادل 

مو�شوعي ل�شخ�شية البطلة امل�شرحية )مرمي(، 

التي ح���اول زوجها غامن احل�شول عليها ليوؤمن 

حيات���ه، ويق���رن بها بي���د اأنه خ����شر الإثنني يف 

نهاية الأمر الدانة ومرمي.

)ب( )الطبيع���ة، ال�شفين���ة / البح���ر / املدين���ة التي 

حتت����شن ال�شاح���ل(: ق���دم الع���ر�س امل�شرحي 

العن���ا�شر البيئي���ة والطبيعي���ة عل���ى اأنه���ا اأحد 

اأطراف ال�شراع مع الق���وة الب�شرية؛ فالطبيعة 

وجف���اف املدن الظمئة وقلة امل���وارد دفع البطل 

املحوري )الزوج غامن( اإىل ارتياد البحر وعمله 

ال����شاق. اأم���ا ال�شفين���ة فبقيت يف عم���ق املنظر 

امل�شرح���ي؛ لتوؤك���د اأنه���ا م�شدر ال���رزق الوفي 

والوحي���د، وظه���رت املدينة بفكره���ا وعاداتها 

حميط���ة بال���زوج ل ينفك منها مهم���ا حاول اأن 

يهرب وينجو بتغيي قراره، ونفي ما يقال له عن 

زوجت���ه؛ فاملدين���ة هنا هي الق���در الذي يدهمه 

يف كل م�شه���د م�شرح���ي اإىل اأن ينته���ي نهاي���ة 

تراجيدية. 

)ت( )الفرن »ال����شراج«، ال�شناديق الراثية، الأزياء 

ال�شعبية(: �شلطت الروؤي���ة الإخراجية للمخرج 

القطري علي ال�شر�شني ال����شوء على العنا�شر 

الفنية كاملالب�س والإك�ش�شوارات، لتعزيز عملية 

الرميز، وتعمي���ق اأثرها لدى املتلقي؛ فال�شراج 

)الفرن( كان يحاول اإنارة ب�شية ال�شخ�شيات 

يف �شراعه���ا؛ ب�شبب نوازعها الب�شرية، و�شعيها 

اإىل انت���زاع حقوق الآخر م���ن طبقة الكادحني، 

واإ�شاءة ظلمات اجلهل والعادات البالية، ودعا 

املجتم���ع اإىل التفكي ونق���د الذات، كما عك�شت 

الأزياء امل�شرحية حالت ال�شخ�شيات وحتولتها، 

فالأبي�س ي�شي اإىل النقاء، والأزرق القريب من 

م���ز اإىل الطبيعة، التي  زرقة البح���ر وال�شماء ررَ

ترب����س بالبطل كمعادل ملعانات���ه وتقلباته بني 

ال�شكون والث���ورة والغ�شب، اأما ال�شناديق فهي 

ذل���ك العامل ال�شحري بجواهره ودررِه، التي قد 

جتلب ال�شقاء مثلما جتلب ال�شعادة اأحيانا.

واأخ���يا ف���اإن م�شرحي���ة )م����شاء للم���وت( بروؤيته���ا 

الإخراجي���ة و�شينوغرافيتها وفنونه���ا الأدائية عربت عن 

جتربة م�شرحية ذات اأبع���اد طليعية، اتخذت من املناهج 

الإخراجي���ة املعا�شرة ك�� )املعم���ل امل�شرحي وم�شرح بير 

ب���روك وامل�شرح امللحم���ي(، واملوؤثرة يف عملي���ة الت�شال 

امل�شرحي بني اخل�شبة واملتلقي معينا لها يف تكوينها الفني 

وخطابها الفكري، طارحًة ق�شايا اإن�شانية تالم�س الإن�شان 

اخلليج���ي والعربي املع���ا�شر، وتك�شف ثنائي���ة الت�شلط / 

القهر، و�شراع الإن�شان م���ع قدرية اجلهل والقيم الظاملة 

للمجتمع للخروج من التيه اإىل م�شتقبل م�شرق.  
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شعرية العنوان وإنتاج الداللة في 
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ملخ�ص البحث 

متثل���ت اإ�شكالي���ة البح���ث يف حتليل العن���وان وقراءته، باعتب���اره عتبة مفتاحية للن����س الق�ش�شي القط���ري »اأباطيل« 

لهدى النعيمي، ويهدف البحث اإىل قراءة العنوان ودرا�شته بو�شفه واجهة دللية للن�س؛ اإذ تكمن اأهمية البحث يف تفكيك 

بنية عنوان الن�س الق�ش�شي، وحتليل دللته التي ٌتكِوّن ف�شاءات دللية موازية للن�س، وتف�شي مداراته اخلارجية لإي�شاح 

نوات���ه الداخلي���ة. ويف �شوء ذلك مثل هذا البحث مقارب���ة حتليلية للعنوان يف جمموعة »اأباطي���ل« وتعالقه مع بع�س عتبات 

الن�شو�س الداخلية، لذلك كان املنهج ال�شيميائي هو اأن�شب املناهج واأقربها اإىل طبيعة البحث.

الكلمات املفاتيح:

 �شعرية، عنوان، ن�س، هدى النعيمي، اأباطيل، الق�شة، الدللة
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Title poetry and semantics production
in «Abatil» collection of Huda Al Naimi

Mahcer Ouarda
 University of Abu Bakr Belqaid – Tlemcen

E-Mail: warda-mahcer@hotmail.fr 

Abstact:

The research problem was the title analysis  and its reading, as a key threshold for the 
Qatari narrative text «Abatil» by Hoda Al Naimi. The research aims to read the title and 
study it as a textual interface of the text. The importance of the research is to deconstruct 
the structure of the textual  title, analyze its semantics, which are text parallel spaces 
and interpret its external orbits to clarify its inner nuclei. In the light of this research, 
an analytical approach to the title in the collection «Abattail» and its compatibility with 
some thresholds of internal texts, so the approach is the 

most appropriate and approaches to the nature of the research.

Keywords word : title, text, Huda al-Nuaimi, idols, story, indication, leave
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ف�شاء العنوان 

ترتكز هذه الدرا�شة على مقاربة العنوان يف جمموعة 

»اأباطي���ل« الق�ش�شي���ة لالأدبي���ة هدى النعيم���ي، وحتليل 

بنياته الركيبية والدللية، بو�شفه ن�شا موازيا لن�شو�س 

املجموع���ة كّله���ا، وهام�شا فاع���ال يف ت�شكيل ن���واة ال�شرد 

الفّن���ي، �شم���ن �شياق نظ���ري وحتليلي اعتمدن���ا فيه على 

اإبراز اأهّم وظائ���ف العنوان ال�شعري���ة والدللية، ودورها 

يف فه���م الن����س، وك�شف مناحي���ه اخلفي���ة، وخ�شو�شية 

تاأليفه، وحتدي���د مقا�شده مبنهجية حتليلي���ة انبنت على 

ع���دة مراح���ل جنملها يف ال�شي���اق النظري؛ وق���د ا�شتمل 

على مفه���وم ال�شعرية والعن���وان، اأما ال�شي���اق التطبيقي 

فق���د متث���ل يف حتليل البني���ة الركيبية للعن���وان، وحتليل 

م�شتويات الدللة واإنتاجها، ثم القراءة ال�شياقية الداخلية 

واخلارجية للعنوان، ووظيفت���ه ال�شعرية يف خدمة الن�س 

وتفاعله، بو�شف���ه اأّول املعادلة للنظام اللغوي الذي يوجه 

انتب���اه الق���ارئ اإىل احتم���الت تاأويلي���ة دون حاجت���ه اإىل 

التع���ر�س ملحت���وى الن����س؛ لأن العنوان بحمولت���ه املكثفة 

كفيل با�شت�شفاف م�شامني الن�س ونوعه، وتركيبته الفنية 

واجلمالي���ة؛ ومن ثم فاإن ما اعتربناه تقليبا لنموذج لغوي 

يف �شور خمتلفة، يكون العنوان اأحد جتلياته امل�شافة اإىل 

وظيفته ال�شعرية.   

فكات���ب الق�شة يخت���ار عنوانه وفق اأعج���ب ما فيها، 

واأكرثه���ا تكثيف���ا و�شه���رة؛ ليوحي للق���ارئ مب���ا �شياأتي، 

م�شتثيا لديه احل�س امل�شرك يف عملية الفهم، الذي اأكد 

دوره احليوي كالديني���و�س Chladénius  »فاملرء يفهم 

املنط���وق، اأو املكتوب فهما تام���ا اإذا ما اأخذ يف احل�شبان 

جميع الأفكار التي ميك���ن اأن توقظها الكلمات فينا، وفقا 

لأح���كام القلب والعقل، ول نعن���ي هنا كّل الأفكار املمكنة، 

ب���ل الأفكار التي تتف���ق مع احل�س امل����شرك، بالنظر اإىل 

.
(((

معرفتنا بالأحوال ال�شائدة«

من  التاأويل  نظرية  الهرمنيوطيقا  اإىل  مدخل  الفهم،  فهم  م�شطفى،  عادل   (1(
اأفالطون اإىل جادامر، دار روؤية للن�شر، الطبعة الأوىل، 2007م �س 89 

ومل���ا كانت الق����شة الق�شية هي الف���ن الذي ل يبوح 

ل  اإّل من خالل جماليات الإخفاء؛ فاإّن ن�س »اأباطيل« �شكَّ

عتبة الده����شة والإغواء مب���ا يبثه من اإ�شعاع���ات دللية، 

تقول من خ���الل ال�شمت؛ لتك�شف ع���ن الواقع ال�شادم، 

وتزيل عنه احلجاب؛ ليت�شنى لنا روؤية عامل هدى النعيمي 

الإبداعي.

م���ن ث���م فلي����س لن���ا اأن ندع���ي يف ه���ذه املقارب���ة اأن 

نكون ق���د وفينا هذه الأديبة املتمي���زة حقها من الدرا�شة 

والتحلي���ل، بالنظر اإىل تركيزنا عل���ى جمموعة ق�ش�شية 

له العنوان فيه���ا من اأهمية يف  واحدة »اأباطي���ل«، وما �شكَّ

فك �شفرات الن�شو�س من وجهة، وما يتما�شى مع طبيعة 

املقام البحثي من وجهة اأخرى.

مرجعية ال�شعرية

يع���ود م�شطلح ال�شعرية باأ�شوله املعرفية اإىل اأر�شطو 

، الذي ت�شمن 
(((

واآرائ���ه النقدية يف كتاب���ه »فن ال�شع���ر«

اأه���م الأ�ش�س العام���ة اأو الكلية لنقد ال�شع���ر، وهي مبادئ 

ت�شرك فيها جمي���ع الأمم، وما ظهر بعدها من درا�شات 

قدمي���ة اأو حديثة لي�س �شوى نتيجة تطور الفكر الإن�شاين، 

الذي يظل مرهون���ا باملوروث الثقايف والفكري ينهل منه، 

وينمو به. 

وق���د مه���دت نظرية املح���اكاة عند اأر�شط���و لتاأ�شي�س 

نظرية ال�شعرية العربية، التي انبثقت من اأراء الفال�شفة 

امل�شلم���ني الذي���ن ترجم���وا كتاب���ه، وعكفوا عل���ى �شرحه، 

وزادوا علي���ه من ثراء روافده���م العربية يف �شوء جمالية 

التخييل، و�شعرية الع���دول، اأو املجاز، فالمتناع، واللذة. 

وقد ورد مفه���وم ال�شعرية عند ابن �شين���ا، حينما حتدث 

 ،
(((

عن اأ�شب���اب قول ال�شعر ونظمه »اللت���ذاذ واملحاكاة«

فظل املفهوم مقرنا بالن�س ال�شعري واأ�شاليبه اجلمالية 

والفنية اإىل اأن تناولها النقد املعا�شر تناول لغويا ول�شانيا، 

)2)   اأر�شطو،«يف ال�شعر«، حتقيق، �شكري حممد عياد، دار الكاتب العربي، القاهرة 
1968م.

واجتاهاتها،  ومفاهمها  اأ�شولها   – العربية  ال�شعرية  ح�شني،  ح�شب  م�شلم   -  (3(
من�شورات �شفاف، الب�شرة، العراق، الطبقة الأوىل،2013م،�س15.
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وق���د األفينا »روم���ان جاك�شون« يع���دُّ ال�شعري���ة فرعا من 

فروع الل�شانيات، بركيزه على درا�شة تعالقاتها الوظيفية 

داخ���ل ال�شعر وخارجه، و»ميكن حتديد ال�شعرية بو�شفها 

ذلك الفرع م���ن الل�شانيات الذي يعالج الوظيفة ال�شعرية 

يف عالقته���ا م���ع الوظائف الأخرى للغ���ة، وتهتم ال�شعرية 

باملعن���ى الوا�شع للكلم���ة بالوظيفة ال�شعري���ة، ل يف ال�شعر 

 فيكون 
(((

فح����شب )...( واإمن���ا تهتم بها خارج ال�شع���ر.«

بذل���ك م�شطلح ال�شعرية م�شتن���دا اإىل نظام من الهيمنة 

عل���ى الر�شال���ة ال�شعرية. ولعل من اأه���م وظائفها، ح�شب 

جاك����شون، ه���و البح���ث يف انح���راف الن�س ع���ن م�شاره 

العادي لتحقيق وظيفته الإمتاعية واجلمالية. 

وق���د تو�شع ه���ذا املفهوم اأكرث عند ج���ان كوهن الذي 

ي���رى اأن ال�شعري���ة قوامها النزي���اح، ومو�شوعها ال�شعر، 

 مبعناه ال���وا�شع؛ اإذ 
(((

»ال�شعري���ة علم مو�شوع���ه ال�شعر«

األفين���اه يح���دد �شم���ات ال�شعري���ة بالنظ���ر اإىل ما اأ�شماه 

 التي من �شاأنها اأن تكون �شاحلة 
(((

»باملردودية ال�شعرية«

لقيا�س درجة ال�شعرية يف الن�س.

ومهم���ا يكن م���ن اأمر ه���ذا امل�شطلح، ف���اإن مفهومه 

ع���رف تط���ورا �شريع���ا، حت���ى �شار يعن���ى ب���كل اأجن���ا�س 

اخلطاب الأدبي ومو�شوعات���ه، بوظيفة اللغة التي تنتظم 

يف �شياقات ن�شقية معين���ة موؤدية وظيفة الإمتاع، ما يعني 

اأن ال�شعري���ة هي الأثر اجلمايل، ال���ذي ينجم عن تفاعل 

مكونات اخلطاب الأدبي �شعره ونرثه، مبا اأ�شا�شه اللغة يف 

اأ�شمى درجاتها التعبيية والركيبية والأ�شلوبية. 

�شعرية العنوان: 

لق���د اهتم الكثي من النقاد والدار�شني العرب بقيمة 

العنوان يف اخلطاب الأدبي، بعد اأن نبه اإىل دوره اجلمايل 

والدليل يف قراءة الن�س وحتليله رواد النقد ال�شيميائي، 

دار  حنون،  ومبارك  الويل  حممد  ترجمة  ال�شعرية،  ق�شايا  رومان،  جاكب�شون   (1(
توبقال للن�شر، الدار البي�شاء املغرب الطبعة الأوىل 1988 �س 35.

كوهن جان، بنية اللغة ال�شعرية، ترجمة حممد الويل، وحممد العمري، املعرفة   (2(
الأدبية توبقال للن�شر، الدار البي�شاء-املغرب. الطبعة الأوىل،1986م �س9.

املرجع نف�شه، �س12.   (3(

الذي���ن اأ�شاروا اإىل اأهميته يف تف�شي اأ�شكال التفاعل على 

م�شت���وى الن�س ال�ّشردي، مع املوؤل���ف، ثم مع املتلقي، من 

حيث اإن العنوان هو مرتكز دليل، ومكّون لغوي انزياحي، 

ي�شتفز مكام���ن القراءة ال�شعرية واجلمالية واآفاقها. فلم 

يعد العنوان، هو ذلك الهام�س اللغوي الذي ل مينح للن�س 

اأكرث من الهوية ال�شمية يف حتديد انتمائه اجلن�شي، بعد 

اأن ك�شف���ت ال���درا�شات النقدية املع���ا�شرة يف علم الن�س 

و�شيميائيته عن قيمته اللغوية وامليتالغوية، بو�شفه عالمة 

ذات وظائف توا�شلية بني الن�س واملتلقي.  

ولع���ل من الأن����شب اأن نتطرق اإىل العن���وان من حيث 

هو ف����شاء دليل، وتركيب معجمي، م���ن �شاأنه اأن يقربنا 

 » نَّ اأكرث اإىل م�شامني الن�س، على نحو ما جاء يف مادة »عرَ

ْنته تعنينة  يف ل�شان الع���رب، »وعننُت الكتاب تعنين���ا وعنَّ

ُع���نُّ الكتاب من  اإذا عنونت���ه )...( و�شم���ي عنوان���ا لأنه يرَ

.
(((

ناحيته«

وعن���وان الكت���اب، م�شتق فيما ذكر م���ن املعنى، وفيه 

ْنُت، لقد ك�شف لنا هذا الف�شاء املعجمي  نَّ ْنُت عرَ ْنورَ لغاٌت، عرَ

اأن كلم���ة عنوان جتمع ب���ني معاين الظه���ور والعرا�س، 

وبني معاين الق�شد والإرادة، وهو ت�شكيل لغوي، ا�شركت 

( متا�شكا  نَّ عنا�شره يف دللة الر�شم والأثر، واأن ملادة )عرَ

نَّ ال�شيء، ظهر  دللي���ا بني بنية الظهور والع���را�س، »عرَ

 .
(((

، واعنتَّ : اعر�س وعر�س« نَّ اأمامك، وعرَ

ويف �شوء ما م���ر بن���ا ن�شت����شف اأن العن���وان ظه���ور 

واع���را�س؛ لأن ظه���ور »العنوان يغدو متماي���زا وخمتلفا 

عم���ا حول���ه... فالظهور بو�شف���ه ولدة وتهدي���دا للفراغ، 

، وقد ل يكتمل معنى الظهور 
(((

وجود يف مواجه���ة العدم«

وج���ودا اإل اإذا تواف���ر �شرط العرا�س ودللت���ه، متعلقا 

بامللتق���ى؛ لأن »العن���وان ه���و ما يظه���ر له ويع���ر�شه من 

بيوت  �شادر  دار  11طبعة  املجلد  )عنن(،  مادة  العرب،  ل�شان  منظور،  ابن   (4(
2000م 

امل�شدر نف�شه، املادة نف�شها.   (5(
العتبة  �شوؤون  يف  تاأويلية  )مغامرة  العنوان  نظرية  يف  ح�شني،  خالد  ح�شني   (6(

الن�شية، دار التكوين –دم�شق الطبعة الأوىل، 2008م، �س59 
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 بو�شف���ه اإ�شارة تنبيه، وم�شه���د غواية، تفر�س 
(((

العمل«

هيمنته���ا ال�شياقي���ة والدللية على القارئ، ث���م اأ�شره يف 

�شرك الن�س. 

ْي���ُت من جذر )عن���ا( بحديث���ي فالًنا؛ اأي  وقولن���ا عنرَ

ق�شدت���ه، وهي دللة تتعدى الظه���ور والعرا�س لت�شتقر 

يف ني���ة املوؤلف ومق����شده، الذي يجعل م���ن العنوان فعال 

كتابي���ا، يجمل ق�شدي���ة املوؤلف اإزاء امللتق���ى، واإن وجدنا 

العن���وان متحررا م���ن هذه الدلل���ة؛ لينحدر م���ن ف�شاء 

جم���ايل �شرف، مرتديا دللة �شعرية موؤدية به اإىل دروب 

التاأويل؛ بف�شل الإيح���اءات املتنوعة بتنوع الروؤى النقدية  

للن�س نف�شه، فيكون عندئ���ذ قد انفلت من قب�شة املوؤلف 

ومق�شديت���ه؛ لي�شل���ك م����شاره ح���را يف ع���وامل القراءة، 

»كم���ا اأن الن����س بخ�شائ����شه الظاه���رة هو ال���ذي يتيح 

للملتق���ى القي���ام بعمليات املقاي����شة والت�شنيف والتما�س 

.
(((

اخل�شائ�س النوعية«

وق���د نذه���ب اإىل العتق���اد ب���اأن عالق���ة العن���وان يف 

اخلط���اب ال����شردي اأوث���ق منه���ا بال�شع���ر، واأن العن���وان 

م���ن �شم���ات الن����س النرثي، وعتب���ة من عتبات���ه الأوىل، 

»و�شيميائية العنوان تنبع م���ن كونه يج�شد اأعلى اقت�شاد 

لغوي ممكن؛ ليفر�س اأعلى فعالية تلق ممكنة، مما يدفع 

اإىل ا�شتثم���ار منج���زات التاأويل. كما ي����شكل العنوان اأول 

 يف تفاعل تقاطعي 
(((

ات�شال نوعي بني امل���ر�شل واملتلقي«

ب���ني هذه العنا�شر كلها؛ لتاأ�شي����س عالقات عبور وتفاعل 

ن����شّي، وما الن�س يف حقيقة اأم���ره اإل ن�شج لكلمات اللغة 

يف ن����شق ح���واري يع���رب عن م�شام���ني واأف���كار �شكبت يف 

قوال���ب لغوية، ما يعن���ي »اأن الوظيف���ة الّتوا�شلية يف الّلغة 

لي�شت هي كّل �شيء، فهناك وظائف اأخرى للّن�س الّلغوي 

 
(((

اأهمها الوظيفة التفاعلية «

امل�شرية  للهيئة  الأدبي  الت�شال  و�شيموطيقا  العنوان  فكري،  حممد  اجلزار   (1(
العامة للكتاب، القاهرة، 1997م، �س22 

قطو�س ب�شام: العنوان، وزارة الثقافة، عمان الطبعة الأوىل، 2001م، �س36.   (2(
املرجع نف�شه، �س36.   (3(

)4)  مفتاح حممد، حتليل اخلطاب ال�شعري ) ا�شراتيجية التنا�س (  املركز الثقايف 
العربي. الدار البي�شاء املغرب، الطبعة 4، 2005م، �س120. 

وتوؤكد نظرية جينيت اأن العنوان يظهر جوهر الن�س، 

ويك����شف عن مغاليقه مبا ينتج���ه من دللت على م�شتوى 

القراءة والتاأويل، ومن ثم كان حقال درا�شيا قائما بذاته. 

واإن الده����شة الت���ي يثيها العن���وان يف املتلقي، وحتريك 

�شع���وره باملتعة والتخييل، نابعة من �شعرية بنائه، ورمزية 

لغته؛ مم���ا جعله )اأي العن���وان( بنية �شعري���ة ت�شهم اإىل 

ح���د كبي يف الإمتاع وال���و�شف؛ اإذ ذاك يظل بنية كتابية 

ت���دل على الن����س، به���دف تاأ�شي�س عالق���ات دللية ت�شد 

انتب���اه املتلقي، وتفر�س عليه هيمنتها منذ الوهلة الأوىل؛  

فكان نتيجة لذلك كله مغريا وجذابا، وم�شاعدا للمتلقي، 

ه حممد مفتاح  بتاأط���ي فكرة الن�س ودرا�شته؛ لذل���ك عدَّ

نواة الن�س ومفتاحه ومركز دللته حني قال: »اإن العنوان 

ميدنا بزاد ثم���ني لتفكيك الن�س ودرا�شت���ه...، يقدم لنا 

معونة كربى ل�شبط ان�شجام الن�س وفهم ما غم�س منه؛ 

 ،
(((

اإذ هو املحور الذي يتوالد ويتنامى ويعيد اإنتاج نف�شه«

ومن ثمَّ لي�س العنوان اإل بنية لغوية قابلة للتحليل والتاأويل 

وعنا�شره���ا  اجلوهري���ة  الق����شة  مكون���ات  با�شتخ���دام 

الوظيفي���ة، ف�شال عن كونه م���وؤ�شرا على تن���ا�شق الن�س 

وان�شجام���ه، ودلي���ال موؤديا اإىل ك����شف بنيات���ه الدللية، 

وتعيني هوية اخلطاب الق�ش�شي بوجه خا�س.

البنية الرتكيبية للعنوان:

جت���در الإ�شارة اإىل اأن ر�شد الأحوال اللغوية للعنوان، 

بو�شف���ه ن�شا موازي���ا، ميثل هم���زة الو�شل ب���ني املر�شل 

وامل���ر�شل اإليه من وجهة، وبني امل���ر�شل والن�س من وجهة 

ثالث���ة، وبني الن����س واملر�شل اإليه من وجه���ة اأخرى، وفق 

وظائف���ه املعلنة منها واملخفي���ة، وانطالقا من هذا ندرك 

اأن العنوان يخ�شع لكل القواعد اللغوية والنحوية، بو�شفه 

ن�شا م�شتقال بكيانه اللفظ���ي، كما ميكن اأن يرد العنوان 

كلمة مفردة اأو تركيبا لغويا، فياأتي جملة فعلية اأو ا�شمية، 

اأو اأكرث من ذل���ك كله؛ فتكون بنيته اإفرادي���ة اأو تركيبية، 

مفتاح حممد، دينامية الن�س، املركز الثقايف العربي، الدار البي�شاء، املغرب،   (5(
الطبعة 3، 2006م، �س72. 
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اأو جمموعاته���م  لرواياته���م  الكت���اب  ما انتق���ى  وكث���يا 

الق�ش�شية ا�شما واح���دا، يكون لأهم �شخ�شيات الن�س، 

اأو ا�شم���ا ملكان، اأو زمان، تدل بنيته عل���ى الإيقاع الزمني 

للن�س. 

اإن ال���دار�س لأعمال الكاتبة القطري���ة هدى النعيمي 

ل يعيي���ه اأن يالحظ اأن عنواناته���ا تتاألف من كلمة واحدة 

ل���كل جمموع���ة ق�ش�شي���ة، ب���دءا م���ن »املكحلـــة« الت���ي 

كان���ت باكورة اإنتاجه���ا الأدبي �شنة 1997، ث���م »الأنثى« 

)1998(، و»اأباطي���ل« )2001(، التي هي مو�شوع هذا 

البحث.

»اأباطيل« هو عنوان ال�شدمة اأو الده�شة، ي�شعل رغبة 

الق���راءة، وهي عتبة ثال���ث جمموعة ق�ش�شي���ة تن�شرها 

املوؤلفة بعد اأن لقت اأعمالها ال�شابقة قبول ح�شنا، طبعت 

يف كت���اب مت���و�شط احلجم عدد �شفحات���ه 130 �شفحة، 

ت�شدرت واجهته لوحة من الفن الت�شكيلي، رافقت اإحدى 

ق����ش�س املجموعة عنوانها »يف احلف���رة« �شاأنها �شاأن كل 

ق�ش�س املجموعة، التي جاءت لرافق م�شاهدها اللغوية 

لوحة ت�شكيلية. 

»اأباطي���ل« تاألفت من ثالث ع�شرة ق�شة، اأولها »الظل 

يح���رق«، »يف احلف���رة«، »�شخبطة على ج���دار التاريخ«، 

»عدال���ة«، »ليلى واأن���ا«، »اأكروبات«، »�شتفعل���ون«، »رداء«، 

»بعد الألفية الأوىل«، »دام�س والعزباء« »ال�شيدة اجلليلة «، 

. و»اأباطيل« هو 
(((

»يح���دث الآخرين«، »اأ�شطورة اأخ���رى«

العتب���ة الرئي����شة التي اخت���ارت الكاتبة اأن تك���ون عنوانا 

له���ذه املجموعة، ميثل اخليط ال���ذي يجمع حبات العقد، 

ج���اء العنوان يف كلمة مف���ردة، يف �شيغة اجلمع »اأفاعيل« 

لأبطول���ة، و»باط���ل«، وه���ي �شيغ���ة منتهى اجلم���وع، يدل 

عل���ى التكثي واملبالغ���ة؛ لي���دل عل���ى كل اأ�شكال الباطل، 

وكل عب���ث وغرور، فاأباطيل هي الأم���ور التي ل ثبات لها، 

اأو ل خي فيها. 

واإذا كان���ت الق����شة الق�شية هي ذل���ك الأفق املغلق 

ينظر، را�شي و�شام فا�شل، دور القنوات الف�شائية الإخبارية يف ت�شكيل ال�شورة   (1(
 www.comc.uabbhdad  ،الإعالمية وال�شيا�شية عن العراق، الرابط

املفت���وح، واملحدود بال ح���دود، وفنا �شردي���ا مكثفا، لغة، 

ومكون���ات، وحدث���ا، ودللت، فاإن عن���وان »اأباطيل« ميثل 

ج����شرا ينقلنا اإىل عتبات داخلي���ة يف املجموعة كلها، وهو 

املفتاح الذي يفتح كل اأبواب الن�شو�س الأخرى، وهي �شفة 

ل ت�شدق دللتها على م�شامني كل الق�ش�س فح�شب، بل 

ميكن اإ�شافتها اإىل عنوان كل ق�شة، »اأباطيل ظل يحرق، 

اأباطيل يف احلف���رة، اأباطيل �شخبطة على جدار التاريخ، 

اأباطيل عدالة، اأباطيل ليلى واأنا..... الخ«.

واعتم���ادا على ه���ذا ال�شي���اق ميكن اأن نع���د العنوان 

»اأباطي���ل« ن����شا جمعيا، اأو �شميا موح���دا، تنطق به كل 

الن�شو�س، من خالل تعال���ق بنياتها الدللية مع مفهومه 

الكل���ي، وال�شيغة املورفولوجية لكلم���ة اأباطيل )اأفاعيل( 

جم���ع تك�شي يفي���د الكرثة؛ مم���ا يق�شي بن���ا اإىل دللت 

فكري���ة واجتماعية كان���ت الكاتبة تريد نقله���ا اإىل الآخر 

ال���ذي ميثل املتلقي القطري اأو اخلليجي بالدرجة الأوىل، 

ث���م القارئ العربي ب�شكل عام، نظ���را اإىل ت�شابه البنيات 

الجتماعي���ة العربية، ومل���ا كانت الق����شة  الق�شية هي 

�شياغة جديدة لف�شاء متخي���ل يحاكي الواقع ويوازيه يف 

عبثيت���ه وع���دم توازنه، فاإن هدى النعيم���ي ا�شتطاعت اأن 

حتيك ن�شيجا لغويا جتلت فيه مناحي حياة املراأة العربية 

بجوانبه���ا الغام����شة، م�شتخدمة ال����شرد ال�شامت الذي 

ينقل للمتلقي امل�شكوت عنه. 

تكم����ن �شعري����ة العن����وان الرئي�����س له����ذه املجموعة يف 

الده�����شة الفني����ة التي جت�شده����ا �شورة ك�شف����ت ال�شباب، 

الذي ظل يخف����ي الواقع بتناق�شاته ال�شريحة؛ باعتمادها 

على الفي�س الوج����داين الإيحائي الرامز اإىل ق�شوة الواقع 

و�شداميت����ه، وه����و اإح�����شا�س يبث����ه العن����وان يف املتلقي بكل 

دللت بنية اأباطيل النزياحية، التي تنامت ديناميا لربط 

خارج الكت����اب بداخله، وعتبة املجموعة بعتبات الن�شو�س 

الداخلي����ة، فاألفينا عن����وان الق�����شة الأوىل »الظل يحرق« 

ا�شته����الل جي����دا، ومثًيا، ي�����شد املتلقي اإىل اأغ����وار الن�س 

ودهالي����زه، ميار�س عليه كل اأن����واع الغواية والإغراء، �شكل 

ن�شا موازيا يف�شي �شرية ال�شرد وي�شّوقه يف ذات الوقت.
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و»الظ���ل يحرق« هو عنوان لق�شة تروي �شوؤال الذات 

الثائرة على قوان���ني متحكمة يف م�شي الإن�شان العربي، 

الذي ظلت تهمني علي���ه جمموعة من الأعراف والتقاليد 

الباطل���ة، فتنطلق اأحداث الق�شة ح���ني ينتبه البطل اإىل 

ظله املخيف، وهي اإ�شارة اإىل اخللفية الجتماعية، وكيف 

يعي����س املرء حياته كلها دون اأن ي�شعر بذلك اخلطر الذي 

يح���دق به ويالحق���ه. اأ�شف اإىل ذلك اأن »الظل يحرتق« 

هو عتبة اأوىل تخاتل اأفق التلقي بتكري�س خلفيته  الثقافية 

والجتماعي���ة؛ لأن الظ���ل ه���و اأق���وى اأ�شكال اخللفي���ات، 

واأ�شده���ا مالزمة لنا، فهو الرفي���ق ال�شامت، وهو البطل 

الأخ���ر�س الذي ي�شمعنا ول يخاطبنا، ب���ل اأنه ي�شتطيع اأن 

ينف���ذ اإىل اأعم���ق نقطة فين���ا، وي�شمع حديثه���ا يف �شمت 

و�شك���ون، وعلى الرغم من اأن عن���وان الق�شة الأوىل يبدو 

هات���كا ل����شرة الن����س و�شره، فاإننا نالح���ظ اأنه يحتفظ 

باأ�شياء م�شكوت عنها، تف�شل الكاتبة اأن تظل خمبوءة يف 

غياهب �شعريته التي تر�شمه���ا انزياحية الحراق، لأننا 

نعل���م يقينا اأن الظل ل يتاأث���ر بالنار، كما ل  تبلله قطرات 

املطر. هو ذلك ال�شكل الذي ي�شبهنا يف كل �شيء، ويتمرد 

ع���ن اأبع���اد اأج�شادن���ا احل�شي���ة كالطول والع���ر�س مثال، 

والح���راق هنا هو اإ�شارة قوي���ة اإىل التغيي. وما توظيف 

الفع���ل )يح���رق( يف زمن امل����شارع اإل ليك���ون دال على 

�شيورته. فالتغيي يف قوانني الأعراف ل يكون �شريعا، بل 

اإن ذلك قد ي�شتغرق وقتا طويال جدا على خالف القوانني 

الر�شمي���ة، التي قد تتغي بني احلني واحلني بقرار احلكم 

والت�شري���ع. وتظ���ل الأعراف وقوانني املجتم���ع اأو ما ي�شبه 

املعتقد من خراف���ات واأ�شاطي متحكمة يف الإن�شان اأمدا 

طوي���ال. »الظل الذي كان يجاوره عل���ى املقعد، كان اأ�شود 

داكنا، وخ�شنا، وله اأنياب حادة ونظرات �شر�شة، مل يتعود 

 
(((

من ظله اأن يكون بهذا اجلفاف والق�شوة...«

)الظ���ل  ق�شته���ا  الكاتب���ة  تب���داأ  ال�شته���الل  به���ذا 

يح���رق(، بل اأنه ا�شته���الل للمجموعة كله���ا، وهي عتبة 

الطبعة  ال��ق��اه��رة،  اللبنانية،  امل����شري���ة  ال����دار  اأب��اط��ي��ل،  ه���دى،  النعيمي   (1(
الأوىل،2001م، �س9 

�شدي���دة الركي���ز؛ لأن كل جمل���ة منها ت�شل���ح لأن تكون 

ق����شة ق����شية ج���دا، بلغته���ا النزياحي���ة الت���ي اأ�شفت 

�شعرية على الن�س كله، فكان ا�شتهالل م�شبعا بالدللت، 

اأج���اب املتلقي عن �شوؤال ده�شة العتب���ة الن�شية املركزية 

»اأباطي���ل« و�شدامياتها تتمة دللية لعنوان الق�شة ذاتها، 

فكاأنها تقول للمتلقي، الظل يحرق، الظل الذي كان... 

وعن���وان الق����شة »الظـــل يحـــرتق« قد حق���ق تنا�شا 

م���ع ن�شه، وتعالق���ا دلليا، اأدى اإىل خل���ق مقدرة �شعرية، 

ا�شتط���اع اأن ي�شت���درج املتلقي اإىل ولوج م����شارب الن�س، 

وا�شتنطاق حداثيته مبا يوافق �شعرية التاأويل واأفق التلقي. 

وبع���د اأن يف���رغ املتلقي م���ن الن�س الأول، وتع���ود به عتبة 

النهاية، احراق الظل بداخل �شندوق من اخل�شب، وهي 

قفلة العودة والرجوع اإىل البداية التي تاأخذها الكاتبة من 

خال�شة النهاية يف �شردية حمكمة، ت�شي بتقنية عالية يف 

كتابة الفن الق�ش�شي تاأخذه اإىل عتبة باب الن�س الثاين 

يف املجموعة، »يف احلفرة« املفعم باأ�شرار البوح الذاتي يف 

جدلية نف�شية وجدانية وفكرية بني الطاعة والع�شيان.

»يف« ح���رف اجل���ر الذي دخ���ل على لفظ���ة »احلفرة« 

املجرورة به، تفيد احللول �شمن مكانية معينة، تدل على 

ال�شق���وط املفاج���ئ، والوقوع يف م���اأزق اأو �شائقة متعددة 

الأبعاد، التي تتنامى من العتبة ال�شتهاللية، على ما جاء 

يف الق�شة: »حني زلت قدمي وانحدرُت مع فتات ال�شخر 

املت�شاق���ط » ا�شته���الل اعتمدت فيه الكاتب���ة على امتداد 

اأف���ق التوقع لدى املتلقي، بربطه مع العن���وان الذي يتاأكد 

ل���ه يف البعد املكاين، اإىل اأن تب���دد �شردية الن�س الدللة 

احل�شي���ة للعن���وان »يف احلفـــرة« اإىل دللت رمزي���ة تليق 

بطموحات���ه الفكرية التاأويلية؛ فينف���رج اأمامه اأفق التوقع 

با�شتدراجه اإىل اأغوار الق����شة، بل اإىل اأبعد نقطة ميكن 

اأن ينح���در اإليها الن�س داخليا، »مل اأكن اأعلم كم فر�شخا 

فكريا يقطع امل�شافة بني �شفا احلفرة والقاع الذي وجدت 

. وه���و مقطع يحمل اإ�شارات 
(((

ج����شدي تكّوم عليه فجاأة«

وا�شحة على عمق دللة العنوان الذي يت�شاوق التاأويل فيه 

امل�شدر نف�شه، �س17   (2(
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مع �شف���ا احلفرة وقاعها، تف�شل بينهم���ا م�شافة قيا�شها 

الأفكار؛ مما يف�شي اإىل م�شاحة العتبات امل�شكوت عنها، 

وهي متوارية خلف �شعرية ال�شرد لدى هدى النعيمي، التي 

ميكن الك�شف عنها بتفكيك بع�س حماور الن�س املتفاعل، 

�شمن جدلية مركزية نو�شحها على ال�شكل الآتي:

- حم����ور الن�����س/ جدلي����ة الطاع����ة والع�شي����ان اأو التمرد. 

وه����ي جدلية ت�شتدع����ي � من اأغوار الن�����س � عتبة الق�شة 

»يف احلفـــرة« اأول، ثم عنوان املجموعة »اأباطيل« ثانيا يف 

ن�شي����ج �شردي متن����ا�شق البناء. ول يكاد ال����دار�س لعتبات 

ه����ذا الن�س � عنوان����ا وا�شتهالل ونهاي����ة � اأن يدرك ذلك 

اإل من خالل حوارية داخلية تت�شاعد وتية ال�شعرية فيها 

ت�شاع����دا ينبني على ما ميكن اأن ن�شميه تعالق الأ�شداد، 

الذي يتجلى م����ن وراء امل�شك����وت عنه.»لتلقاين على �شفا 

احلفرة الأخرى«، جبينها ال�شيق.. اأق�شد الوا�شع«. 

واإذا كان���ت الكاتبة قد وظفت تقنية الغواية الأ�شلوبية 

لت�شف���ي على ن�شه���ا �شعري���ة، فالأنها تكتب وه���ي تعي�س 

حالة امراأة خا�شة، اأتقنت جيدا �شرية الأنثى واأ�شرارها، 

واأنها تدرك اأن املراأة حفرة جميلة وتركيبة عجيبة قائمة 

بذاته���ا، فهي عامل ي�شعب اخلروج من���ه مبا امتلكت من 

مق���درة انزياحي���ة عجيبة، و�شعري���ة باذخة ح���ني يتعلق 

الأم���ر بامل���راأة، بو�شفها ب���وؤرة �شعرية وجمالي���ة، وظفت 

خلدمت���ه الكاتبة معجم���ا لغويا قوامه الغواي���ة والإغراء، 

وهي �شلط���ة تفر�شها �شردية امل�شكوت���ات عنها باأن�شاقها 

التكثيفي���ة، و»اللقاء على �شفا احلفرة الأخرى« هو مبثابة 

بطاق���ة عبور اإىل عوامل اللذة والإمتاع، لينتقل عرب دللته 

املتلقي، ويعي�س مع الن�س ن����شوة خفية. ول تتولد الرغبة 

يف التخل����س م���ن الق���اع بكل ما يوح���ي اإليه م���ن طغيان 

الباط���ل، اإل ليكون ال�شط���ح عتبة امل�شك���وت عنها ن�شيجا 

دللي���ا متعالقا م���ع داخل الن�س وخارج���ه، بني النحدار 

وال�شعود، مكون���ة جدلية القيم الأخالقية والفكرية، بني 

ال���ذات والآخ���ر، وبني الطاع���ة والتمرد. فتجل���ت �شعرية 

العن���وان يف انفتاح���ه عل���ى م�شاح���ات الق���راءة والتاأويل 

املت�شاوق م���ع الكثي من البنى امل�شعة والإيحائية واملحيلة 

اإىل ف�شاءات ن�شية خارجية، األفيناها �شاحلة لأن ت�شكل 

عتبات م�شتقلة داخل الن�س، »هبوط اآدم«، »ذات دائرة«، 

»ذات لوح حمفوظ«، »اأه���ل الكهف«، »بال �شعود«. حينها 

ا�شتطاع���ت هذه البنيات اأن تقيم حوارا خارجيا بتنا�شية 

اإيحائية مع الن�س القراآين، بل قد جاوز ذلك اإىل املوروث 

الدين���ي بنطاقه الإن�شاين العام. وهو حوار تفاعلي، يفتح 

اأفقا لدى املتلقي اأمام ن�شو�س هام�شية تنطلق من الن�س 

املرك���زي؛ اأي الق����شة، الت���ي ل حتتمل غ���ي حدث واحد 

اإىل اأح���داث متداخل���ة باإنتاج عالق���ات تنا�شية مت�شبعة، 

ينك�شف من خالل تفاعل الهام�س باملركز، وتفاعل املركز 

بالهام����س. بو�شفها بني���ات اإيحائية، ون����شو�شا موازية، 

ح�شب تعبي »ج���يار جنيت«، فكانت بذلك روافد رمزية 

مثقلة بالدللت، اأ�شهمت يف انفتاح الن�س املغلق. 

ول ي���كاد املتلقي اأن يخرج من »احلفرة« حتى تطالعه 

»�شخبط���ة على جدار التاريخ« وهي عنوان اإحدى ق�ش�س 

املجموع���ة، يف بني���ة ا�شمي���ة تركيبية، اأف����شت اإىل عبثية 

احلي���اة الجتماعية الت���ي اأ�شبح ي���دور يف فلكها الإن�شان 

العرب���ي، وهي عتبة ات�شمت بالغرائبية يف اأ�شلوب �شاخر، 

�شافرت عربه ه���دى النعيمي من احل���ا�شر اإىل املا�شي؛ 

لتعيد ق���راءة التاريخ من جديد، مرتك���زة على ا�شتنطاق 

بع����س الرم���وز وال�شخ�شي���ات، بلغ���ة �شعري���ة واإمياءات 

فكري���ة، كان���ت الكاتبة ترمي من خالله���ا اإىل الرغبة يف 

ك����شف امل�شكوت عنه يف تاريخنا العرب���ي، بو�شفه جداًرا 

ثابتا ل يقبل التغيي، وهوية متاأ�شلة يف الذات العربية التي 

ظل���ت متجد ما�شيا دون النظر اإليه بع���ني النقد الذاتي، 

مما يتطلب ا�شتدعاء الأ�شم���اء، والأحداث والأماكن من 

غور التاريخ واحل�شارة الت���ي �شكلت املثلث الرمز للحياة 

الفكري���ة، واملعتق���د الدين���ي، واحل���راك ال�شي���ا�شي على 

�شفحة التاريخ العربي. 

لقد ج���اء عنوان ق�شة »�شخبطة على جدار التاريخ«، 

ن�شا موازيا للن�س املركزي، ا�شتطاع اأن يبلغ كل الدللت 
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املحتمل���ة اإىل الق���ارئ العربي، الذي ي���درك كل الإدراك 

اأن تاريخ���ه بحاج���ة اإىل ق���راءة جدي���دة؛ اإذ اإن �شخبطة 

ه���دى النعيم���ي على ج���دار التاري���خ » هي حتري���ك مياه 

راكدة عك����شت �شورة الواقع يف ظاه���ره امل�شرق، وتخفي 

روا�شب وجزئي���ات قد تكون �شرورية لإع���ادة بناء عاملنا 

بن���اًء �شليما، يجعلنا نقف على بع����س احلقائق التي تظل 

خمفية، اأو م�شكوتا عنها.

وا�شتطاع���ت الكاتب���ة اأن جتعل العنوان له���ذا الن�س 

عتبة حقيقية لولوج الن�س ومغاليقه، ف�شخبطة على جدار 

التاري���خ، هي حماول���ة لتبئي الروؤي���ة يف تفا�شيل املا�شي 

ودقائ���ق اأحداثه، وه���ي بذلك متكنت م���ن اأخذ اخلطاب 

الأدب���ي � الق����شة الق����شية � اإىل خمتربه���ا الإ�شعاعي، 

حت���ى تلقي عل���ى الواقع نظرة فاح����شة ودقيقة، فك�شفت 

ع���ن جزئياته ال�شغ���ية ومواط���ن ال�شع���ف يف تاريخنا 

الثق���ايف وهويتنا التاريخية،  ويف غمرة ذلك جاء العنوان 

ليوؤدي وظيفة اإيحائية واإغرائية معا؛ لأن كلمة »�شخبطة« 

وحده���ا تنت���ج دللت متعددة، وهي كتاب���ة بال معنى، قد 

تكون لإخفاء مكت���وب اأو العبث به، و�شخبطة على �شفحة 

التاريخ هو اإخفاء الظاهر املقروء، لإظهار اخلفي الباطن 

الراك���د يف قاع حفرة التاريخ، فاإذا م���ا و�شل املتلقي اإىل 

نهاي���ة الن����س املاأ�شاوية وق���ف على بكاء اب���ن ر�شد اأمام 

حمرقة كتبه، و�شعود احلالج املق�شلة.

ولع���ل اأه���م ما ي�شتوق���ف املتلق���ي هو توظي���ف بع�س 

الألفاظ ذات الدللة احلداثية، مثل »حمرقة« و«مق�شلة« 

التي تفيد الإعدام وامل���وت؛ لأن اإحراق موؤلفات ابن ر�شد 

�شن���ة 594ه� هو اإع���دام له، فم���ات متاأث���را بنك�شته بعد 

ع���ام واحد مبراك����س، وكانت لفظة »حمرق���ة« التي حتيل 

املتلق���ي اإىل حمرقة الأملان لليهود ال�شهية، كما اأن لفظة 

»مق�شلة » التي تدل على اأداة الإعدام، هي اإمياءة بتورط 

احلداثة يف قتل التاريخ وطم�س الهوية العربية با�شتدراج 

الإن����شان العرب���ي اإىل ال�شتخفاف برم���وز الفكر والفقه 

والأدب والنبهار باحل�شارة الغربية وروادها.

وم���ن هذا املنطل���ق ميكننا الق���ول اإن »�شخبطة على 

جـــدار التاريـــخ« ه���و عنوان ينبث���ق من مزيج ب���ني الواقع 

واخليال، وبني الروؤية واحللم، قدمت من خالله القا�شة 

روؤى م�شبع���ة بلغ���ة املوؤام���رة الت���ي حيك���ت �شد ال���ذات 

العربية يف �شياقات ق����س مراكمة الثقافات والتجارب، 

»وما العنوان اإل بنية �شغرى توؤلف مع الق�شة وحدة عمل 

على امل�شتوى الدليل، ول ميكن اأن يحقق اأية دللة مبعزل 

. وقد ل نغايل اإذا ما قلنا اإن العنوان 
(((

عن ن�شه الكبي«

يف جمموع���ة »اأباطيـــل«، هو ذلك الن����س املخاتل للواقع، 

ل يق���دم احل���دث بطريقة مب���ا�شرة، بل يق���رح اأ�شاليب 

اأخرى للتعري���ف بالن�س، والبوح ب���كل ما يخفيه، كما اأن 

امل���كان يف العن���وان �شكل ج���زءا ب���ارزا من ه���ذه املخاتلة 

بالوق���وف اأم���ام جدار يحف���ظ التاريخ، قد يك���ون ال�شفر 

اإليه �شربا من الهجرة اإىل الذات، باجتاه مكان ل نعرف 

موقع���ه ول هويته، واأن »احلفرة« يف عنوان الق�شة الثانية 

لأباطي���ل ه���ي م���كان يالم����س الواق���ع العرب���ي ويحاكيه 

يف معامل���ه املاأ�شاوي���ة. فقد رك���زت الق���ا�شة على مالمح 

التاري���خ الر�شمي لت����شع عليها ب�شمته���ا الفنية، فتجعل 

م���ن احل�شور غيابا، ومن الغياب ح����شورا يف الف�شاءات 

ال�شعري���ة، وما اأف���رزه النزي���اح ع���ن النم���ط التعب���يي 

لبنيات العن���وان يف ن�شو�س املجموعة كله���ا الذي يرتفع 

يف م�شت���وى ال�شعرية اإىل درجة الده����شة يف عنوان ق�شة 

»عدالـــة«، التي تهيمن عل���ى املتلقي بعجائبية ال�شتهالل، 

»يجيء املي���ت م�شتندا بقوائمه الأربع���ة على اأربعة رجال 

. تتوجه القا�شة نحو قارئ مميز وخمتلف 
(((

مات���وا قبله«

باأ�شلوب �شادم وعجي���ب، واإن ال�شتهالل هاهنا ل يكتفي 

ب�شل���ب املتلقي القدرة على التوقع فح����شب، بل اإنه ي�شلب 

العنوان وظائفه، ويحمله حممل التاأويل والتفكي املو�شوم 

بالده����شة الناجم���ة ع���ن �شدامي���ة العن���وان، وغم���و�س 

دللت���ه، كما هو حال عنوان »اأكروب���ات« و«رداء« وغيها 

الق�شية،  والق�شة  الرواية  يف  درا�شات  القراءة،  ما تخفيه  يا�شني،  الن�شي   (1(
الدار العربية للعلوم »نا�شرون«، العراق الطبعة الأوىل، 2008م، �س191 

النعيمي هدى، اأباطيل، م�شدر �شابق، �س35   (2(
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من عتابات الن����شو�س الأخرى للمجموع���ة الق�ش�شية، 

التي �شكل���ت مواقع ا�شراتيجي���ة يف اخلطاب الق�ش�شي 

بني التوقع واملرجعية، عتبات اأ�شد عمقا، واأكرث ا�شتدراجا 

للمتلق���ي، لأن العنوان يف الق�شة الق�شية هو ما ميار�س 

�شلط���ة الغواي���ة والإغ���راء، »وه���و كفي���ل باإث���ارة املتلقي 

 .
(((

والإيقاع به«

ومهم���ا يك���ن يف اأمر العن���وان يف جمموع���ة »اأباطيل« 

الق�ش�شية، �شواء تعلق الأمر بالعنوان الرئي�س، واجلامع 

لق����ش�س املجموع���ة كّله���ا »اأباطي���ل« ال���ذي ج���اء نكرة، 

ل حتتاج اإىل تعريف اأو اإ�شافة فهو احلقيقة الثابتة والأمر 

امل�شلم ب���ه، ل يحت���اج اإىل بره���ان. اأو كان الأمر مرتبطا 

ها ن�شو�شا موازية،  بعتبات الن�شو�س الأخرى، فاإننا نعدُّ

ا�شتطاع���ت اأن ترم���ي بظالله���ا الدللي���ة وال�شعرية على 

الن�س؛ لتاأ�شي����س عالقات تفاعلية تنقل املتلقي من موقع 

الق���راءة اإىل موق���ع الإ�شه���ام يف انفتاح الق����شة وتو�شيع 

مدارات تاأويلها.  ذلك ما يوؤكد اأن هدى النعيمي اختارت 

عناوينه���ا بدقة وتركيز، معتمدة عل���ى اإح�شا�شها بالكلمة 

وجماليتها، وما �شنحت به حرفيتها العالية يف تعاملها مع 

اأدوات الكتابة الإبداعية ودقتها، متاهيا وتنا�شّيا. 

اإّن العنوان »اأباطيل« هو البوابة ال�شحرية التي تنفتح 

عل���ى عوامل الق�س لدى ه���دى النعيم���ي، واإ�شعاع �شعري 

ومع���ريف ي�شيء اأف���ق التلقي ل���دى الناقد والق���ارئ معا، 

فجاء ا�شتقراًء لفحوى الن�شو�س جميعها، وتلميحا لأعمق 

بنياتها ال�شردية وفق ارتباط اجلزء بالكل، من منظور اأن 

العنوان عتبة م�شاعدة خلدمة الن�س؛ ولدرا�شة م�شتوياته 

اخلطابية التي ل يتم الإعالن عنها اإل بتاآزر العتبات التي 

نحدده���ا بالعنوان الكل���ي للمجموع���ة، والعنوان اجلزئي 

لكل ق�شة على حدة.  

العبيدي اأحمد حممد، العنوان يف ق�ش�س وجدان اخل�شاب-درا�شة �شيميائية،   (1(
درا�شات مو�شلية – العدد23 -  �شفر 1430ه�/�شباط 2009م، �س64 

خامتة البحث 

نخل����س يف خامت���ة ه���ذا البح���ث اإىل اأن العنوان يف 

جمموع���ة »اأباطيـــل« ق���د �شكل حم���ور التفاع���ل الن�شي، 

فكان اأهم عتبات الن�س الق�ش�شي ومفتاحه، ا�شتطاعت 

الأدبية القطرية هدى النعيم���ي اأن تقيم عالقات وطيدة 

ب���ني الن����س واملتلق���ي، ال���ذي ل يعيي���ه البحث ع���ن هذه 

العالق���ات ب���ني العن���وان وعتب���ات الن����س الأخ���رى على 

الرغ���م م���ن الرمزية الت���ي اتخذته���ا الكاتب���ة يف  تقنية 

للق����س والأغ���راء ل�شتدراج الق���ارئ اإىل ع���وامل الن�س 

اخلفي���ة، معتم���دة يف ذلك على اإيح���اءات بنيات العنوان 

اللغوية، وت�شفي مكوناته، التي قد يخالها املتلقي وا�شحة 

وب�شيط���ة، غ���ي اأن فه���م ما ترم���ي اإلي���ه ل ي���درك اإل يف 

اأبعاده���ا الرمزية، لذلك ف���اإن » القا�س مل يعد يف عنونته 

مقتنعا بوفاء العنوان للن����س واللتزام به فح�شب، واإمنا 

عليه اأن يعلق القارئ  ويدفعه نحو اقتناء الكتاب وقراءته. 

وهذا ل يتاأتى اإل بتفخيخ خطاب العنوان بالإثارة، تركيبا 

ودلل���ة وجمازا؛ الأم���ر الذي يقارب العن���وان الق�ش�شي 

 .
(((

من القطب ال�شعري«

وق���د عك����شت عتب���ات ن����شو�س ه���ذه املجموع���ة يف 

�شعريته���ا املتفاوت���ة ب���ني ال���و�شوح والغم���و�س اأحيان���ا، 

ت���اأزم الذات العربي���ة املت�شكلة يف تاريخه���ا على املقد�س 

والر�شمي، والظاهر والباط���ن، والباحثة عن هويٍة خارج 

هذا الإطار. 

اإّن العنوان يف »اأباطيل« يحمل يف طياته دللت ميكن 

اأن ت����شدق، وتن�شحب عل���ى كل عنوان فيه���ا. فالأباطيل 

نلم�شها يف الظ���ل، واحلفرة، والعدال���ة وغيها. ومن ثمَّ 

متيزت الأديبة هدى النعيمي يف هذه املجموعة بطريقتها 

اخلا�شة يف كتابة الق�شة الق�شية، بتقنية خماتلة الواقع 

ملم���ار�شة احلكي باأ�شالي���ب متعددة، ا�شتطاع���ت اأن تثي 

من كتابته���ا اجلدلية املحكي وامل�شك���وت عنه من منطلق 

- اأحمد حممد العبيدي، العنوان يف ق�ش�س وجدان اخل�شاب-درا�شة �شيميائية،   (2(
درا�شات مو�شلية –العدد-23�شفر 1430ه�/�شباط 2009م، �س64 
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املده�س والعجيب، لتع���ود اإىل التاريخ بروؤية عميقة، ُتبّلغ 

عة  ر�شالته���ا اإىل القارئ العربي باأ�شل���وب ال�شعرية املر�شّ

بالرمزي���ة والتحايل على اللغ���ة، و�شوؤال الذات، والهوية، 

يف املجتمع القط���ري املحافظ والذي ل يختلف كثيا عن 

املجتمعات العربية الأخرى. 

وم���ن ثم فاإن ت�شاف���ر الوظيفة الدللي���ة مع الوظيفة 

ال�شعرية يف عنوان جمموعة »اأباطيل« قد اأ�شهم يف خدمة 

الن����س وتقدميه للمتلقي يف م�شهد فني تركيبي، حاور يف 

ت�شعباته تاأزم الذات العربية و�شوؤال الهوية. 
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خال�شة البحث

اإّن قال���ب احلكاي���ة يف منته���ى الأهمية بالن�شبة للمتلق���ي؛ لذا نرى اأن الق���ا�س يق�شم احلكاية اإىل ثالث���ة: ال�شتهالل، 

واحل���دث، واخلامت���ة، ولكل منها قوالب معينة �شائعة بني النا�س، وه���ذه القوالب تختلف من راو اإىل راو، ومن بلد اإىل بلد. 

اإن مدين���ة ماردي���ن وما حولها منطقة خ�شبة غنية يف اللغة والأدب، وكذلك قط���ر التي تتمركز يف قلب اخلليج العربي لها 

اأدب �شعبي ثري بجميع اأنواعه، فاملقارنة بني مناذج احلكايات ال�شعبية لكال املنطقتني مهمة من حيث اإظهار ما بينهما من 

اأوجه الختالف والتفاق يف الأجزاء الثالثة للق�شة: ال�شتهالل، والعر�س واخلامتة. 

اإن ال�شته���الل م���ن اأه���م العتبات يف الق����شة ال�شعبية، وله تاأثي �شدي���د يف نفو�س امل�شتمعني وخ���ا�شة الأطفال منهم، 

وكث���يا ما يكون له���ذه العتبة قوالب خا�شة يتوارثها القا�س من الرواة ال�شابقني، وقد راأينا اختالفا ظاهرا بني ال�شتهالل 

يف الق����شة ال�شعبية املاردينية والق�شة ال�شعبية القطري���ة، واحلدث هو �شلب احلكاية ول تنتظم اإل به، فاحلدث هو حمل 

غ���ر�س الق�شة، كما اأن خامت���ة الق�ش�س ل تقل �شاأنا من ا�شتهاللها من حيث الروعة واجلم���ال والتاأثي يف نف�س املتلقي، 

فهي تعد اآخر عهد بالراوي مع امل�شتمعني.

الكلمات املفاتيح: احلكاية ال�شعبية، قطر، ماردين، ال�شتهالل، العر�س، اخلامتة. 
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Abstract
The structure of the story is of great importance for the audience. Therefore, the narrator 

divides it in the form of introduction, development and conclusion. Every section has its 
own prevailing techniques. These techniques vary from region to region. In terms of folk 
literature, Mardin is a rich and fertile region. At the same time, located in the middle of 
the Arabian Gulf, Qatar is a rich region with all kinds of folk literature. It is important 
to make comparison between introduction, development and conclusion parts of the two 
region’s folk tales in terms of similarity and difference.

The introduction part of the folk tale has a great importance in terms of the audience 
and has a great role in impressing the listeners. The introduction generally is made up of 
some words that traditionally became prevalent. In the development part the event is the 
backbone of the tale and the theme of the tale is treated in this part. The conclusion part is 
not less important than the introduction part in terms of beauty an aesthetics. 

Key Words: Folk Tale, Qatar, Mardin, Introduction, Development, Conclusion.
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توطئة

ل �شك يف اأن للق����شة ال�شعبية اأهمية بالغة يف حماية 

الأ�شالي���ب واملف���ردات اللغوي���ة يف جمي���ع لغ���ات الع���امل، 

وكذلك لها اأهمية اأ�شد مبالغة يف فهم الأعراف والعادات 

واملعتق���دات ل���دى اأ�شحابها، ويف معرف���ة طريقة التفكي 

والنظرة اإىل العامل ف�شال عما حتمله من مبادئ اأخالقية 

وجتارب ب�شرية ومعاين �شامية ترفع من معنويات الن�سء، 

ن �شخ�شيته الجتماعية والقومية والفكرية، هذا اإذا  وتكوِّ

ا�شتثنينا اخلليعة املاجنة منها. وكذلك للحكايات اأ�شلوب 

مميز يختلف عن اأ�شلوب ال�شرد اليومي، اإذ لها مقدمات 

واأغ���را�س وخ���وامت، وفيها �شت���ى اأنواع الفن���ون البالغية 

م���ن حم�شنات لفظية وحم�شنات معنوي���ة؛ لذا كانت هذه 

الق����ش�س تنتقل من جيل اإىل جيل ع���ن طريق امل�شافهة 

واحلك���ي، وكم���ا تك���ون لل�شع���وب حكاي���ات كذل���ك تكون 

للقبائل والع�شائر واملناطق حكايات خا�شة بها دون �شائر 

من بجوارهم، وملا جاء ع�شر التدوين واجلمع والطباعة 

هرع املهتمون بالأم���ر اإىل جمع �شتات هذه الق�ش�س من 

الأف���واه واإطالق �شراحها من �شج���ن ال�شدور اإىل رحاب 

ال�شطور، وبعد اإجناز هذه العملية اأخذ املعنيون يتوجهون 

اإىل ه���ذا الكنز ليحلل كل من جهت���ه مادتها وي�شيغها يف 

القالب الذي يريده.  

واإن م���ن بني هذا الكن���ز املخف���ي ما ا�شتخرجته من 

�شدور الع���رب يف مدينة ماردين العربية التي تقع جنوب 

�شرق تركي���ا من الق����ش�س العربية ال�شعبي���ة التي ت�شمل 

املفردات والأ�شالي���ب العربية اخلا�شة باأهل تلك املنطقة 

املتمي���زة بطريق���ة �شياغ���ة الق����شة، من حي���ث املدخل 

والع���ر�س واخلامتة م���ع مميزات كل على ح���دة. وكذلك 

راأي���ت اأن هن���اك ثروة هائلة م���ن الق����ش�س ال�شعبية يف 

املجتم���ع القط���ري ما ميكننا من القيام ب���درا�شة مقارنة 

بني ق����ش�س كال املجتمعني؛ لذا اأردن���ا اأن نقوم بدرا�شة 

مقارنة بني بناء الق�شة العربية ال�شعبية يف ماردين وبني 

بن���اء الق����شة ال�شعبية يف قطر، وذل���ك بعد الطالع على 

مناذج كلتا املنطقتني العربيتني ع�شى اأن نقف يف النهاية 

عل���ى اجلوانب امل�شرك���ة واملميزات اخل���ا�شة بكل واحد 

منهما. 

واإذا كان املرج���ع الأول والأخ���ي للحكاي���ة ال�شعبي���ة 

ه���و ال�شع���ب الذي يتكون م���ن قبائل واأفخ���اذ، وذلك عن 

طريق الت���وارث ال�شفهي والنقل من جي���ل اإىل جيل، فاإن 

له���ذا تاأثيا مبا�شرا يف اأ�شلوب احلكاية وطريقة اإلقائها، 

وكذل���ك يف م�شت���وى م�شمونه���ا، فبع�شه���ا ب�شي���ط ج���دًا 

مالئم لالأطف���ال، ولكنه مليء بالرم���وز املرعبة، ويرتفع 

 ،
(((

بع�شها اإىل م�شتوى التثقيف والربية لل�شغار والكبار

وتختلف اأي�شا لهجة احلكاية بني منطقة اأو قرية واأخرى، 

ويع���ود هذا اإىل اختالف لهج���ات املناطق اأو القرى، وهي 

ترجع اإىل اختالف الأ�شول القبلية التي �شكنت املنطقتني 

منذ قرون عديدة .

اإن �شكل احلكاي���ة يف منتهى الأهمية بالن�شبة للمتلقي؛ 

ل���ذا فهو يخ�شع يف معظ���م احلالت لل�شياغ���ة املو�شيقية؛ 

ذل���ك اأن احلكاي���ة ل تدون ب���ل تنتقل �شفاها م���ن جيل اإىل 

جي���ل، ولذلك فاإن التوقيع املو�شيقي ي�شكل عن�شرا اأ�شا�شيا 

من عنا�شر الت�شويق والإثارة، وكلما كان القا�س اأو القا�شة 

قادرا اأو قادرة على ج���ذب النتباه والت�شويق، كان ال�شوت 

(((

منفعال باحلدث الذي يحكى على امل�شامع.

ل���ن نتابع يف هذا البحث الطريق���ة البنيوية املعروفة، 

الت���ي تتن���اول الن�س الأدب���ي من حيث الزم���ان، واملكان، 

والأبط���ال، والرم���وز، واحلوافز، وذلك لي����س تنزيال من 

قيمته���ا، واإمن���ا لأن البحث ل ي�شع هذا الن���وع من املنهج؛ 

ل���ذا راأين���ا اأن نتناول بن���اء الق�ش�س م���ن حيث اختالف 

اأو توافق ال�شتهالل والعر�س واخلامتة، وهو ما ميكن اأن 

ن�شميه البنية ال�شكلية للق�شة؛ وذلك كي ن�شتطيع اأن نفي 

البحث حقه.

عبدالباري عبد الرزاق النجم، »مالمح احلكاية املو�شلية«، مو�شوعة املو�شل   (1(
 ،2008 املو�شل،  املو�شل،  العبيدي، مركز درا�شات  اأزهر  اإعداد  الرتاثية من 

.II،45
ن�شية«،  مناذج  مع  وعر�س  درا�شة  املو�شلية  »احلكاية  الالوند،  احلميد  عبد   (2(
مو�شوعة املو�شل الرتاثية من اعداد اأزهر العبيدي، مركز درا�شات املو�شل، 

.I،433 ،2008 ،املو�شل
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اإن مدين���ة ماردي���ن ول�شّيم���ا املنطق���ة امل�شماه بطور 

عابدي���ن، منطقة خ�شب���ة غنية من حي���ث اللغة والأدب، 

كما اأنه���ا منطقة بكر، مل يطمثها اإن����س ول جان من تلك 

اجلوان���ب �شوى ع���دد قلي���ل ج���دا م���ن الباحث���ني، اأمثال 

عبدالقادر عثم���ان، الذي خ�ش�س ثالثة من كتبه لتاريخ 

ولغة وعادات هذه املنطقة، اإل اأنه - واإن خ�ش�س كتابا له 

باللهج���ة املحلمية- مل يقف على ما نحن ب�شدد درا�شته، 

�شوى اإ�شارة اإىل اأ�شماء بع�س احلكايات الذائعة عندهم، 

اإذ بخ���ل الباحث علينا بذكر اأمن���وذج واحد منها، خالفا 

مل���ا فعله يف الأغاين ال�شعبية، ويف الأمثال، اإذ دّون مناذج 

(((

عديدة من كل واحد منهما.

ملدينة ماردين جغرافية وا�شعة متنوعة الأ�شكال: فيها 

ال�شه���ول الوا�شعة، واجلبال ال�شاخمة، والوديان العميقة، 

والآكام العالي���ة، وق���د تف����شل تل���ك اجلب���ال اأو الوديان 

بني ق���رى وقبائل واأقوام؛ فيقل الخت���الط والتعاطي بني 

الأه���ايل؛ فيولد ه���ذا الو�شع خ�شو�شي���ات لدى كل قرية 

اأو قبيل���ة؛ فتختلف ب�شبب���ه اللهجات واللغ���ات والعادات، 

. لذلك عندما نتحدث عن ماردين 
(((

ورمبا اأمناط احلياة

وع���ن لهج���ة ماردين ل ميكنن���ا احلديث عن ق���وم اأو لغة 

واح���دة اأو لهجة واح���دة، كما اأننا لو تناولن���ا لغة بعينها، 

فعلين���ا اأن ن����شع ن����شب اأعيننا لهج���ات ع���دة؛ لأن فيها 

اثنيَّات خمتلفة، عرب واأك���راد و�شريان واأرمن وم�شلمون 

 ومب���ا اأن البح���ث حم���دود  باحلكاي���ات 
(((

وم�شيحي���ون.

ال�شعبية لعرب ماردي���ن، فال يهمنا �شيئ يتعلق بالأكراد، 

اأو ال�شريان �شوى جانب التاأثر والتاأثي من ناحية اللغة. 

وكما اأ�شرنا �شابقا، عندما نتحدث عن لهجة ماردين 

العربية ل ن�شتطيع اأن نتحدث عن لهجة واحدة اأي�شا؛ لأن 

القبائ���ل العربية التي ا�شتوطنت بالد اجلزيرة وديار بكر 

)1)  عبد القادر عثمان، اللهجة العربية املحلمية بني الف�شيح والعامي الدخيل، 
الطبعة الأوىل، 2011، ص. 316-304.

(2( Porry, O.H., Six Months In A Syrian Monastery, Gorgias 
Press, Second Edition, USA, 2004, 73-75.

(3(  Veysi Günal, Mardin İlinde Kültürel Çekicilikler ve Turizm 
Amaçlı Kullanım Olanakları, (Basılmamış Doktora Tezi) An-
kara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, s. 
90-92, 185-186.

قبل الفتوح الإ�شالمية وبعده���ا كانوا ينتمون اإىل لهجات 

عدة، وما زال اأهلها يحافظون على لهجاتهم تلك. فمنهم 

املحلمية واملاردلي���ة والرا�شدي���ة واملخا�شنية واجلارودية 

 فاملحلمي���ون ي�شكنون يف 
(((

وت���ات، وبن���و اأ�شد وغيه���م.

املنطق���ة امل�شمى بطورعابدي���ن اأو بباعرباي���ا، واملاردلية 

يقيم���ون يف مركز مدينة ماردين وما جاورها من القرى، 

اأم���ا بنو اأ�شد والت���ات فهم قبائل وقرى منت����شرة يف ربوع  

ق�شاء قذلتية.

واإن دولة قطر التي يحدها البحر �شرقا وغربا و�شمال 

تقع يف اأر�س جرداء من �شبه اجلزيرة العربية؛ لذا كانت 

مراك���ز ال�شتقرار فيها على ال�شواحل غالبا؛ كي يرتزقوا 

من اأ�شماك البحر وو�شائ���ل التجارة، وكانت هذه املراكز 

ممرا اإ�شراتيجيا للقبائل العربية الرحل التي تفد؛ بحثا 

ع���ن املناط���ق التي يكرث فيه���ا الرعي وتتوف���ر فيها املياه، 

(((

وذلك على مدى القرنني الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر.

اهلل  �شاء  اإقليمي���ة  و�شراع���ات  �شيا�شي���ة  ولأ�شب���اب 

تع���اىل اأن تنتع�س قطر اقت�شاديا، اإذ انتقلت التجارة اإىل 

الزبارة.

وال���ذي يهمنا هنا هو ما تخت�س ب���ه هذه القبائل من 

نت الثقاف���ة العربية  اللهج���ات والآداب الت���ي اأغن���ت، ولوَّ

القطري���ة، واأثرتها من جوان���ب خمتلفة، لكن الذي يهمنا 

اأك���رث ه���و ما توارثته ه���ذه القبائ���ل م���ن الأدب ال�شعبي، 

ووّرثوه���ا لالأجيال التالية، وخ���ا�شة احلكايات التي نحن 

ب�شدد درا�شته���ا باملقارنة مع احلكايات العربية ال�شعبية 

املاردينيَّة.

وال���ذي يلفت النظر من خ���الل درا�شة مناذج عديدة 

من احلكايات التي جمعت من تلك القبائل، هو اأن القبائل 

التي �شكلت ال�شعب القطري قد تقاربت فيما بينها ب�شبب 

و�شائ���ل الت�شال احلديثة، والحت���كاك ال�شريع، وو�شائل 

التعلي���م الت���ي ت���كاد تك���ون موح���دة؛ مم���ا جعله���ا �شعبا 

عبد القادر عثمان، املحلمية هوية عربية وجذور اأ�شيلة، دار املالح، دم�شق،   (4(
2004، ص. 214-211.

التاريخية  الأ�شول  يف  درا�شات  العربي  اخلليج  اخلطيب،  عقيل  م�شطفى   (5(
والتطور ال�شيا�شي، وزارة الثقافة والفنون والراث، الدوحة، 2013، �س. 23.
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واح���دا يف اللهج���ة والثقاف���ة والأعراف والع���ادات. علما 

باأن وحدة اللغ���ة ووحدة الدين ت����شكالن الدعامة الأوىل 

لوح���دة املجتمع ومثالياته واأخالقه، و اأن تقاليده وعاداته 

م�شتمدة من تعاليم الإ�شالم، الدين الذي يعتز به املجتمع 

(((

القطري.

ل �شك يف اأن���ه كان له���ذه القبائ���ل حكاي���ات ومواقف 

و�شي من ق����ش�س الغو�س على اللوؤل���وؤ، و�شيد الأ�شماك 

وغيها، وق���د قي�س اهلل عز وجل من يجمع هذا املوروث 

ُنه؛ حفظا له  ال�شعبي القط���ري من حكيات واأغ���ان، ويدوِّ

من ال�شياع، منهم: 

1- الدكت���ور حمم���د طال���ب �شلم���ان الدويك، ال���ذي فرغ 
جهده يف جمع املوروث ال�شعبي القطري، فاأعد كتابه 

)الق�ش�س ال�شعبي القطري( يف جملدين، خ�ش�س 

اأحدهم���ا للجان���ب النظ���ري، والآخر مل���ا ا�شتطاع اأن 

يجمعه���ا من الق����ش�س، ومن جانب اآخ���ر �شار على 

نف����س املن���وال يف كتاب���ه القي���م )الأغني���ة ال�شعبي���ة 

يف قطر(.

ن 32 حكاية �شعبية يف كتابه  2- خليف���ة ال�شيد، ال���ذي دوَّ
القي���م )ق�ش�س وحكايات �شعبية(، وحكاياته عبارة 

عن خمت���ارات من الق�ش�س للع���ربة واأخذ احلكمة، 

وهي حمذوفة الفتتاحات واخلواتيم. 

3- خول���ة حمم���د املناعي، الت���ي ا�شتهدف���ت الطفل فيما 
جمعته م���ن احلكايات يف جمموعتها )كان يا ما كان 

ق�ش�س تراثية لالأطفال(، التي �شدرت عن املجل�س 

الوطني للثقافة والفنون عام 2006. 

4- رام���ي اأب���و �شه���اب، الذي رك���ز على اجلان���ب الأدبي 
والبني���وي م���ن احلكايات التي جمعه���ا حممد طالب 

الدوي���ك، وذل���ك من خ���الل كتاب���ه )بني���ة احلكاية 

ال�شعبية القطرية النموذج وال�شتقبال(.

5- علي عبد اهلل الفيا�س، الذي خ�ش�س الف�شل الثالث 

)1)  خالد زيارة، ملحات من الفنون ال�شعبية يف قطر، اإدارة الثقافة والفنون وزارة 
الربية والتعليم والثقافة، الدوحة، 1997، �س. 10-9.

م���ن كتابه )من اأف���واه الرواة: ماأث���ورات من الراث 

ال�شعب���ي( للق�ش�س واحلكاي���ات ال�شعبية القطرية، 

بالإ�شاف���ة اإىل ذكره جمموعة متنوعة من احلكايات 

ال�شعبية واخلرافية، وقد �شدر هذا الكتاب عن ق�شم 

الدرا�شات والبحوث بوزارة الثقافة والفنون والراث 

بالدوحة عام 2009.

والأمر الذي يجب ذكره هنا هو اأن جميع مالحظاتي 

واأحكامي وا�شتنتاجاتي، التي و�شلت اإليها يف هذه الدرا�شة 

مما يتعل���ق بالق�شة املاردينية قائمة على احلكايات التي 

جمعته���ا م���ن اأه���ايل ماردين، الت���ي حفظ���ت بع�شها يف 

اأر�شيفي اخلا�س، ون�شرت مناذج منها يف درا�شة �شبق اأن 

ن�شرته���ا، اإذ مل تزل هذه احلكايات حبي����شة يف ال�شدور 

ومل تر النور بعد. اأما املالحظات والأحكام وال�شتنتاجات 

الت���ي و�شلت اإليه���ا يف هذه الدرا�شة مم���ا يتعلق بالق�شة 

ال�شعبي���ة القطري���ة، فهي قائم���ة على ما جمع���ه الدكتور 

حمد طالب �شلمان الدويك، يف كتابه )الق�ش�س ال�شعبي 

القط���ري( م���ن احلكايات ال�شعبي���ة، الت���ي اأثبتها بلهجة 

دارج���ة قطرية مطعمة بف�شح���ى مب�شطة، لكنه لو اأثبتها 

كم���ا يحكيها القا�س دون الت����شرف يف كلماتها ولهجتها 

لكان اأك���رث علميا واأعظم فائدة، و لي����س ذلك دعوة مني 

اإىل العامية، واإمنا حفظ للحكي املوروث بالن�س الأ�شلي، 

و كان باإمكان���ه اأن يب���ني املفردات الغريب���ة يف احلا�شية، 

اأو بني قو�شني كما فعله بني الفينة والأخرى.

1- اال�شتهالل:

يعد ال�شتهالل من اأهم العتبات يف الق�شة ال�شعبية، 

ول���ه تاأثي مت���ني يف نف���و�س امل�شتمعني، خ���ا�شة الأطفال 

منهم، وكثيا ما يكون لهذه العتبة قوالب خا�شة يتوارثها 

القا�س من الرواة ال�شابقني، وقد ي�شيف من عنده كلمات 

منا�شب���ة مل�شتوى امل�شتم���ع اأو امل�شتمعني، وه���ذه العتبة قد 

تاأخذ امل�شتمع اإىل املا�شي ال�شحيق اخلرايف الذي يجذب 

النف���و�س، وي�شوقه���ا اإىل املجه���ول الذي تبه���ر مبعرفته، 

وقد تكون دع���اء للحا�شرين والأجداد املا�شني، اأو �شالة 

و�شالما على احلبيب امل�شطفى عليه ال�شالة وال�شالم. 



64
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

وقد راأينا اختالف���ا ظاهرا بني ال�شتهالل يف الق�شة 

ال�شعبي���ة املارديني���ة والق����شة ال�شعبي���ة القطرية، وهذه 

مناذج من هذه ال�شتهاللت يف كال النموذجني: 

1-1- ا�شتهالل الق�شة ال�شعبية يف ماردين:

وللحكاي���ة ال�شعبي���ة املارديني���ة – �شاأنه���ا �شاأن 

بقي���ة الن����شو�س الأدبي���ة - اأ�شلوبه���ا اخل���ا�س يف 

ال�شته���الل، وم���ن خ���الل النظ���ر يف ا�شته���اللت 

الق����شة املارديني���ة راأين���ا بع�شه���م ي�شتن���د عل���ى 

خلفية دينية، وله م�شتند اإ�شالمي مثل الدعوة اإىل 

ال����شالة وال�شالم على النب���ي الكرمي حممد �شلى 

اهلل علي���ه و�شلم، اأو العراف بعظمة اهلل عز وجل 

وكربيائه، وراأينا بع�شهم الآخر يحمل دعوة لل�شامع 

اإىل املا�شي اخلرايف الذي ل حد لبعده، ول معرفة 

لأحد به، على اأن هذه البدايات تختلف من راو اإىل 

 اإذ اعتادت احلكاية ال�شعبية املاردينية على 
(((

راو

اأمثال هذه البدايات الآتية:

»كا يف، ما كا يف، اأكرب من اهلل ما كا يف«، وهذه 

الألفاظ )كا( حمرفة عن )كان ما كان(.

ن يا عا�شقني النبي �شلوا عليه« ويجيب  ن ما كرَ »كرَ

احلا�شرون: »الّلُهّم �شل على حممد واآل حممد«

»چان )كان( واحد  لو...«.

»اهلل حي بالد ال�شام، كان يف جوز، كان يف رمان، 

كان يف بي�شات الع�شفور، كان يف �شيخ اأبو طنبور.«

���ْق، خريف )خ���روف( حم�شي على  ���ْق تورن ترَ »ترَ

باب ال�شوقاق«.

مل���ك  ول  مل���ك،  الزم���ان  ق���دمي  يف  »كان 

(((

اإل اهلل«.

)1)  من اأجل الطالع على مقدمات وخواتيم الق�ش�س يف خمتلف املناطق العربية 
ال�شعبية«  ال�شرديات  يف  واخلامتة  املقدمة  »تقنيات  اإ�شماعيل،  كامل  لينظر: 

جملة الثقافة ال�شعبية، العدد: 14، املنامة، 2011، ص. 35-23. 

)2)  عبد الهادي متورتا�س، »احلكاية العربية ال�شعبية يف ماردين درا�شة حتليلية«، 
اأحمد زياد حمبك،  2014، ص. 151؛  جملة درا�شات االإماراتية، العدد:39، 

حكايات �شعبية، من�شورات احتاد الكتاب العرب، 1999، ص. 635.

وق���د ل تك���ون للحكاي���ة بداي���ة فتب���داأ بالق�شة 

(((

مبا�شرة.

اإن الختالف الذي يظهر يف نطق بع�س الكلمات 

ينج���م من اختالف املنطقة اأو القبيلة التي ينت�شب 

اإليها الراوي.

1-2- ا�شتهالل الق�شة ال�شعبية يف قطر

وم���ن خ���الل ا�شتع���را�س من���اذج ا�شته���اللت 

الق�شة ال�شعبية القطرية، راأينا اأن الكرثة الكاثرة 

منها اإما دع���وة لل�شامع اإىل ال�شالة وال�شالم على 

ال���ر�شول الأعظ���م حممد �شل���ى اهلل علي���ه و�شلم، 

اأو دع���اء وابتهال اإىل اهلل عز وج���ل، يدعو القا�س 

م���ن خالله���ا لنف����شه ولل�شامع���ني اأن يقيه���م اهلل 

من ال����شرور، ويي����شر لهم اخلي يف احلي���اة، وقد 

ما يهتدي بها ال�شامع،  يح���وي ا�شتهالل الق�شة ِحكرَ

اأو قوانني كونية ي�شر�شد بها، كما اأن البع�س الآخر 

يتحد مع ا�شتهاللت الق�شة املاردينية، حيث يحمل 

دع���وة لل�شام���ع اإىل امل���ا�شي اخل���رايف الذي ل حد 

لبع���ده، ول معرفة لأحد به، وق���د اعتادت احلكاية 

ال�شعبية القطرية على اأمثال هذه البدايات الآتية:

�شلوا على النبي، كان....

كان يا ما كان....

�شلوا عل���ى النبي، ما يانا وياك���م اإل خي لقانا 

ولقاكم، و�شر تعدانا وتعداكم، كان يا ما كان..

م���ا جان���ا وجاكم اإل خ���ي لقانا ولقاك���م، و�شر 

عدان���ا وعداكم، وع���ا�شق النبي ي�شل���ي عليه، وما 

جاكم اإل ..

كان يا ما كان يف قدمي الزمان....

�شلوا على النبي، ويّل �شليتو على النبي ل تن�شون 

اأبا الف�شائل علي، وال�شوالف تروح وتيجي...

للمقارنة مع مناذج اأخرى انظر: حممود �شكيب اأن�شاري وعبد العزيز حمادي،   (3(
»نظرة حتليلية على احلكايات ال�شعبية العربية يف خوز�شتان«، 

http://alfalahia.blogfa.com/post/403 (Erişim: 25.06.2014(
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كان ي���ا ما كان يف قدمي الزمان و�شالف الع�شر 

والأوان...

يحكى يف قدمي الزمان اأنه كان....

�شل عل���ى النب���ي، الله���م �شل علي���ه، ما ج���اك 

اإل ....

ال�شوالف فنون فنون، وامل�شلوف ي�شرب غليون، 

ال�شوالف ت�شي وتيجي، ول فائدة اإل بال�شالة على 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم...

يان���ا وياكم اإل خ���ي لقانا ولقاك���م و�شر تعدانا 

وتعداك���م، من له نبي ي�شلي عليه.. اجلميع، اللهم 

�شل و�شل���م وب���ارك عل���ى �شيدنا حمم���د، يف وقت 

م�شى عا�س ...

يف قدمي الزمان كان يوجد ..

هناك اثنان من الأ�شدقاء

ح�شل���ت هذه ال�شالفة يف قدمي الزمان واأبهرت 

العيون والأذهان، وتقول هذه احلكاية...

اإىل هن���ا ه���اك الواحد، والواح���د اهلل يف �شماه 

العايل..

غ����شة ف����شة اإيّل م����شى على خده���ا الربغوث 

قظة)ق����شه( تهي���ل ومتي���ل وجتعل القل���ب غا�شيا 

ودلي���ل، وايّل يح���ب النبي ي�شلي علي���ه ) اجلميع، 

اللهم �شل ععليك يا ر�شول اهلل(..

كان – اهلل ي�شلم���ك - ... )عن���د ذك���ر اأم���ر 

مكروه(.

�شل���وا عل���ى النبي، حدث يف فج���ر بع�س الأيام 

(((

قبل مائة �شنة اأن ....

)1)  حمد طالب �شلمان الدويك، الق�ش�س ال�شعبي القطري، مركز الراث ال�شعبي 
لدول اخلليج العربية، 1984، مج. 1، اأوائل احلكايات.  

2- العر�ص اأو احلدث

احل���دث هو �شل���ب احلكاية، ول تنتظ���م اإل به، حيث 

ق���د ي�شتغنى عن ال�شته���الل اأو اخلامت���ة اإل اأنه ي�شتحيل 

ال�شتغن���اء ع���ن احل���دث؛ فاحل���دث ه���و حم���ل غ���ر�س 

اأو اأغ���را�س الق����شة، كما اأن���ه م�شعى احلواف���ز مبا فيها 

امل�شرك���ة واحلرة منها، واحل���دث يف نف�س الوقت احلقل 

املنبت للوظائف التي تقوم بها ال�شخ�شيات، التي تعد من 

الأجزاء الأ�شا�شية للحكاية. ومب���ا اأننا من�شي ل�شتظهار 

البن���اء ال�شكل���ي للنموذجني فل���ن نحيد عن���ه، وعلى هذا 

املنه���ج نح���اول اأن ن�شع الب�شم���ة على اجلان���ب ال�شكلي 

لبناء احلكاية ال�شعبية املاردينية والقطرية. 

االأمر االأول: هو اأن احلدث قائم على اأ�شلوب الزمن 

املا�شي واخليايل اخل���رايف يف غالب حكاية النموذجني، 

ويت���م ذلك ب���و�شف الزمن بالقدم، اأو بق���ول »يف يوم من 

الأي���ام«، اأو بذك���ر اأ�شخ���ا�س خرافية خيالية مث���ل الغول 

واجلان والعمالقة والأقزام وغيها، اأو بذكر �شخ�شيات 

ديني���ة كبع�س الأنبي���اء واملالئكة، والأولي���اء وال�شاحلني 

الذين يعتقد انقرا�شهم مما يدل على حدث وقع، وم�شى 

يف زمن �شحيق. 

االأمـــر الثـــاين: هو اأ�شل���وب احلوار، ال���ذي ل ينقطع 

ط���وال �شرد احلدث، فال تخلو حكاية –اأبدا- من اأ�شلوب 

احل���وار الذي يجذب ال�شامع اأو الق���ارئ اإليه، ويجره اإىل 

متابع���ة احلدث من اأول���ه اإىل اآخره، مما يجعل���ه �شل�شلة 

ث اأي خلل يف  حلق���ات مرتبط���ة ببع�شها، بحي���ث اإْن ح���درَ

اإح���دى احللقات اختلت �شائر احللقات، وانت�شرت مبثوثة 

م���ن �شلكها، ويت���م اأ�شلوب احل���وار ب�شيغ عدي���دة، مثل: 

»قال«، »�شاأل« ، »اأجاب« وغيها.

االأمر الثالث: هو ال�شتفادة من فن الأخذ والقتبا�س 

م���ن الأمث���ال ال�شائ���رة، اأو الأبيات ال�شعري���ة مما ي�شفي 

عل���ى احلكاية لونا جديدا من التعابي واملعاين؛ فيزيدها 

رونقا وجمال كما يرثيها لطافة ور�شاقة، وهذه اخلا�شية 

واإن كان���ت قليل���ة اإل اأنها وظف���ت يف عدد ل ب���اأ�س به من 
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احلكايات؛ فعلى �شبيل املثال جند يف حكاية �شاري العبد 

اهلل املاردينية هذه الأبيات: 

ما ظ����ّل ق����ي ماي ج���������ود �ش���ّح����ن م��������اّي ال��������رواي 

(((

والرب ماجود )موجود( چيف )كيف( ِاترّجى العبد 

وتوظي���ف الأبي���ات ال�شعري���ة يف احلكاي���ات القطرية 

اأك���رث مقارنة باحلكايات املاردينية، نذكر منها ما ورد يف 

حكاية »املراأة الذكية« هذين البيتني: 

يف بيان�ا �ش��بعة جن���������وما ي����ا ل�����ول�����وا ي����ا ل�����ول�����وا 

(((

يف بيتنا �ش����بعة جنوما اعقل هدورا واركب زهوما 

وكذلك وظف ال�شعر يف حكاية »حب من طرف واحد« 

بهذه الأبيات:

ي��ا زي�ن الل��ي ب�خ��������دوده نق�����اري���س

احلكم حكم اهلل واأم���رك على الراأ�س

اإن ردت�ن�ي خ����يال ف�����اروا املرايي�����س

واإن ردتن�ي حط�اب فاقب�شيني الفاأ�س

ل يغ����رك الف�����رخ يف �ش��ف�ة الري����س

(((

طي احلبارى اأري�س العني جرنا�س

ين����در ا�شتخدام الأمثال يف النماذج التي بني اأيدينا من 

احلكاي����ات املاردينية والقطرية، و مع اأن احلكايات مملوءة 

باحلواف����ز الدينية والأخالقية، ومع اأن الكرثة الكاثرة منها 

تنط����وي على اأغرا�س دينية بحتة، اإل اأننا مل نعرث فيها على 

اآيات قراآنية، اأو اأحاديث نبوية، وميكن تف�شي هذه الظاهرة 

اأنه ب�شبب تعظيمهم وتنزيههم لها من اأن تذكر مع احلكايات 

التي تروى يف اأجواء من اللهو واملرح.

3- اخلامتة

اإن خامت���ة الق�ش�س ل تقل �شاأن���ا من ا�شتهاللها من 

حي���ث الروع���ة واجلمال والتاأث���ي يف نف����س املتلقي؛ فهي 

تع���د اآخر عهد بال���راوي مع امل�شتمعني؛ ل���ذا يحر�س على 

اأن تك���ون طريف���ة ل�شقة بالذه���ن لها ر�شال���ة اأخالقية، 

)1)  عبد الهادي متورتا�س، »احلكاية العربية ال�شعبية يف ماردين درا�شة حتليلية«، 
�س. 156. 

)2)  الدويك، الق�ش�س ال�شعبي القطري، �س. 46.

)3)  الدويك، الق�ش�س ال�شعبي القطري، �س. 42.

اأو فكاه���ة متت���ع ال�شام���ع لتكون م����شك اخلت���ام، وكثيا 

ما يكون خلواتيم الق�ش�س قوالب خا�شة يتناقلها الرواة 

مم���ن �شبق من اآبائهم واأمهاتهم اأو اأجدادهم اأو جداتهم 

كما هو ال�شاأن يف ا�شتهالل الق�ش�س.

وقد راأينا اأوجه اختالف واتفاق متعددة بني اخلامتة 

يف الق�شة ال�شعبية املاردينية والق�شة ال�شعبية القطرية، 

وهذه اأمثلة من هذه الأوجه يف كال النموذجني: 

3-1- خامتة الق�شة ال�شعبية يف ماردين

ينهي القا�س املارديني حكايته يف الغالب باأمنية 

تب���داأ بحرف المتن���اع )لو(، تعبيا ع���ن م�شاعره 

الت���ي يرغ���ب يف اأن يك���رم ال�شامع���ني، ول���و ب�شيء 

من احلم����س، اأو الزبيب، اأو غيه م���ن املك�شرات 

امل�شليات التي طاملا اعت���اد النا�س اإكرامها يف مثل 

هذه الأم�شيات واجلل�شات، ول يخلو بع�س اخلواتيم 

من حكم واأمثال جارية، وقد تكون اخلامتة طريفة، 

فيها �شيء م���ن اللغز ل يفطنه���ا اإل الأذكياء. وقد 

اعت���ادت احلكاية العربية ال�شعبي���ة املاردينية على 

اخلواتيم الآتية:

»وعا�شوا عي�شة �شعيدة«

»تعي�شو وت�شلمو«

»ل���و بيتنا قريب كا جبتلك���م طبق حم�س وطبق 

زبيب«

»لو بيتن���ا قريب كا جبت ثالث���ة رّمانات واحدة 

يل واحدة لأم علي والثالثة حلكاية احلكاية«

»ول���و كان بيتن���ا قري���ب كان جئن���ا لك���م بحمل 

زبيب«

»كنا عدكم، وجينا، لو بيتنا قريب كان عطيتوكم 

ثاث حفنات زبيب حفِنى اإِيل، حفني لفالنة )ت�شمي 

با�شم نف�شها( حفني حلّكاية احلكي!«

»ِكل ِحي���ل ِي���زول، وِكل ِمن����شوب ِمع���زول، وِكل 

ِميت م�شول«.
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وكث���يا ما تكون نهاية احلكاي���ة املاردينية هذه 

(((

اجلملة: » توته توته خل�شت احلدوته«.

وقد ل تكون للحكاية نهاية خا�شة؛ فتنتهي حيث 

ينتهي العر�س املطلوب.

3-2- خامتة الق�شة ال�شعبية يف قطر

ال�شعبي���ة  الق����شة  خواتي���م  من���اذج  اأك���رث  اإن 

القطري���ة تعب���ي ع���ن اأ�شف الق���ا�س ال���ذي ب���ذل 

جه���ده يف عر�س الق�شة ونقله���ا لل�شامعني، الذين 

مل يكرموه �شيئا مقابل هذا اجلهد، وذلك بخالف 

الق���ا�س املاردين���ي ال���ذي كان يرغ���ب يف اأن يكون 

باإمكانه ه���و اإكرامهم من عنده، وقد ينهي القا�س 

القطري ق�شته بدع���اء لل�شامعني ولوالديهم، وقد 

تنتهي الق����شة ب�شرب مثل �شائر، ه���ذا بالإ�شافة 

اإىل اختي���ار القا�س اأبيات���ا ذات مغزى منا�شبة مع 

 وقد اعتادت احلكاية العربية ال�شعبية 
(((

الق����شة.

القطرية على اخلواتيم الآتية: 

ورحنا عنهم ويينا حتى �شي ما عطونا... 

ورحنا عنهم ويينا حتى حاجة ما عطونا... 

مك����شور  خ���امت  حت���ى  ويين���ا  عنه���م  ورحن���ا 

ما عطونا...

وجيت من عندهم ول اأعطوين �شيء..

وجينا من عندهم وما ح�شلنا �شيئ... 

وحملت وكملت ويف ا�شيبع ال�شغي دّملْت.. 

وهني وهناك تخل�س هال�شالفة.. 

ورجعنا من عندهم ول عطونا �شيئ ..

وخل�شت ما عطوين �شيئ.. 

وجيت من عندهم ما عط���وين �شيئ، وك�شوهم 

)1)  متورتا�س، »احلكاية العربية ال�شعبية يف ماردين «، �س. 151؛ حمبك، حكايات 
�شعبية، ص. 595.

)2)  للمزيد من الوقوف على ماهية بنية احلكاية ال�شعبية القطرية لينظر: رامي 
اأبو �شهاب، بنية احلكاية ال�شعبية القطرية النموذج وال�شتقبال، وزارة الثقافة 

والفنون والراث، قطر، 2015.

ال�شي���وخ واأن���ا ما عط���وين م���ن ك�شاويه���م، وكملت 

وحملت.. 

اخلي لنا وال�شر لهم .. 

وكملت وحملت ويف �شيبع ال�شغي دّملْت.. 

ورحنا عنهم وجينا.. 

اإن مكر الن�شاء لتزول منه اجلبال..

اأبّوي واأبوك واأم���ي واأمك، ع�شاهم عمر طويل، 

(((

رحت وييت وما عطوين �شيء..

وقد تك���ون خامت���ة احلكاية ال�شعبي���ة القطرية 

اأبيات���ا �شعري���ة تختلف ب���ني الطول والق����شر، لها 

عالقة مبا�شرة مبغزى الق�شة، وغالبا ما ل يعرف 

قائلها، وذلك مثل:

واملواج���يب للع���رب  املك�ارم  اأ�ش�����ل   -1
و�شيمة �شج��اع��ة  فيهم  ال��ك��رم  م��ع 

للطيب وي����شت���اق  ل��ل��ط��ي��ب  ال��ط��ي��ب 

واأ�ش����ل ال��ردي خ���بث دروبه وخيم��ة

اأن���ظ���ر مل��ط��ل��وب ن����زح الأج���ان���ي���ب

ل�وه���و بع���ي��د ال���دار زاره غري�م�����ه 

�ش��اف اخلط�ر غ��ي اأنق��ذه عامل الغيب

واأرخ�س بروحه يوم �شاف اله�شيمة

العيب عن  منّزه  اللي  ال�شجاع  هذا 

(((

حرم��ة غرمي��ه عّده��ا من حرمي��ه

ل����ل����ن�����شوان ال�����ظ�����ن  ت���ه���ف���ي  ل   -2
م������ن ط���������اوع ال�����ب�����ي������س ي��ه��ف��ن��ه

ع���ي���ن���ت �شي��������ف لب������ن �شع������الن

م����وت����ه ج�������زع م�����ن �شب��������ب ه���ّن���ه

ع�����شي����ق����ت����ه ح����اف����ه����ا ال�����دي�����ان

(((

ال�������وّن�����ه ه�����اك  ح��ي����اته  اأت���لي 

وكم���ا يظهر من خ���وامت ق����ش�س النموذجني فاإن 

الدويك، الق�ش�س ال�شعبي القطري، مج. 1، ص. 14، 21، 23، 48، 49، 55،   (3(
 .213 ،175 ،159 ،136 ،101 ،86 ،66 ،63 ،60

الدويك، الق�ش�س ال�شعبي القطري، مج. 1، ص. 258.  (4(
الدويك، الق�ش�س ال�شعبي القطري، مج. 1، ص. 290.  (5(
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الق���ا�س القط���ري ينتظر م���ن املتلق���ني اأن يكرموه 

ج���زاء ما ق����س عليه���م م���ن الق����ش�س، اإذ ينهي 

الق����شة غالبا به���ذه اخلامتة الق����شية: »ورحنا 

عنهم ويينا حت���ى حاجة ما عطونا«،  بينما القا�س 

املاردين���ي يتمن���ى اأن يك���ون باإمكان���ه اأن يكرم هو 

امل�شتمع���ني ج���زاء ا�شتماعه���م اإلي���ه، واجتماعهم 

حوله، واإينا�شهم له، وذلك بقوله يف نهاية الق�شة: 

»لو بيتن���ا قري���ب كا جبتلك���م طبق حم����س وطبق 

زبيب«

4- منوذج من حكايات ماردين

م�شيطة

»كا م���ا كا ي���ا عا�شق���ني النب���ي �شل���وا عليه. 

ّو اأو جربي���ل فّتوا فوق قرب. الر�شول �شم 
ُ
الر�شول اأ

ريح���ة طيب���ى )طيبة( م���ن هاِك الق���رب. جربيل 

و يف 
ُ
ق���ال للر�شول هاْلريحى من هاْلق���رب تيجي، اأ

ه. ق�شْتها   و اأولدا متفونينَّ
ُ
الق���رب م�شيطة، اأ

. 

ْت )كانت( موظفة  م�شيط���ة يف وقت فرعون كرَ

يف مت�شيط �ِشهِفْت  ِبت )بنت( فرعون.

ِتم�ّشط )كانت مت�شط(  يوم الويحد م�شيطة كرَ

�شهف���ت بت فرع���ون ِامل�ِشط ِوقئ )وق���ع( من اإيدا 

ْت  كّب���ت ل���الأر�س وق���ت ترف���ا )ترفع( امل����شط كرَ

���ت موؤمن���وى  و م�شيط���ة كرَ
ُ
)قال���ت( ب����شم اهلل. اأ

ي )يا ُترى(  ت مل�شيط���ة قرَ و �شهف���ت بت فرعون كرَ
ُ
اأ

���ت ِالَّ )قالت لها(  ل���ك اإله غ���ي اأبوِي؟ م�شيطة كرَ

ت مل�شيطة:  و رب اأبوك اهلل وى. بت فرعون كرَ
ُ
ربي اأ

ِرّدي من هي كالمك، اإيكون )اإن يكن( مو ِترّدين 

يك لأبوي. من ِكالمك ِتاأ�شكرَ

م�شيطة مو ِرجعت من قول.

���ْت لأب���ّوا ِاملثلى. فرعون  ب���ت فرعون راِحت كرَ

�شْح م�شيط���ة قاِل���اّل ارجعي من دين���ك. م�شيطة 

ما قبِل���ْت فرع���ون قاِلاّل اإيكون م���و ِتقبلني ِتاأقتلك 

ولدك. م�شيطة قاْرْتلْخ ما ِرّدت من دين 
ُ
و اأقت���ل اأ

ُ
اأ

د غزپ )غ����شب(.  اإپ�شان اإِوّرح  احل���ق. فرعون زرَ

و ول���دا حظر )ح����شر( ماي 
ُ
)يرم���ي( م�شيط���ة اأ

اإْك����شي غِلْي ِلك���ون ِيُق���و )يقعوا( يف ه���اك املاي 

ق من عظمو. فرعون قِبل  الغلي حلمت���و كالتِّنت فرِّ

و م�شيطة بعينا 
ُ
ا ويحد بويحد اأ وّرح )رم���ى( اأولدرَ

اأرْت ول���دا يف اإيك املاي حِلمنِت ِتنفرق من عظِمن 

و كْت ل اإله 
ُ
و اإمِيوت���ون قاْرتِلخ ما ِرّدْت م���ن دينا اأ

ُ
اأ

را  و ما فِزع���ت م���ن تهدي���دة فرع���ون اإِ�شِّ
ُ
اإل اهلل اأ

جي���ت ِلبنا اللي هوى يف القون���داخ ِتوِرحو يف املي 

و ق���ال لأّمو يا اإِّمي ا�شربي 
ُ
الغل���ي. ِالبيبك اإِتكلم اأ

ْد اإِِمْن ع���ذاب الدنياي اإنِت  �ْشدرَ
رَ
ع���ذاب الآِخ���ِرى اأ

على حق ِتال ِترجعني من طريقِك. 

ك �ِشي بعد موتنا:  ريد منِّ
رَ
ْت لفرعون اأ م�شيطة كرَ

���ا . فرعون ق���ال هلطلبِك  و ِتِتْتِفنَّ
ُ
ِتْتِل���ْم عظامن���ا اأ

و ابن���ا الإزغّي 
ُ
ِتاأجيب���و. ايّل �شار اأورح م�شيط���ة اأ

و ولدا ماتوا. 
ُ
)ال�شغ���ي( يف املاي الغلي م�شيطة اأ

�شاهدين الر�شول يف اإل�شفرو الإ�شرا �ِشي ايّل �شم 

���ْن ييجي م���ن موظع ايّل  ريح���ة اأطي���ب ِملم�شك كرَ

و ولدا. تعي�شو وت�شلمو.
ُ
دفنوا م�شيطة اأ

التحليل

معج���زة الإ�شراء واملع���راج الت���ي اأك���رم اهلل 

بها ر�شول���ه حممدا �شلى اهلل علي���ه و�شلم �شكلت 

وما زالت ت����شكل معينا فيا�شا لل�شع���راء والأدباء 

والواعظني، كٌل ين�شد فيها �شالته. اأ�شبحت هذه 

املعج���زة ع���رب التاريخ م���و�شوع وع���ظ الواعظني 

وق����شة القا�شني واإلهاما لل�شع���راء والأدباء، زيد 

 لكن مهما 
(((

فيها الكثي وبولغ فيها اأ�شد املبالغة.

يكن الأمر كل ما قي���ل وقال يعترب اإبداعا اأدبيا له 

قيمته، ومكانته حتى لو كان و�شعا وتخريفا.

)1)  وقد اأعد موؤخرا جمال مقابلة درا�شة �شاملة حلادثة الإ�شراء واملعراج وجتلياتها 
يف الأدب العربي. للتفا�شيل انظر: جمال مقابلة، جتليات الإ�شراء واملعراج يف 

الترث العربي، دار اأزمنة، عمان، 2010.
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ميك���ن لنا اأن نتناول حكاي���ة م�شيطة من هذه 

الزاوي���ة، فه���ي حكاية ديني���ة �شائعة ب���ني اأهايل 

ماردي���ن قائم���ة على الثب���ات على الإمي���ان باهلل 

تعاىل واإن كلف ذلك هالك النف�س والأولد. 

واحلكاية بهذا الن�س الذي بني اأيدينا حكاية 

كامل���ة الأركان، فيها مدخل ومو�شوع وخامتة، اإذ 

تبداأ مبحاولة معرفة م�شدر الرائحة الطيبة التي 

كانت تفوح يف اأثناء زيارة جربيل والر�شول حممد 

�شلى اهلل عليه و�شلم للمقربة، وت�شتمر بالتعريف 

مب�شيط���ة اخلادمة يف ق�شر فرع���ون وما نزل بها 

وباأولده���ا عندما �شعر فرعون باإميانها ، وتختتم 

بال���و�شول اإىل معرف���ة م����شدر  الرائحة الطيبة، 

الت���ي كان���ت تفوح م���ن املكان ال���ذي ُدِفن���ت فيها 

م�شيطة واأولدها، علما باأن »م�شيطة« حمرفة عن 

»ما�شطة«

لعنوان احلكاية طاب���ع ا�شمي، فم�شيطة ا�شم 

علم ل�شخ�شية تعم���ل خادمة يف ق�شر ملك جبار 

متاأله، اأ�شبح رمزا للظلم والكربياء، بالرغم من 

اأن م�شيط���ة �شخ�شية �شعيفة اجتماعي���ا اإل اأنها 

قوي���ة دراي���ة واإميان���ا، �شم���دت جتاه ق����شوة هذا 

املتاأله الذي ل يرقب يف خدامه اإّل ول ذمة.

م�شيط���ة ه���ي �شخ�شية مركزي���ة )حمورية( 

يف احلكاي���ة، وه���ي �شخ�شية اإيجابي���ة تعد رمزا 

لل�شم���ود والإميان وال�شدق والإخال�س. اأما بنت 

فرعون �شهفت فه���ي �شخ�شية مقلدة تابعة اأّلهت 

اأباها، وه���ي �شخ�شية �شلبية يف احلكاية؛ اإذ اإنها 

قابلت مع���روف م�شيط���ة لها بالنك���ران، و�شكتها 

لأبيه���ا، حتى ت�شبب���ت يف قتلها ويف قت���ل اأولدها. 

و�شخ�شية فرعون يف احلكاية �شخ�شية يف منتهى 

الق�شوة، حتى على اأ�شعف خدامه؛ مما ي�شي اإىل 

(((

الذلة والدناءة التي هو فيها.

ال�شعبية يف ماردين«، �س.  العربية  فلينظراإىل: متورتا�س، »احلكاية  وللمزيد    (1(
.155-154

5- منوذج من حكايات قطر

لغز اليهودي

�شل���وا عل���ى النب���ي، كان يف �شبع بن���ات عم، 

عنده���ن اأعياد واأف���راح، وله���ن ب�شاتني وعندهن 

ح���و�س كبي، وكان���ت لهن ابنة ع���م جميلة جدا، 

تقول للقمر: قوْم واأنا اأقعد مكانك، يتمناها جميع 

النا�س. امل���راد. خرجت البنية مع البنات تت�شبح، 

وكان الب�شت���ان ليهودي، وبينما ه���ن يف الب�شتان، 

اأظلم الليل عليه���ن، ورجعت البنات اإل هي بقيت 

اّدّور انعاله���ا )حذاءها( الل���ي �شقط يف الربكة، 

و�شافه���ا راع���ي الب�شت���ان، وعل���ى راأ�شه���ا الرداء 

الأحمر، وكان يهوديا فاأخذها و�شرقها، وبغى منها 

الكالم واحلديث، ولكنه���ا مل جتبه، ويف ال�شباح 

اأخ���ذت تفك���ر يف حيلة ك���ي تذه���ب، فوقفت على 

الدري�شة )النافذة( وراأت بن���ات من �شديقاتها؛ 

فقلن لها: اأنت ف���ني اأهلك يدورونك؟ فقالت لهن 

اأنا عند اليهودي، وف���ر�شت رداءها على الدري�شة 

ورمت���ه على النا�س، ثم رمت نف�شها من الدري�شة، 

ومل���ا ي���ا )ج���ا( اليه���ودي مل يعينه���ا )يجده���ا(؛ 

فتح�شر، وراح حق اأبوه���ا، وكان يف جمل�س كبي، 

وق���ال له: �شوف اأحكي لك لغزا اإذا حليته اأعطيك 

كل اأمالكي، واإذا مل حتله اآخذ كل اأمالكك، فقال 

الوال���د: قل ما عندك. ق���ال: بفكرك يف من طار، 

وا�شتطار، وخلت مهايرها على الطوقان؟

احت���ار الوال���د يف ح���ل اللغ���ز، واأعط���اه مدة 

خم����شة اأيام، واأخذ الرجل يفك���ر اأياما وليايل يف 

ح���ل اللغز، وا�شتغربت البنت م���ن الوالد، وطلبت 

من���ه اأن يخربها باللي �شاغله؛ فق���ال لها الق�شة 

الل���ي جرت م���ع اليهودي، ف�شحك���ت، وقالت هذا 

ب�شي���ط وقالت: قل ل���ه: لو ما ط���ار وا�شتطار كان 

مت���ت عم���امي اأبوه���ا يف جمل����س الرج���ال. وفرح 

اأبوها باحلل، ثم ح�شر اليهودي يف املوعد املحدد 
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مبكرا وهو م�شتاأن�س ومب����شوط، وملا �شاف ب�شاير 

الفرح���ة عل���ى الوال���د ا�شتغ���رب، وقال ل���ه: و�س 

اجلواب؟ فقال له الوال���د اجلواب، فاأغمي عليه، 

واأخذ الوالد احل���الل واملال. وجيت من عندههم 

(((

ول عطوين �شيء!

التحليل

تاأخ���ذ البن���ات والأخوات والأنث���ى ب�شكل عام 

حظا وافرا م���ن بني احلكاي���ات ال�شعبية، وكثيا 

ما تك���ون البنت اجلميلة احل�شناء هي ال�شخ�شية 

املحوري���ة فيه���ا، اإذ تواج���ه اأنواع���ا م���ن الب���الء 

وامل�شائ���ب كم���ا ه���ي احل���ال يف ه���ذه احلكاية، 

لرَمة  وكثيا ما تك���ون ال�شخ�شية ال�شلبي���ة من الظَّ

واجلبابرة، اأو ممن لهم �شهرة يف اخلداع واحليل 

ونق�س العهد والغدر مث���ل اليهود، وتكون الدائرة 

يف غالب الأمر على ال�شخ�شية ال�شلبية. 

واحلكاي���ة به���ذا ال����شكل الذي دون���ت حكاية 

كامل���ة الأركان، فيها مدخل ومو�شوع وخامتة، اإذ 

تب���داأ  باحلديث عن البنات ال�شب���ع الالتي يع�شن 

يف غن���ى وثراء، لهن كل فر�س ال�شعادة وال�شرور، 

وبينه���ن فتاة حتاك���ي القمر يف جماله���ا، وبعدما 

�شبح���ن يف حو�س يف ب�شتان يهودي تخلفت الفتاة 

اجلميلة عن قريناتها؛ ب�شبب البحث عن حذائها 

الذي �شاع، ولك���ن عندما راآها اليه���ودي اأخذها 

عن���وة اإىل بيته للتحدث معه���ا، لكنها رف�شت ومل 

ت�شت�شل���م له، وخرجت اأم���ام النافذة �شباح اليوم 

الت���ايل فراأت بع����س �شديقاته���ا، وا�شتعانت بهن 

يف الن���زول منه���ا على ح���ني غفلة م���ن اليهودي، 

والتحق���ت باأهله���ا الذي���ن كان���وا يبحث���ون عنها، 

وت�شتمر احلكاي���ة يف اللغز الذي اأراد اليهودي اأن 

يوقع به والد الفتاة؛ لي�شتويل بخداعه على اأمالكه 

واأهله مبا فيهم الفتاة اجلميلة، ولكن الوالد جنح 

)1)  الدويك، الق�ش�س ال�شعبي القطري، مج. 1، ص95 

يف حل اللغ���ز بف�شل بنته، واأ�شب���ح جميع اأمالك 

اليهودي واأهله ملكا لوالد تلك الفتاة.

 ياأخ���ذ عن���وان احلكاي���ة بال�شام���ع اإىل مك���ر 

اليه���ود الذي���ن ُيعتق���د اأن عندهم عل���وم الأولني 

والآخري���ن، واأن لديه���م ح���ال ل���كل لغ���ز، وهكذا 

كان يعتق���د يهودي هذه احلكاية ب���اأن اللغز الذي 

عنده لي�س لأحد قدرة عل���ى حله؛ لذا حتدى والدرَ 

الفتاة مقابل جميع اأمالك���ه واأهله، وهو واثق من 

نف�شه، لكن غباءه اأْن�شاه اأن بطلة اللغز كانت بنته، 

وعندها احلل احلا�شم، علما باأن اليهودي يح�شر 

يف املتخيل ال�شعبي احلكائي بو�شفه اأمنوذج اللوؤم 

(((

واخل�شة والغدر واجل�شع.

الفت���اة اجلميل���ة �شخ�شي���ة اإيجابي���ة، وه���ي 

عفيف���ة مل تر�شخ ل�شغوط اليه���ودي الغادر الذي 

ل يرع���ى حق���وق جاره، وه���ي ذكي���ة عرفت كيف 

تنجي نف�شها م���ن احلب�س، وتخل�شها من اخلطر 

املنتظ���ر، ويقظة تنتبه ملا يج���ري حولها، ففطنت 

فته حل  حل���ال والده���ا، وا�شتف�شرت و�شع���ه، فعرَّ

اللغ���ز، فاأنقذت بذلك نف�شه���ا واأهلها، واأك�شبتهم 

اأمالكا كبية.

خامتة البحث:

من خالل هذه املقارنة بني اأجزاء احلكايات ال�شعبية 

املاردينية والقطرية الثالث من حيث التقنيات املتبعة يف 

كل من ال�شتهالل والعر�س واخلامتة راأينا اأوجها عديدة 

من التفاق والختالف من اأهمها ما يلي: 

- ياأخ���ذ الدعاء وال����شالة على النب���ي حممد  حيزا 

كب���يا يف ا�شته���اللت احلكاي���ة ال�شعبي���ة القطري���ة، 

يف ح���ني اأنَّ احلكاي���ة ال�شعبية املارديني���ة يطغى عليها 

ال�شتهالل ال�شعبي التقليدي )كان يف ما كان يف(.

العربية  اجلزيرة  �شبه  منطقة  يف  ال�شعبية  »احلكاية  الكعبي،  عبدهلل  �شياء    (2(
ص.   ،2011 املنامة،  العدد: 13،  ال�شعبية،  الثقافة  جملة  العربي«،  واخلليج 

 (47-26( ،45
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- يتمن���ى الق���ا�س املارديني يف خامتة احلكاي���ة اأن يكون 

بيته قريبا حتى يكرم امل�شتمعني ب�شيء من الزبيب، يف 

حني اأنَّ الق���ا�س القطري ي�شكو م���ن امل�شتمعني اإ،ن مل 

يكرموه ولو بك�شرة خبز. 

- ق���د وظف ال�شعر يف ح���دث الق�شة يف كال النموذجني، 

اأما يف اخلامت���ة فلم يوظفها القا�س املارديني، ووظفه 

القا�س القطري يف عدة حكايات.
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األسطرة في الكتابة بني إوالية الترميز 
والنهائية التدليل

»أسطورة اإلنسان والبحيرة« لدالل خليفة منوذجا
عايدة حو�شي

جامعة عبد الرحمن مية � بجاية � )اجلزائر(

haouchiaida2@yahoo.fr

ملخ�ص:

تعود الأ�شطورة اإىل جمال علم العالمات Semiology بو�شفه علما عاما، ممتدا من علم اللغة،  و تدخل الدلئل 

ع���ربه يف �شيورة تدلي���ل )Semiosis( ق���د ت�شتوجب برهنة معقدة، ل�شيما فيم���ا يحيل اإليه الرمز من خالل ت�شكالته 

الدليلي���ة � مو�شوع درا�شتنا� ففي �شوء اأ�شطرة عن���ا�شر الكتابة عند الأديبة القطرية »دلل خليفة«؛ تاأتي درا�شتنا امل�شتندة 

اإىل املنهج ال�شيميائي ملقاربة الإوالية الرميزية واأبعاد التدليل يف ن�س »اأ�شطورة الإن�شان والبحية«، بغر�س اإماطة اللثام 

ع���ن اآلي���ات الأ�شطرة عند الأديبة، وم���دى حتكمها يف �شيورة التدليل من خالل املرم���وزات وفاعليتها يف اخلطاب الأدبي 

القطري )على �شبيل التمثيل ل احل�شر وال�شرد(.

الكلمات املفاتيح: التدليل/ الرميز/ الأ�شطورة/ اخلطاب الأدبي القطري.
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Use of myth in the writing between the utilitarian coding 
and infinitive inflection 

«The Legend of Man and the Lake»

By Dalal Khalifa as a model
Aida Haouchi

University of Bejaia, Algeria
Email : haouchiaida2@yahoo.fr

Abstract :
According to Barth, the myth goes back to «an extended field of general science from 

linguistics called semiology.» The evidence goes through it in a process of semiosis may 
require complex proof, especially in what the symbol refers to through its indicative 
formations which are the subject matter of our study. In the light of the writing elements 
of the Qatari writer «Dalal  Khalifa»; our intervention is to approach with  a semiotics 
method; the coding mandate and the dimensions of the semiosis in the text of « The 
Legend of Man and the Lake «, in order to reveal the mechanisms of the creation of 
legend  in the writer, and the extent of its control in the process of semiosis through the 
coding and its effectiveness in the Qatari literary discourse (For example and not limited 
to narration(.

Keywords: Semiosis/ coding / myth / Qatari literary discourse.



75
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

يعت���رب ا�شتح����شار اخلط���اب الأ�شط���وري يف الن����س 

ال����شردي املع���ا�شر، رهانًا م���ن رهانات التحي���ني البطويل 

امللحم���ي يف الن�شو�س املختلف���ة، اإذ يعمد الكاتب اإىل هذا 

الن���وع من التوظيف بغية اللتفاف حول اخللق الت�شويري، 

ال���ذي ي�شعى ب���دوره اإىل اإثب���ات مدى طواعي���ة اخلطابات 

املختلف���ة لحت����شان ه���ذا امل���وروث العامل���ي، ناهي���ك عن 

توظي���ف الرم���وز يف الواق���ع  واإحيائه���ا ع���رب الالواقع؛ كي 

ت�شهم يف التدليل اإبداعيا. الق�ش�س الأ�شطورية  كما يقول 

ليف���ي �شراو�س)Levis Straus(« تبدو بطريقة حتكمية  

بال معنى وبعبثية، ومع ذلك فاإنه يبدو اأنها تعاود الظهور يف 

، حيث ي�شعى الكاتب يف �شوئها 
(((

خمتلف اأنحاء العامل ... «

اإىل خلق جمالية تزاوج املوروث الإن�شاين بالن�س املعا�شر، 

ل�شيم���ا اإذا ف���ر�شت اللغ���ة ا�شتدعاًء خ���ا�شا لالأ�شطرة يف 

الكتاب���ة؛ �شواء يف �شوء الرمي���ز، اأو التدليل لر�شم �شورة 

ت�شكيلي���ة من خالل عالم���ات الأ�شاطي القدمي���ة، واإعادة 

بعثه���ا؛ ك���ي حتمل ال���دللت الن�شي���ة املنوطة به���ا. تدخل 

الأ�شط���ورة به���ذا ال����شكل اإىل الن�س الأدبي لت����شكل جزءا 

من���ه، ولتعك�س ما عجزت اللغة العادية عن قوله. اإنها حتتل 

ال����شدارة دللة وتدلي���ال، فامليثولوجيا يف اأرق���ى معانيها، 

ه���ي القوة التي متار�شها اللغة على الفكر يف جميع املناطق 

.
(((

، ل�شيما يف الن�س الأدبي
(((

املمكنة للفاعلية العقلية«

تقول الأ�شطورة اإّن ال�شمكة قد متكنت من اأ�شر ريح ال�شمال التي كانت تهب طويال   (((

وتزعج، وقد اأطلق �شراح ريح ال�شمال عندما وعد باأل يهب طوال الوقت، ومنذ ذلك 

االأ�شطورة  �شراو�س.  ليفي  كلود  ينظر  اأو يومني.  اإل ليوم  لتهب  اأ�شبحت  احلني 

واملعنى. تر وتق: �شاكر عبد احلميد. ط1 بغداد. 1982. ص: 30، 41.

)2)  اأرن�شت كا�شير. اللغة واالأ�شطورة. تر: �شعيد الغامني. هيئة اأبو ظبي للثقافة 
والراث. املجمع الثقايف، دار الكتب الوطنية كلمة. 2009. ص:25.

لأن »ال�شرط ال�شروري لتكوين الآلهة  ال�شخ�شية � على راأي اأو�شرن � هو عملية لغوية �   (3(
تاريخية، فما اإن يتم ت�شور اإله خا�س يف البداية حتى يطوق با�شم خا�س، لبّد من 

اأن يكون م�شتقا من الفاعلية اخلا�شة التي ت�شببت باإحداث ذلك  الإله، ومادام هذا 

ومن  الإله،  قوى  حدود  هي  معناه  حدود  فاإن  الأ�شلي،  مبعناه  ويوؤخذ  يفهم  ال�شم 

اأجله  من  خلق  الذي  ال�شيق  امليدان  بذلك  دائما  يحتفظ  الإله  يظل  ا�شمه،  خالل 

اإذا فقد ال�شم من خالل حدوث تغيات  اأن الأمر يختلف متاما،  يف الأ�شل، غي 

ل يعود  حينئذ  احلية،  باللغة  اأو ارتباطه  معناه  اللفظي،  جذره  اأو هجران  �شوتية 

ال�شم يوحي لأولئك الذين ي�شتخدمونه بفكرة فاعلية مفردة، ينبغي اأن يتحدد بها 

املو�شوع الذي يحمله ح�شر، فقد اأ�شبحت الكلمة ا�شم علم... وهي توحي كاأي ا�شم 

بالتطور  ي�شتمر  )كائنا( جديدا،  اأنتج  قد  يكون  وهكذا  �شخ�شية.  بت�شور  اإن�شاين 

وفق قانونه اخلا�س، ويحقق الآن مفهوم الإله اخلا�س، الذي كان يعرب عن فاعلية 

معينة اأكرث مما يعرّب عن طبيعة معينة، جت�شده ويبدو مكت�شيا باللحم والدم، اإذا 

�شح التعبي، وحينئذ يكون هذا الإله قابال للت�شرف واملعاناة، �شاأنه �شاأن املخلوق 

وظيفة  كامال يف  يتحقق  اأن  من  بدل  الأفعال،  اأنواع  فينخرط يف جميع  الإن�شاين، 

واحدة، يرتبط بها كذات م�شتقلة«. ينظر: اللغة واالأ�شطورة. ص: 49، 50. 

»اأ�شطـــورة االإنـــ�شان والبحـــرية«؛ ن�����س كتبت����ه الأديب����ة 

القطرية دالل خليفة  ليكون �شورة متحررة من حدود الواقع، 

و ملرَ ل؛ ن�����س ي�شتمد طواعيته من الظواهر العبيثة اخلارقة. 

اإن����ه اإًذا اإعادة ت�شوير للواق����ع  يف �شكل اأ�شطورة اأعيد بعثها؛ 

ليحياه����ا الإن�شان مع نف�شه، اأ�شط����ورة يعي�شها خمتار )بطل 

الرواية( م����ع اأ�شدقائه، فيغ����در بهم بع����د اأن اأحدث انقالبا 

ع�شكري����ا على حكم املل����ك ال�شابق. اإّنه����ا �شورة تعك�س �شعور 

اإن�����شان راأى نف�شه على �شطح البحية اأ�شدا؛ فعانى نرج�شية 

و�شراعـــا نف�شيـــا من ن����وع خ����ا�س، حيث طغى وجت����رب، لكّن 

ال�����شورة خانته، وحتولت اإىل �شكل حيـــة، وبعدها اإىل �شورة 

قط����ة، ما قاده اإىل ردم البحية... تقول الأديبة دالل خليفة  

عن »اأ�شطورة الإن�شان والبحية«: »هذه الرواية لي�شت �شورة 

فوتوغرافية للواقع، ولكّنها كاريكاتي له ...، وقد و�شفت هذا 

العمل باأنه كاريكاتي ل�شراكه مع ال�شورة الكاريكاتيية يف 

التح����رر من الواقع وحدوده، ولي�����س ذلك حتديثا بقدر ما هو 

عودة اإىل �شكل من اأ�شكال الأدب القدمية، التي كانت توظف 

اخليال ب�شكل اأكرب، وت�شتعني باخلوارق يف التعبي عن الفكرة 

الأدبية، ومبا اأن جانبا م����ن هذا العمل ياأخذ �شكال اأ�شطوريا 

اإىل حد ما، حيث يقدم تف�شيا عابثا لظاهرة معينة كما تفعل 

بع�س الأ�شاطي؛ فمن الطبيعي اأن يختار لها زمن قدمي، وقد 

اأخ����ذت اأ�شماء �شخ�شياته م����ن الراث العرب����ي، ولكن ذلك 

ل يجعله����ا عربية بال�����شرورة... ق����د تلتقي خط����وط الرواية 

، فم����ن �شمات  اأ�شالة 
(((

بخط����وط الواقع ت����ارة وتبتعد عنها«

. اإنها 
(((

التفكي الأ�شطوري »اأن يوؤدي دور التفكي الت�شوري«

، والتي  نفر�س 
(((

فك����رة اأدلة خا�شعة ل�شياق ثقايف يوجهها

دلل خليفة. اأ�شطورة االإن�شان والبحرية. دار الكتب القطرية. ط2، 2011. ص: 5.  (4(
)5)  ينظر: اللغة واالأ�شطورة. �س: 40، 41. 

لقد لم بع�س الدار�شني كلود ليفي �شراو�س لأنه اعتقد اأّن« الأ�شاطي اخلا�شة ب�شعب معني    (6(
ميكن تف�شيها وفهمها فقط من خالل الإطار الثقايف اخلا�س بهذا ال�شعب فقط، وهناك 

اأ�شياء عديدة ميكنني اأن اأقولها خالل حديثي لالإجابة عن هذا العرا�س، يف املقام الأول 

يبدو يل اأّن  من الوا�شح بدرجة كافية – كما مت تاأكيد ذلك  من خالل ما ي�شمى مدر�شة 

)بيكلي( يف ال�شنوات الأخية – اأن �شكان اأمريكا  قبل كولومبو�س كانوا اأكرب حجما مما 

اأن هذا  اأنهم كانوا اأكرب حجما فاإنه من الوا�شح  اأن يكونوا عليه من قبل، وحيث  افر�س 

واأّن املعتقدات واملمار�شات  اإىل حد ما،  اجلمهور الكبي كانوا على �شلة ببع�شهم البع�س 

والعادات  اإذا كان ميكنني اأن اأقول، كانت تت�شرب وتنتقل بينهم، وكل جمموعة من ال�شكان 

النقطة  ال�شكان،  الأخرى من  واعية مبا يحدث لدى املجموعة  واإىل حد ما،  كانت دائما، 

الثانية يف الق�شية التي ن�شعها يف اعتبارنا هنا هي اأن الأ�شاطي مل توجد يف حالة عوملة  يف 

بيو ويف كندا من ناحية ثانية، ولكن فيما بني هاتني الثقافتني ميكن اأن جند دائما الكثي 

من الأ�شاطي امل�شركة. ينظر: االأ�شطورة واملعنى، ص: 48.
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يف بحثن���ا األ تتوقف عند املعنى املنطقي، بل تتجاوزه اإىل 

م�شت���وى اأكرث ات�شاع���ا تفر�شه اإوالية الرمي���ز ول نهائية 

التدلي���ل. مبعنى؛ ملاذا اأ�شطورة الإن�شان والبحية، وملاذا 

الربيع، وملرَ البعث؟

اإوالية الرتميز يف اأ�شطورة االإن�شان والبحرة 

)الربهنة املعقدة و�شدى الرمز(

من �شم���ات الّلغة اأّنه���ا ذات اإنتاجي���ة، كما ل حتدها 

املع���اين النهائي���ة اأو املب���ا�شرة، ومب���ا اأن م���ن  م�شمولت 

؛ فاإننا ن�شجل م���ن جهتنا خ�شو�شيته  
(((

العالمة الرم���ز

الناحي���ة  م���ن  �شواء  الكتاب���ة،  يف  الأ�شط���رة  �شم���ن 

 التمثيلي���ة اأم م���ن الناحي���ة العرفي���ة. يقول اأمربت���و اإيكو

) Umberto Eco(: »الرم���ز كي���ان ت�شويري، اأو غي 

ت�شوي���ري، ميثل من خ���الل خ�شائ����شه ال�شكلية، اأو من 

اأو ح���د�شا،  اأو قيم���ة،  حدث���ا،  الع���ريف،  طابع���ه  خ���الل 

؛ فالرم���وز )باملعنى ال�شع���ري(« قد حددت 
(((

اأو هدف���ا«

طوال م����شية تاريخ الفكر بطريق���ة غام�شة وغي قارة، 

 .
(((

ال�شيء الذي جعل التعرف عليها بدقة اأمرا م�شتحيال«

فما بالن���ا بالأ�شطورة يف هذه احلال؟ خا�شة اإذا انطلقنا 

م���ن اإ�شكالية العرف والقانون املتحكمني يف توجيه الرمز 

رغم الربهنة املعقدة التي تلفه.

لق���د اأدى الهتم���ام بالأ�شطورة اإىل الإق���رار بحتمية 

توجيهه���ا للحظ���ات تاريخية خ���ا�شة، اإذ ت���روي بو�شفها 

ملمح���ا عجائبيا تاريخا مقد�شا، كما تخرب كما ت�شورتها 

مي�شي���ا اإيلي���اد عن ح���دث وق���ع يف الزم���ن الأول، زمن 

ي�شتوقفنا هنا ا�شتدلل اإيكو مبوقف تودوروف. حيث يقول:« تودوروف هو الأول   (1(
الأول  لأن  الآخر  من  اأحدهما  ل يتميزان  والرمز  العالمة  باأن  يعرف  الذي 

املوجودة  النفاذ  عدم  خا�شية  نقابل  اأن  ل ميكن  كما  مربر،  والثاين  اعتباطي 

يف الرمز باملواطاأة يف العالمة لأّنه )يف هذه احلالة( جنعل من اإحدى تبعات 

تر:  اللغة.  وفل�شفة  ال�شيميائية  اإيكو.  نف�شها(«اأمربتو  العملية  و�شف  العملية 

�س:  لبنان   ،2005 ط1،  العربية،  الوحدة  درا�شات  مركز  ال�شمعي،  اأحمد 

.335 ،334
مراجعة:  بنكراد،  �شعيد  تر:  وتاريخه،  املفهوم  حتليل  العالمة،  اإيكو.  اأمربتو   (2(

�شعيد الغامني.ط، املركز الثقايف العربي1، 2008. �س: 37.

الفن،العالمة،  نظرية  �شمن  يدر�س  ال�شعر  يف  الرمز  اأن  اإىل  ننتبه  اأن  علينا   (3(
حتليل املفهوم وتاريخه، �س: 85.

البداي���ات العجيب. حي���ث تذكر كيف خ���رج واقع ما اإىل 

حي���ز الوجود، بف����شل اأعم���ال باهرة قامت به���ا كائنات 

. ت�شي���ف ه���ذه العن���ا�شر اإىل زم���ن 
(((

خارق���ة عظيم���ة

البدايات العجيب يف الن�س الأدبي امتزاجا من التعالقات 

الدليلي���ة، الت���ي ت���ربز اإىل الوجود بعث���ا  ت�شويريا خا�شا 

ل����شيورة احلك���ي زمني���ا،  ل�شيم���ا يف اقران���ه بال�شور 

الأ�شطوري���ة من قبيل؛ )االآلهة والبحـــرية( اأو )االإن�شان 

والبحـــرية(. اإّنه���ا تعك����س يف الن����س -قي���د ال���درا�شة 

-عالق���ة خمتـــار بهذه البحية العجيب���ة؛ لأّن التفكي يف 

اإحالت���ه اإىل م�شمون معني، يقود الع���رف اإىل اإبراز مدى 

ا�شتيعابه لفكرة هي قانون ب���الأ�شا�س، اأّما رمزية خمتار 

فتظهر م���دى ا�شتيعاب اللغة للرمي���ز الف�شفا�س، الذي 

عمل���ت دلل خليفة على توظيف���ه يف روايتها، والذي جعل 

الرمز )Symbol) حامال لدللت كثية، لكنه مل يفتاأ 

يحافظ عل���ى كونه »دليال متفق���ا علي���ه، اأو متعلقا بعادة 

.
(((

مكت�شبة اأو فطرية«

لقد كان خمت���ار »مبهورا ب�شورته التي انعك�شت على 

مي���اه البحية ال�شافية. لقد كانت �شورة اأ�شد، اأ�شد بكل 

�شمات���ه؛ اأ�شد بكل عظمته؛ اأ�شد ينظر اإىل الأعلى ب�شموخ 

وفخر. مل ي�شدق عينيه، �شرفهما عن �شورة الأ�شد، عن 

البح���ية كّلها، ث���م نظر ثانية فاإذا به ي���رى الأ�شد ثانية، 

فابت�شم ابت�شامة كبية اأفرغ فيها كل ابتهاجه، ثم انطلق 

)4)  ينظر: مي�شيا اإيلياد، مالمح من االأ�شطورة، تر: حا�شيب كا�شوحة،  دم�شق، 
من�شورات وزارة الثقافة،.1995. ص: 11. )بت�شرف)

الذي  هو  دلئليا  حد�شا  الأقل  على   � املرات  بع�س  يف  عنى  قد  اأنه  »جند  كما    (5(
لتدل  مع(  )يرمي  ما وظفوا  غالبا  الإغريق  لكن  الأدب،  يف  �شدى  عنه  نبحث 

اأو عقد.  مماثلة  معنى  يف  دائما  الرمز  ونلقى  اأو مماثلة،  عقد  موؤ�ش�شة  على 

اأي: دليال مماثال، فبالإغريقية نار احلرا�شة هي  اأر�شطو يوظف الكلمة رمزا 

كلمة  رمز.  هو:  اأو راية  منوذج  اتفاقا.  حوله  و�شعناه  الذي  الدليل  اأي  رمز؛ 

 ال�شر هي: رمز. عقيدة اإميانية ت�شمى رمزا، لأنها �شارة اأو اآلية لن�شر الهويات

اأو ال�شك  الو�شل  رمزا.  ت�شمى  م�شرح  تذكرة   .)  Badge or shibboleth(

الذي ي�شمح لأحد اأن يح�شل على �شيء هو رمز، فوق هذا كل عبارة اإح�شا�س 

معنى  البدائية«  الّلغات  يف  للكلمة  الرئي�شة  الدللت  هذه  كانت  رمزا؛  �شميت 

هذا اأن الرمز ميكن اأن تكون له �شيورة و�شيورة عند املجتمعات املختلفة ويف 

الّلغات املتعددة. ينظر:

Charles Sanders Peirce. Philosophical writings of Peirce. Se-
lect. Edit Justus Buchler.Dover Pub .INC. New York .1955. 
P: 113-114.
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مبتعدا عن البحية، ولكّنه عاد ثانية، واأخذ يتاأّمل �شورة 

.
(((

الأ�شد التي اأ�شرته بجمالها حتى نخاع النخاع«

اإّنها متثالت البحية الأ�شطورية الإغريقية يف كونها  

تع���ود اإىل)الرنج�شي���ة( )Narcissism(  يف اقرانه���ا 

برنج����س؛ ) نر�شي����س() Narcissus(، و« كم���ا ت���روي 

الأ�شط���ورة الإغريقية القدمية، كان هذا ال�شخ�س يتميز 

مبظه���ر جميل، وقد �شاه���د اأثناء جتوال���ه يف اأحد الأيام 

- وفقا لالأ�شطورة يف الريف - �شورته املنعك�شة يف بحية 

هادئة يف اأحد الغابات، ووقع بجنون يف حب نف�شه متمثلة 

يف �شورت���ه، ومل���يء بالياأ�س لأّنه مل ي�شتط���ع الو�شول اإىل 

املحبوب؛ فقتل نف�شه، ومن نقاط الدم القليلة التي �شالت 

عل���ى الأر�س بج���وار املاء، من���ت زهرة عرف���ت من ذلك 

. الرمز بهذا 
(((

الوقت حتى يومنا ه���ذا بزهرة الرنج�س«

ال����شكل ه���و »دليل يفقد �شف���ة جتعله دلي���ال، اإذا مل يكن 

؛ لأّن���ه » ل ميكن اإن���كار الأهمية الكبية 
(((

هن���اك موؤول«

للرم���وز يف �شائ���ر ميادي���ن املعرفة، اإذ ه���ي القادرة على 

متثي���ل كل املو�شوع���ات، والأح���داث، واإظه���ار العالقات 

 .
(((

القائمة فيما بينها «

�شكل  يف  خمت���ار  نرج�شي���ة  اإىل  الإ�شارات  توال���ت 

ت�شاعدي منذ بداية الن�س، حيث ظهر متاأثرا باأ�شديته، 

عا�شق���ا يف حال���ة حب متوه���ج لذات���ه، ورغم اأنه���ا حالة 

، اإل اأنها تخلق 
(((

ن���ادرا ما توجد يف التجرب���ة الإن�شاني���ة

جوا مفعما بالرمزية يف الن����س الأدبي، و»على كل توجد 

درجات م���ن حب ال���ذات اأو)الرنج�شي���ة( �شائعة جلميع 

الأجن���ا�س الب�شري���ة، وه���ذه ل تخت����س فق���ط باجل����شد 

امل���ادي، ولكن اأي����شا بفكرة املرء ع���ن �شورة ج�شمه لدى 

. ولنا 
(((

الآخرين، و�شورت���ه عن ذاته ككائ���ن اجتماعي«

اأن نتتب���ع كيفية الت���درج يف اإح�شا�س خمت���ار برنج�شيته، 

)1)  اأ�شطورة الإن�شان والبحية، �س:20.
عبد الرقيب اأحمد البحيي، ال�شخ�شية الرنج�شية � درا�شة يف �شوء التحليل   (2(

النف�شي، كلية الربية/ جامعة اأ�شيوط. ط1. 1987، ص:3.

(3( Philosophical writings of Peirce. P:104.
 ،1990  ، الطليعة  دار  بيوت،  ط1  ال�شيمياء،  يف  تيارات  فاخوري،  عادل   (4(

ص:60.
)5)   ينظر: ال�شخ�شية الرنج�شية، �س: 3.

ال�شخ�شية الرنج�شية، �س: 3. )بت�شرف(  (6(

منذ روؤي���ة �شورة الأ�شد يف البحية اإىل ا�شتحقاق امللك؛ 

حي���ث �شكلت هرما ت�شاعدت ع���ربه الرغبة من القاعدة 

اإىل القمة، بو�شفها حالة نف�شية متطورة، ميكننا متثيلها 

ت�شاعديا وفق ال�شكل الآتي: 

»اأكدوا لهم ا�شتحقاق

خمتار للملك الذي تثبته �شورته

يف البحرية )�س:40،141)

»كيف تن�شني �شيئا مهما، مثل ظهوري

اأ�شدا يف البحرية« )24( يقول خمتار ل�شلمى.

»اأخرب خمتار اأ�شدقاءه باأ�شديته« )21)

»كان مبهورا ب�شورته واأخذ يتاأّمل �شورة االأ�شد الذي اأ�شرته

بجمالها حتى نخاع النخاع« )20)

)ر�شم تو�شيحي 1(

لقد تغذت نرج�شية خمتار يف ت�شاعدها بال�شتعداد 

ال���ذي توفرت علي���ه نف�شيته، متاما كما ح����شل لرن�شي�س 

مل���ا انبهر بجماله يف البحية، حي���ث اأ�شفى الإرجاع على 

�شخ�شية خمتار؛ مالمح من �شفات نر�شي�س الأ�شطورية، 

كم���ا كانت البح���ية قا�شما م����شركا بينهم���ا؛ فهي التي 

�شورت لكل منهما جم���ال وعظمة منقطعي النظي. اإّنها 

اإًذا »العالم���ات الت���ي ين����شخ فيها التعب���ي، اعتمادا على 

بع����س قواعد النع���كا�س، وبالفعل توج���د عالقة )برهنة 

معق���دة( Ratio difficilis جتع���ل كل معاجل���ة عل���ى 

 .
(((

م�شتوى التعبي حتدث تغييات على م�شتوى امل�شمون«

فلق���د حلت �شف���ة الأ�شدية عند خمتار حم���ل حب الذات 

والنبه���ار بها عن���د نر�شي�س؛ مبعن���ى اأّن »امل�شمون الذي 

يحي���ل اإليه التعبي لي�س اأبدا غام����شا اأو �شبابيا، كما اأنه 

. فحني 
(((

ل توجد اإمكاني���ة تاأويالت مت�شارب���ة اأو بديلة«

ربطت البح���ية ب���ني �شورة الأ�شد والرنج�شية، مل يفقد 

الدلي���ل خا�شيت���ه املرجعي���ة، بل خ����شع لقاع���دة اتفاقية 

وحاف���ظ على خا�شيته يف التدليل، ناهيك عما يحمله من 

معان وم�شامني اإرجاعية، توجه قارئ )اأ�شطورة الإن�شان 

والبح���ية( �شوب عالقة �شورة خمت���ار ب�شورة نر�شي�س 

ال�شيميائية وفل�شفة اللغة، �س: 331. )بت�شرف(  (7(
املرجع نف�شه، �س: 332.  (8(
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الأ�شطوري���ة، ما جعل الأ�شدية �شمة من �شمات التغيي يف 

امل�شمون الأ�شطوري الذي هدفت اإليه دالل خليفة، حتى 

تخلق جوا خا�شا من الأ�شطرة يف ن�شها. 

الإن����شان  »اأ�شط���ورة  يف  خمت���ار  نرج�شي���ة  توزع���ت 

والبح���ية« ب���ني ال����شدة وال�شع���ف؛ فمثلم���ا ت�شاع���دت 

حدتها، ت���درج �شعفها، ما ق���اد االأديبـــة اإىل تتبعها وفقا 

مل���ا تقت�شيه من تف���اوت يف الدرجات بني ال���ذوات، حيث 

عم���دت اإىل اإي�شالها اإىل اأ�شعف درجة، حماولة الق�شاء 

عليها. اإنها تنزل �شيئا ف�شيئا من درجة الأ�شدية اإىل خبث 

احلية، ثم اإىل غرور القطة، بو�شفها رموزا قللت من حب 

الذات عند خمت���ار، بل قادته اإىل ال�شتي���اء؛ اأي انقالب 

الإح����شا�س الهرم���ي اإىل هرمية عك�شي���ة، تخالف املنحى 

الت�شاعدي للنف�شية الرنج�شية، كما تقود اإىل التقهقر يف 

الأحا�شي�س، الذي ي�شل اإىل حد تتفيه ال�شخ�شية واحلط 

من �شاأنها؛ ما ميكن متثيله بهذا ال�شكل:

ذهب متنكًرا اإىل البحرية .. وهو ياأمل اأن تعود اإليه �شورة االأ�شد،

ولكنه مل ير اأ�شًدا بل هًرا )155)

»لقد راأى انعكا�شه على �شطح البحرية على هيئة حية،

�شعق لتلك ال�شورة، وحاول اأن يعّدل من و�شعه ليخرج

�شورة االأ�شد ثانية، ولكن احلية ظّلت حية« )142)

�شعر اأن البحرية خدعته، وخذلته عندما

اأظهرت له �شورة اأ�شد مل تظهر له

اأن االأ�شد لكي ي�شبح اأ�شًدا

يجب اأن يقتل اأ�شًدا اآخر،

و.... )75)

)ر�شم تو�شيحي 2(

لق���د �شكل���ت اأ�شط���ورة الرنج�شي���ة حم���ور الأحداث 

يف عم���ل دالل خليفـــة، ونقط���ة حتول مهم���ة ل�شيورتها، 

بو�شفه���ا م���دار الإ�شكالي���ة ح���ول ع���دم تطاب���ق كل م���ن 

الربهن���ة املعق���دة واملع���اين غي املب���ا�شرة، الت���ي تتوافر 

عليه���ا الرواية، حيث اأمكن للدليل عرب )متثالت اإيكو  يف 

ال�شخ�شي���ة الرنج�شية )خمتار وعمـــرو( اأن يف�شح عن 

م�شامني �شاحل���ة للتاأويل، رغم تواف���ر عن�شري العرف 

والقانون الجتماعي، لأّن »الف�شل يف املعنى غي املبا�شر 

ب���ني الإمكانية العادي���ة للتاأويل امل���وايل، وال�شعور براكم 

مدلويل يح����س به املتلق���ي اإزاء عالمة يب���دو اإر�شالها يف 

، وهو 
(((

ظرف معنّي غريبا، اأو غي مربر مبا فيه الكفاية«

مدخلنا اإىل الرمزي الأ�شطوري � مو�شوع درا�شتنا�  

اإّن الرم���ز الذي �شكل اأ�شداء لرنج�شية خمتار، وكان 

ي���رى فيه جماله وعنجهيته، هو عمـــرو الذي عاقبه مثلما 

عاقب���ت الآله���ة )نر�شي����س( ملا ت�شب���ب يف اأذي���ة )اإيكو( 

)Echo(، وه���ذا عل���ى الرغ���م م���ن اأن نرج�شية خمتار 

كان���ت تف���ر�س �شدى مغاي���را هو ال���ذي تعك����شه الأنثى 

. لق���د عمدت 
(((

�شلم���ى؛ لأنهم���ا »جـــزاآن لـــ�شيء واحـــد«

املوؤلف���ة اإىل خل���ق انحراف يف الرمي���ز من حيث اجلن�س 

باأن جعل���ت ال�شدى )العقاب( ممث���ال يف �شخ�س عمرو 

، ب���دل م���ن اأن يتمث���ل يف �شلم���ى )الأنثى(، 
(((

)الذك���ر(

وه���و الذي ي����شكل لعبة يف الربهن���ة، لأن )ال�شدى( غّي 

م����شاره اإىل التجلي يف �شخ�س)عم���رو(. مل يكن خمتار 

ق���ادرا على النفالت من قب�شة ال����شدى، وكان ال�شدى 

جم���ربا على الرتب���اط به بحك���م الطبيعة، لك���ن الأديبة 

�شطرت له تطويعا من نوع خا�س. اإّنه ال�شدى الذي اأراده 

خمت���ار �شميا له ي�شت�شيغ تاأنيبه، لكن ال�شدى عار�شه، 

وحت���داه، خالف ما اأرادت الآلهة من���ه اأ�شطوريا، وبحكم 

الرتب���اط، مل ينفك خمتار يتخل�س من���ه، لأنه جزء منه 

ومن واقعه، كما اأ�شحى �شدى ل�شريرته، يجل�س ليتحدث 

، كما كان ياأخذ بن�شيحته، 
(((

اإليه؛ »حتدث مع �شجينه«

، لكن 
(((

فلق���د »تذكر اجلـــزء الثاين من ن�شيحة عمـــرو

خمت���ار الرنج����شي ي�شت�شي���غ اأن ي�شمع م���ن ال�شمي ما ل 

يري���د الإقرار به. يقول عمرو: »ولكن متى ما ردمت تلك 

البحـــرية فمعنى ذلك اأنـــك ردمت تراثنا ورمزنا... لقد 

ردمتنـــا جميعا اأيها املتهور...ال بـــل يعني اأن الدنيا كلها 

اأ�شبحـــت خمتـــار! كل �شيء يفعل مـــن اأجل خمتار، وكل 

)1)   امربتو اإيكو: ال�شيميائية وفل�شفة اللغة، �س 333.
اأنني  واأظن  يل  ملجاأ  اأعتربه  الذي  الإن�شان  هي  اأي�شا:«�شلمى  خمتار  يقول    (2(
يل«.  امراأة  اأن�شب  واأنها  لها،  رجل  اأن�شب  اأنني  ل يعني  ذلك  ولكن  ملجوؤها، 

اأ�شطورة االإن�شان والبحرية. �س: 11، 62.

 ،60  ،15  ،11 والبحية(:  الإن�شان  )اأ�شطورة  من  التالية  ال�شفحات  ينظر    (3(
.188 ،174 ،162 ،152 ،146 ،144 ،141 ،128

)4)  اأ�شطورة الإن�شان والبحية، �س: 174.
)5)  اأ�شطورة الإن�شان والبحية، �س: 20.
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�شيء يهـــدم من اأجل خمتار! وكل �شيء اأ�شبح خمتار... 

البلـــد كلـــه اأ�شبـــح خمتـــار، بـــل الدنيـــا كلهـــا اأ�شبحـــت 

(((

خمتار... الدنيا كلها اأ�شبحت خمتار...« 

لقد عكف���ت املوؤلفة عل���ى اإظهار رمزي���ة ا�شم خمتار 

فيم���ا ت�شتلزمه من اأ�شداء حتى يك���ون جزءا من جتليات 

مع���اين الرم���ز؛ لأن ارتب���اط الكلم���ة باملرموز ل���ه عالقة 

.  يقول احل���د�س اإن م�شتوى الرميز 
(((

تالزمي���ة عرفي���ة

هن���ا ل يكمن يف قان���ون ال�شم بقدر ما يكم���ن يف تكوينه 

اأو الربهنة علي���ه، ل�شيما والأمر متعلق ب���ا�شم اأ�شطوري 

لالآله���ة، اأو غيه���ا، وهن���ا عل���ى امل�شابه���ة اأن حتمل اإىل 

الدللة الفرعية اأ�ش�س الدليل الأ�شلي؛ لأنه »عند التفكي 

النظ���ري، متثل الكلم���ة يف اجلوهر و�شيلة تخ���دم الغاية 

الأ�شا�شية يف مثل هذا التعقل الفكري: اأي اإقامة عالقات 

بني الظاه���رة املعنية وظواهر اأخ���رى ت�شبهها، اأو ترتبط 

به���ا وف���ق قان���ون ن�شق���ي مع���ني، وتكم���ن دلل���ة التفكي 

ال�شتط���رادي يف هذه الوظيفة بالكامل، بهذا املعنى، هي 

�شيء مث���ايل يف اجلوه���ر، اأو )عالمة( اأو رم���ز، ل يكون 

مو�شوع���ه كيانا جوهريا، ولكن���ه يكمن يف العالقات التي 

؛ مبعن���ى ما فر�شته كلمة البحية من اإحالت 
(((

يقيمها«

�شياقية اإىل باقي الرموز، وبعدها اإىل اأ�شداء الرموز. اإّن 

دللة كلمة )البحية( على حمتوى فكري معني ل يجعلها 

»جمرد رمز تقليدي، بل اإنها متتزج مبو�شوعها يف وحدة 

ل انف�شام لها، وهذه املزاوجة ل تتم بني التجربة الواعية 

والكلمة فح�شب، ب���ل اإنها ت�شتغرقها، ومهما يكن ما يثبته 

ال�شم، فاإن���ه لي����س واقعيا فح�شب، بل ه���و الواقع نف�شه، 

هك���ذا ينحل الإمكان الكامن بني )الرمز( واملعنى، وبدل 

من )تعب���ي( كاف اإجم���ال جند عالقة هوي���ة، وتطابقا 

.
(((

كامال بني ال�شورة واملو�شوع، وبني ال�شم وال�شيء«

لق���د جلاأت دلل خليف���ة يف ن�شه���ا اإىل تقنية خا�شة 

جعل���ت الدللة تتاأرجح بني الرم���وز واأ�شدائها، لتبعث يف 

)1)  املرجع نف�شه، �س: 253.
)2)  اللغة والأ�شطورة، �س: 93، 96.

)3)  املرجع نف�شه، �س: 107.
)4)  املرجع نف�شه، �س: 110. 109.

الأدل���ة قانون التملك )Acquired law( ملعان فرعية، 

. اإنه 
(((

لأن الكلم���ة وحده���ا التي حتدد �شف���ات الأ�شداء

 (Symbol and the replica( وال����شدى  الرم���ز 

... بل 
(((

ال���ذي لي�س من املقبول اأن ن�شمّيه لغزا اأو اأحجية

ما كان من م�شمولت ال�شدى هو رمز اأدنى، حيث مل يكن 

عمرو �شدى ل� »اإيكو«؛ بل �شدى لرمز اإيكو يف الأ�شطورة، 

ومبوجب ما تق���دم انزاحت دلل���ة )اإيكو=ال�شدى( عن 

طبيعته���ا الأنثوية، لتبث طاقة ال�شدى يف عمرو، وي�شبح 

�شميا ومراآة ملختار. اإّنه »االأذن التي ي�شمع بها خمتار، 

والل�شان الذي يريد خمتار اأن ي�شتمع اإليه، وهو �شمريه 

... األي����شت طاقة من نوع 
(((

الـــذي ي�شجنه منـــذ �شنوات«

خا�س ما بّثته املوؤلف���ة يف هذا ال�شدى ال�شميي، والذي 

عاق���ب �شديق���ه؟ لكن���ه مل ينف���ك ي�شتمع اإلي���ه كما يقول 

.
(((

عمرو: »يريحك اأن تتلقى عقابك على يدي«

الدني���ا  الرم���وز  اإًذا؛  الرم���وز  م���ن  نوع���ان  هن���اك 

الف���ردي  والرم���ز   ،)Degenerate symbols(

)Singular symbol( ال���ذي يع���د مو�شوع���ه وج���ودا 
، حيث ا�شتقل خمتار يف �شكل توليفة من الأدلة، 

(((

فرديا 

بالإحال���ة اإىل من ق���ادوا احلروب، وغ���دروا باأ�شدقائهم 

يف ال���راث الأ�شط���وري، فاأ�شحى متالزم���ا بدللة وجود 

 (Ares((فردي اقت�شى ت�شورا قبليا ب�شخ�شية )اآري�س

؛ اآري�س  الذي ق���اد احلروب، وكان يحب 
((1(

الأ�شطوري���ة

؛ ما يجمله 
((((

العنف، وغدر ب�شديقه، وكان دموي املزاج

عم���رو بقوله:» لقد تغري كثريا، بداأت اأ�شعر اأن مالحمه 

اأ�شبحت �شريرة... اختفى كل اأثر للطيبة منها... اأ�شبح 

يظن اأن االختالف معه يف الراأي حماولة لالإطاحة به، 

و مـــن ثم فقد اأ�شبح من ال�شعـــب اأن تن�شحه اأو تطلعه 

(5( Voir : Philosophical writings. P: 112.
)6)   ينظر: ال�شيميائية وفل�شفة اللغة، �س: 341.

)7)  اأ�شطورة االإن�شان والبحرية، �س: 173، 174.
)8)  املرجع نف�شه، �س: 162.

(9( Voir :Philosophical writings. m p.
اآرثر كورتل. قامو�س اأ�شاطري العامل، تر: �شهى الطريحي.  دار نينوى، �شورية    (10(

دم�شق 2010. ص: 138.

)11)  املرجع نف�شه، �س: 129.
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علـــى مـــا يف داخلـــك، مل يعد �شديقـــا بل طاغيـــة متعال 

(((

على كل االآراء...« 

لقد اجتمعت معظم �شفات اآري�س يف �شخ�س خمتار. 

اإن���ه من �شجن )عمرو(، وو�شع���ه يف القبو، حيث » اأيقن 

عمرو »اأنه �شيمنعه من اخلروج بكل ما ي�شتطيع، ولي�س 

، كما قتل امللك اإر�شاء لرنج�شيته؛ 
(((

ذلـــك ع�شريا عليه«

، وم���ن القبو 
(((

اإذ »�شقـــط امللـــك نفـــ�شه ب�شيـــف خمتـــار«

اأخ���ذ )عمرو( اإىل �شجن املدين���ة دون ذنب. »قيل له اإن 

امللـــك اجلديـــد قـــرر نقلـــه اإىل �شجـــن املدينة...فانهـــار 

عمـــرو واأخـــذ يـــ�شب خمتـــارا وغـــدره... ولكـــن �شعـــوره 

باأنـــه الأ�شبـــح �شجينـــا يف �شجـــن حقيقـــي بعـــث يف نفـــ�شه 

مبزيـــد مـــن املخـــاوف والقلـــق، و�شعـــر اأّنـــه مل ينقل اإىل 

ال�شجـــن اإال لي�شجـــن اأمدا طويال، ورمبا يرتك فيه اإىل 

. اإن���ه ما جعل )عمرو( يع���ي جيدا طول 
(((

اآخـــر عمـــره «

�شجن���ه: »كان مـــذاق طعامـــك الـــ�شيء يوحـــي بال�شجـــن 

املوؤقـــت، اأمـــا طعـــام طهـــاة ال�شجن املهـــرة فيوحي بطول 

، حيث مل يطلق �شراح���ه لأنه معتدل يف 
(((

مـــدة �شجنـــي«

اأف���كاره، لكن عم���را بالن�شبة ملخت���ار »اأخطرهـــم... الأنه 

�شي�شبـــح معلمـــا، وال ن�شتطيـــع اأن نطلـــق �شراح معّلم له 

، ولذل���ك اآث���ر خمتار اأن 
(((

اآراء مـــ�شادة لنظـــام احلكـــم«

يبقي���ه يف ال�شجن حيث قبع فيه طوال فرة حكمه.  تقول 

هند ل�شلمى )زوجة خمتار( : »تعلمني اأنه م�شجون منذ 

. اإنه �شجني �شديق���ه الغادر، الذي 
(((

ثمانيـــة اأعـــوام...«

كان يقول مل�شت�شاره: »وما الذي ذكرك بذلك ال�شجني«... 

.
(((

لأن �شميه قد مات، ومل يكن ي�شتطيع روؤيته

نفهم من هذا اأن الرمز اأو �شداه �شواء اأعرّب كٌل منهما 

)1)  اأ�شطورة االإن�شان والبحرية، �س: 129.
التالية الدالة على: حب�س خمتار لعمرو يف  )2)   ينظر: املرجع نف�شه. ال�شفحات 

القبو: 29، 30، 31، 38، 41، 42، 45، 64، 78.

)3)  املرجع نف�شه. �س: 70.
املرجع نف�شه . �س: 78. 79.  وينظر اأي�شا ال�شفحات التالية التي تكرر و�شف   (4(
 ،81  ،80 الغائب ملختار:  ال�شمي  لأنه ميثل  �شوى  ال�شجن؛ ل ل�شيء  عمرو يف 

 .124 ،122 ،92 ،83 ،82
)5)  املرجع نف�شه.�س: 92.

املرجع نف�شه. �س: 128.   (6(
)7)  املرجع ال�شابق. �س: 150.

)8)  املرجع نف�شه. �س: 183.

عن عملية اعتباٍر قانوني����ة اأم ل؛ فاإّن دللتهما تبقى قائمة 

عل����ى التف����اق، لأّن الرمز: »قانون انتظ����ام للم�شتقبل غي 

املح����دد، فالبد اأن يو�شف موؤوله بالطريقة نف�شها، و اأي�شا 

؛ مبعنى اإذا تعذرت 
(((

مو�شوعه املب����ا�شر الكامل اأو دللته«

الربهن����ة عل����ى متثي����ل الأ�شط����ورة يف حياتن����ا، فاإنها تكون 

ممثال ع����ن احل����دث ككل، ونق�شد باملمث����ل ما يقوم مقام 

الدلي����ل، لكنه يختلف عنه؛ الأم����ر الذي يعود ح�شب جيار 

دولودال اإىل طبيعة الرمز يف حدِّ ذاته عرب ارتباطه باأنواع 

م����ن املو�شوع����ات، اأي �شواء ارتبط ب�����شيء ي�شبهه، اأم عن 

. اإنها اإر�شاليات 
((1(

طري����ق »ارتباطه باملوؤ�شر كجزء من����ه«

مراوح����ة ب����ني التدلي����ل القبل����ي والبع����دي، يف �شبيل خلق 

توليفة من امل�شامني يف الن�س )مو�شوع درا�شتنا(.

)ال�ش��كل  االأ�شط��ورة  يف  وامل�شم��ون  ال��دال 

واملفهوم واملدلول(:

ي���رى رولن ب���ارت اأن الأ�شط���ورة لي����شت مو�شوع���ا 

ول مفهوم���ا ول فكرة. لأنها �شيغة من �شيغ الدللة، وهي  

�شكل، حي���ث لبّد يف وقت لحق م���ن اأن ن�شع لهذا ال�شكل 

حدودا تاريخية، و�شروط ا�شتخدام لإعادة ا�شتثمار املجتمع 

خا�شة توؤطر 
((((

. الأ�شطورة اإًذا »منظومة
((((

من خالله

؛ 
((((

ال���دللت يف الن�شو�س لئال حتدث اأ�شلب���ة للمعاين

مبعن���ى دللة غام����شة اأ�شحت وا�شح���ة »، فالأ�شلبة هي 

.
((((

مثل ا�شتعارة �شارت جمازا �شائعا«

 ي�شرخ عمرو قائال ملختار، 
((((

»تلك لعنة البحرية« 

فكما كانت البحية لعنة على نر�شي�س، اإذ عك�شت �شورته 

وقادت���ه اإىل النتح���ار، اأرادته���ا دلل خليف���ة لعن���ة  حتل 

عل���ى خمتار، وعلى من جاوره،  فلوله���ا ملا تواترت �شور 

(9( Philosophical writings. m p.
(10( Charles Sanders Peirce. Ecrits sur le signe. Rass et trad par : 

Gérard Deledale. Ed du Seuil. 1978. P: 162
دار  املقداد.  قا�شم  تر:  اليومية،  احلياة  اأ�شطرة  اأ�شطوريات،  بارت،  رولن    (11(

نينوى. 2012، �س: 225.

)12)  ينظر: رولن بارت، املعنى الثالث ومقاالت اأخرى، تر: عزيز يو�شف املطلبي. 
بيت احلكمة بغداد.ط1 2011. �س:7.

املرجع نف�شه، �س: 231.  (13(
)14)  ال�شميائية وفل�شفة اللغة، �س: 341.

)15)  اأ�شطورة الإن�شان والبحية، �س: 174.
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احليوان���ات عاك����شة �شخ�شيات من يزروه���ا، اإنها املراآة 

الت���ي عك����شت �شور احليوان���ات الثالث���ة؛ الأ�شد، احلية، 

والقط؛ ما �شاهم يف اإعطاء دلل خليفة  بديال عن رمزية 

ِل����ًشا  اإىل الأ�شط���رة يف الكتاب���ة،  الأ�شط���ورة، وانتق���ال �شرَ

ب���اأن قدمت فناًء ل للرنج����شي )خمتار(، بل للبحية، يف 

�شكل م���وت لالنبعاث الأ�شطوري، ال���ذي ميكن اأن تخلقه 

البح���ية  يف امل�شتقبل، فحررت اإيك���و عرب ب�شي�س اأمل؛  

مم���ا ميكن اأن  يخرج ال�شدى م���ن ال�شجن الذي و�شعته 

فيه الآلهة،  ناهيك عن  �شرورة ردم البحية ، مثلما تقول 

�شلمى» ليـــت هذه البحرية مل توجد... ليتها تختفي... 

، لأنها »حتطم النا�س ب�شراحتها القاتلة، 
(((

ليتها تردم«

.
(((

بل  على االأحرى باأوهامها«

يقول خمتار:»رموز هذه البحرية مبهمة، وال ينبغي 

اأن نوليها اهتماما...لقد اآن لنا اأن نفتح اأعيننا واأذهاننا، 

و ننتبه مل�شتقبلنا فنهتم ببناء بلدنا وتعمريه، ونتخل�س 

مـــن كل ما ي�شبب لنا التخلـــف وااللت�شاق بتلك االأفكار 

الظنيـــة، وال �شبيـــل اإىل ذلك مع وجـــود رمز التخلف يف 

، لك���ن �شداه مل 
(((

بلدنـــا اأال تـــرون اأن نـــردم البحـــرية؟

 .
(((

يتقبل ذلك، بل �شاح: »ال بل تخل�شت من البحرية«

يق���ول عمرو: »متـــى ماردمت البحرية فمعنـــى ذلك اأنك 

�شوؤاال  بالـــذات جنـــد  وهنـــا   ،
(((

رمزنـــا« تراثنـــا،  ردمـــت 

مهمـــا يفـــر�س نفـــ�شه، و يجـــب علينـــا اأن نطرحـــه )مَل 

اآثـــرت �شاحبـــة النـــ�س ردم البحـــرية، ال رد خمتار فلقد 

»ردمـــت اجلميع لئال يـــروا �شورهم يف املـــراآة، واإن تعذر 

عليهـــم حموها مـــن اأذهانهـــم، ما جعل ال�شدى )عمرو( 

...اإنها 
(((

يقول  ملختار »لقد ردمتنـــا جميعا اأيها املتهور«

وقائع مبثابة الظواه���ر الثقافية التي »تعك�س اأدلة مكنتنا 

م���ن تتبع طابع الرميز يف الن�س، وب�شفتها كذلك فاإنها 

لي�شت �شوى ن�شق دللة، مادام الأمر يتعلق مبجرد ت�شمية 

اأ�شطورة االإن�شان والبحرية. �س: 231.  (1(
املرجع نف�شه. �س: 232.  (2(
املرجع نف�شه. �س: 249.  (3(
املرجع نف�شه. �س: 252.  (4(
املرجع نف�شه. �س: 253.  (5(
املرجع نف�شه. �س: 253.  (6(

ال�شيء، اأي ما دام الأمر يتعلق بربط �شيء حا�شر)دال( 

ب����شيء غائب )مدلول(، ه���ذا واإن كان ميكنه���ا اأن تكون 

 .
(((

�شيورة توا�شل اأي�شا«

اإّنه البع����د الذي �شطرت����ه الأديبة ل�شي����اق الرميز يف 

ن�شها، حتى تثبت مق�شدية التدليل، حيث �شرحت، بكون 

البحية رمزا من رموز بلدة خمتار. هو الرمُز الذي �شافر 

اإىل اأ�شط����ورة عجيبة، واأثبت نف�����شه يف الن�س؛ لأّنه »دليل 

، ومبا 
(((

يت�شل مبو�شوع يدل على قانون جماعي لأفكارنا«

اأن الرموز اأ�شناف، فقد اآثرت دلل خليفة عدم القت�شار 

على الرموز ذات الأ�ش�س التقييدية؛ ما �شجعها على اعتماد 

. من هنا 
(((

الرموز احل����رة ذات املعاين التاأويلية املتعددة

ميكن تقوي�س �شكل املعن����ى الذي وجه الرموز املعتمدة يف 

»اأ�شط����ورة الإن�����شان والبحية«؛ بو�شفه����ا، تدرجت �شمن 

اأ�شطورة البحية يف عدة م�شامني ت�شورية؛ كان اإطارها 

الع����ام ف�شل الربي����ع، ثم ت�شورات اأخ����رى لأ�شداء رموز.  

ميكننا تتبعها كما ياأتي:

الرمز الت�شوري، اأو الت�شور الرمزي:

لقد اعتنت الأديبة بالرمز الت�شوري، اأو الت�شور الرمزي 

  : (A rhematic symbol or symbolic rheme(

بو�شفه دليال مت����شال مبو�شوعه عرب« اجتماعية الأفكار 

العام���ة. تعد اأ�شداوؤه �شورة ذهني���ة؛ اأي �شورة توؤدي اإىل 

اإنتاج مفهوم عام... فالرمز الت�شديقي �شبيه مبا ي�شميه 

املناطقة :)توليد امل�شطل���ح(، )Generat term(.اإّنه 

دلي���ل عريف؛ �شداه دليل ف���ردي تاأ�شيي ت�شوري من نوع 

خا�س، حيث تف���ر�س هذه ال�شورة على الرمز يف العقل. 

اإّنه���ا موجودة يف هذا الذهن من قب���ل، بغية تقدمي ولدة 

مفه���وم جدي���د يختلف ع���ن الأدل���ة الفردي���ة التاأ�شيية 

.  لق���د كان الربي���ع يف فرجيني���ا وعن���د 
((1(

الت�شوري���ة«

ال�شوري���ني دللة عل���ى البعث، ومرحل���ة لالحتفال بقدوم 

مايكل ريفاتي، دالئليات ال�شعر، تر: حممد معت�شم، الرباط، من�شوراتكليةالآ  (7(
دابوالعلومالن�شانية 1997�س: LXII)التوطئة(

(8( Charles Sanders Peirce. Textes fondamentaux de sémiotique .tr : 
Berthe Fouchier . Axelsen. Clara Foz . Méridien .paris 1987.p :31 .

(9( Ibid. m p.
(10( Philosophical writings.p:117.
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الربي���ع، ومب���رور املوك���ب امللك���ي يف )اأ�شط���ورة الإن�شان 

والبحية(. اإنه���ا الإحالة اإىل )اأدوني����س()Adonis(؛ 

ال���ذي كان »يحتف���ل بعودت���ه اإىل الأر�س �شنوي���ا، ومثلت 

، وهي ت�شمية »م�شتقاة 
(((

عودته بزهرة �شقائق النعمان«

م���ن اللق���ب الكنع���اين اآدون اأو الآلهة، قد تبن���ى الإغريق 

عب���ادة اآلهة اخل����شب، وربطوه���ا باأدوني�س، ال���ذي قتله 

خنزي���ر وح����شي، وبالن�شب���ة لل�شوري���ني فق���د كان حيوانا 

مقد�شا، وقد وقع���ت يف غرامه اأفروديت وبر�شفونة، اآلهة 

. فلق���د مت ا�شتح����شار رمز البعث يف 
(((

الأر�س واملوت���ى«

الن����س، لغ���ر�س ا�شتقب���ال موكب امللك يف ف����شل الربيع 

)م���رة كل �شن���ة(، م���ع تزي���ني املدين���ة بال���ورود، ولب����س 

. لق���د اأ�شحى احتفال ملزما لل�شعب، 
(((

اأجمل الثياب...

ومرجعي���ة ن�شي���ة ت�شتوجب بع���ث الرم���ز الأ�شطوري يف 

رحلت���ه احل�شارية اإىل حياة ال�شع���وب املختلفة. ما ميكن 

متثيله مبا ياأتي:

احتفاالت الربيع التي تقام يف فرجينيا كل �شنة )اآتي�س( روم 

205 ق.م )قامو�س اأ�شاطري العامل �س: 17( واحتفاالت االعتدال 
الربيعي وقت عودة ع�شتار اأو زوجها .. كان يقام احتفال عظيم يقوم 

فيه امللك بدو االإله االأكرب )االأ�شطورة والرتاث �س: 121)

احتفاالت املدينة )مرة واحدة كل �شنة 

يف الربيع )يرون االأزهار املو�شمية الربيعية( 

اأ�شطورة االإن�شان والبحرية. �س: 242،16،14،6 

)ر�شم تو�شيحي 3( الربيع رمز البعث

تخ�س رم���وز البعث به���ذا ال�شكل مو�شوع���ات موجودة 

من قب���ل، لكّنها تعمل عل���ى اإبراز مفهوم ع���ام يجعل الرمز 

الت�شوريف���ي املنزلة نف�شها التي حتظى به���ا الأدلة الفردية 

التاأ�شيية الت�شوري���ة. اإىل هنا يكون هذا الق�شم مبنيا على 

الت�شابه �شمن جهت���ي )القبل/البع���د(. وكاأننا بال�شيورة 

العامة ملفهوم الربيع قد حولت م�شار الرمز قليال، لينحرف 

اإىل الت���اأ�شي، ف�)الفيني���ق( )Phoenix( ��� ح�شب بور�س ��� 

ل يوج���د واقعي���ا، لكن اأو�شاف���ه الواقعية معروف���ة جدا عند 

؛ 
(((

املتكلم وامل�شتمع، وهي كلمة متاأثرة واقعيا مبو�شوع معني

)1)   قامو�س اأ�شاطي العامل. �س: 17.
)2)  املرجع نف�شه. �س: 17
املرجع نف�شه، �س: 17  (3(

(4( Philosophical writings. p :117.

اأي اإن الركي���ز على اخل���رب هو تركيز ل مي����س كونه القبلي 

اأو البع���دي، بل ت�شكيل���ه �شورًة مفهومًة ب���ني ركني الت�شال 

الواقعي، رغم كون الكلمة ل حتمل وجودا واقعيا. وهنا بداأت 

الأديبة دلل خليفة، حت���اول اأ�شطرة اأجزاء الدليل، ا�شتنادا 

اإىل القبلي، واإعطائه بعده يف احلياة اليومية، حيث �شطرت 

اأ�شلوبا مميزا يف تدليل اأ�شداء الرموز، لئال ينفلت امل�شمون 

الأ�شط���وري من بني الأحداث البعدي���ة، بل ياأخذ ن�شيبه من 

امل�شامني القبلية، ويبع���ث فيها من احلياة اليومية نوعا من 

الأ�شطرة التي تدخل فيما ميكن اأن نطلق عليه: » خ�شو�شية 

الت�شوير، والأ�شطرة يف الكتابة عند دلل خليفة«. 

 وحتريف املعنى:
(((

تفكيك رموز االأ�شطورة

ت�شتدعي الرغبة يف تفكيك متعلقات الرنج�شية قدرة 

عل���ى ا�شتيع���اب اأ�شكال املعنى. اإنها املرحل���ة التي نتجاوز 

فيه���ا م�شت���وى القامو�شية، كي ن����شل اإىل م�شتوى تفكيك 

ال�شف���رات يف الن����س قي���د ال���درا�شة.  ف���اإذا »رغب���ت يف 

تفكيك رموز الأ�شطورة؛ لب���د اأن اأكون قادرا على ت�شمية 

.  لأّن العالقة »التي تربط مفهوم 
(((

املفاهيم مب�شمياتها«

الأ�شط���ورة باملعنى هي اأ�شا�شا عالقة حتريف، وهنا نعرث 

على ت�شاب���ه �شكلي ما م���ع منظوم���ة �شيميولوجية مركبة 

كمنظم���ة التحلي���الت النف�شي���ة، ومثلما يعت���رب فرويد اأّن 

املعنى امل�شتر لل�شلوك يحّرف معناه الظاهر، كذلك فاإّن 

املفهوم يف الأ�شطورة يحّرف املعنى، طبعا هذا التحريف 

ل يك���ون ممكن���ا اإل لأّن �شكل الأ�شط���ورة يتك���ون اأ�شا�شا 

من معن���ى لغوي، يف منظومة ب�شيط���ة كمنظومة الل�شان، 

ل ي�شتطيع املدل���ول اأن يحرف اأّي �شيء، لأّن الدال الفارغ 

والع�شوائي ل يبدي اإزاءه اأّي نوع من املقاومة، لكن هنا كل 

�شيء خمتل���ف: فللدال وجه���ان اإىل حد ما: الأول ممتلئ، 

والثاين فارغ، وهو ال�شكل... اإّن ما يقوم املفهوم بتحريفه 

.
(((

هو الوجه املمتلئ؛ اأي املعنى«

ينظر:  رموزها.  وفك  الأ�شطورة  قراءة  بارت  عنوان  من  ا�شتقيناه  عنوان   (5(
اأ�شطوريات.  246.

اأ�شطوريات. �س: 238.  (6(
املرجع نف�شه. �س: 240.  (7(
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ولنا اأن نح���اول التموقع بني دفتي بع�س الأدلة الفارغة 

وامل���الآى داخ���ل اأ�شطورة دلل خليفة، الت���ي حتول مبوجبها 

نر�شي����س واإيك���و اإىل عم���رو، ث���م ت���درج خمتار م���ن اأ�شد، 

اإىل حي���ة، ثم اإىل ق���ط، اإىل اأن ردمت البح���ية. »كيف مت 

ا�شتقبال اأ�شطورة االإن�شان والبحرية«؛ هو ما ينبغي العودة 

اإلي���ه يف �شوء ازدواجية ال���دوال يف الن����س،  لأنها �شتاأخذ 

املعنى وال�شكل بعني العتبار، وهو ما يوؤدي اإىل اإنتاج اأمناط 

. تبع���ا ملا تقدم ميكننا 
(((

خمتلفة م���ن القراءات يف الن�س

التمثيل بالأ�شكال الأ�شطورية الآتية:

دال االأ�شطورةالدال املمتلئالدال الفارغاالأ�شطورة

على  رك������زت  اإذا 

ف���اإين  ف������ارغ،  دال 

ميالأ  املفهوم  اأت��رك 

�شك�����ل الأ�شط��������ورة 

واأجد  غمو�س،  دون 

نف�شي اأمام منظومة 

تعود  حيث  ج��دي��دة 

ال����دلل����ة ل��ت���شب��ح 

.
(((

حرفية

دال  على  ركزت  اإذا 

اأم��ي��ز فيه  مم��ت��ل��ئ؛ 

ال�شكل  م��ن  امل��ع��ن��ى 

وبالتايل  ب�����و�شوح، 

ال���ت���ح���ري���ف ال����ذي 

ي�����شب����ب����ه ال�����شك����ل 

ل���ل���م���ع���ن���ى، ف�����اإين 

ب���ه���ذا اأف�����ك دلل���ة 

.
(((

الأ�شطورة

على  رك������زت  اإذا 

الأ�شط���������ورة،  دال 

ل���و اأرك�����ز ع��ل��ى كل 

املعنى  م���ن  م��رك��ب 

ف�شاأتلقى  وال���شك��ل، 

ع�����ن�����ده�����ا دلل�������ة 

واأ�شتجيب  مبهمة، 

ل����الآل����ي����ة امل���ك���ون���ة 

.
(((

لالأ�شطورة

ر�شم تو�شيحي4

ف�����ن راف���������دي، 

اإله  اليمني  على 

اخل���������ي، ع��ل��ى 

ال������ي�������شار اإل�����ه 

ال�ش�������ر)عليهما 

�شارت  اأج��ن��ح��ة 

م��ن م���وا�شف���ات 

املالئكة. )ج�شم 

(((

احلية)

الأ�شط���وري���ة  دال 

ال�������ف�������ارغ ل���ي����س 

اإل ما يرم���ز اإلي����ه 

ع�����رب الإل�����ه�����ني، 

وما  و�شك��ل��ي��ه��م��ا، 

املت�شور  يف  يوجد 

حولهما،  الذه��ني 

ارت��������ب��������اط  يف 

ال�شيطان باحلية.

بنا  ت���ذه���ب  ه��ن��ا 

اإىل  الأ�شط���������ورة 

حتريفية،  م��ع��ان 

مقدمة لنا �شراعا 

�شبيها  الآلهة  بني 

بني  ب������ال�������شراع 

حيث  ال������ب�������شر. 

الأ�شطورة  ترتبط 

ذهني  ر�شم  ع��رب 

حقيقية،  ب��ق���شة 

ت����راءى ل��ن��ا عرب 

خمطط ت�شوري.

ل تخفي،  الأ�شط���ورة 

ول ت���ظ���ه���ر �شي����ئ����ا،  

ول تكذب، لأنها نابعة 

جمعي،  متخيل  م��ن 

ال�����شدق.  ت��ق��ول  ول 

ل�شكل  حت��ري��ف  اإن��ه��ا 

هروب  ع��رب  ومفهوم 

ارت��دادي)م��ن خالل 

الأدب(،  يف  ال�شعرية 

املنظومة  خالل  ومن 

حني  يف  ال�شيميائية. 

مهددا  معناها  يكون 

بالزوال يقاوم ويرتد. 

ل����الإب����ق����اء ع��ل��ي��ه��ا. 

.
(((

ولو خارج التاريخ

�شوؤال بارت هو الآتي: )كيف يتم ا�شتقبال الأ�شطورة؟(، وقد اعتمدناه يف �شيغة   (1(
املا�شي. اأ�شطوريات. �س: 246. )بت�شرف(.

ينظر: املرجع ال�شابق . �س: 246.  (2(

ينظر: املرجع ال�شابق . �س: 246.  (3(

ينظر: املرجع ال�شابق . �س: 247.  (4(
يد القمني، االأ�شطورة والرتاث، املركز امل�شري لبحوث احل�شارة، ط1999 ،3. �س: 61.  (5(

رغم اأن ال�شعر يبحث عن دللة حتتية، فالأ�شطورة تبحث عن دللة متطرفة.   (6(
ينظر: اأ�شطوريات.

دال االأ�شطورةالدال املمتلئالدال الفارغاالأ�شطورة

ر�شم تو�شيحي 5

قد�شه  قط  1�شورة 

امل����������شري���������ون 

ال�������ق�������دام�������ى 

ف�����������ي ال�����ق�����رن 

قبل  ال���������شاد�س 

امل���ي���الد)ح���ي���ث 

ع���ب���دوا ب����ا�شت 

ب���������������راأ�س ق���ط 

(((

وج�شم امراأة

�شك���������ل ح����ي����وان 

ال����ت����ب�����س ب���ع���دة 

خرافية،  اأو�شاف 

ملوا�شفات  حامال 

التي  احل��ي��وان��ات 

ي�شكل جزءا منه.

�شكل غي منطقي، 

ت�شورناها  حل��ال 

بالواقع  مرتبطة 

اإّنه  اأو بالتخييل. 

ك���ائ���ن ق�����ادم من 

حرمته  الأب���دي���ة، 

من  الأ�شط����������ورة 

.
(((

التاريخ

احلية  بقيت  لقد« 

مقرنة بقوة ال�شر 

اإىل  ورمزا  حقيقة 

اأح����دث ال��ع���شور  

ال���ع���ق���ي���دة  ويف 

ال���ف���ار�شي���ة، جند 

ال��������ف���������شل  يف 

كتاب  م��ن  الثالث 

 B u n d a h e s h
اأن)اإه������رم������ان( 

ت�شكل  ال�����شر  اإل���ه 

ومالأ  احلية  بهيئة 

ال��وج��ود ك��ل��ه، ثم 

يف  �شم��وم��ه  اأر�شل 

ول���م  �ش��يء،  ك��ل 

هبط  حتى  ينهزم 

اخلي  اإل��ه  هرمز 

اإىل الأر�س واأعاده 

.
(((

على قراره«

اأب���ع���اده ع���رب فك 

هو  م����رم����وزات����ه؛ 

ناحية  م��ن  ك��ائ��ن 

اخل��������ل��������ق، غ���ي 

اإل يف  م��وج�����������ود 

التفك���ي البدائي، 

ل ننف�����يه  لكن������نا 

كمفهوم له وج�وده 

بني باقي املفاهيم، 

ول���و ت��ع�����ار�س مع 

الع����رف الرم���زي 

ارتداديا.

عكف����ت دلل خليف����ة يف ن�شه����ا على الإحال����ة اإىل قوتي 

ال�شر واخلي، املوجهني لق����وى احلياة، يف �شكل �شراع وّجه 

اأح����داث الأ�شاطي. علين����ا اإذن اأن ندرك حتميتها يف توجيه 

الدوال اأثناء معاجل����ة الكتابة وال�����شورة؛ لأّنهما »عالمتان 

ت�����شالن اإىل عتبة الأ�شط����ورة، وت�شطلعان بالوظيفة الدالة 

. اأو كما يرى 
((1(

نف�شها، وكلتاهما ت�شكالن اللغة واملو�شوع«

رولن ب����ارت اأن م����ا وراء اللغة ي�����شكل بالن�شب����ة لالأ�شطورة 

نوعا م����ن الحتياطي، فالب�����شر لي�شوا عل����ى عالقة حقيقية 

.
((((

بالأ�شط����ورة، ب����ل عالقتهم به����ا هي عالقة ا�شتخ����دام

/https://ar.wikipedia.org/wiki با�شتيت.  (7(
اأ�شطوريات. �س: 273.  (8(

الأ�شطورة والراث. �س: 56.  (9(
)10)  ينظر: اأسطوريات. ص:233.

)11)  ينظر: املرجع نف�شه. �س: 265. 
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حي����ث اأحالتن����ا )اأ�شطورة الإن�����شان والبح����ية(، اإىل تاريخ 

احلية والقط على ال�شواء، وكيف �شكل كالهما معنًى و�شكال 

و�شول اإىل عتب����ة الأ�شط����ورة، فرغم ع����دم انتفاء املعنى يف 

هذا امل�شتوى من التدلي����ل، اإل اأنه كان غام�شا نوعا ما، لأن 

عالقته بالّلغة مل ت�شم����ح له بالتمو�شع داخل الذهن اإل عرب 

الإرجاع والت�شمني؛ ما يحتم على القراء اأن يفتحوا قامو�س 

الدللة، ناهي����ك عن املو�شوعة التدليلية؛ مبعنى؛ مل احلية؟ 

ومل الق����ط؟ ومل حتولت الأ�شدية يف الرنج�شية اإىل عتبة من 

العتبات امل�شتخدمة يف »اأ�شطورة الإن�شان والبحية«؟

لق����د اأوزعت احلية حل����واء يف اجلنة بالأكل م����ن الثمرة 

)اإبلي�����س(  اأو ه����ي  )اإبلي�����س(،  رم����ز  اإًذا  فه����ي  املحرم����ة؛ 

اأو »ال�شيطان«. اإنها اأْحي����ل جميع حيوانات الربية التي عملها 

، كما اأننا ل����و رحلنا جنوبا نحو جزيرة العرب، 
(((

الرب الإله

. والأمر 
(((

ف�شنجد اجلاهليني ي�شمون الثعبان الكبي �شيطانا 

التي عبدها 
(((

(Bastet()ذاته بالن�شب����ة للقط����ة )با�شتيت

امل�شري����ون القدامى، ما يجعل توالد امل�شام����ني بهذا ال�شكل 

ت�شفيا للمدل����ول، يتجاوز الرمز الب�شيط اإىل ماوراء الرمز. 

ت�شب����ح امل�شامني بهذا ال�شكل؛ تدلي����ال هرمًيا ل نهائيا، ُبني 

عليه الن�س يف �شكل توليفة من الدللت املاوراء �شيميولوجية، 

والتي تعد طريقا يف املعنى من الدللة ال�شريحة اإىل الدللة 

ال�شمنية، التي اإّما اأن ت�شرط الق�شدية يف التدليل، اأو تكتفي 

بالداللـــة؛ حيث تتمرك����ز الوظائ����ف الدليلي����ة اأ�شا�شا »حول 

. ن�شي هنا اإىل 
(((

ال�����شنن امل�شركة بني املر�شل واملر�شل اإليه«

اأن »الأ�شطورة م�شتحيلة، لكن ما ميكن لالأ�شطورة اأن تقدمه 

للق����راءة با�شتمرار، هي الفو�شى نف�شه����ا، فقد تعطي العبث 

. اإّن الإ�شكال الذي 
(((

دلل����ة ما، وحتول العبث اإىل اأ�شط����ورة«

يف����ر�س نف�شه، هو كيفي����ة تعلق كل من احلي����ة والقط، برمز 

الرنج�شي����ة، ناهيك عن رمز البحية، فلق����د ا�شتمرت فكرة 

اجلم����ال مع نر�شي�س، ومل تتوقف يف حني تدرجت مع خمتار؛ 

االأ�شطورة والرتاث. �س: 57. )الإ�شحاح الثالث �شفر التكوين(  (1(
املرجع نف�شه. �س: 59.  (2(

قامو�س اأ�شاطري العامل. �س: 32.  (3(
حلميداين،   :حميد  وتق  تع  ترو  االأ�شلوب،  حتليل  معايري  ريفاتي،  ميكائيل   (4(

من�شورات �شال .ط1 مار�س/ 1993 �س: 68 .

اأ�شطوريات. �س: 245.  (5(

فعانى �شراعا كبيا يف �شبيل احلفاظ عليها. مل يقتل خمتار 

نف�شه مثل نر�شي�س، لكنه قتل �شميه، وردم البحية، ولنا اأن 

نتتبع ذلك مبا ياأتي:

)ر�شم تو�شيحي 6( 

مل تك����ن رمزي����ة القطة؛ ال�����شورة الت����ي ت����ر�شي اأ�شدا 

يع�����شق ذاته. يق����ول خمتار: »كنـــت اأحـــب حقيقتـــي عندما 

كنـــت اأ�شدا...اأنـــا اأ�شد، تلـــك حقيقتـــي الدائمـــة، اأما القط 

فهـــو �شورة موؤقتـــة الأنها ليـــ�شت نفـــ�شي احلقيقية، لذلك 

 .
(((

اأرفـــ�س اأن اأراهـــا، اأكـــره اأن اأكـــون قطـــا طرفـــة عـــني«

لق����د خرج ال����دال اإىل مدل����ول نتيجة ع����دة م�شامني ، حيث 

مل تك����ن فكرة حتول رم����ز الأ�شد اإىل حي����ة وبعدها اإىل قط 

اأم����را عبثيا يف »اأ�شطورة الإن�����شان والبحية«، لأّن الدال يف 

الأ�شط����ورة »يظهر ب�شكل مبهم، فهو معن����ى و�شكل، يف الآن 

ذات����ه، وهو مل����يء من جانب وفارغ من جان����ب اآخر، والدال 

مبا ه����و معنى يفر�س قراءة ما، فاأن����ا ادركه بعينّي، لأّن له 

واقع����ا ح�شيا  )Sensorielle( عل����ى عك�س الدال الل�شاين 

ال����ذي هو م����ن طبيعة نف�شي����ة بحتة، ويتمتع بغن����ى، فت�شمية 

الأ�شد الأ�شد، وحتي����ة الزجني هما جمموعت����ان معقولتان، 

تتمتعان مبعقولية كافية، ونظرا اإىل اأّن معنى الأ�شطورة هو 

كل العالم����ات الل�شانية، فله قيمة خ����ا�شة به؛ لأّنه جزء من 

تاريخ، هو تاريخ الأ�شد، اأو تاريخ الزجني، يف املعنى، هناك 

دللة، متكون����ة ب�شكل م�شبق، وميكنها اأن تكتفي بذاتها، اإذا 

مل تدركه����ا الأ�شطورة ومل جتعل منها فج����اأة، �شكال فارغا، 

وطفيليا، املعن����ى مكتمل م�شبقا، ويف����ر�س معرفة وما�شيا 

.
(((

وذاكرة ونظاما ت�شبيهيا للوقائع والأفكار والقرارات«

)6)  اأ�شطورة الإن�شان والبحية. �س:169.
)7)  املرجع نف�شه. �س: 235.
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لق���د حتول ال����شكل اإىل معن���ى حيث ه���وت �شخ�شية 

خمت���ار امل�شتقاة من �شخ�شية نر�شي�س، من اأ�شديتها اإىل 

ال�شيطاني���ة، ثم اإىل حب الذات كم���ا تفعل القطط، وهنا 

اأفرغ���ت ما حتمل���ه م���ن خ�شائ����س لإمكاني���ة احلدوث، 

املنظوم���ة  اإط���ار  يف  املعن���ى  اختزله���ا  اأدل���ة  واأ�شح���ت 

الأ�شطوري���ة. يقول بارت »حينما يتح���ول املعنى اإىل �شكل 

فاإّنه يبعد اإمكانية حدوثه، اإّنه يفرغ نف�شه، وي�شبح فقيا، 

فيتبخ���ر التاريخ ول يبقى منه �شوى احل���رف، هنا يوجد 

حت���ول متناق�س يف عمليات القراءة، واختزال غي عادي 

 .
(((

للمعنى اإىل �شكل وللعالمة الل�شانية اإىل دال اأ�شطوري«

اإن ما ت�شتوجبه منظومة املعنى يف الأ�شطورة هو ما تو�شل 

اإلي���ه رولن بارت حيث نظر اإىل ال���دال يف الأ�شطورة من 

خالل وجهت���ي نظر« كحد نهائ���ي  يف املنظومة الل�شانية، 

اأو كح���د ابتدائي يف املنظوم���ة الأ�شطوري: لب���ّد لنا هنا 

م���ن ا�شمني: عل���ى �شعيد الل����شان؛ اأي احل���د النهائي يف 

املنظوم���ة الأوىل، �شاأطلق على الدال ا�شم املعنى )اأ�شمي 

اأ�شدا� زجنيا يوؤدي التحية الع�شكرية الفرن�شية(، اأما على 

�شعيد الأ�شطورة ف�شاأ�شميه؛ �شكال، اأما بالن�شبة للمدلول 

فلي����س هناك غم���و�س حمتمل، و�شنرك ل���ه ا�شم مفهوم 

)Concept(، احل���د الثال���ث هو العالق���ة املتبادلة بني 
احلدي���ن ال�شابقني، وهو العالم���ة يف املنظومة الل�شانية، 

لك���ن لي�س من املمكن اعتماد ه���ذه الكلمة التي ل غمو�س 

فيه���ا لأّن ال���دال يف الأ�شطورة )وهنا تكم���ن خ�شو�شيته 

الرئي����شة(، م�شكل م�شبقا من عالم���ات الل�شان، �شاأطلق 

على احل���د الثالث م���ن ح���دود الأ�شط���ورة ا�شم الدللة: 

الت�شمي���ة مربرة هن���ا نظرا لأّن الأ�شط���ورة تتمتع بوظيفة 

. وهنا 
(((

مزدوج���ة، فهي ت���دل وت�شي، تفه���م وتع���ر�س«

ميكنن���ا اأن نتجاوز الدللة فيما ميكن اأن ت�شله الق�شدية 

لنناق����س امل�شاأل���ة مع دالل خليفة يف اإطاره���ا التوا�شلي. 

وذلك بغي���ة الإجابة عن الت�شاوؤل الذي �شبق وطرحناه يف 

بداية الدرا�شة، ملرَ اأ�شطرة اأ�شطورة البحية؟

لقد عم����دت دلل خليفة اإىل حتيني اأ�شطورة البحية، 

)1)  املرجع ال�شابق. �س: 235.
)2)  املرجع نف�شه. �س: 234.

يف �شكل ت�شارع بني ذاكرتني، ت�شعى ق�شية املدى منهما 

اإىل اإعطاء بعد لطويلة امل����دى. اإنها متالزمة القبل والبعد 

يف ثقاف����ة الكتابة عن����د الأديبة، التي فتح����ت عوامل اخللق 

يف الأ�شط����ورة  م����ن خالل �شم����ات التدلي����ل املو�شوعي، يف 

�شكل م�شام����ني للمدل����ول الأ�شطوري املت����وارث. اإنها تلب�س 

اأ�شطورة الع����امل احلديث، مثلما تتمثله����ا دلل خليفة. لأّن 

»بع�س )اأمناط ال�شلوك الأ�شطوري( ماتزال باقية نعاينها 

باأعيننا. نحن اإذن ل�شنا ب�شدد )روا�شب( لعقلية قدمية يف 

القدم، بل ميكن الق����ول اإّن بع�شا من مالمح ومن وظائف 

 ،
(((

الفك����ر الأ�شطوري، تدخ����ل يف بنيان الكائ����ن الب�شري«

امل�شاأل����ة التي  اأع����ادت الأديبة بثها يف )اأ�شط����ورة الإن�شان 

و البح����ية(؛ بخل����ق نهاي����ة اأخرى له����ا ج����ذور نر�شي�شية، 

وت�شورات لع����امل ما بعد بحية الأ�شط����ورة القبلية، حيث 

تعالج املوؤلفة الت�شور البعدي بالفقرة املوالية:

بقية االأ�شطورة: عندما ردمت البحرية اختفت على 

االأبـــد، و لكّنهـــا مل تختـــف من اأذهان بعـــ�س النا�س، الأن 

امللـــك خمتار مل ياأمر بردم �شورتهـــا و ذكراها يف عقول 

النـــا�س، لذلـــك فقد بقيـــت يف خميلة كثـــري منهم توهم 

مـــن توهم، وتغر من تغر م�شورة لهـــم اأنف�شهم باأ�شكال 

غريبـــة جتعلهـــم يفعلـــون اأ�شيـــاء اأغـــرب، حتـــى يغـــ�شب 

ما يفعلونـــه اأنا�س اآخرين فيقاومونهم بـــ�شرا�شة، ومنذ 

ذلـــك اليـــوم و الوهـــم يتنـــاوب مع الغـــ�شب نـــداء النا�س 

(((

فيجدان دائما من يلّبي النداء... اإىل يومنا هذا !« 

معنى هذا اأن املخيلة اجلمعية، هي التي حتافظ على 

الأ�شط���ورة، وهي من يغذيها ويقدم لها الأ�شطرة الكفيلة 

بالربهنة عليها وفق قانون التدليل اخلا�س. واإّنه ملن املهم 

التنوي���ه مبا جلاأت اإليه الأديبة يف �شبيل خلق نظام خا�س 

بها يف الكتابة؛ اأولها اأنها فتحت عوامل الأ�شطورة القبلية، 

و ثانيهم���ا اأنها حينت ما راأت واجب���ا حتيينه فيها، لكنها 

مل تنف���ك ت���درك اأن البحية لي�شت بح���ية واقعية متكن 

الن���ا�س م���ن ردمها. اإنها بح���ية حقيقية،وه���ي املت�شور 

مالمح الأ�شطورة. �س: 217.  (3(
اأ�شطورة الإن�شان والبحية. �س: 256.  (4(
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الذهني الذي يحيا يف العقلية ال�شعبية، لأن ال�شور قبعت 

يف خميلة الفرد رغم ردم البحية.

لق���د وجدت الأديبة القطري���ة دلل خليفة يف توظيف 

الأ�شط���ورة يف ن�شه���ا، ما ل ميكن اأن يقدم���ه لها الواقع، 

فاأبان���ت عن ال����شراع الذي يحي���اه الإن����شان؛ من خالل 

اإماط���ة اللثام ع���ن اأ�شاطي ت�شكن اأذهانن���ا. اإنها تغريبة 

الواق���ع يف �شوء تغريبة الذهن، ف���ال غرو يف اأن ت�شتوحي 

رم���وز هذا الإن����شان من البداي���ات العجيب���ة، واأن تر�شم 

لوحة ال�شراع ب���ني اخلي وال�شر؛ ما اأت���اح لها ا�شتخدام 

الرم���وز احلاملة ل���دللت هذا ال�شراع، لي����س يف الواقع 

اخلارج���ي وح�شب؛ بل فيم���ا تختزنه ذواتنا م���ن اأحقاد، 

وغ���در، وغ���رور، �شكنت �شخ�شي���ة خمتار) املل���ك(. اأّما 

عم���رو، فحملت نف����شه، ال�شفاء، وامل�شاحم���ة، لكن دون 

اأدنى ذرة مقاومة لتجاوز �شجنه، وظلم خمتار له.

لق����د ق����ادت �شخ�شية خمت����ار  اإىل كل رم����ز اأ�شطوري، 

اجتمعت فيه �شمات ال�شر، ورحل بنا عرب الأ�شطرة  اإىل جميع 

الأزمنة، ل�شيما حياتن����ا اليومية، يف حني عك�شت �شخ�شية 

عم����رو، رموز ال�شتكانة رغم احلكمة. اإنه ال�شمي املنوم يف 

حياة كل �شعوب الع����امل، قدميا وحديثا؛ ما ي�شتدعي القول: 

اإن الرمز الأ�شطوري لي�س رم����ز البدايات العجيبة وح�شب، 

اإمن����ا ما قد مي�س اأ�شاط����ي نحياها، وتدخ����ل �شراع التاأريخ 

الذي تعاين منه الأ�شطورة يف عالقتها مع التاريخ...

بهذا تكون الأديبة قد اأعادت بعث رموز اأ�شطورية من 

امل���ا�شي، لتلب�س لبا�س الهي���كل الثقايف العام الذي يحيط 

بن���ا. فلقد حاولت دلل خليفة خلق اأ�شطرة من نوع مميز 

يف ن�شها، مربزة اأبعاد ما اأقدمت عليه، وكاأنها ت�شطر اإىل 

جان���ب ذلك تدليال للمعاين التي حمله���ا �شكل )اأ�شطورة 

الإن�شان والبحية(، ناهيك عن مناق�شة املت�شور الذهني 

ال���ذي تكتنزه ال�شعوب يف اعتم���اد القوانني الرمزية،  وملرَ 

ل؟ حيث مل تعمد اإىل حذف التاريخ، ول عجائبية الراث 

الإن�شاين، بل اأطلقت العنان لن�شها كي يحيا و�شط رمزية 

وت�شوي���ر مميزين. اإنها املرموزات التي ت�شدنا اإىل ما�س 

�شحي���ق، ا�شتذكرتها دلل خليفة من خ���الل ن�شها، لئال 

يردم غي اجلانب الداكن من البحية.
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نحو عدالة لغوية:
من أجل رفع احَلْيف السياسي عن اللغة العربية في بالد العرب

حممد املختار ال�شنقيطي

جامعة حَمد بن خليفة قطر
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ملخ�ص

يتن���اول هذا البح���ث حمنة اللغة العربية يف بالد الع���رب باعتبارها ق�ضية �ضيا�ضي���ة، و�ضراع هوية �ضمن عالقات قوة 

وهيمن���ة، ال باعتباره���ا اإ�ضكالي���ة لغوية. حيث اأدت لغة الق���وة اإىل ا�ضتقواء اللغ���ات الغربية على اللغ���ة العربية يف اأر�ضها. 

وي�ضتله���م البح���ث اأفكار عدد من علماء العرب االأقدمن ب�ضاأن العالقة ب���ن اللغة والقوة ال�ضيا�ضية، وب�ضاأن تزاحم اللغات، 

كما ي�ضتلهم عددا من مفاهيم علم اللغة االجتماعي املعا�ضر، ليبننِّ اأثر االزدواجية اللغوية على اللُّحمة االجتماعية والهوية 

وال���والء، داعيا اإىل الت�ضدي ملنطق القوة املفرو�ض على البالد العربية عرب اقتحام اللغات الغربية لف�ضائها الثقايف، واإىل 

التفهم واالإن�ضاف يف التعامل مع لغات االأقليات غري العربية يف الدول العربية. 

الكلمات املفاتيح: العدالة اللغوية، البيئة اللغوية، التخطيط اللغوي، حقوق اللغات، االأخالق اللغوية، التلوث اللغوي، 

احلروب اللغوية.



90
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

Towards a Linguistic Justice:
Removing Political Injustice against Arabic in the Arab Lands

Mohamed El-Moctar El-Shinqiti
Hamad Bin Khalifa University

m.shinqiti@gmail.com

Abstract:
This article tackles the ordeal of Arabic language in the Arab lands, not as a linguistic 

challenge, but as a clash for power that led to the domination of Western language at 
the expense of Arabic.  Inspired by the theories of classical Arab thinkers on language 
and power relations, and by modern theories of sociolinguistics, the article explains the 
impact of bilingualism on identity and loyalty, and pleas for facing the forceful intrusion 
of Western languages in the Arab cultural space, and to more inclusiveness and fairness 
towards the minority languages in the Arab world.

Key terms: linguistic justice, ecology of language, language planning, linguistic 
rights, linguistic ethics, linguistic pollution, linguistic wars. 
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»واللغتان اإذا اْلتقَتا يف الل�ضان الواحد اأدخلْت

ْيم على �ضاحبتها.« كل واحدة منهما ال�ضَّ

اجلاحظ، البيان والتبيني

 

»اإن اللغة ي�ضقط اأكرثها ويبُطل ب�ضقوط دولة

اأهلها، ودخوِل غريهم عليهم يف م�ضاكنهم.«

ابن حزم، الإحكام

را  » اإذا تقدمْت يف الل�ضان َمَلكة الُعْجمة �ضار مق�ضنِّ

يف اللغة العربية.«

ابن خلدون، املقدمة

من املالحظات الثمينة التي تركها لنا الكاتب الكبري 

عمرو بن بحر اجلاحظ )163-255ه�/ 780-869م( 

عن العالقة بن اللغ���ات، وتزاحمها على الل�ضان الواحد، 

قوُل���ه: »واللغتان اإذا اْلتقَتا يف الل����ضان الواحد اأدخلْت كل 

، ويف هذا البحث 
(((

ْيم على �ضاحبتها.« واحدة منهما ال�ضَّ

ع مفهوم »ال�ضيم اللغوي«، الذي الحظه اجلاحظ على  نو�ضنِّ

ل�ضان الفرد، وننقل���ه اإىل ال�ضياق االجتماعي وال�ضيا�ضي. 

اإذ يتن���اول البح���ث حمنة اللغ���ة العربية يف ب���الد العرب 

اليوم، باعتبارها ق�ضية �ضيا�ضية، وعالقة قوة وهيمنة. 

وي�ضعى البحث اإىل تق���دمي ب�ضاط نظري لهذه املحنة 

اللغوي���ة، ُماداًل باأن انح�ضار اللغ���ة العربية اأمام اللغات 

الغربي���ة اليوم –خ�ضو�ضا يف اجلزي���رة العربية واملغرب 

العرب���ي- لي�ض �ضوى ع���َر�ض ملر�ض اأعمق يتعل���ق بالهوية 

تت����ضل  اأك���رب  بنيوي���ة  الإ�ضكاالت  وانع���كا�ٍض  واالنتم���اء، 

بال�ضرعي���ة ال�ضيا�ضي���ة، واحلق���وق الفردي���ة واجلماعية، 

ومكانة االأمة العربية على امل�ضرح الدويل. فم�ضكلة العرب 

اليوم لي�ضت يف ق���وة اللغة، فاللغة العربية من اأقوى لغات 

الدني���ا واأبقاها، واإمن���ا يف لغة القوة ال�ضائ���دة يف تعاطي 

)1)  عمرو بن بحر اجلاحظ، البيان والتبيني، ج 1 )بريوت: دار ومكتبة الهالل، 
1423هـ)، ص 293.

الغرب مع العرب يف حروبه اللغوية، ثم يف �ضعف العزائم 

ال�ضيا�ضي���ة، وق����ضور الب�ضائ���ر الثقافي���ة ل���دى وا�ضعي 

ال�ضي���ا�ضات اللغوي���ة يف الب���الد العربي���ة.  فق�ضية الهوية 

اللغوي���ة –مثل غريها م���ن الهويات- تخ����ضع ملقت�ضيات 

التف���او�ض االجتماع���ي، وتتاأث���ر مبيزان ال����ضراع املحلي 

(((

والدويل.

ويدخ���ل م���و�ضوع ه���ذا البح���ث �ضم���ن عل���م اللغ���ة 

االجتماعي املعا�ضر املخت�ض ب���»درا�ضة اللغة يف عالقتها 

 ف�ضمن هذا العل���م، تعترب ق�ضيتا التزاحم 
(((

باملجتم���ع.«

ب���ن اللغات والعدال���ة اللغوية من اأه���م الق�ضايا، بعد اأن 

�ضادت االزدواجية اللغوية الكثري من املجتمعات، واأ�ضبح 

دور ال�ضلط���ة ال�ضيا�ضي���ة مركزي���ا يف ال�ضي���ا�ضات اللغوية 

و�ضياغ���ة الهويات. وما نق�ضده بال�ضي���ا�ضات اللغوية هنا 

هو االإجراءات القانونية واملوؤ�ض�ضية التي تتخذها ال�ضلطة 

ال�ضيا�ضية يف م���ال تعميم اللغات، والتدخل يف التزاحم 

الطبيعي بينها يف الف�ضاء االجتماعي، واالختيارات التي 

تتبناه���ا ال�ضلطة، خدمة مل�ضالح متمعها، وحفاظا على 

راأ�ضماله الثقايف، وعلى الرتابط بن اأجياله. 

العربية وال�سيم ال�سيا�سي

لق���د تب���نَّ اأن اأي لغ���ة اإذا فق���دت قوته���ا الواقعي���ة 

الوظيفي���ة، ومل يب���ق له���ا �ضوى قوتها الثقافي���ة الرمزية؛ 

ف���اإن من ال�ضه���ل عليه���ا اأن تفقد االأر�ضي���ة ل�ضالح لغات 

اأخرى، اإال اإذا تدخلت ال�ضلطة العامة بلغة القوة القانونية 

وال�ضيا�ضي���ة حلماية تل���ك اللغة، و�ضم���ان بقائها يف قلب 

احلي���اة االجتماعي���ة املتحرك���ة. وفق���دان اللغ���ة العربية 

الأر�ضي���ة احلي���اة املتحركة ه���و ما يخ�ضاه الغي���ورون من 

علماء اللغة العرب اليوم، من اأمثال عبد ال�ضالم امل�ضدي 

وعبد الق���ادر الفا�ضي الفهري، فقد ذهب امل�ضدي اإىل اأن 

(2( Julie Byrd Clark, Multilingualism, Citizenship and Identity: 
Voices of Youth and Symbolic Investments in an Urban Global-
ized World (London: Continuum International, 2010(, p. 30.

عامل  )القاهرة:  عياد  حممود  ترجمة  الجتماعي،  اللغة  علم  هد�ضون،  د.   (3(
الكتب، 1990) ، ص 12.
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»لغ���ة ال�ضاد قد ع���ا�ضت األوانا من ال�ضي���م طيلة احلقبة 

اال�ضتعماري���ة،« واأن دول���ة اال�ضتقالل مل ترف���ع عنها هذا 

 
(((

ال�ضيم »اللهم اإال يف اإجراءات �ضكلية دون اجلواهر.«

والح���ظ امل����ضدي اأن تراج���ع اللغ���ة العربي���ة ل�ضالح 

اللغات االأوروبية –خ����ضو�ضا االإنكليزية والفرن�ضية- قد 

 
(((

ي���وؤدي اإىل »انحجابها التدريجي م���ن مال التداول،«

 ال قوة لها �ضوى �ضلطانها 
(((

وحتولها مرد »لغة �ضعائرية«

 الذي 
(((

الرمزي. وح���ّذر امل�ضدي من »االنتح���ار اللغوي«

يتج���ه اإلي���ه العرب الي���وم، واأنذر م���ن »اأننا عل���ى م�ضافة 

 ب�ضبب »ال�ضمري 
(((

قريب���ة من فاجعة ح�ضارية قا�ضمة،« 

 الذي نحمله بن جنباتنا اليوم. 
(((

احل�ضاري املتثائب«

ومل يغف���ل امل�ضدي عن البعد ال�ضيا�ضي يف حمنة اللغة 

 
(((

العربي���ة؛ فالح���ظ اأن »اللغة م���ن �ضميم ال�ضي���ا�ضة،«

واأن »اللغ���ة حم���ور جوه���ري يف ال�ضراع���ات ال�ضيا�ضي���ة 

 كما نب���ه اإىل حمورية الق���رار ال�ضيا�ضي يف 
(((

الك���ربى.«

حتدي���د م�ضائر اللغات، فكتب: »اإن اللغة ظاهرة طبيعية 

واجتماعية يف اآن واحد، فهي تتولد وحتيا فتنمو، واالإن�ضان 

–فردا وجماعة- يتدخل يف مريات اأو�ضاعها؛ فيزكيها 
ويف����ضح له���ا املجال لكي تزده���ر وتبق���ى، اأو يزهد فيها، 

ويع���ر�ض عنها؛ فيدف���ع بها نحو الت���ال�ضي واالندثار. وما 

اإرادة االإن����ضان اإال �ضلط���ة القرار الذي ه���و �ضيا�ضي اأو ال 

 و»ق���د ت����ضل االإرادة الب�ضري���ة يف توجيهه���ا 
(((

يك���ون.«

للظاه���رة اللغوي���ة اإىل ح���د اإبادتها وه���ي يف اأوج تاألقها، 

((1(

اأو اإحيائها وهي على عتبة مدافن التاريخ.«

الهوية العربية والأمن اللغوي: درا�شة وتوثيق، ط 1  ي،  عبد ال�ضالم امل�ضدنِّ  (1(
)بريوت: املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات، 2014)، ص 29.

املرجع نف�ضه، �ض 387.  (2(

املرجع نف�ضه، �ض 390.  (3(
املرجع نف�ضه، �ض 11.  (4(
املرجع نف�ضه، �ض 17.  (5(

املرجع نف�ضه، �ض 401.  (6(

املرجع نف�ضه، �ض 391.  (7(

املرجع نف�ضه، �ض 395.  (8(

املرجع نف�ضه، �ض 403.  (9(

املرجع نف�ضه، �ض 397.  (10(

ه اإىل اأن احلي���ف اللغوي امل�ضلَّط  اأم���ا الفهري فق���د نبَّ

عل���ى اللغة العربية يف بالد الع���رب غطاء حليٍف �ضيا�ضي 

واقت����ضادي واجتماع���ي اأعم���ق. فاالختي���ارات اللغوي���ة 

املجحفة باللغ���ة العربية يف بع�ض ال���دول العربية »تخدم 

م�ضلحة نظام مع���نَّ غالبا ما َتِغيب فيه عالقات التعاقد 

ب���ن احلاكم واملحكوم، وقد يكون اأ�ضا�ض تلك االختيارات 

اللغوي���ة اقت�ضاديا، اإذ تتحكم فيه م�ضلحة فئة اجتماعية 

مهيمنة، ت�ضتفيد من و�ضعها ودورها اللغوي واالقت�ضادي 

الحت���كار ال���رثوة واالمتي���ازات املادية والرمزي���ة، وذلك 

عل���ى ح����ضاب عموم ال�ضع���ب، و�ضد العدال���ة االجتماعية 

 وبذل���ك تع���اين الغالبي���ة ذات التكوي���ن 
((((

واللغوي���ة.« 

التعليم���ي بالل����ضان العربي م���ن »َحْجٍر لغ���وي« و»ِحرمان 

« ه���و الوجه االآخ���ر للظلم االجتماع���ي وال�ضيا�ضي،  لغ���ويٍّ

بع���د اأن حتولت اللغة االأجنبية و�ضيلة »لالرتقاء يف ال�ضلَّم 

((((

االجتماعي.«

وبينم���ا يج���د الفهري احلي���ف اللغوي و�ضيل���ة للظلم 

االجتماعي، فاإن هد�ضون مييل اإىل العك�ض، فريى احليف 

االجتماع���ي �ضبي���ال اإىل احليف اللغ���وي. ويف ذلك يقول 

هد�ضون: »ميكننا اأن ن���رى الالم�ضاواة اللغوية باعتبارها 

نتيج���ة الالم����ضاواة االجتماعية، ذل���ك اأن اللغة من اأهم 

العوام���ل التي ت�ضاعد على ا�ضتم���رار التفاوت االجتماعي 

 ويبدو لنا االأمر اأقرب اإىل العالقة 
((((

من جيل اإىل اآخر.«

اجلدلية، فكلٌّ من مَنطْي احليف �ضبٌب لالآخر ونتيجة له، 

خ  االآخر ويحول دون رفعه، يف دائرة مغلقة  وكالهما ير�ضنِّ

من غياب العدالة االجتماعية اللغوية. 

 
ْ
وق���د ا�ضتعم���ل كل م���ن امل����ضدي والفه���ري مفهوم���ي

 تعب���ريا عن 
((((

»التل���وث اللغ���وي« و»احل���روب اللغوي���ة«

احليف ال�ضيا�ضي امل�ضلَّط على اللغة العربية يف بالد العرب 

واالقت�ضاد:  ال�ضيا�ضة  بن  والتعلم  الهوية  »لغة  الفهري،  الفا�ضي  القادر  عبد   (11(
والثقافية،  الفكرية  للدرا�شات  تبني  وتعددي،« ملة  تنوعي  منوذج متا�ضكي 

املجلد 1، العدد 1 )�ضيف 2012)، ص 41. 

املرجع نف�ضه، �ض 44.  (12(
هد�ضون، �ض 299.  (13(

انظر: امل�ضدي، �ض 21، 388، 390، 391. والفهري، �ض 44.  (14(
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الي���وم. وكال املفهومن جت�ضيد لظاهرة اأكرب هي ما دعاه 

 ال�ضاعية نحو »الت�ضلل 
(((

امل�ضدي»حرب االخرتاق الثقايف«

ي اإىل ال�ضيطرة على  اإىل كوام���ن الذات الفردي���ة، امل���وؤدنِّ

 وقد حدد امل�ضدي غاية تلك 
(((

مناف���ذ الذات اجلماعية.«

احل���رب الثقافية واأدواتها بقوله: »اأم���ا املْرَمى فهو ن�ْضُف 

(((

مقومات الذات، واأما املطية فهي تقوي�ض اللغة.«

واملالَح���ظ اأن م���ا كان ا�ضتالب���ا لغوي���ا �ضائعا يف دول 

املغ���رب العرب���ي -ذات التاريخ اال�ضتعم���اري الفرن�ضي- 

انتق���ل يف االأع���وام االأخ���رية اإىل قلب اجلزي���رة العربية، 

حي���ث ت���كاد اللغ���ة االإنكليزي���ة تزي���ح اللغ���ة العربية عن 

م�ضرح احلياة، ب�ضبب �ضوء التخطيط الثقايف والع�ضوائية 

الرتبوية، واخرتاق ال�ضي���ا�ضات الرتبوية من بع�ض القوى 

الدولية املتنفذة يف منطقة اخلليج.

يف  توج���د  الت���ي  املع���ا�ضرة  ال���دول  اجته���ت  وق���د 

متمعاته���ا اأكرُث م���ن لغة اإىل البحث ع���ن �ضيغ للتعاي�ض 

ب���ن اللغ���ات املختلفة، تفاوت���ت بن م����ضارات اأربعة هي: 

امل�ضاواة القانونية والفعلية الكاملة بن اللغات يف الف�ضاء 

الع���ام، وامل����ضاواة القانونية دون الفعلي���ة، والرتجيح بن 

اللغ���ات، وال�ضع���ي اإىل احتكار الف�ضاء الع���ام للغٍة واحدة 

دون غريه���ا. وكان اخل���وف عل���ى اللغ���ة االأّم حافزا قويا 

لل�ضيا�ضات اللغوية التي تبنتها هذه الدول. 

لغة دينية ودنيوية

ل الهويات  من النظري���ات املع���ا�ضرة املهمة يف ت����ضكُّ

لة التي �ضاغها ع���امِل ال�ضيا�ضة  نظرية اجلماع���ات املتخيَّ

االأيرلندي بينيدكت اأندر�ضون )1936-2015( يف كتابه 

ال�ضادر به���ذا العنوان. فق���د اأبرز اأن���در�ضون دور الدول 

احلديث���ة و�ضيا�ضاتها الثقافية يف ت�ضكي���ل واإعادة ت�ضكيل 

هوي���ة �ضعبها،  واأك���د اأن ال�ضلطة ال�ضيا�ضي���ة غدْت مركز 

ت�ضكيل الهويات و�ضياغتها من خالل اإعالمها ومناهجها 

الرتبوية، وم���ن خالل ال�ضيا�ضات اللغوي���ة والثقافية التي 

امل�ضدي، �ض 394.  (1(
املرجع نف�ضه، �ض 394.  (2(

)3)   املرجع نف�ضه، �ض 393. 

تتبناه���ا. كم���ا نبه اأن���در�ضون على حموري���ة اللغة يف بناء 

الهويات، وهذا اأمر مه���م يف ال�ضياق العربي اليوم، حيث 

ال ي���زال �ضوؤال الهوية اللغوية غ���ري حم�ضوم متاما، ب�ضبب 

الفو�ضى الثقافية ال�ضائدة. 

لكن من جوانب الق�ضور يف نظرية اأندر�ضون -منظورا 

اإليه���ا يف ال�ضي���اق العرب���ي- اأنه رب���ط مي���الد القوميات 

بانف���الت ال�ضع���وب من ربقة اللغ���ات العتيق���ة، وحتويلها 

لهجاِتها املحلية لغاٍت مكتوبة، ثم تعميم اللغات اجلديدة 

عرب تكنولوجيا الن�ضر احلديثة ذات الرافعة الراأ�ضمالية. 

ُدق على التاري���خ االأوربي الذي ارتبطت  وه���ذا القول ي�ضْ

فيه القوميات بالتخلي عن اللغة الالتينية، وميالد اللغات 

ُدق على اللغة العربية التي  االأوربي���ة احلديثة، لكنه ال ي�ضْ

هي لغة قدمية وحديثة يف الوقت ذاته. 

اأما تكنولوجيا الن�ضر احلديثة التي �ضاهمت م�ضاهمة 

فعالة يف بناء الفكرة القومية بتحويلها اللهجات االأوربية 

اإىل لغات معيارية –كما الحظ اأندر�ضون-، فاإنها خدمت 

اللغ���ة العربية، لكنه���ا مل ُتن�ضئها اإن����ضاًء؛ فالعربية كانت 

لغ���ة معيارية قب���ل ابت���كار تكنولوجيا الن����ضر باأمد بعيد. 

وم���ا حدث يف ل�ضان العرب من جتديد وتعميم يف الع�ضر 

احلديث مل يكن اإن�ضاًء للغٍة جديدة، وال قطيعة مع املا�ضي 

اللغوي العربي على نحو ما حدث يف اأوربا. 

فت�ضبيه اأندر�ضون العربي���ة بالالتينية -�ضمن حديثه 

- يدل على جهله 
(((

عما دعاه »لغ���ات احلقيقة« الديني���ة

بتاريخ اللغ���ة العربية، فقد كانت العربي���ة دائما لغة دين 

ودنيا يف الوقت ذاته، بخالف الالتينية يف اأوربا الع�ضور 

الو�ضطى، وهي اأي����ضا لغة كال�ضيكية ومعا�ضرة يف الوقت 

ذات���ه، بخالف اللغات االأوربية املع���ا�ضرة، التي انف�ضلت 

ع���ن اأ�ضوله���ا الالتيني���ة واالإغريقي���ة؛ ولذلك ف���اإن اللغة 

ل اأعم���ار االأل�ضنة  ���رْت اأكرث بكثري م���ن معدَّ العربي���ة »عمنِّ

 كما الحظ امل�ضدي.
(((

الب�ضرية، ح�ضب �ضهادة التاريخ،«

(4( Benedict R. Anderson, Imagined Communities: Reflections 
on the Origin and Spread of Nationalism (London: Verso, 
2006(, 14.

امل�ضدي، �ض 317.  (5(
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ويبدو اأن الذين ين�ضاقون مع تهمي�ض اللغة العربية يف 

متمعاته���ا قد ا�ضتْبطنوا منظ���ور اأندر�ضون، الذي يعترب 

اللغة العربي���ة مرد لغة دينية عتيق���ة، ال متلك احليوية 

ال�ضتيعاب دْفق احلياة املعا�ضرة وحركيتها الدائبة، وهذه 

مغالطة كبرية ترجع اإىل اجلهل بتاريخ اللغة العربية بعد 

ظه���ور االإ�ضالم. �ضحي���ح اأن االإ�ضالم جع���ل العربي���ة لغة 

ديني���ة، فاأ�ضبح عل���ى كل م�ضلم –ولو غري عربي الل�ضان- 

اأن يع���رف منها احلد ال���كايف الأداء �ضعائره الدينية، على 

نحو ما �ضرحه االإمام ال�ضافعي )150-204ه� / 767-

820م( يف قول���ه: »فعل���ى كل م�ضل���م اأن يتعل���م من ل�ضان 
العرب ما بلغه جهده، حتى ي�ضهد به اأن ال اإله اإال اهلل، واأن 

حممدا عبده ور�ضوله، ويتلو به كتاب اهلل، وينطق بالذكر 

ِمر به م���ن الت�ضبيح 
ُ
فيم���ا افرت�ض عليه م���ن التكب���ري، واأ

والت�ضه���د، وغ���ري ذل���ك. وم���ا ازداد م���ن العل���م بالل�ضان 

-ال���ذي جعله اهلل ل�ضان من ختم ب���ه نبوته واأنزل به اآخر 

 
(((

كتبه- كان خريا له.«

لك���ن االإ�ضالم مل يجعل العربية لغة دينية فح�ضب، بل 

جعله���ا لغة دنيوية كذلك، ونقلها من املحلية اإىل العاملية، 

وق���د الحظ ابن تيمية يف زمان���ه اأن »الل�ضان العربي اأكرث 

انت����ضارا يف العامل من الل�ضان الرومي، والناطقون به بعد 

ل   وف�ضَّ
(((

ظه���ور االإ�ضالم اأك���رُث من الناطق���ن بغ���ريه.«

االأمر تف�ضيال يف موطن اآخر، فقال: 

»وق���د كان العارف���ون باللغ���ة العربية ح���ن بعث اهلل 

حمم���دا -�ضلى اهلل عليه و�ضلم- اإمنا يوجدون يف جزيرة 

العرب وما وااله���ا، كاأر�ض احلجاز واليمن وبع�ض ال�ضام 

والع���راق، ث���م انت����ضر ف����ضار اأك���رث ال�ضاكن���ن يف و�ضط 

املعم���ورة العربي���ة -حتى اليه���ود والن����ضارى املوجودون 

يف و�ضط االأر�ض- يتكلم���ون بالعربي���ة كم���ا يتكل���م به���ا 

اأكرث امل�ضلم���ن، بل كثري من اليهود والن����ضارى يتكلمون 

بالعربي���ة اأج���ود مما يتكل���م بها كثري م���ن امل�ضلمن. وقد 

انت����ضرت ه���ذه اللغ���ة اأك���رث مما انت����ضرت �ضائ���ر اللغات 

حت���ى اأن الكتب القدمية من كتب اأه���ل الكتاب ومن كتب 

حممد بن اإدري�ض ال�ضافعي، الر�شالة )القاهرة: مكتبة احللبي، 1940)، 47.  (1(
اأحمد بن عبد احلليم بن تيمية، اجلواب ال�شحيح ملن بدل دين امل�شيح، ط 2،   (2(

ج 2 )الريا�ض: دار العا�ضمة، 1999) �ض، 102.

بْت بهذه  الف���ر�ض والهند واليون���ان والقبط وغريه���م ُعرنِّ

ف���ة بالعربية والكالم العربي  اللغة. ومعرفة الكتب امل�ضنَّ

فة  اأي����ضُر على جمه���ور النا�ض م���ن معرفة الكت���ب امل�ضنَّ

بغري العربية، ف���اإن الل�ضان الع���ربي وال�ضرياين والرومي 

والقبط���ي وغريه���ا واإن عرفه طائفة من الن���ا�ض فالذين 

يعرفون الل�ضان العربي اأك���رث ممن يعرف ل�ضانا من هذه 

(((

االأل�ضنة.«

وقد جتاوز علماء االإ�ضالم الق���ول باالأف�ضلية الدينية 

للغة العربية اإىل التدليل على اأف�ضليتها الوظيفية، مقارنًة 

مع جميع لغ���ات الدنيا، ومن هوؤالء االإمام ال�ضافعي الذي 

يوؤك���د اأن »ل�ضان الع���رب اأو�ضع االأل�ضن���ة مذهبا، واأكرثها 

 ومنهم ابن احل���داد ال�ضرق�ضطي )ت. بعد: 
(((

األفاظ���ا.«

400ه/ 1010م( ال���ذي يعت���رب اللغ���ة العربي���ة »اأف�ضح 
اللغات ل�ضان���ا، واأو�ضحها بيانا، واأقومها مناهج، واأثقفها 

اأبنيًة، واأح�ضنها بح�ضن االخت�ضار تاألُّفًا، واأكرثها بقيا�ض 

 وداف���ع عبد الرحم���ن ابن خلدون 
(((

ف���ًا.« اأفعاله���ا ت�ضرُّ

االأف�ضلي���ة  ع���ن  1332-1406م(   / )732-808ه���� 

الوظيفية للغة العربية بطريقته اخلا�ضة، فكتب: 

»اعل���ْم اأن اللغ���ة يف املتعاَرف هي عب���ارة املتكلم عن 

مق����ضوده ... وكان���ت امَلَلك���ة احلا�ضلة للع���رب من ذلك 

اأح�ضن امَلَل���كات واأو�ضَحها اإبانة عن املقا�ضد، لداللة غري 

الكلم���ات فيها على كثري م���ن املعاين. مثل احلركات التي 

تعننِّ الفاعل م���ن املفعول من املج���رور -اأعني امل�ضاف- 

ومثل احلروف التي تف�ضي باالأفعال -اأي احلركات- اإىل 

الذوات م���ن غري تكلف األفاظ اأخ���رى. ولي�ض يوجد ذلك 

اإال يف لغ���ة الع���رب. واأم���ا غريها م���ن اللغات ف���كل معنى 

اأو حال ال بد له م���ن األفاظ تخ�ضه بالداللة، ولذلك جند 

كالم العج���م من خماطباته���م اأطوَل مما تق���دره بكالم 

العرب. وهذا هو معنى قوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )اأوتيُت 

 
(((

جوامع الكِلم، واخُت�ضر يل الكالم اخت�ضارًا(.«

املرجع نف�ضه، ج 2، 58.   (3(
املرجع نف�ضه.  (4(

ال�شعب،  دار  موؤ�ش�شة  1)القاهرة:  ج  الأفعال  كتاب  ال�ضرق�ضطي،  احلداد  ابن   (5(
1975)، �ص 51.

 1 ج   ،2 ط  خلدون،  ابن  تاريخ  �ضمن  املقدمة،  خلدون،  ابن  الرحمن  عبد   (6(
)بريوت: دار الفكر، 1988)، �ض 753.
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كم���ا انتبه ابن خلدون اإىل اأن تناقل الوحي االإ�ضالمي 

و�ضن���ة- بلغت���ه االأ�ضلي���ة العربي���ة، ه���و ال���ذي  –قراآن���ا 
حم���ى اللغة العربي���ة من االندثار ح���ن انتقلت ال�ضدارة 

ال�ضيا�ضية والع�ضكرية يف العامل االإ�ضالمي من العرب اإىل 

غريهم م���ن االأقوام االإ�ضالمية االأخ���رى. ويف ذلك يقول 

اب���ن خلدون: »ومل���ا متلَّك العجم من الديل���م وال�ضلجوقية 

َبعَده���م )اأْي بع���د الع���رب( بامل����ضرق، وزنات���ُة والربب���ُر 

باملغ���رب، و�ضار لهم امللك واال�ضتيالء على جميع املمالك 

االإ�ضالمية، ف�ضد الل����ضان العربي لذلك وكاد يذهب، لوال 

ما حفظ���ه م���ن عناية امل�ضلم���ن بالكتاب وال�ضن���ة اللذْين 

 
(((

بهما حْفظ الدين.«

وما الحظه ابن خلدون قدميا ينطبق اأي�ضا على ع�ضر 

اال�ضتعم���ار احلديث للب���الد العربية؛ فل���وال عمق ارتباط 

امل�ضلم���ن بن����ضو�ض القراآن وال�ضنة لرمب���ا اندثرت اللغة 

العربية يف عدد م���ن البلدان خالل احلقبة اال�ضتعمارية، 

وحلت حملها اللغات االأوربية. وقد انده�ض الكاتب االأملاين 

مراد هوفمان -يف زيارته للجزائر مطلع ال�ضتينات، وهي 

يومذاك حتت االحتالل الفرن�ضي- من �ضَغف اجلزائرين 

ب  وغري ع���رب- بحفظ الق���راآن الك���رمي، وتعجَّ –عرب���ًا 
ْبَي���ة اجلزائري���ن االأمازيغ  خ����ضو�ضا م���ن اأ�ضوات ال�ضنِّ

لون االآيات القراآنية باللغة  املتعالية يف كل مكان »وهم يرتنِّ

العربي���ة، التي ال يكاد يفقهها ه���وؤالء ال�ضغار، ف�ضاًل عن 

 فعناي���ة امل�ضلمن –عربًا وغرَي 
(((

اأنه���م ال يتحدثون بها.«

عرب- بن�ضو�ض الدين االإ�ضالمي هي خط الدفاع االأخري 

عن اللغة العربية، وال�ضامن لعدم اندثارها، حن تتمزق 

خطوط الدفاع ال�ضيا�ضية والع�ضكرية العربية.

لغة القوة وفناء اللغة

اأوغ�ضط����ن )354-430 م(، من����ذ  القدي�����ض  الح����ظ 

ع اللغ����ات م����ع تو�ضع  نح����و �ضت����ة ع�����ضر قرن����ا ظاه����رة ت����و�ضُّ

االإمرباطوريات، خ�ضو�ضا اإذا كانت لدى قادة االإمرباطورية 

املرجع نف�ضه، ج 1، �ض 457.  (1(
مراد ويلفريد هوفمان، مذكرات م�شلم اأملاين، ترجمة عبا�ض ر�ضدي العماري،   (2(

والن�ضر، 1993)، �ض 26. للرتجمة  االأهرام  مركز  )القاهرة:  ط ) 

�ضيا�ضات مر�ضومة لن�ضر لغتهم بن اأبناء ال�ضعوب اخلا�ضعة، 

ومل يرتك����وا االأمر للتفاعل والتزاح����م الطبيعي بن اللغات. 

ويف ه����ذا امل�ضم����ار يق����ول اأغ�ضط����ن يف مدينة ال����رب: »اإن 

املدين����ة االمرباطوري����ة ال تفر�ض عل����ى االأمم اخلا�ضعة لها 

 فامل�ضاألة 
(((

�ضلطانها فقط، بل تفر�ض عليه����ا لغتها اأي�ضا.«

لي�����ضت مرد »ول����ع املغلوب باالقتداء بالغال����ب«  -على نحو 

ما �ضوره ابن خلدون بعد القدي�����ض اأغ�ضطن بت�ضعة قرون-  

ب����ل قد يك����ون �ضي����ا�ضة قهرية م����ن الغالب جت����اه املغلوب يف 

�ضكل »اإمربيالي����ة لغوية« م����ن النوع الذي حتدث عنه روبرت 

 
(((

فيليب�ضن يف كتابه ال�ضادر بهذا العنوان.

كان اأبو حيان التوحيدي )ت 400ه� /1010م(  وابن 

حزم )384-456ه� / 994-1064م( من اأوائل املفكرين 

الع����رب الذي����ن اأدركوا العالقة بن انت�����ضار اللغات و�ضعود 

االأمم الت����ي تتحدثه����ا، وفهم����وا ال�ضلة الوثيقة ب����ن الغَلبة 

احل�ضارية وانت�����ضار اللغة، خ�����ضو�ضا يف مرحلة العنفوان 

احل�����ضاري االأوىل، فكت����ب: »كّل اأّم����ة يف مب����داأ �ضعادته����ا 

اأف�����ضُل واأجنُد واأ�ضج����ُع واأم����ُد واأ�ضخى واأج����وُد واأخطُب 

  وزاد ابن حزم االأمر تف�ضيال 
(((

ى واأ�ضدُق.«
َ
واأنط����ُق واأْراأ

وتدقيق����ا، فكتب: »اإن اللغة َي�ضُق����ط اأكرثها ويبُطل ب�ضقوط 

دولة اأهلها، ودخوِل غريهم عليهم يف م�ضاكنهم، اأو بنقلهم 

����د لغَة االأمة  ع����ن ديارهم واختالطه����م بغريهم. فاإمنا ُيقينِّ

وعلوَمه����ا واأخباَرها قوُة دولتها، ون�����ضاُط اأهلها وفراُغهم. 

واأم����ا من تِلف����ْت دولتهم وغل����ب عليهم عدوُّه����م، وا�ضتغلوا 

باخل����وف واحلاجة وال����ذل وخدم����ة اأعدائه����م، فم�ضموٌن 

منهم موُت اخلواطر. ورمبا كان ذلك �ضببا لذهاب لغتهم، 

ون�ضيان اأن�ضابهم واأخباره����م، وُبُيود علومهم. هذا موجود 

(((

بامل�ضاهدة، ومعلوم بالعقل �ضرورة.«

(3( Saint Augustine, City of God, in The Great Books of Western 
Civilization Vol. 16 (London: Encyclopaeida Britanica Inc., 
2003(, p. XIX: 7.

(4( Robert Phillipson, Linguistic Imperialism (New York: Oxford 
University Press, 1992(.

الع�ضرية،  املكتبة  )بريوت:  ط1  واملوؤان�شة،  الإمتاع  التوحيدي،  حيان  اأبو   (5(
1414ه�(، �ض 72.

علي بن اأحمد بن حزم، الإحكام يف اأ�شول الأحكام، ج 1 )بريوت: دار االآفاق   (6(
اجلديدة، بدون تاريخ(، �ض 32.
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ث���م ج���اء اب���ن خل���دون ف���و�ضع امل���و�ضوع يف �ضي���اق 

اجتماع���ي اأرحب، وخ����ض�ض ف�ضال م���ن مقدمته لبيان 

ه  »اأن املغل���وب مولٌع اأبدًا باالقت���داء بالغالب يف �ضعاره وزينِّ

 وطبَّق هذه القاعدة 
(((

ونحلت���ه و�ضائر اأحواله وعوائ���ده.«

االجتماعي���ة العامة عل���ى اللغة، فق���ال: »اعل���م اأّن لغات 

اأه���ل االأم�ضار اإمّنا تكون بل����ضان االأّمة اأو اجليل الغالبن 

عليه���ا اأو املختّط���ن له���ا، ولذل���ك كانت لغ���ات االأم�ضار 

االإ�ضالمّية كّله���ا بامل�ضرق واملغرب له���ذا العهد عربّية... 

وال�ضبب يف ذلك ما وقع للدولة االإ�ضالمية من الغلب على 

االأمم... فلم���ا هجر الدين اللغات االأعجمية، وكان ل�ضان 

القائمن بالدولة االإ�ضالمية عربيا، ُهجرْت كلُّها يف جميع 

ممالكه���ا، الأن النا�ض تبٌع لل�ضلط���ان وعلى دينه... وهَجر 

االأمم لغاته���م واأل�ضنته���م يف جمي���ع االأم����ضار واملمالك، 

و�ضار الل����ضان العرب���ي ل�ضانهم، حت���ى ر�ضخ ذلك لغًة يف 

جمي���ع اأم�ضاره���م ومدنه���م، و�ضارت االأل�ضن���ة العجمية 

 
(((

دخيلة فيها وغريبة.«

كما الح���ظ ابن خلدون تراجع اإتقان اللغة العربية يف 

ع الوج���ود ال�ضيا�ضي العربي فيها، رغم  االأندل�ض بت�ضع�ضُ

اأن اأه���ل االأندل�ض كانوا من اأك���رث �ضكان اأقاليم االأطراف 

�ضًا بل�ضان العرب وتذوقًا لالآداب العربية، اإذ  العربي���ة مترُّ

»كان فيه���م ابن حيان املوؤرخ، اإمام اأهل ال�ضناعة يف هذه 

امللك���ة ورافع الراية لهم فيها، وابن عبد ربه، والق�ضطلي، 

واأمثالهم من �ضعراء ملوك الطوائف ملا زخرت فيها بحار 

الل�ضان واالأدب، وتداول ذلك فيهم مئن من ال�ضنن، حتى 

كان االنف�ضا�ض واجل���الء اأيام تغلُّب الن�ضرانية. و�ُضغلوا 

عن تعلُّم ذلك، وتناق����ض العمران، فتناق�ض لذلك �ضاأن 

رت املَلَكة فيهم ع���ن �ضاأنها حتى  ال�ضنائ���ع كله���ا، فَق����ضُ

(((

بلغت احل�ضي�ض.«

والقوة العا�ضمة للغاِت االأمم من االندثار لي�ضت القوة 

املادي���ة وال�ضيا�ضية وحده���ا، واإمنا الق���وة املعنوية اأي�ضا، 

ابن خلدون، ج 1، �ض184.  (1(
املرجع نف�ضه، ج 1، �ض 457.  (2(
املرجع نف�ضه، ج1، ص 779.  (3(

واأهمه���ا ق���وة االإميان والعقي���دة. وق���د اأدرك ابن خلدون 

العالق���ة الوثيقة بن قوة اللغة وق���وة العقيدة، فربط بن 

»�ضب���اب اللغة« و«عنفوان امللة« يف تف����ضريه لقدرة ال�ضياق 

الثق���ايف العربي يف �ضدر االإ�ضالم على ا�ضتيعاب ال�ضعوب 

غ���ري العربية، وتفجري طاقاتها الذهنية بالل�ضان العربي، 

حتى نبغ من تل���ك االأمم غري العربية »�ضيبويه والفار�ضي 

 و�ضاروا 
(((

والزخم����ضري واأمثالهم من فر�ضان ال���كالم«

اأك���رب علم���اء الل����ضان العرب���ي، الأنه���م »اأدرك���وا امللَة يف 

(((

عنفوانها، واللغَة يف �ضبابها.«

وم���ن االأمثل���ة املعا�ضرة عل���ى انح�ضار اللغ���ات جراء 

االنك����ضار اأم���ام ق���وة االأع���داء عج���ُز اأملانيا ع���ن انتزاع 

اع���رتاف االأمم املتحدة بلغتها لغًة عاملية، وهو اأمر يرجع 

اإىل الهزمي���ة املنك���رة الت���ي تع���ر�ضت له���ا اأملاني���ا خالل 

احل���رب العاملية الثانية، رغم اأن لغتها حتمل تراثا ثقافيا 

رائع���ا، »ومل ي�ضفع للغة االأملانية ال���رتاث الفكري ال�ضخم 

الذي كتبه اأهلها بها، الأن للهزمية ال�ضيا�ضية �ضلطانًا على 

(((

القيم اللغوية.«

 اإن ه���ذا االرتب���اط بن ق���وة االأمة وق���وة اللغة اأ�ضبح 

م�ضلَّم���ا به اليوم يف العلوم االجتماعية، فلم يعد الباحثون 

النابهون يرون قوة اللغة و�ضعفها م�ضاألًة لغويًة، بل يرونها 

ع���َر�ضا لواقع االأم���ة الناطقة بتل���ك اللغة: ق���وة و�ضعفا، 

نه����ضة وانحطاطًا. ولعل جوْن اأدواردْز على حق اإذ الحظ 

 
(((

اأن »وق���وع اأي لغة يف دائرة اخلطر عَر�ٌض الأمور اأكرب.«

وهو يق�ضد بتلك االأمور انح�ضار القوَة، و�ضعف احل�ضانة، 

وذبول االإ�ضعاع احل�ضاري. 

لك���ن االأنك���ى من امل���وت الطبيع���ي الذي ق���د ي�ضيب 

لغ���ة من اللغ���ات -ب�ضب���ب التزاح���م الثق���ايف واالنتخاب 

الطبيع���ي- هو قتل تلك اللغة قتال متعمدا عن �ضابق عمد 

واإ�ضرار. وقد ذهب لغوي���ون معا�ضرون اإىل حد القول اإن 

املرجع نف�ضه، ج 1، ص 389.  (4(
املرجع نف�ضه.  (5(

امل�ضدي، 395.  (6(
(7(  John Edwards, Language and Identity (Cambridge: Ca -

bridge University Press, 2009(, p. 237. 
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اللغ���ة ال متوت، لكنها قد ُتقَتل على اأيدي من يريدون قتل 

د القتل   فاإذا وجد لدى القات���ل دافع لتعمُّ
(((

اأمة بعينه���ا.

يك���ون االأمر اأخط���ر. وهذا الدافع موج���ود اليوم يف �ضكل 

  �ضد 
(((

ما دع���اه امل����ضدي »ال�ضغائ���ن الثقافية الك���ربى«

الهوية العربية واالإ�ضالمية. 

ازدواجية اللغة واالنتماء

نح���ا عدد م���ن اللغوين املعا�ضرين، م���ن ال�ضوي�ضري 

فردينان���د دي �ضو�ضري )1857-1913( اإىل االأمريك���ي 

نع���وم ت�ضوم�ضك���ي )--1928(، اإىل درا�ضة اللغة مبنهج 

تولي���دي حتليل���ي باعتباره���ا بني���ة مغلق���ة، له���ا منطقها 

اخل���ا�ض. لك���ن دار�ضي علم اللغ���ة االجتماعي ال ير�ضون 

به���ذا املنحى، بل هم يحر�ضون عل���ى ربط اللغة بال�ضياق 

ال�ضي���ا�ضي واالجتماع���ي. وقد ن�ضاأ عل���م اللغة االجتماعي 

»ردَّ فع���ٍل عل���ى امل���در�ضة التحليلي���ة التوليدي���ة،« وتاأكيدًا 

عل���ى اأن »اللغ���ة �ضل���وك اجتماع���ي يح���دده املجتم���ع يف 

(((

املقام االأول.«

واأح����ضُن ال���درا�ضات يف ه���ذا امل�ضم���ار –كما الحظ 

اأدواردز- ه���ي »التي تاأخذ ال����ضورة االجتماعية الكربى 

 فاللغ���ة لي�ضت م���رد اأداة للتوا�ضل، 
(((

بع���ن االعتبار.«

ب���ل ه���ي اأي�ضا هوي���ة م�ضحون���ة بالقيم والوج���دان، وكنز 

اجتماع���ي ي�ضيع ب�ضياع ق���وة املجتمع���ات وفتّوتها. واأكد 

 واأن »الوظيفة 
(((

جون جوزيف اأن »اللغات تقاليد ثقافية،«

 من اأه���م وظائفها. ورمب���ا مل يبالغ 
(((

الوجداني���ة للغ���ة«

اأمن معلوف حن اعترب »قَدر اللغة اأن تبقى حمور الهوية 

 
(((

الثقافية.«

(1(  Edwards, p. 62.
امل�ضدي، �ض 28.  (2(

هد�ضون، �ض 7. من تقدمي املرتجم حممود عياد.  (3(
(4(  Edwards, p. 1.

جون جوزيف، اللغة والهوية: قومية – اإثنية - دينية، ترجمة د. عبد النور   (5(
للثقافة  الوطني  املجل�ض  )الكويت:   342 رقم  املعرفة  عامل  �ضل�ضلة  خراقي. 

والفنون واالآداب، 2007)، 44.

جوزيف، �ض 22.  (6(
نبيل  ترجمة  والعوملة.  النتماء  يف  قراءات  القاتلة:  الهويات  معلوف،  اأمن   (7(

حم�ضن، ط 1 )دم�ضق: دار ورد، 1999)، �ض 117.

اإن اللغ���ة من اأهم قنوات امل�ضاركة القلبية واالإح�ضا�ض 

بامل����ضري امل����ضرتك، ذل���ك »اأن املتكلم���ن ه���م اأنف�ضهم 

 ويف الدرا�ضات 
(((

ج���زء ال يتجزاأ م���ن املعنى املع���رو�ض.«

املع���ا�ضرة ح���ول الهوية تب���ن اأن اللغة –خ����ضو�ضا اللغة 

املعياري���ة- هي اأهمُّ وعاء للثقاف���ة والقيم، واأر�ضُخ قاعدة 

لتاأ�ضي����ض امل���وؤ�ض�ضات وبن���اء االأمم. وق���د الح���ظ معلوف 

اأن���ه »ال يوج���د ما هو اأخط���ر من ال�ضع���ي اإىل قطع احلبل 

ي ال���ذي يرب���ط االإن����ضان بُلغت���ه. عندم���ا ينقط���ع  رنِّ ال����ضُّ

مل  ر على ُمْ اأو ي�ضطرب ب����ضدة ينعك�ض ذلك ب�ضكل مدمنِّ

 فاللغ���ة هوي���ة وعالقة يف الوق���ت ذاته. 
(((

ال�ضخ�ضي���ة.«

وكاأينِّ عالقة بن الب�ضر، فاإنها تتاأثر مبيزان القوة ال�ضائد 

ازدهارًا واندثارًا. 

ويف �ضي���اق العالقة بن قوة االأمم وقوة اللغات يح�ضن 

االهتم���ام مب�ضاأل���ة التكيف وان�ضطار ال���ذات الناجتة عن 

االزدواجي���ة اللغوي���ة. اإن اهتمام الفرد بنظ���رة االآخرين 

اإلي���ه، وتاأثره بال�ضورة التي تنطب���ع يف اأذهانهم عنه اأمر 

وا�ضح للعي���ان. وقد الحظ العلماء الذي���ن يدر�ضون اللغة 

يف ال�ضياق االجتماعي تكيَُّف الفرد املتحدث مع م�ضتمعيه 

اأ�ضلوبيا، يف حماول���ة منه للح�ضول على القبول ل�ضخ�ضه 

م باحثون اأ�ضاليب التخاطب باعتبار تكينِّف  ولر�ضالته. وق�ضَّ

املتحدث م���ع خماَطبي���ه اإىل خم�ضة: االأ�ضل���وب اجلامد، 

واالأ�ضل���وب الر�ضم���ي، واالأ�ضلوب اال�ضت����ضاري، واالأ�ضلوب 

 
((1(

العفوي، واالأ�ضلوب الوجداين.

ل اآخرون اإىل اأن هوية املتحدث )ورمبا ال�ضامع  وتو�ضَّ

اأي�ضا( يطراأ عليه���ا �ضيء من التحول مع انتقال احلديث 

من لغة اإىل اأخرى، واأكد هذا االأمر دار�ضو ظاهرة الهويات 

  لكن االأخط���ر واالأعمق من تكيف املتحدث 
((((

املتحولة.

الفرد هو التكيف اللغ���وي للجماعات الب�ضرية املغلوبة مع 

قه���ر اجلماعات الغالبة. وهذا النمط من التكيف اللغوي 

جوزيف، �ض 28.  (8(
معلوف، �ض 118.  (9(

(10(  Edwards, p. 29.
(11(  Muayyad Jabri, «Change as shifting identities: a dialogic pe -

spective.» Journal of Organizational Change Management, 
Vol. 17, No. 6 (2004(, p. 567.
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ه���و يف احلقيق���ة تعديل يف هوية اجلماع���ة ال�ضعيفة، اإما 

بالتماه���ي م���ع الغالب عل���ى نحو ما الحظه اب���ن خلدون، 

اأو باالإ�ضرار على التميُّز ب�ضكل َمَر�ضي نرج�ضي. 

وق���د انطل���ق مفك���رو النه����ضة العربي���ة االأوائ���ل من 

الت�ضلي���م بالعالق���ة ب���ن اللغ���ة وال���والء، فع���ربَّ اإبراهيم 

اليازج���ي )1847-1906( ع���ن خ�ضيته م���ن اأن درا�ضة 

االأطفال العرب للغات االأجنبية يف عمر مبكر تبني عالقة 

وطي���دة بينهم وبن االأمم الناطقة بتل���ك اللغات، وجتعل 

والءه���م لتل���ك االأمم اأق���وى م���ن والئهم لالأم���ة العربية. 

والح���ظ حممد ك���رد عل���ي )1876-1953( ما ي�ضيب 

الذين تلق���وا تعليمهم باللغات االأوربي���ة من متزق الهوية 

وان�ضطار ال���ذات، فكتب اأنهم »لي�ضوا عربا وال اأوربين... 

 لكن 
(((

وينظ���رون نظرة قامت���ة اإىل تراثه���م وتاريخهم.«

مفكري النه����ضة الع���رب املعا�ضرين مل يع���ادوا ح�ضارة 

اأورب���ا، واإمنا عادوا �ضطوته���ا ال�ضيا�ضي���ة والثقافية، وقد 

ح���ر�ضوا على اإتق���ان اللغ���ات االأوربية والنَه���ل من ثقافة 

اأوربا، مع وَلعهم بجمال اللغة العربية. 

وق���د �ضدرت يف العق���ود االأخ���رية درا�ضات نظري���ة 

وميداني���ة عدي���دة لظاه���رة االزدواج اللغ���وي وعالقتها 

اأن  اإىل  دار�ضون  فذه���ب  وال���والء.  واالنتم���اء  بالهوي���ة 

االزدواجي���ة اللغوي���ة ت���وؤدي اإىل نوع من ان�ضط���ار الذات. 

وق���د دافعت ع���ن هذا املنح���ى الباحثة مي�ضي���ل كوفْن يف 

درا�ضة تطبيقي���ة لها عل���ى الناطقن باللغت���ن الفرن�ضية 

والربتغالي���ة، وتو�ضلت اإىل اأن الناطق بلغتن يحمل ذاتن 

 ورمبا 
(((

متمايزت���ن، ويعي�ض نف�ضي���ا يف عامَلن خمتلفن.

كان ال�ضاعر العراقي �ضفي الدين احِلّلي )675-750ه�/

 

1276-1349م( قد �ضب���ق اإىل القول بتعدد ذات الفرد 
تبع���ا لتعدد اللغ���ات التي يتحدثه���ا، واإن كان احللي و�ضع 

االأمر يف �ضياق اإيجابي، فقال:

(1( Yasir Suleiman, The Arabic Language and National Identity: 
A Study in Ideology (Edinburgh: Edinburgh University Press, 
2003(, p. 100.

(2( Michèle Koven. Selves in Two Languages: Bilinguals, Verbal 
Enactments of Identity in French and Portuguese (Amster-
dam: John Benjamins Publishing Company, 2007(, p. 1.

ي��ك��رث نفُعه امل����رء  ل��غ��ات  ب��ق��ْدر 

اأع���واُن ��ات  امل��ل��مَّ عند  ل��ه  فتلك 

تهافْت على حفظ اللغات ماهدًا

(((

فكل ل�ضاٍن يف احلقيقة اإن�ضاُن

لك���ن اأدواردز مل يقب���ل نظري���ة ان�ضطار ال���ذات على 

اإطالقه���ا، وت���و�ضل اإىل اأن االزدواجي���ة اللغوية توؤدي اإىل 

منو »مظاهر خمتلفة« لنف�ض ال�ضخ�ضية، فحديث االإن�ضان 

با اأك���رث عاطفية وحميمية يف  باللغ���ة التي در�ضها يف ال�ضنِّ

الغالب م���ن حديثه باأي لغة اكت�ضبها بع���د ذلك، وانتماوؤه 

يظه���ر يف لغت���ه التي در�ضه���ا يف البداية اأك���رث مما يظهر 

 والح���ظ اأدواردز اأن م���ن يتعلم���ون لغت���ن 
(((

يف غريه���ا.

يف الطفول���ة يكون���ون اأكرث اإتقانا لهما مم���ن يتعلمون لغة 

واح���دة يف الطفولة ث���م يكت�ضبون اأخرى فيم���ا بعد، لكنه 

ت���و�ضل اإىل اأن تعلم لغتن يف الطفولة ينتج ال حمالة نوعا 

م���ن االرتباط العاطف���ي باإحدى اللغت���ن والثقافتن اأكرث 

 وخت���م اأدواردز درا�ضته القيمة عن اللغة 
(((

من االأخرى.

والهوي���ة ببيان اأن اأهم حتد مرتب���ط باالزدواجية اللغوية 

 
(((

ي االنتماء. هو حتدنِّ

وه���ذا النقا�ض ب�ضاأن اللغة وال�ضخ�ضية واالنتماء على 

ق���در كبري م���ن االأهمي���ة ملو�ضوعنا ه���ذا. ف����ضواء اأخذنا 

ب���راأي كوَفْن حول ان�ضطار الذات، اأو ب���راأي اأدواردْز حول 

»االرتباط العاطفي« باللغة، ف���اإن الثمرة العملية واحدة، 

وهي احلاجة اإىل اأن تكون لغة التعليم -يف مراحله االأوىل 

على االأقل- باللغ���ة االأم، ل�ضمان االرتباط العاطفي بها، 

واالنتماء اإىل االأمة الناطقة بها. 

ومع ذلك فاإن اللغوين املعا�ضرين ال يرون االزدواجية 

اللغوي���ة خطرا على الفرد اأو قي���دا عقليا عليه، بل يرونها 

منتج���ة للمرونة العقلي���ة والرثاء الثقايف. بي���د اأن ترتيب 

بدون  �ضادر،  دار  )بريوت:  احللي  الدين  �شفي  ديوان  احللي،  الدين  �ضفي   (3(
تاريخ(، �ض 669.

(4(  Edwards, p. 24.
املرجع نف�ضه، �ض 252.  (5(
املرجع نف�ضه، �ض 255.  (6(
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العن���ا�ضر املكون���ة لظاه���رة االزدواجي���ة ه���و التحدي يف 

الدول العربية اليوم. فلي�ض املطلوب التنكر لقيمة اللغات 

ع  االأجنبية وفائدتها الثقافية والعملية، واإمنا املطلوب و�ضْ

�ضي���ا�ضات تربوية جتعل هذه اللغ���ات اإثراء للهوية العربية 

ال بديال عنها، والحق���ًة بها ال �ضابقًة عليها. فالفرق كبري 

ب���ن االزدواجي���ة االإيجابية الت���ي تفتح مناف���ذ الثقافات 

العاملي���ة، واإحالِل لغة اأجنبية م���كان اللغة االأم يف االإدارة 

اأو يف املدر�ضة. وقد يكون من املفهوم اأن ت�ضطر اأقلية اإىل 

تعلم لغ���ة االأكرثية التي تعي�ض ب���ن ظهرانيها، فاالأقليات 

ط  قلَّم���ا ت�ضتغني عن هذا النمط م���ن التكيف. اأما اأن تفرنِّ

اأغلبي���ة يف لغتها خ�ضوعا لتاأث���ري خارجي فهو خنوع ذليل 

وتفريط �ضنيع ال معنى له.

وهك���ذا ميكن الق���ول بوجود منطن م���ن االزدواجية 

اللغوي���ة: ازدواجية اإثراء وازدواجي���ة ان�ضطار. وما يهدد 

الهوي���ة العربي���ة واالن�ضج���ام االجتماع���ي داخ���ل ال���دول 

العربية لي�ض تعلُّم الفرد اأكرث من لغة بعد اإتقان لغته االأم، 

فذلك اإثراء �ضروري للذات. واإمنا اخلطر يف االزدواجية 

م  االن�ضطاري���ة الت���ي ت�ْضط���ر ذات الفرد �ضطري���ن، وتق�ضنِّ

املجتم���ع اإىل طوائف لغوي���ة ال يفهم بع�ضه���ا بع�ضا، على 

نح���و ما حدث بتاأثري من اللغ���ة الفرن�ضية يف بع�ض اأقطار 

املغ���رب العربي، ويو�ضك اأن يتك���رر يف بع�ض دول اخلليج 

ي مناهج  العربي���ة الي���وم، بعد اأن اندف���ع بع�ضه���ا اإىل تبننِّ

التعليم االأمريكية باندفاع وارجتال، ودون اتخاذ الو�ضائل 

ه  الالزمة ل�ضيانة اللغة العربي���ة والهوية العربية. وقد نبَّ

عزمي ب�ضارة على خماطر هذا االأمر، وما �ضيقود اإليه من 

ل الفئات االجتماعية  ان�ضط���ار الذات العربية، الأنه »يح���ونِّ

املتفاوتة طبقيا اإىل ثقافات، تكاد تكون �ضعوبا تتكلم لغات 

خمتلف���ة، وتتباين يف الف�ضاء الثق���ايف والذوق والعاطفة، 

وحت���ى يف روح الدعابة«، وتو�ضل ب�ضارة اإىل اأن هذا االأمر 

 
(((

ة بن ثقافتن متباينتن.« »زَرع بذوَر نبتِة �ضقاٍق �ضامَّ

����ض ال���داء يف احلالة  وكان مال���ك ب���ن نبي ق���د �ضخَّ

الوحدة  درا�ضات  مركز  )بريوت:  اأيامنا  يف  عربيا  تكون  اأن  ب�ضارة،  عزمي   (1(
العربية، 2009)، ص 55، 56.

اجلزائرية منذ عقود، فالحظ اأن: »البالد مل تعد حتتوي 

نخبتن )فق���ط(، واإمن���ا متمعْن مرتاكب���ْن، اأحدهما 

ميثل البالد يف وجهها التقليدي والتاريخي، والثاين يريد 

�ضنع تاريخها ابتداء من ال�ضفر... فاملجتمعان يتحدثان 

ل مالك بن نب���ي اإىل التمييز   وت���و�ضَّ
(((

بلغت���ن خمتلفن«

���اءة وذلك حن »ت�ضب���ح ازدواجية  ب���ن االزدواجي���ة البنَّ

 وازدواجية 
(((

رًا ُيعيد احلركة للعامل الثقايف،« اللغة مَفجنِّ

مدم���رة وذلك حيث »ازدواجية اللغ���ة لي�ضت فقط مرد 

���ر، بل هي اأك���رث من ذلك ديناميْت ُق���ِذف يف العامل  مفجنِّ

 وهذا االن�ضطار ُي�ْضفر عن »عامَل ثقايف خليٍط 
(((

الثقايف.«

غري متجان����ض، حيث ال ت�ضتطي���ع فكرٌة اأن تنبث���ق موؤمنًة 

(((

بنف�ضها.«

اأثر البيئة اللغوية

لقد الحظ اأدواردز اأن اأغلب النقا�ضات ب�ضاأن اللغة يف 

الغ���رب لي�ضت نقا�ضا الأمور لغوي���ة، واإمنا هي يف جوهرها 

 وهكذا يج���ب اأن تكون. لذلك 
(((

نق���ا�ض لق�ضية الهوي���ة،

ف���اإن من املفاهيم املتداولة اليوم يف علم االجتماع اللغوي 

مفه���وم »البيئ���ة اللغوي���ة« اأو »بيئ���ة اللغة.« فق���د ا�ضتعمل 

بي���رت موهلهاو�ْضل���ر م�ضطلح »البيئة اللغوي���ة« يف درا�ضته 

لظاه���رة االندث���ار الت���ي حاق���ت بلغ���ات �ضع���وب املحيط 

اله���ادي االأ�ضلية حتت وط���اأة مائتي عام م���ن اال�ضتعمار 

االأوربي ب����ضكل »مثري لالكتئ���اب« ح�ضب تعب���ريه. واأرجع 

موهلهاو�ْضل���ر �ضبب ذل���ك االندث���ار اإىل االأنانية واجلهل 

 كما ا�ضتعم���ل دار�ضون 
(((

ل���دى امل�ضتعمري���ن االأوربي���ن.

اآخرون مفهوم »البيئة اللغوية« مبعان متقاربة تتناول كلُّها 

اأث���َر ال�ضياق االجتماع���ي وال�ضي���ا�ضي يف ا�ضتعمال اللغات 

الفكر،  دار  مالك بن نبي، م�شكلة الأفكار يف العامل الإ�شالمي، ط ) )دم�ضق:   (2(
2002)، �ض 141.

املرجع نف�ضه، �ض 138.  (3(

املرجع نف�ضه، �ض 139.  (4(
املرجع نف�ضه.  (5(

(6(  Edwards, p. 63.
(7(  Peter Mühlhäusler, Linguistic Ecology: Language Change 

and Linguistic Imperialism in the Pacific Region (London: 
Routledge, 1996(, p. 311.
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حتفي���زًا اأو تثبيطا، وحتى تاأث���ري ذلك ال�ضياق على حتوير 

  
(((

اللغات وتعديل بنيتها.

ويت�ضمن مفه���وم بيئة اللغة مع���اين تكيُّف اللغات مع 

ال�ضياق���ات املختلف���ة، و�ضراعه���ا م���ن اأجل البق���اء. فقد 

يك���ون ال�ضي���اق االجتماعي وال�ضي���ا�ضي والثق���ايف مواتيا، 

وق���د ال يكون كذل���ك. فال متوت اللغة لن����ضوب مفرداتها 

اأو جف���اف مازاتها، واإمنا متوت مب���وت اأمتها حتت قهر 

الظ���روف االجتماعية وال�ضيا�ضية، كم���ا الحظ ابن حزم 

فيم���ا اأوردناه من قول���ه �ضابقا. وت�ضم���د اللغات ب�ضمود 

االأمم الناطق���ة به���ا يف معركة احل����ضارة، متاما كما هو 

احل���ال يف ع���امل االأحياء. وم���وت اأي لغة ب�ضري���ة خ�ضارة 

للب�ضري���ة كله���ا، الأن »كل لغة متوت حترمن���ا من اكت�ضاف 

ن����ضق حمدد وخم�ضو�ض من منظوم���ات العقل الب�ضري، 

 
(((

حيث تتوالج املقومات اللغوية والنف�ضية واالإدراكية.«

اإن الزح���ام ب���ن اللغ���ات على امل����ضرح الب����ضري اأمر 

طبيعي، لكن هذا الزحام يتحول اأحيانا �ضراعا وجوديا، 

في�ضف���ر ع���ن فناء بع�ض اللغ���ات واندثاره���ا. واأهم �ضبب 

« يناف�ضها يف  يف تراج���ع اللغة هو وج���ود »جاٍر لغوّي ق���ويٍّ

 وي�ضتجيب النا�ض ع���ادة لل�ضغط على 
(((

معركة احلي���اة.

لغته���م االأّم باإح���دى ط���رق ث���الث: اإم���ا بالتخل���ي عنها، 

اأو بتحويره���ا، اأو بالت�ضب���ث به���ا اأك���رث. ويج���ادل بع����ض 

ال���دار�ضن الغربين باأن تو�ضع اللغ���ات الكربى والتهامها 

لغ���اٍت اأ�ضغَر منها ال يخلو من فوائ���د عملية، منها تراكم 

اخلربة االإن�ضانية بلغات معدودة، مما يجعل الفرد قادرا 

عل���ى احل�ضول عليها بتعلم تلك اللغات. لكن هذا املنطق 

ينطل���ق من اعتبار اللغة م���رد اأداة للتوا�ضل والتو�ضيل، 

بينم���ا اللغة -يف احلقيق���ة- هوية من الهوي���ات املركزية 

يف حي���اة االإن�ضان. وم���ن الوا�ضح اأن »م���وت اأي لغة يعني 

عن مفهوم البيئة اللغوية وظالله املختلفة، راجع مثال:  (1(
 Salikoko Mufwene, The Ecology of Language Evolution 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2003(, p. 153.

امل�ضدي، �ض 389.  (2(
(3( Edwards, p. 247.

 ولتفادي 
(((

�ضي���اع جزء من الرتاث الب����ضري اإىل االأبد.«

 
(((

هذه اخل����ضارة ظهرت مق���والت مثل »حق���وق اللغات«

(((

و«االأخالق اللغوية.«

كان���ت لغة الع���رب من اللغ���ات العاملية الك���ربى التي 

ب  ابتلع���ت عددا م���ن لغ���ات االأمم االأخ���رى يف �ضكل تعرُّ

���رت فيه���ا واأْثرْته���ا م���ن خالل  كام���ل لتل���ك االأمم، اأو اأثَّ

ي  اقرتا�ض تل���ك اللغات من مفردات اللغة العربية، اأو تبننِّ

�ضَيغه���ا النحوي���ة وال�ضرفية. وم���ن اللغات الت���ي اأْثْرتها 

اللغ���ة العربية واأثرت فيها تاأثريا عميق���ا: اللغة الفار�ضية 

والرتكية واالأوردية، وغريه���ا من لغات ال�ضعوب امل�ضلمة. 

ومنه���ا اأي�ضا اللغة الِعرْبية الو�ضيطة التي ا�ضتمدت بنيتها 

النحوية من بنية النحو العربي. 

وق���د اأدرك املزروع���ي »الطبيع���ة االندماجي���ة للغ���ة 

 حي���ث اإن اأي ناطق بها يتح���ول عربيا ب�ضكل 
(((

العربي���ة«

تلقائ���ي، وذلك بخالف اأمم اأخرى متايز فيها العرق عن 

اللغة متايزا وا�ضحا. واأنه بف�ضل االإ�ضالم حتولت العربية 

 
(((

يف الع�ضر العبا�ضي اإىل لغة متعددة االأعراق واالأوطان.

وقد �ضاعدت هذه الطبيعة االندماجية اللغة العربية على 

ب، وا�ضتيعابهم يف  ك����ضب كثري من االأقوام ال�ضاعن للتعرُّ

الء، ال م�ضتعربن  �ضَ
ُ
ف�ضائه���ا الثقايف باعتبارهم عرب���ًا اأ

دخ���الء، فاأ�ضبح »البي���ان« كافيا عن »البين���ات« على حدنِّ 

قول اأحد ال�ضعراء ال�ضناقطة: 

ف�ضاحُتنا ��ت  دلَّ ح���َضٍن  َبِني  ��ا  اإنَّ

ننت�ِضُب العرباء  العرب  اإىل  ��ا  اأنَّ

عرٌب ��ن��ا  اأنَّ ب��ي��ن��اٌت  ت��ق��ْم  مل  اإن 

(((

عرُب اأنَّنا  بياٌن  الل�ضان  ففي 

املرجع نف�ضه، �ض 239.  (4(
)5)   املرجع نف�ضه، �ض 238.

(6( Denis Ingram Cunningham and Kenneth D. E. Sumbuk, La -
guage Diversity in the Pacific: Endangerment and Survival 
(Clevedon, UK: Multilingual Matters Ltd, 2006(, p. xi.

(7( Alamin M. Mazrui, English in Africa after the Cold War  
(Clevedon,  UK:  Multilingual Matters Ltd., 2004(, p. 27-28.

املرجع نف�ضه، 123.  (8(
العربية  املنظمة  )تون�ض:  والرباط  املنارة  �شنقيط:  بالد  النحوي،  اخلليل   (9(

للرتبية والثقافة والعلوم، 1987)، ص 286.
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املَلكة والتخطيط اللغوي 

لكن زمان التو�ضع االن�ضياب���ي للغة العربية -كما كان 

خالل التاري���خ االإ�ضالمي ما قبل الع����ضور احلديثة- قد 

انته���ى، اإذ واجه���ت العربي���ة عائقن جدي���ن يف الع�ضر 

احلدي���ث مل تواجههم���ا يف الع�ضور القدمي���ة. فالتحدي 

االأول ه���و ظه���ور االأيديولوجي���ات القومي���ة يف ال�ضع���وب 

امل�ضلم���ة، مما دفع هذه ال�ضعوب اإىل احلر�ض على لغاتها 

ب الطوعي الذي كان  االأ�ضلي���ة، والتخلي عن م����ضار التعرُّ

ع مط���رد طيل���ة التاري���خ االإ�ضالمي تقريب���ا. اأما  يف ت���و�ضُّ

التح���دي الث���اين فهو اقتح���اُم اللغ���ات االأوربي���ة الف�ضاء 

التاريخ���ي ال���ذي كانت العربي���ة مهيمنة علي���ه، واحتالُل 

ج���زء كبري منه، والدخول يف مناف����ضة مريرة مع العربية 

على اأر�ضها. وهذا االخرتاق هو اأكرب حتد للهوية العربية 

واللغة العربية اليوم. 

وقد الحظ املزروعي اأن بع�ض النخب العربية وجدت 

يف اللغ���ات االأوربي���ة متَّ�ضع���ًا م���ن القول يف اأم���ور مل يْعتد 

الن���ا�ض احلدي���ث فيها باللغ���ة العربية، لك���ن تلك النخب 

ت يف �ضبيل ذلك -وبطريقة اأنانية- بامل�ضلحة العامة  �ضحَّ

 وهك���ذا طغ���ت نرج�ضية النخ���ب املتغربة، 
(((

ملجتمعه���ا.

وا�ضتعالوؤها عل���ى متمعاتها، عل���ى م�ضالح املجتمعات 

وم�ضتقبل ح�ضارتها. ويف ظل هذا الواقع اجلديد اأ�ضبحت 

اللغة العربية مهددة داخل ف�ضائها اجلغرايف والتاريخي، 

حتى يف موطنها االأ�ضلي، �ضبه اجلزيرة العربية!

ومن املالحظات الثمينة التي تركها لنا ابن خلدون اأن 

اللغة -باعتبارها مَلكًة مكت�ضب���ًة- ال يتقنها املتعلم متاما 

اإذا �ضبقتها لغة اأخ���رى، ذلك اأن »املَلكة اإذا �ضبقْتها مَلكة 

 
(((

اأخ���رى يف املحل فال حت����ضل اإال ناق�ضًة خم���دو�ضًة.«

وتلك مالحظة مهمة يحتاج العاملون يف ر�ضم ال�ضيا�ضات 

اللغوي���ة والتخطي���ط اللغ���وي اأخذه���ا يف احل�ضب���ان. كما 

ا�ضتك���ى ابن خلدون م���ن اأن  البيئة اللغوي���ة يف احلوا�ضر 

العربي���ة يف عهده مل تعد ُملهمة ملن يري���د ا�ضتيعاب اللغة 

(1(  Mazrui, p. 111-112.

ابن خلدون، ج 1، �ض 777.  (2(

العربي���ة، فق���ال: »واليوَم الواح���ُد من العج���م اإذا خالط 

اأه���ل الل����ضان العربي باالأم�ضار ف���اأول ما يجد تلك امللكة 

  وما 
(((

املق����ضودة من الل����ضان العربي ممتحية االآث���ار.«

ذك���ره ابن خل���دون من ا�ضتعج���اٍم لدى ع���رب احلوا�ضر 

القدمي���ة ال ُيق���ارن با�ضتعجام العرب الي���وم. فما كان يف 

اأي���ام ابن خل���دون مرد �ضي���اع للملكة اللغوي���ة العربية، 

ب�ضب���ب االمتزاج الطبيعي لالأع���راق يف اأح�ضاء احل�ضارة 

االإ�ضالمية اأ�ضبح اليوم اأقرب اإىل الغزو اللغوي واالجتياح 

الثقايف. 

ولتف���ادي ان�ضط���ار ال���ذات اأو ا�ضمحالله���ا بداأت يف 

الع�ضر احلدي���ث ظاهرة التخطيط اللغ���وي الذي ترعاه 

احلكومات اأو امل���وؤ�ض�ضات االأكادميية. وهي ظاهرة تعك�ض 

م�ضت���وى التناف����ض والزحام ب���ن اللغات، و�ضط���وة بع�ض 

اللغ���ات على بع����ض يف ع���امل التداخل ال���دويل املعا�ضر. 

ويه���دف التخطي���ط اللغ���وي اإىل متك���ن اللغ���ات املحلية 

م���ن ال�ضمود اأمام اللغ���ات املناف�ضة، من خ���الل اإثرائها 

باملفردات وامل�ضطلحات اجلديدة دون اأن تفقد طبيعتها، 

اأو تنف����ضل ع���ن ما�ضيه���ا وم���ا حتمل���ه من ت���راث ثقايف 

واأخالقي وقيمة رمزية وتاريخية الأهلها.

وتكم���ن اأهمي���ة التخطيط اللغ���وي يف اأن���ه ُيعن على 

اجتناب االرجتال يف تداول االألفاظ وامل�ضطلحات، وميّكن 

اللغة م���ن املحافظة عل���ى قواعدها النحوي���ة وال�ضرفية 

واالإمالئية مع التجدد والتو�ضع الذي يحفظها من اجلمود 

واملوت. ويجمع التخطيط اللغوي عادة بن املنهج الو�ضفي 

واملنهج املعياري، فهو ينطلق من و�ضف املمار�ضة اللغوية، 

ثم ينتهي بتو�ضي���ات تتحول اإىل �ضيا�ضات. وحرا�ضة اللغة 

م���ن الدخي���ل واحلر�ض عل���ى نقائها هو نوع م���ن حرا�ضة 

ح���دود جماعة ب�ضرية م���ن انتهاك اجلماع���ات االأخرى، 

و�ضيانة هويتها من االخرتاق. 

عل���ى  باجلدي���دة  اللغ���وي  النق���اء  فك���رة  ولي����ضت 

الع���رب، ب���ل رمب���ا كان الع���رب يف امل���ا�ضي اأ�ضدَّ االأمم 

ح���ر�ضا يف ه���ذا امل�ضم���ار، فل���م يكت���ف علم���اء اللغة يف 

)3)  املرجع نف�ضه.
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التاري���خ العربي بالت�ضدد يف ق�ضاي���ا اللحن حتى اتهمهم 

(((

اللغوي���ة« ب�«االأ�ضولي���ة  املعا�ضري���ن  الباحث���ن   بع����ض 

)linguistic fundamentalism(  ب���ل حر�ضوا على 

اأن ي�ضتم���دوا املادة التي بنوا عليه���ا تقعيدهم اللغوي من 

م����ضادر نقية مل ت�ضْبه���ا �ضائبة. ف���كان الرتكيز على لغة 

ر يف عمق اجلزي���رة العربي���ة، واالبتعاد عن  قبائ���ل ُم����ضَ

لهجات القبائل العربية الت���ي تعي�ض يف اأطراف اجلزيرة 

العربي���ة، على تخوم االأمم غري العربية. قال ابن خلدون: 

»كانت لغ���ة قري�ض اأف����ضَح الّلغ���ات العربّي���ة واأ�ضرَحها، 

لبعده���م ع���ن بالد العج���م من جمي���ع جهاتهم. ث���مَّ َمن 

اكتنفهم من ثقي���ف وهذْيل وخزاعة وبني كنانة وغَطفان 

وبني اأ�ضد وبني متيم. واأّما َمْن َبُعَد عنهم من ربيعة وخلم 

ان واإياد وق�ضاعة وع���رب اليمن املجاورين  وجذام وغ����ضَّ

ة  الأمم الف���ر�ض وال���ّروم واحلب����ضة، فل���م تكن لغته���م تامَّ

امَلَلكة، مبخالطة االأعاجم. وعلى ِن�ْضبة ُبْعِدهم من قري�ض 

���ة والف����ضاد عند اأهل  حَّ كان االحتج���اج بلغاته���م يف ال�ضنِّ

(((

ناعة العربّية.« ال�ضّ

عل���ى اأن اأه���م غاي���ات التخطيط اللغوي ه���ي �ضمان 

نق���ل اللغة م���ن اجلي���ل ال�ضاب���ق اإىل اجليل الالح���ق، اإذ 

ب���دون ذلك تْنَبتُّ ال�ضل���ة الثقافية، ومتوت اللغة التي هي 

حا�ضن���ة الثقافة وقاَلب الهوية، وتتعمق القطيعة الثقافية 

بن االأحف���اد واالأج���داد. واأ�ضم���ُن و�ضيلة له���ذا االنتقال 

ه���ي اتخاذ اللغة االأّم لغة التعلي���م املبكر، فُيتقن االأطفال 

لغ���ة اآبائه���م واأمهاتهم يف عمر مبكر قب���ل درا�ضة اللغات 

االأخرى. وق���د اأحتَفنا ابن خلدون اأي����ضا بخواطر عميقة 

ع���ن خماط���ر �ضْب���ق الل����ضان الغري���ب اإىل ذه���ن الطفل 

العرب���ي فكتب: »اإذا تقدمْت يف الل�ضان َمَلكة الُعْجمة �ضار 

را يف اللغة العربية... اإال اأن تكون الُعجمة ال�ضابقة  مق����ضنِّ

 
(((

مل ت�ضتحكْم حن انتقل منها اإىل العربية.«

اأما من دفعت بهم ظروف احلياة اإىل تن�ضئة اأطفالهم 

(1(  Suleiman, p. 50.

)2)   ابن خلدون، ج 1، �ض765.
)3)   املرجع نف�ضه، ج1، �ض 751.

يف بيئة غري عربي���ة، ف�ضبقت العجمة اإىل األ�ضنتهم، فتقع 

عليه���م م�ضوؤولي���ة تعوي�ض ذل���ك بتعليمهم اللغ���ة العربية 

باجلهود الذاتية. وه���م واإن مل ي�ضتطيعوا اإك�ضابهم املَلكة 

وال�ضليق���ة العربية ي�ضتطيعون تعليمه���م من اللغة العربية 

ما ي�ضونهم من القطيعة الثقافية.

مظاهر التخطيط اللغوي

اإن بع����ض جوان���ب التخطي���ط اللغ���وي ذات طبيع���ة 

�ضيا�ضي���ة وقانوني���ة، مثل اإع���الن لغة ما لغ���ة ر�ضمية لبلد 

ع األفاظ  رفة، مث���ل و�ضْ بعين���ه؛ وبع����ض جوانبه لغوي���ة �ضِ

للتعبري عن املخرتعات وامل�ضطلحات اجلديدة. ويرتاوح 

االأم���ر يف هذه احلالة االأخرية بن ابت���كار لفظ جديد مل 

يكن له وجود يف اللغ���ة، واإحياء لفظ قدمي باإ�ضفاء معنى 

جدي���د عليه، اأو بتغيري �ضيغة اللفظ االأجنبي لين�ضجم مع 

اأوزان اللغ���ة امل�ضتهَدف���ة، ثم اعتماده لفظ���ًا اأ�ضياًل فيها، 

وه���ذا ما يدع���وه العلم���اء االأقدم���ون يف ال�ضي���اق العربي 

»التعريب.« ثم تاأتي بعد ذلك مرحلة ن�ضر اللفظ اجلديد 

وبّثه بن النا�ض، وهو عمل يتجاوز املظهر اللغوي اإىل عامل 

التخطيط الرتبوي وال�ضيا�ضات الثقافية واالإعالمية. 

واأهم و�ضائط التخطيط اللغ���وي يف الع�ضر احلديث 

هي: املجام���ع اللغوي���ة، والقوامي����ض، واملج���الت اللغوية 

املتخ�ض�ضة. وتعترب االأكادميي���ة الفرن�ضية التي تاأ�ض�ضت 

ع���ام 1635 النموذج الذي ن�ضجْت عل���ى منواله املجامُع 

اللغوية احلديثة. وقد حتددت مهمة االأكادميية يف ال�ضهر 

على رعاية اللغ���ة الفرن�ضية من حيث الو�ضوح وال�ضال�ضة 

وح�ْضن الذوق. ث���م تو�ضعت ر�ضالتها لت�ضمل احلفاظ على 

نقاء اللغ���ة الفرن�ضية من الدخيل، وابت���كار امل�ضطلحات 

العلمية للتعبري عن الظواهر واملخرتعات اجلديدة. 

وعلى منوال االأكادميية الفرن�ضية يف باري�ض تاأ�ض�ضت 

عدة اأكادمييات فرن�ضية يف كندا منذ العام 1945، حاول 

م���ن خالله���ا �ضكان والي���ة َكبي���ْك ذوو االأ�ضول الفرن�ضية 

�ضيان���ة لغته���م وتراثه���م الفرن����ضي م���ن االأث���ر الطاغي 

لبح���ر الثقاف���ة االإنكليزية املحي���ط بهم. اأم���ا يف اإ�ضبانيا 
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فقد اأ�ض�ض امللك فيلي���ب اخلام�ض عام 1713 االأكادميية 

 (Real Academia Española( امللكي���ة االإ�ضباني���ة

لتجدي���د اللغة االإ�ضبانية واملحافظ���ة على نقائها ون�ضرها 

ع���رب الع���امل. وم���ع اال�ضتعم���ار االإ�ضباين لبل���دان اأمريكا 

الالتيني���ة وانت����ضار اللغ���ة االإ�ضبانية فيه���ا اأ�ضبحت لهذه 

االأكادميي���ة فروع يف العديد من تل���ك البلدان منذ القرن 

 
(((

التا�ضع ع�ضر.

اأم���ا اللغة االإنكليزية -التي اجتاح���ت العامل املعا�ضر 

كم���ا مل جتتْحه لغ���ة اأخرى- فال توجد له���ا مامع لغوية 

ت�ضع���ى اإىل حفظه���ا من الدخيل. وقد ذه���ب باحثون اإىل 

اأن ال�ضع���وب االأنكلو�ضك�ضونية مل تتحم����ض لفكرة املجامع 

نه م���ن �ضبٍط الإيق���اع اللغ���ة وقيٍد على  اللغوي���ة مل���ا تت�ضمَّ

منوها الطبيع���ي، الأنها ترى تلك القي���ود »نقي�ضًا للحرية 

 ونحن نرى اأن ا�ضتغن���اء اللغة االإنكليزية 
(((

االإنكليزي���ة.«

ع���ن املجامع اللغوية لي����ض مرد حترر م���ن القيود وولع 

باحلري���ة يف الثقافة االإنكليزية، ولكن���ه يرجع اإىل �ضطوة 

اأهله���ا وقوته���م احل�ضاري���ة يف الع���امل الي���وم، فا�ضتغناء 

االإنكليزية عن احلماية اللغوية �ضبيه با�ضتغناء املحتكرين 

االأثرياء عن قيود ال�ضوق. 

اإرادة  م�ضاأل���ة  اللغ���وي  التخطي���ط  ق�ضي���ة  وتبق���ى 

�ضيا�ضي���ة بالدرج���ة االأوىل، اأم���ا اجلوان���ب الفني���ة منها 

يها  فه���ي االأ�ضه���ُل حينم���ا تتوف���ر االإرادة ال�ضيا�ضي���ة لتبننِّ

وتطبيقه���ا. فالتخطيط اللغوي يخدم »غايات غري لغوية« 

 
(((

 فهو »جزء من الهن���د�ضة االجتماعية،«
(((

يف الغال���ب،

ولذلك فه���و ال يحقق غاياته دون دعٍم وج���دٍّ من ال�ضلطة 

ال�ضيا�ضية. وهنا ن���درك اأهمية البعد ال�ضيا�ضي من حمنة 

اللغة العربية اليوم. 

وي�ضتلزم التخطيط اللغوي الناجح تعاونا بن اأطراف 

ثالثة: اأ�ضحاب الق���رار ال�ضيا�ضي، واأه���ل اخلربة الفنية 

)1)   عن تاريخ هذه املجامع اللغوية ور�ضالتها، راجع:
Edwards, p. 216-220.

)2)   املرجع نف�ضه، �ض220.
(3(  Suleiman, p. 98.

(4(  Edwards, p. 228.

م���ن لغوين وعلماء اجتماع، ث���م عامة النا�ض الذين ال بد 

���اة. فانعدام احلزم  م���ن تقبُّله���م لل�ضيا�ضة اللغوي���ة املتبنَّ

ال�ضي���ا�ضي، و�ضع���ف اخلربة الفني���ة اللغوي���ة، والتجاوب 

ال�ضلب���ي من ط���رف عامة الن���ا�ض، كلها عوائ���ق قد تعوق 

التخطي���ط اللغ���وي. واأ�ضواأ عائ���ق هو اأن ينظ���ر جزء من 

املجتم���ع اإىل ال�ضيا�ضة اللغوية املتبن���اة باعتبارها �ضيا�ضة 

عدواني���ة ت�ضتهدف هويت���ه اأو لغته املتوارث���ة، كما يحدث 

اأحيانا يف املجتمعات ذات االأعراق واللغات املتعددة. ومن 

هنا يتاأكد الرتكيز على اأهمية االعرتاف بحق االختالف، 

وح�ضن اإدارة الهويات اللغوية املتعددة يف املجتمع. 

ومبا اأن اأهم جوانب التخطي���ط اللغوي لي�ضت لغوية، 

بل هي �ضيا�ضات ثقافي���ة، فاإن البداية ال�ضليمة للتخطيط 

اللغوي هي وجود �ضيا�ضات تدعم اللغة املحلية وت�ضعى اإىل 

املحافظة عليها. اأما اإن وقع انف�ضام بن �ضيا�ضات الدول 

واخلط���ط اللغوية التي تتقدم به���ا االأكادمييات واملجامع 

اللغوية ف���اإن النتائج �ضتكون زادًا نظري���اًّ جمياًل ال اأثر له 

يف الواق���ع االجتماعي والثقايف. وه���ذا ما حدث جلوانب 

م���ن اجلهد النظري العظيم الذي اأنتجته املجامع اللغوية 

العربية. 

اقا  ويف الب���الد العربي���ة كان اإبراهي���م اليازج���ي �ضبَّ

بالدع���وة اإىل تاأ�ضي�ض ْممع للغة العربية، وقد بذل جهدا 

م�ضني���ا يف ا�ضتحث���اث النخبة امل�ضرية عل���ى اال�ضطالع 

 ومل تتحقق اأمنية اليازجي 
(((

مبهمة تاأ�ضي�ض هذا املجمع،

يف حيات���ه. لك���ن الق���رن الع�ضري���ن �ضهد مي���الد املجامع 

اللغوي���ة العربية يف �ضوري���ا )1919( والعراق )1921) 

وم�ضر )1932( واالأردن )1976( وال�ضودان )1990) 

ى مامع،  وفل�ضطن )2007(، اإ�ضافة اإىل هيئات ال ُت�ضمَّ

واإن كانت تقوم بالوظيفة ذاتها، مثل موؤ�ض�ضة بيت احلكمة 

يف تون�ض )1983). 

كما ت���اأ�ض�ضت هيئات اأخرى غايته���ا رعاية التعريب، 

(5(  Suleiman, p. 101. 
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والنه���و�ض باللغ���ة العربية، وتعميمه���ا يف التعليم. وبع�ض 

ه���ذه الهيئ���ات متفرع���ة ع���ن املنظم���ة العربي���ة للرتبية 

والثقاف���ة والعلوم، مثل مكتب تن�ضيق التعريب يف الرباط، 

ومعه���د اخلرطوم ال���دويل للغة العربي���ة، واملركز العربي 

للتعري���ب والرتجم���ة والتاألي���ف والن����ضر بدم����ضق. وق���د 

اأجمعت التو�ضيات ال�ضادرة ع���ن هذه املجامع والهيئات 

اإجماع���ا ال لب�ض فيه على �ضرورة اتخاذ اللغة العربية لغة 

التعليم، خ�ضو�ضا يف مراحله االأوىل. 

روا يف  وميك���ن القول بثقة اإن اللغوين العرب مل ُيق�ضنِّ

هذا امل�ضم���ار، فقد و�ضعوا ثمار فكره���م يف خدمة اللغة 

العربية. بيد اأن دعوات التعريب مل تْخُل من اأوجه �ضعف. 

اأولها اأنها مل توؤ�ضل مل�ضاألة التعريب تاأ�ضيال نظريا كافيا، 

بل ج���اءت دفاعا عن اللغة العربية، وتعبريا عن االعتزاز 

بالذات، دون ا�ضتدالل نظري كاف على العالقة بن اللغة 

والهوية كم���ا ك�ضفت عنها العل���وم االجتماعية املعا�ضرة. 

ق النظ���ري مل يحظ مبا ي�ضتحقه من االهتمام،  فهذا ال�ضنِّ

وق���د اأث���ر ذل���ك عل���ى ق���وة االإقن���اع الكامن���ة يف دعوات 

التعريب. 

وثاين اأوجه ال�ضعف يف جهود التعريب اأنها مل تنطلق 

م���ن روؤية اأ�ضمل مل�ضاألة الهوية يف �ضي���اق الدولة املعا�ضرة 

املتعددة االأعراق واللغات، ومل تقدم روؤية مركبة للمواءمة 

بن الهوي���ات اللغوية املتعددة. فاللغويون العرب العظماء 

موا حلوله���م اللغوي���ة -اأحيانا-  يف الع����ضر احلدي���ث قدَّ

م���ردًة من ال�ضي���اق ال�ضي���ا�ضي، ودون نظ���ر اإىل م�ضاألة 

التعدد العرقي واللغوي يف الدول العربية، وم�ضاألة ترتيب 

العالقة بن العربية واللغات العاملية االأخرى -التي يحتاج 

املجتمع تعلُّمها- وبينها وبن اللغات املحلية غري العربية. 

ومل يك���ن هذا تق�ضريا م���ن اللغوين الع���رب املعا�ضرين 

-على اأية حال-  بقدر ما كان خ�ضوعا منهم لقيود اأنظمة 

اال�ضتب���داد واالرجتال الت���ي كانت مهيمنة عل���ى م�ضائر 

الع���رب. وهذه الثغرة النظرية البنيوية يف جهود التعريب 

حتتاج اإىل �ضدها يف امل�ضتقبل. 

اإن�سافًا للغة ال�ساد

مهم���ا تكن التداب���ري القانونية والفني���ة حلماية اللغة 

ف���اإن ال���درع احلقيقي���ة الأي لغ���ة ه���ي حيوية االأم���ة التي 

تتحدثه���ا، واإ�ضهامها يف احل����ضارة االإن�ضانية. لكن يتعن 

عل���ى املجتمعات ال�ضعيفة على امل����ضرح الدويل –كما هو 

املجتمع���ات العربي���ة الي���وم- اأن حتمي ذاته���ا ولغتها من 

خ���الل التخطيط اللغوي، وخلق بيئ���ة لغوية منا�ضبة لنمو 

لغته���ا وتو�ضعها. فعدم التخطي���ط للغة االإنكليزية ظاهرة 

ا�ضتثنائية ال يقا�ض عليها.

وم���ن امله���م يف التخطي���ط حلماي���ة اللغ���ة العربي���ة 

ورعايته���ا اأال يكون على ح�ضاب االعرتاف بلغات االأقليات 

غ���ري العربي���ة يف الع���امل العربي، مث���ل الك���رد واالأمازيغ 

وبع�ض القوميات االأفريقية وغريها، حتقيقا حلق اجلميع 

يف العدالة اللغوية، واإن�ضافا لالأكرثية ولالأقلية يف الوقت 

ذات���ه. ونحن نتفق هنا مع الفه���ري يف اأن »املدخل القوي 

لالعرتاف بحقوق االأقليات هو العدالة اللغوية والثقافية، 

 كما نتفق 
(((

مقرون���ة بالعدالة ال�ضيا�ضي���ة واالقت�ضادية.«

ه اللغات باالأفراد، واأكد اأن »لها  مع اأمن معلوف الذي �ضبَّ

 
(((

جميعها احلق يف احرتام كرامتها.«

لك���ن حتقي���ق العدال���ة لالأقلي���ات غ���ري العربي���ة يف 

الع���امل العرب���ي ال ينبغ���ي اأن يتجاه���ل حق���وق االأكرثيات 

العربية، فلي�ضت العدالة اللغوية مرادفة  لفكرة »امل�ضاواة 

 التي دع���ا اإليها هد�ضون. واإمن���ا تعني اإعطاء 
(((

اللغوي���ة«

كل ذي ح���ق حقه، وال ميكن –مبنطق العدالة التوزيعية- 

حتقيق امل�ضاواة بن لغ���ة االأغلبية ولغة االأقلية يف الف�ضاء 

الع���ام.  ب���ل ال ب���د م���ن اأخ���ذ املوازي���ن الدميغرافي���ة يف 

احل�ضبان كما تقت�ضيه العدالة التوزيعية، اإ�ضافة اإىل كون 

اللغ���ة العربية -باعتبارها لغة الوحي االإ�ضالمي- هي لغة 

كل امل�ضلم���ن اأي�ضا، مما مينحها رجحان���ا حتى يف اأعن 

الكثري من امل�ضلمن غري العرب. 

الفهري، �ض 49.  (1(
معلوف، �ض 119.  (2(

انظر: هد�ضون، �ض 300-295.  (3(
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ويحتاج حتقيق العدالة اللغوية للعربية يف بلدانها اإىل 

اجلم���ع بن احلما�ض والعقالني���ة، و�ضياغة حلول لق�ضية 

 ح�ضب تعبري 
(((

اللغ���ة العربية »يف غري فَزع وال امت���الء،«

امل�ضدي. فاحللول ينبغ���ي اأن تنطلق من اجلمع بن العقل 

والقلب، ب���ن االعتزاز  والتخطيط، بحيث ال تكون مرد 

حمّية للهوية، بل روؤية حكيمة حترتم الذات وحترتم االآخر، 

حي���ث »ال تناق����َض بن العل���م واالنتماء، وال ت����ضارَب بن 

 ومن هذا الباب فاإننا ال جند تناق�ضا 
(((

العقل واحلمية.«

بن �ضيانة لغة االأم ومتّلك اللغات االأجنبية النافعة لالأمة 

يف اإثراء ذاتها ويف التوا�ضل مع بقية الب�ضرية. 

عل���ى اأن االأمر ي�ضتلزم �ضي���ا�ضات لغوية �ضليمة ت�ضوغ 

اأولوياته���ا باإح���كام، وتخطيط���ا لغويا �ضدي���دا يحول تلك 

ال�ضي���ا�ضات اإىل وقائع. فمفتاح العدالة اللغوية يف ال�ضياق 

العرب���ي ه���و تبني �ضي���ا�ضات لغوي���ة حتقق اإتق���ان الل�ضان 

العربي، وحتقيق امللكة اللغوية العربية يف مراحل التعليم 

االبتدائي، ثم اإدخال اللغ���ات العاملية يف النظام الرتبوي 

بعد ذل���ك، مع ا�ضتم���رار التعلي���م الع���ايل بالعربية حتى 

ال تقع �ضحية زحام غري متكافئ.  

واخل���ال�ضة اأن���ه مهم���ا يكن م���ن جهد م�ضك���ور بذله 

اللغوي���ون الع���رب يف الع����ضر احلدي���ث، وم���ا قدموه من 

ثمرات فكرهم يف �ضبيل خدمة اللغة العربية، فاإن امل�ضاألة 

يف جوهرها تبقى م�ضاألة ق���رار �ضيا�ضي و�ضيادي اأوال، ثم 

م�ضاأل���ة هن���د�ضة اجتماعي���ة وتخطيط ترب���وي بعد ذلك. 

وقب���ل ه���ذا وذاك فاإن الق�ضي���ة ق�ضية عدال���ة اجتماعية 

ولغوي���ة، فاملدخ���ل اإليها يحتاج اأن يك���ون مدخال �ضيا�ضيا 

بنيوي���ا يواجه امل�ضكالت الهيكلي���ة يف املجتمعات العربية، 

واإدارة الهوي���ات املتعددة بعقالني���ة ور�ْضد، ورف�ض منطق 

الق���وة من طرف الغرب يف فر�ض لغاته على العرب، ونبذ 

منط���ق القوة يف �ضلة العرب بالقوميات االأخرى املوجودة 

يف الف�ضاء العربي. 

ُر وظيفة اللغات  ومفتاح الفالح يف ه���ذا ال�ضبيل ح�ضْ

امل�ضدي، �ض10.  (1(
)2)   املرجع نف�ضه، �ض 395.

االأجنبي���ة يف اإث���راء الذات والت���وا�ضل مع االآخ���ر، وعدم 

ال�ضماح لها بالتناف�ض مع اللغة العربية على ت�ضكيل �ضميم 

ال���ذات العربي���ة مبزاحمتها لها يف اأع���وام التعليم االأوىل 

تها  ويف االإدارات العام���ة. اأما ترك االأمور �ضائرة على اأعنَّ

يف ه���ذا املجال –على نحو ما ن���رى يف بع�ض دول املغرب 

العربي واجلزيرة العربية اليوم- فهو بداية انتحاٍر ثقايف 

طوعي، وا�ضت�ضالم مل�ضائَر باهتة.
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التدوين: بحث في العقل الكتابّي وحدوده
د مذكر نا�شر القحطاين 

جامعة احلدود ال�ضمالية –  اململكة العربية ال�ضعودية

Mng1434@gmail.com 

امللّخ�ص العربّي:

ته���دف ه���ذه الدرا�ضة اإىل تو�ضيح اأّن التدوين يف الثقافة العربّية ط���راأت عليه نقائ�ض ومل يكن دقيقا تاّما، ون�ضتند يف 

ه���ذا الب���اب اإىل البحث يف الكتابات التي اهتمت بالتدوين يف الثقافة العربّية. وميك���ن اأن نبّن للقارئ اأّن م�ضادرنا تتفّرع 

اإىل �ضربن، االأوىل م�ضادر منهجية، والثانية م�ضادر ا�ضتداللية. اأّما امل�ضادر املنهجّية؛ فهي املتون التي اأ�ضادت بالتدوين 

يف تاريخ الثقافة العربّية، و�ضن�ضتلهم منها ال�ضواهد الداّلة على وعي امل�ضّنفن القدامى باأهمّية هذه املرحلة؛ حتى نهتدي 

به���ا يف الربهنة على اأّن العق���ل العربّي كان على وعي بالتدوين الكتابّي. اأّما امل����ضادر اال�ضتداللّية؛ فهي الن�ضو�ض املدّونة 

لكّنها ت�ضوبها نقائ�ض، ويتخّللها ح�ضور املنطوق ومالحمه يف الن�ضو�ض املكتوبة. 

الكلمات املفتاحّية:  التدوين، العقل العربّي ، الن�ضو�ض املكتوبة.



Recording: A Research on the Written Mind and its Limits

Dr, Mazker Naceer Al Kahtany
Northern Border University
Kingdom of Saudi Arabia

Mng1434@gmail.com

Abstract: 
This study aims at revealing that recording in the Arabic culture involved drawbacks 

and lacked accuracy. It explores the researches that scrutinized recording in the Arabic 
culture, showing to the reader that our references are divided into two types: methodological 
and evidentiary resources. The former are the scripts which appreciated recording in the 
history of the Arab culture. Such texts provide us with significant evidence that illustrate 
early writers> awareness of the importance of this stage. This evidence also allows us 
to demonstrate that the Arab mind was aware of written recording. As for evidentiary 
references, they are the recorded texts which include drawbacks and inadequacies in 
terms of the presence of utterances and their aspects in the written texts.

Keywords: recording, Arab mind, written texts.
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مقدمة

اإّن ق���ارئ الدرا�ضات العربّية ي���رى اأّن م�ضاألة التدوين 

يف الثقاف���ة العربّية مل ت���در�ض بعناية ودّق���ة، واإن در�ضت 

فه���ي من باب مدح ه���ذه املرحلة باعتباره���ا مّثلت حتّوال 

يف بني���ة العق���ل العربّي بع���د مرحلة احلف���ظ واالرجتال، 

وتكم���ن اأهمّيـــة البحـــث يف تو�ضي���ح اأّن ال���درا�ضات التي 

اهتم���ت بالتدوين باعتباره مرحلة غ���ري مكتملة وت�ضوبها 

نقائ����ض ال جن���د له���ا �ضدى قدميا وحديث���ا. ومن خالل 

اطالعن���ا على الدرا�ضات العربية يف هذا الباب، راأينا اأّن 

جّله���ا تو�ضيف���ّي، ال يعمد اإىل املقارب���ة العلمّية التي تقّدم 

نتائ���ج جّيدة، ويع���ود ذلك اإىل يق���ن هوؤالء الكّت���اب باأّن 

الن����ضو�ض املكتوبة يف الثقاف���ة العربية مل ي�ضبها حتريف 

اأو نق�ض، ولكّن املتاأّمل يف بع�ض املتون بتمّعن يلحظ خلال 

يف تدوينه���ا، وهذا اأمر مّط���رد ال �ضّيما يف كت���ب االأخبار 

واالأدب، و�ضن�ضتدّل يف هذا ال�ضياق باأمثلة على ذلك. 

وم���ن اأه���ّم اأهـــداف البحـــث الك�ضف ع���ن جانب غري 

م���درو�ض يف ال���درا�ضات االأدبّية املع���ا�ضرة، فيم���ا يتعّلق 

بانتق���ال الن����ّض م���ن ط���ور احلف���ظ اإىل التدوي���ن، وهو 

طور قاب���ل للزيادة واحلذف والتك���رار واختالف ال�ضند، 

و�ضنمّث���ل له���ذا باأمثل���ة دقيقة م���ن الن����ضو�ض املكتوبة؛ 

اإذ ميكن القول اإّن التدوين هو مكّمل ثان للثقافة العربّية، 

وملّا كان الحقا لل�ضفوّي؛ فاإنه اأكرث دّقة وا�ضرت�ضاال، اإذ نّوع 

اأدوات الت���وا�ضل الكتابّي مع ظهور الورق، وتطّور املجتمع 

العربّي، وبلوغه فنون االأمم االأخرى يف حذق التدوين. 

وم���ن خالل هذه املقارب���ة �ضنتب���ّن اإىل اأّي مدى كان 

التدوي���ن حمكما يف الثقافة العربّي���ة االإ�ضالمّية؟ وماهي 

اأه���ّم نقائ����ضه؟  و�ضنعم���ل عل���ى حتلي���ل ه���ذه املقّدمات 

النظرّية باال�ضتدالل الدقيق، اعتمادا على منهج حتليلّي 

نقـــدّي؛ لن����ضل اإىل نتائج مقنع���ة، واأّما حمـــاور البحث 

ف�ضنق�ّضمها اإىل االإ�ضكاليات التالية:

❂ التدوين والأ�ش�س املنهجّية:

) اأ (التدوين وجذور الكتابة.

)ب( ال�ضعر اجلاهلّي 

❂ جدل التدوين والذاكرة :

) اأ ( نقائ�ض التدوين.

)ب( التدوين والتاريخ.

❂ اخلامتة وفيها اأهّم النتائج.

التدوين واالأ�س�ص املنهجّية

ن�ضع���ى يف هذا البح���ث اإىل م�ضاءل���ة التدوين العربي 

االإ�ضالمي���ة  العربّي���ة  الثقاف���ة  يف  اكتمال���ه  �ضريورة  يف 

ع���رب قرون طوال م���ن الّزمن، هذا التدوي���ن الذي ت�ضّكل 

تدريجّي���ا م���رورا بالطور ال�ضف���وّي االأّول، الذي هو مال 

اهتمامنا يف هذا البحث، واإّن بحثنا يف التدوين هو بحث 

يف اأهّم مكّونات الثقافة العربّية، التي من جتلياتها وجود 

، بيد 
(((

املكت���وب، وانت�ضاره، واعتب���اره اأهّم اأداة ت���وا�ضل

اأّن ه���ذا املكت���وب ارتكز على ثقافة �ضفوّي���ة لها مقّوماتها 

و�ضننها، وكانت �ضبب���ا يف ظهوره وتبلوره وجودته، وتكمن 

اأهمّي���ة ه���ذا البح���ث- يف نظرن���ا- يف اال�ضت���دالل عل���ى 

اأّن العق���ل الكتاب���ّي له خ�ضائ����ض بنيوّي���ة مفارقة للعقل 

 ،
(((

ال�ضفوّي، لكّنه مل ينف�ضل يف �ضريورته عن ال�ضفاهّية

ب���ل ظّل م�ضدودا اإليها ناهال من معينها؛ ويف هذا ال�ضياق 

�ضنق���ّدم اال�ضتدالالت على هذا بن����ضو�ض خمتلفة، ومّما 

جت���در االإ�ضارة اإلي���ه اأّن التدوين ا�ضط���الح قدمي وّظفناه 

يف البح���ث، وه���و ي���وازي الكتاب���ة باعتب���اره م�ضطلح���ا 

مت���داوال يف الثقاف���ة العربي���ة، �ضواء عند قدم���اء النقاد 

، اأّم���ا االإ�ضكاليات املتفّرعة عنه التي نروم 
(((

اأو املحدثن

تدقيقه���ا و�ضرحه���ا فقد ح�ضرناه���ا يف العق���ل الكتابي، 

وهو م�ضطل���ح غربّي يعترب اأ�ضا�ض التدوين ومرتكزه، وله 

ل فيه���ا القول تباعا، ولكّنها تظل  حدود ونقائ�ض �ضنف�ضّ

متمعة من�ضّدة اإىل املرحل���ة ال�ضفوّية. فال�ضعر اجلاهلّي 

قب���ل اأن يدّون ويكت���ب يف املجّل���دات مّت تداوله حفظا من 

)1)  انظر، ابن خلدون، املقّدمة، دار اجليل، بريوت. )ف�ضل اأنواع ال�ضنائع(
)2)  والرت اأوجن، ال�ضفاهّية والكتابّية، �ضل�ضلة عامل املعرفة، عدد 182، ترجمة ح�ضن 

البنا عز الدين، 1994.

)3)  انظر، حممد عابد اجلابري، تكوين العقل العربي، ج1، مركز درا�ضات الوحدة 
العربّية، بريوت لبنان، 2009.
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ال�ضل���ف اإىل اخللف، وملّا كتب ط���راأت عليه نقائ�ض منها 

االنتح���ال والتزّيد، اأّما الن�ضو�ض النرثّية فقد طراأ عليها 

حتّول عن���د كتابتها، فهي يف االأ�ضل نت���اج �ضفوّي، بيد اأّن 

مقت�ضيات املرحلة التاريخّية حّولتها اإىل ن�ضو�ض مكتوبة؛ 

حلفظها من التلف وال�ضياع. و�ضن�ضعى اإىل تقدمي م�ضادر 

معرفي���ة خمتلف���ة لال�ضت���دالل به���ا على حم���اور البحث 

واأهدافه، وذلك باإيراد اأمثلة من كّل مادة معرفّية، وبيان 

م���دى �ضلتها بال�ضف���وّي، كما اأّن الكت���ب النظرّية يف هذا 

الب���اب مهّمة لنا ملا حتويه من تاأ�ضي���ل مفهومّي ومنهجّي 

للم�ضاألة؛ لذلك �ضيتداخل يف البحث اجلانب النظري مع 

اجلان���ب التطبيقّي، �ضعي���ا اإىل اال�ضتجابة للبحث العلمّي 

ومتطّلباته. 

تعت���رب الثقاف���ة العربّية من ب���ن الثقاف���ات الكتابّية، 

ولكّن هذه ال�ضمة الكتابّية مل تكت�ضبها اإاّل بعد م�ضّي حقبة 

م���ن املرحل���ة ال�ضفاهّي���ة، واإّن دار�ض ال�ضفاهّي���ة العربّية 

ال ميكن اأن ينكر ما لهذه املرحلة من مزايا معرفّية جّمة، 

ولعّل اأهّمها ال�ضعر اجلاهلّي الذي يعترب من اأهّم املقّومات 

املعرفية للثقافة العربّية، ومن خالل هذا ال�ضعر مّت اإر�ضاء 

�ضنن ال�ضع���ر العرب���ّي الف�ضيح، وما يفي����ض به من تخييل 

و�ضور واأ�ضلوب لغوّي فريد، وقد كانت قناة احلفاظ عليه 

ه���ي ال�ضماع واحلفظ اإىل اأن دّون وحفظ يف الورق، وهذا 

 رغ���م اأّن اآراء اأخ���رى تذهب عك�ض 
(((

هو ال���راأي ال�ضائد

ه���ذا الت�ضور، وترى اأّن ال�ضعر اجلاهلّي �ضعر مّت انتحاله، 

وال ميّت ب�ضلة اإىل احلقبة اجلاهلّية، وقد قّدم طه ح�ضن 

يف كتاب���ه ال�ضعر اجلاهلّي اأدّل���ة وبراهن على نظريته يف 

. واإّن تقدمينا لل�ضع���ر اجلاهلي م�ضدرا 
(((

ه���ذا ال�ضي���اق

اأّول للحدي���ث عن التدوي���ن يف الثقافة العربّي���ة يعود اإىل 

قيم���ة ه���ذا االإرث، اإذ اإّن حقب���ة التدوي���ن عن���د الع���رب 

اهتم���ت بال�ضعر باعتباره م����ضرتكا رمزّيا، ومرجعا للقيم 

والتقالي���د التي داأب العرب عليه���ا، كما اأّن التدوين اهتّم 

)1)  نا�ضر الدين االأ�ضد، م�ضادر ال�ضعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية، دار اجليل، 
بريوت لبنان، 1988.

)2)  طه ح�ضن، يف ال�ضعر اجلاهلّي، دار املعارف للطباعة والن�ضر. دت.

بتقييد ال�ضرية النبوّية، وه���ذا يعود اإىل �ضرورة احلفاظ 

عل���ى الدين و�ضون���ه بت�ضجيل �ضري ال�ضحاب���ة والتابعن. 

ومل ي�ضتثن التدوي���ن االأدب ب�ضروبه املختلفة، وغري ذلك 

م���ن املعارف الوافدة التي نقلها املرتجمون اإىل احل�ضارة 

العربّي���ة، وكان م�ضدرها االأ�ضا�ضّي اليونان، وهي معارف 

، بيد اأّن 
(((

يف الفل�ضفة واملنطق والفلك والطب والكيمياء

ال���ذي يهّمنا يف احلديث ع���ن التدوين هو التحّول يف بنية 

العقل العربّي على م�ضت���وى اأنظمة التوا�ضل وقنواته، من 

اأنظمة تق���وم على ال�ضماع واحلف���ظ والرتديد اإىل اأنظمة 

اأكرث دّقة و�ضبطا الأّن مرتكزها الكتابة، واإّن متتّبع الكتابّية 

العربّية ال يكاد يج���د اإاّل احلّد االأدنى من امل�ضّنفات التي 

اهتمت باجلان���ب النظرّي مل�ضاألة التدوي���ن، وقّدمت كتبا 

معروف���ة يف كيفّي���ة هذا االنتق���ال وم�ضتويات���ه وتاأثريه يف 

املعارف ويف بني���ة العقل العربّي اإجم���اال، وهذا يعود اإىل 

اأّن العقل العربّي قد اهتّم بالت�ضنيف واجلمع، دون اإيالء 

اجلوانب املنهجّي���ة والنظرّية القيمة نف�ضه���ا التي اأوالها 

للجمع والنقل.

اإّن التدوين بو�ضفه انتقاال معرفّيا يف الثقافة العربّية 

يحت���اج اإىل ح���ّد مفهوم���ّي، وال يعنين���ا يف ه���ذا ال�ضي���اق 

التف���ا�ضري اللغوي���ة واال�ضطالحي���ة؛ فهي م���ن املعلوم يف 

املعاج���م واملو�ضوع���ات ب���ل يعنينا املفه���وم الوظيفي لهذا 

امل�ضطل���ح بو�ضفه م�ضطلح���ا دااّل يف تاري���خ االأفكار، اإذ 

التدوي���ن يك����ضف عن املتغ���رّي يف عالقة االإن����ضان العربّي 

بالكتاب يف فرتة حم���ّددة من تاريخ الثقافة العربّية، ويف 

هذا املنحى ي�ضري اأحد الباحثن » لئن اتفقت اأغلب االآراء 

عل���ى اإرجاع م�ضاأل���ة التدوين اإىل الق���رن الثاين للهجرة، 

ال���ذي ميّثل بح�ضبها تاريخ���ا النطالقته���ا الر�ضمّية، فاإّن 

املواق���ف حول هذا الراأي ال�ضائ���د والغالب لي�ضت واحدة، 

. والواقع اأّن 
(((

ب���ل هي كث���رية. وتب���دو اأحيان���ا متباين���ة«

ج���ل ال���دار�ضن اأرجعوا حقبة التدوي���ن اإىل القرن الثاين 

الزين،  واأحمد  اأمن  اأحمد  حتقيق  واملوؤان�ضة،  االإمتاع  التوحيدي،  حّيان  اأبو    (3(
املكتبة الع�ضرية بريوت، دت، �ض، 33.

القراءة،  اأزمة  اإىل  التدوين  هواج�ض  من  والكتاب،  العرب  غابري،  احل�ضني    (4(
امل�ضتقبل العربي، �ض 28.
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الهج���رّي، ملا �ضه���ده من ظه���ور ال���ورق وا�ضتقامة اخلّط 

وجودت���ه، ولكّن هذا التحّول املع���ريّف مل يكن حمّل اإجماع 

ب���ن ال���دار�ضن، ومن ه���وؤالء اأحم���د اأمن الذي ي���رى اأّن 

التدوين بداأ م���ن القرن االأّول الهجرّي، بل يقول اإّنه وجد 

 واأّي���ا كان ه���ذا االختالف بن 
(((

قب���ل م���يء االإ�ضالم.

ال���دار�ضن حول بداي���ة التدوين يف الثقاف���ة العربّية، فهو 

ال يع���دو اأن يكون خالفا منهجّيا، ال ميكن اأن يلغي ظاهرة 

التدوي���ن ويفّنده���ا، اإذ هدفن���ا اأن ن�ضتجل���ي مالمح هذا 

التدوين، واأثره يف امل�ضرتك املعريّف، والوا�ضح اأّن التدوين 

باعتب���اره فع���ال معرفّي���ا مل يقط���ع م���ع مرحل���ة احلفظ 

والذاكرة، واإمنا �ضهد اكتماله وتبلوره اعتمادا على ال�ّضنة 

، اإذ نلحظ اأّنه بع���د م�ضّي �ضنوات 
(((

ال�ضفاهّي���ة ال�ضابقة

على حرك���ة التدوين ظل الن���ا�ض من�ضّدي���ن اإىل ال�ضفوّية 

الإحيائها، بل نلم�ض نفورا اأحيانا من الكتاب والورق، وتوقا 

اإىل الرتدي���د والذاكرة الأّنهم���ا االأ�ضل، ومن هذا املنطلق 

نريد اأن نقف ملّيا عند هذه اجلوانب النظرّية املتداخلة؛ 

حت���ى ن�ضل اإىل اأ�ضا�ض االإ�ضكالّية يف هذا البحث، وهو اأّن 

التدوي���ن مل يقط���ع نهائيا مع ال�ضّن���ة ال�ضفوية؛ فاعتربها 

مرجعا وم�ضتن���دا اإب�ضتيمّي���ا ال ميكن نكران���ه اأو جتاوزه، 

لذل���ك كان التدوين متداخ���ال مع امل�ضافه���ة تّواقا اإليها، 

وهذا جلّي ومّطرد من خ���الل مناذج كثرية �ضن�ضتدّل بها 

عل���ى ه���ذا االإ�ضكال املعريّف، لعّل من اأهّمه���ا توا�ضل �ضّنة 

تردي���د ال�ضعر، وحفظ ال����ضري واملغ���ازي، وغري ذلك من 

الن�ضو�ض االأخرى. 

يّت����ضح لدار�ض مرحلة التدوين يف الثقافة العربّية اأّن 

تقّبل العق���ل اجلمعّي للكتاب���ة والوراق���ة كان متزامنا مع 

احلف���ظ، وهذا يع���ود اإىل اأ�ضباب كثرية منه���ا؛ اأن ال�ضنن 

املعرفّية يف اأنظمة التوا�ضل كانت معتمدة على ال�ضفاهّية 

واحلف���ظ، واإن كان���ت هنالك درا�ضات ت����ضري اإىل اطراد 

الكتاب���ة يف ع����ضر اجلاهلّية، يقول ن���ا�ضر الدين االأ�ضد: 

»وقد اأ�ضبح���ت معرفة اجلاهلّية بالكتابة، معرفة قدمية، 

)1)   نف�ض املرجع، �ض 29.
)2)  حممد بريري، اخل�ضومة بن الوعي ال�ضفاهّي والوعي الكتابّي، مّلة اجل�ضرة 

الثقافية، عدد1، جانفي 2010.

اأم���را يقينّي���ا، يقّرره البح���ث العلمّي القائ���م على الدليل 

امل���ادّي املح�ضو�ض؛ وكّل حديث غ���ري هذا ال ي�ضتند اإاّل اإىل 

، بيد اأّن هذا االإقرار مل يلق قبوال 
(((

احلد�ض واالفرتا�ض«

من قبل الدار�ضن، اإذ كان الراأي ال�ضائع هو القول بوجود 

حقبت���ن متباينت���ن هم���ا ال�ضفاهي���ة والكتاب���ة، وقد مّثل 

ال�ضع���ر اجلاهلّي احلقب���ة االأوىل بامتي���از، يف حن �ضمل 

التدوي���ن كتابة هذا ال�ضعر وال����ضري واملغازي واالأحاديث، 

والناظ���ر يف اآراء ن���ا�ضر الدي���ن االأ�ضد ال يراه���ا يقينّية، 

بل ترد اأحيانا تقريبّية؛ فهو ي�ضتدرك يف �ضياق اآخر قائال: 

»ولكّن ال�ضفة الغالبة وال�ضمة الظاهرة التي ال يكاد ي�ضّذ 

عنها كت���اب قدمي، هي و�ضف تل���ك اجلاهلّية باأّنها كانت 

قليلة احل���ّظ من كّل عمران ورقّي، بعي���دة عن كّل مظهر 

من مظاهر احل�ضارة واملدنّية، واأّن العرب كانوا اأّمة اأمّية 

. واأّيا 
(((

جاهلة ال ح���ّظ لها من عل���م اأو معرفة اأو كتاب���ة«

كان ه���ذا الت�ضارب، فاإّن التق�ضيم التقليدي املذكور �ضلفا 

هو ال���ذي �ضنعتمد عليه يف هذا البحث ثم �ضنقوم بنقده؛ 

ذلك اأّن حت���ّوال معرفّيا ح�ضل يف تاري���خ الثقافة ال ميكن 

لدار�ض اأن ينكره اأو يفّنده، وقد مثل تدوين القراآن الكرمي 

منعرج���ا مهّم���ا يف التمهي���د للتدوي���ن يف الق���رن الث���اين 

الهجرّي، ال �ضّيما اأّن تدوين القراآن الكرمي كان مكتمال يف 

االأداء ويف الكتابة والر�ضم والدقة واجلودة. لكّن التدوين 

يف الق���رن الث���اين الهج���رّي كان اأ�ضم���ل ملع���ارف كث���رية 

مرتاكم���ة على امتداد قرنن من الزم���ان، واإّن موؤ�ض�ضات 

الدول���ة ودواوينها اهتمت به���ذا التدوين؛ الأّن���ه �ضمة من 

ر الذي تطّور مع تطّور املدينة االإ�ضالمّية.  �ضم���ات التح�ضّ

واإّن حت���ّوال يف بنية العقل العربّي واك���ب نه�ضة العمران، 

وه���ذا يعود اإىل اأّن هذا العق���ل العربّي كان متاأثرا بالبيئة 

التي ين�ضاأ فيها، وهذا طبيعّي يف حركة التاريخ، فلئن تاأّثر 

العقل العربّي بالبيئ���ة اجلاهلّية يف متّثل الوجود واملعرفة 

وكان ال�ضع���ر ال�ضف���وّي اجلاهلّي ه���و املتوات���ر واملتداول، 

ف���اإّن عقل العربّي يف القرن الث���اين كان مّياال اإىل التوثيق 

والتدقيق، وهذا ما اقت�ضته املرحلة التاريخّية.

)3)   م�ضادر ال�ضعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية، �ض 33.
)4)  نف�ض املرجع، �ض، 42.
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) اأ ( التدوين وجذور الكتابة:

يذك���ر ن���ا�ضر الدي���ن االأ�ضد اأّن الكتاب���ة لها جذور يف 

تاري���خ الثقافة العربّي���ة، فيوؤ�ضله���ا يف اجلاهلّية اعتمادا 

عل���ى مقارب���ة عل���م االأركيولوجي���ا، ومقارنت���ه الن�ضو�ض 

بع�ضه���ا ببع����ض، يق���ول: » اأ�ضل اخل���ط العرب���ّي م�ضكل���ة 

كان���ت م�ضتع�ضية تتاأرجح حوله���ا االآراء وال تكاد ت�ضتقّر. 

وللعرب القدامى يف ذلك روايات خمتلفة، وللم�ضت�ضرقن 

، واإّن مث���ل ه���ذه االآراء تفّند 
(((

املحدث���ن اآراء متباين���ة«

بالت����ضّور الكال�ضيك���ي التقلي���دّي، الذي ي���رى يف ما قبل 

الق���رن الث���ايّن مرحلة �ضفوّي���ة خال�ضة، وم���ا بعد القرن 

الثاين هو طور الكتابّي���ة والتدوين. ويوا�ضل نا�ضر الدين 

االأ�ضد يف ذك���ر حجج���ه يف و�ضل التدوي���ن مب���ا تقّدم عن 

القرن الثاين الهجرّي، وهو راأي لي�ض له �ضدى متواتر يف 

ال���درا�ضات، لكّنه يظّل فر�ضّية نعتمده���ا يف تبيان حدود 

العق���ل الكتابّي، ذلك اأّن هذا العقل مل يكن م�ضتقاّل بقدر 

م���ا كان من����ضّدا اإىل حقبة ال�ضفاهية، ويح���اول اأن يتغّلب 

عليه���ا وينازعها، بي���د اأّن لل�ضفاهّية تاأث���ريا؛ فقد ت�ضّللت 

داخل نظام التدوين، وتركت اآثارها فيه، �ضواء كان ذلك 

يف م�ضتوى املكتوب من عالمات انفعال، اأو تاأّثر اأو اأعمال 

قولّي���ة، اأو يف م�ضتوى حنن الن���ا�ض اإىل هذه احلقبة، وقد 

جتّلى ذل���ك يف ترديد النا�ض للمحف���وظ دون اللجوء اإىل 

كتاب. ويذهب نا�ضر الدين االأ�ضد اإىل اأّن الكتابة اطردت 

يف اجلاهلي���ة، وهو اأمر ثابت ال يرتق���ي اإىل ال�ضك، لكّنها 

م�ضاأل���ة يف نظرن���ا خالفّي���ة؛ الأّنه���ا مل تن���ل اإجماع���ا بن 

ال���دار�ضن والنقاد، ومناق����ضة لالأدبيات العربّية قدميها 

وحديثها، واإّن اإيرادنا لها هو من باب التدليل على اجلدل 

ب���ن الكتاب���ّي وال�ضف���وّي، اللذين ظال متناغم���ن الأزمنة 

طويلة دون اأن يح�ضل انت�ضار لواحد على االآخر.

يظفر دار�ض التدوين بعدي���د الكتابات التي وثقت يف 

ف���رتة التدوين، اأو ما اطردت يف الق���رن الثاين الهجرّي، 

وه���ي كتاب���ات متنّوعة امل����ضارب واالأجن���ا�ض، ال �ضّيما اأّن 

)1)  نف�ض املرجع، �ض، 23.

العرب قد اطلعوا على ثقافات االأمم االأخرى، وا�ضتفادوا 

منه���ا اأمّيا ا�ضتفادة، �ضواء كان ذلك يف العلوم اأو املعارف 

الفل�ضفّية، اأو مبا ات����ضل بالتدوين وكيفية طباعة الكتب، 

ولو نظرنا يف امل�ضّنفات العربية ال نكاد نظفر بكتب نظرّية 

ت���وؤّرخ للتدوين، واإمنا نقع على اأخبار مبثوثة يف م�ضنفات 

ل للكتابة، مث���ل قول ابن جّني  الكّتاب، ومنه���ا الذي يوؤ�ضّ

» كن���ت يف يوم من اأيام���ي اأقراأ عل���ى ذي الرّمة �ضيئا من 

�ضعره، فقال: اأ�ضلح هذا احلرف... فقلت: واإّنك لتكتب؟ 

ق���ال: نع���م، قدم علين���ا ح����ضرّي لكم، فعّلمن���ا اخلّط يف 

. اإذ ي���وؤّرخ هذا ال�ضاهد للكتابة، ويربطها بقول 
(((

الرمل«

ال�ضع���ر وحفظ���ه، وهذا ي���وؤ�ض�ض لعدم التناف���ر بن القول 

ال�ضفوّي والكتاب���ّي، فهما يكّمالن بع�ضهم���ا البع�ض، كما 

ر ال الب���داوة، وجدير بالذكر  اأن الكتابة ترتب���ط بالتح�ضّ

اأّن املدّونة القدمية تّطرد فيها االأخبار التي توؤّرخ للكتابة، 

وه���ذا دليل عل���ى وعيهم بالتح���ّول املعريف ال���ذي وقع يف 

بني���ة العقل العربّي، واإّن نقل مثل هذه االأخبار يف�ضل بن 

مرحلت���ن يف تاريخ الثقافة العربّية، ويوؤ�ض�ض مليالد حقبة 

معرفّي���ة قائم���ة على تخلي���د العلم يف الكت���ب و�ضونه من 

ال�ضي���اع، فال�ضاهد ال�ضابق يحاكي التجاور بن ال�ضفاهّية 

باعتبارها نظاما مكتمال تراكم لع����ضور، والكتابّية التي 

ب���داأت تتلّم����ض طريقها اإىل الثبات والظه���ور، لذلك نرى 

التعوي���ل على احلفظ يف امل�ضت���وى االأّول، ثّم االهتداء اإىل 

الكتاب���ة يف م�ضت���وى ثان، واجلام���ع بن االأخب���ار املوؤّرخة 

للكتابة هو البعد ال�تاأ�ضيلي للكتابة والتاأريخ لها، ويف هذا 

املنح���ى يقول اب���ن جّني يف �ضياق اآخر عل���ى ل�ضان �ضعبة: 

» لقين���ي ذو الرّم���ة، فقلت: اأكتبني بع����ض �ضعرك، فجعل 

ميل���ي علّي، ويّطل���ع يف الكت���اب، فيقول: ارف���ع الالم من 

ال�ضن، و�ضّق ال�ضاد، وال تعّور الكاف...فقلت من اأين لك 

الكت���اب؟ قال: قدم علينا رجل من احل���رية، فكان يوؤّدب 

اأوالدنا، وكنت اآخذ بيده، فاأدخله الرمل، فيعلمني الكتاب، 

، ونلم�ض يف 
(((

واأن���ا اأفعل ذلك لئاّل تقول علّي م���ا مل اأقل«

)2)  ابن جني، اخل�ضائ�ض، ج 3، بريوت، دت، �ض، 296.
)3)  نف�ض املرجع، �ض، 162.
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ه���ذا ال�ضاهد ال����ضراع القائم ب���ن التقليدي���ن ال�ضفوّي 

والكتابّي، وكيف غدا ذو الرّمة على دراية بالكتابة بف�ضل 

رجل م���ن احلرية، وه���ذا ما يوؤّكد اأي�ضا ارتب���اط الكتابة 

باملدينة واحل�ضارة.

ما ي�ضتقى هو وعي العقل العربّي ب�ضرورة تقييد العلم 

لتخليده وحفظه من ال���زوال، وهي حقيقة مو�ضوعّية، اإذ 

ال ميك���ن للذاك���رة اأن حتتف���ظ مبعلومات كث���رية دون اأن 

حتّرفه���ا وتعيد �ضياغتها يف قالب جديد. واإّن هذا الوعي 

بالتدوي���ن وجدواه كان نتيجة تراكم معريّف ووعي باأنظمة 

التوا�ضل املتواترة يف تاري���خ الثقافة العربّية، فال�ضفاهّية 

ف���ر�ضت منط ت���وا�ضل هو االإخب���ار والرتدي���د واحلفظ، 

وق���د ا�ضتمّرت هذه ال�ضّنة مل���ا يناهز القرنن من الزمان، 

لك���ّن هذا التقليد له نقائ�ضه؛ فقد ات����ضم القول ال�ضفوّي 

باالرجت���ال واال�ضرت�ضال، واإّن ه���ذه ال�ضم���ات امل�ضاحبة 

لل�ضفاهّي���ة انعك�ضت على الكتابّية مثلما اأ�ضار ابن جّني يف 

ال�ضاه���د ال�ضابق، وكما �ضنبّن يف ه���ذا البحث يف الق�ضم 

املح���ّدد لنقائ�ض التدوين وح���دوده، وخري دليل على هذا 

انت�ضار ال�ضرقات االأدبّية، واالنتحال يف النرث وال�ضعر، وقد 

ا�ضتمّر هذا االأمر يف مرحلة التدوين، وهذه من االإ�ضكاليات 

النابع���ة من �ضل���ة الكتابة بال�ضفوّي. فم���ن البديهيات اأّن 

املع���ارف ال ت�ضمد بدّق���ة يف الذاكرة الب�ضرّي���ة، وعندما 

تنتق���ل اإىل مرحل���ة التدوين ي�ضيبه���ا التحريف، وين�ضب 

ق�ضم منه���ا اإىل غري قائلها، وق���د اأ�ضار اأحد الباحثن يف 

م�ضاألة ال�ضفاهّية والكتابّية اإىل اأّن »اللغة تتطّور با�ضتمرار 

بينم���ا تتمّي���ز الكتاب���ة بالثب���ات، وه���ذا ي���وؤدي اإىل عدم 

التطابق بن املكتوب واملنطوق، فقد يكون التدوين مالئما 

للمنط���وق يف فرتة زمنية ما، لكّن���ه بعد قرون من الزمان 

�ضة ملنطوق  يفقد مالءمت���ه، وبهذا ت�ضبح الكتابة املخ�ضّ

حقبة معّينة حتاول اأن متّثل اللغة حلقبة زمنّية اأخرى من 

. ويك�ضف هذا ال�ضاهد بدّقة عن االإ�ضكالّيات 
(((

تاريخها«

املنهجي���ة واملعرفّي���ة املنبثق���ة ع���ن تداخ���ل ال�ضف���وي مع 

كلية  ال�ضفاهي،  ال�ضعري  للن�ض  �ضيميائية  اأ�ضلوبية  مقاربة  نحو  زغب،  اأحمد    (1(
االآداب واللغات ق�ضم اللغة العربية واآدابها، جامعة بن يو�ضف بن خدة، اجلزائر 

، ال�ضنة اجلامعية -2006 2007، �ض، 15.

املكت���وب، فمن �ضم���ات اللغة التط���ّور �ضواء كان ذلك من 

الناحي���ة املعجمّية اأو الداللّي���ة اأو اال�ضتقاقّية، اأّما الكتابة 

فهي ت�ضبظ املنطوق يف الكتب، وجتعله غري قابل للن�ضيان 

اإاّل اإذا تع���ّر�ض اإىل احل���رق، وهذه م���ن الوقائع املوجودة 

يف الثقاف���ة العربّية، ويعترب حرق الكت���ب هدما للتدوين، 

وطم����ضا للمكتوب، فقد اأحرقت كتب املعتزلة، وم�ضنفات 

اب���ن ر�ضد الفل�ضفّية، وكتب ابن املقفع، وهذا يعود اإىل اأّن 

التدوين ال يالئم ال�ضا�ضة لذل���ك يقومون بعملية احلرق. 

اأّم���ا مالءمة املكتوب للمنط���وق، فتتطّل���ب درا�ضة، اإذ اإّن 

املكت���وب الحق للمنط���وق وع���ادة ما يكون���ان متباعدين؛ 

لذلك يطراأ عدم ان�ضج���ام يف م�ضتوى اال�ضتقاق املعجمّي 

، كم���ا اأّن م�ضتوى الداللة قد يختلف بن 
(((

بن املرحلتن

احلقبتن، فتمّث���ل االأ�ضياء يف زمن ما �ضيختلف حتما عن 

الزمن الالحق؛ الأّن اللغة متطّورة بتطّور العمران، وثقافة 

املجتم���ع، ودخ���ول اأجن���ا�ض اأخ���رى ومل���ل يف املجتمعات 

العربّية؛ لذلك كّلما كان تدوين املكتوب للمنطوق متقاربا 

زمانّي���ا كّلما كان االأمر دقيق���ا و�ضليم���ا؛ الأّن تقّبل الب�ضر 

للنظام اللغوّي والرمزّي هو عينه.

)ب( ال�سعر اجلاهلّي:

يعترب ال�ضعر اجلاهلّي معينا للدار�ضن الذين يرومون 

درا�ضة احلقب���ة اجلاهلية، �ضواء تعّل���ق االأمر بحفظ هذا 

ال�ضعر اأو تدوينه بعدئذ، ولكن الذي يهمنا يف هذا البحث 

هو اعتماد ال�ضع���ر اجلاهلّي كحّجة على نق�ضان التدوين 

وع���دم اكتمال���ه، وقد اخرتن���ا ال�ضعر اجلاهل���ّي باعتباره 

، لكنه يف االآن نف�ضه 
(((

مدّونة مكتمل���ة يف الثقافة العربّية

مّث���ل يف بع�ض املقاربات زيف عملي���ة التدوين، اإذ ال يعدو 

ه���ذا ال�ضع���ر اأن يكون �ضعرا منتح���ال، مل يعك�ض باأّي وجه 

من الوجوه حقيقة هذا ال�ضعر. واإّن قارئ املدّونة القدمية 

)2)  انظر، جاك دريدا، علم الكتابة، ترجمة وتقدمي اأنور مغيت و منى طلبة، ط2 ، 
املركز القومي للرتجمة، القاهرة، 2008.

(3( Kister, M.J, Studies in Jahiliyy and Early Islam, London, King 
Print,htd,1980.



114
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

يق���ع على اأخب���ار كثرية حتّدثت ع���ن االنتحال، وميكن يف 

هذا ال�ضي���اق اأن ن�ضت�ضهد باأ�ضهر الق�ضائ���د التي ن�ضبت اإىل 

ام���رئ القي�ض، وق���د ذكرها اأبو الف���رج االأ�ضفهاين يف كتاب 

»االأغاين«، وقال فيها: »هي ق�ضيدة طويلة، واأظّنها منحولة، 

الأّنه���ا ال ت����ضاكل كالم ام���رئ القي����ض، والتولي���د فيه���ا بّن، 

وم���ا دّونه���ا يف ديوانه اأحد من الثق���ات؛ واأح�ضبه مّما �ضنعه 

دارم، الأّن���ه من ولد ال�ضم���واأل، ومّما �ضنعه من روى عنه من 

، فاملبحث قدمي، وقد انت�ضر ب���ن ال�ضعراء وتناوله 
(((

ذل���ك«

النّق���اد بال���درا�ضة والتاألي���ف، ويعترب طه ح�ضن م���ن اأوائل 

امل�ضّكك���ن يف ال�ضعر اجلاهلّي، وهو يف نظره �ضعر منتحل وال 

يع���رّب باأي �ضكل من االأ�ضكال ع���ن حياة العرب يف اجلاهلّية؛ 

فيق���ول يف ه���ذا ال�ضي���اق: »ف���اإذا اأردت اأن اأدر�ض احلي���اة 

اجلاهلّية فل����ضت اأ�ضلك اإليها طريق ام���رئ القي�ض والنابغة 

واالأع�ضى وزهري، الأين ال اأث���ق مبا ين�ضب اإليهم، واإمنا اأ�ضلك 

اإليه���ا طريقا اأخرى، واأدر�ضها يف ن�ّض ال �ضبيل اإىل ال�ضّك يف 

�ضّحت���ه، اأدر�ضه���ا يف القراآن، فالق���راآن اأ�ضدق مراآة للع�ضر 

، ومن خ���الل هذا ال�ضاهد نلم����ض ت�ضكيكا من 
(((

اجلاهل���ّي«

ط���ه ح�ضن يف جدوى تدوين ال�ضع���ر اجلاهلي؛ فهو واإن دّون 

ال يع���رّب عن حقيقة تلك احلقبة، بل دّونه �ضعراء اآخرون وقد 

انتحل انتحاال، ويرى اأن ذلك ال�ضعر املدّون ال يعرّب اأي�ضا عن 

حقيقة احلقبة اجلاهلّية، واإمّنا من اأراد درا�ضتها فلينظرها 

يف القراآن الكرمي، واإّن هذا الراأي ي�ضّكك يف عملّية التدوين، 

ب���ل ي�ضق���ط مرحلة مهّم���ة يف تاري���خ الثقافة العربي���ة اأجمع 

ال���دار�ضون على اأّنها من اأهّم املراح���ل املعرفّية التي اأ�ّض�ضت 

لقول ال�ضعر، وما ترّتب على ذلك من درا�ضات نقدّية اهتّمت 

بال�ضع���ر اجلاهلّي مبنى ومعن���ى و�ضورة واأ�ضلوبا. ويهّمنا يف 

ه���ذا اجلانب م���ن البحث اأن ن����ضري اإىل اأّن ط���ه ح�ضن كان 

من اأوائ���ل امل�ضككن العرب يف �ضّح���ة ال�ضعر اجلاهلّي، وهو 

 
(((

مبح���ث اأ�ضار اإلي���ه امل�ضت�ضرق���ون يف درا�ضاته���م ال�ضابقة

ولكّن���ه مل ينت�ضر يف الثقافة العربّية نظرا اإىل وروده يف لغات 

)1)  اأبو الفرج االأ�ضفهاين، االأغاين، ج9، بريوت، 1978. �ض، 97.
)2)  يف ال�ضعر اجلاهلّي، �ض 27-26.

(3( D. S. Margoliouth The Origins of Arabic Poetry Cambridge 
University Press, 1925.

م�ضتع�ضية على ال���دار�ضن العرب، منها اللغة االأملانّية، وقد 

نقل لنا الدكتور عبد الرحمن بدوي اآراء امل�ضت�ضرقن االأملان 

يف �ضّح���ة ال�ضعر اجلاهل���ّي، وال���وا�ضح اأّن هذه ال���درا�ضات 

�ضبق���ت اأطروح���ة طه ح�ضن يف ال�ضعر اجلاهل���ّي، وقد يكون 

.
(((

طه ح�ضن قد اطلع عليها، وا�ضتقى منها املاّدة االأّولية

ال ي���رتّدد طه ح�ضن يف تق���دمي االأدّلة على نظرّيته يف 

الت�ضكي���ك يف ال�ضع���ر اجلاهلّي، وقد ق���ّدم براهن يراها 

يقينّي���ة ال تقب���ل الدح����ض والت�ضكي���ك، رغ���م اأن التقليد 

النق���دّي مل ي�ضل اإىل هذه املرحلة من التفنيد والت�ضكيك 

يف اأه���ّم مك���ّون من مكون���ات االإرث املع���ريّف العربّي. ومل 

يكتف طه ح�ضن بالت�ضكيك يف ال�ضعر اجلاهلّي بل يرى يف 

ال�ضعر االأموّي م�ضدرا مهّما له، يقول: » واأدر�ضها يف �ضعر 

هوؤالء ال�ضع���راء الذين عا�ضروا النبّي وجادلوه، ويف �ضعر 

ال�ضع���راء االآخري���ن الذين جاءوا بع���ده ومل تكن نفو�ضهم 

ق���د طاب���ت ع���ن االآراء واحلياة الت���ي األفه���ا اآباوؤهم قبل 

 ،
(((

ظهور االإ�ضالم. بل اأدر�ضه���ا يف ال�ضعر االأموّي نف�ضه«

ولع���ّل االإ�ضكال الذي ي�ضّرح به طه ح����ضن يتمّثل يف هذا 

اال�ضط���راب الذي ط���راأ عل���ى ال�ضعر اجلاهل���ّي، فهو يف 

راأي طه ح����ضن وثيقة طالها التدلي����ض والتحريف؛ حتى 

اإّن ال�ضعر االأم���وّي يف�ّضر احلقبة اجلاهلّية ب�ضكل اأدّق من 

ال�ضع���ر اجلاهلي، وهذا يف نظرنا يك����ضف عن خالف يف 

تدوين ال�ضعر اجلاهلّي ميكن القول اإّنه قد وجد يف القدمي، 

لكّن طه ح�ضن قد اأعاد هذا اخلالف، واأ�ضهب يف تف�ضري 

االأ�ضب���اب الت���ي اأّدت اإىل انتح���ال ال�ضع���ر اجلاهلّي؛ فهي 

 ،
(((

تبقى ل�ضيقة بالتدوين واالأطر احلاّفة به وامل�ضّكلة له

االأملانّية  عن  ترجمها  اجلاهلي،  ال�ضعر  �ضحة  حول  امل�ضت�ضرقن  درا�ضات    (4(
واالإنكليزية والفرن�ضية عبد الرحمن بدوي، دار العلم للمالين، الطبعة االأوىل، 

 .1979
)5)  يف ال�ضعر اجلاهلي، �ض 27.

اإّن هذا ال�ضعر الذي ي�ضّمونه اجلاهلّي الميّثل اللغة اجلاهلية  يقول طه ح�ضن«    (6(
وال ميكن اأن يكون �ضحيحا« وحّجته يف ذلك اأّن من بن ال�ضعراء اجلاهلين من 

ينت�ضب اإىل عرب اليمن اإىل هذه القحطانّية العاربة التي كانت تتكّلم لغة غري لغة 

القراآن، وهي لغة يف نظر اأبي عمرو بن العالء خمالفة للغة العرب، وهذا االأمر 

اأثبته البحث يف فيلولوجية اللغة باأنها غري عربّية.  اإذ ال�ضلة بن اللغتن العدنانّية 

ال�ضامّية  اللغات  واإحدى  الف�ضحى  العربّية  اللغة  بن  كال�ضلة  هي  والقحطانية 

القدمية  النقدية  الدرا�ضات  يقّو�ض  اأن  �ضاأنه  من  الراأي  هذا  ومثل  االأخرى. 

واملعا�ضرة التي حافظت على عربّية ال�ضعر اجلاهلي ووحدة اللغة العربّية. 
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كم���ا اأّن لعامل ال�ضيا�ضة دورا يف ه���ذا االنتحال الذي وقع 

يف ال�ضع���ر اجلاهلّي، اإذ للع�ضبي���ة دور يف هذا االنتحال، 

وق���د حّلل طه ح�ضن هذا االأمر ب���رتّو واأناة، واأهّم ما قيل 

اإّن عام���ل الع�ضبّي���ة اأ�ضهم يف احلاج���ة اإىل مدح القبائل 

وهجاء البع�ض منها، وقد مّثل ال�ضعر اجلاهلّي اأهّم معن 

ا�ضتق���ى منه ال�ضعراء ماّدتهم يف امل���دح والهجاء، اإ�ضافة 

اإىل االأغرا�ض ال�ضعرية االأخرى التي حتتاجها القبائل يف 

االإع���الء من قيمها الرمزية والعقائدّية، واإّن هذه الرغبة 

كانت دافعا مبا�ضرا لل�ضرقات ال�ضعرية يف فرتة التدوين، 

واحل���ال اأّن جّل الدار�ضن ي���رون يف التدوين حفاظا على 

، وجدي���ر بالذك���ر اأّن ال�ضعر اجلاهلّي 
(((

كّل اإرث �ضف���وّي

هو الن�ض االأول ال���ذي ا�ضتطاع به العرب اأن يتحّولوا اإىل 

م���ال املكت���وب، وم���ا �ضاحبه م���ن حتّول يف بني���ة العقل 

العرب���ّي، الذي بداأ يعي �ضيئا ف�ضيئا اأهمّية التحّول املعريّف 

من طور ال�ضفوّي اإىل طور املكتوب، واإذا كّنا قد ا�ضت�ضهدنا 

بط���ه ح�ضن يف هذا الباب، فذلك يعود اإىل اأّن نظرّيته يف 

ال�ضع���ر اجلاهلّي تندرج يف باب ح���دود العقل الكتابّي يف 

مرحل���ة التدوين، وهي نظرّية مّثل���ت ن�ضازا يف الدرا�ضات 

النقدّية االأدبّية العربّية؛ نظرا اإىل طعنها يف �ضّحة ال�ضعر 

اجلاهلّي وتدوين���ه، ولكن الذي يهّمن���ا اأ�ضا�ضا هو ما وقع 

يف ال�ضعر اجلاهل���ّي من انتحال و�ضرقات اأدبّية، التي هي 

يف نظرن���ا اأح���د مالمح حدود العق���ل الكتاب���ّي، والفكرة 

االأ�ضا�ضّي���ة يف ه���ذا امل���و�ضوع تفي���د اأّن تل���ك الن����ضو�ض 

ال�ضفوّية اأثن���اء حتّولها اإىل مكت���وب مل ت�ضلم من الزيادة 

وال�ضرق���ة، ون�ضب���ة بع�ضه���ا اإىل غري قائليها، كم���ا اأّن طه 

ح����ضن يطعن يف عملية التحّول هذه، ويرى اأّن �ضعرا اآخر 

مّت نظم���ه يف القرن الثاين خمال���ف يف بنيته ولغته لل�ضعر 

اجلاهلّي، ولكّن ه���ذه النظرّية لقيت �ضّدا ونقدا من قبل 

دار�ضن ك���رث، راأوا اأّن ال�ضع���ر اجلاهل���ّي مّت تدوينه بثبات 

ودّق���ة، واأّن عملية حتّول���ه اإىل ن�ّض مكتوب مل يطراأ عليها 

حتري���ف، واإّن ه���ذا الراأي ه���و الراأي ال�ضائ���د يف الثقافة 

العربّي���ة قدمي���ا وحديث���ا، وه���و ي���وؤ�ض�ض للعق���ل الكتابّي، 

وي�ضفه باالإحكام، وال يذهب بعيدا يف و�ضع حدود له.

)1)  يف ال�ضعر اجلاهلي، �ض 80-79.

لعّل الناظ���ر يف تاريخ الثقافة العربّي���ة يرى بعمق اأّن 

هذي���ن الراأي���ن املتقّدم���ن ميث���الن اإىل حّد كب���ري عماد 

ال���درا�ضات الت���ي تناولت العق���ل الكتابّي، فال���راأي االأّول 

–وه���و غ���ري �ضائد- مّثلن���ا عليه باالأديب ط���ه ح�ضن من 
خ���الل كتابه »يف ال�ضعر اجلاهلّي« اأّما الراأي الثاين- وهو 

املتداول- يف جّل الدرا�ضات العربّية قدميها وحديثها؛ الأّنه 

ال يثري اإ�ضكالّيات خالفي���ة، وال يوؤ�ّض�ض ملقّدمات ميكن اأن 

تكون منطلقا له���دم مقومات الثقافة العربّية االإ�ضالمّية؛ 

لذلك نفه���م مل مّتت مهاجمة طه ح����ضن ونقده وتكفريه 

من قبل موؤ�ض�ضات دينّية كثرية.

نالحظ اأّن ا�ضتبعاد الكتابة من تلك احلقبة كان قوال 

 واإّن هذا الراأي يبّن بدّقة تلك 
(((

قاب���ال للدح�ض والنقد،

النظرة الدونّي���ة للحقبة اجلاهلّية، الت���ي متت �ضياغتها 

الحق���ا يف ع����ضر التدوين بع���د اأن تغ���رّيت مالمح العقل 

العربّي، وا�ضتقام اخلّط العربّي، وبلغ تطّورا يف احل�ضارة 

والتفنّن. بي���د اأّن نا�ضر الدي���ن االأ�ضد ي�ضتدرك على هذا 

الراأي الذي جتّلى يف درا�ضات كثرية، فيفيد القارئ براأي 

، ونرى اأحيانا ميال اإىل تلك االآراء التي ذكرها 
(((

نقي����ض

الدار�ضون للتفريق بن التدوين وحقبة اجلاهلّية واالإعالء 

من الكتابة، التي تبلورت يف القرن الثاين الهجرّي، كما اأّن 

ن���ا�ضر الدين االأ�ضد ي�ضتبعد اأّن عرب اجلاهلّية مل يقّيدوا 

�ضعرهم بالكتابة، وهو يف هذا املنحى ي�ضتند اإىل فر�ضّية 

ممكن���ة، وا�ضتدالل من داخل الف����ضاء اجلاهلّي اليومي، 

يق���ول: » ف���اإذا كان���ت القبائل تقّي���د عهوده���ا ومواثيقها 

اأفلي�ض من الطبيع���ّي اإذن اأن تقّيد �ضعر  بنا-  – كم���ا مّر 
�ضعرائه���ا الذي���ن يدافعون به عن حيا�ضه���ا، ويذودون به 

ع���ن اأماده���ا، وي�ضّجلون به وقائعه���ا واأّيامها، ويعّددون 

، فال����ضرورة هي التي 
(((

في���ه انت�ضاراتها وماآثره���ا...«

اأمل���ت ح�ضب راأي نا�ضر الدي���ن االأ�ضد تقييد هذا ال�ضعر، 

ولك���ّن ال اأدّلة عل���ى هذا االأم���ر، ال �ضّيما غي���اب ن�ضو�ض 

�ضعرّية مكتوبة تعود اإىل هذه احلقبة.

)2)  م�ضادر ال�ضعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية، �ض42.
)3)  نف�ض املرجع، �ض 33.

)4)  نف�ض املرجع، �ض 109.
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جدل التدوين والذاكرة

اإّن املدّون���ة القدمي���ة حتف���ل يف م�ضنف���ات عدي���دة 

ب���االإ�ضادة باملكت���وب والتدوي���ن، وه���ذا يفه���م بالتح���ّول 

البنيوّي يف العقل العرب���ّي، لكّن هذا التحّول مل يحل دون 

الوقوع يف معايب املكتوب وق�ضور التدوين، اإذ اإّن التدوين 

رغم اإلغائه لل�ضفوي ظّل مت�ضبثا به، وميار�ض �ضطوته عليه 

لق���رون، ب���ل اإّن الثقاف���ة ال�ضفوّية ما تزال تف���ر�ض اآليات 

، واإّن 
(((

ا�ضتغالها اإىل ح���ّد االآن على الن����ضو�ض الكتابّية

ه���ذا التداخل يعود اإىل حّد كب���ري اإىل اأّن الثقافة العربّية 

هي �ضفاهّية يف اأ�ضا�ضها، واأن غلبة امل�ضافهة على الكتابّية 

، واإّن 
(((

يع���ود اإىل ان�ضداد الالوعي اجلمع���ي اإىل املا�ضي

هذا االن�ضداد يتجّل���ى يف االأبنية الرمزّية واملادية؛ ونعني 

بذل���ك اأّن ه���ذا الالوعي ي�ضتعيد كّل ما م���ن �ضاأنه ت�ضكيل 

الوع���ي احلايل من اأنظمة معرفّي���ة، وكيفّيات توا�ضل من 

�ضع���ر ومغ���از واأحادي���ث،  ثم ي�ضتعي���د كذل���ك كل االأبنية 

املادّي���ة مث���ل اللب���ا�ض واالأكل وغري ذلك، مم���ا كان عليه 

ال�ضل���ف قبل اخللف، وه���ذا احلنن هو م����ضّكل للذاكرة، 

يلب���ّي حاج���ة رمزّية واأخ���رى مادّية للمجتم���ع، وبال �ضّك 

اأّن املجتم���ع العرب���ّي االإ�ضالمّي يح���ّن اإىل منط العي�ض يف 

اجلاهلّية، ال �ضّيما اأّن هذه احلقبة ا�ضتمرت لزمن طويل؛ 

اإذ األف النا�ض منط العي����ض امل�ضرتك، واأنظمة التوا�ضل، 

ومل يك���ن الفط���ام عن ه���ذه املرحلة ممكن���ا؛ لذلك نرى 

اأّن التدوي���ن عمل عل���ى تقييد امل�ضافه���ة بطرائق جديدة 

م�ضتنبط���ة من العق���ل الكتابّي، ولئن كان���ت االأداة االأوىل 

يف حف���ظ الكالم ال�ضفوّي هي الذاك���رة، وما تقت�ضيه من 

و�ضائط حاّفة بها مثل االأ�ضانيد والتذّكر والرواية واجلرح 

والتعدي���ل، فاإّن التدوين اعتمد الكتابة واحلرب �ضبيال اإىل 

جتاوز امل�ضافه���ة، واالرتقاء بالعقل ال�ضف���وّي اإىل م�ضتوى 

العقل الكتابّي املن�ضود، ولكّن االإ�ضكال الذي يطرح اأّن هذا 

التقييد �ضاحبته جملة من االإ�ضكاليات املتعّلقة بالكتابة.

ال�ضعري  للن�ض  �ضيميائية  اأ�ضلوبية  مقاربة  نحو  ال�ضفاهّي،  ال�ضعر  جمالية    (1(
ال�ضفاهي، كلية االآداب واللغات ق�ضم اللغة العربية واآدابها ، جامعة بن يو�ضف 

بن خدة، اجلزائر ، ال�ضنة اجلامعية -2006 2007.

(2(  Zwetter,M. The Oral Tradition,Ohio University, Press, 1978.

) اأ ( نقائ�ص التدوين 

من االإ�ضكاليات التي ارتبطت بالتدوين اللحن، ورغم 

ن���درة املراجع يف ه���ذا الباب فاإّننا نظف���ر مب�ضادر قليلة 

اهتم���ت بذلك يف الن�ضو�ض املدّونة، ومنها كتاب » اأخبار 

امل�ضّحف���ن« الأبي احل����ضن الع�ضكري، يق���ول: » وقد مدح 

بع����ض ال�ضعراء خلف���ا االأحمر بالتحّفظ م���ن الت�ضحيف 

،  ثم ي�ضيف »اأّن ب�ّضارا االأعمى �ضعى 
(((

وعّده من مناقبه«

اإىل عقب���ة بن �ضلم اأّنه يروي جّل اأ�ضعار العرب وال يح�ضن 

م���ن الق���راآن غ���ري اأّم الكت���اب. فامتحن���ه عقب���ة بتكليفه 

 .
(((

القراءة يف امل�ضحف، ف�ضّحف فيه عّدة اآيات«

 من خالل هذي����ن ال�ضاهدين نقل اأخب����ار تتعّلق 
ّ

نتب����ن

بالتدوي����ن وامل�ضافه����ة، فاالن�����ضداد اإىل ال�ضف����وّي كانت له 

الغلبة رغم ا�ضتحكام التدوي����ن، وحتّوله اإىل �ضّنة حتتذى، 

لك����ّن الق����راءة م����ن املكتوب ارتبط����ت بالت�ضحي����ف ح�ضب 

ال�ضاهد املنقول من كتاب اأخبار امل�ضحفن، ورغم اأّن هذا 

الكت����اب قد انتق����ى جملة من االأخبار، لك����ّن غلبة امل�ضافهة 

والتم�����ضك به����ا اأثن����اء التدوين كان اأم����را واقع����ا، حتى اإّن 

البع�ض ال ي�ضّحف يف املحف����وظ، ولكّنه ال يح�ضن القراء ة 

م����ن املكتوب، وهذا داّل على ا�ضتغال الذاكرة مبا األفته من 

�ضنن يف التوا�ضل املعريّف، وما تعّود عليه النا�ض يف حياتهم 

اليومي����ة، اأّما تقلي����د التدوين فهو ط����ارئ وم�ضتجّد؛ لذلك 

ينفر منه النا�ض وال ي�ضت�ضيغونه. واإّن هذا التبّدل امل�ضاحب 

حلقبة التدوين هو تب����ّدل يف متّثل اللغة والكالم، وتغرّي يف 

بنية العقل العربّي الذي األف احلفظ لقرون طوال.

ويك�����ضف اخل����رب الث����اين املتعّل����ق باللح����ن يف ق����راءة 

الق����راآن الكرمي عن �ضراع بن العقل����ن ال�ضفوّي والكتابّي، 

 عنه اخل����رب بالقدرة عل����ى احلفظ، وقد 
ّ

وه����و �ضراع ع����رب

متّث����ل ذلك يف رواية �ضعر وحفظ����ه دون القدرة على حفظ 

الق����راآن. ف����اإذا ما علمن����ا اأّن الق����راآن الكرمي ق����د نزل بعد 

بداية ال�ضعر اجلاهلّي مبا يزيد بقرن ون�ضف من ال�ضنن، 

فاإنن����ا نطرح �ضوؤاال مَل مل ي�ضتطع هذا الراوية حفظ القراآن 

)3)   احلافظ بن عبد اهلل، اأخبار امل�ضّحفن، عامل الكتب، دت، �ض، 35.
)4)   نف�ضه، �ض 57.



117
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

الك����رمي رغ����م ما متلي����ه املرحل����ة اجلدي����دة م����ن �ضرورة 

االط����الع على الر�ضال����ة اجلديدة وحفظ للق����راآن الكرمي؟ 

ولي�����ض لنا من تف�����ضري لهذا اخل����رب �ضوى اأّن يعّلل باحلنن 

اإىل �ضّن����ة �ضفوّية قدمي����ة متّثلت يف رواي����ة ال�ضعر وحفظه، 

وه����ي عالق����ة باالأذهان وباالأنف�����ض من املرحل����ة اجلديدة، 

فالوا�ضح اأّن الكتابة مل ت�ضتحكم بعقول هوؤالء الرواة، مّما 

جعله����م يقعون يف اللحن، اأّما نقل املحفوظ فلم يطراأ عليه 

تغيري اأو حتري����ف؛ الأّنه متداول و�ضّن����ة مّتبعة ومتداولة من 

جيل اإىل جيل، واإذا تتّبعنا االأخبار التي يذكرها الع�ضكري 

تباع����ا، فاإّننا نراها تدور يف مرحلة املكتوب، اأي اأّن قائليها 

مّم����ن اأدركوا الكتاب����ة وعاي�ضوا ال�ضفوّية، بي����د اأّن حنينهم 

اإىل ما تقّدم من اأنظمة توا�ضل كان وا�ضحا، وكاأّن التدوين 

مل يغلب عليهم، ومل ي�ضتجب لذاكرتهم املت�ضعة التي تزخر 

بالكث����ري من املعارف املرتاكمة. والالف����ت اأّن االأخبار التي 

وردت يف كت����اب »اأخب����ار امل�ضّحف����ن« قامت عل����ى �ضل�ضلة 

اأ�ضاني����د متتالية، تبداأ بفع����ل اأخربنا وحّدثن����ي، ثم تتتاىل 

االأ�ضم����اء م����ن املحّدثن وال����رواة، اإىل اأن ن�����ضل اإىل �ضند 

اخل����رب، وميكن يف هذا ال�ضي����اق اأن ننتهي اإىل املالحظتن 

التاليتن:

- يجم���ل امل�ضّن���ف اأخب���ارا يف الكتاب���ة، اأي اأّن اهتمام���ه 

من�ضّب على التدوين والعقل الكتابّي.

-الكتاب مموعة من االأخبار املتفّرقة، بيد اأّن االأ�ضانيد 

تندرج يف �ضّنة امل�ضافهة، يف حن ين�ضّد املنت اإىل العقل 

الكتابّي.

نتب���ّن من خ���الل هات���ن املالحظت���ن التج���اور بن 

التدوين واملرحل���ة ال�ضفوّية، ونرى اإىل ح���ّد وا�ضح وجلّي 

كي���ف بن���ي التدوي���ن عل���ى ال�ضف���وّي، واأ�ض�ضه املتمثلة يف 

االأ�ضاني���د والرواية واحلفظ، فالتكام���ل جلّي بن العقلن 

رغ���م اأّن الكتاب يندرج تاريخّي���ا يف ع�ضر التدوين، لكّنه 

يعيد اإنتاج اأدبّيات املرحلة ال�ضفوّية �ضكال وم�ضمونا، كما 

يك�ضف من خالل عنوانه عن معايب الكّتاب، والت�ضحيف 

هو من املثالب التي يقع فيها من كان على دراية بالقراءة 

والكتابة، وحرّي بالذكر اأّن الت�ضنيف يف هذا الباب قليل، 

نظرا اإىل اأّن العقل الكتابّي واملوؤ�ض�ضة ال�ضيا�ضّية قد �ضعيا 

اإىل االإ�ضادة بالكتاب���ة، وذك���ر مزاياه���ا وف�ضائلها وعدم 

اال�ضتنق���ا�ض منها، كم���ا جتدر املالحظ���ة اأّن الكتب التي 

اأف���ردت يف ه���ذا املجال قليل���ة ونادرة، وه���ي على ندرتها 

ت�ضري اإىل اأّن العقل اجلمعي والالوعي اجلماعّي ين�ضّدان 

اإىل امل���ا�ضي املنفل���ت يف الزمان، وال���ذي حاولت الكتابة 

طم�ضه، واإحياء �ضّنة جديدة متمّثلة يف التدوين والكتابة، 

وا�ضتبعاد املحفوظ، بيد اأّن اآثار املا�ضي وجدت من خالل 

ح����ضور الن����ضو�ض املحفوظة يف الن����ّض املكتوب، جتّلت 

مثلم���ا اأ�ضرن���ا اإىل ذلك يف االأ�ضاني���د، ويف االأبنية اللغوّية 

الداّل���ة عل���ى العفوّي���ة، وهي م���ن مالمح ح���دود التدوين 

وعدم اكتماله، ولك���ّن الالفت اأّن الع�ضكري قد ال يعي اأّنه 

م���ن خالل ه���ذا الكتاب يعي���د اإحياء �ضّن���ة امل�ضافهة دون 

ق����ضد، ويعود هذا الت�ضارب اإىل غي���اب التباعد الزمنّي 

بن احلقبتن، كما اأّن احلديث عن ثقافتن االأوىل �ضفوّية 

والثاني���ة كتابّي���ة ال يعدو اأن يكون كالما غ���ري دقيق مثلما 

تفي���د عدي���د ال���درا�ضات، فالتدوي���ن ه���و تطوي���ر ملرحلة 

ال�ضفوّية التي عرفت الكتابة اأي�ضا. 

ما ميك����ن تاأكي����ده اأّن االأدبي����ات الالحق����ة يف ع�����ضر 

التدوين �ضع����ت اإىل طم�ض كّل االأدّلة على وجود الكتابة يف 

اجلاهلّي����ة، وال تعدو املقاالت القائلة بذلك �ضوى حماوالت 

فردّي����ة مل تتبّنها امل����وؤ�ض�ضة ال�ضيا�ضي����ة اأو دواوين الدولة، 

ويفه����م هذا االأمر برغبة ملّحة الإقرار القطيعة، واالنتقال 

اجلوه����رّي م����ن حقب����ة امل�ضافه����ة اإىل التدوي����ن، واإّن هذا 

ال�����ضراع هو �ضراع ثقافت����ن متالحقتن، كل واحدة تريد 

الهيمنة والثبات، واإن كانت الثقافة الكتابّية هي التي متتلك 

اأدوات الغلبة والهيمن����ة؛ الأنها حمايثة للتاريخ، مزامنة له 

يف ح����ن اأّن الثقافة ال�ضفاهّي����ة وّلت ومل تعد متتلك وجودا 

ماديا يف الف�����ضاء املحايث للقرن الث����اين الهجرّي، ولكّن 

هذه املعادل����ة ميكن اأن تفّند من خ����الل م�ضّلمتن؛ االأوىل 

اأّن من اأه����ّم مكّونات الكتابّية هي امل�ضافهة، فهي حا�ضرة 

م����ن خالل عالمات امل�ضافهة، ومن خالل امل�ضامن ذاتها 

�ضواء كان����ت نرثا اأو �ضعرا، والثاني����ة اأّن ال�ضفاهّية كان لها 
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ح�����ضور وجتّل يف الالوعي اجلمع����ّي، لذلك احتفى القّراء 

بجم����ع القراآن يف الذاكرة وا�ضتمّر ت����داول ال�ضعر وروايته، 

كم����ا اأّن حفظت����ه ق����د وقع االإع����الء من �ضاأنه����م. وقد ذكر 

ن����ا�ضر الدي����ن االأ�ضد �ضاهدا يبّن في����ه اأّن و�ضم اجلاهلية 

باأنها ثقافة �ضفاهية يعود اإىل بنية العقل اجلاهلّي حينئذ، 

الذي ميّجد احلفظ واالرجت����ال يقول: »كانوا يتوّهمون اأّن 

معرفة ال�ضاعر بالكتابة عيب ينتق�ض من �ضاعرّيته، وذلك 

اأّنهم كانوا يظّنون اأّن معرفة الكتابة اأمر حادث طارئ على 

العرب، وه����و من اأمور املدنّية التي كان����ت تف�ضد االأعراب 

و�ضليقته����م اللغوّية الفطرّية، فكانوا ي�ضّكون يف كّل اأعرابّي 

، لذلك 
(((

يّت�ضل باملدينة ويكت�ضب من مظاهر ح�ضارتها«

مل يك����ن التدوين ميّثل قطيعة م����ع الثقافة القدمية، بل هو 

تط����ّور يف بنية العقل، ولرتاكم املعرف����ة ب�ضنفيها ال�ضفوّي 

والكتابّي، وم����ا الفروق بن املرحلت����ن �ضوى فروق واهية، 

مثلم����ا بّينت عديد ال�ضواهد الت����ي �ضاقها الكتاب والنّقاد، 

واإّن ه����ذا ال����راأي يدعم اإىل حّد ما االأطروح����ة التي ن�ضعى 

اإىل الربهن����ة عليها يف هذا البحث املوجز، وهي اأّن العقل 

الكتابّي مل يكن مبعزل عن العقل ال�ضفوّي، بل هو مكّون له 

واأحد اأهّم مرتكزاته  البنيوّية.

)ب(التدوين والتاريخ

وتاري���خ  اإجم���اال  الثقاف���ات  تاري���خ  يف  البح���ث  اإّن 

ة يب���ّن لنا اأن جّل الثقافات  الثقاف���ة العربّية ب�ضفة خا�ضّ

ت����ضرتك يف اأنها تتمّي���ز بالتطّور التاريخ���ّي والديناميكّية 

وال����ضريورة، واإّن الثقافة يف تاري���خ �ضريورتها امل�ضتمّرة 

ال تع���ود اإىل ما كان���ت عليه، بل هي يف حرك���ة دوؤوب، ويف 

هذا ال�ضياق يقول دني�ض كو�ض » يجب حتليل كّل ثقافة من 

منظور تزامنّي، انطالقا من معطياتها املعا�ضرة ال غري، 

ومواجهة للتطّورّية املن�ضرفة اإىل امل�ضتقبل، ولالنت�ضارّية 

امللتفت���ة اإىل امل���ا�ضي يقرتح مالينوف�ضك���ي، اإذا، الوظيفة 

املرّك���زة على احلا�ضر، الذي ه���و املقطع الزمنّي الوحيد 

)1)  م�ضادر ال�ضعر اجلاهلي وقيمتها التاريخية، �ض 117-116.

ال���ذي ميكن لع���امل االأنرثوبولوجيا اأن ي���در�ض من خالله 

، فح�ضب دني�ض كو�ض 
(((

املجتمع���ات االإن�ضانّية مو�ضوعّيا«

- الباح���ث يف تاريخ الثقافات - ال ميكن اأن تكون الثقافة 

ثابتة بل هي متطّورة، وه���ذا ينطبق على الثقافة العربّية 

الت���ي ال ميكن اأن ت���در�ض مبعزل عن االأط���ر احلاّفة بها، 

وم���ن ذلك البني���ة القاعدّية ال�ضفاهّي���ة. وعندما نتحّدث 

ع���ن ثقاف���ة عربّي���ة فه���ي كّل جامع، غ���ري متجّزئ���ة اإىل 

مرحلة �ضفاهّي���ة واأخرى كتابّية، ولع���ّل التدوين هو الذي 

. واإّن 
(((

فر�ض ه���ذا االختالف بن النظام���ن املتكاملن

هذا االخت���الف الن�ضقي الذي اأم���اله التدوين من خالل 

اآراء عدي���د الكت���اب هو يف باطنه مت���اه وان�ضجام وتناغم 

داخلّي جلمي���ع مكّونات الثقافة العربّية؛ متاه يك�ضف عنه 

منت الكت���ب املدّونة يف خمتل���ف االأجن���ا�ض االأدبّية �ضرية 

واأحادي���ث و�ضعرا ونرثا، اإذ يظه���ر بو�ضوح ت�ضل�ضل الرواة 

يف االأ�ضاني���د، وح�ضور االأفعال القولّية؛ لكّنها حتّولت اإىل 

حّي���ز الورق والكتاب فغدت مكتوبة. واإّن العقل العربّي هو 

عقل واحد بيد اأّنه م�ضرتك يف التاريخ، متطّور يف الزمان، 

ي�ضق���ل برتّق���ي االإن����ضان يف املعرف���ة والعل���وم، وي���رتّدى 

برتّديه���ا، واإّن و�ضم���ه بامل�ضرتك متاأّت ب���اأّن العقل العربّي 

تتقا�ضمه املل���ل والنحل املختلفة، وحق���ب زمانّية متعاقبة 

ة واملمّيزة  اأ�ضهم���ت يف �ضياغت���ه، وبناء مالحمه اخل���ا�ضّ

ل���ه رغم اأّن الثقافة العربّية مل تتط���ّور اإاّل عندما انفتحت 

على االآخ���ر املختلف، وقد اأ�ضار اجلابرّي اإىل اأّن التدوين 

مل يك���ن حركة قطيعة يف تاريخ الثقافة العربّية، واإمنا هو 

ا�ضتمرارّي���ة و�ضريورة يف �ضي���اق التاريخ، يقول اجلابري: 

»هك���ذا اأ�ضبح���ت عملّي���ة اإع���ادة بن���اء امل���ا�ضي العربّي، 

وبال�ضب���ط الع�ضر اجلاهل���ّي، �ضرورة ملّح���ة، بل ق�ضّية 

م����ضري كيف ال وامل���ا�ضي ال يهاجم من اأج���ل ذاته بل من 

اأجل احلا�ضر وامل�ضتقبل. لق���د اأدرك اخللفاء العبا�ضيون 

ه���ذه احلقيق���ة وعملوا عل���ى �ضوئه���ا وبوحي منه���ا: اإّنه 

)2)  دني�ض كو�ض، مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية، ترجمة د منري ال�ضعيداين، 
املنظمة العربية للرتجمة، لبنان، ط1، مار�ض 2007، �ض ،59.

الثقافية،  اجل�ضرة  مّلة  الكتابّي،  والوعي  ال�ضفاهّي  الوعي  بن  اخل�ضومة    (3(
عدد1، جانفي 2010.
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البناء الثقايّف ال�ضامل الذي اأ�ضبح يطرح نف�ضه ك�ضرورة 

، فالتدوين ح�ضب اجلاب���ري حتمّية تاريخّية 
(((

تاريخّي���ة«

داخ���ل الثقاف���ة العربّي���ة، واإّن عملّي���ة البن���اء واال�ضتعادة 

مل تك���ن مّهم���ة االأف���راد فق���ط ب���ل عا�ضدتها م���وؤ�ض�ضات 

الدول���ة، وه���ذا كّله ين���درج يف اإطار اإعادة كتاب���ة التاريخ 

وتوثيق���ه، ال�ضّيما احلقبة اجلاهلّية وتاريخ االإ�ضالم، ومن 

ه���ذا املنطل���ق نتب���ّن اأّن التدوين حلق���ة مرتابطة، جتمع 

مراح���ل خمتلفة من تاريخ الثقاف���ة العربّية، ومل يننب يف 

جوه���ره على قطيعة ملرحلة من املراح���ل. ويقّر اجلابري 

باأهّمي���ة التدوي���ن يف معرف���ة الع����ضر اجلاهل���ّي و�ضدر 

 ،
(((

االإ�ضالم، فه���ي يف نظ���ره عملّي���ة بناء ثق���ايّف مكتملة

كم���ا اأن اجلاب���ري يرّد عل���ى منتقدي التدوي���ن والقائلن 

بانتح���ال ال�ضعر اجلاهلي؛ فه���و يعترب عملّية االنتقال اإىل 

التدوين دقيق���ة و�ضليمة وال �ضبيل اإىل ال�ضّك فيها كحدث 

تاريخ���ّي، رغم اإق���رار اجلاب���رّي اأن عملّي���ة التحّول هذه 

مل تك���ن متزامنة للع�ضر اجلاهل���ي، واإمنا هي الحقة له، 

يق���ول: »لقد ت�ضّكل���ت بنية العقل العرب���ّي، اإذن يف ترابط 

مع الع����ضر اجلاهل���ّي فعال، ولك���ن ال الع����ضر اجلاهلّي 

كم���ا ع���ا�ضه عرب ما قب���ل البعث���ة املحّمدّية، ب���ل الع�ضر 

اجلاهل���ّي كما عا�ضه يف وع���ي عرب ما بعد ه���ذه البعثة: 

الع�ضر اجلاهلّي بو�ضفه زمنا ثقافّيا مّتت ا�ضتعادته، ومّت 

ترتيب���ه وتنظيمه يف ع�ضر التدوي���ن، الذي يفر�ض نف�ضه 

، وميّثل هذا 
(((

تاريخّيا كاإط���ار مرجعّي ملا قبله وما بعده«

الراأي اإجماعا بن ال���دار�ضن العرب قدميهم وحديثهم، 

وهو يع���ار�ض االأطروحات التي تق���ول بانتحال الن�ضو�ض 

ال�ضعرّي���ة يف التدوين، ومثل هذا ال���راأي ينت�ضر للتدوين 

وال ي�ضتنق�ض منه.

)1)  تكوين العقل العربي، ج1، �ض، 60.
)2)  نف�ض املرجع، �ض، 60.

)3)  نف�ض املرجع، ج1، �ض، 61.

اخلامتة 

حاولن���ا يف هذه الدرا�ضة اأن نقّدم مقاربة يف التدوين 

وحدوده، وكان مرجعن���ا اآراء من القدمي واحلديث، ولعّل 

النتائ���ج الت���ي تو�ضلنا اإليه���ا يف هذا البح���ث اأّن التدوين 

مرحل���ة فا�ضل���ة يف تاري���خ الثقاف���ة العربّية، ب���ه حتّولت 

الثقافة من �ضّنة احلفظ والتداول ال�ضفوي اإىل �ضّنة تقييد 

املعارف املختلفة، بيد اأّن املواقف اختلفت واالآراء تباينت 

م���ن التدوين، ونحن مل يكن هّمنا تقدمي درا�ضة تو�ضيفّية 

تاأريخّية ملرحلة التدوين، ب���ل اإّن هدفنا درا�ضته باعتباره 

وجه���ا من وج���وه العق���ل الكتاب���ّي وبيان اخت���الف االآراء 

فيه، وما طراأ علي���ه من نقائ�ض حالت دون اكتماله، وقد 

مّثلنا عل���ى ذلك باآراء دار�ضن قدام���ى وحمدثن، وذلك 

بالرتكي���ز على النتائج والتي يكمن اأن جنملها يف النقاط  

التالية:

- بيان اأّن التدوين يف الثقافة العربّية وجدت فيه نقائ�ض 

م���ن بينها ع���دم ا�ضتقامة اخل���ّط واللح���ن واالنتحال، 

وق���د رجعن���ا يف ه���ذا ال�ضي���اق اإىل املت���ون املكتوب���ة يف 

الق���رن الثاين الهج���رّي وبعده، ثم الكتاب���ات الالحقة 

والن�ضو�ض املوؤ�ض�ضة.

- اإّن ه���ذا االنتقال يحمل عالم���ات الثقافة ال�ضفوّية التي 

من خ�ضائ�ضها االرجت���ال وال�ضهو والن�ضيان واالأعمال 

اللغوّية الدالة على التاأّثر واالنفعال.

-م���ن اخل�ضائ����ض البنيوّي���ة للثقاف���ة العربي���ة التكامل 

ب���ن العقلن ال�ضف���وّي والكتابّي يف بن���اء النتاج املعريّف 

والرمزّي يف الطور االأّول من تاأ�ضي�ضها.

-التدوي���ن هو حتّول بنيوّي يف الثقافة العربّية، ومل يكتمل 

اإاّل بع���د تراك���م املعرف���ة، لكّن���ه ظ���ّل م���و�ضوال بالطور 

ال�ضفوّي.
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الثقافة العربية وسلطة النصوص املؤّسسة
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جامعة احلدود ال�ضمالية ��  اململكة العربية ال�ضعودية 
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ملّخ�ص:

تتجّل���ى اإ�ضكالي���ة البح���ث اجلوهرية يف اإبراز مالم���ح الثقافة العربّي���ة و�ضريورة بنائها املعريّف، فق���د ا�ضتقّر يف العقل 

اجلماع���ّي اأّن الثقاف���ة العربّي���ة مل تتطّور، ومل تواك���ب الثقافات الكونّية؛ ب�ضب���ب ان�ضدادها اإىل �ضلطة الق���دمي الذي اأ�ّض�ض 

معارف خمتلفة ال ميكن جتاوزها، ومن هذا ال�ضياق تتحّدد لدينا اأهمّية االإ�ضكالّية املطروحة، اإذ ال ميكن اأن يكون االن�ضداد 

اإىل ن����ضو�ض مرجعّي���ة موؤ�ّض�ضة تقلي���دا، ورجوعا اإىل املا�ضي، كما ال ميكن و�ضف التحديث الفك���رّي العربّي باخلروج على 

امل�ضرتك املعريّف والتقليد االأعمى للمختلف.

الكلمات املفاتيح : ثقافة، �ضلطة، اأمنوذج، العقل،الكونية
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The Arabic Culture and the Authority of the Founding Texts

Dr, adel Mohamed essalah
Northern Border University
Kingdom of Saudi Arabia
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Abstract: 
The main concern of this paper is to highlight the aspects of the Arabic culture and 

its knowledge construction. Indeed, it is assumed that the Arabic culture did not develop 
to meet universal cultures due to its tautness to past authority which established the 
foundations for various fields of knowledge that cannot be ignored. In this respect, the 
significance of the topic is obvious. Indeed, adherence to referential constructive texts is 
neither an imitation nor a return to the past. Similarly, Arabic intellectual modernization 
cannot be described as a deviation from collective knowledge and a blind imitation of the 
different.

Keywords: Culture, Authority, Model, Mind, cosmic
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متهيد

يعترب البحث يف الثقافة العربية يف �ضلتها بالن�ضو�ض 

املوؤ�ّض�ضة، وبي���ان مدى ان�ضدادها اإليها درا�ضة يف كربيات 

الق�ضاي���ا املع���ا�ضرة يف م���ال العل���وم االإن�ضانّي���ة، ومن 

ه���ذا املنطل���ق يتنّزل البح���ث يف اإط���ار ال���درا�ضات التي 

تن����ضد تاأ�ضي���ل التقافة العربّي���ة، والبح���ث يف ن�ضو�ضها 

املرجعّي���ة، وجذورها املعرفّية من خالل اال�ضتدالل مبتون 

قدمية وّجهت م�ضار الثقاف���ة العربّية وحّددت مالحمها، 

وتكم���ن اأهمّية البح���ث يف �ضلته باأ�ضئل���ة الثقافة العربّية 

املع���ا�ضرة، ولعّل اأهّمها بي���ان اأّن ثقافة العربّية هي ثقافة 

ت�ضتم���ّد كينونتها وا�ضتمراّيتها من االإرث املعريّف املرتاكم 

باعتب���اره مرجعّي���ة رمزّية، ولكّنه���ا يف االآن نف�ضه مل تكن 

منكفئة �ضاكنة. 

االإجراءات املنهجية واأهداف الدرا�سة:

-حتديد اخل�ضائ�ض البنيوّية للثقافة العربّية.

- بي���ان االأ�ض�ض املرجعّية للثقاف���ة العربية من خالل 

ن�ضو�ض موؤ�ّض�ضة مّثلت اأمنوذجا يحتذى على مدار 

التاريخ.

- من بن املعّطالت املعرفّية ان�ضداد الثقافة العربّية 

اإىل �ضلط���ة الق���دمي، ويف االآن نف����ضه ميّث���ل ه���ذا 

االأمنوذج معينا الإنتاج املعرفة.

اأّم���ا اأدبيات البحث فقد ات�ضح لنا اأّن ارتباط الثقافة 

العربّي���ة باالإرث الرم���زّي واملعريّف كان جلّي���ا، فقد ظلت 

من�ضّدة اإىل ه���ذا االأمنوذج، متاأثرة ب���ه واعتربت العديد 

من الدرا�ضات العربّي���ة كّل خروج على هذا امل�ضار مبثابة 

االن�ضياق يف التحديث، الذي من �ضاأنه ا�ضتهداف الثقافة 

العربّي���ة، واإلبا�ضه���ا لبو�ض ال���درا�ضات الغربّية، ومقاالت 

اال�ضت����ضراق لال�ضتنق���ا�ض م���ن مقّوماته���ا البنيوّية، وقد 

اطردت ه���ذه الدرا�ضات حت���ى غدت االأع���ّم يف املكتبات 

ودور الن����ضر، و�ضنحاول يف هذا البح���ث نقدها والك�ضف 

ع���ن عماده���ا املعريّف واأهدافه���ا، اإذ ال ميك���ن اجلزم اأّن 

الثقاف���ة العربّي���ة ه���ي ثقافة م���ا�ض، تنبني عل���ى مقولة 

»احلن���ن اإىل االأ�ضل« عل���ى ح���ّد عب���ارة »مر�ضي���ا اإلياد«

 

)))Mircea Eliade، ب���ل �ضنعم���ل عل���ى نق����ض ه���ذه 

امل�ضلم���ات وذل���ك بالربهن���ة عل���ى مالم���ح التحديث يف 

الثقافة العربّية. 

اأّما اجلانب النق���دّي لهذا البحث، وهو من االأهداف 

الرئي�ّضة، ويتمّثل يف خروج الثقافة العربّية على االأمنوذج، 

وق���د جتّل���ى يف حتديث الفك���ر العرب���ّي، واالط���الع على 

الثقافات االأخرى، واالأخذ باأ�ضباب تطّورها. 

وفيم���ا يخ����ّض منهجّي���ة البح���ث �ضنعتم���د منهجّي���ة 

نقدّية، الأننا نتعامل م���ع ن�ضو�ض كتبت يف حقب تاريخّية 

خمتلفة قدميا وحديثا، وتك����ضف عن وجوه االن�ضداد اإىل 

�ضلطة االأمنوذج املعريّف القدمي تاريخّيا، وتبّن لنا احلقب 

التاريخّية التي مل تلتزم فيه���ا الثقافة العربّية با�ضتدعاء 

املوروث، وهذا ما ا�ضطلحنا عليه بالتحديث العربّي.  

الثقافة العربية و�سلطة االأمنوذج

يعت���رب البحث يف الثقافة العربّية، ومكّوناتها البنيوّية 

م���ن امل�ضائ���ل امللّح���ة يف البح���ث العلم���ّي املع���ا�ضر، واإّن 

مدار بحثن���ا درا�ضة الثقاف���ة العربّية م���ن زاوية عمادها 

البني���وّي، وهي �ضلط���ة الن�ضو�ض امل���وؤ�ّض�ضة، ونق�ضد بها 

وال����ضري  وال�ضع���ر  )االأدب  االأوىل  املرجعّي���ة  الن����ضو�ض 

واملغ���ازي والتاري���خ ...( الت���ي توارثها العق���ل اجلماعّي 

العرب���ّي، و�ضاهم���ت يف اإر�ضاء مقّوم���ات الثقافة العربّية، 

، و�ضنعمل على انتق���اء اأمثلة 
(((

وحتدي���د مالمح هوّيته���ا

داّل���ة عل���ى ان����ضداد الثقاف���ة العربّية اإىل م���ا�ض معريّف، 

ميّث���ل اأمنوذجا اأ�ضلّي���ا با�ضط���الح »كارل غو�ضتاف يونغ

 

 Carl Gustav Jung« . واإّن ه���ذه الن�ضو�ض املرجعّية 

املوؤ�ّض�ضة ال ميكن اأن نح�ضرها يف ن�ضو�ض بعينها، بل هي 

متنوّعة بتنّوع االأجنا�ض االأدبّية، ويهّمنا يف هذا ال�ضياق اأن 

نب���ّن اأّن م�ضار الثقافة العربّية ظّل لق���رون طوال متقّيدا 

.La nostagie des origines, Gallimard. 1991 ،1)  انظر، كتابه(
)2)  انظر، حممد عابد اجلابري، بنية العقل العربي: درا�ضة حتليلية نقدية لنظم 
لبنان،  العربية،  الوحد  درا�ضات  مركز   ،( ط  العربية،  الثقافة  يف  املعرفة 

.1986
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ب���االإرث الرمزّي امل����ضرتك الذي اأنتج���ه العقل اجلماعّي 

العربّي، ولكّن هذا التقّيد �ضهد خروجا على �ضلطة القدمي 

يف �ضياق���ات تاريخّي���ة عديدة، فت�ضّكلت ن����ضو�ض �ضّميت 

بالن����ضو�ض الهام�ضّي���ة، ونعت���ت بالن�ضاز واخل���روج على 

االإجماع، اأّم���ا حديثا فقد �ضهدت الثقاف���ة العربّية حتّوال 

بنيوّي���ا، متّثل يف مطلب حتديث الفك���ر العربّي من خالل 

النه���ل من املنجز املعريّف االإن�ضايّن، واإّن هذه االإ�ضكالّيات 

امل�ضتتبعة لالإ�ضكالّية املطروحة هي مدار اجلانب النقدي 

من البح���ث، اإذ ال ميك���ن الت�ضليم ب���اأّن الثقاف���ة العربّية 

هي ثقافة ما�ض، ثابت���ة يف مكّوناتها، ومل تتجاوز الرتاث 

الق���دمي، بل اإّن حت���ّوال معرفّيا و�ضم تاريخ ه���ذه الثقافة، 

وه���و االأمر الذي �ضنعم���ل على اإبرازه انطالق���ا من اأمثلة 

داّلة، بها يتجّلى جوهر البحث وتّت�ضح معامله.

�سلطة االأمنوذج اأو �سلطة الن�سو�ص املوؤ�س�سة 

يقت�ضي النظر يف هذه االإ�ضكالّية بيان �ضمات الثقافة 

العربّية، اأي ركائزها البنيوّية وعوامل تطّورها يف التاريخ، 

فب���ال �ضّك ل���كّل ثقافة  ميك���ن اأن حتمل مالم���ح ثقافات 

اأخرى، ولك���ن اإمكان ا�ضتقاللها يظ���ّل مطلبا ملّحا، ومن 

ثّمة ميكن احلديث عن ثقافة ما لها �ضمة التمايز عن بقّية 

الثقافات، وحتمل يف طّياتها اأ�ضباب كينونتها و�ضريورتها 

التاريخّي���ة، ون�ضع���ى يف ه���ذا البح���ث اإىل تو�ضي���ح داللة 

الثقافة دون االإغ���راق يف ال�ضروح اللغوية واال�ضطالحّية، 

فهي مّطردة يف الكت���ب والدوريات، بل ما يهّمنا هو �ضرح 

ه���ذا امل�ضطل���ح باعتباره م�ضطلح���ا وظيفّي���ا دااّل، ومن 

ه���ذا املنطل���ق �ضنتعام���ل مع ه���ذا امل�ضطل���ح كم�ضطلح 

اأنرتوبولوج���ي، ونق����ضد باالأنرتوبولوجي���ا عل���م االإنا�ضة، 

وه���و العل���م الذي يهتم ب���درا�ضة االإن�ضان م���ن جهة لغته، 

ومنط عي�ضه وطقو�ضة، واالأنظم���ة الرمزية التي يتداولها 

لتحقيق عي�ض م����ضرتك، اأّما الثقافة فهي النظام االأ�ضمل 

لكّل هذه العالمات االأنرتوبولوجية، ولعّل اأدّق تعريف لها 

»اأّن الثقاف���ة هي ذلك الكّل الذي يتاأّل���ف من كّل ما نفّكر 

 ،
(((

في���ه اأو نق���وم بعمله اأو نتمّلك���ه كاأع����ضاء يف املجتمع«

ومن خ���الل هذا التعري���ف املوجز نرى ه���ذا الو�ضل بن 

الثقاف���ة واالجتم���اع الب����ضرّي ون�ضاطات���ه املختلف���ة. وقد 

�ضرح���ت العلوم االجتماعية الثقافة وماالتها وارتباطها 

باالإن�ضان، ولكّننا ننحو يف هذا البحث اإىل االقت�ضار على 

ال����ضرح ال���دال للثقافة، وه���و االأمر عينه ال���ذي دعا اإليه 

الدار�ضون؛ نظرا اإىل تعّدد تعريفات الثقافة، ولكّن االأهّم 

الرتكيز »على اجتاه���ن وا�ضحن يف تلك التعريفات واإن 

كان بينهما تناف�ض. ينظر اأحدهما للثقافة على اأّنها تتكون 

من القيم واملعتق���دات واملعايري والرموز واالأيديولوجيات 

وغريها م����ن املنتجات العقلية. اأّما االجتاه االآخر فريبط 

ي ملجتم���ع ما، والعالقات 
ّ
الثق�اف����ة ب�ن�م����ط احل�ي�اة ال�ك�ل�

الت���ي ترب���ط بن اأف���راده، وتوّجه���ات هوؤالء االأف����راد ف�ي 

، فال بّد اإذن اأن نعترب الثقافة العربّية متنّزلة 
(((

حياتهم«

يف ه���ذا ال�ضي���اق؛ الأّن دار�ضي الثقاف���ات واالأنرتوبولوجيا 

كانت نظرياتهم �ضاملة؛ فهي تعلل تطّور الثقافات وت�ضّكلها 

واالآف���ات الطارئ���ة عليها من �ضع���ف وتبّدل وتغ���رّي. وقد 

اقت�ضى البحث درا�ضة �ضلة الثقافة بالن�ضو�ض املوؤ�ّض�ضة، 

ولع���ّل و�ضم الن����ضو�ض بامل���وؤ�ض�ضة يحت���اج اإىل �ضرح يف 

ذه���ن القارئ، واملق�ضود من ذل���ك جملة الن�ضو�ض التي 

اأجم���ع العقل اجلمع���ّي يف الثقافة العربّي���ة على اعتبارها 

مرجع���ا ا�ضتدالليا ي�ضتند اإليه يف بن���اء االأفكار وتوليدها، 

وه���و يتخذ �ضكل » االأمنوذج االأ�ضلّي« على حّد عبارة يونغ 

Yung ، وق���د ا�ضتندنا يف ت�ضقيق هذا امل�ضطلح اإىل علم 
االأنرتوبولوجي���ا ال �ضّيما يف م�ضطلح الن�ضو�ض املوؤ�ض�ضة، 

فمثلما تتوال���د االأ�ضاطري، وتنهل من بع�ضها بع�ضا كذلك 

�ضاأن الن�ضو�ض، وقد اأ�ضرنا يف املقّدمة اأّن هذه الن�ضو�ض 

متنّوع���ة امل�ضارب واالأجن���ا�ض، واإن اال�ضتدالل بها ال يعني 

توظيفه���ا توظيف���ا ن�ضّيا مقتطف���ة من مراجعه���ا، واإمنا 

نق�ضد تو�ضيح اأجنا�ضها ومداراتها.

(1( R. Bierstedt. The Social Order. New York : Mc Graw Hill 
1963

)2)   نف�ض املرجع.
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هوّية الن�ّص املوؤ�ّس�ص

لقد در�ض ن�ضر حامد اأبو زي���د اأبنية الثقافة العربّية 

وانته���ى يف كتابه » مفهوم الن�ض« اإىل اأّن الثقافة العربّية 

قام���ت على الق���راآن وتاأويله » وللق���راآن يف ح�ضارتنا دور 

ثقايّف ال ميك���ن جتاهله يف ت�ضكيل مالمح هذه احل�ضارة، 

ويف حتدي���د طبيع���ة علومه���ا. واإن �ضّح لن���ا بكث���ري م���ن 

التب�ضيط اأن نختزل احل����ضارة يف بعد واحد من اأبعادها 

ل�ضّح لن���ا اأن نق���ول اإّن احل�ضارة امل�ضرّي���ة القدمية هي 

ح����ضارة » ما بع���د امل���وت«، واأن احل����ضارة اليونانّية هي 

ح����ضارة »العقل«، اأّما احل�ضارة العربّية االإ�ضالمّية، فهي 

، وي���رى اأبو زي���د اأّن جانب���ا تاأويلّيا 
(((

ح����ضارة » الن����ّض«

ارتبط بهذه الثقافة، وهو تاأويل يك�ضف عن جدل االإن�ضان 

مع الواقع، ومن ثّمة ا�ضتط���اع العقل العربّي اأن يرتقي يف 

املع���ارف، ويتعّمق يف التاأويل وحتلي���ل اخلطاب، وقد كان 

مدار هذا التاأويل حول القراآن فن�ضاأت التفا�ضري املختلفة 

للق���راآن، لك���ّن اأبا زيد يت����ضاءل حول طبيعة ه���ذا التاأويل 

واآليات���ه، » واإذا كانت الثقافة العربّية ثقافة تعطي للن�ّض 

الق���راآين هذه االأولّية، وجتعل م���ن التاأويل نهجا فالبّد اأّن 

لهذه الثقافة مفهوما- ولو �ضمنيا-ملاهّية الن�ّض وطرائق 

التاأوي���ل، ومع ذل���ك فقد حظ���ي جانب »التاأوي���ل« ببع�ض 

ال���درا�ضات التي ركزت عل���ى العلوم الدينّي���ة، وجتاهلت 

. والثابت اأن املوؤّول ينت���ج ن�ضو�ضا جديدة 
(((

ما �ضواه���ا«

هي نتاج للن�ض املوؤ�ّض�ض، لكّنها ن�ضو�ض تختلف حتما عن 

الن����ض االأ�ضلّي، واإمنا حتاول اأن حتاكيه وتوؤّوله وفق فهم 

املوؤّول و�ضع���ة اطالعه وما ت�ضمح به قوان���ن الثقافة التي 

ينتمي اإليها.

ويت����ضح لنا اأّن ن�ضر حام���د اأبو زيد �ضعى اإىل تفكيك 

ثنائي���ة الثقافة و�ضلطة الن����ضو�ض املوؤ�ّض�ضة؛ فهو يرى  اأّن 

الثقافة تنتقي ن�ضو�ضها التي تعتربها منوذجا ا�ضتدالليا 

للمعرف���ة، كم���ا اأّن الثقاف���ة مت���ار�ض �ضربا م���ن �ضروب 

الثقايف  املركز  القراآن،  علوم  يف  درا�ضة  الن�ض،  مفهوم  زيد،  اأبو  حامد  ن�ضر   (1(
العربّي، ط1، 2014. �ض، 9.

)2)  املرجع ال�ضابق، �ض، 10.

الرقابة على النتاج الرمزّي، وتظّل عملّية االنتقاء من�ضّدة 

اإىل العقل اجلماعّي املنخ���رط يف اإجماع ال يقبل اخلروج 

ع���ن �ضنن الثقافة » فما ترف����ضه الثقافة وتنفيه ال يقع يف 

ا  دائ���رة ) الن����ضو�ض(، وما تتلّق���اه الثقاف���ة بو�ضفه ن�ضّ

دااّل فه���و كذل���ك، وقد يختل���ف اجّتاه الثقاف���ة يف اختيار 

الن����ضو�ض م���ن مرحل���ة تاريخّي���ة اإىل مرحل���ة تاريخّية 

اأخ���رى، فتنفي ما �ضب���ق لها اأن تقبلت���ه، اأو تتقّبل ما �ضبق 

 ، واإّن ه���ذا اجلدل داخل 
(((

له���ا اأن نفته م���ن الن�ضو�ض«

الثقافة هو جدل تكّر�ضه االإكراهات التاريخية، فال ميكن 

لثقاف���ة ما اأن تكون �ضاكنة وثابت���ة يف ن�ضو�ضها وتاأويلها، 

واإن املخي���ال اجلماع���ّي والعقل اجلمعّي يقوم���ان بانتقاء 

الن����ضو�ض يف كّل حقب���ة م���ن احلقب، وهم���ا حمكومان 

بالتبّدل والتغرّي بتغرّي العمران الب�ضرّي، كما اأّن لل�ضلطان 

ال�ضي���ا�ضّي دروا يف �ضلطة الن�ّض، فعديد الن�ضو�ض ميكن 

اأن تنمحي وحتّل حمّلها ن�ضو�ض اأخرى تكون اأكرث موؤائمة 

لل�ضائ���د وتقّبال يف ال�ضمري اجلماع���ّي، ولكّن هذا التبّدل 

وعدم الثبات يف الن�ضو�ض ال ميكن اأن يتعّلقا بالن�ضو�ض 

امل���وؤ�ّض�ضة االأوىل ب���ل بالن����ضو�ض الالحق���ة، ولك���ّن هذا 

ال ينف���ي اأن الن����ضو�ض امل���وؤ�ض�ضة قد خ�ضع���ت اإىل انتقاء 

ورقابة، وال ميكن اإقرار اأّن عامل دّقتها هو العامل الوحيد 

لظهوره���ا يف طابع ا�ضتداليل ومنوذج يحتذى، ولكّن هذه 

الفر�ضي���ات ال ميكن اأن ت�ضمل الق���راآن الكرمي يف الثقافة 

العربّي���ة؛ الأنه ن�ض مف���ارق للعقل الب����ضرّي، وعليه مدار 

العملية التاأويلية كّلها. 

يّتخ���ذ الن�ّض موقعه التاأ�ضي����ضّي يف ثقافة ما انطالقا 

م���ن قيمته املعرفّي���ة اأّوال، ثم تلبيته حلاج���ة مادّية ثانيا، 

وب���ال �ضك اإن املعرف���ة ه���ي معطى رم���زّي، لكّنها ترتجم 

اإىل حاج���ات مادّية، اأّما القراآن فح�ضب اأبي زيد هو مدار 

عملّي���ة تاأويلّي���ة يف الثقاف���ة العربّية، وتفرع���ت عنه علوم 

الق���راآن مب�ضامينها املختلفة، وقد نقل القراآن العرب من 

الوثنّية اإىل التوحيد، وارتبط بعامل االآخرة، واملعاد لذلك 

وج���د فيه النا�ض حاجة تلبّي رغبته���م يف الثواب والنجاة 

)3)  املرجع ال�ضابق، �ض، 27.
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م���ن العقاب. اأّما ال�ضعر فق���د احتّل مكانة مهّمة يف العقل 

العربّي، وو�ضمت الثقافة العربّية باأّنها ثقافة �ضعر، لذلك 

جن���د تربي���را ال�ضتمراريته واالإحاط���ة بدرا�ضته من جهة 

م�ضامينه واأ�ضاليبه، وميكن اأن ن�ضتدّل هنا باأهمّية ال�ضعر 

اجلاهلّي واملعّلقات ال�ضبع يف ر�ضم منوذج يحتذى يف ترديد 

ال�ضع���ر وقول���ه، حتى ق���رون متقّدمة يف تاري���خ احل�ضارة 

العربّية، بل كان للقول ال�ضعرّي الغلبة مقارنة مع االأجنا�ض 

االأدبّي���ة االأخرى، وق���د متّثل هذا ال�ضعر حي���اة العرب يف 

اجلاهلّية واالإ�ضالم، واختلفت م�ضامينه باختالف احلقب 

التاريخية، وتنّوعت اأغ���را�ضه من اجلاهلّية اإىل االإ�ضالم 

لكنه حافظ على جوهره، اأّما حديثا فالزال ال�ضعر يرّدد، 

ولكّنه اختل���ف �ضكال، وم�ضمونا فخرج���ت الق�ضيدة عن 

نظ���ام ال�ضطري���ن وامل�ضام���ن ال�ضعرّية القدمي���ة، ولكّن 

ا موؤ�ّض�ضا بقي ماثال  الن����ض ال�ضعرّي القدمي بو�ضفه ن����ضّ

يف املتخّي���ل اجلماعّي، فح�ضرت بالغته و�ضعرّيته و�ضوره 

القدمي���ة يف ال�ضع���ر احلديث، وقد غدا ه���ذا ال�ضعر اأكرث 

انفتاح���ا على الك���ويّن واالأ�ضط���ورّي، والثقاف���ات الكثرية 

بف�ضل الدراي���ة باللغات، واال�ضتفادة منها، وجملة االأمر؛ 

ا م���وؤ�ّض�ضا فاعال يف الثقافة  اإّن اعتب���ار ال�ضعر القدمي ن�ضّ

العربّي���ة ب���ّن وجلّي؛ فلم يخف���ت �ضوت ال�ضعر يف الع�ضر 

احلدي���ث واملعا�ضر، بل تط���ّور و�ضاهم يف اإث���راء الثقافة 

العامل���ة العربّي���ة والغربّية، وظل هذا اجل���دل بن الثقافة 

العربّية وال�ضعر جدال متجّددا الأّنه اأحد مكّوناتها البنيوية 

االأوىل، وداعما من دعائم ا�ضتمراريتها.

والثابت لدين���ا، اأّن الثقافة العربّية هي بن الثقافات 

املوؤ�ّض�ضة رغم ع���دم تزّمنها يف التاري���خ مقارنة بالثقافة 

اليوناني���ة، وهذا يع���ود اإىل اأ�ضبقّية احل����ضارة اليونانّية، 

وتطّور العق���ل الب�ضرّي، وامتالكه للعل���وم واأ�ضبابها، فقد 

كان���ت احل����ضارة اليوناني���ة �ضّباقة يف العل���وم واملعارف، 

و�ضكل���ت بنية ثقافّي���ة متينة، واأحاطت ب���كل العلوم لذلك 

�ضنعت���رب هذه الثقاف���ة مبثابة الن����ضو�ض امل���وؤ�ض�ضة التي 

كانت لها �ضلطة االأمن���وذج على الثقافة العربّية، ونق�ضد 

ب�ضلط���ة االأمن���وذج �ضربا م���ن املثاقفة االأح���ادّي وقع بن 

الثقافت���ن، بيد اأّن ه���ذا االأمنوذج �ضرع���ان ما حتّول اإىل 

اأمنوذج ميار�ض �ضلطة معرفية على اأبنية الثقافة العربّية 

الأ�ضب���اب خمتلفة، لعّل اأهّمه���ا ال�ضبق التاريخّي للح�ضارة 

اليونانّية، وافتقاد العرب لقاعدة علوم متينة متّكنهم من 

االكتف���اء بها، وثمة عامل بني���وّي اأّن كل ثقافة الحقة البّد 

له���ا من اأن تتاأّثر بال�ضابق من الثقافات، ولكّن هذا التاأثر 

كان يف نظ���ر عديد الدار�ضن منق���و�ضا، ومّت حتريفه عن 

مقا�ضده، فق���د اأ�ضار عبد الرحمان بدوّي اإىل اأّن التباين 

بن الثقافتن ظل جلّيا اإىل مدى بعيد؛ » فالروح اليونانّية 

متتاز اأّول ما متت���از بالذاتّية، اأي ب�ضع���ور الذات الفردّية 

بكيانه���ا وا�ضتقاللها ع���ن غريها من ال���ذوات، وباأّنها يف 

و�ضع اأفق���ّي باإزاء ه���ذه الذوات االأخ���رى، حّتى ولو كانت 

ه���ذه الذوات اآله���ة؛ بينما الروح االإ�ضالمّي���ة تفني الذات 

يف كّل لي����ضت ال���ذوات املختلفة اأجزاء تكّون���ه، بل هو كّل 

يعلو على الذوات كّله���ا، ولي�ضت هذه الذوات اإاّل من اآثاره 

 ،
(((

ومن خلق���ه، ي�ضريها كما ي�ضاء، ويفعل به���ا ما يريد«

ولكن رغ���م هذا النقد، ف���اإّن الثقاف���ة العربّية يف طورها 

االأّول نهلت من ال���رتاث اليونايّن، ومل يتبلور هذا التنافر 

اإاّل يف ف���رتة الحقة من تاريخ الثقاف���ة العربّية االإ�ضالمية 

ة ملّ���ا ا�ضتحكمت العل���وم االإ�ضالمّي���ة، وتداخلت مع  خ���ا�ضّ

العل���وم االأخ���رى فوقع تكف���ري الفال�ضفة وح���رق كتبهم ، 

لك���ن الالفت اأن هذا الت�ضارب مل يعل���ن عنه يف البداية، 

لذل���ك �ضنتتّبع ه���ذا االإ�ضكالّي���ة، و�ضن�ضتدّل عل���ى اعتبار 

ا م���وؤ�ّض�ضا للثقافة العربّية، وهي يف  الثقاف���ة اليونانية ن�ضّ

نظرن���ا فر�ضّية قابلة للتدليل واالإثب���ات مل يّطرد �ضرحها 

يف البح���وث والدرا�ضات، اأّما الن�ضو�ض املوؤ�ّض�ضة االأخرى 

فلم تكن خارجّية بل ه���ي من لّب الثقافة و�ضميمها، وقد 

مثلت �ضلطة على تاريخ الثقافة، وحّولت م�ضارها ووجهت 

الثقافة العاملة لقرون طوال. 

كتب اأدوني�ض كتابا مهّما يعّد من اأهّم الكتب احلديثة 

يف درا�ضة الثقاف���ة العربّي���ة عنوان���ه »الثاب���ت واملتحّول«، 

عبد الرحمن بدوي، الرتاث اليوناين يف احل�ضارة العربّية االإ�ضالمّية، درا�ضات   (1(
لكبار امل�ضت�ضرقن، مكتبة النه�ضة امل�ضرية، 1940.
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وع���ّرف اأدوني����ض الثابت يف الثقافة العربّي���ة » باأّنه الفكر 

ال���ذي ينه�ض عل���ى الن�ّض، ويّتخد من ثبات���ه حّجة لثباته 

هو، فهما وتقوميا، ويف���ر�ض نف�ضه بو�ضفه املعنى الوحيد 

ال�ضحي���ح له���ذا الن����ّض، وبو�ضف���ه، ا�ضتن���ادا اإىل ذلك، 

، وميكن يف ه���ذا املنح���ى اأن نوّظف 
(((

�ضلط���ة معرفّي���ة«

عبارة اأدوني�ض ونعترب اأن الن�ّض املوؤ�ض�ض ن�ض ثابت، وهو 

ن����ّض له �ضلط���ة معرفّية فتتاأّثر به ن����ضو�ض اأخرى وتدور 

يف فلكه ويظّل على م���دار التاريخ موؤثرا فيها موّجها لها، 

بي���د اأّن ه���ذا الن����ض الثابت يقابل���ه با�ضط���الح اأدوني�ض 

ن����ّض متحّول وتعريف���ه » الفكر الذي ينه����ض، هو اأي�ضا، 

على الن����ّض، لكن بتاأويل يجعل الن����ّض قابال للتكّيف مع 

الواق���ع وجتّدده، واإّم���ا اأّنه الفكر الذي ال ي���رى يف الن�ّض 

 ،
(((

اأّية مرجعّية، ويعتمد اأ�ضا�ضا على العقل ال على النقل«

ومن خالل هذا ال�ضرح يكون املتحول نقي�ضا للثابت اأو هو 

تط���ّور حتمّي للن�ض الثابت الذي ال ميكن اأن ي�ضمد اأمام 

االإكراه���ات التاريخّي���ة وتب���ّدل العم���ران الب����ضرّي الذي 

يغرّي من جوهر الثقاف���ات وحركتها يف التاريخ، والالفت 

اأّن اأدوني����ض و�ضم الن����ض االأّول بال�ضلط���ة والن�ض الثاين 

بالنق���ل الذي ينت�ضر اإىل العق���ل ال اإىل �ضلطة النقل التي 

ه���ي مال الن����ض االأّول، فهذا الف����ضل ميّكننا من فهم 

اأّويّل مفاده اأّن الن�ضو�ض امل���وؤ�ّض�ضة عادة ما تعتمد النقل 

منهجا وت�ضتم���ّد منه �ضلطتها ولكّنه���ا ال ميكن اأن ت�ضمد 

اأمام �ضلط���ة العقل، لذلك كثريا ما نالحظ اأن الن�ضو�ض 

امل���وؤ�ض�ضة �ضرعان ما تخف���ت �ضلطته���ا، اإذا تعر�ضت اإىل 

نقد، وميكن اأن ن�ضتدّل يف هذا املو�ضوع بكتاب طه ح�ضن 

يف ال�ضعر اجلاهلّي، وهو كتاب رغم النقد الذي وّجه اإليه 

ا�ضتطاع اأن ينقد املدّونة ال�ضعرّية اجلاهلّية بجراأة حماوال 

تفكيكه���ا واإثب���ات انتحالها واإقرار اأنها ن����ضو�ض منحولة 

، وهو راأي نقدّي قال به 
(((

كتب���ت الحقا يف تاريخ االإ�ضالم

طه ح�ضن ومل يلق قبوال يف االأو�ضاط االأكادميية والدينية 

)1)  اأدوني�ض، الثابت والتحّول، بحث يف االإبداع واالإتباع عند العرب، دار ال�ضاقي، 
ط7، 1994. �ض، 13.

املرجع ال�ضابق. �ض، 14-13.  (2(
)3)  طه ح�ضن، يف ال�ضعر اجلاهلّي، دار الكتب امل�ضرية، 1926.

نظ���را الأنه يعت���رب مقدمة يف تقوي�ض الثواب���ت يف الثقافة 

العربية االإ�ضالمية، بيد اأّن ا�ضت�ضهادنا بهذا الكتاب يتمّثل 

يف اأّن الن����ض املوؤ�ض�ض بقدر متانت���ه فاإّنه �ضرعان ما يغدو 

قابال للتفكيك اإذا ما مّت نقده واإر�ضاء مقّدمات نظرّية يف 

نق�ض اأن يكون موؤ�ّض�ضا.  

�سلطة الن�سو�ص و�سوؤال احلداثة

لق���د ا�ضتقّر يف العقل اجلماعّي اأن الثقافة العربّية مل 

تتط���ّور ومل تواكب الثقافات الكونّية ب�ضبب ان�ضدادها اإىل 

�ضلط���ة القدمي الأّن���ه عقل جماع���ّي اأ�ّض�ض معارف خمتلفة 

ال ميكن جتاوزها اأو خرقها، ومن هذا ال�ضياق تتحّدد لدينا 

اأهمّية االإ�ضكالّية املطروحة اإذ ال ميكن اأن يكون االن�ضداد 

اإىل ن�ضو�ض مرجعّية موؤ�ّض�ضة تقليدا ورجوعا اإىل املا�ضي 

كم���ا ال ميكن و�ضف التحديث الفك���رّي العربّي  باخلروج 

على املحّددات املعرفّية والتقليد االأعمى للمختلف.

احلداثة و�سلطة االأمنوذج

ي���رى اأدوني����ض اأّن حركت���ن دوؤوبت���ن تتحّكم���ان يف 

الثقاف���ة، االأوىل حرك���ة اأ�ضولّي���ة ثابت���ة تق���ّد�ض الن����ض 

املوؤ�ض�ض، اأّما الثاني���ة فهي حركة مّددة حداثية، بيد اأّن 

الغلب���ة تكون اأحيانا ل�ضلط���ة الن�ض امل���وؤ�ّض�ض الأّنه ي�ضتمّد 

�ضلطته من الثقافة التي ت�ضتند اإىل الدين، يذكر اأدوني�ض« 

كانت الثقافة يف امل�ضتوى االأول هي ثقافة النظام ال�ضائد، 

اأي الثقاف���ة التي تقوم، �ضاأن النظام، على دعوى التم�ّضك 

باالأ�ضول، واملحافظة على القيم املوروثة، كما هي، اأو كما 

، واإّن هذا ال�ضرب االأّول من 
(((

نقلها اخللف على ال�ضلف«

الثقافة ين�ضّد اإىل �ضلطة االأمنوذج اأو اإىل الن�ّض املوؤ�ّض�ض، 

فهو يعلي من �ضاأنه ويحاول اأن يوّلد ن�ضو�ضا حافة به هي 

يف الواقع مبثابة احل����ضن املنيع الذي ال ميكن اخرتاقه، 

وق���د الحظن���ا اأّن الثقاف���ة العربّي���ة اأر�ضت مدّون���ة نقدية 

متينة ل���الإ�ضادة بال�ضعر اجلاهلي مث���ال ودرء كل �ضبهات 

انتحال���ه واختالقه، فعادة ما ت�ضطل���ع الن�ضو�ض املوازية 

الثابت والتحّول، بحث يف االإبداع واالإتباع عند العرب، �ض 22.  (4(
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بهذا الدور التربيرّي، اأما ما يكتب يف تفنيد ذلك من نقد 

فه���و يعّد من ثقافة الهام�ض الت���ي ال ميكن للثقافة العاملة 

ال�ضائ���دة اأن تدمها يف �ضميمها وجوهرها. اأّما ال�ضرب 

الثاين م���ن الثقافة، فهو اأكرث ا�ضتن���ارة يف نظر اأدوني�ض، 

الأّنه يقوم عل���ى نقد الثواب���ت واإر�ضاء ثقافة بديلة تنه�ض 

عل���ى نقد الق���دمي ف�« كان���ت الثقافة يف امل�ضت���وى الثاين، 

مم���وع النت���اج ال���ذي كت���ب، ا�ضتن���ادا اإىل نظ���رة اأّولت 

االأ�ضول، ب�ضكل مغاير، واأعادت النظر يف القيم املوروثة، 

انطالق���ا من ه���ذا التاأوي���ل ، فتجاوزت بع�ضه���ا، وفهمت 

.
(((

بع�ضها فهما خمتلفا«

هك���ذا اإذن، ين����ضاأ ج���دل يف الثقاف���ة، ويظ���ل املاأزق 

حائ���ال دون ال���و�ضول اإىل حداثة عربّية  ميك���ن اأن تطّور 

املعرفة وتق���ّدم اأجوبة تط���ّور العمران الب����ضرّي العربّي، 

ويرجع اأدوني����ض هذا ال�ضراع اإىل تق���دمي الدين كاأولوية 

معرفي���ة قب���ل املعارف كّله���ا، فيتحّول اإىل معي���ار يحتكم 

اإليه وتقا�ض به بقية املع���ارف مثل االأدب وال�ضعر والفكر، 

ي على  يذكر اأدوني�ض« اإّن االجتاه الذي قال بالثابت الن�ضّ

امل�ضت���وى الدين���ّي، ق���ا�ض االأدب وال�ضعر والفك���ر، بعاّمة، 

عل���ى الدين. ومب���ا اأّنه، الأ�ضباب تاريخّي���ة، كان ميّثل راأي 

ال�ضلط���ة، فاإّن الثقافة الت���ي �ضادت كانت ثقافة ال�ضلطة- 

اأي اأنه���ا كان���ت ثقاف���ة الثابت-هكذا ح���دث يف املمار�ضة 

متف����ضل ب���ن الدين���ّي وال�ضي���ا�ضّي، من جه���ة، والثقايف 

ة اإىل  م���ن جهة ثاني���ة. وحتّولت املعرف���ة الدينّية اخل���ا�ضّ

. وقد تبّن لنا اأّن هذا التداخل 
(((

معيارّي���ة معرفّية عاّمة«

بن الدين���ّي وال�ضيا�ضّي والثقايف اأّث���ر يف �ضريورة املعرفة 

وتطّوره���ا يف الثقافة العربية وكانت ل���ه نتائج عك�ضية يف 

اأحيان كثرية، وميكن اأن نقّدم مثاال على هذا مثل املوقف 

النقدي ال���ذي ن�ضاأ الحقا من العل���وم اليونانية كالفل�ضفة 

والعلوم ال�ضحيحة رغم اأّنها كانت من الن�ضو�ض املوؤ�ّض�ضة 

والثابت���ة يف الثقاف���ة العربّية، وميك���ن اأن ن�ضتدّل يف هذا 

ال�ضياق براأي عبد الرحمان بدوّي، فقد اأرجع هذا النفور 

املرجع ال�ضابق، �ض 22.  (1(

املرجع ال�ضابق، �ض 14.  (2(

اإىل عوام���ل من داخل بنية الثقاف���ة العربّية يقول: »وعلى 

ه���ذا النحو ن�ضتطيع اأن نفهم نف���ور اجلمهور واأهل ال�ضّنة 

من بقّية العلوم اليونانّي���ة، اأو علوم االأوائل كما ي�ضّمونها. 

ف���اإذا كان���وا قد نف���روا م���ن احل����ضاب، فالأّنه���م اأدركوا 

بغريزته���م اأّن نظرة الروح االإ�ضالمّي���ة اإىل العدد تختلف 

ع���ن نظرة الروح اليونانّية اإليه، واإذا كانوا قد حملوا على 

الفل���ك، فالأّنهم قد �ضعروا �ضع���ورا غام�ضا مبا بن نظرة 

الروح االإ�ضالمّي���ة ونظرة الروح اليونانّية اإىل الزمان من 

. ولكّن هذا الراأي قد يتمّي���ز باالإطالقّية، فقد 
(((

تباي���ن«

بدا جلّيا اأّن هذا النفور كان الحقا للحظة املثاقفة االأوىل، 

فلم نلحظ اعرتا�ضا بل جتاوبا مع العلوم اليونانّية االأوىل، 

وجتّل���ى ذلك يف الرتجمات الكثرية، يف العلوم ال�ضحيحة 

والط���ب واالأدب، وق���د تع���ّرف الع���رب اإىل كت���ب اأر�ضطو 

واأفالطون واأبقراط وا�ضتفادوا منها، ولكّن هذا التجاوب 

مل يدم طويال وهو حمكوم بنظرة دينّية حتّكمت يف العقل 

اجلمعي العربّي االإ�ضالمي فراأت يف العلوم الوافدة ن�ضازا، 

وق���د قّدم عبد الرحمان بدوي تف����ضريات منها ما ورد يف 

قوله« »واإذا راأينا االجتاه العام لروح احل�ضارة االإ�ضالمّية 

ينف���ر نف���ورا �ضدي���دا من ال���رتاث اليون���ايّن فيحمل عليه 

حمل���ة عنيفة �ضعواء، ه���ي رّد فعل قوّي له���ذه الروح �ضّد 

روح ح����ضارة اأخ���رى، �ضعرت مبا بينه���ا وبينها من تباين 

، ويبدو اأّن ه���ذا االإ�ضكال 
(((

ي���كاد ي�ضل ح���ّد التناق����ض«

امتّد اإىل الع�ضر احلدي���ث، فيطرح اأدوني�ض هذا املعطى 

يف قال���ب حدي���ث وذل���ك يف قوله« ه���ذا امل���وروث الثقايّف 

ه���و اأ�ضل ثقافتن���ا. حن اأخذن���ا نواجهه، من���ذ احتكاكنا 

باحل����ضارة الغربي���ة احلديث���ة، اكتفينا اإجم���اال بتمجيد 

اأو متيي���ز املظاه���ر التي تالئ���م اأيديولوجياتن���ا الراهنة، 

اأو التي ال تتناق�ض معها، فاأخذ كل جيل عربّي اأو كّل مفّكر 

يخي���ط موروثه رداء مطابقا الجتاه���ه االإيديولوجّي: فهو 

تارة واحة العقل احلّر، وتارة ال�ضجن واملعتقل، وهو طورا 

الرتاث اليوناين يف احل�ضارة العربّية االإ�ضالمّية، درا�ضات لكبار امل�ضت�ضرقن )   (3(
املقّدمة(

املرجع ال�ضابق ) املقّدمة(  (4(
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مهد الدميقراطّية، وطورا اآخر مهد العبودّية، وهو حينا، 

 .
(((

يت�ضّم���ن كّل �ضيء، وحين���ا فق���ري يحتاج ل���كّل �ضيء«

وهكذا اإذن تظّل امل�ضاألة انتقائية داخل بنية الثقافة، فهي 

متار�ض �ضربا من االإق�ضاء ال�ضرورّي جلملة من املعارف 

يف كّل حقب���ة تاريخّية، ويغدو ه���ذا االإق�ضاء �ضامال الأمم 

باأ�ضره���ا وهوّي���ات جماعّية الأّن املخي���ال اجلمعّي للثقافة 

االأّم ال يتالءم مع تلك املع���ارف الوافدة، واإّن هذا النزوع 

االإرادّي اإىل اإر�ضاء رقاب���ة على املختل���ف يوؤّدي اإىل ثقافة 

�ضاكنة قدمية غري متجّددة، وهو حال الثقافة العربّية يف 

مراحل كثرية من تاريخها.  

قلق يف احل�سارة

يقت�ضي القول للتدليل على ما اأ�ضاب الثقافة العربّية 

من �ضكون معريّف الت����ضاوؤل عن االإّنيات امل�ضاهمة يف هذا 

االإ�ضكال املع���ريّف، ولعّل االإجابة عن ه���ذا الت�ضاوؤل تكمن 

يف نظرن���ا يف �ضلط���ة الن����ضو�ض امل���وؤ�ّض�ضة، وه���ي �ضلطة 

جدلّية ميار�ضه���ا الن�ّض على الثقاف���ة ومتار�ضها الثقافة 

عل���ى الن�ض من خ���الل االإعالء منه واإق����ضاء الن�ضو�ض 

املوازية له، بيد اأّن هذا اجلدل كانت له نتائج �ضاهمت يف 

ركود املعرف���ة واندراجها �ضمن �ضلطة االأمنوذج، و�ضاهم 

ذل���ك يف ق�ضور مع���ريّف يف ماالت �ضّت���ى يهّمنا منها يف 

ه���ذا البحث املع���ارف االإن�ضانية املح����ضة، واإذا اأردنا اأن 

�ضها فهي يف مال االأدب وتاريخ االأفكار، والثابت  نخ�ضّ

لدين���ا اأّن الن�ضو�ض املوؤ�ّض�ضة يف الثقافة العربّية حمكومة 

بالتبّدل والتغري، رغم ا�ضتقرار هذه الن�ضو�ض يف التاريخ 

وال�ضم���ري اجلمع���ّي االإ�ضالم���ي الأ�ضباب حّللناه���ا �ضابقا 

واأوج���ز فيه���ا ال���كالم عبد الرحم���ان بدوي ح���ن و�ضف 

احل�ضارة باأّنها تقوم على حمو الذات املبدعة وان�ضهارها 

يف ذات متعالي���ة، واأمام هذا التماهي امل�ضتند اإىل ت�ضّور 

اإ�ضالمّي ت�ضبح بنية الثقافة العربّية حائال دون ا�ضتلهام 

عل���وم مغاي���رة للنم���وذج الق���دمي، والذي ال يق���ّر بالغيب 

وترات���ب العل���وم ومرجعها االإلهّي يف نظ���ر عبد الرحمان 

الثابت واملتحّول، بحث يف االإبداع واالإتباع عند العرب، �ض 33.  (1(

ب���دوي، ولكّن هذا الت�ضّور �ضه���د تبّدال يف حمّطات كثرية 

م���ن التاريخ، فقد انتقلت الفل�ضفة االإغريقية اإىل العرب، 

و�ضاهم���ت يف تطوي���ر علم ال���كالم، وميّث���ل املعتزلة خري 

مثال على قبول التفك���ري املختلف وكذلك ال�ضاأن بالن�ضبة 

اإىل كتاب���ات اأب���ي بكر الرازي وابن �ضينا واب���ن ر�ضد، اأّما 

حديثا فقد ات�ضحت ال�ضورة بجالء، وميكن اأن ن�ضت�ضهد 

باملوقف من اال�ضت�ضراق باعتباره من املعارف التي ن�ضاأت 

 هوؤالء 
(((

يف بيئ���ة مغايرة واأنتجها عقل ي���و�ضم بالو�ضعّية

امل�ضت�ضرق���ون الذي���ن ق���ال عنه بن����ضامل حمي����ض«  ذهبوا 

يف و�ضفه���م ل���الإ�ضالم اإىل اعتم���اد منط���ق البح���ث عن 

االأ�ضباه والنظائر ورّدها اإىل اأ�ضول موؤّثرة متواترة، وهذا 

يرتج���م عملّيا باف���رتا�ض اأف�ضلّية ال�ضاب���ق على الالحق، 

بل وبق����ضور املتاأّخر عن املتق���ّدم. ويف اإطار هذا املنطق 

نرى كي���ف اجتهد بع�ضهم يف عّد واإف���راز هذه النقائ�ض 

يف تكوين الذهنّي���ة االإ�ضالمّية، ك�ضعف القدرة التخييلّية 

، اإذ 
(((

والتجريدّي���ة وانعدام ال�ضع���ور بالن�ضق والقان���ون«

ب���رز ه���ذا املوقف يف ج���ّل الكتاب���ات اال�ضت�ضراقّية، وهذا 

يعود اإىل الروؤية الثابتة وال�ضاكنة للثقافة العربّية العربّية 

كما جتّلت يف مرايا اال�ضت�ضراق احلديث واملعا�ضر. وال بّد 

لن���ا من فهم هذا املاأزق املع���ريّف مثلما جتّلى يف الكتابات 

اال�ضت�ضراقّي���ة، فهي تك�ضف عن �ضورت���ن يف االآن نف�ضه، 

و�ضورة  اال�ضت����ضراق  م���راآة  العربّي���ة يف  الثقاف���ة  �ضورة 

االأدبي���ات اال�ضت�ضراقي���ة يف م�ضت���وى متّثله���ا للمع���ارف 

والعل���وم وكيفّية توظيفها للمناه���ج امل�ضتحدثة ف�« املعرفة 

اال�ضت�ضراقّية معرفة داّلة من كّل وجوهها من حيث اإّن كّل 

عنا�ضرها ت�ضهد له���ا يف باب الف�ضل واالإيجاب، اأو ت�ضهد 

عليه���ا يف مقام اخلط���اأ واالنخداع. وه���ي يف كّل االأحوال 

ا متواترا هو بال�ضرورة مدخل اأ�ضا�ضّي للتعّرف  ت�ضّكل ن�ضّ

عل���ى عقلّي���ة الغ���رب وح�ضا�ضّيت���ه، وبالتايل عل���ى اأمناط 

)2)   ادوارد �ضعيد، اال�ضت�ضراق، املفاهيم الغربّية لل�ضرق، ترجمة د حمّمد عناين، 
روؤية للن�ضر والتوزيع، 2006.

ال�ضروق،  دار   1 اال�ضت�ضراق، ط  مرايا  واالإ�ضالم يف  العرب  بن�ضامل حمي�ض،     (3(
م�ضر 2011، �ض 75.
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 ،
(((

�ضناع���ة مراياه واإنتاج �ضوره الغريّي���ة واإديولوجّياته«

واإّن االأهّم لي�ض �ضّد الدرا�ضات اال�ضت�ضراقية وا�ضتعدائها 

بل فهم كيفية ا�ضتغال العقل اال�ضت�ضراقي حتى ن�ضل اإىل 

فه���م ال�ضورة املت�ضّكلة عن الثقاف���ة العربّية ون�ضتفيد من 

املعارف اال�ضت�ضراقية، فلي����ض كّل ما كتب يف اال�ضت�ضراق 

ميّثل ا�ضتنقا�ضا للح����ضارة العربّية واأبنيتها الرمزّية، بل 

ثمة معارف ط���ّورت الدر�ض االأدبّي عند العرب من خالل 

ال����ضروح والتحقيقات واالأطروح���ات العلمّية التي قّدمت 

يف اجلامعات الغربّية. ف����« اإذا كان اال�ضت�ضراق من حيث 

املب���داأ ظاهرة ترّبرها �ضرعا احلاج���ة اإىل معرفة االآخر، 

فماهي يف م�ضاره املركبات واملحطات التي مبقدورها من 

جهة اأن ت�ضهم يف ترقي���ة معرفة الذات املدرو�ضة بذاتها، 

واأن ت���دّل، من جهة اأخرى عك�ضّية، ال على هذه الذات، بل 

.
(((

على �ضفات واأحوال الذات العارفة نف�ضها؟«

يطرح ه���ذا ال�ضاهد اإ�ضكالّي���ة املثاقفة بن النظامن 

املعرفي���ن؛ الثقاف���ة العربّي���ة مب���ا ه���ي ذات م���درو�ضة 

واال�ضت����ضراق مب���ا هو ن����ّض ينتم���ي اإىل مرجعّي���ة فكرّية 

مغاي���رة، من حي���ث املنهج واالأف���كار، لذلك الب���ّد لنا اأن 

نتعام���ل مع اال�ضت����ضراق باعتب���اره ن�ضا �ضارح���ا للثقافة 

العربّية، ون�ضتبعد اإمكاني���ات اإق�ضائه من دائرة املعارف 

االإن�ضاني���ة وتدري����ضه يف اجلامع���ات، وق���د اأ�ضار املفّك���ر 

املغرب���ي طه عبد الرحمان اإىل اإ�ضكالّية ت�ضتبع االطمئنان 

اإىل الواف���د اال�ضت�ضراقي اأو املعارف احلادثة على الثقافة 

العربّية، وهو ما ا�ضطل���ح عليه ب�« �ضبهة ا�ضتبدال الرتاث 

املقتب����ض بالرثاث االأ�ضلّي« ذل���ك اأّن العديد من املفكرين 

يق���ّرون به���ذا االنحراف ال���ذي مي���ار�ضه الفك���ر العربّي 

املع���ا�ضر اإذ » ملّ���ا كان هذا االقتبا�ض ال���ذي ميار�ضه اأهل 

العربّي���ة من امل�ضلمن يتن���اول كّل االأن����ضاق الفكرّية التي 

يف���رت�ض اأّنه���ا وّل���دت احلداثة عن���د االآخري���ن، وجب اأن 

يتن���اول اأي����ضا اأ�ضول واأ�ضب���اب هذه االأن����ضاق الفكرّية يف 

تاري���خ الثقاف���ات غ���ري االإ�ضالمّية املقتب����ض منها، ف�ضال 

املرجع ال�ضابق، �ض، 18.  (1(
)2)  املرجع ال�ضابق، �ض، 22.

، واإّن هذا ال���راأي يعّلل االأمر 
(((

ع���ن فروعه���ا ونتائجه���ا«

ب�اأّن���ه » يقطع حا�ضر املقتب�ض عن ما�ضيه وميحو ذاكرته؛ 

واإذ ذاك، فواح���د م���ن اأمري���ن، اإّما اأن يح����ضر نف�ضه يف 

ع���امل ال يح����ضن التفكري على وفقه، واإّم���ا اأن يق�ضي على 

، واإن مثل 
(((

انبعاث���ه الفكرّي م���ن حيث يظّن اأنه يوؤمن���ه«

ه���ذا االرتياب من �ضاأنه اأن يعّطل م�ضار احلداثة العربّية، 

فهو ي�ضتند اإىل معطيات يراها يقينّية، واحلال اأن الثقافة 

ال ميكن لها اأن تبقى منعزلة يف �ضريورتها التاريخية، واإّن 

االقتب���ا�ض الواعي ي�ضهم يف التعّرف اإىل امل�ضرتك املعريّف 

الك���ويّن وي���وؤ�ّض�ض اإىل املختلف ونبذ االإق����ضاء، ومن ثّمة 

تنفل���ت الثقافات من ربق���ة الن�ضو�ض امل���وؤ�ّض�ضة وتغتذي 

بامل�ضرتك املغاير.

خامتة:

ميّث���ل البحث امل�ضته���دف بالدرا�ضة م�ضروع���ا فكرّيا 

قاب���ال للتطوير واالإثراء، و�ضنعم���ل على االإحاطة بالفكرة 

اجلوهرّي���ة حّت���ى تّت����ضح لنا معامله���ا واإحاالته���ا لنتمّكن 

م���ن تطويرها يف قادم البحوث. ولع���ّل البحث يف �ضورته 

احلالّي���ة ميك���ن اأن يب���ّن يف -جان���ب اأّول- اأّن الثقاف���ة 

العربّي���ة تعلي م���ن موروثها وحت���اول ا�ضتح����ضاره يف كّل 

املحط���ات التاريخّي���ة، وهي يف نظر كثري م���ن النّقاد من 

املعّط���الت املعرفّية والعوائق الفكرّي���ة و�ضبب من اأ�ضباب 

وه���ن الثقافة املعا�ضرة التي مل ت�ضهد جتديدا حقيقيا بل 

اإبداعا مف����ضوال، اأّما من جانب ثان -وهو نقي�ض االأّول- 

فاإّن االإقرار باأّن الثقافة العربّية تعيد ا�ضتدعاء الن�ضو�ض 

املرجعّي���ة االأوىل يف املعارف املع���ا�ضرة هو اإبداع مو�ضول 

ح����ضب عبارة طه عب���د الرحمان و�ضمة م���ن �ضمات ثراء 

الثقاف���ة وتن���ّوع مكّوناته���ا وروافدها املعرفّي���ة والبنيوّية. 

وميك���ن اأن جنمل جملة من النتائج مو�ضولة مبا تقّدم يف 

النقاط التالية:

-جت���اوز الفكرة القائلة ب���اأّن الثقافة العربّي���ة هي ثقافة 

االإ�ضالمّية،  احلداثة  تاأ�ضي�ض  اإىل  املدخل   : احلداثة  روح   ، الرحمن  عبد  طه    (3(
املركز الثقايّف العربّي، ط1، الدار البي�ضاء، 2006. �ض، 156.

)4)  املرجع ال�ضابق، �ض، 157-156.
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ثابتة، اإذ املتحّول فيها متجّل يف اأن�ضاق معرفّية كثرية. 

- اإّن الثقاف���ة العربّية ت�ضّكلت وفق ن�ضق معريّف قائم على 

الرتاكم واالن�ضداد اإىل الن�ضو�ض املوؤ�ّض�ضة، وقد جتّلى 

ذل���ك يف حقول معرفّية كثرية مث���ل االأدب �ضعرا ونرثا، 

وعلوم قراآن وتف���ا�ضري وغري ذلك من العلوم االأ�ضا�ضّية 

التي اطردت يف الثقافة العربّية. 

- مّت اإق���رار ه���ذا االأمن���وذج ب�ضلط���ة االأدب���اء والفقه���اء 

واملف�ّضرين وعلماء البيان العربّي، وعّد كّل خروج عليه 

خروج���ا عل���ى �ضنن الثقاف���ة العربّية، لذل���ك نعت من 

خالف الن�ضق يف مقاالت االأّولن بالبدعة والزندقة.

- اإّن و�ضم الثقافة العربية باأّنها ثقافة ما�ض هي م�ضادرة 

مّت اختالقه���ا وال ميكن اأن متّثل �ضمة مطلقة من �ضمات 

الثقاف���ة العربّي���ة، فللثقاف���ة العربّية �ضم���ة االختالف 

والتنّوع والرثاء املعريّف.  

االإحاالت
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طبيعة املعرفة املعجمية ودورها في 
التمكن من اللغة واستعمالها
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اململكة املغربية
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امللخ�ص:

ت�ضع���ى هذه ال���درا�ضة اإىل تو�ضيح طبيعة املعرفة املعجمية واأهميتها يف التمكن اللغ���وي؛ لأن غالبية الباحثني يف جمال 

الل�ضاني���ات �ضواء النظرية اأو التطبيقية اهتموا باملعرفة النحوية وال�ضرفية فقط، مع تهمي�ش دور املعرفة املعجمية وجعلها 

يف مرتب���ة ثانية. لك���ن يف العقود الأخرية بداأ الهتمام بها من قبل جمموعة من الباحث���ني، وبينوا دور معرفة املفردات يف 

متكن املتعلم من لغته ومنوها؛ لذا �ضنبني مكانة وتاأثري املعجم )املفردات( يف امتالك املتعلم لكفايته اللغوية وا�ضتعمالها، 

وطبيع���ة �ضريورته���ا، واملفاهيم املت�ضلة بها )القدرة املعجمية والكفاية املعجمي���ة واملعجم ال�ضتقبايل واملعجم الإنتاجي(، 

ودور الذاكرة يف اكت�ضابها وطرائق تدري�ضها.

الكلمات املفاتيح: املعرف���ة املعجمي���ة، الق���درة املعجمي���ة، املعجم ال�ضتقب���ايل، املعجم الإنتاج���ي،  طرائق تدري�ش 

املفردات،  التمكن اللغوي.
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The Nature of Lexical Knowledge 
and its Role in Language Proficiency and Use

Dr, El hassane Abedenouri
Kingdom of Morocco

E-Mail: eabedenouri@gmail.com

Abstract:
This study seeks to show the importance of lexical knowledge in language proficiency 

and use, because the majority of researchers in the field of linguistics, both theoretical 
and applied, interested in grammatical knowledge only; with the marginalization of the 
role of lexical knowledge and make it in a second position. But this view of inferiority 
will be abandoned in recent decades by the researchers, who indicated the role of lexical 
knowledge in learner language proficiency( second language or foreign language).  
Thus, we will show the role of vocabulary knowledge in the learner’s language competence 
and use, its stages of process and related concepts (lexical ability, lexical competence, 
receptive and productive vocabulary), the role of memory in its acquisition and teaching 
methods.

Key words: Lexical Knowledge- Vocabulary Ability- The Receptive and Productive 
Vocabulary- Teaching Vocabulary Methods- Language Proficiency.
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مقدمة:

مل يح���ظ املعج���م)vocabulary( داخ���ل الأبحاث 

الل�ضاني���ة النظري���ة اأو التطبيقية بالهتم���ام نف�ضه الذي 

حظيت به القواع���د النحوية وال�ضرفية..، واقت�ضر دوره 

فق���ط يف ت�ضهيل فهم الن�ضو�ش و�ضرح القواعد النحوية. 

لك���ن يف الت�ضعينيات من القرن املا�ضي، ظهرت جمموعة 

من الأبحاث التي ترفع من �ضاأنه، وتعتربه مظهرا اأ�ضا�ضيا 

يف حتقي���ق الكفاية اللغوية ومنوه���ا، وا�ضتعمالها �ضواء يف 

.
)((

�ضياق اللغة الثانية اأو الأجنبية

1- املتعل��م: من املعرفة املعجمي��ة اإىل التمكن من 
اللغة وا�ستعمالها:

اإن املعج���م )املف���ردات( اإ�ضا�ضي يف التمك���ن من 

اللغ���ة والت���وا�ضل بها، ول ينك���ر املتعلم اأهميت���ه اأثناء 

تعلمه للغة. اإذ املفردات هي التي تبني النظام اللغوي، 

وم���ن خاللها يتم نقل الأفكار والأحا�ضي�ش والأحداث.     

ومتك���ن الإن�ضان م���ن هيكلة كل جتارب���ه �ضمن انظمة 

مفتوح���ة، وغري حم���دود، كما ت�ضكل مظه���را وا�ضحا 

للخ�ضو�ضي���ات الثقافي���ة واحل�ضاري���ة والبيئي���ة التي 

متي���ز اللغ���ات بع�ضها عن بع����ش. ويف املقابل ل متكن 

املعرفة النحوية املتعلم من ا�ضتبطان الكفاية اللغوية/ 

التمك���ن اللغ���وي، بحيث ل ي���روم املتعلم تعل���م النحو 

وال����ضرف، واإتق���ان اأ�ضوات اللغ���ة ب���دون املف���ردات 

للتعب���ري ع���ن املع���اين املختلف���ة، اإنها مدخ���ل اأ�ضا�ضي 

لتحقي���ق الت���وا�ضل بطرائق منا�ضب���ة وفعالة. ويف هذا 

ال����ضدد يق���ول Vermeer 2001: »معرفة املفردات 

ه���ي مفتاح للفهم  والإفهام، واجل���زء الأكرب من تعلم 

(1)   هناك جمموعة من الأبحاث التي توؤكد اأهمية املعجم ) املفردات( يف التمكن 
اللغوي، من بينها:

- Thornbury, S. How to teach vocabulary. Boston: Pearson 
Education, Inc. 2002

- Nation, I. S. P. Learning vocabulary in another language. 
Cambridge: Cambridge University Press. 2001

- Schmitt, N. Vocabulary in language teaching. Cambridge: 
Cambridge University Press. 2000

. كما 
)((

لغة معينة مرتبط بتعل���م مفرداتها اجلديدة«

اأن متعلم اللغة ل يعود اإىل كتاب النحو اأثناء مواجهته 

ل�ضعوبات توا�ضلية �ضواء على م�ضتوى التوا�ضل الكتابي 

اأو ال�ضفهي، بل يعود اإىل القامو�ش ملعرفة معاين بع�ش 

املفردات ال�ضعبة. ومن هنا« لي�ش الإ�ضكال يف املبادئ 

الرتكيبي���ة للغ���ة معين���ة ب���ل يف مفرداته���ا، لأن مركز 

. لذا 
)((

فهم اللغ���ة وا�ضتعماله���ا هو معرفة املف���ردات

ين�ضغ���ل املتعلم باكت�ضاب وتنمية معرفته املعجمية دون 

الهتمام بتعميق قدراته اللغوية الأخرى.

عموم���ا، اإن تو�ضي���ح دور واأهمية املعرفة املعجمية 

يف التمك���ن م���ن اللغة والت���وا�ضل به���ا �ضواء كانت لغة 

اأوىل اأو ثانية، �ضيفتح الباب اأمام الباحثني واملدر�ضني 

وموؤلفي الكتب املدر�ضية لبناء الكفاية اللغوية، والتمكن 

منها يف مظاهرها املختلفة على اأن�ضطة معجمية.

اإ�ضاف���ة اإىل املعطي���ات ال�ضابق���ة، مت التحقق من 

ال���دور اجلوهري الذي تقوم ب���ه املفردات يف اكت�ضاب 

الكفاي���ة اللغوي���ة يف اللغ���ة الثاني���ة، من خ���الل نتائج 

جمموع���ة من الأبحاث التجريبي���ة. اأكد الباحثون، يف 

ه���ذا ال�ضدد، على وج���ود عالقة ارتب���اط بني معرفة 

املفردات، وخمتلف مظاهر الكفاية اللغوية، مثال بروز 

عالقة ارتباطية دالة بني �ضعة معرفة املتعلم املعجمية 

وجن���اح ن�ضاط القراءة ب����ضكل ع���ام، اإذ تراوحت بني 

. وتعك����ش مع���اين املف���ردات درجات 
0.50 و0.75))(

اأو الكتاب���ة  اأو احلدي���ث  الق���راءة  �ضواء يف  املتعلم���ني 

اأو �ضح���ة الرتكي���ب، ويف اح���رتام ال�ضي���اق ال�ضو�ضي���و 

.كما »تقا�ش 
)((

ل�ضاين املن���ا�ضب ويف الطالق���ة اللغوية

(2) Vermeer, A. Breadth and Depth of Vocabulary in Relation to 
L1/L2 Acquisition and Frequency of Input. Applied psycho-
linguistics. 22(2), 2001, P: 219

(3) Hunt, A. & Beglar, D. A Framework for Developing EFL 
Reading Vocabulary. Reading in a Foreign Language, Volume 
17, N : 1. 2005, P :2

(4) Laufer, B .’’How Much Lexis is Necessary for Reading Co -
prehension’’. In H , Bejoint and P, Amaud (eds) . Vocabulary 
and Measure of L2 Vocabulary Knowledge.  Language Test-
ing, 10,  1992, p :71-75

(5) Laufer, B.& Goldstein, Z. Testing Vocabulary Knowledge: 
Size, Strength, and Computer Adaptiveness. Language Learn-
ing. 54(3), 2004, p: 399
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الكفاي���ة اللغوية من خالل اختب���ارات فهم املفردات، 

وفهم معاين اجلم���ل، وال�ضتدلل اللفظي، والعالقات 

.
)((

اللفظية«

و ثم���ة عالق���ة ارتباطي���ة ب���ني املعرف���ة املعجمية 

والتمك���ن اللغ���وي بوج���ه ع���ام، وه���ذا ما ك����ضف عنه 

ت�ضخي����ش النمو اللغوي على اأربع ع����ضرة لغة اأوروبية 

)الق���راءة والكتاب���ة وال�ضتم���اع والرتاكي���ب النحوية 

واملعج���م( Alderson 2005. وك�ضف هذا الختبار 

عن وج���ود عالقة ترابطية بني املعج���م وجل املهارات 

اللغوي���ة )القراءة: 0.64، ال�ضتم���اع: 0.65/0.61، 

الكتابة: 0.79/0.70، النحو: 0.64(. ولهذا ي�ضتنتج 

»اأن معجم املتعلم ذو �ضلة باإجنازه يف اختبار اأي لغة، 

واأن امت���الك الكفاي���ة اللغوي���ة رهني بتنمي���ة معرفته 

.
)((

املعجمية«

وركزت من جهة اأخرى نظريات القراءة ومناذجها 

عل���ى اأهمية املفردات يف حتقيق الفهم القرائي، حيث 

اأك���د النم���وذج ال�ضيكول����ضاين/ الن���ازل اأن املفردات 

مدخ���ل اأ�ضا�ضي لت�ضكل جمموعة م���ن ال�ضرتاتيجيات 

مث���ل التنبوؤ، وال�ضت����ضراف، وال�ضتنتاج، اأما النموذج 

التفاعل���ي فيهتم باملعرفة ال�ضابقة للمتعلم، واملفردات 

جزء من معارف القارئ ال�ضابقة.

1-1- املعرف��ة املعجمي��ة: م��اذا يعن��ي معرف��ة 

مفردة معينة؟

تظل طبيعة الك�ضف عن �ضريورة املعجم، واكت�ضابه 

من املظاه���ر اللغوية املعقدة والغام����ضة، ويظهر هذا 

م���ن خالل ق���درة املتعلم على تعرف وفه���م املفردات، 

�ضواء عل���ى امل�ضت���وى املكتوب اأو املنط���وق، دون قدرته 

اآل �ضارع، عبد اهلل النافع؛ والقاطعي، عبد اهلل علي؛ وال�ضليم، اجلوهرة �ضليمان.   (1)
اختب���ار الق���درات العقلي���ة: التقري���ر النهائ���ي. مدينة املل���ك عبد العزي���ز للعلوم 

والتقنية، اللجنة الوطنية للتعليم، اململكة العربية ال�ضعودية، 1995، �ش:77

(2) Alderson, J. Diagnosing Foreing Language Proficiency: The 
Interface Between Learning and Assessment. New York: Con-
tinuum. 2005, P: 88

عل���ى توظيفها يف �ضياقات لغوية خمتلفة، ويعد حتديد 

ماهي���ة معرفة املتعل���م ملفردة معينة مدخ���ال اأ�ضا�ضيا 

ي�ضل���ط ال�ضوء على �ضريورة املعجم ودورها يف التمكن 

اللغوي.

اإن احلدي���ث عن معنى مفردة معينة بدقة هو اأمر 

�ضع���ب املنال، لذا لبد من مقاربته من زوايا متعددة؛ 

وما ي�ضاعدن���ا يف ذلك ا�ضتق����ضاء اآراء ووجهات نظر 

بع����ش املفاهي���م املرتبط���ة باملف���ردة  اإىل  الباحث���ني 

ومعناه���ا، مثال الق���درة املعجمية واملعرف���ة املعجمية 

والكفاية املعجمية واملعجم ال�ضتقبايل والإنتاجي.  

اإن تعري���ف املف���ردة �ضورة ذهني���ة ل����ضيء ما، هو 

تعري���ف �ضطحي وحم���دود؛ لرتباط ال����ضور الذهنية 

)�ضج���رة-  فق���ط  واملح����ضو�ضة  املادي���ة  بالأ�ضي���اء 

طاولة...( هذا من جهة،وم���ن جهة اأخرى اإذا نظرنا 

اإىل معن���ى املف���ردة وفق امل���در�ضة ال�ضلوكية، فاملفردة 

مث���ري ومعناها ا�ضتجابة، ولتحديد معنى املفردة بدقة 

لب���د من و�ضعها يف �ضياقها الع���ام واخلا�ش، واعتبار 

املرجع الو�ضيط بني املفردة ومعناها، وهو الذي يعطينا 

معلومات اأكرث دقة وات�ضاعا حول معناها. مثال، املعنى 

الع���ام ملفردة »اأب« هو ذكر، بال���غ، زوج... اإ�ضافة اإىل 

مع���اين خا�ضة ي�ضيفها الفرد اإىل ه���ذه املفردة مثال: 

حن���ون، طوي���ل، عني���ف، ل يدخ���ن... ويرتب���ط ه���ذا 

التحديد الدليل بتجربة كل �ضخ�ش وظروفه وو�ضطه 

ال�ضو�ضيو ثق���ايف. اإذن ل تت�ضمن املفردة معنى دقيقا، 

بل اإن امل�ضتعمل هو ال���ذي مينحها معنى معينا عندما 

ي�ضعه���ا يف �ضياق معني. لكن البنيوي���ني عار�ضوا هذا 

الراأي، لتاأكيدهم على اأهمية نظام العالقات الداخلية 

بني ال���دال واملدلول يف حتديد معنى املفردة ووجودها 

وجوهرها. وي�ضتغل هذا النظام الداخلي وفق التفاعل 

بني املكونات الآتية: الدال واملدلول واملرجع.

يعت���رب Richards 1976 اأول م���ن ق���دم و�ضف���ا 
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�ضامال ملراحل بن���اء املعرفة املعجمية من قبل املتعلم، 

:
)((

واقرتح املراحل التية

- معرفة درجة تكرار املفردة يف اللغة.

- معرف���ة القيود املفرو�ضة على ا�ضتعمال املفردة، من 

حيث وظائفها وو�ضعياتها.

- معرفة اخل�ضائ�ش الرتكيبية للمفردة، لأن معرفتنا 

باملف���ردات ل تخ���زن كمفاهي���م فقط، ب���ل مفاهيم 

مرتبط���ة بخ�ضائ����ش نحوية وتركيبي���ة )ال�ضتقاق 

والتحويالت..(.

- معرفة ال�ضكل الأ�ضا�ضي للمفردة وم�ضتقاتها.

- معرفة �ضكل الرتابطات اأو العالقات بني هذه املفردة 

وباقي املفردات الأخرى. اإذ تقت�ضي معرفة املفردة 

معرف���ة �ضبك���ة اخلطاطة الت���ي تربطه���ا مبفردات 

اأخرى، بحيث ل توجد مف���ردة منعزلة، لأن معناها 

مرتبط مبوقعها �ضمن مفردات اخرى.

- معرفة دلل���ة املفردة، معرفة املف���ردة يعني معرفة 

�ضيماتها الدللية )منعزلة عن ال�ضياق(. 

- معرف���ة املع���اين املختلف���ة املرتبطة به���ذه املفردة، 

اختالف املعنى رهني باختالف ال�ضياق.

انتق���د بع����ش الباحث���ني املراح���ل الت���ي اقرتحها

Richards ، لأنه���ا مل تق���دم و�ضف���ا منهجي���ا دقيقا 
ملاهية معنى املف���ردة، ومل تقرتح ن�ضقا منظما لو�ضف 

حمتوي���ات ه���ذه املعرف���ة.  ويف ه���ذا الإط���ار، ك����ضف 

Meara 1995 عن جمموعة من الهفوات والنقائ�ش 
 :

)((

املالحظة يف هذا القرتاح واأجملها يف ما يلي

- ترتيب مراحل بناء معرفة املفردة لي�ش يف حمله.

- يهيم���ن على هذا ال���و�ضف التوجه الل�ضاين الو�ضفي 

مع غياب التوجه ال�ضيكو ل�ضاين.

(1) Richards, J. C. The Role of Vocabulary Teaching. TEZOL 
Quarterly. 10(1), 1976, P: 77

(2) Meara, P. The Importance of an Early Emphasis on L2 Voca -
ulary. The Language Teacher-  JALT. 19(2), 1995, P: 8-10.

- تفتقد هذه الف���رتا�ضات اإىل الدقة، كما تخلط بني 

مكونات املعرفة املعجمية و�ضريورة تعلم املفردات.

- ف�ضلت يف تو�ضيح طبيعة املعرفة املعجمية ومظاهرها 

املختلفة والتفاعالت بني مكوناتها.

وهن���اك م���ن الباحث���ني م���ن ق���ام ب����ضرح قائم���ة 

Richards وتلخي�ض����ها وف��ق املق���ولت الآتية: �ضكل 
املف���ردة )احلديث/ الكتاب���ة(، و�ضعها )اخل�ضائ�ش 

املعن���ى  وظيفتها)التك���رار/  التاألي���ف(،  الرتكيب���ة/ 

والرتابط���ات(. اإنه���ا درج���ات ملعرفة معن���ى املفردة، 

وجلها �ضروري لتوظيفها يف �ضياقات لغوية اأو�ضع، وكل 

هذه الأنواع من املعرفة ل يتم تعلمها بالطريقة نف�ضها 

وكل واحدة منها و�ضفت م���ن خالل ثنائية ال�ضتقبال 

 .
)((

والإنتاج

وبالرغم م���ن النتقادات ال�ضابق���ة، تبقى مراحل 

Richards 1976 وافرتا�ضات���ه ح���ول معرفة معنى 
املفردة م�ضرفة بالن�ضبة لالأبحاث الل�ضانيات املعا�ضرة 

املهتمة مبجال تدري�ش اللغات؛ وما ينق�ضها هو تو�ضيح 

الروابط والعالقات بني الأنواع املختلفة ملعاين املفردة 

الواحدة. 

عموم���ا، ل يت���م تعل���م/ اكت����ضاب املف���ردات وفق 

�ضريورة واح���دة، ولإدماجها يف املعج���م الذهني لبد 

م���ن تع���رف �ضماته���ا النطقي���ة والكتابية)اخلطي���ة( 

والرتكيبية والدللي���ة واملرجعية والت�ضورية؛ وو�ضعها 

يف تراكي���ب معجمي���ة وربطه���ا مبف���ردات اأخرى على 

املتعل���م. لأن »معرفت���ه  �ضب���كات داخ���ل ذه���ن  �ضكل 

ملف���ردات معينة متكنه م���ن ا�ضتثارة مف���ردات اأخرى 

واأف���كار مت�ضل���ة بها- خطاطته اللغوي���ة - وتعمل هذه 

. ول يخفى 
)((

العملي���ة عل���ى اإغناء معجم���ه الذهن���ي«

دور ال���و�ضط ال�ضو�ضيو ثقايف يف تزوي���د واإثراء املعجم 

(3) Nation, I. S. P. Teaching Vocabulary: Strategies and Tec -
niques. Boston: Heinle, Cengage Learning. 2008, P: 31

(4)  ح�ضني عبد الباري، ع�ضر. الفهم عن القراءة: طبيعة عملياته وتذليل م�ضاعبه. 
مركز ال�ضكندرية للكتاب، 1999، م�ضر. �ش:10
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الذهني للف���رد، اإذ اأ�ضبح من امل�ضلم ب���ه اأن الأو�ضاط 

الغني���ة تك�ضب الطف���ل قدرة اأكرب عل���ى التعلم واإغناء 

املعرفة املعجمية خا�ضة والكفاية اللغوية عامة، بينما 

ل توف���ر ذلك الأو�ضاط املحروم���ة والفقرية. ومن هنا 

يبني املتعلم معجمه اخل���ا�ش/ لهجته الفردية، الذي 

يتكون من مفردات فريدة من نوعها ل من حيث العدد 

ول من حيث طبيعة الكلمات....

1-2- القدرة املعجمية والكفاية املعجمية:

الق���درة  مفه���وم   Chappelle 1994 اق���رتح 

ل���دى  الق����ضور  مظاه���ر  عل���ى  للتغل���ب  املعجمي���ة 

Richards 1976 عندم���ا اق���رتح مفه���وم املعرف���ة 
. وتتك���ون القدرة املعجمية م���ن املكونات 

)((

املعجمي���ة

الآتية:

- �ضياق توظيف املفردة.

- معرفة املفردة و�ضريوراتها الأ�ضا�ضية.

- ا�ضرتاتيجيات ما فوق املعرفة ل�ضتعمال املفردة.

يت����ضل املك���ون الأول بتحدي���د املتعل���م للمع���اين 

املختلف���ة للمف���ردة وف���ق �ضياقاته���ا املختلف���ة، مث���ال 

تتغري معاين املفردة بتغ���ري املقام وباختالف الأجيال 

. اأما املكون 
)((

وبح�ضب تاأويل التباينات بني اللغات...

الثاين فيق�ضمه Chappelle اإىل ثالثة اق�ضام:

- �ضعة املعرفة املعجمية ومعرفة خ�ضائ�ش املفردة من 

حيث �ضكلها ونطقها وخ�ضائ�ضها الرتكيبية....

- تنظيم املفردة داخل املعجم الذهني.

- ال�ضريورة الرئي�ضة للمفردة.

اأما املك���ون الثالث فيتعلق بالكفاي���ة ال�ضرتاتيجية، 

الت���ي تق���وم ب���دور ا�ضا�ش يف اإنت���اج اللغ���ة وا�ضتقباله���ا 

)تخمني وا�ضتنتاج املعنى- توظيف القامو�ش...(. وميز 

Chappelle بني الق���درة املعجمية واملعرفة املعجمية، 

(1) Chapelle, C. A. Are C-Tests Valid Measures for L2 Vocab -
lary Research? Second Language  Research. 10(2), 1994,  
P:157.

(2) Read, J. Assessing vocabulary. Cambridge: CUP. 2000, P: 31

حيث تركز الأوىل على ال�ضياق لتحديد معنى املفردات، 

يف ح���ني تركز الثانية على املف���ردات و�ضعتها )الر�ضيد 

املعجمي(. اأما مفهوم الكفاية املعجمية فيت�ضمن القدرة 

:
)((

املعجمية واملعرفة املعجمية معا، وي�ضمل ما يلي

- �ضعة الر�ضيد املعجمي للمتعلم.

- تنظيم املفردات داخل معجمه الذهني. 

اإن البح���ث يف كيفي���ة تنظيم املفردات ل���دى املتعلم 

يب���ني بو�ضوح الأوج���ه املتعددة واملختلف���ة ملعنى املفردة، 

اإذ يتطل���ب معرف���ة لطريقة نطقها وكتابته���ا ومظاهرها 

الرتكيبي���ة والتاأليفي���ة، ث���م دللته���ا و�ضياقه���ا التداويل 

وال�ضو�ضيول����ضاين. كم���ا اأظه���ر Laufer 1997 م���دى 

تاأث���ري العوام���ل اخلارجي���ة والداخلي���ة يف معرف���ة معنى 

املفردة، مما قد يجعله���ا �ضعبة اأو �ضهلة يف التعلم، مثال 

ل توؤث���ر خ�ضائ�ش امل�ضت���وى الداخلي للمف���ردة )نطقها 

و�ضكلها وكتابتها و�ضرفها وا�ضتقاقاتها و�ضماتها الدللية 

وتع���دد معانيها...( فقط على م�ضت���وى اإنتاجها، بل على 

ا�ضتقباله���ا اأي�ضا. اأما العوامل اخلارجية فتحيل مبا�ضرة 

اإىل النق���ل املعجم���ي اأو تاأث���ري اللغ���ة الأم يف اكت����ضاب/ 

تعلم مف���ردات اللغة الثانية وا�ضتعماله���ا، وقد يكون هذا 

التاأث���ري �ضلبيا اأو اإيجابيا اأو مب���ا�ضرا. ويحدث هذا النقل 

عندم���ا ي�ضعى املتعلم اإىل تعلم مفردة جديدة، ويتذكرها 

 .
)((

ويوظفها رغم عدم اكتمال معناها ب�ضكل كلي

اإذن، قد يوؤدي النق����ل الإيجابي بني اللغتني )اللغة 

الأم واللغ����ة الهدف( عل����ى م�ضتوى املعج����م اإىل نتائج 

اإيجابي����ة يف اكت�����ضاب الكفاي����ة املعجمي����ة. وق����د يكون 

�ضلبي����ا، مما يق����ف حجرة ع����رثة اأمام تعل����م مفردات 

جدي����دة يف اللغ����ة الهدف ويوؤث����ر يف منو ه����ذه الكفاية 

لدى املتعل����م. مثال يتعل����م املتعلم الإ�ضب����اين ال�ضويدي 

ب�ضرع����ة كب����رية وبفعالية مف����ردات اللغ����ة الجنليزية 

(3) Meara, Ibid, 1995, p: 8-10.
(4) Laufer, B. The Lexical Plight in Second Language Reading: 

Words you don’t Know, Words you Think you Know, and 
Words you can’t Guess. In, J. Coady, & T. Huckin (Eds.), 
Second Language Vocabulary Acquisition . Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1997, PP:20-34
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مقارنة باملتعل����م العربي، لأن اأوجه الت�ضابه كبرية على 

امل�ضتوى املعجمي والرتكيبي بني اللغة الإ�ضبانية واللغة 

ال�ضويدي����ة واللغ����ة الجنليزي����ة، رغ����م الختالف على 

، لذا كلم����ا كان املتعلم واعيا 
)((

امل�ضت����وى الفونولوج����ي

بهذا الت�ضابه اأو الختالف بني لغته الأم واللغة الهدف 

اأ�ضبح التعلم مي�ضرا وفعال و�ضريعا.

1-3- املعج��م ال�ستقبايل/ املعج��م الإنتاجي: 
الوجه الآخر ملعرفة املفردة

يت�ضم البحث يف �ضريورة اكت�ضاب/ تعلم املفردات 

بال�ضعوب���ة والتعقي���د، لأن املعرف���ة املعجمية درجات، 

الإنتاجي���ة  املعجمي���ة  باملعرف���ة  الأم���ر  تعل���ق  �ضواء 

.
)((

اأو ال�ضتقبالية

الإنتاج���ي  والبع���د  ال�ضتقب���ايل  البع���د  ويعت���رب 

مفهومني لهم���ا ارتباط وثي���ق مباهية معرف���ة مفردة 

معينة ونوعا/ وجها اآخر من معرفتها. وي�ضتلزم اإنتاج 

مف���ردة معين���ة من قب���ل املتعلم معرف���ة جمموعة من 

املعطيات ال�ضوتية وال�ضرفي���ة والرتكيبية واملعجمية 

، مما يجعله���ا ماألوفة لديه 
)((

وال�ضياقي���ة والأ�ضلوبي���ة

وقابل���ة لال�ضتعمال �ضواء يف احلدي���ث اأو الكتابة. واإذا 

نظرن���ا اإليه���ا وفق معي���ار ال�ضتعم���ال فه���ي ق�ضمان: 

ق����ضم يفهمه الفرد وي�ضتعمله وق����ضم ل ي�ضتعمله، لكن 

يفهم���ه اإذا ا�ضتعمل���ه غ���ريه؛ واملعرف���ة املعجمية بهذا 

املعنى ل تت�ضمن جمموع مفردات اللغة واإمنا تت�ضمن 

:
)((

امل�ضتعمل منها، ومن مكوناتها ما يلي

- املفردات املاألوف���ة، وتتحكم فيها �ضروط ال�ضتعمال 

والرواج. 

(1) Granger, S. Cognates: An Aid or Barrier to Vocabulary Deve -
opment? ITL Review of Applied Linguistics.99, 1993, P: 35.

(2) Stoller, F. L. and Grabe, W.  Implications for L2 Vocabulary 
Acquisition and Instruction from L1 Vocabulary Research. In 
Huckin, T. Haynes, M. and Coady, J(eds), Second Language 
Reading and Vocabulary Learning. Norwood, N. J: Ablex 
Publishing Corporation. 1993, PP: 24-25

دار  جديدة.  حتليلية  مناذج  العربي:  املعجم  القادر.  عبد  الفهري،  الفا�ضي    (3)
توبقال للن�ضر، ط 2، الرباط، املغرب، 1999، �ش:14.

(4)  ال�ضوري، عبا�ش. يف بيداغوجيا اللغة العربية: الر�ضيد املعجمي احلي، مطبعة 
النجاح، املغرب، 2002، �ش: 109-108.

- مف���ردات لال�ضتئنا�ش: وتعد امتدادا لل�ضنف الأول، 

وتدخل �ضم���ن مهام املدر�ضة الت���ي تعمل على خلق 

و�ضعيات لغوية تت�ضمن هذا النوع من املفردات.

- املف���ردات الغريب���ة: الت���ي زال���ت غرابته���ا عندم���ا 

اأقحمت يف نطاق امل�ضطلحات اجلديدة للتعبري عن 

املفاهيم التي ا�ضتجدت يف اللغة.

ويتطل���ب، يف املقابل، ا�ضتقبال مف���ردة ما معرفة 

معناه���ا من خ���الل الق���راءة اأو ال�ضتم���اع دون املرور 

اإىل مرحل���ة اإنتاجه���ا. ويعت���رب اإنت���اج املف���ردة �ضعب 

املن���ال و�ضعب التعلم يف الآن نف����ضه، كما ي�ضبق دائما 

البع���د ال�ضتقبايل البعد الإنتاج���ي؛ وقد تكون املفردة 

منتمية للبع���د الأول فقط اأو كليهما معا. لهذا يالحظ 

منو قدرة التعرف على معنى املفردات وقدرة اإنتاجها 

وا�ضتعماله���ا، م���ع �ضعوبة حتدي���د امل�ضاف���ة والأولوية 

بينهما والنتقال من ال�ضتقبال اإىل الإنتاج اأو العك�ش. 

ويف هذا ال�ضدد تو�ضح بع�ش الأبحاث اأن النتقال من 

البع���د ال�ضتقبايل اإىل الإنتاجي ي�ضم اأوجها متداخلة 

ومتعددة، ثم اأن العالق���ة بينهما لي�ضت قارة وامل�ضافة 

بينهم���ا تت����ضاءل م���ع زمن التعل���م. ويف ه���ذا ال�ضياق 

اقرتحت Melka 1997 مراحل لتو�ضيح امل�ضافة بني 

املعجم ال�ضتقبايل والإنتاج���ي والتي حتكمها درجات 

:
)((

الألفة باملفردة، وهذه املراحل هي

- اإعادة توظيف املفردة دون ا�ضتيعاب معناها.

- فهم معنى املفردة.

- اإعادة توظيف املفردة مع ا�ضتيعاب معناها.

- اإنت���اج املف���ردة يف �ضياق���ات وو�ضعي���ات توا�ضلي���ة 

خمتلفة.

اإن اعتبار املعج���م ال�ضتقبايل والإنتاجي نظامان 

م�ضتق���الن بع�ضهما عن بع�ش هو ام���ر �ضعب التحقق 

(5)  Melka, F. J. Receptive VS Productive Aspects of Vocabulary. 
In Schmitt, N. and McCarthy, M.(eds), Vocabulary: Descrip-
tion, Acquisition and Pedagogy. Cambridge University  Press. 
1997, PP: 84-102
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من���ه، لأن نظام���ا واحدا ميك���ن توظيف���ه يف مقامات 

خمتلف���ة �ضواء لال�ضتقب���ال اأو لالإنتاج ه���ذا من جهة؛ 

دون  ما بينهم���ا  يف  ويتفاع���الن  يتداخ���الن  واإنهم���ا 

الهتم���ام باإنتاج مفردة معين���ة كما هو ال�ضاأن يف فهم 

اللغة من جهة اأخرى.

لهذا ن�ضتنتج اأن ثمة درجات ملعرفة مفردة ما، اإذا 

ا�ضتط���اع املتعلم فهم مفردة ما �ضواء من ن�ش مكتوب 

اأو م�ضموع فهذه املعرفة تت�ضل بالبعد ال�ضتقبايل. اأما 

اإذا وظ���ف املفردة يف الكتاب���ة اأو احلديث، فتعترب من 

مكونات معرفته الإنتاجية. اإ�ضافة اإىل وجود مفردات 

يعرفها املتعل���م ويوظفها ومف���ردات ل ي�ضتعملها رغم 

ا�ضتيعابه له���ا اإىل حد ما اإذا �ضادفه���ا اأثناء احلديث 

اأو الق���راءة. ويكون التوا�ضل اأف����ضل اإذا وظف املر�ضل 

وامل���ر�ضل اإلي���ه املف���ردات امل�ضتعمل���ة)active( يف 

املعجم الأ�ضا�ضي للتوا�ضل بهذه اللغة. 

عموما، تزيد معرفة املتعلم مبفردة ما يف الت�ضاع 

والعم���ق م���ع م���رور الوق���ت �ضواء معرفت���ه املعجمي���ة 

ال�ضتقبالي���ة اأو الإنتاجية اأو معرفة املعلومات املختلفة 

حولها )�ضكلها ونطقها...(.

2- دور الذاكرة يف اكت�ساب املفردات:

اإن اكت�ضاب املف���ردات، �ضاأنه �ضاأن جميع الأن�ضطة 

التعليمية التعلمي���ة، ي�ضتدعي ن�ضاط التذكر. ول تقوم 

الذاك���رة فقط بدور خا�ش يف تخزي���ن املعاين اللغوية 

واملعرف���ة ب�ضكل عام، بل ت�ضتخ���دم لدى جميع الأفراد 

لإن�ضاء مفاهيم عن العامل.

ويق�ضد بالتذكر القدرة على الحتفاظ باملفردات 

الت���ي �ضب���ق التع���رف عنه���ا وا�ضرتجاعه���ا يف مواقف 

توا�ضلية، اإذ تخلق الذاك���رة نظاما على �ضكل �ضبكات 

ترب���ط بني املفاهي���م وفق عالقات حم���ددة من جهة؛ 

وباعتم���اد الذاك���رة يكون الإن����ضان قادرا عل���ى اإنتاج 

املفردات وا�ضتقبالها وفهمها من جهة اأخرى. وتت�ضكل 

ل���دى املتعل���م اأك���رث الق���درة عل���ى التع���رف )التذكر 

الب����ضري(، اإذا كان���ت املفردات ج���زءا من ح�ضيلته 

اللغوي���ة ومعرفت���ه املعجمية الت���ي ي�ضتعمله���ا وجتري 

عل���ى ل�ضانه. كما ي�ضاعد التذك���ر ال�ضمعي على تعرف 

املف���ردات عن طري���ق الأ�ضوات، التي �ضب���ق تخزينها 

وا�ضتعماله���ا. ويالح���ظ اأن بع�ش املتعلم���ني اأقدر على 

تذك���ر املف���ردات، اإذا ا�ضتعمل���وا ح���ا�ضة الب����ضر واأن 

البع����ش الآخر اأق���در عل���ى التذكر اإذا وظف���وا حا�ضة 

ال�ضمع. اإ�ضافة اإىل تباين قدراتهم على التذكر لأنواع 

املعلومات، حيث يتفوق بع�ضهم يف تذكر املفردات وما 

يت����ضل بها م���ن معلومات، بينما يك���ون البع�ش الآخر 

اأف�ضل يف تذكر ال�ضور وامل�ضاهد.

مي���ز الباحثون ب���ني نوعني من الذاك���رة، اعتمادا 

عل���ى امل���دة الزمني���ة الت���ي يحتف���ظ به���ا باملعلومات 

:
)((

اخلا�ضة باملفردة

) اأ ( الذاك���رة املبا�ضرة: وهي التي حتتفظ باملعلومات 

)�ضكل املف���ردة ونطقه���ا...( ملدة ج���د ق�ضرية 

)بع�ش الث���واين( وتفرغها ل�ضتقب���ال معطيات 

جديدة، باعتم���اد اآلية الن�ضيان اأو بتمريرها اإىل 

الذاكرة الطويلة الأمد.

وتتميز الذاكرة املبا�ضرة مبا يلي:

- قدرة تخزين املعلومات)l’empan(: وتبلغ هذه 

القدرة ثمان مفردات بالن�ضبة للمتعلم املبتدئ، 

وع�ضرين كلمة بالن�ضبة للمتعلم اجليد.

- مدة تخزي���ن املعلومات: جد ق�ضرية ل تتعدى 

ع�ضر ثوان. وتنق�ضم الذاكرة املبا�ضرة اإىل:

l ذاك���رة مب���ا�ضرة ب�ضرية، ق���درة احتفاظها 

باملعلومات ل يتعدى ثانية واحدة.

l ذاك���رة مب���ا�ضرة �ضمعي���ة، ق���درة تخزينها 

ترتاوح ما بني اأربع اإىل ثمان ثوان.

ويكمن جدوى هذا التمييز، يف تو�ضيحه لإمكانية 

(1)  Isdey, C. Vers une nouvelle pédagogie de la lecture. Paris, 
eds : Armand Colin. 1993, P: 17
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قي���ا�ش تقدم معرف���ة املتعل���م املعجمي���ة خا�ضة 

وكفايته اللغوية عامة.

)ب( الذاك���رة الطويل���ة الأم���د: ه���ي مبثاب���ة معج���م 

ذهن���ي، وه���ي امل�ضوؤولة ع���ن تخزي���ن املفردات 

�ضواء القدمية اأو اجلدي���دة واملعلومات املرتبطة 

به���ا، حيث تنقل املفردة ومعلوماتها من الذاكرة 

املب���ا�ضرة اإىل الذاك���رة الطويلة المد، وحتتفظ 

به���ا ملدة اط���ول وتنظمه���ا وتتممه���ا وحت�ضرها 

لال�ضتعمال يف م�ضتويات التوا�ضل املختلفة.

3- طرائق تدري�ص املفردات:

مل يح���ظ املعجم ب���اأي اهمية تذك���ر يف توجه طريقة 

النحو والرتجمة يف تدري�ش اللغة، وي�ضتثمره املدر�ش فقط 

عندما ي�ضع���ى اإىل تو�ضيح وتعليم قاع���دة نحوية ما. ويف 

حدود ال�ضبعيني���ات من القرن امل���ا�ضي، ركزت الطريقة 

ال�ضمعي���ة النطقية على مهارة ال�ضمع والنطق واعتربتهما 

مدخ���ال رئي�ضا لتعليم وتعلم اللغة، ل���ذا �ضعت اإىل اختيار 

مف���ردات معين���ة وحماول���ة نطقه���ا نطق���ا �ضحيحا. ويف 

الثمانينيات من القرن ال�ضابق ظهرت املقاربة التوا�ضلية، 

وبدورها جعل���ت املعجم يف املرتبة الثاني���ة؛ لأنها اهتمت 

فق���ط باملعنى وبال�ضتعمال املن���ا�ضب وبالقدرة التوا�ضلية 

ل���دى املتعل���م وتطويرها. وله���ذا مل تركز ه���ذه املذاهب 

والطرائ���ق ال�ضالفة عل���ى املعجم يف تدري����ش اللغة �ضواء 

.
)((

نظريا اأو بيداغوجيا

وبداأ الهتم���ام باملعرفة املعجمية م���ع ظهور املقاربة 

اأ�ضا�ضي للغ���ة  اأثن���اء حماول���ة بن���اء معج���م  الطبيعي���ة، 

الجنليزية، بح�ضر مفرداتها وتبيان دورها يف اكت�ضاب/ 

. كما اأبانت الطريق���ة املبا�ضرة 
)((

تعل���م الكفاية اللغوي���ة

يف تدري����ش اللغ���ة عن الهتمام نف����ضه، حيث �ضاهمت يف 

(1) Zimmerman, C. B. Historical Trends in Second Language V -
cabulary Instruction. In J. Coady, & T. Huckin (Eds.), Second 
Language Vocabulary Acquisition Cambridge: Cambridge 
University Press, 1997a (PP: 5-19).

(2) Schmitt, 2000, Ibid, P: 2-5

تو�ضي���ع القائم���ة العامة ملفردات هذه اللغ���ة. ومن هنا مت 

اإعطاء املعجم املكانة التي ي�ضتحقه يف تعلم اللغة الثانية/ 

اللغة الجنبي���ة واعتباره مظهرا مهما يف التمكن اللغوي، 

واجته���ت ال���درا�ضات والأبحاث اإىل الهتم���ام باملفردات 

وجعلها منطلقا اأ�ضا�ضيا لتدري�ش اللغة وما يت�ضل بها من 

 .
)((

اأن�ضطة تعليمية تعلمية

احت���دم النقا�ش ب���ني الباحثني حول طرائ���ق تدري�ش 

املف���ردات، هن���اك م���ن يق���ر بفعالي���ة التعلي���م ال�ضريح 

من خالل اأن�ضط���ة تعليمية تعلمية؛ بينم���ا يذهب باحثون 

اأخ���رون اإىل اأن التعليم ال�ضمني للمفردة هو الذي يحقق 

نتائج جيدة. 

) اأ ( تعل����م املفردات �ضمنيا: اإن اكت�ضاب املفردات ومعانيها 

يت����م بطريقة ل واعي����ة اأثناء جمابهة املتعل����م لها وفق 

�ضياق����ات خمتلف����ة، وم����ن خ����الل اإغم����ا�ش املتعلم يف 

الأن�ضطة اللغوية خا�ضة القراءة وال�ضتماع دون معرفة 

�ضابق����ة م����ن املتعل����م ودون توجي����ه من قب����ل املدر�ش، 

ال�����ضاأن نف�����ضه يف تعلمه للغت����ه الأم. وعموم����ا تكت�ضب 

اللغ����ة عن طريق فهم العبارات والر�ضائل اللغوية، لأن 

وع����ي الن�ضان يرك����ز على معنى العب����ارات ولي�ش على 

�ضكله����ا؛ وه����ذا ما ي�ضمي����ه Krashen 1989 بالتعلم 

)((

املفاجئ

)ب( تعل���م املفردات بطريقة �ضريح���ة: ويقت�ضي معرفة 

املتعلم بقائمة املفردات التي ي�ضعى املدر�ش تعليمها 

له يف ح�ضة معينة، اأي اأن تعلم واكت�ضاب املفردات 

يكون ب�ضيطا م���ن خالل و�ضعها يف مقطع تدري�ضي 

والنط���الق م���ن املف���ردات املت�ضمن���ة يف املعج���م 

الأ�ضا�ضي للت���وا�ضل، وجتعل ه���ذه الأن�ضطة املتعلم 

واعي���ا ب���دوره وم�ضوؤوليته يف فعل التعل���م وتوظيفه 

ل�ضرتاتيجي���ات اكت�ضاب/ تعل���م املفردات، خا�ضة 

(3) Nation, I. S. P. Teaching Vocabulary: Strategies and Tec -
niques. Boston: Heinle, Cengage Learning. 2008, P: 31

(4)  Krashen, S. We Acquire Vocabulary and Spelling by Rea -
ing: Additional Evidence for The Input Hypothesis. Modern 
Language Journal, 73(4), 440-444.1989 , P: 440
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ال�ضرتاتيجيات ما فوق املعرفية مثال: مالحظة ان 

ه���ذه املفردة غري ماألوفة، حماولة ا�ضتنباط املعنى 

من خ���الل ال�ضياق اأو من خالل القامو�ش، حماولة 

تكرار معنى هذه املفردة يف �ضياقات خمتلفة... 

ولتدري�ش املفردات بطريقة فعالة وناجعة، لبد من حتليل 

حاجيات املتعلم واحرتام الأن�ضطة الف�ضلية ملا يلي:

- و�ضع املف���ردات وفق مع���اين �ضياقية ووف���ق اأن�ضطة 

امله���ارات اللغوي���ة الأرب���ع: ال�ضتم���اع، احلدي���ث، 

القراءة والكتابة.

- رب���ط عالق���ة ب���ني املف���ردات اجلدي���دة واملفردات 

القدمية.

- اإغن���اء املعرف���ة ح���ول املف���ردة م���ن خ���الل اأن�ضطة 

الكلمات املتقاطعة واألعاب املفردات.

- ا�ضتخ���دام تقنيات خمتلفة: حتليل مكونات املفردة، 

اخلريط���ة الدللية واإك�ضاب املتعلم مهارات البحث 

يف القامو�ش.

توا�ضلي���ة  و�ضعي���ات  يف  للمف���ردة  املتعل���م  جمابه���ة   -

خمتلفة.

- قيام املتعلم بعمليات املقارنة والت�ضنيف والتجميع، 

اكت����ضاب معرف���ة معجمي���ة  ي�ضاع���ده عل���ى  مم���ا 

وا�ضعةامل�ضاركة الفعالة للمتعلم يف �ضريورة التعلم، 

م�ضوؤولي���ة  لدي���ه  املتقدم���ة  امل�ضتوي���ات  متعل���م  اإذ 

يف �ضريورة تعلم���ه، مم���ا ي�ضاع���ده عل���ى ا�ضتنت���اج 

وتخمني معاين املف���ردات وتوظيفه ل�ضرتاتيجيات 

تعل���م املفردات؛ لأنه اأ�ضب���ح متعلما م�ضتقال، وهذا 

ما يتنافى لدى املتعلم املبتدئ.

ولك���ي ينجح املدر�ش يف عملية تدري�ضه للمفردات لبد 

:
)((

اأن يراعي ما يلي

- حتدي���د قائمة املفردات الت���ي يعر�ضها على املتعلم، 

لأن���ه اإذا جت���اوز عتب���ة معين���ة انعك����ش ذل���ك على 

(1)   �ضالح، عبد الرحمن احلاج. اثر الل�ضانيات يف النهو�ش مب�ضتوى مدر�ضي اللغة 
العلمية  البحوث  1974، ي�ضدرها مركز   ،  4 الل�ضانيات، عدد  العربية. جملة 

والتقنية لرتقية اللغة العربية باجلزائر، �ش: 44-43.

تعلم���ه للغة الهدف. ثم يج���ب اأن ينطلق تعليمه من 

املف���ردات الأك���رث ت���داول يف الأداء الفعلي للكالم، 

وهي الألفاظ التي تنع���ت عادة بالألفاظ الأ�ضا�ضية 

يف الت���وا�ضل؛ ث���م الرتق���اء بها بوا�ضط���ة الرتادف 

.
)((

والت�ضاد وال�ضتقاق اإىل الكلمات الأقل تداول

- البتعاد عن ح�ضو ذهن املتعلم مبفردات قد ل يح�ضن 

ا�ضتعمالها، ويوجه املدر�ش كل جهوده نحو اكت�ضاب 

املتعل���م الق���درة عل���ى التعب���ري بدقة ع���ن خمتلف 

مقت�ضي���ات احلياة ويج���ب اأن ت�ضتجي���ب املفردات 

التي يقع عليها اختياره لبع�ش املقايي�ش منها:

- خلو املف���ردة من احلروف املتنافرة من حيث احتاد 

اأو تقارب خمارجها.

- تف�ضي���ل ال�ضيغ ال�ضرفي���ة املاألوفة )تفعل- اأفعال- 

فعال(.

- تف�ضي���ل ال�ضيغة ذات احلروف القليلة واملجرد عن 

املزي���د واملف���ردات الت���ي ي�ضتق منها عل���ى غريها، 

لأن امل�ضتق���ات ت�ضه���ل عل���ى الذاك���رة الحاطة بها 

وا�ضتعادتها عند القت�ضاء.

- اختي���ار لفظ واح���د لكل مفه���وم، اإل يف حالة �ضيوع 

املرتادفات.

خال�سة:

ح���اول الباحث يف هذه الدرا�ضة لفت انتباه الدرا�ضني 

املهتمني مبج���ال الل�ضانيات �ضواء النظري���ة اأو التطبيقية 

اإىل و�ضع املعج���م   يف مكان���ه املن���ا�ضب مقارن���ة مع باقي 

املكون���ات اللغوي���ة الأخرى، لأن���ه يقوم ب���دور مركزي يف 

اإك����ضاب املتعل���م الكفاية اللغوي���ة املنا�ضب���ة وا�ضتعمالها. 

ويقت�ضي هذا الهدف الطالع على جمموعة من الأبحاث 

والدرا�ضات النظرية والتجريبية التي تو�ضلت اإىل النتيجة 

ذاته���ا، خا�ضة يف �ضياق اللغة الجنليزي���ة باعتبارها لغة 

(2)   ح�ضاين، احمد. درا�ضات يف الل�ضانيات التطبيقية، حقل تعليمية اللغات. ط1، 
ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 2000، �ش:145
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ثاني���ة اأو اأجنبي���ة. وملناق����ضة املعرفة املعجمي���ة وطبيعتها 

و�ضريورتها، ل���زم الأمر الإجابة عن ال����ضوؤال: ماذا يعني 

معرف���ة مفردة معينة؟ ث���م �ضرد املراح���ل التي متر منها 

املعرف���ة املعجمية، وتن���اول بع�ش املفاهي���م املرتبطة بها 

كالق���درة املعجمي���ة والكفاي���ة املعجمية والف���رق بينهما؛ 

واملعج���م ال�ضتقب���ايل واملعج���م الإنتاجي. كم���ا تطرقت 

ه���ذه الدرا�ضة اأي����ضا اإىل اإب���راز دور الذاكرة يف اكت�ضاب 

املف���ردات وطرائق تدري�ضه���ا �ضواء تعلق الأم���ر بالتعليم 

ال�ضريح اأو ال�ضمني.  
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البنية العميقة للمشتقات االسمية 
وتوجيهها الزمني واللساني

د/ رابح اأحمد بومعزة 

جامعة ال�ضلطان قابو�ش

boumazarabah2011@yahoo.fr

ملخ�ص بالعربية:

يه���دف هذا البحث اإىل اإيجاد مفهوم وا�ضح للم�ضتقات ال�ضمي���ة العاملة وتبيان م�ضوغات ت�ضميتها بالو�ضف، وحتديد 

نُف هذه امل�ضتق���ات �ضمن دائرة املفرد، اأم دائرة اجلملة  املج���ال ال���ذي تعالج فيه: اأهو ال�ضرف اأم النحو من جه�ة؟ واأُت�ضَ

م���ن جهة ثانية؟ ثم ك�ضف الغطاء ع���ن املواطن التي ي�ضح اأن يطلق فيها على امل�ضتقات اخلم�ضة، وهي ا�ضم الفاعل، وا�ضم 

املفع���ول، وال�ضفة امل�ضبهة، و�ضيغ املبالغة، وا�ضم التف�ضيل م�ضطلح الو�ضف، واإبراز ال�ضياقات التي توؤدي فيها عملها حني 

قيامه���ا بوظائفه���ا النحوية الثماين يف �ضورتيها »التنكري واقرتانها بالالحقة ممثل���ة يف نون املثنى، اأو نون اجلمع ال�ضامل، 

اأو اقرتانه���ا بال�ضابق���ة  »ال« املكافئة دلليا للوحدة اللغوية »الذي«  ومت�ضرفاتها بتقدمي اآلية حتليليها ل�ضانيا لالهتداء اإىل 

بنياته���ا العميقة، ابتغاء التحديد الدقي���ق لتوجيه دللتها الل�ضانية والزمنية بطريقة  تتوخى تي�ضري التعاطي معها من قبل 

املتلقني علماء ومتعلمني، باإبراز �ضر التعبري بها بديال عن البنية الفعلية املكافئة له وظيفيا.

ُتخ�ض�ش يف العربية باأن يك���ون ُمَت�ضرًبا باأ�ضول العربية م���ن م�ضاربها ال�ضافية،  ومل���ا كان البح���ث  يتوق اإىل َت�ضلي���ح املمْ

ومتفتًح���ا عل���ى النظريات الل�ضانية الغربية لال�ضتفادة منها مبا يتنا�ضب وخ�ضو�ضي���ة اللغة العربية، مع البقاء على ال�ضلة 

الوثيقة مع اجلهود اللغوية للعرب الأقحاح يف جمال الدر�ش اللغوي مبختلف م�ضتوياته، و قراءته قراءًة �ضليمًة دون ت�ضويهه 

زق؛ فاإنه بغية حتقيق ذلك  �ضاأعر�ش  نمْ َمزقوا اأنظاَر »اخلليل بن اأحمد الفراهيدي« و »�ضيبويه«  �َضر مُمَ ، مممِ ُهممْ كما َفَعَل بع�ضُ

يف بحث���ي مل�ضاأل���ة التحويل، مركزا على التحويل بال�ضتبدال الطرادي الذي يعرتي هذه امل�ضتقات ال�ضمية اخلم�ضة بكيفية 

َوى على بن���اء َمنهج جديد َتيمْ�ضريي،  َ َتَع�ضب، فاإننا َنقمْ علمي���ة لفت���ة، و�ضرنى كيف اأننا حني جُنيد قراءة تراثن���ا اللغوي بالمِ

لل به ُبَنى لغتتنا العربية يف ن�ضو�ضها الراقية. تنظرًيا وتطبيقا. َي�ضتجيب ملا حُتَ

الكلمات املفاتيح: ال�ضرف، النحو، اللغة، الل�ضانيات، منهج، قراءة
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The deep structure of the functional nominal derivatives
 and their temporal and linguistic orientation

Dr.Rabah boumaza
Sultan Qaboos University

boumazarabah2011@yahoo.fr

The purpose of this research is to find a clear concept of the functional nominal 
derivatives, to represent justifications for naming them as descriptions, and to specify the 
area in which they are dealt with: is it the drainage or the grammar? And these derivatives 
are classified into the singular circle or the sentence  circle of the second hand? Then 
demystification or detect the places that can be called on the five derivatives (the name 
of the subject, the name of the object, the adjective and the formulas exaggeration, 
and preference name) The term description, highlighting the contexts in which these 
derivatives perform their seven grammatical functions in the form of «to be associated 
with the suffix (n-of dual or n the complete plural), or associated with the former» the 
«semantic equivalent of the language unit» «by providing a mechanism of analysis 
linguisticly to find its deepest structures in order to define precisely the direction of its 
temporal connotations and Grammar in a way that is designed to facilitate the use of the 
recipients, scientistes and learners, without neglecting the secret of their expression as a 
substitute for their functionally equivalent physical structure.

Guided by modern linguistics, when analyzing their deep structures, taken from the 
second quarter of the Qur>an, a space for application and monitoring of their various 
types.

Key word: grammar, language, linguistics, curriculum, reading



149
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

مقدمة:

مو�ضوع امل�ضتق ال�ضمي العامل امل�ضطلح عليه بالو�ضف 

تناولت���ه يف كتب و درا�ضات خمتلفة مثل: »ال�ضفة امل�ضبهة 

ومبالغ���ة ا�ضم الفاعل« للدكتور �ضم���ري موقدة، و»الو�ضف 

امل�ضت���ق يف الق���راآن الكرمي« لعبد اهلل الداي���ل، و»التناوب 

ال���دليل ب���ني ال���و�ضف العام���ل« للدكت���ور ط���ه اجلندي، 

و»ا�ضم الفاعل بني التنوين والإ�ضافة« لأحمد عبد ال�ضالم 

العمادي، و»امل�ضتقات العاملة يف الدر�ش النحوي« لع�ضام 

م�ضطفى عب���د الواحد، و�ضواها من املوؤلفات التي تكتفي 

يف اأح�ضن الأحوال بالوقوف على عمله حني تاأديته وظيفة 

املبتداأ، اأو بع�ش الوظائ���ف الأخرى، متعاملة معه معاملة 

املف���رد، مدرجة اإياه يف دائرة ال����ضرف، ولي�ش يف دائرة 

النحو. واإذا تعامل���ت معه معاملة البنية الرتكيبية ُت�ضميه 

اجلمل���ة الو�ضفية كما فعل متام ح����ضان، يف كتابه »اللغة 

العربي���ة معناه���ا ومبناه���ا«، عل���ى نحٍو ل نع���رث فيه على 

�ش جوهره، من حيث  درا�ضة عاجلته معاجلة عميق���ة، مَتَ

ي مو�ضوع امل�ضتق  توجيُهه الل�ضاين والزمني والدليل، وَبقمِ

يا يف حاجة َم�ضي�ضٍة  ال�ضمي العامل امل�ضمى »الو�ضف« َع�ضمِ

ف الغطاء عن���ه، بو�ضع تعريف دقي���ق له، يحدد  اإىل َك����ضمْ

ال����ضروط الواج���ب تواُفُرها يف امل�ضتق���ات اخلم�ضة؛ حتى 

َلق عليه���ا هذا امل�ضطلح، واإب���راُز الوظائف  ح اأن ُيطمْ َي����ضمِ

النحوية الثماين الت���ي يوؤديها، فجاء هذا املقال ليبني اأن 

ح اأن يطلق على امل�ضتقات املذكورة اإل حني  الو�ضف ل َي�ضمِ

اأدائه وظيفة من الوظائ���ف النحوية الثماين التي �ضيقف 

عل���ى �ضوره���ا، ويحللها حتليال وافي���ا، م�ضتمدا مفاهيمه 

الأ�ضيل���ة من اخلابي���ة ال�ضيبويهي���ة، م����ضرت�ضدا باملنهج 

التحويل���ي الت�ضوم�ضكي حني ا�ضتدع���اء امل�ضطلحات التي 

���ني عل���ى التحليل الل����ضاين املَي����ضر الذي ي���ربز بنياته  ُتعمِ

العميق���ة املتواري���ة خل���ف بنياته ال�ضطحي���ة، و ما تنطوي 

عليه من دللت.

اأ�سا�س«،  ومفاهيـــم  »م�سلحـــات  مـــو�ســـوم  مدخـــل 

وينطوي على عنا�سر خم�سة.

1- 1- ماهية التحوي�ل:

اإذا كان التحويل يف الل�ضانيات التحويلية التوليدية 

قائم���ا عل���ى اأ�ضا�ش اأن ل���كل بني���ة اإفرادي���ة )�ضيغ���ة 

�ضرفي���ة( اأو بنية تركيبي���ة )جملة وظيفي���ة( بنيتني: 

اإحداهما عميقة والأخرى �ضطحية، واإذا كان ل بد من 

التحوي���ل بقواعده املختلفة؛ لكي يقوم بدور نقل البنية 

العميقة م���ن عامل الفكرة املج���ردة اإىل عامل التحقق 

ال�ضوتي؛ فاإن هذه الفكرة نف�ضها التي اأدت اإىل �ضرورة 

دت ب����ضكل اآخر يف النح���وي العربي،  التحوي���ل قد ُوجمِ

هم فكرَة املواءمة بني  ولكن النحويني العرب حني تناولمِ

العم���ق املق���در وال�ضطح الظاهر انته���وا اإىل اأن هناك 

اأمنوذج���ا اأو اأ�ضاًل جتريدي���ا، يف الغالب ُيَحول الكالم 

احلي تنفيذه واإخراجه اإىل حيز الوجود، وخل�ضوا اإىل 

اأن الأمنوذج املج���رد اأ�ضا�ٌش لالآخر؛ فحا�ضبوا الكالم 

املنط���وق مبقيا�ش هذا الأمنوذج املج���رد، وقد راأوا اأنمْ 

نيت���ان اإحداهما  لي����ش هنالك ل���كل تركيب اإ�ضن���ادي بمِ

عميقة والأخ���رى �ضطحية، واإمن���ا الرتكيب الإ�ضنادي 

ال���ذي يقت�ضي بنيتني هو الرتكي���ب املحول الذي يكون 

ظاهره ُملَب�ًضا، فاجلمل���ة التوليدية الواردة عنا�ضرها 

 ل حتت���اج اإىل بني���ة عميق���ة، وكذلك 
)((

عل���ى اأ�ضله���ا

ال�ضيغ���ة ال�ضرفي���ة التي مل َيقع فيه���ا حتويل من نحو 

الإع���الل والإبدال ل حتتاج اإىل بنية عميقة. واإذا كان 

م�ضطل���ح »البنية العميقة« غري م�ضرح به يف معاجلة 

النح���اة الع���رب للرتاكي���ب الإ�ضنادي���ة املحول���ة؛ فاإن 

مفهومه كان حا�ضرا يف معاجلتهم تلك، وجاء التعبري 

عن���ه بطرائق خمتلف���ة، من نحو قوله���م »اأ�ضله كذا«، 

اأو »قي���ا�ضه ك���ذا«، اأو هو »على تقدير ك���ذا«، اأو »تاأويله 

كذا«، اأو »على نية كذا«، وهي كلها تعني اأن هناك بنية 

، والتحويل هو 
)((

عميقة وراء البنية ال�ضطحية املحولة

اإجراء ال�ضيء على ال�ضيء، ذلك اأن املحول واملحول له 

العربي،   النحو  يف  التحويلية  الأمناط  من  اللطيف:  عبد  حما�ضة  حممد  ينظر   (1)
�ش21.

ينظر.  خمي�ش �ضعد امللخ: التفكري العلمي يف النحو العربي، ال�ضتقراء، التعليل،   (2)
التف�ضري، دار ال�ضروق، عمان، 2003، �ش 137.
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متكافئان، وه���و من وجهة نظر املنطق يف الريا�ضيات 

احلديث���ة تكافوؤ غري اندراجي، وهو هذا الذي يح�ضل 

علي���ه بالقي���ا�ش، والتحويل يف ال���در�ش اللغوي العربي 

حتوي���الن: حتوي���ٌل يبحث به عن تكاف���وؤ البنى )توافق 

البن���اء عند الع���رب( وهو الأه���م، وحتوي���ٌل تف�ضر به 

 .
)((

ال�ضواذ بوا�ضطة ما يعرف ب�« نظرية احلمل«

والتحوي���ل َيَتَبدى يف اأربعة اأق����ضام، هي: التحويل 

والتحوي���ل  بالزي���ادة،  والتحوي���ل  الرتتي���ب،  باإع���ادة 

باحل���ذف، والتحوي���ل بال�ضتب���دال، ذل���ك اأن���ه بدون 

املحول���ة  البن���ى  يف  الواق���ع  التحوي���ل  �ضور  مراع���اة 

-باهتمام وعناية من خالل العودة اإىل البنية العميقة 

)اأي الأ�ضل احلقيقي اأو املفرت�ش(- يكون من الع�ضري 

فهم تلك البنى اللغوية الواردة على غري اأ�ضلها، ويكون 

من ال�ضعب تف�ضري عقدها بدقة و�ضالمة. 

وبحثن���ا ه���ذا �ضيكتف���ي مبعاجل���ة البن���ى املحولة 

بال�ضتبدال.

1- 2- ماهية التحوي�ل بال�ستب�دال: 

َهٌج  اإذا كان م���ن اأ�ضول البنيوية »التوزيُع«، وهو َمنمْ

يف التحلي���ل الل����ضاين -اتخذته م���در�ضة »بلومفيلد«- 

يق���وم بتوزيع وح���دات لغوية بطريق���ة ا�ضتبدال وحدة 

، واإذا 
)((

لغوي���ة باأخرى لها ال�ضماُت التوزيعي���ة نف�ُضها

َنيويني على مقيا�ش  بمِ كان التحويليون يعتمدون مث���ل المْ

الحي���ة قيام ال�ضيء َمق���ام ال�ضيء -  التكاُف���وؤ، وهو �ضَ

وه���و ما يع���رف بال�ضتب���دال يف ال�ضط���الح الل�ضاين 

احلدي���ث - ف���اإن النحويني العرب يبحث���ون عن مكانة 

َُح���ول، ودوره ال���ذي ُيوؤَديه يف اجلمل���ة التي ينح�ضر  املمْ

فيه���ا، وال�ضتب���دال: هو اإمكاني���ة اإقامة وح���دة لغوية 

مقام وحدة لغوية، اأو بنية تركيبية اأخرى؛ لأن »ال�ضيء 

الأردن،  اإربد،  الكتب،  عامل  العربي،  النحو  يف  التحويل  بومعزة،  رابح  ينظر   (1)
2008 �ش 76.

ينظر ابن جني اأبو الفتح عثمان، اخل�ضائ�ش،،حتقيق حممد علي النجار، دار   (2)
الهدى للطباعة و الن�ضر،بريوت،34/1.  

املق���ام مقام ال�ضيء مبا اأنه وحدة دالة؛ فهما من قبيل 

 .
)((

واحد متاما«

وال�ضتب���دال ب���اٌب من اأب���واب التكاف���وؤ، من حيث 

ها  ���ن اأن ُي�ضتب���َدل بع�ضُ كمِ جمع���ه كل العن���ا�ضر التي مُيمْ

ببع����ش يف �ضي���اق ُمَع���ني، والعالئ���ُق ال�ضتبداليُة هي 

عالئ���ُق قيا�ضيٌة، فما َيَقع يف خان���ة واحدة ياأخذ ُحكًما 

واحدا واإن َتعددت �ضوُره، وال�ضتبدال نوعان: ا�ضتبدال 

اطرادي، وا�ضتبدال غري اطرادي.

1-2- اأ - ال�ستبدال غري الطرادي: 

وه���و ال�ضتب���دال ال���ذي تن���ادت ب���ه الل�ضاني���ات 

احلديثة، ونقف عليه يف حتويل ا�ضم الفاعل اإىل 

ا�ضم مفعول يف قول احلطيئة:

لُبغيت�ه���ا َح������ل  ل َت�رمْ م  َم�ك���ارمِ المْ َدعمِ 

)((

ي ُم المْكا�ضمِ و اقُعد فاإنك اأنَت الطاعمِ

فامل�ضتقان: ا�ضما الفاعلني »الطاعم«  و»الكا�ضي« 

حمولن بال�ضتبدال، بنيتاهما العميقتان: ا�ضما 

�ضي«. َكمْ املفعول »املطعوم« و »املمْ

ونق���ف على ه���ذا ال�ضتبدال غ���ري الطرادي يف 

الوحدة اللغوي���ة )هل( ال���واردة يف قوله تعاىل: 

ۡهرِ لَۡم يَُكن  ��َن ٱدلَّ نَسِٰن ِحنٌي ِمّ َتٰ َعَ ٱۡلِ
َ
{ َه��ۡل أ

ۡذُك��وًرا } )الإنـــ�سان/1(، وقوله عز وجل:  ا مَّ َش��ۡي ٔٗ
تَىَٰك َحِديُث ٱۡلَغِٰشَيةِ } )الغا�سية/1(، حيث 

َ
{ َهۡل أ

اإن الوح���دة اللغوي���ة )ه���ل( م�ضتبدل���ة بالوحدة 

اللغوي���ة )قد(، الت���ي تكافئها دللي���ا للتوكيد يف 

الآيتني ال�ضالفتي الذكر.

1-2- ب - ال�ستبدال الطرادي:

���َرَد، وهو -َح�َضَب ابن  طَّ ���َراُد م�ضدٌر، فعله امِ الطِّ

جني يف كتابه اخل�ضائ�ش- ال�ضتمراُر والتتابع 

والت����ضاق، ويف ا�ضط���الح النح���و ه���و املت���داَول 

اختالفهما  البنيوية،  و  العربي  )النحو  �ضالح:  احلاج  الرحمن  عبد  ينظر   (3)
النظري و املنهجي(، جملة الآداب والعلوم الإن�ضانية، �ش 20

احلطيئة: ديوان احلطيئة، �ش،51.  (4)
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وال�ضائع من القاعدة النحوية، وحيث اإن الأ�ضياء 

تتميز باأ�ضدادها؛ فاإن عك�ش الطراد هو ال�ضاذ، 

ذلك اأن اّط���راد القاعدة، هو كونها عامة خالية 

م���ن ال����ضذوذ، وه���و ال�ضتبدال ال���ذي جنده يف 

تراثنا اللغ���وي الذي يعك�ش منهجهم الطرادي، 

، و مي����ش 
)((

وه���ذا ال�ضتب���دال ط���ردي عك����ضي

.
)((

امل�ضتويات الل�ضانية الثالثة

1-2- ب - 1- ال�ستبدال الطرادي يف اأ�سلوب الق�سر:

لق���د ورد لهذا النوع م���ن التحويل �ضور متنوعة؛ 

فال�ضورة الآتي ذكرها �ضنجد الق�ضر يف بنيتها 

« التي  الرتكيبي���ة   قواُمه الوحدتان اللغويتان »اإنمْ

للنف���ي، و»اإل« التي للق����ضر يف نحو قوله تعاىل:  

ِۡثُت��ۡم إِلَّ قَلِيل} )الإ�ســـراء /52(،  {َوَتُظنُّ��وَن إِن لَّ

فالبني���ة الرتكيبي���ة املا�ضوية املوؤك���دة »اإمِنمْ لبثتم 

« والفعل  اإل قلي���ال« املوؤلفة من حرف النف���ي »اإمِنمْ

���ث«، و�ضمري  امل���ا�ضي املبني عل���ى ال�ضك���ون »َلبمِ

« املوؤدي وظيفة الفاعل، واأداة  الرف���ع املت�ضل »مُتمْ

احل����ضر »اإل«، وظ���رف الزم���ان » قلي���اًل« ه���ي 

َقلمْبي  يف حمل ن����ضب مفع���وَل الفعل امل����ضارع المْ

»َتُظن���ون«، وهي تفيد اإثبات تاأكي���دمِ ظن قلة َلبمْثمِ 

ل اإليه  ُل اإىل ذلك؟ َن����ضمِ املخاطب���ني، كيف َن����ضمِ

بالع���ودة اإىل البنية التوليدي���ة الأ�ضلية، بحذف 

َُحول  الوحدتني اللغويتني: »ح���رف النفي« اإنمْ »املمْ

بال�ضتب���دال الط���رادي«، وحرف الق����ضر »اإل« 

ُمَحول هو الآخر عن حرف ال�ضتثناء لنح�ضل  المْ

ُثممْ قلياًل(.  على البنية العميقة )َلبمِ

وقد ياأتي  الق����ضر يف مثل هذه البنية الرتكيبية 

« الذي للنفي، وحرف  من عن�ضري الزيادة »َمنمْ

احل�ضر »اإل«، و�ضاهُدها قوله تعاىل: { قَاَل َوَمن 

ُّوَن })احلجر/56(،  آل ِّهِۦٓ إِلَّ ٱلضَّ َيۡقَنُط ِمن رَّۡحَةِ َرب

الإفرادية  اللغوية  البنى  يف  الطرادي  ال�ضتبدال  �ضور  بومعزة،  رابح  ينظر   (1)
والرتكيبية،�ش13و ما بعدها.

ينظر رابح بومعزة التحليل الل�ضاين للو�ضف العامل، �ش 123.  (2)

َنُط  حيث اإن البنية الرتكيبية امل�ضارعية »َمنمْ َيقمْ

همِ اإل ال�ضال���ون« املوؤلفة من الوحدة  م���ن رحمةمِ َربمِ

ُمَحولة بال�ضتب���دال الطرادي   « المْ اللغوي���ة »َم���نمْ

للنف���ي، مبعن���ى »ل«، والفعل امل����ضارع »يقُنط«، 

واجل���ار واملجرور »م���ن رحمة«، وامل����ضاف اإليه 

»رب« املت����ضل ب���ه ال�ضم���ري »ه« املوؤدي���ة وظيفة 

امل����ضاف اإلي���ه، واأداة احل����ضر »اإل«، والفاع���ل 

»ال�ضالون« موؤديٌة وظيفَة َمُقول القول.

يف  الط���رادي  ال�ضتب���دال  ه���ذا  عل���ى  ونق���ف 

���َك َيا ُمَعاُذ  مُّ
ُ

َك اأ َلتمْ قوله  ملع���اذ بن جبل: »َثكمِ

ومْ َعَلى 
َ
ممْ اأ همِ ارمِ َعَلى ُوُجوهمِ ���ا�َش يفمِ النَّ َوَهلمْ َيُكبُّ النَّ

)((

.» ممْ همِ َنتمِ �ضمِ لمْ
َ
ُد اأ ائمِ ممْ اإمِلَّ َح�ضَ همِ رمِ َمَناخمِ

ونق���ف على ه���ذا ال�ضتبدال الط���رادي يف قول 

دريد بن ال�ضمة

نمْ غزي���ة اإن َغَوتمْ وَه���ل اأنا اإل ممِ

�ُضدمِ رمْ
َ
غوي���ُت واإن َتر�ُضدمْ غزي���ُة اأ

ونقف على هذا ال�ضتبدال الطرادي يف ا�ضتبدال 

اللغوي���ة، ممثل���ة يف ا�ضم ال�ضتفه���ام  الوح���دة 

���َن( حني ت�ضافره���ا مع اأداة احل����ضر »اإل«  )اأيمْ

لبن���اء اأ�ضل���وب الق����ضر يف نح���و ق���ول مالك بن 

:
)((

الريب

ي نوَننمِ فمِ ، وُهم َيدمْ َعدمْ َيقولون: ل تبمْ

����ي ���دمِ اإّل َمكانمِ ���َن َم���كاُن الُبعمْ واأيمْ

���َن«، والأ�ضُل فيها اأن  ف���ت الوحدة اللغوية »اأيمْ ُوظِّ

ُت�ضتعمل لل�ضوؤال عن امل���كان فقط، وقد ت�ضمنت 

ُر الُبعَد  �ضمِ يف البيت معنى »لي����ش« ؛ فال�ضاعر ُيقمْ

على مكان���ه، فكاأّنه قال: لي�ش هناك مكاٌن للبعد 

اإّل مكاين.

الإمام النووي، الأحاديث النووية، طبعة اجلامعة الإ�ضالمية يف املدينة املنورة،   (3)
1395ه�، �ش125.

دريد بن ال�ضمة، ديوان دريد بن ال�ضمة، حتقيق دكتور عمر عبد الر�ضول، دار   (4)
املعارف،1980، �ش57.
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1-2- ب - 1- ال�ستبدال الطرادي يف امل�ستوى النحوي:

هذا ال�ضتبدال الطرادي جنده يف ال�ضابقة »ال�« 

املقرتنة بخرب املبتداأ، ذلك اأن ورود ال�ضابقة »ال�« يف 

خرب املبتداأ اإمنا هو لإفادة الق�ضر، ففي قوله عليه 

، نحلل 
)((

ال�����ضالة وال�����ضالم: »الديُن الن�ضيح����ُة«

هذا الن�ش على �ضوء النظري����ة الوظيفية؛ فنقطع 

اجلمل����ة اإىل كلمتني تتاأل����ف كل منهما من وحدتني 

دالت����ني )الديُن( و)الن�ضيح����ُة(، فكلمة )الديُن( 

تتكون من ال�ضابقة  »ال�«، وكلمة )الن�ضيحة( تتكون 

م����ن ال�ضابق����ة )ال�(، ولك����ن وظيف����ة ال�ضابقتني يف 

الكلمتني خمتلف����ٌة؛ فهي يف الكلمة )الديُن( اأ�ضليٌة 

لتعريف املبتداأ، اأما يف الكلمة الثانية )الن�ضيحُة( 

فه����ي لإف����ادة الق�ضر؛ لأنه����ا مل تاأتمِ بح�����َضب اأ�ضل 

ال����و�ضع، لأن اخل����رب يف اأ�ضله يكون نك����رًة، والبنية 

العميق����ة لهذا الن�ش النب����وي ال�ضريف هي »الديُن 

ن�ضيحٌة«.

وال�ضتب���دال الط���رادي جن���ده يف ال�ضابقة »ال�« 

املقرتنة بالو�ضف العام���ل، حيث ي�ضجل اأن توجيهها 

ال���دليل املتواري خل���ف بنيتها العميق���ة هو الوحدة 

اللغوي���ة »ال���ذي« اأو مت�ضرفاته���ا؛ فف���ي الو�ضف���ني 

لَٰوةَۚ َوٱلُۡمۡؤتُوَن  الواردين يف قوله تعاىل { َوٱلُۡمقِيِمنَي ٱلصَّ

َكٰوةَ } )الن�ساء /162(، وهما »املقيمني« و »املوؤتون« ؛  ٱلزَّ
فهي تكافُئ دلليا الوح���دة اللغوية »الذين«، ونلحظ 

اأن دلل���ة ال���و�ضف الزمني���ة هن���ا ه���ي احل���ا�ضر اأو 

امل�ضتقب���ل، ذل���ك اأن البنيتني العميقت���ني للو�ضفيني 

يُمون ال����ضالَة« و  ال�ضالَف���ي الذكر هم���ا »الذي���ن ُيقمِ

»الذين ُيوؤمُْتوَن الزكاَة«.

1-2- ب - 3- ال�ستبدال الطرادي يف امل�ستقات ال�سمية العاملة:

ه���ذا ال�ضتبدال يف امل�ضتوى النح���وي نقف عليه 

يف امل�ضتق���ات ال�ضمية اخلم����ضة، التي ُيطَل���ُق عليها 

مالك بن الريب: ديوان مالك بن الريب، �ش،91.  (1)

ال���و�ضف ح���ني حتليل بنياته���ا العميق���ة، و�ضن�ضتبنُي 

اأنه���ا َترتد اإىل فعل م�ضارع، وقليال ما ترتد اإىل فعل 

م���ا�ش، وذلك عند اأدائها اإح���دى الوظائف النحوية 

الثم���اين، وه���ي وظيف���ة املبت���داأ ال���و�ضف، ال���ذي ل 

يحت���اج اإىل خرب واإمنا يحت���اج اإىل مرفوع ي�ضد م�ضد 

اخل���رب، اأو وظيفة اخلرب للمبت���داأ الأ�ضلي، اأو وظيفة 

خرب الن���ا�ضخ، اأو وظيفة النعت، اأو وظيفة احلال، اأو 

وظيف���ة املنادى ال�ضبيه بامل����ضاف، اأو وظيفة املفعول 

به الثاين، اأو وظيفة ال�ضم املجرور.

ماهيـــة امل�ستقـــات ال�سميـــة و�سبـــب ال�سطالح 

عليها بت�سمية الو�سف:

لئ���ن كان ال����ضرف قد نظ���ر اإىل ال�ضتقاق على 

اأن���ه و�ضيلة من و�ضائل تغيري البن���ى الإفرادية لتوليد 

ُبًنى جدي���دة َحمالة معاين ُتلبي الأغ���را�ش الدللية 

مل�ضتعم���ل هذه اللغة؛ فاإن النح���و باملفهوم النتحائي 

 كان كا�ضًفا الغطاَء عن دور 
)((

الذي بيَّنه »ابن جني«

ه���ذه  امل�ضتق���ات اخلم�ضة: التي ه���ي )ا�ضم الفاعل، 

وا�ضم املفع���ول، وال�ضف���ة امل�ضبهة، و�ضي���غ املبالغة، 

ح اأن ُيطَلق عليها هذا  وا�ضم التف�ضي���ل( التي ل َي����ضمِ

امل�ضطل���ُح اإل حني عملمِها عَم���َل اأفعالها، حني اأدائها 

اإح���دى الوظائف النحوية املذك���ورة اآنًفا، ولي�ش كما 

هو ُمتبدٍّ  لبع�ضهم الذين ُيطلقونه على هذه امل�ضتقات 

اأينما حلت وارحتلت. وملا كان ا�ضم الفاعل - وهو اأم 

الب���اب - ل ي����ضح اأن ن�ضمي���ه و�ضف���ا اإل اإذا ات�ضف 

ب�ضف���ات فعله، وعمل عمله بال�ضروط التي ينبغي اأن 

 ،
)((

تتوافر فيه، و�ضن�ضتبني �ضبيل تلك ال�ضروط لحقا

ومل���ا كانت امل�ضتق���ات الأربعة الأخ���رى حممولٌة على 

ا�ضم الفاعل يف العم���ل - فاإننا �ضنقف على املجاراة 

يف ثنائية ا�ضم الفاع���ل والفعل امل�ضارع لتبيان �ضبب 

ت�ضمية تلك امل�ضتقات اخلم�ضة بالو�ضف.

�ضحيح البخاري: البخاري، حممد بن اإ�ضماعيل اأبو عبد اهلل، �ضحيح البخاري،   (2)
دار ابن كثري، دم�ضق،   بريوت، 2002   م،1،134.

ابن جني، اخل�ضائ�ش،35/1.  (3)
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والفع��ل  الفاع��ل  ا�س��م  ثنائي��ة  يف  املج��اراة   -3
امل�سارع:

العالق���ة يف ه���ذه الثنائي���ة تك����ضف الغط���اء ع���ن اأن 

الفعل امل�ضارع �ُضم���ي م�ضارعا مل�ضارعته ا�ضم الفاعل يف 

احل���ركات، وال�ضكن���ات، وعدد اأحرف���ه، واأن ا�ضم الفاعل 

اإمنا �ُضم���ي و�ضفا لت�ضاف���ه ب�ضفات الفع���ل امل�ضارع يف 

العم���ل َعَمَله، ولنا اأن نقف على تعريف ل�ضيبويه من قبيل 

التعري���ف بالتمثيل يجلي هذه الثنائي���ة فحواه: »هذا باب 

���َرى امل�ضارع يف املفعول  م���ن ا�ضم الفاعل الذي جرى جَممْ

َعُل  َت يف َيفمْ فيه من املعنى م���ا اأردمْ
َ
ت  يف املعن���ى، ف���اإذا اأردمْ

كان منون���ا نك���رة، وذلك قول���ك: ه���ذا �ضارٌب زيدا غدا 

، ذلك اأن ُمراد 
)((

فمعناه وعمله ه���ذا َي�ضرُب زيدا غدا.«

ي ال���و�ضف )ا�ضم الفاعل( على الفعل اأنه  َجرمْ »�ضيبوي���ه« بمِ

يعم���ل عمله، فين����ضب املفعول ب���ه اإذا  كان مبعنى الفعل 

َ�ُضوق، ويكتف���ي برفع الفاعل اإذا  املتعدي كم���ا يف املثال املمْ

كان مبعنى الفعل الالزم. ُيَعزز ذلك قول لبن يعي�ش جاء 

في���ه اأن ا�ضم الفاع���ل الذي يعمل عم���ل الفعل هو اجلاري 

���َرى الفعل يف اللفظ واملعنى، ف���اإذا اأريد ما اأنت فيه،  جَممْ

وه���و احل���ال اأو ال�ضتقب���ال �ضار مثل���ه م���ن جه���ة اللفظ 

َل  َل عليه يف العمل، كما ُحممِ واملعنى، فجرى جم���راه، وُحممِ

الفع���ل امل����ضارع عل���ى ال�ضم يف الإعراب مل���ا بينهما من 

ُيُه عليه  ية، ومعنى َجرمْ �ضمِ  التي هي طرديٌة َعكمْ
)((

امل�ضاكل���ة«

ٌب  يف حركات���ه و�َضَكناته اأن ع���دد اأحرف ا�ضم الفاعل« كاتمِ

ب«  »مثال كعدد اأحرف الفعل امل����ضارع »َيكتُب وكاف »كاتمِ

ُتُب« مفتوح���ة، والألف الثانية �ضاكنة  مفتوح���ة كما ياء »َيكمْ

كم���ا ثاين »يكت���ُب«، والتاء فيهما مك����ضورة، و الباء فيهما 

ُي يف احلركات وال�ضكنات  رمْ َ ، وه���ذا اجلمْ
)((

حرُف اإعراب 

ي يف كل اأ�ضم���اء الفاعل���ني التي م���ن الثالثي، ومن  دمِ ط���رمْ

ينظر �ضروط عمل امل�ضتق ال�ضمي العامل، �ش 9،10 من هذا املقال.  (1)
ب���ريوت:   1 ط  ه���ارون،  ال����ضالم  عب���د  حتقي���ق:  الكت���اب،  �ضيبوي���ه،   (2)

دار اجليل(164/1.

ابن يعي�ش موفق الدين، �ضرح املف�ضل، بريوت عامل الكتب، مكتبة املتنبي، د. ت   (3)
.77/6/

؛ فا�ضم 
)((

غ���ري الثالثي، ال�ضحيح واملَُعل على َح���د �ضواء

الفاع���ل »فاه���م« مياثل فعله امل����ضارع »يفه���م« عرو�ضيا 

l l 0 l 0 ، وا�ضم الفاعل »م�ضتف�ضٌر« جُماٍر لفعله امل�ضارع 
يٌع«  »ي�ضتف�ضُر« عرو�ضيا  l l 0 l 0 l 0 ، وا�ضم الفاعل »ُمطمِ

اٍر لفعله امل�ضارع »ُيطيُع«  ُمَع���َل بقًلٍب عينه )الواو( ياء جُمَ

املَُع���ل بقلب عينه )الواو( ي���اء عرو�ضيا l 0 l l 0 ، و ا�ضم 

الفاعل »ُمَتَع���اٍل« املَُعل بحذف لمه )الي���اء( جُماٍر لفعله 

امل����ضارع »َيَتَع���اىل« امُلَعل بحذف ال�ضم���ة التي على لمه، 

« الذي من  وه���ي الأل���ف املق����ضورة، وا�ضم الفاع���ل »رادٌّ

 » ٌد« جُماٍر لفعل���ه امل�ضارع »َيُردُّ امل�ضعف ال���ذي اأ�ضله »َرادمِ

.
)((

 0 l l 0 l ُدُد« َعُرو�ضيا الذي اأ�ضله »َيرمْ

ث���م اإن الرتباط بني �ضيغت���ي ا�ضم الفاعل والفعل 

تَبُر  ُمعمْ ، والمْ
)((

امل�ضارع ه���ي من جهتي اللفظ واملعن���ى 

 ،
)((

لدى النحويني هو �ضبهه للفعل يف املعنى ل ال�ضورة

اإذ نراه���م يذهب���ون اإىل اأن ال�ضيغت���ني )ا�ضم الفاعل 

اأم الب���اب والفعل امل�ضارع( تع���ربان عن معنى واحد، 

يوؤك���د ذل���ك اب���ن جني بقول���ه: »وم���ن امل����ضاف على 

تقدي���ر التنوي���ن اأي����ضا قول���ك: راأي���ت �ضارب���ي زيٍد، 

؛ 
)((

وم���ررت ب�ضاربي زيد، اإذا اأردت ب�ضارب ي�ضرُب«

لذلك تن���اَدى النحويون بحمل اإح���دى ال�ضيغتني على 

الأخ���رى يف العم���ل لذلك ال�ضب���ه، »واإمن���ا اأعمل ا�ضم 

الفاع���ل جلريان���ه على الفع���ل الذي هو مبعن���اه، وهو 

.
)((

امل�ضارع«

والذي نطمئن اإليه ه���و اأن ا�ضم الفاعل املحمول على 

الرحمن  عبد  حتقيق  املف�ضل)التخمري(،  �ضرح  اخلوارزمي،  الأفا�ضل  �ضدر   (4)
العثيمني، دار الغرب الإ�ضالمي، بريوت،1990،3/ 100.

ينظر رابح بومعزة، نظرية النحو العربي و روؤيتها لتحليل البنى اللغوية، عامل   (5)
الكتب احلديث، اإربد  الأردن2011، ط1، �ش105.

جالل الدين ال�ضيوطي، همع الهوامع يف �ضرح جمع اجلوامع، حتقيق عبد العال   (6)
�ضامل مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت،69/1975،4.

املبارك،ط5،  مازن  حتقيق  الأعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني  ه�ضام،  ابن   (7)
دار الفكر،بريوت،1985،�ش،598.

اللغوية، عامل  ينظر رابح بومعزة، نظرية النحو العربي وروؤيتها لتحليل البنى   (8)
الكتب احلديث،  اإربد  الأردن 1ط،2011، �ش105.

�ضيبويه، الكتاب، 57/2.  (9)



الفع���ل امل�ضارع َم���َرده اإىل ما يت�ضمنه م���ن احلدث الذي 

ي����ضكل قا�ضما م����ضرتكا بينهم���ا؛ لتكون اأبني���ة امل�ضتقات 

الأربعة الأخرى التي ل جماراة بينها وبني الفعل امل�ضارع 

حممولة على البنية الأم، وهي بنية ا�ضم الفاعل، ولكونها 

مت�ضمن���ة حدثا ميثل الق���ا�ضم امل�ضرتك بينه���ا وبني هذا 

الفع���ل العاملة عمله، املت�ضفة ب�ضفاته؛ فاإن ا�ضم الفاعل 

وامل�ضتق���ات الأربعة الأخرى التي يطلق عليها »الو�ضف« ل 

ي�ضح اإطالق هذا امل�ضطلح عليها اإل حني ورودها عاملة 

عم���ل اأفعاله���ا، اإذ اإن التعريفات التي عر�ضه���ا �ضيبويه، 

و�ضواه م���ن النحوي���ني مل َت�ُضقمْ لنا اإل الأمثل���ة التي ُي�َضجل 

عمَل اأفعالها، واإذن 
ٌ
فيها اأن هذه امل�ضتقات اخلم�ضة عاملة 

فامل�ضتقات ال�ضمية العاملة مو�ضوع نحوي مرتبط بالعامل 

ذي الأهمية البالغة يف نحونا العربي قدميه وحديثه. 

الإف��راد  ب��ن  العامل��ة  ال�سمي��ة  امل�ستق��ات   -4
والرتكيب:

الت����ضاوؤل الذي يط���رح باإحلاح ه���و: اأتع���د امل�ضتقات 

ال�ضمي���ة العامل���ة، امل�ضطلح عليها بال���و�ضف اأ�ضماء، اأم 

اأفع���ال، اأم جمال فعلية؟ لالإجابة عن هذا الت�ضاوؤل ينبغي 

لنا اأن نقف عند ثنائية الإ�ضناد، وثنائية الفعلية وال�ضمية 

التي  لهذه امل�ضتقات ال�ضمية العاملة، و�ضنجد اأن الأ�ضماء  

 
)((

لئن كان���ت يف ظاهرها اأ�ضماء، فاإنه يف بنيتها العميقة

نُي  تبمِ ل تنف���كُّ اأن تكون اأفعال اأو جمال فعلية، وهو ما �ضن�ضمْ

�ضبيله يف ال�ضفحات التي نحلل فيها �ضورها. 

���ت النظر اإىل اأن  وقب���ل الإجابة عن هذا الت�ضاوؤل َنلفمِ

النحوي���ني الع���رب مل يقفوا عند حدود ال����ضكل، بل عولوا 

على املعن���ى، و�ضرنى كيف اأن هذا املعنى كان عندهم هو 

ُبَن���ى اللغوية، وجتلى ذل���ك يف قول بن  ُنطَل���َق لتحليل المْ املمْ

ه����ضام »واأول واجب على املعرب اأن يفهم معنى ما يعربه 

، واأ�ضا�ش ذلك اأن املعنى ل يتو�ضل اإىل 
)((

مفردا اأو مركبا

معرف���ة كنهه بالعتماد عل���ى البني���ة ال�ضطحية للرتكيب 

ابن يعي�ش، �ضرح املف�ضل،،78/2..  (1)
ينظر رابح بومعزة، التحويل يف النحو العربي، �ش 125.  (2)

الإ�ضن���ادي املن�ضود وحده���ا، وبخا�ضة ح���ني التعاطي مع 

الُبَن���ى اللغوي���ة املحولة، الت���ي اأدرك النحوي���ون اأن خلف 

م�ضتواه���ا ال�ضطح���ي يكم���ن م�ضت���وى عميق عل���ى �ضوئه 

يتحدد املعنى الوظيفي له.

فالإ�ضناد يق�ضم يف النحو العربي على ق�ضمني، اإ�ضناد 

اأ�ضل���ي، واإ�ضن���اد غري اأ�ضل���ي؛ فالإ�ضناد غ���ري الأ�ضلي هو 

ال���ذي تقوم فيه العالق���ة بني كل من امل�ضتق���ات اخلم�ضة 

العامل���ة امل�ضنف���ة �ضم���ن دائ���رة ال���و�ضف، ومرفوعه���ا 

ال���ذي اأ�ضن���د اإليها، وه���ذا الإ�ضناد ه���و ال���ذي اأ�ضار اإليه 

»ال�ضرتاب���اذي« يف مع���ر�ش متييزه بني ال���كالم واجلملة 

بقوله: »والفرق بني اجلملة والكالم اأن اجلملة ما ت�ضمنت 

، �ضواء كانت مق�ضودة لذاتها، اأو ل، 
)((

الإ�ضناد الأ�ضل���ي

كاجلملة التي هي خرب املبتداأ، و�ضائر ما ذكر من اجلمل، 

فيخ���رج امل����ضدر، وا�ضم���ا الفاع���ل، واملفع���ول، وال�ضفة 

، ليبني اأن اللغة 
)((

امل�ضبه���ة والظرف مع ما اأ�ضندت اإليه« 

م بني  العربي���ة توظف نوعني من الإ�ضناد، اإ�ضناٌد اأ�ضلي َيتمِ

ا�ضمني، اأو بني ا�ضم وفعل، يف اجلملتني ال�ضمية والفعلية 

ول، َيُكون  )النواتني الأ�ضليتني(، واإ�ضن���اٌد غرُي اأ�ضلي حُمَ

ب���ني ال���و�ضف ومعمول���ه، من منطل���ق اأن ثم���ة نوعني من 

الت���وا�ضل، ت���وا�ضٌل ع���ادي ي�ضتعمله عامة الن���ا�ش يوظف 

، وتوا�ضٌل راٍق ي�ضتخدم اجلمل 
)((

اجلمل التوليدية النواة 

، ومنه التحويل 
)((

املحول���ة باأحد اأن���واع التحويل الأربع���ة 

بال�ضتب���دال الذي يلجاأ فيه اإىل امل�ضت���ق ال�ضمي العامل، 

 املكافئة ل���ه نحويا، على 
)((

بدي���ال عن اجلمل���ة الفعلي���ة 

ابن ه�ضام، مغني اللبيب، �ش،598.  (3)
والإ�ضناد غري الأ�ضلي هو ذلك الذي يتم بني الو�ضف ومرفوعه، )فاعله اأو نائب   (4)
فاعله(. ينظر ال�ضرتاباذي ر�ضي الدين، �ضرح الكافية يف النحو، دار الكتب 

العلمية، بريوت، لبنان، د.ت،319/2.

ال�ضرتاباذي، �ضرح الكافية يف النحو 8/1.  (5)
اجلملة التوليدية النواة اإذا كانت ا�ضمية ينبغي اأن يكون املبتداأ فيها مفردا ل   (6)
جملة معرفا ل نكرة مبدوءا به مذكورا ل حمذوفا، واإذا كانت فعلية فقوامها 

يجب  الذي  )الفاعل(  معموله  على  متقدما  يكون  اأن  ينبغي  الذي  التام  الفعل 

 Noam Chomsky: ينظر  حمذوفا،  ل  مذكورا  جملة    ل  مفردا،  يكون  اأن 

 Aspects OF the theory of syntax. P36
التحويل بال�ضتبدال والتحويل بالرتتيب والتحويل باحلذف والتحويل بالزيادة.   (7)
اإربد،  احلديث،  الكتب  عامل  العربي،  النحو  يف  التحويل  بومعزة  رابح  ينظر 

الأردن، 2008، �ش54-49.
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الرغ���م من اأن ثمة فرقا بني التعبري به، والتعبري باجلملة 

امل�ضتب���َدل به���ا، وحيث اإن  امل�ضتق ال�ضم���ي العامل اإ�ضناد 

غ���ري اأ�ضلي؛ فاإنه يف حتليله ل�ضاني���ا هو جملة م�ضارعية، 

واُم هذه اجلملة الفعلية  وقلياًل ما يكون جملة ما�ضوية،  قمِ

ه���ذا امل�ضتق ال�ضم���ي العامل، ال���ذي ُتَعد بنيت���ه العميقة 

ي  فع���ال م�ضَنًدا اإىل م�ضَند اإليه )فاع���ل اأو م�ضَند اإليه �َضلمْبمِ

، وما ُيَقوي هذا الراأي هو اأن هذا امل�ضتق 
)((

)نائب فاعل(

ال�ضمي )الو�ضف( ياأتي مبعنى الفعل، والفعل يف العرف 

؛ فه���و اإذن ا�ضٌم حُم���وٌل، ذلك اأن 
)((

النح���وي ل خرب ل���ه

الذي يعمل يف اجلملة الفعلية اإمنا هو الفعل، والفعل عند 

ُز  ، والذي ُيعزِّ
)((

النحوي���ني العرب ل َي�ضتغني ع���ن الفاعل

الراأي الذي َيذهُب اإىل اأن هذا امل�ضتق ال�ضمي العامل هو 

جملٌة فعلية قول لأبي علي الفار�ضي اأورده يف َم�َضاق حديثه 

اه »واإن كان دخول الالم مبعنى  عن امتناع اإ�ضافته، م���وؤدَّ

زمْ اإ�ضافته اأي�ضا األ ترى اأنه  ال���ذي   يف ا�ضم الفاعل مل جَتُ

اإذا كان كذل���ك كان ا�ضم الفاع���ل يف تقدير جملة )...(، 

واإذا كان جملة مل جتز اإ�ضافته)...(، كما ل جتوز اإ�ضافة 

 قد 
)((

، كذلك جند  الفراء ومهدي املخزومي 
)((

اجلمل«

ا هذا امل�ضت���ق ال�ضمي )الو�ضف( م���ن اأق�ضام الفعل،  َعدَّ

 .
)((

وقد �ضماه مهدي املخزومي »الفعل الدائم«

ونح���ن نطمئ���نُّ اإىل اأن ه���ذا امل�ضتق ال�ضم���ي العامل 

)الو�ضف( يف �ضياقات ُمَعينة يكون يف بنيته العميقة فعال 

م�ضارعا، اأو فعال ما�ضيا، ويف �ضياقات اأخرى يكون جملة 

فعلي���ة م�ضارعي���ة اأو ما�ضوية، وه���و يف كل الأحوال لي�ش 

مف���رًدا، على الرغم من اأنه ي���وؤدي الوظيفة النحوية التي 

يوؤديه���ا املف���رد، وامل�ضتق ال�ضمي العامل ه���و ما �ضيغ من 

رابح بومعزة، التحويل يف النحو العربي، �ش64.  (1)
ينظر رابح بومعزة، املرجع نف�ضه �ش174.   (2)

ينظر ابن احلاجب، الإي�ضاح يف �ضرح املف�ضل، �ش195.  (3)
احلميد  عبد  حتقيق  مالك،  ابن  األفية  �ضرح  الدين،  بدر  الناظم  ابن  ينظر   (4)

ال�ضيد، دار اجليل، بريوت، لبنان، د.ت،�ش107.

اأحمد، مطبعة  ال�ضاطر  الب�ضريات، حتقيق حممد  امل�ضائل  اأبو علي،  الفار�ضي   (5)
املدين، القاهرة، د.ت.،865/1.

امل�ضرية،  الكتب  دار  وتوجيه،  نقد  العربي،  النحو  املخزومي، يف  ينظر مهدي   (6)
القاهرة،1966، �ش65.

 ،
)((

 ليدل على ذات باعتبار معنى هو املق�ضود
)((

امل�ضدر

وي�ضم���ل ا�ضم الفاعل، وا�ضم املفع���ول، وال�ضفة امل�ضبهة، 

، فا�ضم الفاعل ما ا�ضتق 
)((

واأمثلة املبالغة، واأفعل التف�ضيل

، يف مقابل ال�ضفة 
)(1(

من فعل ملن قام به مبعنى احلدوث

، التي هي من باب 
)(((

امل�ضبهة بالفاع���ل يف ما عملت فيه

، وا�ضم املفعول هو 
)(((

الأ�ضم���اء التي عمل���ت عمل الفع���ل

امل�ضتق من الفعل ملن وقع عليه، و�ضيغ املبالغة هي الأوزان 

التي يحول اإليه���ا ا�ضم الفاعل للدللة على و�ضف الفاعل 

باحلدث على �ضبيل الكرثة، واملبالغة ال�ضريحة يف معنى 

فعله���ا الثالث���ي الأ�ضلي، »وا�ضم التف�ضي���ل ا�ضم بني على 

، والالفت للنظر اأن 
)(((

»اأفعل« بزيادة �ضاحبه على غريه«

هذه امل�ضتقات الأربعة لئن كانت حممولة على ا�ضم الفاعل 

يف العم���ل، فاإنها َتنق�ش ع���ن رتبته؛ لأنها لي����ضت جاريًة 

ع اجلاري عليه هو يف َحَركاته و�ضكناته  ارمِ ل املُ�ضَ عمْ على الفمِ

ل يف العمل دون جريانها  ، فهي جتري على ا�ضم الَفاعمِ
)(((

على الفعل يف عدد الأحرف وال�ضكنات واحلركات، ونحن 

َتّقات امل�ضَطَلَح عليها بالو�ضف  ن�ضتاأن����ش اإىل اأن هذه املُ�ضمْ

عل  اإمنا هي مت�ضمن���ٌة معنى الفعل، فلما فاحت رائحة الفمِ

لت َعَمَله. منها َعممِ

5- �سروط عمل هذه امل�ستقات ال�سمية:

لك���ي يعمل امل�ضت���ق ال�ضمي عمل فعل���ه يجب اأن يكون 

عل���ى اإح���دى ال�ضورتني الآت���ي ذكُرهما، وهم���ا اأن يكون 

نكرة، اأو مقرتنا بال�ضابقة »ال�«.

b ال�سورة الأوىل: وفيه���ا يكون امل�ضتق ال�ضمي العامل 

نكرة، وهي على ق�ضمني: 

النجار،  علي  حممد  حتقيق  القراآن،  معاين  زياد،  بن  يحيى  زكريا  اأبو  الفراء   (7)
عامل الكتب، بريوت،20/1.

اأي من الفعل، لن �ضيبويه �ضمى امل�ضدر فعال وحدثا. ينظر الكتاب،164/1.  (8)
ال�ضرتاباذي، �ضرح الر�ضي على الكافية، 201/1.  (9)

الأ�ضموين. �ضرح الأ�ضموين على األفية ابن مالك، حتقيق: حممد حميي الدين   (10)
عبد احلميد بريوت دار الكتاب العربي، ط1 ،1955م.412/1.

ال�ضرتاباذي، �ضرح الكافية، ا،413/3.   (11)
�ضيبويه، الكتاب،194/1.  (12)

ابن يعي�ش، �ضرح املف�ضل،78/6.  (13)
ال�ضرتاباذي، �ضرح الكافية،2،312  (14)
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l الق�سم الأول:

فيه يك���ون امل�ضتق ال�ضمي العامل نك���رة منوًنا، حيث 

و�ضع »�ضيبوي���ه« معاي���ري حمددة ل�ضم الفاع���ل )اأم باب 

ال���و�ضف(، وذهب اإىل اأنه يجري جم���رى الفعل امل�ضارع 

يف املعن���ى والعمل حال كونه منونا نكرة، وبني اأنه ل يعمل 

لذات���ه، بل مل�ضابهت���ه امل�ضارع قائال: »ه���ذا باب من ا�ضم 

الفاع���ل الذي ج���رى جمرى الفع���ل امل����ضارع يف املفعول 

يف املعن���ى؛ ف���اإذا اأردت فيه من املعنى م���ا اأردت يف يفعل 

كان منون���ا نك���رة، وذلك قولك ه���ذا �ضارب زيدا فمعناه 

وعمل���ه مثل هذا ي����ضرب زيدا؛ فاإذا حدث���ت عن فعل يف 

ح���ني وقوعه غري منقطع كان كذل���ك وتقول: هذا �ضارب 

عب���د اهلل ال�ضاع���ة، فمعناه وعمله مثل ه���ذا ي�ضرب زيدا 

ن ل َيعَمُل اإل حني  ، اأي اأن الو�ضف النكرة املنوَّ
)((

ال�ضاع���ة

دللته على احلال وال�ضتقبال. 

l الق�سم الثاين:

في���ه يك���ون امل�ضت���ق ال�ضم���ي العام���ل نك���رة مقرتن���ا 

بالالحقة ممثلة يف النون التي للمثنى، والنون التي جلمع 

ون  املذكر ال�ضامل، يقول �ضيبويه: » واعلم اأن العرب ي�ضتخفُّ

 ،
)((

فون التنوين والنُّون، ول يتغري من املعنى �ضيء« فيحذمِ

 ٰٓ يف نح���و الو�ضف ال���وارد يف قوله تعاىل {إِنَّ��ا ُمزنِلُوَن َعَ

} )العنكبـــوت/34( وهو  ��َمآءِ َن ٱلسَّ ۡه��ِل َهِٰذهِ ٱۡلَقۡرَيةِ رِۡجٗزا ِمّ
َ
أ

»منزلون«.

b ال�سورة الثانية:

فيها يك���ون امل�ضتق ال�ضمي العام���ل مقرتنا بال�ضابقة 

 التي بنيتها العميقة ل�ضانيا الوحدة اللغوية  »الذي« 
)((

»ال�«

اأو اإحدى مت�ضرفاتها، وهي التي، اللذان، اللتان، الذين، 

الالت���ي، اللواتي التي قال عنه���ا �ضيبويه: »هذا باب �ضار 

الفاع���ل فيه مبنزلة الذي فعل يف املعن���ى، وما يعمل فيه، 

وذل���ك قول���ك هذا ال����ضارب زيدا؛ ف����ضار يف معنى هذا 

الفار�ضي اأبو احل�ضن،151/1.   (1)
�ضيبويه، الكتاب، 164/1.  (2)

املرجع نف�ضه،168/1  (3)

ال���ذي �ضرب زي���دا وعمل عمله؛ لأن الأل���ف والالم منعتا 

الإ�ضاف���ة، و�ضارت���ا مبنزل���ة التنوي���ن )...(، وهذا وجه 

 .
)((

الكالم«

والذي ينبغي ملحلل امل�ضتق ال�ضمي العامل هو اأن يكون 

عل���ى َبينة م���ن اأن تثنيت���ه، وجمعه ت�ضحيًح���ا، وتك�ضرًيا، 

 ،
)((

وتذك���ريا، وتاأنيث���ا، مثل مف���رده يف العمل وال����ضروط

وي�ضتوقفن���ا عل���ى ذلك امل�ضتق���ان ال�ضميان ال���واردان يف 

})الن�ساء 
َكٰوةَ لَٰوةَۚ َوٱلُۡمۡؤتُوَن ٱلزَّ قوله تعاىل {َوٱلُۡمقِيِم��نَي ٱلصَّ

/162(، وهم���ا »املقيم���ني« و«املوؤت���ون«، ونلح���ظ اأن دلل���ة 

امل�ضت���ق ال�ضم���ي العام���ل الزمني���ة هنا هي احل���ا�ضر اأو 

امل�ضتقب���ل متجلية يف بنيتيهم���ا العميقتني »الذين يقيمون 

ال�ضالة« و«الذين يوؤتون الزكاة«.

والآن ننتق���ل اإىل املباحث ال�ضبعة الت���ي مدارها على 

حتليل البنية العميقة للم�ضتق ال�ضمي العامل و�ضوره.

يف مبت���داأ الأم���ر نلف���ت النتب���اه اإىل اأن ا�ضم الفاعل 

العام���ل اأم باب امل�ضتقات اخلم�ضة، الت���ي ت�ضمى الو�ضف 

حمم���ول على الفع���ل امل����ضارع يف العم���ل للم�ضابهة التي 

 ،
)((

ذكرناها، كما اأن امل����ضارع حممول عليه يف الإعراب

َوى هذا امل�ضت���ق ال�ضمي الذي  وتنزيل���ه منزلته، ولك���ي َيقمْ

ي�ضم���ى الو�ضف على ن�ضب معموله  ا�ضرتط النحويون اأن 

تك���ون  دللته على احلال اأو ال�ضتقب���ال، وجعلوا  التنوين 

مالزًما لتل���ك الدللة، حيث اإن »ا�ضم الفاعل اإذا اأريد به 

 ،
)((

احل���ال اأو ال�ضتقبال يعمل عمل الفعل اإذا كان منونا«

اأو مقرتنا بالالحقة ممثلة يف  النون التي  للمثنى اأو جلمع 

 .
)((

املذكر ال�ضامل

وامل�ضتق���ات الأربع���ة الأخ���رى، وه���ي ا�ضم املفع���ول، 

التف�ضي���ل   وا�ضم  املبالغ���ة،  و�ضي���غ  امل�ضبه���ة،  وال�ضف���ة 

  Andre Martinet. Elements  de Linguistique  (4)
generale ، Armand Colin، p.84

�ضيبويه، الكتاب، 181/1.  (5)
الكتب  اإحياء  دار  بريوت،  التو�ضيح،  على  الت�ضريح  �ضرح  الأزهري،  ينظر   (6)

لعربية، د- ت،69/2.

ابن يعي�ش، �ضرح املف�ضل 78/6.  (7)
املرجع نف�ضه، 68/6.  (8)
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حممولة على ا�ضم الفاع���ل يف العمل، ويف معر�ش حديث 

النحوي���ني عن عمل امل�ضتق ال�ضمي عم���ل فعله من الرفع 

والن�ضف حددوا ال�ضياقات التي ينبغي اأن يوؤدي فيها هذا 

امل�ضت���ق ال�ضمي اإحدى الوظائ���ف النحوية الثماين، وهي 

وظيف���ة املبت���داأ الو�ضف ال���ذي ل يحت���اج اإىل خرب، واإمنا 

، اأو وظيفة اخلرب 
)((

يحتاج اإىل مرفوع َي�ُضد م����ضد اخلرب

للمبتداأ الأ�ضلي الذي يقت�ضي خربا، اأو خربا حمول )خرب 

الن���ا�ضخ(، اأو اأن يك���ون  نعت���ا، اأو حال، اأو من���ادى �ضبيها 

بامل�ضاف، اأو مفعول به ثانيا، اأو ا�ضما جمرورا(، يوؤكد لنا 

ذل���ك ابن يعي�ش بقوله: »اإن اأ�ضل العمل اإمنا هو لالأفعال، 

كم���ا اأن اأ�ضل الإع���راب ه���و لالأ�ضم���اء )...( واإذا عل���م 

ذلك فليعلم اأن الف���روع اأبدا تنحط من درجات الأ�ضول، 

فلما كانت اأ�ضماء الفاعلني وال�ضفة امل�ضبهة )...( فروعا 

عل���ى الأفعال كان���ت اأ�ضعف منها يف العم���ل، ومن �ضعف 

ل يعمل حتى يعتمد على كالم قبله من مبتداأ اأو مو�ضوف 

 اأو ا�ضتفهام اأو نفي، وذلك من قبيل اأن هذه 
)((

اأو ذي حال

.
)((

الأماكن لالأفعال«

1- �س��ور امل�ست��ق ال�سم��ي العامل امل��وؤدي وظيفة 
املبتداأ: 

امل�ضت���ق ال�ضمي العامل حني اأدائ���ه وظيفة املبتداأ ذو 

طبيعة مزدوجة؛ فهو ا�ضم من جهة اللفظ، وفعل من جهة 

املعنى والعمل، وهذا امل�ضتق ال�ضمي العامل الرافع مل يكن 

له خرب؛ لأنه هو اخلرب يف حد ذاته، واخلرب اإمنا يخرب به 

، فهو 
)((

بار بالفعل رَبٌ ب���ه مثل الإخمْ ل عن���ه؛ فهو مبتداأ خُممْ

 ،
)((

مبت���داأ م�ضَنٌد اإمِىل م���ا بعده اإمِ�ضناد الفع���ل اإمِىل الفاعل

وق���د اأو�ضَح »ابن مالك« اأن �ضبب ا�ضتغناء امل�ضتق ال�ضمي 

العام���ل عن اخلرب ه���و �ضدة �ضبهه بالفع���ل؛ لأن القول: ًا 

ناجٌح املجتهُد؟ مبنزل���ة »اأينجُح املجتهد؟« فكما ل يفتقر 

ينظر ابن يعي�ش، �ضرح املف�ضل،97/6.  (1)
ابن ه�ضام، مغني اللبيب،527/2.  (2)

ينظر ابن احلاجب، الإي�ضاح يف �ضرح املف�ضل، 195/1.  (3)
ينظر ابن الناظم، �ضرح الألفية، �ش107.  (4)

ابن مالك حممد عبد اهلل، �ضرح الت�ضهيل، حتقيق عبد الرحمن ال�ضيد، عامل   (5)
الكتب، القاهرة، �ش272.

»اأينج���ح املجته���د؟« اإمِىل مزيد يف مت���ام اجلملة كذلك ل 

يفتقر م���ا هو مبنزلته، اأي املكافئ له نحويا، لأن املطلوب 

م���ن اخلرب اإمِمنا هو متام الفائ���دة، وذلك حا�ضل بامل�ضتق 

، وحيث اإن  امل�ضتق 
)((

ال�ضمي العامل املذك���ور ومرفوعه.

ا، واإمنا ه���و فعل يف  ال�ضم���ي العام���ل لي����ش فعاًل خال����ضً

الب�ضري���ني  النحوي���ني   ا�ضرتط جمه���ور  فق���د  املعن���ى؛ 

اعتماده على ما يعزز فيه جانب الفعلية، وذلك بالعتماد 

عل���ى ح���رف نف���ي اأو ح���رف وا�ضتفه���ام؛ »لأن ال�ضفة ل 

ت�ضري مع فاعلها جملة كالفعل اإمِل مع دخول معنى ينا�ضب 

، وهذا ال�ضرط 
)((

الفعل عليها كمعنى النف���ي ال�ضتفهام«

ا�ضتح����ضاين عن���د �ضيبويه ولي�ش واجبا، فه���و جائز عنده 

َله مبتداأ  ���زمْ َجعمْ ح، »ومن زع���م اأن »�ضيبويه« مل ُيجمِ عل���ى ُقبمْ

 ،
)((

اإمِذا مل َي���لمِ ا�ضتفهاًم���ا اأو نفيا فق���د قّوَلُه م���ا مل َيُقلمْ «

والكوفي���ون ومعه���م »الأخف����ش« ل ي�ضرتط���ون ال�ضتفهام 

والنفي يف امل�ضتق ال�ضمي العام���ل الواقع مبتداأ، اإمِل اأنهم 

يجعلون���ه مرفوعا مب���ا بعده، وم���ا بعده مرفوع���ا به على 

، اأي اأنهم يعدون هذا امل�ضتق ال�ضمي العامل 
)((

قاعدتهم

 . ومرفوعه مرتافَعنيمْ

b ال�سورة الأوىل:

فيه���ا �ضنجد امل�ضت���ق ال�ضم���ي العامل النك���رة �ضفة 

م�ضبهة عاملة عمل فعلها، ونقف على ذلك يف قوله تعاىل:  

ا تُوَعُدوَن} )الأنبياء /109(،  م بَعِيٌد مَّ
َ
قَرِي��ٌب أ

َ
ۡدرِٓي أ

َ
{ِإَوۡن أ

اإذ اإن اجلمل���ة »اأقريٌب اأم بعيٌد ما توعدون« موؤدية وظيفة 

املفعولني للفعل امل�ضارع القلبي »اأدري« مكونة من امل�ضتق 

 املعطوف 
)(1(

ال�ضمي العامل الوارد �ضفة م�ضبهة »قريٌب«

ال�ضرتاباذي، �ضرح الكافية،226/1.  (6)
ابن مالك، �ضرح الت�ضهيل،226/1.  (7)

ينظر املرجع نف�ضه،274/1.  (8)
العلمية، بريوت، ط1،  الكتب  دار  به،  ما من  اإمالء  البقاء  اأبو  العكربي  ينظر   (9)

1979، �ش53. 
لأن الو�ضف الذي يعتمد على حرف نفي اأو حرف ا�ضتفهام هو الو�ضف املوؤدي   (10)
وظيفة املبتداأ، �ضواء اأكان ا�ضم فاعل اأم ا�ضم مفعول اأم �ضفة م�ضبهة اأم �ضيغة 

مبالغة اأم ا�ضم تف�ضيل، ونكتفي بالتمثيل ل�ضيغة املبالغة وا�ضم التف�ضيل؛ لأن 

الأ�ضماء الأخرى ممثل لها يف منت البحث. »ما كذاب املوؤمن« و »اأمعطاء الغني 

من  خديجة  اأكرب  »هل  و  العجمي«  على  العربي  اأف�ضل  »ما  »و  �ضدقة؟  الفقري 

عائ�ضة«؟.
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عليه امل�ضتق ال�ضمي العامل »بعيٌد« املوؤدي وظيفة املبتداأ، 

وفاعل���ه املوؤدي وظيف���ة اخلرب هو امل���و�ضول ال�ضمي »ما« 

م���ع �ضلت���ه اجلملة الفعلي���ة  »توعدون«، وه���و معتمٌد على 

(، ولئن كان ظاهر هذه اجلملة اأنها 
)((

هم���زة ال�ضتفهام

ا�ضمي���ة، فاإنه���ا يف جوهرها هي جملة فعلي���ة م�ضارعية، 

بنيتها العميقة »اأيقُرب اأم َيْبُعد ما توعدون «.

b ال�سورة الثانية:

فيها جند الو�ضف املوؤدي وظيفة املبتداأ مل يتطابق مع 

 
)((

داك« ؟ َح���ي والمِ
َ
معمول���ه يف التثنية، ففي قوله : »اأ

جن���د الو�ضف »َحي« الذي هو �ضفة م�ضبهة قد رفع فاعله 

»والداك« ال�ضادَّ م�ضدَّ اخلرب، ومل يتطابق معه يف التثنية، 

مم���ا يبني اأن ال���و�ضف هو يف جوه���ره فع���ٌل؛ لأن اجلملة 

ال�ضمية الن���واة يجب التطابق فيها بني املبتداأ واخلرب يف 

العدد.

b ال�سورة الثالثة: 

يف ه���ذه ال�ضورة يكون ال���و�ضف غري معتمد على نفي 

اأو ا�ضتفه���ام كما ه���و ال�ضاأن بالن�ضب���ة اإىل الو�ضف الوارد 

، حيث 
)((

يف املثل العرب���ي ال�ضهري »ُمكَرٌه اأخ���اك ل بطٌل«

اإن كلم���ة »مكرٌه« هي ا�ضم مفعول، وقد احتاجت اإىل نائب 

الفاع���ل »اأخاك« الذي �ضدَّ م�ضد اخل���رب، ذلك اأن اعتماد 

ال���و�ضف امل���وؤدي وظيفة املبتداأ على ح���رف نفي اأو حرف 

ا�ضتفه���ام اإمنا هو من قبي���ل ال�ضتح����ضان، ل على �ضبيل 

، وقد يرد الو�ضف املوؤدي وظيفة املبتداأ مقرتًنا 
)((

الوجوب

:
)((

بال�ضابقة »ال�« يف نحو قول ابن قي�ش اخلطيم

احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق  الأمثال،  جممع  امليداين،  ينظر   (1)
دار املعرفة،2004.،318/2، و اأو�ضح امل�ضالك اإىل األفية ابن مالك، ابن ه�ضام، 

عبد اهلل بن يو�ضف، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، القاهرة  دار 

اإمِحياء الرتاث، ط 5،1966م 35/1.

كثري،  ابن  دار  البخاري،  �ضحيح  اهلل،  عبد  اأبو  البخاري  اإ�ضماعيل  بن  حممد   (2)
دم�ضق، بريوت،71/2002،4.

اأخاك » يعرب نائب فاعل ل�ضم املفعول �ضد م�ضد اخلرب، مرفوع، وعالمة رفعه   (3)
ال�ضمة املقدرة على الألف على لغة الق�ضر لأنه من الأ�ضماء ال�ضتة. وهذا املثل 

قد ذكر برواية »مكره اأخوك ل بطل« ينظر ابن مالك، اأو�ضح امل�ضالك،35/1. 

ينظر ابن مالك، �ضرح الت�ضهيل،273/1.  (4)
ابن قي�ش اخلطيم، ديوان ابن قي�ش، �ش،51.  (5)

َع�ضرَيَة ل َرَة المْ ظو َعومْ احلافمِ

ياأتيه����م من ورائهم َنَطُف

ذل���ك اأن الو�ضف »احلافظو« املوؤدي وظيفة املبتداأ قد 

«، وبنيته العميق���ة مع معموله 
َ
ن����ضب املفع���ول به  »ع���ورة 

هي »الذي���ن يحفظون ع���ورة الع�ضرية »، وخ���ربه اجلملة 

امل�ضارعي���ة املنفية »ل ياأتيهم م���ن ورائه نطف«، حيث اإن 

ال�ضاعر هن���ا »مل يرد الإ�ضافة بح���ذف النون بغري معنى 

في���ه، ول���و اأراد غ���ري ذلك لكان غ���ري اجلر خط���اأ، ولكنه 

؛ 
)((

ح���ذف النون لطول ال�ضم، اإذ �ضارم���ا بعده �ضلة له«

فح���ذف النون من هذا املبتداأ اإن هو اإل حذُف ا�ضتخفاف 

ي ذهًنا، ومراٌد يف البنية  ���ومِ م���ن البنية ال�ضطحية، وهو َمنمْ

العميقة. 

2 - امل�ستق ال�سمي العامل املوؤدي وظيفة اخلرب:

2- اأ - �س��ور امل�ست��ق ال�سمي العامل املوؤدي وظيفة 

خرب املبتداأ:

b ال�سورة الأوىل:

ۡغُنوَن َعنَّا  نُتم مُّ
َ
ت�ضتوقفنا عندها الآية الكرمية { َفَهۡل أ

ءٖۚ} )اإبراهيـــم/21(، ذلك اأن امل�ضتق  ِ ِمن َشۡ ِم��ۡن َعَذاِب ٱللَّ
ن���ون« املقرتن بالالحق���ة املتمثلة يف  ال�ضم���ي العامل »ُمغمْ

نون جمع املذكر ال����ضامل قد ن�ضب املفعول به »من �ضيء« 

املجرور لفظا بحرف اجلر الزائد »من« املن�ضوب حمال، 

لك���ون هذا الو�ضف جاء موؤديا وظيفة خرب املبتداأ »اأنتم«، 

ولي����ش لكونه معتمدا على ا�ضتفه���ام، والذي يوؤكد �ضواب 

هذا امَلنَزع هو اأن هذا امل�ضتق ال�ضمي يعمل عمله حتى ولو 

ا�ضتغن���ي عن حرف ال�ضتفهام »ه���ل«، وبنيته العميقة مع 

معموله هي »تغنون عنا من عذاب اهلل �ضيئا«.

وجند امل�ضتق ال�ضمي العامل الوارد يف قوله تعاىل {

} )البقرة/145( »بتابع« املجرور لفظا  نَت بَِتابِٖع قِۡبلََتُهۡمۚ
َ
َوَمآ أ

بح���رف اجلر الزائد »الباء« املفي���د توكيد النفي مت�ضفا 

املربد، املقت�ضب، حتقيق: عبد اخلالق ع�ضيمة، ط3 )القاهرة: وزارة الأوقاف   (6)
امل�ضرية، جلنة اإحياء الرتاث الإ�ضالمي 1994م(، 4 / 145
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ب�ضف���ات فعله امل�ضارع » بتاب���ع »، حيث ن�ضب املفعول به 

»قبلته���م« ملجيئ���ه نكرة منون���ا موؤديا وظيفة خ���رب املبتداأ 

»اأنت���م«، ولي����ش لكونه معتم���دا على نفي، كم���ا اأن امل�ضتق 

ال�ضمي العامل الوارد يف الآية الكرمية {َوَما ُهم بَِحِٰملنَِي 

ٍءۖ} )العنكبوت /12( »بحاملني« املجرور  ن َشۡ ِمۡن َخَطَٰيُٰهم ِمّ
َل  لفظ���ا بالب���اء الزائدة الدال���ة على توكيد النف���ي قد َعممِ

لون«؛ فن����ضب املفعول به »من  ممِ َعَم���َل فعله امل����ضارع »َيحمْ

�ضيء« املج���رور لفظا بحرف اجلر الزائ���دة »من« ملجيئه 

نك���رة مقرتنا بالالحقة ممثلة يف النون التي جلمع املذكر 

ال����ضامل، ولي�ش ملجيئ���ه م�ضبوقا بحرف النف���ي »ما«، وقد 

ي���رد امل�ضتق ال�ضم���ي العامل املوؤدي ه���ذه الوظيفة �ضيغة 

ُٰعوَن  مبالغة يف نحو الو�ضف الوارد يف الآية الكرمية { َسمَّ

} )املائـــدة /42(، حيث تعدى  ��ۡحِتۚ ٰلُ��وَن لِلسُّ كَّ
َ
لِۡلَك��ِذِب أ

الو�ضفان »�ضماعون« و«اأكال���ون« على املفعولني »الكذب«، 

و«ال�ضحت« بحرف اجلر »ال���الم«، وبالبنية العميقة لهذه 

الآية »ي�ضمع���ون الكذب وياأكلون ال�ضحت كثريا«، والالفت 

للنظ���ر اأن يف هذه الآي���ة حتويلني حتوي���ٌل باحلذف، َم�ش 

املبتداأ الذي بنيُته العميقة »هم«، وحتويٌل بال�ضتبدال َم�ش 

خ���رب هذا املبتداأ الذي ورد و�ضف���ا »�ضماعون«، و«اأكالون« 

بنيُته العميقة جملة م�ضارعية. 

وميك���ن اأن يرد  امل�ضت���ق ال�ضمي العامل نكرة  مقرتنا 

 ،
)((

بالالحقة التي ه���ي النون، التي جلمع املذكر ال�ضامل 

نَا۠ 
َ
ۡعُبُد ٣ َوَل أ

َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
ففي الآية الكرمي���ة {َوَل أ

ۡعُبُد ٥} )الكافرون 
َ
نُتۡم َعٰبُِدوَن َمآ أ

َ
ا َعَبدتُّۡم ٤ َوَل أ َعبٌِد مَّ

 »عابدون ما اأعبد«، 
)((

/3-5( جند اجلمل الفعلية الثالث 

 جاءت لتوؤدي 
)((

و»عاب���د ما عبدمت« و»عابدون ما اأعب���د«

وظيف���ة خرب املبت���داآت »اأنت���م« و »اأنا« و«اأنت���م«، والبنياُت 

(1)  Josef Voss: Noam. Chomsky et la Linguistique Cartesienne. p 
525.

ورد جملة.  فيها  به  املفعول  لأن  الثالث  جمال م�ضارعية مركبة  عدت اجلمل   (2)
ينظر رابح بومعزة اجلملة الوظيفية يف القراآن الكرمي، �ضور اجلملة املا�ضوية 

وامل�ضارعية املوؤدية وظيفة املفعول به، �ش234

فالو�ضف »عابد« جاء منونا فعمل عمل فعله »اأعبد« والو�ضف »عابدون« ملا جاء   (3)
جمع مذكر �ضاملا نكرة غري م�ضاف عمل اأي�ضا عمل فعله »تعبدون«.

العميق���ة لهذه اجلم���ل املركبة ه���ي »تعب���دون َمعبودي«، 

و»اأعبد معبودكم«، و»تعبدون معبودي«، وي�ضجل اأن جميء 

ل« َمَنَح النظم الدللة على تاأكيد  امل�ضند و�ضفا ببناء »فاعمِ

نفي حدوث حدث عبادة الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم ملا 

يعب���د الكافرون؛ اإذ اإن معن���ى »ول اأنا عابد ما عبدمت« ما 

، وتاأكيد نفي حدوث حدث 
)((

كن���ت قطُّ عابًدا ما عب���دمت

عب���ادة الكافرين ملا يعبد ال���ر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 

ذلك اأن دخول حرف النفي »ل« على املبتداأ »اأنا«، و«اأنتم« 

���ٌر باإخراج هذه الذات من احلك���م، اأي اخلرب، وفيه  عمِ ُم�ضمْ

.
)((

من القوة والتاأكيد ال�ضيُء الكثري

وميكن اأن يكون امل�ضتق ال�ضمي العامل املوؤدي وظيفة 

اخل���رب ا�ضم تف�ضيل، ويف هذه احل���ال يعمل عمله دون اأن 

يك���ون ُمَنون���ا، لأن ا�ضم التف�ضي���ل ممنوع م���ن ال�ضرف، 

ۡؤِمننَِي}  ن َتَۡشۡوهُ إِن ُكنُتم مُّ
َ
َحقُّ أ

َ
ُ أ ففي قوله تعاىل {فَٱللَّ

)التوبـــة /13( يالح���ظ اأن امل�ضت���ق ال�ضم���ي العامل »اأحق« 

م���وؤد وظيفة خرب املبت���داأ »اهلل«، وبنيت���ه العميقة »يحق«، 

واخل���رب يف هذه الآي���ة ورد جملة م�ضارعي���ة مركبة؛ لأن 

ُه«، ويف  �َضومْ فاع���ل ا�ضم التف�ضيل هو امل�ضدر املوؤول »اأن َتخمْ

ۡيَقاٗظا َوُهۡم ُرقُوٌدۚ َوُنَقلُِّبُهۡم َذاَت 
َ
الآية الكرمية {َوَتَۡس��ُبُهۡم أ

��َماِلۖ َوَكُۡبُهم َبِٰسٌط ذَِراَعۡيهِ})الكهف/18(  ٱۡلَِمنِي َوَذاَت ٱلِشّ
جن���د  اجلملة ال�ضمي���ة املركبة » كلبهم ب���ا�ضط ذراعيه« 

- انطالق���ا من الروؤية الوظيفية التي حتلل اجلملة ح�ضب 

- قد ورد خربها  »با�ضط 
)((

اخلانة الوظيفية التي حتتلها

ذراعي���ه« جمل���ة ما�ضوي���ة  ب�ضيط���ة، موؤلفة م���ن الو�ضف 

، وفاعله 
)((

»ب���ا�ضط« الذي ه���و يف بنيته العميقة »َب����َضَط«

امل�ضم���ر »ه���و«، واملفعول ب���ه »ذراعيه«، والبني���ة العميقة 

ال���ف���ك���ر،  دار  ال���ت���ف�������ض���ري،  يف  امل���ح���ي���ط  ال���ب���ح���ر  ح����ي����ان،  اأب�������و  ي���ن���ظ���ر   (4)
بريوت،522/1992،1.

�دار  وهبة  مكتبة  الرتاكيب،  دللة  الرتاكيب  دللة  مو�ضى،  اأبو  حممد  ينظر   (5)
النحو  نظرية  بومعزة،  رابح  ينظر  ط2،1987.�ش71.و  القاهرة،  الت�ضامن، 

العربي،�ش32.

(6) Andre  Martinet: La linguistique Synchronique, presses  ,Un -
versitaire, Paris, 1970.p.25.

اإحياء الرتاث  الزخم�ضري، الك�ضاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل، دار   (7)
العربي، بريوت، ط1، 1997م.55/1.
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، وال�ضياق هو الذي 
)((

له���ذه اجلملة هي »ب�ضط ذراعي���ه«

بني اأن الدللة الزمنية لهذا الو�ضف، هي املا�ضي ولي�ضت 

احلال اأو ال�ضتقب���ال على الرغم من جميء هذا الو�ضف 

نكرة منونا واقعا خرًبا للمبتداأ »كلبهم«.

ٱلَۡم��ۡوِتۗ}  َذآئَِق��ُة  َنۡف��ٖس  {ُكُّ  تع���اىل  قول���ه  ويف 

)اآل عمـــران:185( ُي�ضج���ل اأن امل�ضتق ال�ضمي العامل »ذائقة 

املوت« املوؤدي وظيفة خرب املبتداأ »كل« النكرة املخ�ض�ضة 

بالإ�ضافة عام���ل عمل فعله امل�ضارع »ت���ذوُق« على الرغم 

م���ن ح���ذف التنوين م���ن بنيت���ه ال�ضطحي���ة، اإذ اإن بنيته 

العميقة »ذائقٌة املوَت«، وال���ذي يكافئها دلليا هي »تذوق 

املوت« ذلك اأن التنوين هنا منوي ذهنًا، والإ�ضافة اإن هي 

اإل اإ�ضاف���ة لفظي���ة، ل يغري َكف التنوي���ن فيها من املعنى 

؛ فق���د  ذكر ابن يعي�ش اأن 
)((

ُف ا�ضتخفاف �ضيئ���ا لأنه َحذمْ

الإ�ضاف���ة هنا غري حم����ضة، لأن التنوين م���راٌد، ولأنه لو 

كان���ت الإ�ضافة حم�ضة لكنا قد اأخربنا عن املبتداأ النكرة 

.
)((

باخلرب املعرفة، وذلك قلٌب للقاعدة«

َد امل�ضتق ال�ضم���ي العامل املوؤدي  كذل���ك ميكن اأن َي���رمِ

وظيف���ة خرب املبت���داأ مقرتن���ا بال�ضابق���ة »ال����«، ففي قول 

الأع�ضى من املتقارب:

هو الواهُب املائَة امل�ضطفا

)((

َة اإما خما�ضا واإما ع�ضاًرا

جن���د امل�ضت���ق ال�ضم���ي العام���ل »الواه���ب« املرتب���ط 

بالوح���دة اللغوية »ال����« التي تكافئ دلليا »ال���ذي« املوؤدي 

وظيف���ة خرب املبت���داأ »هو«، قد ن�ضب املفع���ول به »املائة«، 

وقد ج���اء لق�ضره عل���ى املبت���داأ وتخ�ضي�ضه ل���ه، وبنيته 

.
)((

العميقة »هو الذي َيَهُب املائَة ل غري«

للكتاب،  العامة  امل�ضرية  الهيئة  واللغة،  الزمن  املطلبي،  يو�ضف  ينظر   (1)
القاهرة،1986 �ش155

ينظر �ضيبويه، الكتاب،1: 166.  (2)
ابن يعي�ش �ضرح املف�ضل، 6:68  (3)

�ضادر،  دار  امل�ضطاوي،  الرحمن  عبد  حتقيق،  الأع�ضى،  ديوان  الأع�ضى،   (4)
بريوت،1979، �ش 81.

ينظر حممد اأبو مو�ضى، دللة الرتاكيب، �ش 253.  (5)

2-ب- �س��ور امل�ستق ال�سمي العامل  املوؤدي وظيفة 

:
(((

خرب النا�سخ

ه���ذه ال����ضورة ت�ضمل ال���و�ضف الواقع خ���ربا لعن�ضر 

»اإن«  التحوي���ل  لعن����ضر  اأو  واأخواته���ا،  »كان«  التحوي���ل 

واأخواتها.

b ال�سورة الأوىل:

 ٰ َح���َّ ۡم��ًرا 
َ
أ قَاِطَع��ًة  ُكن��ُت  {َم��ا  تع���اىل  قول���ه  يف 

تَۡش��َهُدوِن})النمل /32( جن���د امل�ضت���ق ال�ضم���ي العام���ل 
»قاطعًة« النكرة املنون قد ن����ضب املفعول به »اأمًرا«، لأنه 

ٌد على  م���وؤد وظيفَة خرب الن���ا�ضخ »كان«، ولي�ش لأن���ه معتممِ

نف���ي، والبنية العميقة له هي »قطع���ُت اأمًرا«، اأي اأن زمن 

���ع الأمر هو امل���ا�ضي، لأن عن�ضر التحوي���ل »كان« هو  َقطمْ

.
)((

الذي حدد زمن اخلرب

b ال�سورة الثانية:

ۡهِل َهٰ��ِذهِ ٱۡلَقۡرَيةِ 
َ
ٰٓ أ يف الآي���ة الكرمية {إِنَّ��ا ُمزنِلُوَن َعَ

��َمآءِ} )العنكبوت /34( جن���د امل�ضتق ال�ضمي  َن ٱلسَّ رِۡجٗزا ِمّ
العام���ل »منزلون« النكرة املق���رتن بالالحقة، وهي النون 

الت���ي جلمع الذك���ور عامال عم���ل فعله امل����ضارع »ُنَنزل«، 

نا�ضًبا املفعول به »رج���ًزا« لكونه موؤديا وظيفة خرب »اإن«، 

وبنيت���ه العميق���ة »ننزل عل���ى اأهل ه���ذه القري���ة رجًزا«، 

والدللة الزمنية له هي احلا�ضر اأو امل�ضتقبل.

ويف قول���ه تعاىل {ِإَونَّ��ا لََجٰعِلُ��وَن َما َعلَۡيَه��ا َصعِيٗدا 

ُج��ُرًزا} )الكهف/8( جن���د امل�ضتق ال�ضم���ي العامل النكرة 
»جاعلون« املقرتن بن���ون جمع املذكر ال�ضامل الوارد خرًبا 

للوح���دة اللغوية الت���ي للتوكيد »اإن« قد ن����ضب املفعول به 

الأول، وه���و امل���و�ضول ال�ضم���ي »ما«، واملفع���ول به الثاين 

َعُل  »�ضعي���دا«، والبنية العميق���ة له مع معموليه ه���ي »َلَنجمْ

املوجوَد عليها �ضعيًدا«.

و ق���د يك���ون امل�ضتق ال�ضم���ي العام���ل »ا�ضم مفعول«، 

النا�ضخ �ضواء اأكان النا�ضخ كان واأخواتها اأم اإن واأخواتها فاإنه يعد عن�ضر حتويل   (6)
يحول دللة اخلرب الذي هو حمط الهتمام يف اجلملة ال�ضمية.

ينظر رابح بومعزة، التحويل يف النحو العربي، �ش66.  (7)
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ونق���ف عل���ى �ضورة ل���ه يف الآي���ة الكرمي���ة: { إِنَّ َهُٰٓؤَلءِ 

ا ُه��ۡم فِيهِ})الأعـــراف /139(، فاجلمل���ة امل�ضارعية  ٌ مَّ ُمَت���َّ
 »مترٌب ما هم فيه« ُيلَح���ُظ اأن  امل�ضتق ال�ضمي 

)((

املركب���ة

العام���ل فيها، وه���و ا�ضم املفعول  »ُمَت���رٌب« الذي ي�ضجل اأن 

بنيته العميقة »ُيترُب« قد جاءت اجلملة ال�ضمية الب�ضيطة 

»ما ه���م في���ه«، املوؤلفة م���ن ا�ضم املو�ضول »م���ا«، و�ضمري 

الرفع املنف�ضل »هم« الواقع مبتداأ، واجلار واملجرور »فيه« 

املوؤدي���ان وظيفة اخلرب، قد جاءت ه���ذه اجلملة ال�ضمية 

الب�ضيط���ة موؤدي���ة وظيفة نائ���ب الفاعل للم�ضت���ق ال�ضمي 

العام���ل »ُمترب«، وهي تفيد تاأكيد تتبري املوجود فيه هوؤلء 

،وبنيتها العميقة ه���ي »املوجودون فيه«، وبذلك 
)((

النا�ش

ٌ ما  تكون البني���ة العميقة للجملة امل�ضارعية املركبة »متربَّ

 هي »ُيترُب املوجودون فيه«. 
)((

هم فيه«

اأم���ا امل�ضت���ق ال�ضم���ي العامل ال���وارد يف قول���ه تعاىل 

ِلِم})ال�سافـــات /38( »ذائقو«  
َ
آئُِقواْ ٱۡلَع��َذاِب ٱۡل { ِنَُّك��ۡم َلَ

فُمَحوٌل بحذف الالحقة التي هي نون جمع املذكر ال�ضامل 

ية ذكر  وبنيت���ه العميق���ة ه���ي »ذائق���ون الع���ذاَب« عل���ى نمِ

الدليل لهذا امل�ضتق ال�ضمي العامل 
ُ
د  ُبعمْ  ليكون المْ

)((

النون

هو »َلَتذوُقوَن العذاَب«.

3- �س��ور امل�ست��ق ال�سم��ي العامل امل��وؤدي وظيفة 
النعت:

3- اأ - �س��ور امل�ست��ق ال�سمي العامل املوؤدي وظيفة 

النعت للمنعوت النكرة:

b ال�سورة الأوىل:

نق���ف عل���ى َعين���ة له���ا يف قوله تع���اىل { َيۡ��ُرُج ِمۢن 

» مترب« ورد  املفعول  الفاعل ل�ضم  نائب  لأن  املركبة عدت مركبة  هذه اجلملة   (1)
جملة ا�ضمية« ما هم فيه«.

ينظر ابن الأنباري، اأ�ضرار اللغة العربية، حتقيق حممد بهجة البيطار، مطبعة   (2)
الرتقي، دم�ضق،1957. �ش82

والبنية العميقة لنائب الفاعل » ما هم فيه« هي »يوجدون فيه«.  (3)
ينظر ابن جني، املحت�ضب، حتقيق علي اجلندي، دار �ضزكني للطباعة والن�ضر،   (4)
1406، �ش 72، والنحا�ش اأبو جعفر اأحمد بن حممد، اإعراب القراآن، حتقيق 

زهري غازي زاهد، عامل الكتب، القاهرة،311/1985،1. 

ۡلَوٰنُ��ُهۥ} )النحـــل/69(، ذلك اأن 
َ
َۡتلِ��ٌف أ اٌب مُّ ُبُطونَِه��ا َشَ

امل�ضتق ال�ضمي العامل وهو ا�ضم الفاعل »خمتلف« النكرة 

املنون قد رف���ع الفاعل »األواُنه« لكونه موؤديا وظيفة النعت 

للمنعوت النك���رة »�ضراٌب« الواقع فاعال مرفوعا، والبنية 

العميقة له���ذا امل�ضتق ال�ضمي العامل هي »تختلف األواُنه« 

على اأن هذا الختالف ممكن يف احلا�ضر اأو امل�ضتقبل.

وقد ي���رد امل�ضتق ال�ضمي العامل املوؤدي وظيفة النعت 

ُ ٱنلَّاُس}  ُۡموٌع لَّ ا�ضم مفعول؛ ففي قوله تعاىل {َذٰلَِك يَۡوٌم مَّ

)عود/103( ُي�َضجل اأن ا�ضم املفعول النكرة املنون »جمموع« 

ج���اء موؤديا وظيفة النعت للخرب املرف���وع »يوم«، وقد رفع 

نائ���ب فاعل���ه »الن���ا�ش«؛ لذلك فه���ذا النع���ت »جمموٌع له 

النا�ُش« هو جملة م�ضارعي���ة، ولي�ش مفردا بنيته العميقة 

َمُع له النا�ُش«. »ُيجمْ

b ال�سورة الثانية:

فيها يكون مثل هذا امل�ضتق ال�ضمي العامل مع مرفوعه 

موؤلفا جملًة  موؤك���دة من طريق الق�ضر، ونقف على ذلك 

ن رَِّبّ  يف قول���ه تعاىل:{ َوقَاَل ُموَسٰ َيٰفِرَۡعۡوُن إِِنّ رَُس��وٌل ِمّ

 {ۚ
ِ إِلَّ ٱۡلَ��قَّ قُ��وَل َعَ ٱللَّ

َ
ن لَّ أ

َ
ٰٓ أ ٱۡلَعٰلَِم��نَي ١٠٤ َحقِي��ٌق َعَ

)الأعـــراف / 105/104(، فاجلمل���ة الفعلي���ة املركب���ة »حقيق 

عل���ي اأن ل اأق���ول على اهلل اإل احل���ق«،  املوؤلفة من امل�ضتق 

ال�ضمي العامل، ممث���ال يف ال�ضفة امل�ضبهة »َحقيٌق« التي 

ه���ي منًزلٌة منزل���َة فعلها امل����ضارع، الذي بنيت���ه العميقة 

���ق«، واجلملة امل�ضارعية املوؤكدة بالق�ضر »اأن ل اأقول  »َيحمِ

على اهلل اإل احل���ق«، املوؤدية وظيفة  الفاع���ل ال�ضاد َم�ضدَّ 

اخلرب،  وبنيُته���ا العميقة »يحق علي عدُم القول على اهلل 

اإل احلق«، وجملة الو�ضف هذه يف حمل رفع موؤدية وظيفة 

النع���ت للمنع���وت »ر�ضول« الواق���ع خرًبا لعن����ضر التوكيد 

»اإن«، وهي تفيد ق�ضر قوله على احلق دون �ضواه. 

وقد يك���ون مثل امل�ضتق ال�ضمي العامل النكرة جمردا 

ۡثُل َما َقَتَل ِمَن  م���ن التنوين، ففي الآية الكرمية { فََجَزآٌء ِمّ

نُكۡم َهۡديَۢ��ا َبٰلَِغ ٱۡلَكۡعَبةِ}  ٱنلََّع��ِم َيُۡكُم بِ��هِۦ َذَوا َعۡدٖل ِمّ
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)املائـــدة/95(، اإذ نلح���ظ اأن امل�ضتق ال�ضم���ي العامل »بالَغ« 

موؤد وظيفة النعت للمنعوت النكرة »هدًيا«، وبنيته العميقة 

»َيبل���غ الكعبَة«، واإمنا جاز اأن ُينَعت به على الرغم من اأنه 

يتب���دى يف ظاه���ره م�ضاًف���ا اإىل معرفة، ذل���ك اأن اإ�ضافة 

امل�ضتق ال�ضمي العامل »بال���غ« هي اإ�ضافة لفظية م�ضاوية 

ب امل����ضاف تعريف���ا؛ لأن ه���ذا الو�ضف  ����ضمِ للتنك���ري، ل ُتكمْ

مبعنى ال�ضتقبال الذي قال فيه �ضيبويه: »ولي�ش ُيغري َكف 

التنوي���ن اإذا حذفت���ه م�ضتخفا �ضيئا م���ن املعنى ول يجعله 

َف ا�ضتخفافا،  ، ثم اإن التنوين َمنوي ذهنا، ُحذمِ
)((

معرفة«

بنيت���ه العميقة »يبلغ الكعبة«، يق���ول �ضيبويه: »ومما يكون 

م�ضافا اإىل املعرفة ويكون نعتا للنكرة الأ�ضماء التي اأخذت 

، ذلك اأنه ملا ذهبت 
)((

من الفعل واأريد بها معنى التنوين«

 ،
)((

الن���ون عاقبتها الإ�ضاف���ة واملعنى معَنى ثب���اتمِ النون«

فال���و�ضف »بالغا« لئن كان م�ضاف���ا اإ�ضافة لفظية فمعناه 

التنوين؛ لأنه مبعنى ال�ضتقبال؛ ولأن النكرة ل تو�ضف اإل 

، واملقام هنا مقام و�ضف. 
)((

بالنكرة

3-ب-�سور الو�سف املوؤدي وظيفة النعت للمنعوت 

املعرفة: 

b ال�سورة الأوىل:

فيها �ضنجد امل�ضتق ال�ضمي العامل املنزل منزلة فعله 

ِيَن َيُقولُوَن  مقرتنا بال�ضابق���ة »ال�« يف نحو قوله تعاىل {ٱلَّ

ۡهلَُها} )الن�ساء/75(، 
َ
الِِم أ ۡخرِۡجَنا ِمۡن َهٰ��ِذهِ ٱۡلَقۡرَيةِ ٱلظَّ

َ
َربََّنآ أ

ذلك اأن اجلملة »الظامل اأهلها« متاثل الرتكيب الإ�ضنادي 

ُله���ا«؛ لأن امل�ضتق ال�ضم���ي العامل ا�ضم الفاعل  ���ُم اأهمْ لمِ »َيظمْ

»الظ���امل« ج���اء مقرتن���ا بال�ضابقة )ال����( املكافئ���ة دلليا 

»التي«. وهذا الو�ضف مع مرفوعه، اأي اجلملة امل�ضارعية 

يف حمل جر موؤدية وظيفة النعت للمنعوت املعرفة املجرور 

.
)((

»القرية«، وهي تفيد الذم

�ضيبويه، الكتاب، /166.  (1)
املرجع نف�ضه،185/1.  (2)

املربد، املقت�ضب،، 149/4.  (3)
�ضيبويه، الكتاب،165/1.  (4)

ينظر رابح بومعزة، نظرية النحو العربي �ش87.  (5)

b ال�سورة الثانية:

فيها يكون امل�ضتق ال�ضمي العامل املوؤدي وظيفة النعت 

املق���رتن بال�ضابق���ة »ال����« نا�ضب���ا املفعول ب���ه، ونقف على 

َب ٱلُۡمَنٰفِقِنَي َوٱلُۡمَنٰفَِقِٰت  مثال ل���ه يف قوله تعاىل: {َوُيَع��ِذّ

��وۡءِۚ} )الفتح  ِ َظنَّ ٱلسَّ آننَِّي بِٱللَّ َوٱلُۡمۡشِكنَِي َوٱلُۡمۡشَِكِٰت ٱلظَّ
/6(، وهو »الظانني«، الذي ن�ضب املفعول به »ظن« لوقوعه 

موقع النعت، وبنيته العميقة »الذين َيُظنون ظن ال�ضوء«. 

4- �س��ور امل�ست��ق ال�سم��ي العامل امل��وؤدي وظيفة 
احلال:

فيه���ا �ضنجد اأن امل�ضند يف هذه اجلملة امل�ضارعية 

م�ضتق���ا ا�ضمي���ا عامال تن���زل منزلة فعله، فف���ي الآية 

 ُ الكرمي���ة: { َلَۡدُخلُ��نَّ ٱلَۡمۡس��ِجَد ٱۡلََراَم إِن َش��آَء ٱللَّ

ِيَن} )الفتـــح/27(.  َوُمَقِصّ َءاِمننَِي ُمَلِّقِ��نَي رُُءوَس��ُكۡم 
ي�ضج���ل اأن احل���ال »حملق���ني روؤو�ضكم« ق���د ورد جملة 

واُمها امل�ضتق ال�ضم���ي العامل، وهو ا�ضم  م�ضارعي���ة قمِ

الفاع���ل »حملق���ني«، الذي ه���و مبنزلة الفع���ل، وبنيته 

العميقة »يحلق���ون« مكونة من م�ضن���د ممثل يف الفعل 

امل����ضارع، وم�ضن���د اإليه ممث���ل يف الفاعل ال���وارد واو 

اجلماعة، اأي »اأنت���م«، واملفعول به »روؤو�ش« املت�ضل به 

امل�ضاف اإليه املتمثل يف ال�ضمري »كم«.

وقد ياأتي هذا امل�ضت���ق ال�ضمي العامل نكرة منونا 

ۡرَع ُمَۡتلًِفا  كما هي احلال يف قوله تعاىل {َوٱنلَّۡخَل َوٱلزَّ

ُكلُ��ُهۥ} )الأنعام/141(، حي���ث اإن كلمة »خمتلفا« هي 
ُ
أ

ُكُل���ه«؛ لأنها 
ُ
م�ضت���ق ا�ضم���ي عامل قد رفع���ت الفاعل »اأ

موؤدية وظيف���ة احل���ال، والبنية العميقة له���ذا امل�ضتق 

ُكُله«.
ُ
ال�ضمي العامل مع مرفوعه هي »َيختلف اأ

5- امل�ست��ق ال�سمي العامل املوؤدي وظيفة املفعول 
به الثاين: 

 َ نقف على مثال له يف قوله تعاىل {فََل َتَۡسَبَّ ٱللَّ
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})اإبراهيم /47(، ذلك اأن امل�ضتق  ۥٓۚ ُمۡلَِف وَۡعِدهِۦ رُُس��لَُه
ال�ضم���ي العامل »خملف« قد ن����ضب املفعول به الثاين 

»ر�ضل���ه«، كما اأنه يف البنية العميق���ة ن�ضب املفعول به 

ه« املجرور لفظا على الرغم من جترده من  دمِ الأول »َوعمْ

لمِفا«  التنوي���ن املنوي ذهن���ا، اإذ اإن بنيته العميق���ة »خُممْ

لكون���ه موؤدًيا وظيف���َة املفعول به الث���اين للفعل النا�ضخ 

لمُِف  »حَت�ضنب«، والبنية العميقة له مع معموليه هي »ُيخمْ

َده ُر�ُضَله«. َوعمْ

6- �س��ورة امل�ست��ق ال�سمي العامل امل��وؤدي وظيفة 
املنادى:

نق���ف عل���ى مثال له���ا يف ق���ول يحيى الغ���زال من 

البحر الكامل:

َغ��َواينمِ ظل��ة يا راج��يا ُود المْ

)((

�نَّ ُمَوكل همِ َفُف��وؤَاُدُه َكَلٌف بمِ

 اإذ اإن امل�ضت���ق ال�ضم���ي العام���ل »راجي���ا« ن����ضب 

املفع���ول به »ُود الغواين«؛ لكون���ه موؤديا وظيفة املنادي 

ال�ضبيه بامل����ضاف، وبنيته العميقة ه���ي »َمنمْ َيرُجو ُود 

الغواين«. 

7- �س��ور امل�ست��ق ال�سم��ي العامل امل��وؤدي وظيفة 
ال�سم املجرور: 

َدَقُٰت  نقف على مثال لها يف قوله تعاىل {إِنََّما ٱلصَّ

لِۡلُفَقَرآءِ َوٱلَۡمَسِٰكنِي َوٱۡلَعِٰملنَِي َعلَۡيَها َوٱلُۡمَؤلََّفةِ قُلُوُبُهۡم} 
)التوبـــة /60(، اإذ اإن ا�ضم املفع���ول »املوؤلف���ة« املق���رتن 

بال�ضابق���ة »ال�« املكافئ���ة دلليا »الذين« ق���د رفع نائب 

الفاعل »قلوُبهم«، وهو ا�ضم جمرور لأنه معطوٌف على 

»للفقراء«، والبني���ة العميقة له مع معموله هي »الذين 

ُتوؤل���ف قلوُبهم«، وقد يكون امل�ضتق ال�ضمي العامل ا�ضم 

تف�ضيل، ونقدم له الو�ضف الوارد يف قوله تعاىل { قُۡل 

ۡعَمٰل} )الكهف/103(، وهو  
َ
ۡخَسِيَن أ

َ
ُِّئُك��م بِٱۡل َهۡل نُنَب

يحيى بن احلكم الغزال، ديوان، دار الفكر، بريوت،1982. �ش71.  (1)

»الأخ�ضري���ن« املج���رور بحرف اجل���ر »الب���اء«، الذي 

ن����ضب كلمة »اأعم���ال« التي ُتع���َرُب متيي���زا، وقد قال 

»�ضيبوي���ه« عن ه���ذا امل�ضت���ق ال�ضمي العام���ل املقرتن 

بال�ضابقة »األ« املثبتة فيه النون: »فاإذا ثنيت اأو جمعت 

فاأثب���ت الن���ون فلي����ش اإل الن�ضب، وذل���ك قولهم: هم 

.
)((

الطيبون الأخياَر، وهما احل�ضنانمِ الوجوه«

خامتة: انتهى املقال اإىل النتائج الآتية:

1- اإذا كان بع�ضه���م يتعام���ل م���ع امل�ضتقات اخلم����ضة التي 
ي�ضطل���ح عليها بال���و�ضف معاملة الأ�ضم���اء احلقيقية، 

�ضواء اأعمل���ت اأم مل تعم���ل، فاإن هذا البحث يخرج تلك 

امل�ضتقات من دائرة ال�ضمية ويدخلها يف دائرة الفعلية 

فقط حني ات�ضافها ب�ضفات اأفعالها، وعملها عملها.

2- اإن امل�ضتق ال�ضمي العامل هو وحده الذي يتمتع بالدللية 
الزمنية، �ضواء اأكانت للحال اأم لال�ضتقبال اأم للم�ضي، 

بيد اأن���ه ي�ضجل اأن ه���ذه امل�ضتقات حني ع���دم اإعمالها 

ف���اإن دللتها تقت�ضر على احل���دوث والثبوت؛ فاجلملة 

اجلملة »عمر ناج���ٌح اأخوه« لأن 
ُ
»عمُر ناج���ح« ل تكافئ 

َبَت به النجاح لعمر من غري اأن  ُيثمْ ع لمِ اخلرب »ناجٌح« ُو�ضمِ

يقت�ضي ه���ذا النجاح جتدده �ضيئا بع���د �ضيء، لكن  يف 

َع ليقت�ضي  اجلملة الثانية جند اخلرب »ناجٌح اأخوه« ُو�ضمِ

لمِ معناه يتج���دد �ضيئا ف�ضيئا  ية فع���ل النجاح، وَجعمْ جمِ َتزمْ

كما بني ذلك اإم���ام البالغة  »عبد القاهر اجلرجاين« 

لأنه مكافٌئ للجملة »َينَجُح اأخوه«.

3- امل�ضتق ال�ضمي العامل الذي  يعتمد على نفي اأو ا�ضتفهام 
اإمنا هو امل�ضتق ال�ضمي العامل النكرة املنوُن اأو املقرتُن 

بالالحقة التي هي الن����ون التي للمثنى اأو جلمع املذكر 

ال�����ضامل الذي يوؤدي وظيفة املبت����داأ، واأن هذا العتماد 

ا�ضتح�����ضاين، ولي�ش عل����ى �ضبيل الوج����وب. اأما امل�ضتق 

ال�ضم����ي العامل الذي يوؤدي الوظائ����ف النحوية ال�ضبع 

الأخ����رى املتمثلة يف اخلرب بنوعي����ه، والنعت، واحلال، 

واملفعول به الثاين، واملنادى ال�ضبيه بامل�ضاف، وال�ضم 

�ضيبويه، الكتاب 193/1.  (2)
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املج����رور ف����ال يقت�����ضي اعتم����ادا كما ذه����ب اإىل ذلك 

زق وراأوا  بع�ضهم ممن مزقوا نظرات »�ضيبويه« �ضر مُمَ

ي�َضة اإىل نفي اأو ا�ضتفهام، �ضواء اأكان  اأنه يف حاجة َم�ضمِ

ه����ذا الو�ضف نكرة اأم مرتبط����ا بال�ضابقة »ال�« املكافئة 

نحويا الوحدة اللغوية »الذي« ومت�ضرفاتها. 

4- امل�ضتق ال�ضمي العامل املجرد من التنوين اأو الالحقة 
املكافئة له نحويا ممثلة يف النون التي للمثنى اأو جمع 

الذك���ور امل����ضاف اإىل املعرف���ة قد يظ���ل موؤديا عمله 

عمل فعل���ه لأن حذف ذلك التنوي���ن اأو تلك النون اإن 

ه���و اإل حذٌف يف اللفظ ويف البنية ال�ضطحية، وال�ضم 

املج���رور بعده املع���َرب م�ضاًفا اإليه ه���و جمرور لفظا 

من����ضوب حم���ال يف بنيت���ه العميقة، وم���رد ذلك اإىل 

اأن تل���ك الإ�ضاف���ة اإنمْ هي اإل اإ�ضاف���ٌة لفظية �ضكلية ل 

يكت����ضب م���ن ورائها امل�ضت���ق ال�ضمي العام���ل النكرة 

ا ول تعريفا. امل�ضاف ل تخ�ضي�ضً

5- بخ����ضو�ش الدلل���ة الزمنية البتدائي���ة التي للم�ضتق 
ال�ضمي العامل عمل فعله لئن كانت يف غالبيتها دللة 

على احلا�ضر اأو امل�ضتقبل، فاإن ال�ضياق هو الذي ميلك 

القول الف����ضل يف حتديد دللتها الزمني���ة النهائية، 

فقد ُيخرجها اإىل املا�ضي.

ل  6- ح�����ضور نظرية احلمل بقوة تبدى ب�ضكل لفت للنظر يف َحممْ
امل�ضتق����ات ال�ضمي����ة الأربعة، وه����ي ا�ضم املفع����ول، وال�ضفة 

امل�ضبه����ة، و�ضيغ املبالغ����ة، وا�ضم التف�ضيل على ا�ضم الفاعل 

املحمول هو الآخر على فعله امل�ضارع اجلاري جَمراه.

َوى على اأدائها  7- اإن وظيف���ة املبتداأ ه���ي الوظيفة التي َيقمْ
كل م�ضتق من امل�ضتقات ال�ضمية اخلم�ضة التي ت�ضمى 

الو�ضف، اأما الوظائف النحوية ال�ضبع الأخرى امل�ضار 

اإليه���ا اآنفا ف���ال يقوى عل���ى اأدائها كل م�ضت���ق ا�ضمي 

عامل م���ن امل�ضتق���ات ال�ضمية ال�ضالف���ة الذكر �ضوى 

ا�ضم الفاعل، والبنية العميقة للم�ضتق ال�ضمي العامل 

فيها هي جملة فعلية غالبا ما تكون م�ضارعية.
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دور لغة اللباس والطعام في داللة 
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ملخ�ص البحث:

يه���دف ه���ذا البحث اإىل درا�ضة دور لغة اللب���ا�ش والطعام يف دللة احلديث النبوي وتداول���ه، بو�ضفها لغة غري لفظية، 

ذات اأن����ضاق دللي���ة وتداولية، يتوا�ضل بها مر�ضل احلديث ومتلقيه، وفق ال����ضنن الثقايف الديني الإ�ضالمي، فاأتت دالة على 

جمموعة من الآداب ال�ضابطة، و�ضكلت مو�ضوًعا مهًما من مو�ضوعات اخلطاب الديني، يبنيها احلالل واحلرام، والثواب 

حت دللت احلديث النبوي، واأّثرت يف �ضلوك متلقيه.  والعقاب؛ فو�ضّ

الكلمات املفاتيح:

 لغة اللبا�ش، لغة الطعام، الدللة، التداولية، احلديث النبوي.
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The role of the language of dress
 and food in Prophetic Tradition semantic and pragmatic

Dr, Ghassab Mansoor Al Saqr
Sultan Qaboos University- Oman

ghassab67@yahoo.com

Abstract:
This research aims to examine the role of the language of dress and food in Prophetic 

Tradition semantic and pragmatic, as the language of non-verbal communication, with 
semantic and pragmatic systems, and communicates with the sender of Prophetic Tradition 
and the recipient, according to the cultural Islamic religious code. It becomes significant 
for many morals officer, and forms an important subject of religious discourse, built by 
the lawful and unlawful, and reward and punishment, which clarifies the semantics of 
Prophetic Tradition, and influenced the behavior of the recipient.
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مقدمة:

ت���وؤدي اللغة غ���ري اللفظي���ة - يف احلدي���ث النبوي - 

دوًرا ل يق���ّل اأهمية عن اللغة اللفظي���ة يف تو�ضيح الدللة 

وتداولها، ومن اأنواع هذه اللغة: لغة اللبا�ش، ولغة الطعام. 

فم���ا دور ه���ذه اللغ���ة يف تو�ضي���ح دللت ن����ش احلدي���ث 

النبوي، وما اأثرها يف متلقيه؟

لغة اللبا�ص:

ُتع���دُّ لغة اللب���ا�ش لغة غري لفظية، يتب���ادل النا�ش من 

خالله���ا املعلوم���ات واملع���اين؛ ذل���ك اأنَّ ملظه���ر الإن�ضان 

اخلارج���ي ولب���ا�ضه اأث���ًرا يف �ضلوك���ه، و�ضل���وك الآخري���ن 

جتاهه، فهما يعربان عن انفعالته وم�ضاعره، ويدلن على 

الطبقة الجتماعية التي ينت�ضب اإليها، ويعطيان انطباًعا 

اأولًيا عنه، ويحددان طبيعة تعامله مع الآخرين. 

ي�ضل���ح اللب���ا�ش للتغطي���ة، كم���ا ي�ضل���ح للدللة على 

 Roland Barthes ضيء م���ا؛ اإذ يق���رتح رولن ب���ارت�

العالم���ات( )الوظائ���ف-  ت�ضميت���ه   (1980-1915) 
)Fonction- Signs(. اإنَّ الوظيف���ة- العالم���ة �ضاهد 

. فعلى �ضبيل 
)((

على حركة مزدوجة، من الواجب حتليلها 

 
)((

املثال، نلفي لغة اللب���ا�ش الآتية: »َوَلِبـــ�َسْت �َسرَّ ِثَياِبَها«

ت�ضل���ح لتغطي���ة اجل����ضم ووقايت���ه م���ن احل���ر اأو الربد، 

اأو �ضرته، وت�ضل���ح كذلك للدللة عل���ى �ضيء اآخر، فتعبري 

)�ضر ثيابها( يت�ضمن وظيفة اأخرى، اأو حمتوى اآخر، وهو 

حداد املراأة على زوجها املتوفى. 

�ض���و�ض�������ري دو  ف���ردين�������ان����د  اأنَّ  ن�ع��ل�������م  ن���ح������ن 

 

Ferdinand de Saussure (1839- 1913)، در�ش اللغة 

(1)  بارت، رولن، مبادئ يف علم الأدلة، �ش.69.
َنُب:  ؟ َفَقاَلتمْ َزيمْ لمِ �شمِ الَحومْ

مْ
َرةمِ َعَلى َراأ َبعمْ المْ ي بمِ ممِ َنَب، َوَما َترمْ َزيمْ ٌد: َفُقلمُْت لمِ (2)  َقاَل ُحَميمْ

َها، َوَلممْ َتَم�شَّ  َيابمِ �َضتمْ �َضرَّ ثمِ �ًضا، َوَلبمِ فمْ ُجَها، َدَخَلتمْ حمِ َها َزومْ َي َعنمْ ُة اإمَِذا ُتُوفِّ
َ
اأ »َكاَنتمِ الَمرمْ

 ، همِ بمِ َت�شُّ  َفَتفمْ ٍر،  َطائمِ ومْ 
َ
اأ �َضاٍة  ومْ 

َ
اأ َماٍر  حمِ ٍة،  َدابَّ بمِ ُتوؤمَْتى  ُثمَّ  �َضَنٌة،  َها  بمِ َتُمرَّ  َحتَّى  يًبا  طمِ

ُد َما  ُع َبعمْ ي، ُثمَّ ُتَراجمِ ممِ َطى َبَعَرًة، َفَترمْ ُرُج َفُتعمْ ٍء اإمِلَّ َماَت، ُثمَّ َتخمْ �َضيمْ َت�شُّ بمِ َفَقلََّما َتفمْ

لمَْدَها«.   همِ جمِ بمِ �َضُح  »َتممْ َقاَل:  ؟  همِ بمِ َت�شُّ  َتفمْ َما  ٌك  َمالمِ َل  �ُضئمِ  » همِ رمِ َغيمْ ومْ 
َ
اأ يٍب  نمْ طمِ ممِ �َضاَءتمْ 

البخاري، محمد بن اإ�ضماعيل، �ضحيح البخاري، 59/7.

الإن�ضانية م���ن جانبني: جانب الل�ضان )Langue(، وهو 

 ،)Parole( م���وؤ�ض�ضة اجتماعية م�ضتقلة، وجانب الكالم

 )
)((

وهو الفعل الفردي لال�ضتخ���دام، اأي )ل�ضان/ كالم 

 
)((

)ن����ضق/ ا�ضتخ���دام(. وقي���ا�ًضا على ذلك، ف���اإنَّ بارت

طّبق هذي���ن اجلانبني على لغة اللبا�ش؛ ليحدد موؤ�ض�ضتها 

ب�ضكل اجتماع���ي اأ�ضا�ضي، فق�ّضمها ق�ضم���ني، هما: ل�ضان 

)اللب���ا�ش(، وكالم )الرتداء(. فاللب���ا�ش الذي ُيكّفن به 

 - 
)((

امليت - على نحو ما ورد يف حديث عمرو بن العا�ش 

يك���ون ل����ضان اللب���ا�ش في���ه مكوًنا م���ن تع���ار�ش الأثواب 

اأو القط���ع، الت���ي ي���وؤدي التن���وع فيه���ا اإىل تغ���ري املعن���ى 

)قمي����ش+ اإزار+ ث���وب(، والقواع���د املتحكمة يف اجلمع 

ب���ني الأث���واب، �ضواء اأكان على طول اجل����ضم، اأم بح�ضب 

الكثاف���ة، اأما كالم اللب���ا�ش، فاإنَّه ي�ضم���ل وقائع الرتداء 

ال�ضخ����ضي )القي���ا�ش، درجة النق���اء، النظافة، العادات 

ال�ضخ�ضي���ة، اجلم���ع ب���ني الأث���واب، موافق���ة ال�ضريع���ة 

الإ�ضالمي���ة(؛ فالثوب الذي يكفن به امليت يكون ثوًبا نقًيا 

نظيًفا طاهًرا مل ي�ضبه م�ضق اأو زعفران، واإن اأ�ضابه �ضيء 

من هذا القبيل يجب غ�ضله؛ حتى تزول احلمرة منه، كما 

ا َثُقـــَل اأَُبو  ج���اء يف حديث عائ�ضة  عندم���ا قالت: »َلمَّ

يُّ 
يُّ َيْوٍم َهَذا؟ ُقْلَنا: َيـــْوُم الإْثَنْيِن، َقاَل: » َفاأَ

َبْكـــٍر َقـــاَل: اأَ

َيـــْوٍم ُقِب�َس ِفيِه َر�ُسوُل اهلِل  ؟ َقاَلْت: ُقْلَنا: ُقِب�َس َيْوَم 

ـــي اأَْرُجـــو َمـــا َبْيِنـــي َوَبْيـــَن اللَّْيِل «،  اِلْثَنْيـــِن«، َقـــاَل: » َفاإِنِّ

َقاَلـــْت: َوَكاَن َعلَْيِه َثْوٌب ِبِه َرْدٌع ِمْن ِم�ْسٍق، َفَقاَل: » اإَِذا اأََنا 

)ل�����ضان(  ح��ني  )ل��غ��ة(، يف  يعنيان  م��ًع��ا  ك���الم(  )ل������ضان/  امل��ل��ف��وظ��ني:  اإَن    (3)
)Langue( يحيل عليها بو�ضفها ن�ضًقا عاًما اأو �ضنن توا�ضل يف جمموعة لغوية، 

الأفراد  اأو اأقوال  الفعلي  ال�ضلوك  فاإنَّ )كالم( )Parole( هو على اخل�ضو�ش 

يف الكالم والكتابة، التمثالت الفردية لل�ضان. وايلز، كاتي، معجم الأ�ضلوبيات، 

�ش.497.

 وينظر كذلك: 

Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 
pp.269, 350.
(4)  Barthes, Roland ,The Language of Fashion, pp.8-10.
نمِ  َمنمِ بمْ حمْ دمِ الرَّ نمِ َعبمْ دمِ بمْ َهاٍب، َعنمْ ُحَميمْ نمِ �ضمِ ٍك، َعنمْ ابمْ ي َعنمْ َمالمِ َثنمِ (5)  ينظر: » َوَحدَّ
َوُيَلفُّ  ُر  َوُيوؤَزَّ �ُش  ُيَقمَّ ُت  َميِّ المْ ُه َقاَل:  نَّ

َ
اأ َعا�شمِ  نمِ المْ و بمْ رمِ نمِ َعممْ دمِ اهللمِ بمْ ٍف، َعنمْ َعبمْ َعومْ

«. المدني، مالك بن اأن�ش،  يهمِ َن فمِ ٌد ُكفِّ ٌب َواحمِ ، َفاإمِنمْ َلممْ َيُكنمْ اإمِلَّ َثومْ ثمِ بمِ الثَّالمِ ي الثَّومْ فمِ

موطاأ مالك، 224/1.
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َلْيِه َثْوَبْيِن َجِديَدْيِن،  وا اإِ مُّ ِمـــتُّ َفاْغ�ِسُلوا َثْوِبي َهـــَذا، َو�سُ

ُنوِنـــي ِفي َثاَلَثِة اأَْثـــَواٍب« َفُقْلَنا: اأََفـــاَل َنْجَعُلَها ُجُدًدا  َفَكفِّ

َمـــا ُهَو ِلْلُمْهلَـــِة«، َقاَلْت: َفَماَت  ُكلََّهـــا؟ َقـــاَل: َفَقاَل: » َل اإِنَّ

.
)((

اَلَثاِء« َلْيلََة الثُّ

يعتم���د اإدراك ن�ضقية اللبا�ش - بح����ضب راأي بارت - 

الوعي بخ�ضو�ضية متظهراته���ا، فبني مظهرها املكتوب، 

ومظهرها التقني )اللب���ا�ش الواقعي(، اأو الأيقوين تتوىل 

)املحولت( و�ضل هذه املظاه���ر املتباينة، وتقدمي �ضورة 

كلي���ة لهذا الن�ضق، ع���رب التحول من مظه���ر لآخر، فتارًة 

تاأخذ هذه املحولت �ضكل ت�ضميم اأمنوذج، ي�ضمح بتحويل 

املظهر التقني اإىل مظهر اأيقوين )لبا�ش مر�ضوم(، وتارًة 

اأخ���رى تاأخ���ذ �ضكل برنامج تعليمي، ي�ضم���ح بنقل اللبا�ش 

م���ن املظه���ر التقن���ي اإىل املظه���ر الل����ضاين )املكتوب(. 

اأو �ضكل )عائ���دات( حتيل متعل���م اخلياطة - مثاًل - اإىل 

النتق���ال من اللبا�ش املكت���وب اإىل اللبا�ش امل�ضّور؛ وعليه 

فقد عم���د بارت - خ�ضي���ة الوقوع يف مزال���ق اإيديولوجية 

)اأو الربجوازية ال�ضغرية( - اإىل اختيار مظهرها املكتوب 

بو�ضف���ه اأكرثها حي���اًدا واأقلها اإ�ضه���اًرا، اإنَّه املظهر الذي 

.
)((

ل ي�ضتطيع اأن يجاوز حدود تفا�ضيل الو�ضف اللبا�ضي

، اأنَّ لغة اللبا�ش توؤ�ّض�ش لوحداتها داخل 
)((

ويرى بارت 

التباين���ات املقطعية بني ال���دال واملدلول، ع���رب الرتكيب 

ال���ذي متليه تلك التحولت التي تقيمه���ا الكتلة امل�ضتعملة 

)=الكتل���ة املتكلم���ة(، كال�ضرك���ة املنتج���ة وغريها، على 

خ���الف بع�ش الأحداث التي ت�ضتم���د تركيبها من جمموع 

القي���م الت���ي يحدده���ا ن�ضقها الق���ار؛ فه���ذه اخل�ضي�ضة 

جتعل من اللبا�ش عالمة اعتباطية كغريها من العالمات 

الثقافية، ول ينفي هذا العتباط عنها بع�ش اأوجه التعليل 

التجان�ضي اأو اجلوهري اأحياًنا اأخرى. 

يتوق����ف البحث عن����د الآلية الدللية للغ����ة اللبا�ش، على 

ب��ن حنبل،  اأح��م��د  الإم����ام  ب��ن حنبل، م���ضن��د  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال���ضي��ب��اين،    (1)
.218/40

ال�ضيباين، عبد القادر فهيم، معامل ال�ضيميائيات العامة، اأ�ض�ضها ومفاهيمها، �ش.39.  (2)
(3)  املرجع نف�ضه، �ش.39. 

معاجل����ة كل لغة تقررها جريدة امل����و�ضة داخل �ضنن اللبا�ش 

املكتوب بو�ضفه داًل، حتى واإن جتلى يف وحدة دللية وحيدة، 

وعلين����ا البحث يف جمموع تل����ك الرتاكي����ب املتنوعة للغات، 

وا�ضتك�����ضاف �ضكل ثاب����ت ي�ضمح لنا بالتح����ول اإىل اآلية اإنتاج 

.  فاإذا ما اأخذن����ا احلديث النبوي الآتي 
)((

املعن����ى اللبا�ضي 

نَّ َر�ُضوَل اهللمِ  َق����اَل: »َمـــْن َلْ َيِجْد 
َ
عل����ى �ضبيل املث����ال، اأ

َثْوَبْيِ َفْلُي�َسلِّي ِف َثْوٍب َواِحٍد، ُمْلَتِحًفا ِبِه. َفاإِْن َكاَن الثَّْوُب 

، فاإننا �ضنلفي الأم����ر متعلًقا بدللة 
)((

ـــِزْر ِبـــِه« رًيا َفْلَيتَّ َقـــ�سِ

مزدوجة ناجتة من تركيب لغتني اثنتني على النحو الآتي:

�ضالة{ثوب + ط��ويل = التحاف
�������زار  ثوب + ق�ضري = اتِّ

نلح���ظ اأنَّ لغة اللب���ا�ش، تتاألف من وح���دة داّلة ثابتة 

)الث���وب(، تتح���دد يف الواق���ع بو�ضفه���ا جوه���ًرا مادًيا، 

ووحدت���ني دالت���ني )طويل/ ق����ضري( متغريتني، حتددان 

التح���ول ال���دليل للغة اللب���ا�ش بو�ضفهم���ا جوهرين غري 

مادي���ني؛ اإذ ياأخذ )الث���وب( و�ضع )م���و�ضوع مق�ضود(، 

)الط���ول  �ضورة  اأنَّ  بي���د  )دعام���ة(،  و�ضع  و)قي���ا�ضه( 

ًل(؛ اإذ ي�ضتطيع هذا الأخري  والق�ضر( تاأخذ و�ضًعا )حموَّ

حتديد الطاقة الدللية للغة اللبا�ش �ضمن �ضريورة دللية، 

تتخذ التغاير )طويل/ ق����ضري( منطلًقا للدللة، على اأن 

؛ 
)((

يدع���م قيا�ش الثوب نقلها اإىل الوحدة الدللية للثوب 

وعلي���ه فاإنَّنا وجدنا اللبا�ش عندم���ا تركب مع الطول اأفاد 

اللتح���اف، وعندما ا�ضتبدل الث���وب الطويل بثوب ق�ضري 

تغ���ريت وظيفة ا�ضتعماله من التحاف اإىل اّتزار، ويف كلتا 

احلالتني يكون ذلك يف حال ال�ضالة.

فاللب���ا�ش ميي���ز الن���ا�ش بع�ضه���م م���ن بع����ش، تبًع���ا 

لختالف دياناتهم اأو معتقداتهم اأو عاداتهم؛ لذلك جعل 

 لكل جن�ش منه���م �ضيماء، ولكل �ضنف حلية 
)((

اجلاح���ظ 

(4)  املرجع نف�ضه، �ش.40.
(5)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك ، 141/1.

 ،)Vesteme( )(6)  يطلق بارت على الوحدة الدللية لعالمة اللبا�ش ا�ضم )اللب�ضم
اأي وحدة اللبا�ش ال�ضغرى الدالة.  ينظر: 

Barthes, Roland, The Fashion System, pp.169-170.
(7)  اجلاحظ، عمرو بن بحر، البيان والتبيني، 97 -1/90.



171
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

و�ضمة يتعارفون بها، فالعمة واملخ�ضرة من �ضيما العرب، 

وتقلي���د القالئ���د، وتعليق عليه���ا العالئق م���ن �ضيما اأهل 

احل���رم، عند خروجهم اإىل احل���ج يف غري اأ�ضهر احلرم، 

غ، والعّراف ل يَدُع تذييل قمي�ضه  والكاهن ل يلب�ش امل�ضبَّ

و�ضحب ردائه، فكان للمملوك زي، ولذوات الرايات زّي. 

تعود اأهمية اللبا�ش يف الإ�ضالم اإىل ق�ضة اآدم وزوجه 

حواء - عليهما ال�ضالم- عندم���ا و�ضو�ش لهما ال�ضيطان، 

فع�ضي���ا اهلل �ضبحانه وتعاىل؛ فعاقبهم���ا بالعري؛ اإذ كان 

اآدم وزوج���ه ينعم���ان بلب���ا�ش اجلنة، فلب���ا�ش اجلنة رمز 

لَّ َتُوَع فِيَها 
َ
لل���ر�ضا الإله���ي؛ اإذ قال تع���اىل: { إِنَّ لَ��َك أ

، ومبج���رد ارتكابهم���ا ذن���ب الأكل م���ن 
)((

َوَل َتۡع��َرٰى }
ال�ضج���رة، حت���ول ه���ذا اللب���ا�ش اإىل ُع���ري، فالعري رمز 

للع�ضي���ان، وخمالف���ة اأم���ر اخلالق - عزَّ وج���لَّ -، واتباع 

ال�ضيط���ان؛ اإذ ق���ال تع���اىل: {َيَٰب��ِيٓ َءاَدَم َل َيۡفتِنَنَُّك��ُم 

��َن ٱۡلَنَّةِ يَ��زنُِع َعۡنُهَما  بََوۡيُكم ِمّ
َ
ۡخ��َرَج أ

َ
��ۡيَطُٰن َكَمآ أ ٱلشَّ

. فال يوج���د اأكرث خزًيا 
)((

ِلَاَس��ُهَما لُِيَِيُهَم��ا َس��ۡوَٰءتِِهَمۚآ}
وذًل م���ن اأن يتعّرى الإن�ضان، ويك�ضف عورته اأمام النا�ش، 

فيتحول من رتبة الآدمي���ة، اإىل منزلة احليوانية. وهناك 

جملة م���ن العالمات الدالة على لغة اللب���ا�ش، يف القراآن 

.
)((

الكرمي، ُتَعدُّ عالمات دالة على اأ�ضحابها

جاءت ال�ضنة النبوية بجملة من عالمات لغة اللبا�ش، 

(1)  �ضورة طه، 118.
(2)  �ضورة الأعراف، 27.

(3)  بع�ش الآيات الدالة على لغة اللبا�ش يف القراآن الكرمي:
يُۡدننَِي  ٱلُۡمۡؤِمننَِي  َونَِسآءِ  َوَبَناتَِك  ۡزَوِٰجَك 

َ ِلّ قُل  ٱنلَِّبُّ  َها  يُّ
َ
أ { َيٰٓ تعاىل:  قال   -

ۚ }. �ضورة الأحزاب، 56. َعلَۡيِهنَّ ِمن َجَلٰبِيبِِهنَّ
ٰ قَۡوِمهِۦ ِف زِينَتِهۦِۖ }. �ضورة الق�ض�ش، 79. - قال تعاىل: { فََخَرَج َعَ

 }. �ضورة 
َوَل ُيۡبِديَن زِينََتُهنَّ  ۖ ٰ ُجُيوبِِهنَّ - قال تعاىل: { َوۡلَۡضِۡبَن ِبُُمرِهِنَّ َعَ

النور، 31.

ِلَاٗسا يَُوٰرِي َسۡوَٰءتُِكۡم َورِيٗشاۖ  نَزنۡلَا َعلَۡيُكۡم 
َ
أ قَۡد  َءاَدَم  - قال تعاىل: { َيَٰبِيٓ 

ۚ }. �ضورة الأعراف، 26.

َوِلَاُس ٱلَّۡقَوٰى َذٰلَِك َخۡيٌ
- قال تعاىل: { َوِلَاُسُهۡم فِيَها َحرِيٌر }. �ضورة احلج، 23.

- قال تعاىل: { َوتَۡسَتۡخرُِجواْ ِمۡنُه ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَنَهاۖ }. �ضورة النحل، 14.

ٖق}. �ضورة الكهف، 31. ن ُسنُدٖس ِإَوۡستَۡ�َ ا ِمّ - قال تعاىل: {َوَيۡلبَُسوَن ثَِيابًا ُخۡضٗ

- قال تعاىل: { َوتَۡسَتۡخرُِجوَن ِحۡلَيٗة تَۡلبَُسوَنَهاۖ }. �ضورة فاطر، 12.

- قال تعاىل: { َوِلَاُسُهۡم فِيَها َحرِيٌر }. املرجع نف�ضه، 33.

َتَقٰبِلنَِي }. �ضورة الدخان، 53. ٖق مُّ - قال تعاىل: { يَۡلبَُسوَن ِمن ُسنُدٖس ِإَوۡستَۡ�َ

ٰ قَِميِصهِۦ بَِدٖم َكِذٖبۚ }. �ضورة يو�ضف، 18. - قال تعاىل: { وََجآُءو َعَ

الدالة على جمموع���ة من الآداب ال�ضابطة، منها ما رواه 

اأبو �ضعيد اخلدري ، اأنَّه قال: » َكاَن َر�ُسوُل اهلِل  اإَِذا 

ا، اأَْو ِرَداًء،  ـــاُه ِبا�ْسِمِه، ِعَماَمًة، اأَْو َقِميـــ�سً ا�ْسَتَجـــدَّ َثْوًبا �َسمَّ

ُثـــمَّ َيُقـــوُل: اللهـــمَّ َلـــَك احَلْمـــُد اأَْنـــَت َك�َسْوَتِنيـــِه، اأَ�ْساأَُلـــَك 

ِه َو�َسرِّ  ِنـــَع َلـــُه، َواأَُعـــوُذ ِبـــَك ِمـــْن �َسرِّ ُه َوَخـــرْيَ َمـــا �سُ َخـــرْيَ

.  وروى عم���ر بن اخلطاب  اأنَّ ر�ضول 
)((

ِنَع َلـــُه« َما �سُ

 ِ اهلل  قال: »َمـــْن َلِب�َس َثْوًبا َجِديًدا َفَقـــاَل: احَلْمُد هلِلَّ

ُل ِبِه ِف َحَياِتي  مَّ الَِّذي َك�َسايِن َما اأَُواِري ِبِه َعْوَرِتي، َواأََتَ

َق ِبِه َكاَن ِف َكَنِف  ْخلََق َفَت�َسدَّ ـــْوِب الَِّذي اأَ ىَل الثَّ ُثـــمَّ َعَمَد اإِ

.
)((

ًتا« ا َوَميِّ اهلِل َوِف ِحْفِظ اهلِل، َوِف �َسْتِ اهلِل َحيًّ

لق���د اأمر الإ�ضالم ب�ضرت العورة، والتحرز من ك�ضفها، 

اأو ظه���ور �ضيء منها، والبتعاد عم���ا يجلب الأنظار وينبه 

الغرائ���ز. ومن ذلك حديث اأم علقمة بن اأبي علقمة، اأنَّها 

ْحَمِن َعلَـــى َعاِئ�َسَة  قال���ت: »َدَخلَْت َحْفـــ�َسُة ِبْنُت َعْبـــِد الرَّ

ْتُه َعاِئ�َسُة  َزْوِج النَِّبيِّ ، َوَعلَى َحْف�َسَة ِخَماٌر َرِقيٌق، َف�َسقَّ

. اإنَّ اللبا�ش )اخلمار الرقيق( 
)((

َوَك�َسْتَهـــا ِخَماًرا َكِثيًفـــا«

يف هذا احلديث له دللتان، الأوىل: تقريرية، وهي املعنى 

املب���ا�ضر وال�ضطحي، فاخلم���ار الرقيق هو ن���وع من اأنواع 

الألب����ضة الرقيق���ة التي تك����ضف ال�ضعر حتته���ا. والثانية: 

اإيحائية عميقة، تتمثل يف اأنَّ هذا اخلمار الرقيق الكا�ضف 

ل�ضعر حف�ضة ل يجوز لب�ضه يف الدين الإ�ضالمي؛ لأنَّ �ضعر 

امل���راأة عورة والواجب تغطيته كام���اًل؛ لذلك ا�ضتبدلت به 

عائ�ضة خماًرا كثيًفا؛ كي ي�ضرت عورتها. 

ونهى ال���ر�ضول  الن�ضاء عن لب����ش الثياب الرقيقة 

ْنَفاِن ِمـــْن اأَْهِل النَّاِر  الت���ي ت�ضّف عما حتته���ا؛ اإذ قال: »�سِ

ِرُبوَن  َلْ اأََرُهَمـــا، َقـــْوٌم َمَعُهـــْم �ِسَيـــاٌط َكاأَْذَنـــاِب اْلَبَقـــِر َي�سْ

يـــاَلٌت َماِئاَلٌت،  ـــا�َس، َوِنـــ�َساٌء َكا�ِسَيـــاٌت َعاِرَياٌت ُمِ ِبَهـــا النَّ

ـــَة،  نَّ ُرُءو�ُسُهـــنَّ َكاأَ�ْسِنَمـــِة اْلُبْخـــِت امْلَاِئلَـــِة، َل َيْدُخْلـــَن اْلَ

َمـــ�ِسرَيِة  ِمـــْن  َلُيوَجـــُد  ِريَحَهـــا  َواإِنَّ  ِريَحَهـــا،  َوَل َيِجـــْدَن 

. فتعب���ري )كا�ضي���ات( يدل عل���ى اأنَّ هوؤلء 
)((

َكـــَذا َوَكـــَذا«

الرتمذي، حممد بن عي�ضى، �ضنن الرتمذي، 450/5.  (4)
ال�ضج�ضتاين، �ضليمان بن الأ�ضعث، �ضنن اأبي داوود، 41/4.  (5)

املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 913/2.  (6)
(7)  الني�ضابوري، م�ضلم بن احلجاج، �ضحيح م�ضلم، 1680/3.
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الن����ضاء يلب�ضن نوًعا من اأنواع الثي���اب، وهذا املعنى لي�ش 

هو املق����ضود بذاته من ه���ذا التعبري، اإمن���ا حمتوى هذا 

التعب���ري يتمث���ل يف اأنَّ ه���ذا اللبا�ش ال���ذي يلب�ضنه هو نوع 

رقيق ل يواري منهن ما ينبغي اأن ي�ضرتنه من اأج�ضادهن، 

فتنك����ضف عوراته���ن، ويظهره���ن كاأنَّهن عاري���ات. فهذه 

دع���وة وا�ضح���ة اإىل وج���وب احل�ضم���ة يف اللب���ا�ش و�ضرت 

اجل�ضم، و�ضد جميع منافذ الفتنة والغواية.

وان�ضجاًم���ا مع التوج���ه الرباين الداع���ي اإىل الت�ضرت 

والعفة، جند اأنَّ الن�ضاء قد جتاوبن معه، وناف�ضن الرجال 

  يف حتري ال����ضواب واّتباعه. فعندم���ا و�ضع الر�ضول

ِمِن اإِىَل  ال�ضوابط للبا�ش )الإزار(، حينما قال: » اإِْزَرُة امْلُوؤْ

ىَل َفـــْوِق اْلَكْعَبْيِ  �ْسَفـــَل ِمْن َذِلَك اإِ اأَْنـــ�َساِف �َساَقْيـــِه، َفَما اأَ

، قامت اأم �سلمة زوج 
)((

ـــاِر« َفَمـــا اأَ�ْسَفـــَل ِمْن َذِلَك َفِفي النَّ

النبـــي  و�ساألتـــه قائلـــة: َفامْلَـــْراأَُة َيـــا َر�ُسوَل اهلِل، َقـــاَل: 

مُّ �َسلََمـــَة: اإًِذا َيْنَك�ِسُف َعْنَها، َقاَل: 
ا«، َقاَلْت اأُ »ُتْرِخيـــِه �ِسْبً

. ف���دال اللبا�ش )اإرخاء املراأة 
)((

»َفِذَراًعـــا َل َتِزيُد َعلَْيِه«

ثوبه���ا �ضرًبا( اأ�ضفل الكعبني يدل على �ضرت املراأة قدميها 

واأ�ضف���ل �ضاقيها؛ لأنَّ ذل���ك عورة منها؛ وبه���ذا تكون لغة 

اللب���ا�ش مكون���ة من: ال���دال )اإرخ���اء الث���وب(، واملدلول 

)ال����ضرت(، واملرج���ع )اللب���ا�ش(، على نح���و ما يت�ضح يف 

ال�ضكل الآتي:
املدلول )ال�ست(

املرجع )اللبا�س( الدال )اإرخاء الثوب(

ومل تق���ف توجيه���ات الإ�ضالم فيم���ا يخ����ش اللبا�ش 

عن���د ه���ذا احل���د، بل تع���دت ذل���ك اإىل بي���ان موقفه من 

، ومن 
)((

ّي  بع����ش الأن�ضج���ة م���ن نح���و احلري���ر والَق����ضِّ

(1)  الن�ضائي، اأحمد بن �ضعيب، ال�ضنن الكربى للن�ضائي، 437/8.
(2)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 915/2.

: ثياب خمططة باحلرير كانت تعمل بالق�ش، بلدة مب�ضر. الزرقاين،  يِّ الَق�ضِّ   (3)
عبد  طه  حت.  مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �ضرح   ، الباقي  عبد  حممد 

الروؤوف �ضعد، 241/1.

التخت���م بالذه���ب، وذل���ك فيم���ا يخ����شُّ الرج���ال؛ فقد 

ق���ال علي ب���ن اأبي طال���ب: َنَهـــى َر�ُسوُل اهلِل  اأَْو َنَهايِن 

 .
)((

ِة« يِّ َوامْلِيَثَ َهِب، َواْلَق�سِّ َر�ُسوُل اهلِل  َعْن َخـــاَتِ الذَّ

وروى عبد اهلل بن عم���ر، »اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل  َكاَن: َيْلَبـــ�ُس 

ـــا ِمـــْن َذَهٍب، ُثمَّ َقـــاَم َر�ُسوُل اهلِل  َفَنَبـــَذُه، َوَقاَل:  َخاَتً

. اإنَّ 
)((

ـــا�ُس َخَواِتيَمُهْم« َبـــًدا«، َقـــاَل: َفَنَبَذ النَّ »َل اأَْلَبـــ�ُسُه اأَ

اللبا�ش الوارد يف هذا احلدي���ث املنهي عن لب�ضه للرجال 

ّي( و)الذهب(؛ وذلك ب�ضبب التنعم  متثل يف تعبري: )الَق�ضِّ

والرفاهية والليونة التي هي من �ضفات الن�ضاء، والإ�ضالم 

مينع الت�ضبه بالن�ضاء، وكذا ت�ضبه الن�ضاء بالرجال.

وين����ضاف اإىل موق���ف الإ�ضالم من بع����ش الأن�ضجة، 

؛ فقد 
)((

موقف���ه م���ن بع�ش الأل���وان، من نح���و املع�ضف���ر

نه���ى ال���ر�ضول  ع���ن لب����ش الل���ون الأ�ضف���ر؛ اإذ ق���ال 

لعبد اهلل بن عم���رو ب���ن الع���ا�ش عندم���ا راأى عليه ثوبني 

. نلحظ يف 
)((

اِر َفاَل َتْلَب�ْسَها« مع�ضفرين: »َهِذِه ِثَياُب اْلُكفَّ

هذا احلديث، ت�ضافر لغة اللون )الأ�ضفر(، ولغة اللبا�ش 

)الث���وب(. فاللون الأ�ضف���ر يف عالقته مع ذاته هو جمرد 

لون )اإح�ضا�ش(، لكن���ه عندما ترّكب مع اللبا�ش، وجت�ضد 

في���ه انفت���ح على جمموع���ة م���ن التاأوي���الت. ويف العرف 

ًم���ا؛ لأنَّ فيه  الإ�ضالم���ي يعد هذا النوع م���ن اللبا�ش حمرَّ

ت�ضبًها بالكفار؛ وعليه ف���اإنَّ هذه اللغة املركبة كّونت رمًزا 

اإىل حرم���ة لب�ش امل�ضلم لهذا الن���وع من اللبا�ش، وت�ضريًعا 

مُيَتث���ل ب���ه. ونه���ى الإ�ضالم عن لب����ش الثي���اب امل�ضبوغة 

بامل�ضق والزعفران والور�ش يف الإحرام؛ نظًرا اإىل لونها، 

.
)((

ورائحة الطيب التي تنبعث منها

ويف الوق���ت ال���ذي يح���دد الإ�ضالم موقف���ه من بع�ش 

الألب����ضة وبع�ش الألوان، جنده يف الوقت ذاته، يحث على 

(4)  ال�ضيباين، اأحمد بن حممد بن حنبل، م�ضند الإمام اأحمد بن حنبل، 126/2.
(5)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 936/2.

(6)  املع�ضفر: الثوب امل�ضبوغ بالع�ضفر )اللون الأ�ضفر(.
(7)  الن�ضائي، اأحمد بن �ضعيب، ال�ضنن ال�ضغرى للن�ضائي، 203/8.

؛   326/1 324/1؛  325/1؛  مالك،  موطاأ  اأن�ش،  بن  مالك  املدين،  ينظر:    (8)
328/1؛ 399/1.
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التجم���ل، واتخ���اذ الزين���ة امل�ضروعة، والظه���ور باملظهر 

احل����ضن. فق���د روي اأنَّ الر�ضول  قال: »ُكُلـــوا َوا�ْسَرُبوا 

ُقـــوا َفـــاإِنَّ اهلل َعـــزَّ َوَجـــلَّ ُيِحـــبُّ اأَْن َيـــَرى  َواْلَبـــ�ُسوا َوَت�َسدَّ

  وعندم���ا راأى ال���ر�ضول .
)((

اأََثـــَر ِنْعَمِتـــِه َعلَـــى َعْبـــِدِه«

 .
)((

رجاًل رّث الثي���اب قال: »اأََما َلُه َثْوَباِن َغـــرْيُ َهَذْيِن؟«

وي����ضري الر�ضول  عل���ى اأ�ضحابه باتخ���اذ ثياب للعمل، 

وثياب اأخرى خا�ضة بيوم اجلمعة؛ اإذ يقول : »َما َعلَى 

ُمَعِتـــِه �ِسَوى  اأََحِدُكـــْم اإِْن َوَجـــَد �َسَعـــًة اأَْن َيتَِّخـــَذ َثْوَبـــْيِ ِلُ

. ب���داأ ال���ر�ضول  هذي���ن احلديث���ني 
)((

َثْوَبـــْي ِمْهَنِتـــِه

باللغ���ة اللفظي���ة )ال�ضتفه���ام(، الت���ي ت�ضمن���ت التنبيه 

ر فيه، اأو يغفل  والتوبيخ للذي يهم���ل اأمر اللبا�ش، اأو يق�ضِّ

ا يوم اجلمعة؛ وله���ذا اأتت لغة اللبا�ش يف  عن���ه، وخ�ضو�ضً

احلديث���ني ال�ضابقني حاث���ة، وداعي���ة اإىل التجمل، وعدم 

لب����ش املالب�ش الّرثة، كما حثَّ ال���ر�ضول  على التطيب 

والغ����ضل وال�ضواك يوم اجلمع���ة؛ لأنَّه يوم عيد للم�ضلمني، 

ف���كان التجم���ل م�ضنوًنا في���ه كالفطر والأ�ضح���ى؛ وبهذا 

 )الثياب املخ�ض�ضة ليوم 
)((

)Lexeme( يكون لك�ضي���م

 )النظافة + 
)((

)Sememe( يحمل �ضيميمات )اجلمعة

الطه���ارة + اجلم���ال( ؛ وعلي���ه يكون ثوب اجلمع���ة رمًزا 

للجمال والطهارة والنظافة.

ا - حديث مالك عن  ومما جاء يف ُح�ضن املظهر - اأي�ضً

عطاء بن ي����ضار: »َكاَن َر�ُسوُل اهلِل  ِف امْلَ�ْسِجِد، َفَدَخَل 

  اأْ�ِس َواللِّْحَيِة، َفاأَ�َساَر اإَِلْيـــِه َر�ُسوُل اهلِل َرُجـــٌل َثاِئَر الـــرَّ

َيِتِه.  �ِسِه َوحِلْ اَلَح �َسَعـــِر َراأْ �سْ ـــُه َيْعِني اإِ نَّ ِبَيـــِدِه اأَِن اْخـــُرْج، َكاأَ

ُجُل ُثمَّ َرَجَع، َفَقاَل َر�ُسوُل اهلِل : اأََلْي�َس َهَذا  َفَفَعـــَل الرَّ

؛ 
)((

�ِس، َكاأَنَُّه �َسْيَطاٌن« اأْ ا ِمْن اأَْن َياأِْتَي اأََحُدُكْم َثاِئَر الرَّ َخرْيً

(1)  الطيال�ضي، �ضليمان بن داود، م�ضند اأبي داود الطيال�ضي، 19/4.
(2)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 910/2.

(3)  ابن ماجه، حممد بن يزيد القزويني، �ضنن ابن ماجه، 349/1.
اللك�ضيم )Lexeme(: الوحدة التقابلية ال�ضغرى يف النظام الدليل يف لغة ما.  (4)

Baalbaki, Ramzi,  Dictionary of Linguistic Term, p.280.  
الدللية  النظريات  بع�ش  يف  ي�ضتخدم  م�ضطلح   :)Sememe( ال�ضيميم   (5)

لالإ�ضارة اإىل الوحدة الدللية ال�ضغرى.

Crystal, David, A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 
p.430.

(6)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 949/2.

فال�ضورة الذهنية التي وّلدتها ال�ضورة الأكو�ضتية )ثوران 

الراأ�ش واللحية( هي �ضوء املظهر، وعدم النظافة.

ومثلم���ا يح���ّث الإ�ضالم عل���ى التزّين والتجم���ل، فاإنَّه 

يح���ذر كذل���ك م���ن الإ�ضراف واملبالغة يف اللب���ا�ش، ومن 

 : اتخاذه لل�ضهرة والتعايل على النا�ش؛ اإذ قال الر�ضول

. اإنَّ لغ���ة 
)((

ـــِذي َيُجـــرُّ اإَِزاَرُه َبَطـــًرا« »َل َيْنُظـــُر اهلل اإِىَل الَّ

اللب���ا�ش يف ه���ذا احلدي���ث )ج���ر الإزار بط���ًرا( ت���و�ضل 

�ضاحبه���ا اإىل اله���الك والع���ذاب. وهذا م���ا اأ�ضارت اإليه 

اللغ���ة الإ�ضاري���ة غ���ري اللفظي���ة املتمثل���ة يف )النظر( يف 

تعبري: )ل ينظ���ر اهلل اإليه( التي تفيد عدم رحمة اهلل له 

يوم القيامة.

اأك���دت اأهمية ع���دم التكرب يف 
َ
وم���ن الأحادي���ث التي 

  ِنَّ َر�ُضوَل اهللم
َ
���نمِ ُعَم���َر، اأ ���دمِ اهللمِ بمْ اللب���ا�ش، حديث َعبمْ

، لَ َيْنُظُر اهلل اإَِلْيِه َيْوَم 
)((

ـــِذي َيُجرُّ َثْوَبُه ُخَياَلَء َقاَل: »الَّ

. اأخربن���ا ال���ر�ضول  يف ه���ذا احلديث اأنَّ 
)((

اْلِقَياَمـــِة«

اهلل �ضبحان���ه وتعاىل ل ينظ���ر اإىل من يج���رُّ ثوبه خيالء 

يوم القيامة؛ فبداأ اجلملة ال�ضمية بتقدمي تعبري )ال�ضم 

، واأ�ضار اإليه مرة 
ً
املو�ضول( )الذي( )امل�ضند اإليه( مبتداأ

اأخرى على هيئة �ضمري مت�ضل )اإليه(؛ ليوؤكد على اأهمية 

ا -  هذا املو�ضوع عند اهلل �ضبحانه وتعاىل، ونلحظ - اأي�ضً

(؛ ليدلَّ  اأنَّ اإطال���ة الثوب ُعربِّ عن���ه بالفعل امل�ضارع )يجرُّ

على ا�ضتمرارية هذا الفعل وتكرار حدوثه.

اأم���ا اللغة غ���ري اللفظية املتمثل���ة يف امل�ضند )ل ينظر 

اهلل اإليه يوم القيامة(، فهي لغة اإ�ضارية، تكونت من الدال 

)النظر(، الذي هو دال ج�ضمي ذي اأبعاد نف�ضية، ومدلوله 

)ع���دم الرحمة(، اأي: اأنَّ اهلل - عزَّ وجلَّ - ل ينظر نظرة 

رحم���ة اإىل م���ن يجرَّ ثوبه خي���الء، اإن اأنف���ذ عليه الوعيد 

(7)  ال�ضيباين، اأحمد بن حممد بن حنبل، م�ضند الإمام اأحمد بن حنبل، 79/15.
خال  رجل  منه  يقال  واملخيلة  اخليالء  وهي  التكرب  اخليالء:  عمر:  اأبو  قال    (8)
وخمتال �ضديد اخليالء وكل ذلك من البطر والكرب واهلل ل يحب املتكربين ول 

يحب كل خمتال فخور. ابن عبد الرب، يو�ضف بن عبد اهلل، التمهيد ملا يف املوطاأ 

من املعاين والأ�ضانيد، 3/ 244.

(9)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 914/2.
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ا�ضتحقاًق���ا وج���زاء له على هذا ال�ضل���وك، واإن كان ميكن 

، فالرحمة واملقت حمتويان 
)((

اأن يرحمه تف�ضاًل واإح�ضاًنا

؛ اإذ قال تعاىل: 
)((

ناجتان عن تعبري النظر )يوم القيامة(

ْوَلٰٓئَِك 
ُ
يَۡمٰنِِهۡم َثَمٗنا قَلِيًل أ

َ
ِ َوأ وَن بَِعۡهِد ٱللَّ ِيَن يَۡشَتُ { إِنَّ ٱلَّ

ُ َوَل يَنُظُر إَِلِۡهۡم  َل َخَلَٰق لَُهۡم ِف ٱٓأۡلِخَرةِ َوَل يَُكلُِّمُهُم ٱللَّ
 .

)((

ِلٌم }
َ
يِهۡم َولَُهۡم َعَذاٌب أ يَۡوَم ٱۡلقَِيَٰمةِ َوَل يَُزكِّ

واإذا ما و�ضعن���ا لغة اللبا�ش الت���ي عربَّ عنها احلديث 

النبوي بامللفوظ )يجرُّ ثوب���ه( يف �ضياقها التاأويلي، فاإنها 

جم���رد اإح�ضا�ش، فطول الث���وب، اأو القمي����ش، اأو الإزار، 

اأو �ضائ���ر الثياب - مبعزل ع���ن �ضياقه، وقبل حتققه - هو 

�ضف���ة ل تقول �ضيًئ���ا، ولي�ش له���ا اأي دلل���ة، ول تدّل على 

مو�ضوعها اإل بامل�ضابهة، ول ميكن تاأويلها اإل على امل�ضتوى 

الأول من التاأويل )املبا�ضر(. 

اإنَّ �ضفة الطول التي كانت جمرد اإح�ضا�ش يف امل�ضتوى 

التاأويل���ي الأول، اأ�ضبح���ت يف امل�ضتوى الث���اين من التاأويل 

)الدينامي( موجودة يف ج�ضم يخ�ض�ضها، ول ت�ضري اإىل 

�ضيء خ���ارج ذاتها )حتقق الطول يف الثوب(. وجرُّ الثوب 

- نظ���ًرا اإىل طول���ه - اأ�ضحى متعّيًنا يف م���و�ضوع، ويوجد 

عالق���ة �ضببي���ة بينهما، وعن���د و�ضع لغة اللب���ا�ش )الثوب 

الطوي���ل( يف �ضياقه���ا التاأويل���ي الث���اين الذي يوف���ره لنا 

الدال؛ فاإنَّ لغة ج���ّر الرجل ثوبه تنفتح على جمموعة من 

التاأويالت، من نحو البط���ر، وعدم ال�ضكر، وكفر النعمة، 

َلني.  جمْ ، وتغطية عيب يف الرِّ ربمْ والده�ش، والكمِ

ا�ضتن���اًدا اإىل القرائ���ن اللفظي���ة )خي���الء(، وغ���ري 

اللفظي���ة )النظ���ر( )ل ينظ���راهلل اإليه(، وا�ضتن���اًدا اإىل 

ال�ضي���اق الثقايف والجتماعي، فاإنَّ الواقع الذي ولدته لغة 

، الذي م���ن عالماته التبخرت يف امل�ضي،  ربمْ اللبا�ش هو الكمِ

(1)  ينظر: ابن بطال، علي بن خلف، �ضرح �ضحيح البخاري، 78/9؛ ابن ماجه، 
حممد بن يزيد القزويني، �ضنن ابن ماجه، 1181/2.

(2)  ينظر: الزرقاين، حممد عبد الباقي،  �ضرح الزرقاين على موطاأ الإمام مالك، 
.430/4

(3)  �ضورة اآل عمران، 77.

والنظر يف الأعطاف، والتيه والتجرب، مما يوؤدي اإىل كفر 

النعمة، وعدم �ضكر اهلل تعاىل عليها.

َر اإىل لغة اللبا�ش )جر الثوب( - من منظور  اإذا ما ُنظمِ

�ضي���وع  ات����ضح   - والت���وا�ضع  الع���رف  يف  ا�ضتخدامه���ا 

ا�ضتخدامها للدللة على الكرب والبطر والعجب والتعايل، 

ولوح���ظ اأّنه���ا ترمز اإىل كف���ر النعمة التي اأنع���م اهلل بها 

علين���ا، واإىل غ�ضب اهلل على كل خمت���ال فخور، فلغة جر 

الثوب يف هذا امل�ضت���وى )النهائي( اأ�ضبحت كاملة دائمة 

ل. ال�ضدق، ودال يحيل على مدلول عرب موؤوَّ

اإنَّ ج���رَّ الثوب وم���ا ينطوي عليه م���ن العجب والفخر 

والك���رب والتبخ���رت يف امل����ضي، وم���ا �ضاكله���ا م���ن املعاين 

النف�ضي���ة ه���و املنهي عن���ه هنا، فامل����ضي يف الث���وب الذي 

يجّر هو حرك���ة ج�ضمية دالة على ه���ذه املعاين النف�ضية. 

فاملوؤاخ���ذة رمبا ل تكون يف طريقة امل����ضي، بقدر ما تكون 

فيم���ا ك�ضبت القل���وب من املع���اين النف�ضية الت���ي انطوت 

عليها ال�ضدور.

اأم���ا َم���نمْ ج���رَّ ثوبه لط���ول ل يج���د غريه اأو ع���ذر من 

، غ���ري اأنَّ جّر �ضائر 
)((

الأع���ذار ل يلحق���ه الوعيد املذكور

، اأما املتك���رب الذي يجّر 
)((

الثي���اب مذموم عل���ى كل حال

ثوب���ه فهو الذي ورد فيه ذلك الوعيد ال�ضديد؛ لذلك وّجه 

الر�ضول  اإنذاًرا �ضديًدا لكل اإن�ضان يحاول اأن يت�ضرف 

بهذا الت�ضرف، الذي يتناف���ى مع اأخالق ديننا احلنيف، 

و�ضيك���ون ذل���ك �ضبًبا يف غ����ضب اهلل تع���اىل عليه، وعدم 

رحمته، وعدم النظر اإليه يوم القيامة. 

وعلي���ه يك���ون اللب���ا�ش قد حم���ل ال�ضيميم���ات الآتية: 

)الطه���ارة + والزين���ة + اجلم���ال + احل���داد + النق���اء 

والوقار + الكرب + العجب + التعايل(.

ت عن جملة  لحظنا فيما �ضلف، اأنَّ لغة اللبا�ش قد عربَّ

من الأف���كار، حددها الإ�ضالم وبنّي موقف���ه منها، وو�ضع 

ال�ضعادة،  مطبعة  مالك،  موطاأ  �ضرح  املنتقى،  خلف،  بن  �ضليمان  الباجي،    (4)
.226/7

مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �ضرح  الباقي،  عبد  حممد  الزرقاين،    (5)
.429/4
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ا  لها �ضوابط وا�ضحة ل يجوز جتاوزها. ولغة الطعام اأي�ضً

ل تقل اأهمية عن لغ���ة اللبا�ش، يف الدين الإ�ضالمي؛ فهي 

لغة غ���ري لفظية دالة، ذات اأهمية كب���رية، و�ضنتبني ذلك 

فيما �ضياأتي.

 لغة الطعام:

الطعام خطاب لغوي غ���ري لفظي ينتمي اإىل الثقافة. 

وهذا يدّل بب�ضاط���ة على اأنَّ عملية الأكل تخ�ضع يف املقام 

الأول لقواع���د اجتماعية ذات طابع ا�ضتبدايل؛ لأنَّه يوجد 

، من نح���و الختيار بني 
)((

دائًم���ا حمور )اختي���ار( قائم

؛ اإذ تت���م املقابل���ة على 
)((

الزعف���ران الني���ئ اأو الن���ا�ضج 

امل�ضت���وى الدين���ي الإ�ضالمي البيني ب���ني الزعفران الذي 

م�ضته الن���ار )النا�ضج(، بنوع الزعف���ران الذي مل مت�ضه 

الن���ار )النيئ( يف وق���ت الإحرام )احل���الل/ احلرام(. 

والتف�ضري يف هذه احلالة متوقف على النار؛ لأنَّ النار هي 

و�ضيل���ة الطبخ، وهي التي ُي�ضند اإليه���ا و�ضيلة الأداة، فهي 

ًبا عندما  �ضب���ب الطبخ. فالزعفران يجب اأن يك���ون مه�ضَّ

م؛ لأنَّه ل يوجد فيه رائحة طيب، لكن  يكون طعاًما للُمحرمِ

يف غ���ري وقت الإحرام فال باأ�ش من اأكل���ه نا�ضًجا اأو نيًئا. 

وميكننا اأن نقابل على �ضبيل املثال بني اللحوم )حيواين(، 

واخل�ضار )نباتي(، اأو بني احللو واملر... اإلخ. 

ويف ب���اب النيئ واملطبوخ، عقد كل���ود ليفي �ضرتاو�ش 

 C.L. Strauss (1908-2009) عدًدا من الرتباطات 
بينهم���ا، فقد ربط الني���ئ بالطبيعة، واملطه���ي بالثقافة، 

فالإن����ضان ي���اأكل ج���زًءا م���ن طعام���ه مطهًي���ا، واأنَّ الذي 

مييز ف�ضيلته ع���ن الف�ضائل الأخرى ا�ضتخدامه للنار يف 

الطهي، ويف���رت�ش اأنَّ تقابل )النيئ- املطبوخ( هو تقابل 

؛ فالزعف���ران قبل طبخه يقابل 
)((

)الطبيع���ة- الثقافة( 

(1)  كورتي�ش، جوزيف، �ضيميائية اللغة، �ش �ش. 77 -78.
ُم؟ َفَقاَل: »  رمِ ُحمْ ُكُلُه املمْ

مْ
َفَراٌن َهلمْ َياأ يهمِ َزعمْ  فمِ

ٍ
ٌك َعنمْ َطَعام َل َمالمِ َيى: �ُضئمِ (2)  ينظر: َقاَل َيحمْ

اُر  ُه النَّ �ضَّ ا َما مَلمْ مَتَ مَّ
َ
ُم، َواأ رمِ ُحمْ ُكَلُه املمْ

مْ
نمْ َياأ

َ
همِ اأ �َش بمِ

مْ
َك َفاَل َباأ نمْ َذلمِ اُر ممِ ُه النَّ �ضُّ ا َما مَتَ مَّ

َ
اأ

ُم«. املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك،329/1. رمِ ُحمْ ُكُلُه املمْ
مْ
َك َفاَل َياأ نمْ َذلمِ ممِ

�ش  الثقافية،  الأنرثوبولوجيا  يف  بحث  الطعام،  اإثنوغرافيا  يا�ش،  العبا�ضي،    (3)
�ش.367 -368.

)الطبيع���ي(، وبع���د طبخ���ه يقابل )الثق���ايف( يف العرف 

الإ�ضالمي وق���ت الإح���رام؛ لأنَّ الإ�ضالم ل يجيز التطيب 

لل�ضخ�ش املحرم، وميكن تو�ضيح ذلك على النحو الآتي: 

)زعفران + نيئ( = )طبيعي(/ )زعفران + مطبوخ( 

= )نيئ/ مطبوخ(
)((

= )ثقايف( الذوقم 

ي�ضتدعي الغذاء - بو�ضفه تكملة - مركًبا تركيبًيا مع 

توزيع تن�ضيقي دقيق، يعتمد قواعد متغرية بح�ضب البلدان: 

فال�)و�ضكي( )Whisk(  مثاًل، يف الثقافة الفرن�ضية ُيعّد 

م�ضروًب���ا فاحًتا لل�ضهية، ويف كن���دا م�ضاعًدا على اله�ضم. 

نلح���ظ اأنَّ كل غذاء ي�ضتجي���ب اإىل نوع معني من الت�ضل�ضل 

. لكن 
)((

النظمي مييزه بح����ضب الثقافة التي ينتمي اإليها

اخلم���ر يف الديانة الإ�ضالمي���ة ُم�ضكر وحم���ّرم، قال ابن 

عبا�ش: اأَْهَدى َرُجـــٌل ِلَر�ُسوِل اهلِل  َراِوَيـــَة َخْمٍر، َفَقاَل 

َمَها؟« َفَقاَل: َل، َف�َسارَّ  نَّ اهلل َحرَّ ِبـــيُّ : »اأََما َعِلْمَت اأَ النَّ

اإِْن�َساًنـــا اإِىَل َجْنِبـــِه، َفَقـــاَل: »ِبَ �َساَرْرَتـــُه؟« َفَقـــاَل: اأََمْرُتُه 

لَّى اهلل َعلَْيـــِه َو�َسلََّم: »اإِنَّ  اأَْن َيِبيَعَهـــا، َفَقـــاَل َر�ُسوُل اهلِل �سَ

َم َبْيَعَهـــا« . َفَفَتـــَح امْلََزاَدَتْيِ َحتَّى  َم �ُسْرَبَها َحـــرَّ ـــِذي َحـــرَّ الَّ

.
)((

َذَهَب َما ِفيِهَما

اإنَّ الت�ضل�ضل النظم���ي لالأطباق يختلف بح�ضب ثقافة 

البل���دان وعل���ى مّر التاري���خ، ففي الزمن امل���ا�ضي، كانت 

اخل����ضر يف الري���ف الفرن����ضي ُتق���ّدم بع���د طب���ق اللحم 

اأو ت�ضبق���ه، اأما اليوم، فُيقّدم اللحم واخل�ضر مًعا يف طبق 

. ويف الثقافة العربية، ف���اإنَّ الوليمة ترتكب من 
)((

واح���د 

كمي���ات كبرية من الأرز واللحم، وتق���دم باأطباق فاخرة، 

ويدع���ى اإليه���ا جمموع���ة م���ن الن���ا�ش، لك���ن يف الثقافة 

م  الإ�ضالمي���ة، يف زم���ن ال���ر�ضول  كانت الوليم���ة ُتقدَّ

وم���ا فيها خب���ز ول حلم؛ نظ���ًرا اإىل �ضيق احل���ال. وُيعدُّ 

���ه ُيدعى له  طع���ام الوليم���ة طعاًما غري مرغ���وب فيه؛ لأنَّ

معجم  في�ضل،  الأحمر،  دالة.  ذوقية  وحدة  اأ�ضغر   :)Gusteme( الذوقم    (4)
ال�ضيميائيات، �ش.75.

(5)  كورتي�ش، جوزيف، �ضيميائية اللغة، �ش.78.
(6)  ال�ضافعي، حممد بن اإدري�ش، م�ضند ال�ضافعي،283/1.

(7)  كورتي�ش، جوزيف، �ضيميائية اللغة، �ش �ش.78 -79.
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الأغني���اء وُي���رتك امل�ضاكني، كما ج���اء يف حديث اأبي بكر 

َنُعَها َمْن  َعاِم َطَعـــاُم اْلَوِليَمِة، ُيْ ال�ضديق : »�َسرُّ الطَّ

ْعَوَة،  َياأِْتيَهـــا، َوُيْدَعى اإَِلْيَها َمْن َياأَْباَها، َوَمْن َلْ ُيِجِب الدَّ

. فلغة الطعام )�ضر الطعام( 
)((

َفَقْد َع�َسى اهلل َوَر�ُسوَلُه« 

تدل على قلة اأجر مقدمها. 

من ه���ذا املنطلق، ن����ضل اإىل اأّنه اإذا كان���ت الأغذية 

كلها تعادل - من املنظور الل�ضاين - نوًعا من املورفولوجيا 

)Morphology(، ف���اإنَّ تعاقبه���ا الزمن���ي، وت�ضل�ضلها 

التاريخي )اخلا�ش بامل�ضروبات - اخلمور مثاًل امل�ضاحبة 

لها( تتعلق���ان بعلم الرتكيب، فالطعام عندما يرتّكب من 

الأرز اأو الذرة يك���ون طعاًما حالًل يف الثقافة الإ�ضالمية، 

اأم���ا اإذا حت���ول ه���ذا الأرز اأو ال���ذرة اإىل �ضراب )نبيذ(، 

���ه ي�ضبح حراًما، كم���ا جاء يف حديث عطاء بن ي�ضار،  فاإنَّ

 َفَقاَل: »َل َخرْيَ 
)((

اِء اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل  �ُسِئـــَل َعِن اْلُغَبـــرْيَ

ِفيَهـــا« . َوَنَهـــى َعْنَها َقاَل َماِلٌك: َقاَل َزْيـــُد ْبُن اأَ�ْسلََم: ِهَي 

 .
)((

ْكُرَكُة ال�سُّ

ل ينطوي الغذاء على املركب الذوقي فح�ضب، بل يتعلق 

الأم���ر بامللّونات الغذائية وبكيفي���ة تقدميها، فالطباخون 

املاه���رون يف املطاع���م يجعل���ون اأطباقه���م اأك���رث اإث���ارة 

لل�ضهية، واأكرث جاذبية، ويتدخل يف هذا امليدان العالقات 

الأمنوذجية والنظمية بني الوحدات املكونة، فتقدمي طبق 

بطريق���ة حاذق���ة - متتزج في���ه الألوان وتتقاب���ل - ي�ضبه 

عياًنا لوحة ر�ضم؛ اإذ مييز النظر فيه التناق�ضات الدقيقة 

وامل�ضارات، ين�ضاف اإىل ذلك اأنَّ الزبون اجليد ل يخطئ 

يف التميي���ز ب���ني طبق واآخ���ر، م�ضتعماًل يف ذل���ك حوا�ضه 

الب�ضرية والذوقية وال�ضمية، بعبارة اأخرى، فالأمر يتعلق 

هنا بلغة حقيقية، مفادها اأّنه من املعروف اأنَّ الأ�ضخا�ش 

(1)  الني�ضابوري، م�ضلم بن احلجاج، �ضحيح م�ضلم، 1055/2.
َلَها  َوُيَقاُل  ُر  كمِ ُي�ضمْ َرةمِ  الذُّ َن  ممِ َب�ُش  َ احلمْ ُذُه  َيتَّخمِ َرابمِ  ال�ضَّ َن  ممِ ٌب  رمْ �ضَ الغبرياء:    (2)
الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �ضرح  الباقي،  عبد  حممد  الزرقاين،  َرَكُة.  كمْ ال�ضَّ

مالك، 270/4.

(3)  ال�ضافعي، حممد بن اإدري�ش، م�ضند ال�ضافعي،281/1.

الأقل �ضًنا ل يعرفون اجلمع بني عنا�ضر خمتلفة، بح�ضب 

. ومن جهة 
)((

الن����ضق ال�ضمن���ي ال���ذي يقدم���ه الطاه���ي

اأخ���رى، فاإنَّ الطعام يكون اأكرث تعقيًدا من وجهة نظر لغة 

احلوا�ش، كما ي�ضتدعي الذوق والب�ضر وال�ضم، ويف بع�ش 

الأحي���ان اللم����ش )يف ا�ضتهالك الق�ضري���ات مثاًل(. وقد 

روي اأنَّ امل�ضي���ح عي����ضى بن مرمي - علي���ه ال�ضالم - قال: 

 ، يِّ �ْسَراِئيَل، َعلَْيُكـــْم ِبامْلَاِء اْلَقـــَراِح، َواْلَبْقِل اْلَبِّ »َيـــا َبِنـــي اإِ

. جند يف هذا احلديث اأنَّ لغة الطعام 
)((

ِعـــرِي« َوُخْبـــِز ال�سَّ

تركبت من خبز ال�ضع���ري، والبقل الربي، واملاء اخلال�ش 

الذي ل ميازجه �ضيء. فهذه اللغة ت�ضتدعي احلوا�ش كلها 

من ذوق و�ضم وب�ضر ومل�ش. اإنَّ اختيار م�ضتوى من التعبري 

، فتعبري 
)((

يقودنا تالزمًيا اإىل تغيري على م�ضتوى املحتوى

ه���ذه اللغ���ة يدلنا عل���ى حمت���وى الزهد يف ه���ذه احلياة، 

ويح�ضنا على الر�ضى بالقليل.

الف���رق  اأن جن���د  ، ميكنن���ا 
)((

ب���ارت راأي  وبح����ضب 

ال����ضو�ضريي )ل����ضان / كالم( يف ن����ضق لغة الطع���ام؛ اإذ 

يتكون ل�ضان الطعام من: قواعد الإق�ضاء )املحرمات من 

املاأكولت(، من نحو �ضرب اخلمر، و�ضيد الرب يف الإحرام، 

وبيع الثمار غري النا�ضجة، ودخول امل�ضجد ملن اأكل الثوم، 

وبي���ع الغرر، ومن التعار�ضات الدال���ة بني وحدات مل يتم 

حتديده���ا بعد )مالح/حلو(، وقواع���د اجلمع والرتكيب، 

�ضواء املتواقتة )عل���ى م�ضتوى املاأكل الواحد(، اأو املتتالية 

)عل���ى م�ضت���وى الوجبة(، فق���د روى اأن�ش بن مال���ك،  اإِنَّ 

َنَعـــُه، َقـــاَل اأََنـــ�ٌس:  َخيَّاًطـــا َدَعـــا َر�ُسوَل اهلِل  ِلَطَعـــاٍم �سَ

َب اإِىَل  َعاِم، َفَقرَّ َفَذَهْبـــُت َمَع َر�ُسوِل اهلِل  اإِىَل َذِلَك الطَّ

َر�ُسوِل اهلِل  ُخْبًزا ِمْن �َسِعرٍي، َوَمَرًقا ِفيِه ُدبَّاٌء َوُقَدْيٌد، 

بَّاَء ِمْن َحْوِل  ُع الدُّ َقاَل اأََن�ٌس: »َفَراأَْيُت َر�ُسوَل اهلِل  َيَتَتبَّ

(4)  كورتي�ش، جوزيف، �ضيميائية اللغة، �ش �ش.78 -79.
(5)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 932/2.

(6)  كورتي�ش، جوزيف، �ضيميائية اللغة، �ش.75.
(7)  بارت، رولن، مبادئ يف علم الأدلة، �ش �ش.53-52.
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. فنجد 
)((

بَّاَء ُمْنـــُذ َيْوِمِئٍذ« ْحَفـــِة، َفلَـــْم اأََزْل اأُِحبُّ الدُّ ال�سَّ

ن  اأنَّ البع���د الرتكيبي للغة الطعام يف هذا احلديث قد تكوَّ

باء )القرع(. ويتكّون  من خبز ال�ضعري واملرق الذي به الدُّ

ا من طق���و�ش ال�ضتعمال التي ت�ضتغل،  ل����ضان الطعام اأي�ضً

مث���ل نوع من البالغة الغذائية، من نحو طريقة اجللو�ش، 

والأكل باليم���ني، والت�ضمي���ة، واأكل ال�ضخ����ش مم���ا يليه، 

و�ضكر اهلل، وحمده، والثناء عليه عند النتهاء من الأكل، 

  ِنَّ َر�ُضوَل اهللم
َ
وقد جاء يف حدي���ث عبد اهلل بن عمر، اأ

َق���اَل: »اإَِذا اأََكَل اأََحُدُكْم َفْلَياُكْل ِبَيِميِنـــِه، َوْلَي�ْسَرْب ِبَيِميِنِه، 

، وقد 
)((

ْيَطاَن َيـــاأُْكُل ِب�ِسَماِلِه َوَيـــ�ْسَرُب ِب�ِسَماِلِه« َفـــاإِنَّ ال�سَّ

ِبـــي َرِبيَعـــَة امْلَْخُزوِميَّ  ـــا�ِس ْبـــِن اأَ روي اأَنَّ َعْبـــَد اهلِل ْبـــَن َعيَّ

ـــا اأََراَد اأَْن َيْذَبَحَها،  اأََمـــَر ُغاَلًمـــا َلـــُه اأَْن َيْذَبَح َذِبيَحـــًة، َفلَمَّ

ْيُت، َفَقاَل  َقـــاَل َلـــُه: »�َسمِّ اهلل«، َفَقـــاَل َلُه اْلُغاَلُم: َقـــْد �َسمَّ

ْيُت اهلل، َفَقاَل َلُه  َلـــُه: »�َسمِّ اهلل َوْيَحَك«، َقاَل َلـــُه: َقْد �َسمَّ

. فالت�ضمية 
)((

َعْبُد اهلِل ْبُن َعيَّا�ٍس: »َواهلِل َل اأَْطَعُمَها اأََبًدا«

عالمة دالة على �ضحة اأكل الذبيحة، اأما الكالم الغذائي 

ال�ضخ�ضي���ة  التنويع���ات  كل  وي�ضم���ل  ج���ًدا،  غن���ي  فه���و 

)العائلية( يف التهي���يء واجلمع والرتكيب، فمطبخ عائلة 

م���ا، يف خ�ضوعه لعدد معني من الع���ادات، ميكن اعتباره 

نوًعا من اللهجة ال�ضخ�ضية.

ح لئحة الأطعم���ة )الوجبة( م���و�ضوع الل�ضان  وُت���و�ضِّ

وال���كالم ب�ضكل جي���د؛ اإذ اإنَّ كل لئحة اأطعمة تعتمد على 

بنية وطنية اأو اإقليمية واجتماعية. لكن يتم ملء هذه البنية 

ب����ضكل خمتلف بح����ضب الأيام وامل�ضتعمل���ني، متاًما مثلما 

يتم ملء �ضيغة لغوي���ة ما بالتنويعات احلرة، والرتكيبات 

الت���ي يحتاج اإليها مر�ضل ما لإر�ضال ر�ضالة خا�ضة؛ وعليه 

ف���اإنَّ عالقة اللغ���ة بالطع���ام ت�ضبه العالق���ة التي جندها 

يف اللغ���ة. وجممل القول، اإنَّ ال�ضتعم���ال - اأي اأحد اأنواع 

ت���ر�ضب الكالم - هو الذي ي�ضنع اللغ���ة الكالمية، ثم اإنَّ 

(1)  الن�ضائي، اأحمد بن �ضعيب، ال�ضنن الكربى للن�ضائي، 230/6.
(2)  الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرحمن، م�ضند الدارمي، 490/1.

(3)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 488/2.

وقائع التجديد الفردي )الو�ضفات والطرائق املخرتعة( 

ميك���ن اأن حتظى بقيم���ة موؤ�ض�ضية، وعلى عك����ش اللبا�ش، 

ف���اإنَّ ما ينق�ضه���ا يف كل الأحوال هو عم���ل الفئة املقررة: 

فلغ���ة الطعام تتكون انطالًقا من ا�ضتعمال جماعي وا�ضع، 

.
)((

ومن كالم فردي حم�ش فقط

ول جدال يف اأنَّ لغة الطعام مو�ضوع مهم من موا�ضيع 

اخلطاب الديني، يكون فيه الغذاء عن�ضًرا يبنيه احلالل 

واحلرام، والثواب والعقاب، وتكون فيه الأغذية والأ�ضربة 

لغة دالة على الهدية، وال�ضر واخلري، والزهد والإ�ضراف، 

وال�ضدق���ة، وال�ضكر، والتحقري، والربك���ة يف اأكل امل�ضلم، 

واجل�ضع يف اأكل الكافر.

هدي اإىل 
ُ
ومن لغات الطع���ام الدالة على الهدية، ما اأ

حف����ضة وعائ����ضة زوجي ال���ر�ضول  وهم���ا �ضائمتان، 

َبْحُت اأََنا َوَعاِئ�َسُة  �سْ
فقال���ت حف�ضة: َيـــا َر�ُسوَل اهلِل. اإِينِّ اأَ

ْهـــِدَي اإَِلْيَنـــا َطَعـــاٌم َفاأَْفَطْرَنـــا  َعَتـــْيِ َفاأُ اِئَمَتـــْيِ ُمَتَطوِّ �سَ

َيْوًمـــا  َمَكاَنـــُه  َيـــا  »اْق�سِ  : اهلِل َر�ُسوُل  َفَقـــاَل  َعلَْيـــِه، 

. فالهدية عالمة دالة على املحبة، وكان الر�ضول 
)((

اآَخـــَر«

م له حلم  - �ضل���ى اهلل علي���ه و�ضلم - يقبلها، فعندم���ا ُقدِّ

َدَقٌة  ق به على بري���رة، اأكل منه، وقال: »ُهـــَو َلَها �سَ دِّ ُت����ضمِ

.
)((

ٌة« َوَلَنا َهِديَّ

وج���اءت لغة الطع���ام لتدل على الزه���د؛ اإذ قال عمر 

ْمَن َحتَّى َيْحَيا النَّا�ُس ِمْن  بن اخلطاب : »َل اآُكُل ال�سَّ

. لقد وّج���ه عمر بن اخلطاب يف هذا 
)((

ِل َمـــا َيْحَيـــْوَن« وَّ
اأَ

احلدي���ث ر�ضال���ة تتكون م���ن م�ضتويني ل�ضاني���ني: م�ضتوى 

التعب���ري )اأ�ضوات امللف���وظ(، وم�ضت���وى املحت���وى )عدم 

اأكل���ه ال�ضم���ن( )املعن���ى احل���ريف(. ولكنَّ ه���ذا امل�ضتوى 

الأول )التعب���ري+ املحت���وى( هو ت�ضجي���ل لظاهرة مادية، 

وه���ي اأنَّ عمر بن اخلطاب ملا �ضمع قول الأعرابي: » َواهلِل 

(4)  بارت، رولن، مبادئ يف علم الأدلة، �ش.53.
(5)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 306/1.

(6)  الطيال�ضي، �ضليمان بن داود، م�ضند اأبي داود الطيال�ضي، 13/3.
(7)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 932/2.
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 ،
)((

َمـــا اأََكْلـــُت �َسْمًنـــا، َوَل َراأَْيـــُت اأْكاًل ِبـــِه ُمْنُذ َكَذا َوَكـــَذا« 

قط���ع على نف�ضه عه���ًدا اأنَّه ل ياأكل ال�ضم���ن؛ حتى ي�ضيب 

النا�ش اخل����ضب واملطر م���ن اأول ما يحي���ون؛ وعليه فاإنَّ 

هذا امل�ضتوى الأول ي�ضطلع بحقيقة تقريرية. اأما امل�ضتوى 

الثاين، فيتمثل بتحول امل�ضت���وى الأول باأكمله اإىل م�ضتوى 

ثاٍن. فامل�ضتوى الأول املكون من )التعبري+ املحتوى( يغدو 

تعب���رًيا لر�ضال���ة ثاني���ة؛ وبهذا يك���ون ملفوظ )ع���دم اأكل 

ال�ضم���ن حتى يحيا الن���ا�ش من اأول ما يحي���ون( قد قادنا 

اإىل حمتوى جديد وهو م�ضاواة امل�ضاكني يف �ضيق عي�ضهم 

)الزهد( )دللة اإيحائية(؛ وعليه يكون الذوقم )ال�ضمن( 

وحدة ذوقية دالة على الغنى والرفاهية، وعدم اأكله يكون 

داًل على �ضي���ق احلال لدى الأعراب���ي، والزهد وم�ضاواة 

النا�ش ل���دى اخلليفة عمر بن اخلط���اب . ومما جاء 

م���ن ه���ذا القبيل، ق���ول امل�ضي���ح عي�ضى بن م���رمي - عليه 

 ، اُكـــْم َوُخْبَز اْلُبِّ ال�ضالة وال�ضالم - لبن���ي اإ�ضرائيل: »اإِيَّ

. لقد اأتت يف هذا احلديث 
)((

ُكـــْم َلْن َتُقوُمـــوا ِب�ُسْكِرِه« َفاإِنَّ

عل���ى ل�ضان امل�ضيح - عليه ال����ضالم - عالمات داعية اإىل 

الر�ضا بالقليل، والكتفاء باأقل الأقوات )ال�ضعري(.

وق���د حثَّ عمر بن اخلطاب  على التقليل من اأكل 

َراَوِة  اُكْم َواللَّْحَم، َفاإِنَّ َلُه �َسَراَوًة َك�سَ اللحم، يف قوله: »اإِيَّ

. ا�ضتخدم عمر بن اخلطاب تعبري )اإياكم(؛ 
)((

ْمـــِر«  اْلَ

للمبالغ���ة يف النهي عن اأكل اللحم، اأي اإياكم والإكثار منه 

واملداومة عليه؛ خوًفا من اأن ي�ضبح عادة ي�ضق تركها مثل 

اخلم���ر. فتقري���ر التحذير م���ن الإكثار م���ن اللحم يوحي 

بالقت�ضار والقت�ضاد على اأي�ضر الأقوات.

اأت���ت اللغة اللفظي���ة )والذي نف�ضي بي���ده( يف حديث 

ال���ر�ضول : »َوالَِّذي َنْف�ِسي ِبَيـــِدِه، َلَقْد َهَمْمـــُت اأَْن اآُمَر 

َن ِبَها، ُثمَّ اآُمَر  اَلِة َفُيوؤَذَّ ِبَحَطـــٍب َفيْحَتَطُب، ُثمَّ اآُمَر ِبال�سَّ

َق َعلَْيِهْم  ىَل ِرَجاٍل َفاأَُحرِّ َرُجـــاًل َفَيوؤُمَّ النَّا�َس، ُثمَّ اأَُخاِلَف اإِ

(1)  املرجع نف�ضه، 932/2. 
(2)  املرجع نف�ضه، 932/2.
(3)  املرجع نف�ضه، 935/2.

ـــِذي َنْف�ِسي ِبَيـــِدِه، َلْو َيْعلَُم اأََحُدُكـــْم اأَنَُّه َيِجُد  ُبُيوَتُهـــْم، َوالَّ

 
)((

َعْظًمـــا �َسِميًنـــا اأَْو ِمْرَماَتـــْيِ َح�َسَنَتْيِ َل�َسِهـــَد اْلِع�َساَء«

دال���ة على املبالغ���ة يف التاأكي���د على حتق���ري املنافقني ملا 

يوؤثرونه على �ضالتي الفجر والع�ضاء. فاملنافقون يف�ضلون 

الطع���ام على الأج���ر العظيم، ال���ذي كتب���ه اهلل �ضبحانه 

وتع���اىل مل�ضلي هاتني ال�ضالتني؛ وعليه تكون لغة الطعام 

ق���د تكونت م���ن ال���دال )العظ���م ال�ضم���ني+ املرماتني(، 

واملدلول )حتق���ري املنافقني املتخلفني عن �ضالتي الفجر 

والع�ضاء(، واملرجع )اللحوم(. وميكن تو�ضيحه يف ال�ضكل 

الآتي:
املدلول )التحقري(

الدال )العظم ال�سمي+ مرماتي( املرجع )اللحوم(

، ومن  ولغة الطعام ف�ضاء يقّرب من الرحمن عزَّ وجلَّ

ذلك حديث مالك، اأنَّه قال: َبلََغِنـــي اأَنَّ ِم�ْسِكيًنا ا�ْسَتْطَعَم 

مَّ امْلُوؤِْمِنـــَي َوَبـــْيَ َيَدْيَها ِعَنٌب، َفَقاَلـــْت ِلإِْن�َساٍن: 
َعاِئـــ�َسَة اأُ

اَها، َفَجَعـــَل َيْنُظُر اإَِلْيَهـــا َوَيْعَجُب،  يَّ ْعِطـــِه اإِ ـــًة، َفاأَ »ُخـــْذ َحبَّ

ِة ِمْن  بَّ َفَقاَلـــْت َعاِئـــ�َسُة: »اأََتْعَجـــُب َكـــْم َتـــَرى ِف َهـــِذِه احْلَ

. اإنَّ املدلول الذي عينه دال الطعام املتمثل 
)((

ٍة« ِمْثَقاِل َذرَّ

يف ال�ضدقة ب�)حبة العنب( لل�ضائل بني يديها- هو احلث 

عل���ى ال�ضدقة بالي�ضري. وهذا يقت����ضي اأنَّ اجلزء الي�ضري 

دق به مل يعدم املت�ضدق اأجره؛ اإذ قال  من احلبة اإذا ُت�ضمِ

.
)((

ا يََرهُۥ } ٍة َخۡيٗ : { َفَمن َيۡعَمۡل ِمۡثَقاَل َذرَّ اهلل عزَّ وجلَّ

وقد تكون لغة الطعام ف�ضاء يدمج ال�ضيطان يف بطن 

الآكل وعق���ل ال�ضارب، ومن ذلك م���ا رواه اأن�ش بن مالك، 

َبا َطْلَحَة  اِح، َواأَ َبا ُعَبْيَدَة ْبـــَن اْلَجرَّ ���ه قال: »ُكْنُت اأَ�ْسِقي اأَ اأنَّ

 َوَتْمٍر. 
)((

يٍخ ، َواأَُبيَّ ْبـــَن َكْعٍب، �َسَراًبا ِمـــْن َف�سِ اْلأَْنـــ�َساِريَّ

(4)  ال�ضافعي، حممد بن اإدري�ش، م�ضند ال�ضافعي، 52/1.
(5)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 997/2.

(6)  �ضورة الزلزلة، 7.
(7)  الف�ضيخ: نبيذ الب�ضر.
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َمْت. َفَقاَل  َقـــاَل: َفَجاَءُهـــْم اآٍت. َفَقاَل: اإِنَّ اْلَخْمَر َقـــْد ُحرِّ

َلـــى َهـــِذِه اْلِجـــَراِر َفاْك�ِسْرَها.  َنـــ�ُس ُقـــْم اإِ اأَُبـــو َطْلَحـــَة: َيـــا اأَ

َرْبُتَهـــا ِباأَ�ْسَفِلِه َحتَّى  َقـــاَل: َفُقْمـــُت اإَِلـــى ِمْهـــَرا�ٍس َلَنـــا َف�سَ

. فالخمر لغة دالة على اإيذاء الج�ضم والعقل 
)((

َرْت« َتَكـــ�سَّ

مًعا، اأما فعل الأمر )قم( الذي جاء على ل�ضان اأبي طلحة 

لأن�ش، فهو امتثال لنهي النبي  عن �ضرب هذا النبيذ.

يحث الإ�ضالم الم�ضلمين على القتناع بالقليل وتجنب 

الج�ضع، وم���ن ثم فهو يخّلد ال�ضع���ور بالقناعة التي توؤدي 

اإلى ال�ضعادة، فقد اأكد النبي  في كثير من المنا�ضبات 

على �ضعادة الم�ضاركة، التي هي عك�ش الإفراط في التمتع 

بطيب���ات الحي���اة. وهك���ذا ق���ال ر�ضول اهلل : »َطَعـــاُم 

 .
)((

اِلْثَنْيِن َكاِفي الثَّاَلَثِة، َوَطَعاُم الثَّاَلَثِة َكاِفي الأَْرَبَعِة«

اأتى البع���د التركيبي للغة الطعام في هذا الحديث مركًبا 

م���ن )الطع���ام+ العدد(. فتقري���ر )طع���ام الثنين كافي 

الثالث���ة، وطعام الثالث���ة كافي الأربعة( يمكن���ه اأن ياأخذ 

منح���ى تاأويلًي���ا مختلًفا، وينفتح على ال���دللت الإيحائية 

الآتية: الحث على الموا�ضاة، وعدم اإتالف المال، والحث 

على المكارمة والتقنع بالكفاية؛ وعليه فاإنَّ اجتماع اأيدي 

الم�ضلمين على الطعام مًعا اأ�ضبح ي�ضكل رمًزا اإلى الكفاية 

والموا�ضاة والبركة.

وتوؤكد ال�ضنة النبوية اأنَّ الوقوف على التلذذ بالطعام 

وال����ضراب والتمتع بهم���ا، اإنما هو من �ضف���ات الكافرين 

  اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل : الجاحدي���ن، فقد روى اأبو هريرة

�َساَفـــُه �َسْيـــٌف َوُهَو َكاِفـــٌر، َفاأََمَر َلـــُه َر�ُسوُل اهلِل  ِب�َساٍة 

َفُحِلَبـــْت، َف�َسِرَب ِحاَلَبَهـــا، ُثمَّ اأُْخَرى َف�َسِرَبـــُه، ُثمَّ اأُْخَرى 

َبَح  �سْ
ـــُه اأَ نَّ ـــى �َسِرَب ِحـــاَلَب �َسْبـــِع �ِسَياٍه، ُثـــمَّ اإِ َف�َسِرَبـــُه، َحتَّ

َمَر َلـــُه َر�ُسوُل اهلِل  ِب�َساٍة، َفـــ�َسِرَب ِحاَلَبَها،  َفاأَ�ْسلَـــَم، َفاأَ

 :َهـــا، َفَقـــاَل َر�ُسوُل اهلِل َمـــَر ِباأُْخـــَرى، َفلَـــْم َي�ْسَتِتمَّ ُثـــمَّ اأَ

َيـــ�ْسَرُب  َواْلَكاِفـــُر  َواِحـــٍد،  ِمًعـــى  ِفـــي  َيـــ�ْسَرُب  »اْلُموؤِْمـــُن 

. لق���د اعت���اد النب���ي اأن ين�ضح 
)((

ْمَعـــاٍء« ِفـــي �َسْبَعـــِة اأَ

(1)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 846/2.
(2)  البخاري، حممد بن اإ�ضماعيل، �ضحيح البخاري، 71/7.

(3)  الني�ضابوري، م�ضلم بن احلجاج، �ضحيح م�ضلم، 1632/3.

الم�ضلمين باجتناب الإفراط في تناول الطعام وال�ضراب، 

ويعد هو ذاته اأف�ضل مثل على اللتزام. فالموؤمن يقت�ضد 

ف���ي طعامه و�ضرابه؛ لأنَّ الدني���ا في نظره مطية لالآخرة؛ 

ولأنَّه ي�ضمي اهلل تعالى عند بداية طعامه و�ضرابه، وي�ضكره 

عن���د النتهاء منه، فال ي�ضركه في���ه �ضيطان، اأما الكافر، 

فال ي�ضم���ي اهلل ول ي�ضكره؛ فت�ضارك���ه ال�ضياطين طعامه. 

نلحظ اأنَّ لغة الطعام تركبت مع لغة العدد.

وكم���ا حثَّ الإ�ضالم على القت�ضاد بالطعام والقناعة 

به، فاإنَّه حثَّ كذلك على ع���دم اإيذاء النا�ش بالأكل الذي 

تنبعث من���ه الروائح الكريهة، من نح���و الب�ضل والكراث 

ا ف���ي الم�ضاج���د؛ لأنَّ اهلل - �ضبحانه  والث���وم، وخ����ضو�ضً

وتعالى - رفع قدرها واأعلى مكانتها؛ وذلك لما ُيوؤّدى فيها 

من اأعمال �ضالحة، ولوجود المالئكة فيها؛ لذلك اأمر َمنمْ 

نمْ ه���ذه الأ�ضياء األَّ يق���رب الم�ضجد حال ال�ضالة؛  اأكل ممِ

لأنَّه يوؤذي عباد اهلل ومالئكته. ومن الأحاديث التي نّبهت 

على هذا الأمر الحديث الآتي:

َه���اٍب، َعنمْ  نمِ �ضمِ ���ٍك، َع���نمِ ابمْ َي���ى، َع���نمْ َمالمِ ���ي َيحمْ َثنمِ َحدَّ

 َق���اَل: » َمـــْن اأََكَل  نَّ َر�ُضوَل اهللمِ
َ

، اأ ���بمِ ُم�َضيَّ ���نمِ المْ ي���دمِ بمْ �َضعمِ

ِذيَنا   ُيوؤْ
)((

، َفـــاَل َيْقـــُرْب َم�َساِجَدَنـــا
)((

َجـــَرِة ِمـــْن َهِذِه ال�سَّ

.
)((

وِم« ِبِريِح الثُّ

نهى الر�ضول  عن دخ���ول امل�ضاجد ملن اأكل الثوم. 

لق���د اأت���ى اخلطاب يف ه���ذا احلدي���ث م�ضوًغ���ا باأ�ضلوب 

( التي تفي���د العم���وم؛ لأنَّ هذه  ال����ضرط، وباأدات���ه )َم���نمْ

(4)  قوله: »من اأكل من هذه ال�ضجرة« ل يقت�ضي اإباحة ول حظًرا، فقد يرد مثل هذا 
اللفظ يف احلظر، كقوله: »من غ�ضنا فلي�ش منا« ويرد مثله يف الإباحة، كقوله: 

»من دخل دار اأبي �ضفيان فهو اآمن« واإمنا ذلك �ضرط يتنوع معناه بتنوع جوابه. 

الباجي، �ضليمان بن خلف ، املنتقى- �ضرح موطاأ مالك، مطبعة ال�ضعادة، كتاب 

ال�ضالة، باب النهي عن دخول امل�ضجد بريح الثوم، ح.28، �ش.89.

وقوله: »فال يقرب م�ضاجدنا« منع ملن اأكل هذه ال�ضجرة من دخول امل�ضجد ملا يف   (5)
ذلك من اإذاية النا�ش برائحتها وملا يجب من تنزيه امل�ضاجد عن كريه الرائحة، 

وقد بنيَّ ذلك �ضلى اهلل عليه و�ضلم بقوله: »يوؤذينا بريح الثوم«. فيقال من حديث 

املالئكة  فاإنَّ  يقربن م�ضجدنا  والثوم فال  والكراث  الب�ضل  اأكل  » من  جابر عنه: 

تتاأذى مبا يتاأذى به بنو اآدم«. )اأخرجه م�ضلم، ح.564، والبخاري، ح.5452( 

 الباجي، �ضليمان بن خلف، املنتقى، �ضرح موطاأ مالك، املكتبة التوفيقية،  باب 

النهي عن دخول امل�ضجد بريح الثوم، ح.28، �ش.89.

(6)  املدين، مالك بن اأن�ش، موطاأ مالك، 17/1.



180
املجــلد  الثاين  ❁  العــدد  الثاين  ❁  يونيو  2018م

، اأي َم���نمْ وجد منه 
)((

ال�ضيغ���ة تعط���ي الوجود ل احلك���م

الأكل، وه���و اأعم م���ن كونه مباًحا اأو غري مب���اح. وملّا كان 

ا�ضم ال�ضرط يف حمل املبتداأ، جاء اخلرب و�ضًفا م�ضتوعًبا 

للن���ا�ش كافة من غري متيي���ز، فاّت�ضعت املع���اين وت�ضّعبت 

وانح����ضرت بني ال�ضرط وجزائه. وج���اء ارتباط عبارتي 

ال����ضرط واجل���واب ارتباًطا �ضببًي���ا؛ لأنَّ عب���ارة اجلواب 

)ف���ال يقرب م�ضاجدنا( م�ضببة ع���ن عبارة ال�ضرط )من 

اأكل م���ن ه���ذه ال�ضجرة( ولزم���ة لها، وتتحق���ق بتحققها 

وتنعدم بانعدامها. ولأنَّ ال�ضرط يتنوع معناه بتنوع جوابه، 

اأت���ى اجلواب )ف���ال يقرب م�ضاجدنا( منًع���ا ملن اأكل هذه 

ال�ضجرة )الثوم( من دخول امل�ضاجد.  

مبلف���وظ  احلدي���ث  ه���ذا  يف  الطع���ام  لغ���ة  متّثل���ت 

)ال�ضج���رة( التي اأ�ضار اإليها ال���ر�ضول  با�ضم الإ�ضارة 

)ه���ذه(؛ ليمّيز امل����ضار اإليه اأح�ضن متيي���ز؛ لإح�ضاره يف 

ذه���ن ال�ضامع؛ اإذ جاء امل�ضار اإلي���ه )ال�ضجرة( حم�ضو�ًضا 

لل�ضامع بحا�ضة الب�ضر لتقوية املعنى وتاأكيده.

ولفظ )�ضجرة( جماز. فاملع���روف يف اللغة اأنَّ ال�ضجرة 

. وبني 
)((

م���ا كان له���ا �ضاق، وم���ا ل �ضاق له يق���ال له جن���م

ال�ضجر والنجم عموم وخ����ضو�ش، فكل جنم �ضجر من غري 

.
)((

عك�ش كال�ضجر والنخل، وكل نخل �ضجر من غري عك�ش

اأّم���ا تعب���ري )م�ضاجدن���ا(، فق���د روي ب�ضيغة اجلمع 

على العم���وم، وروي يف اأحاديث اأخ���رى )م�ضجدنا( على 

الإف���راد. وهذا ل يدل على اأنَّ هناك تنافًيا بينهما، فثبت 

النه���ي عن دخ���ول م�ضجد النب���ي  برواية م���ن اأفرد، 

وثب���ت النهي عن دخ���ول جميع امل�ضاج���د برواية من عّم. 

ول يتن���اول نهيه هذا دخول امل�ضاج���د اإمنا يتناول دخولها 

.
)((

برائحة الثوم

مالك،  الإمام  موطاأ  على  الزرقاين  �ضرح  الباقي،  عبد  حممد  الزرقاين،   (1)
.114/1

ومن اأهل اللغة من قال: كل ما ثبتت له اأرومة، اأي اأ�ضل يف الأر�ش يخلف ما قطع   (2)
منه فهو �ضجر، واإل فنجم. وقال اخلطابي: يف هذا احلديث اإطالق ال�ضجر على 

الثوم، والعامة ل تعرف ال�ضجر اإل ما كان له �ضاق. املرجع نف�ضه، 62/1

املرجع نف�ضه، 114/1.  (3)
الباجي، �ضليمان بن خلف، املنتقى، �ضرح موطاأ مالك ، مطبعة ال�ضعادة، 32/1.  (4)

اإنَّ اللغ���ة الدالة عل���ى الطعام )ال�ضج���رة( - بالنظر 

اإىل عالقته���ا م���ع ذاته���ا - ه���ي كيفي���ة اأوىل دون وجود، 

ترتب���ط مبدلولها بعالق���ة امل�ضابهة. وعالق���ة املدلول مع 

الدال ي�ضّكل اأيقونية. فال�ضجرة اإحالة على نبات له جذور 

واأغ�ضان وتوؤكل ثمارها. 

ويف امل�ضت���وى التاأويلي الث���اين )الدينامي( ن�ضتح�ضر 

معطي���ات معرفية لي�ضت معطاة ب����ضكل مبا�ضر عن الدال 

ل الدينامي يتاأ�ض�ش على اأنقا�ش املوؤول  )ال�ضجرة(. فاملوؤوَّ

املب���ا�ضر؛ اإذ ننطلق نحو اآف���اق جديدة ت�ضع الدللة داخل 

�ضريورة ل متناهية، لكي نخرج من دائرة التعيني لندخل 

دائرة التاأويل. فال�ضجرة يف هذا امل�ضتوى اأ�ضبحت موجودة 

ومتخ����ض�ضة يف )�ضج���رة الث���وم(، وترتبط م���ع املدلول 

الذي تعّينة بعالقة املجاورة وال�ضببية. فالنهي عن دخول 

امل�ضاج���د مل���ن اأكل الثوم ميك���ن اأن ياأخذ منح���ى تاأويلًيا، 

وينفتح على الدللت الآتية: اإيذاء النا�ش واملالئكة ب�ضبب 

رائحته���ا الكريه���ة، اأو ب�ضبب �ضررها بال�ضح���ة، اأو لأنها 

خبيث���ة، اأو لأنها ملعونة، اأو لتنزي���ه امل�ضاجد من الرائحة 

الكريهة.

اإنَّ الوظيف���ة الرئي����ضة يف امل�ضت���وى التاأويل���ي الثالث 

)النهائي( هي الوقوف يف وجه القوة التاأويلية التي اأطلق 

عنانه���ا املوؤول الدينامي. فالواقع الذي ولدته لغة الطعام 

يف الذهن - بعد تطور كاٍف للفكر - هو الرائحة الكريهة 

املوؤذية للم�ضلني واملالئكة يف امل�ضاجد.

لقد مّثل دال الطعام مدلوله بخ�ضائ�ضه بو�ضفه لغة 

غري لفظي���ة، و�ضاغ عربه قاعدة متثل���ت يف: عدم القرب 

م���ن امل�ضاجد مل���ن اأكل الث���وم، واأ�ضب���ح اأكل الث���وم رمًزا 

للرائحة الكريهة املوؤذية.

وبه���ذا تكون اللغة غ���ري اللفظية الدال���ة على الطعام 

)�ضج���رة(، تكّونت م���ن ال���دال )�ش، ج، ر، ة(، واملدلول 

)رائحة الثوم الكريهة املوؤذية(، واملرجع )النبات(، على 

نحو ما يت�ضح يف ال�ضكل الآتي:
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رائحة الثوم الكريهة املوؤذية

�سجرة النبات

يحم���ل لن���ا ه���ذا احلدي���ث - بلغت���ه اللفظي���ة وغ���ري 

اللفظي���ة - ر�ضال���ة مفاده���ا اأنَّ امل�ضاجد ه���ي بيوت اهلل، 

ومكان جتّمع امل�ضلم���ني، والواجب علينا األَّ نوؤذي املجل�ش 

امل�ضلم بالروائح الكريه���ة، من نحو رائحة الثوم والب�ضل 

والك���راث. ب���ل ينبغ���ي لن���ا اأن ناأخ���ذ زينتنا عن���د دخول 

امل�ضاج���د؛ امتث���اًل لأمر اهلل تع���اىل: {َيَٰب��ِيٓ َءاَدَم ُخُذواْ 

.
)((

ّ َمۡسِجٖد}
زِينََتُكۡم ِعنَد ُكِ

وبه���ذا يك���ون ذوقم الطع���ام ق���د حم���ل ال�ضيميمات 

الآتية: )القناعة+ اجل����ضع+ الربكة+ الإيذاء+ التحقري+ 

القت�ضاد+ الإ�ضراف+ احلالل+ احلرام(.

خامتة:

للغ���ة غري اللفظية اأن�ضاق دللية تداولية، يتوا�ضل بها 

النا�ش، وف���ق �ضنن م�ضرتكة تنّظم عملية التوا�ضل بينهم. 

واحلديث النبوي - بو�ضف���ه خطاًبا دينًيا - فاإنَّه يت�ضمن 

جمل���ة من اللغات غ���ري اللفظية، ذات الأبع���اد الرتكيبية 

والدللي���ة والتداولية، ي�ضبطه���ا ويحددها ال�ضنن الثقايف 

الديني الإ�ضالم���ي. ومن هذه اللغات: لغ���ة اللبا�ش، ولغة 

الطعام.

ج���اءت لغة اللب���ا�ش - يف احلديث النبوي - دالة على 

جمموع���ة من الآداب ال�ضابطة، وه���ذه اللغة كان لها اأثر 

كبري يف تبيان الدللت وتداولها؛ فاأثَّرت يف �ضلوك املتلقي، 

ويف �ضلوك الآخرين جتاهه، ونوردها يف الآتي ذكره:

1- �ضرت الع���ورة والتحرز من ك�ضفها اأو ظهور �ضيء منها، 
والبتعاد عما يجل���ب الأنظار وينبه الغرائز، من نحو 

لب�ش الثياب الرقيقة التي ت�ضفُّ ما حتتها.

�ضورة الأعراف، 31.  (1)

2- لب����ش احلري���ر والتخت���م بالذهب عالمت���ان تنا�ضبان 
الن�ضاء ل الرجال؛ لأنهما تدلن على التنعم والرفاهية 

والنعومة.

3- اللبا�ش املل���ون باملع�ضفر ل ينا�ضب امل�ضلمني؛ لأنه من 
العالمات الدالة على لب�ش الكفار.

4- احلث على التزّين والتجمل وح�ضن املظهر.

5- ع���دم الإ�ضراف واملبالغ���ة يف اللبا�ش، وع���دم اتخاذه 
لل�ضهرة والتعايل على النا�ش.

���ل لغ���ة الطع���ام مو�ضوع���ات هامة م���ن موا�ضيع  مُتثِّ

خطاب الن�ش الديني، يبنيها احلالل واحلرام، والثواب 

والعق���اب. فكانت وا�ضح���ة الدللة عل���ى الهدية، واخلري 

والتحق���ري،  وال�ضدق���ة،  والإ�ضراف،  والزه���د  وال����ضر، 

والربكة، واجل�ضع.
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الّتشجير اآللّي للجملة العربّية بني 
الكّلّيات واملقاييس

)بنك املشّجرات العربّي منوذجا(
�سمّية املّكي

املعهد العايل لّلغات بنابل، جامعة قرطاج -تون�ش

soumamekki@hotmail.com

ملّخ�ص

بنك امل�ضّجرات حمّلل حا�ضوبّي للّظواهر الرّتكيبّية يف الّلغة العربّية، ا�ضتثمر مبادئ نظرّية الّتحّكم والّربط الّتوليدّية، 

وحو�ضباته���ا وت�ضّوراتها للّنحو الكّلّي، غايته يف ذلك بناء نظ���ام حو�ضبّي اآيّل، يحاكي يف ا�ضتغاله الّنظام احلو�ضبّي الّلغوّي 

الّطبيع���ّي. وق���د حّقق بنك امل�ضّجرات نتائ���ج مهّمة يف هذا ال�ّضاأن، تتمّث���ل يف بلوغه النتظام والّتنا�ض���ق يف معاجلة الأبنية 

ّية الّتكرارّي���ة املمّيزة لّلغة  الإعرابّي���ة، لك���ّن العم���ل مل يخل من هن���ات، اأهّمها عدم اّت�ض���ام ال�ّضريورة ال�ضتقاقّي���ة باخلا�ضّ

الب�ضرّي���ة، وخرق حو�ضبة الّنقل للقيود اجلزبرّي���ة التي اأقّرتها الّنظرّية الّل�ضانّية، وهو ما يجعلنا ن�ضّكك يف كفايته الو�ضفّية 

ل�ضانّيا.

الكلمات املفاتيح: بنك امل�ضّجرات، نظام حو�ضبّي، العربّية، الكّلّيات، املقايي�ش، الّنقل. 
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The Issue of Universal Grammar in Arabic 
Treebanking

Dr, Soumamekki
Higher Institute of Languages, University of Carthage, Tunisia

E-Mail: soumamekki@hotmail.com

Abstract:
The Arabic Treebank (ATB) is a computational analyzer of Arabic syntactic structures 

that describes the different constituents, provides categories for each non-terminal node, 
and identifies null elements, co-reference, traces, etc. It adopts the Generative Government 
and Binding Theory (1981) to construct an artificial computational system that simulates 
the natural linguistic one. The Treebank was successful in this regard especially in 
achieving high levels of regularity and consistency. But the syntactic analysis doesn’t 
respect recursivity that distinguishes language from other communication systems. It, 
also, violates the syntactic island constraints on movement advanced by the Generative 
Theory. This is why I put its descriptive adequacy to the test.

Key words: Treebank, Computational System, Arabic, Universals, Parameters, 
movement.
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ما انفّكت الّل�ضانّيات احلا�ضوبّية تقّدم مناويل حو�ضبّية 

ملختل���ف م�ضتويات الّدرا�ضة الّلغوّية، هدفها يف ذلك و�ضع 

برنام���ج ميّك���ن الآلة من متّث���ل خ�ضائ�ش ا�ضتغ���ال الّلغة 

الب�ضرّي���ة، وتعّلمها؛ فاإعادة اإنتاجه���ا. يف هذا الإطار ُيعّد 

من���وال ماركي����ش Mitch Marcus م���ن اأ�ضهر املناويل 

احلا�ضوبّي���ة؛ فقد و�ض���ع �ضاحبه �ضن���ة 1990 اأّول حمّلل 

رفّي���ة يف النكليزّية،  حا�ضوبّي للّظواه���ر الرّتكيبّية وال�ضّ

مّت اعتماده يف تاأ�ضي�ش بنك امل�ضّجرات النكليزّي بجامعة 

بن�ضلفاني���ا English Treebank. وكان له���ذا الإجناز 

اأثر بال���غ يف الّل�ضانّي���ات احلا�ضوبّي���ة؛ اإذ توا�ضل امل�ضروع 

ينّي���ة والعربّية. وقد  لي�ضم���ل األ�ضن���ا اأخ���رى، اأهّمه���ا ال�ضّ

�ضاهمن���ا يف هذا امل�ضروع على م���دى �ضّت �ضنوات، طّبقنا 

اأثناءها –يف حدود ما اأمكن- معارفنا الّنحوّية والّل�ضانّية 

يف معاجل���ة اجلملة العربّية بت�ضجري البنية الإعرابّية اإىل 

مكّوناته���ا وحتديد وظائف تلك املكّون���ات، وتعيني املُقولة 

املتحّكمة يف خمتلف ُعقد امل�ضّجر. لكن ما لحظناه اأثناء 

���ن حو�ضبّيا ملا  ه���ذه الّتجربة اأّن العربّي���ة باتت ُتقاد لُتذعمِ

َم���ح به املحّلل احلا�ضوبّي دون اعتبار الكّلّيات الّل�ضانّية  َي�ضمْ

الّلغ���ة  لنظ���ام  امل�ض���رّية   Linguistic Universals
الطبيعّي���ة احلو�ضبّي، اإ�ضافة اإىل ذلك فقد اأ�ضحت ُتطّوع 

اأ�ضا�ضا اإىل اخل�ضائ�ش الّنحوّية املتحّققة يف النكليزّية، 

دون اعتب���ار ع���دد م���ن مقايي����شparameters  الّتن���ّوع 

الّلغوّي، التي اأقّرتها الّنظرّيات الّل�ضانّية، اأهّمها الّنظرّية 

الّتوليدّية املعتمدة يف هذا الربنامج. 

وبن���ك امل�ضّجرات هو بنك متثيل اجلمل واملرّكبات يف 

�ض���كل م�ضّجرات تركيبّية، ُتبنى م���ن الأعلى اإىل الأ�ضفل، 

ويق���وم الّت�ضج���ري على تعي���ني العق���د nodes، وهي عقد 

تركيبي���ة من منط: ج، م ف، م ����ش، م �ش... يليها تعيني 

الوظيف���ة الإعرابّي���ة، بو�ض���ع بطاق���ة وا�ضمة له���ا: –فا، 

-م���ف... ويكون الّت�ضجري ح�ض���ب البنية املكّونّية، وح�ضب 

ما اأدركته املقاربة الّتوليدّية )1981( يف ا�ضتقاق الأبنية 

الإعرابّية، وتتمّثل هذه املقاربة حتديدا يف منوال الّتحّكم 

.Government and Binding Theory والّربط

واأهّم ه���دف اختبارّي ر�ضمه القائم���ون على م�ضروع 

بن���ك امل�ضّج���رات العربّي بل���وغ معاجل���ة متنا�ضقة داخل 

الّل�ض���ان الواحد وب���ني الأل�ضن املختلفة، م���ع توفري حتليل 

ل�ض���ايّن �ضحي���ح م���ا اأمكن ذل���ك؛ فيكون معي���ار ال�ضّحة 

املتنا�ضق���ة،  الآلّي���ة  املعاجل���ة  ملعي���ار  لحق���ا  الّل�ضانّي���ة 

وي���رّبر ذل���ك باله���دف الأ�ضا����ش م���ن املعاجل���ة الآلّي���ة، 

وه���و تعلي���م الآل���ة الّت�ضج���ري؛ لتعوي�ش عم���ل الّل�ضايّن يف 

مرحل���ة لحقة بعم���ل الآلة. ذاك اأّن ت�ضج���ري بنية املرّكب 

ي�ضاع���د على تعي���ني الأدوار الّدللّية: م���ن فعل ماذا ملن؟

 

)who did what to whom?( وهو املفتاح الأ�ضا�ش 

يف فهم اجلملة؛ فتتمكن الآل���ة حينئذ من ا�ضتيعاب الّلغة 

وتعّلمها باإ�ضقاط الوظائف الرّتكيبّية على الأدوار الّدللّية، 

وين���درج ه���ذا اله���دف �ضم���ن الّتوّج���ه الع���اّم لّل�ضانّيات 

احلا�ضوبّي���ة؛ فقد ظّلت الّل�ضانّي���ات احلا�ضوبّية حّتى �ضنة 

1990 وثيقة الرتباط بالّل�ضانّي���ات، فكان الّل�ضايّن ي�ضع 
الأنحاء لت�ضّغلها الّل�ضانّيات احلا�ضوبّية يف مرحلة لحقة، 

اأّم���ا الآن فاأ�ضبح���ت موّجه���ة اأ�ضا�ض���ا نح���و تعّلمّي���ة الآلة  

machine learning لتتجاوز العمل الب�ضرّي. 

ويعت���رب هذا الهدف ممكنا يف �ض���وء التوّجه الّل�ضايّن 

العرف���ايّن الع���اّم، ال���ذي ي���رى اأّن الّلغ���ة نظ���ام عرفايّن 

كامن يف الّذهن/الّدم���اغ الب�ضرّي، ي�ضتغل وفق حو�ضبات 

ومب���ادئ دقيق���ة، متّك���ن الّلغ���ة من جت���اوز ط���ور املعرفة 

الّل�ضانّية الاّلواعية اإىل طور الإجن���از والّتحّقق الّل�ضايّن. 

ويخت�ّش الّنح���و الّتولي���دّي -وحتديدا املن���وال الأدنوّي- 

يف اإطار ه���ذا ال�ّضياق العرفايّن بتمّث���ل الّلغة ملكًة ذهنّيًة 

فطرّي���ًة فري���دًة ي�ضرّيها ع�ضو لغ���وّي خا�ّش به���ا، وتقوم 

وت  عل���ى نظ���ام حو�ضب���ّي يخت���زن معلوم���ات ح���ول ال�ضّ

واملعن���ى، ويتفاعل م���ع اأنظمة عرفانّية اأخ���رى تتلّقى تلك 

املعلوم���ات لتقييمه���ا. غري اأّن هذا اله���دف الذي ر�ضدته 

الّل�ضانّي���ات احلا�ضوبّية، واملتوافق مع الّت�ضّورات الّل�ضانّية 

ق���د ي�ضط���دم بظواه���ر يتف���ّرد به���ا الّنظ���ام احلا�ضوبّي

 

ول  الب�ضرّي���ة،  لّلغ���ة    Computational System  

ناعّي. يف هذا  ميكن اأن ي�ضتوعبها الّنظام احلو�ضبّي ال�ضّ
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ال�ّضياق تتنّزل اإ�ضكالّية بحثنا: هل ميكن لبنك امل�ضّجرات 

اأن يعك����ش حقيق���ة ا�ضتغ���ال الّلغة الب�ضرّية داخ���ل الّدماغ 

ة، ومنها نحو  الب�ض���رّي، وطبيعة ا�ضتغال الأنح���اء اخلا�ضّ

ناعّي  العربّي���ة؟ اأي ما مدى قدرة الّنظ���ام احلو�ضبّي ال�ضّ

على ا�ضتيعاب الّنحو الكّلّي القائم على كّلّيات لغوّية عابرة 

  variation parameters تن���ّوع  ومقايي����ش  لالأل�ض���ن 

تاأخذ بعني العتبار الختالفات الّل�ضانّية؟

لدرا�ض���ة ذلك �ضنب���داأ بتقدمي الإط���ار الّنظرّي الذي 

اعتم���ده بن���ك امل�ضّج���رات، ونعر����ش معطي���ات ين�ضوي 

افرت�ضته���ا  الت���ي  الّلغوّي���ة  الكّلّي���ات  �ضم���ن  ت�ضجريه���ا 

الّل�ضانّي���ات الّتوليدّي���ة، ث���ّم نعر����ش ح���الت م���ن الّتنّوع 

املقيا�ض���ّي اخلا����شّ بالعربّية، ونقّدم بع���د ذلك معطيات 

م�ضكل���ة اعرت�ض���ت بنك امل�ضج���رات، واخت���ار يف متثيلها 

م���ا ينا�ض���ب الّنجاع���ة الآلّية. ونعتم���د يف انتق���اء اأمثلتنا 

 Arabic Treebank الختبارّية بنك امل�ضّجرات العربّي

؛ لنقف على ما تطرحه تلك الأمثلة من ت�ضارب قائم بني 

ما تطلبه الكفاية الو�ضفّي���ة والكفاية الّتف�ضريّية الّل�ضانّية 

ناعّي  م���ن ناحية، وما يقت�ضيه الربنام���ج احلا�ضوبّي ال�ضّ

م���ن ناحية اأخ���رى، ثّم نبنّي اأثر ذلك يف م���دى متّثل الآلة 

لّلغة الب�ضرّي���ة، واإعادة اإنتاجها، وقدرته���ا على ا�ضتيعاب 

خ�ضائ�ش الكت�ضاب الّلغوّي عموما 

1- الإطار الّنظرّي:

لبن���اء بن���ك امل�ضّج���رات احت���اج القائم���ون عليه اإىل 

توظيف نظرّية ل�ضانّية ت�ضتوعب خمتلف الأل�ضن، وت�ضاعد 

يف بن���اء متثيالت متنا�ضقة؛ حّت���ى تنتج برناجما حو�ضبّيا 

اآلّي���ا قابال للّت�ضغي���ل على األ�ضن اأخ���رى، واحتاجوا كذلك 

���ة حفاظا عل���ى خ�ضو�ضّية  اإىل اعتم���اد الأنح���اء اخلا�ضّ

الّل�ض���ان املدرو�ش، اأّما نحوّيا ف���كان ل منا�ش من توظيف 

الّنح���و العرب���ّي، واعتماد عدد من ت�ضّورات���ه الّنظرّية يف 

متّثل اجلمل���ة العربّية، واأّما ل�ضانّيا ف���كان منوال الّتحّكم 

والّربط الّتوليدّي )1981( اإط���ارا نظرّيا اأ�ضا�ضّيا لبنك 

امل�ضّجرات 

ويق���وم هذا املنوال عل���ى فكرة اأّن الكت�ض���اب الّلغوّي 

مي���ّر بحالتني اثنتني: حالة ذهنّي���ة ابتدائّية، متّثل تعبريا 

للجينات، وتختزن اخل�ضائ�ش الّلغوّية امل�ضرتكة املوؤ�ّض�ضة 

للّنح���و الكّل���ّي، وحالة نهائّي���ة تبلغها امللك���ة الّلغوّية بفعل 

ة بالّل�ضان  تاأثري املحيط الّل�ضايّن، وتواف���ق احلالة اخلا�ضّ

والّتن���ّوع الّلغوّي، وق���د تر�ّضخت هذه املقارب���ة الّدخالنّية 

لّلغة Internalist approach  يف الّل�ضانّيات الأحيائّية، 

الت���ي تعترب امللك���ة الّلغوّي���ة منظومة من البن���اء الع�ضوّي 

. يف ه���ذا ال�ّضياق تاأ�ّض����ش مفهوم الّنحو 
)((

تابع���ة للّدماغ 

الكّلي Universal Grammar  من حيث هو جمموعة 

من املبادئ العاّمة امل�ض���رّية لّلغة الب�ضرّية، وجمموعة من 

املقايي�ش تاأخذ بعني العتبار الختالف الّل�ضايّن، انطالقا 

ّية  من هذا الّت�ض���ّور تكون املقدرة الّلغوّي���ة الفردّية خا�ضّ

داخلّي���ة، تعك�ش خ�ضائ�ش ا�ضتغ���ال الّلغة عموما، وهو ما 

ينّية، مث���ال لل�ك�ضف  ي�ض���ّرع ل�درا�ض���ة الن�كليزّي���ة اأو ال�ضّ

عن خ�ضائ����ش ا�ضتغال العربّي���ة اأو الفرن�ضّية، والق�ضايا 

الّل�ضانّية املطروحة يف كليهما.

ذاك ما ي����رّبر املنه����ج الفرتا�ض����ّي ال�ضتنتاجّي الذي 

اعتم����ده ت�ضوم�ضكي، فانطل����ق من النكليزّي����ة للك�ضف عن 

الكّلّي����ات الّلغوّية امل�ضرّية ل�ضائر الأل�ض����ن الب�ضرّية، وكذلك 

كان منهج بنك امل�ضّجرات؛ فقد مّثلت احلو�ضبات والّتمّثالت 

التي اأقّرها بنك امل�ضّجرات النكليزّي اخلطوط الأ�ضا�ضية 

الك����ربى، التي ل ميك����ن اأن نحيد عنه����ا يف ت�ضجري اجلملة 

العربّي����ة؛ فعندم����ا تتعامل الآلة مع ن�ّش مكت����وب بالعربّية؛ 

فه����و يف احلقيقة ن�ّش مت ت�ضفريه بالإنكليزية، وينبغي على 

ناعّي اأن يفّك تلك ال�ّضفرة. الّنظام احلو�ضبّي ال�ضّ

وي�ضتغ���ل منوال الّتحّكم والّرب���ط اأ�ضا�ضا على حو�ضبة 

الّنق���ل movement، الت���ي جتع���ل لدين���ا حد�ًض���ا ب���اأّن 

عنا�ض���ر م���ن البنية تظه���ر �ضطحّي���ا يف موا�ض���ع معّينة، 

لك���ن توؤّول على اأ�ضا�ش انتمائها اإىل موا�ضع اأخرى، وُينتج 

الّنق���ل اآث���ارا تتوّلد مبج���ّرد ارتفاع العن�ض���ر املنقول اإىل 

مو�ضعه اجلديد، وي�ضتغل املنوال كذلك على حو�ضبة حّيز 

رب���ط العن�ضر املنقول يف املو�ضع الهدف باأثره يف املو�ضع 

(1)  انظر هو�ضرHauser  واآخرون )11): )))).
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امل�ض���در، والّتاأ�ض���ري لعالق���ة الّتق���ارن الإح���ايّل القائمة 

بينهم���ا، ويعنّي اإ�ضاف���ة اإىل ذلك املق���ولت الفارغة التي 

تقت�ضيها اأبنية بعينها، وهي كّلها اآلّيات وت�ضّورات وّظفها 

بنك امل�ضّجرات يف حدود ما ت�ضمح به الآلة. 

وُيبن���ى امل�ضّجر من الأعل���ى اإىل الأ�ضفل، وفق حو�ضبة 

لالأبني���ة  ال�ضتقاقّي���ة  املقارب���ة  Merge جوه���ر  امل���زج 

الإعرابّي���ة. وُيعت���رب امل���زج الآلّي���ة الّتوليفّي���ة الوحيدة يف 

الّذه���ن الب�ضرّي التي تف�ّضر اخلا�ضّي���ة الّتكرارّية لالأبنية 

الّنحوّي���ة، اإذ ت�ضتغل على عن�ضرين اثنني يتاأ�ّض�ش عليهما 

ّية  نظام توليد الأبنية، وه���و نظام يحّقق يف جوهره خا�ضّ

الّتكرارّي���ة recursivity الت���ي متّيز الّلغ���ة الب�ضرّية، اإذ 

جتعل ه���ذه الّتكرارّي���ة ا�ضتق���اق املرّكب الفعل���ّي مماثال 

ل�ضتق���اق املرّك���ب احل���ريّف واملرّك���ب الّزم���ايّن واملرّكب 

احلّدي، كّلها جتري عل���ى ن�ضق واحد لت�ضاهم معا ب�ضفة 

دورّية يف توليد اجلملة، وتن�ضوي حو�ضبة املزج وما تفرزه 

م���ن تكرارّية �ضمن الّتجهي���ز الوراثّي عند الإن�ضان، ذاك 

م���ا ميّيز الّلغ���ة الب�ضرّية عن �ضائر اأنظم���ة الّتوا�ضل. ومل 

يفت بن���ك امل�ضّج���رات اعتماد هذه احلو�ضب���ة باعتبارها 

م�ضّغ���ال اأ�ضا�ضّيا للّنظام الّلغوّي، وهن���ا نت�ضاءل عن مدى 

قدرة املعاجلة الآلّية على اإنتاج حتليل يّت�ضم بالّتكرارّية.

عل���ى  الإعرابّي���ة  لالأبني���ة  الّتمثي���ل  نظ���ام  ويق���وم 

نظرّية-�ش’، وه���ي اأهّم منظومة اقرتحها منوال الّتحّكم 

والّرب���ط يف متثي���ل الأبنية و�ضكلنته���ا، وتنطلق من متثيل 

جاه���ز م�ضبقا للبنية ُيبنى من الأعلى اإىل الأ�ضفل ويتكّون 

�ش ومتّمم كما يظهر يف  فيها كّل مرّكب من راأ�ش وخم�ضّ

الّتمثيل الّتايل:

: ...  �شº + متّمم
 
�ش  )1(

�ش + �ش :  خم�ضّ م �ش   

م �ش)2( 

�ش �ش خم�ضّ

ºمتّمم�ش

م ف

ف زيد

ºخالداف

قابل

ث���ّم يت���ّم اإقح���ام الوح���دات املعجمّي���ة يف موا�ضعه���ا 

املنا�ضبة من هذا الّتمثيل.

ف���اإذا نظرن���ا يف الّتمثي���ل لحظن���ا ثالث���ة م�ضتويات 

من الإ�ضق���اط: م�ضتوى الإ�ضقاط الأق�ض���ى، وميّثله م ف 

(، يليه م�ضت���وى الإ�ضقاط 
 
)ُيرم���ز له كذلك بخّط���ني ف

الو�ضي���ط، الذي ُيرمز له بخ���ّط واحد ف )قابل خالدا(، 

يليهما الإ�ضقاط الأدنى، الذّي ميّثله الّراأ�ش »فº« املعّجم 

بالفعل »قابل«، غري اأّن بنك امل�ضّجرات العربّي اختار اإلغاء 

ما راآه عنا�ضر فائ�ض���ة يف الّتمثيل؛ حتقيقا لالقت�ضاد يف 

ال�ضتقاق، وتفاديا ملا اعتربه تعقيدا يف الّت�ضجري ل يتواءم 

ناعّي؛ لذلك  وخ�ضائ����ش ت�ضميم الّنظام احلو�ضبّي ال�ضّ

ق���ام الّت�ضجري عل���ى اإ�ضقاط املرّكب الّنح���وّي املتكّون من 

�ش فمتّم���م يف نف�ش امل�ضتوى الّتمثيلّي، دون  راأ�ش فمخ�ضّ

اعتب���ار للت�ضّكل الكّلّي الذي افرت�ضت���ه الّنظرّية الّتوليدّية 

يف ))(، فيمّثل للمرّكب الفعلّي على الّنحو الّتايل:

)6(

قابل

VP

NP-SBJ

NP-OBJ

زيد

خالدا

ّي���ة  يلّب���ي خا�ضّ ل  الّت�ضج���ري يف ))(  اأّن  فنالح���ظ 

الهرمّي���ة Hierarchy، التي متّيز الأبنية الإعرابّية على 

نحو ما يتحّقق يف الّتمثيل ))(، و�ضنعود اإىل تو�ضيح هذه 

الّظاهرة وما تطرحه من اإ�ضكالت يف  ). 

الكّلّي��ات  اإط��ار  يف  للعربّي��ة  الآيّل  الّت�سج��ري   -2
الّلغوّية:

���ح يف ه���ذا املبحث �ضع���ي بنك امل�ضّج���رات اإىل  نو�ضّ

تقدمي متثي���ل لالأبنية الإعرابّية، ياأخ���ذ بعني العتبار ما 

ر�ّضخت���ه الّنظرّية الّل�ضانّية من كّلّي���ات لغوّية، ونبنّي ذلك 

م���ن خالل منطني اثنني من الأبنية: منط الأبنية القائمة 
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 ،variation word order عل���ى تغيري ت�رتي���ب ال�كل���م

 .Wh-structure 
)((

ومنط الأبن�ية امل�يمّية

اعتمد بنك امل�ضّج���رات الرّتتيب )ف فا مف( ترتيبا 

اأ�ضا�ضّي���ا يف العربّي���ة، وتو�ّضل بطريقة متّث���ل الّنحاة لهذه 

البني���ة؛ فجع���ل الفاعل داخ���ل املرّكب الفعل���ّي م ف يوّلد 

، ويف حال���ة ع���دم حتق���ق الفعل 
)((

مبا�ض���رة بع���د الفع���ل

معجمّي���ا يقّدر حينئذ �ضم �ضغ���ريpro  توؤذن به ال�ّضمات 

الّت�ضريفّية التي يحملها الفعل، ول نحتاج يف هذا الّنمط 

غري  م ال�ضّ من املقولت الفارغة اإىل تقارن اإحايّل؛ لأّن ال�ضّ

مري امل�ضترت يف الّنحو العربّي(  يوّلد باملزج )ما يوافق ال�ضّ

ل بالّنقل، على نحو ما نالحظه يف املثال الّتايل:

ويف حال����ة البن����اء لغ����ري الفاع����ل passive voice  مّت 

اعتم����اد املقارب����ة الكّلّي����ة، القائم����ة عل����ى نقل املفع����ول اإىل 

مو�ض����ع الفاعل، حيث ميت�����شّ اإعراب الّرف����ع، ويولِّد الّنقل 

اأث����را يتق����ارن اإحالّي����ا م����ع املك����ّون املنق����ول، وميّث����ل لالأث����ر 

بنجم����ة ت�ضن����د اإليه����ا البطاق����ة الوا�ضم����ة NP، يليها تعيني 

NP-OBJ- 2 للوظيف����ة الإعرابّي����ة؛ فالقرين����ة الإحالّي����ة

 

)م ا�ش-مف- 2( على نحو ما هو ممّثل يف امل�ضّجر الّتايل:

اأبنية ال�ضتفهام الّت�ضّورّي والّتعّجب والأبنية املو�ضولّية،  ت�ضّم الأبنية امليمّية    (1)
ا�ضطلح عليها على هذا  وقد  بت�ضّدر عبارات ميمّية،  كّلها  اأبنية تخت�ّش  وهي 

يف  ويوافقها   ،)... متى  ماذا،  ما،  )من،  امليم  بحرف  غالبا  لبتدائها  الّنحو 

 wh(who, what, ب�  لبتدائها   wh-expressions م�ضطلح  النكليزّية 

.(… where, when
(2)  انظر �ضمّية املّكي )2013( حول الفرق بني ا�ضتقاق الرّتتيب )ف فا مف( و 
الّتوليدّية  وانظر كذلك  الّنظرّية  العربّي ويف  الّنحو  الرّتتيب )فا ف مف( يف 

�ضمّية املّكي )2015( .

 واعتمد بنك امل�ضّجرات يف متّثل البنية )فا ف مف( 

اأو م���ا يع���رف باجلمل���ة ال�ضمّي���ة يف الّنحو العرب���ّي على 

ما و�ضل���ت اإلي���ه املقارب���ة اخلرائطّية الّتوليدّي���ة، فاعترب 

الفاع���ل يف هذه احلال���ة موّلدا داخل املرّك���ب الفعلّي، ثّم 

ة بالبنية املعلوماتّية،  يرتفع اإىل املوا�ضع الّرب�ضّية اخلا�ضّ

وحتدي���دا اإىل م�ضت���وى اإ�ضق���اط املو�ض���ع Topic، حيث 

ت�ضن�د اإلي���ه البطاقة الوا�ضم���ة الّتالي���ة )م ا�ش-مو�ضع(  

NP-TPC، وي���رتك الفاعل مبجّرد ارتفاعه اإىل املو�ضع 
اأثرا T داّل عليه يتقارن معه اإحايّل،ا وت�ضند اإليه الب�طاقة 

ح ذلك من خالل  الوا�ضم���ة الّتالية NP- SBJ- 1، ونو�ضّ

امل�ضّجرالّتايل:

م���ا نالحظه هنا من زاوية ل�ضانّية اأّن بنك امل�ضّجرات 

مل يعتم���د م���ن بني وظائف البني���ة املعلوماتّي���ة اإّل وظيفة 

املو�ض���ع، واأهم���ل كّلّيا وظيف���ة الب���وؤرة Focus، وذلك ملا 

يطلب���ه الّتمييز بني الوظيفتني من حد����ش املتكّلم الّلغوّي 

واعتم���اد ال�ّضي���اق الّتخاطب���ّي ناهي���ك ع���ن اخل�ضائ�ش 

احلو�ضبّية املمّيزة لكّل بنية معلوماتّية، وحتقيقا للّنجاعة 
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واعتم���د بنك امل�ضّج���رات ال�ضرتاتيجّي���ة ال�ضتقاقّية 

نف�ضه���ا يف الّتمثي���ل لال�ضتفه���ام امليم���ّي، فت�ضت���ّق البنية 

بارتف���اع عبارة ال�ضتفهام اإىل اإ�ضق���اط امل�ضدرّي، تاركة 

اأثرا يف مو�ضعها الأ�ضلّي تتقارن معه اإحالّيا، ويحمل الأثر 

الوظيف���ة الإعرابّي���ة التي اأ�ضندت اإىل العب���ارة امليمّية يف 

م�ضتوى الإ�ضقاط املعجمّي، ونبنّي ذلك من خالل امل�ضّجر 

الّتايل:

عل���ى اأ�ضا�ش ما تقّدم من اأمثلة نالحظ بي�ضر توظيف 

بنك امل�ضّجرات ما بلغته الّنظرّية الّتوليدّية من ت�ضّورات 

منتظم���ة ملختلف اأبنية ترتيب الكلم و لالأبنية امليمّية عرب 

الأل�ضن الب�ضرّية، وهي ت�ض���ّورات تن�ضوي �ضمن الكّلّيات 

الّلغوّي���ة املختزنة يف الّنح���و الكّلّي. وكذا ال�ّض���اأن بالّن�ضبة 

اإىل املقولت الفارغة املعتمدة يف بنك امل�ضّجرات العربّي، 

فه���ي نف�ضه���ا املق���ولت الفارغة الت���ي و�ضعته���ا الّنظرّية 

الّتوليدّي���ة الت���ي اعتمده���ا بن���ك امل�ضّج���رات النكليزّي، 

وتتمّث���ل يف اأثر املرّكب ال�ضم���ّي املبنّي لغري الفاعل والأثر 

امليمّي واأثر املو�ضع.

تخزي���ن  عل���ى  القت�ض���ار  مّت  ناعّي���ة  ال�ضّ احلا�ضوبّي���ة 

وظيف���ة تداولّية واحدة ه���ي املو�ضع عن���د معاجلة البنية 

 

.
)((

) فا ف مف ( 

وعالج بنك امل�ضّجرات الأبنية امليمّية التي ت�ضّم اأبنية 

ال�ضتفهام الّت�ضّورّي، والأبنية املو�ضولّية، واأبنية الّتعّجب 

معاجلة حتويلّي���ة؛ فاعتمد املقارب���ة الّتوليدّية التي تعترب 

العب���ارات امليمّية عب���ارات توّلد يف مو�ضعه���ا ال�ّضطحّي، 

ع���رب حو�ضبة نق���ل العب���ارة امليمّية من مو�ضعه���ا الأ�ضلّي 

يف البني���ة العميق���ة داخ���ل الإ�ضق���اط الفعل���ّي اإىل رب�ش 

����ش امل�ضدرّي، وملّا  اجلملة، وحتدي���دا يف م�ضتوى خم�ضّ

�ش من مو�ضع  كان بنك امل�ضجرات ل ميّيز مو�ضع املخ�ضّ

الّراأ����ش تي�ض���ريا للمعاجلة الآلّي���ة؛ فاإّن العب���ارات امليمّية 

�ش  ترتف���ع يف وثب���ة واح���دة اإىل امل�ض���درّي ل اإىل خم�ضّ

امل�ض���درّي، وُت�ضند اإىل اجلمل���ة املو�ضولة اأو ال�ضتفهامّية 

دائم���ا  الإ�ضق���اط  ويب���داأ   ،SBARالوا�ضم���ة البطاق���ة 

بالعب���ارة امليمّية )الذي، التي، م���ن، ما، متى، اأين....(، 

وتتقارن ه���ذه العبارة اإحالّيا مع اأثر ت�ضن���د اإليه الوظيفة 

ح يف  الإعرابّي���ة املوافقة يف اجلملة عل���ى نحو ما هو مو�ضّ

امل�ضّجر الّتايل:

 وميك���ن اأن تكون العب���ارة امليمّية فارغ���ة؛ فيقّدر لها 

حينئذ مو�ضع فارغ كما يف املثال الّتايل:

مف(  ف  )فا  والرّتتيب  مف(  فا  )ف  الرّتتيب  توليد  يف  املعتمدة  احلو�ضبات  انظر    (1)
ح�ضب املقاربة الّتوليدّية يف الفا�ضي الفهري  )1988-1990( والّرّحايل )2003( .
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3- مظاهر من تقيي�ص الّت�سجري الآيّل للعربّية:

نعتني يف هذا املبحث بخ�ضائ�ش الّلغة العربّية، التي 

اأّث���رت يف طريقة الّت�ضجري عل���ى نحو يختلف عّما هو جار 

يف بنك امل�ضّجرات النكليزّي���ة، وتعرف هذه الّظاهرة يف 

 .Parameterization الّل�ضانّي���ات احلديثة بالّتقيي����ش

فم���ن الأبنية الت���ي اأقلقت بن���ك امل�ضّج���رات بنية اجلملة 

الّتعادلّية  Equational sentence، التي تتمّيز بغياب 

رابطة فعلّية داّلة على الّزمان يف مثل:

)4(امل�ساألة ب�سيطة.

حُتّلل ه���ذه البني���ة يف الّل�ضانّي���ات الّتوليدّي���ة بتقدير 

فع���ل م�ضاع���د من من���ط )كان( ُي�ضقط يف م�ضت���وى راأ�ش 

، غري اأّن الآلة واجه���ت �ضعوبة تتمّثل يف عدم 
)((

الّزم���ان

قدرتها على حو�ضبة مقول���ة الّزمان، التي تتحّقق تارة يف 

الفعل، وط���ورا يف الفعل امل�ضاعد، وتارة اأخرى يف حروف 

ة بالفع���ل ويف الّظروف، ب���ل اإّن مقولة الّزمان يف  خمت�ضّ

العربّي���ة تفاع���ل حو�ضب���ّي ب���ني عن�ضرين اأو اأك���رث داخل 

(؛ لتج���اوز هذا الّتعقي���د احلو�ضبّي ا�ضتغنى 
)((

اجلمل���ة )

بنك امل�ضّجرات عن راأ�ش الّزمان، و�ضّجر اجلملة الّتعادلّية 

ت�ضجريا خاليا من كّل تعيني زمايّن اأو فعلّي:

فنالح���ظ من خالل امل�ضّج���ر ))( اعتم���اد الّت�ضّور 

الّنح���وّي للجمل���ة ال�ضمّي���ة )مبت���داأ فاع���ل(، م���ع تغيري 

وظيفة املكّون الأّول بوظيفة الفاعل، دون متّثل للفرق بني 

الوظيفتني.

وق���د واج���ه بن���ك امل�ضّجرات كذل���ك حال���ة مقيا�ضّية 

ّي���ة امل�ضتّق���ات  اأخ���رى تخت����شّ به���ا العربّي���ة، ه���ي خا�ضّ

ال�ضمّي���ة العاملة، التي تكّون ما يع���رف يف الّنحو العربّي 

ّية  باملرّك���ب �ضب���ه الإ�ضنادّي، حيث يك���ون للم�ضت���ّق خا�ضّ

(1)  انظر الفا�ضي الفهري  )))).
(2)  انظر ال�ضريف )11)، �ضمّية املّكي ))1).

الفع���ل العاملّي���ة؛ في�ضند احلالت الإعرابّي���ة اإىل ال�ضم، 

ني يف الّل�ضانيات  يف هذا ال�ّضياق اأقن���ع الّل�ضانّيون املخت�ضّ

احلا�ضوبّي���ة ب�ضرورة اعتم���اد املقاربة الّنحوّي���ة العربّية، 

 حّتى ي�ضه���ل ا�ضتيعابها من 
)((

وتقن���ني خمتلف احل���الت

لنا اإىل حّل يوؤ�ّضر ملا يعرف باملرّكب �ضبه  قب���ل الآلة، وتو�ضّ

الإ�ضن���ادّي، بالبطاق���ة الوا�ضم���ة S-NOM، يليها تعيني 

ة باملرّكب، كم���ا هو مبنّي يف  للوظيف���ة الإعرابّي���ة اخلا�ضّ

املثالني الّتاليني:

)6( رف�ست ال�ّسلطات منح الأمري جواز �سفر.

وم���ن احل���الت املقيا�ضّي���ة الت���ي اأقحمه���ا الّل�ضانّيون 

�ضمن بنك امل�ضّجرات العربّي حالة تقدير م�ضدرّي فارغ 

بع���د حرف اجلّر »ل��«عندم���ا يليه مرّكب اإ�ضن���ادّي فعلّي، 

«، الذي ي�ضند حالة  ّية امل�ضدرّي »كيمْ وذاك حتقيقا خلا�ضّ

الّن�ضب للفعل، كما يظهر يف املثال الّتايل:

رف�ضت

VP

VP

S

NP-SBJ

NP-OBJ

S-NOM-OBJ
ال�ضلطات

جواز �ضفر

)منح الأمري(

لق���د �ضاهم اعتماُد بنك امل�ضّج���رات بع�َش ما جاء يف 

الّنحو العربّي من ت�ضّورات يف تف�ضري عدد من الأبنية قد 

ل نظفر به يف ما حرّبه الّل�ضانّيون يف هذا ال�ّضاأن، ونخ�ّش 

بالّذك���ر هنا حالت ا�ضتقاق املرّكب �ضبه الإ�ضنادّي، الذي 

مل يح���ظ –يف حدود ما اّطلعن���ا عليه- بدرا�ضة دقيقة يف 

اإطار الأعمال الّتوليدّية التي اعتنت بالعربّية. 

4- حالت م�سكلة:

رغ���م ما بذل���ه الّل�ضانيون من جمه���ود لتقدمي حتليل 

تركيب���ّي �ضحيح ل�ضانّي���ا فقد ظّلت بع����ش الأبنية حالت 

م�ضكل���ة يف ظ���ّل تع���ّذر متّث���ل الآل���ة للّتحلي���ل الّل�ض���ايّن، 

ون�ضتح�ضر يف هذا ال�ّضياق البنية الّتالية:

فات امل�ضّبهة وغريها  (3)   نق�ضد حالت ا�ضم الفاعل وا�ضم املفعول وامل�ضدر وال�ضّ
من امل�ضتّقات ال�ضمّية العاملة.
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)7( اإّن الّطق�س جميل.

وتعترب »اإّن« يحّدد الق���ّوة الإن�ضائّية للجملة، ويخت�ّش 

���دارة؛ لأّن���ه راأ�ش ط���ور، اإذ مبج���ّرد انتهاء  مبو�ض���ع ال�ضّ

احلو�ضب���ات ُيح���ّول متّمُم���ه )جم���اُل الّط���ور( اإىل نقطة 

وت واملعنى  الّتهجية، وحتّول كّل املعلوم���ات املتعّلقة بال�ضّ

ورة املنطقّية؛ لي�ضند  وتّية وال�ضّ ورة ال�ضّ اإىل وجهتي ال�ضّ

اإليه���ا الّتاأويل املنا�ضب؛ في�ضبح الّط���ور )اإّن ...(  حينئذ 

منيعا عل���ى اأّي تغيري حو�ضبّي، ويك���ون الّت�ضجري الّل�ضايّن 

حيح املوافق للبنية )7( هو الآتي: ال�ضّ

)8(

م�ش

م م�ش

م ز ºم�ش

اإّن

الّطق�ش جميل

ل��ك���ن رغم ما توّفره الّل�ضانّي�����ات من حّل لهذه البنية 

فاإّن بنك ال�م�ضّجرات ا�ضت�عان ب�ما �ضاغه الّنحو العرب�ّي، 

م���ن كفاية و�ضفّي���ة تعت���رب »اإّن« واأخواتها حروف���ا �ضبيهة 

حوا ما  بالفع���ل، وغاب عنه���م اأّن قال الّنحاة ذل���ك ليو�ضّ

حتمل���ه »اإّن« واأخواتها من ق���ّوة اإن�ضائّي���ة جتعلها تخت�ّش 

بن���ك  فغّل���ب  العربّي���ة،  ���دارة يف اجلمل���ة  ال�ضّ مبو�ض���ع 

امل�ضّج���رات عندئذ الكفاية الو�ضفّي���ة للّنحو على الكفاية 

ّية �َضَبهمِ »اإّن« واأخواتها بالفعل لبناء  الّتف�ضريّية، وطّوع خا�ضّ

ت�ضجري يتالءم واحلو�ضبات املخّزنة بالآلة؛ فاأف�ضى ذلك 

 اإىل اإحلاق جمموعة الأبنية })اإّن .....({ بنمط الأبنية

)ف ف���ا مف(، ول يفوتن���ا اأن نالحظ اأي�ض���ا تنا�ضق هذا 

الّت�ض���ّور والتمّثالتمِ العاّمة لبن���ك امل�ضّجرات النكليزّية، 

اإذ من املعلوم اأّن نظري »اإّن« يف النكليزّية »that« ل يحتّل 

مو�ض���ع امل�ضدرّي الرئي�ش بل الفرعّي؛ لذلك كّله ولتوفري 

ت�ضجري اآيّل عابر لالأل�ضن �ُضّجرت البنية )7( على الّنحو 

الّتايل:

فنالح���ظ اأّن بنك امل�ضّج���رات اعت���رب »اإّن« واأخواتها 

فع���ال، تكّون مع ا�ضمه���ا وخربها مرّكبا فعلّي���ا، ول يفوت 

الّل�ض���ايّن ما يف هذا الّتحليل من خ���رق خل�ضائ�ش توليد 

ه���ذا الّنمط من الأبني���ة الإعرابّية، �ض���واء اأكان ذلك يف 

الّنحو العربّي اأم يف الّنحو الّتوليدّي.

ومن الأبنية التي اأربكت بنك امل�ضجرات بنية الّتعّجب 

)م���ا اأفعل ا����ش من�ضوب(، لقد اق���رتح الّنحاة العرب يف 

�ضاأن ه���ذه البنية مقاربة تقوم على اعتب���ار »ما« الّتعّجب 

ا�ضم���ا مبت���داأ، يتق���ارن اإحالّيا م���ع فاعل مق���ّدر بعد فعل 

، وقّدمت الّل�ضانّي���ات الّتوليدّية مقاربة عابرة 
)((

الّتعّجب

لالأل�ض���ن اعت���ربت فيه���ا الّتعج���ب مماث���ال يف ا�ضتقاق���ه 

لال�ضتفه���ام امليم���ّي، فهما بنيت���ان متناظرت���ان تركيبّيا، 

ُيوّلد كالهما عرب الّنقل الإجبارّي للعبارة امليمّية »ما« اإىل 

�ش امل�ض���درّي. وقد حاولنا يف عمل �ضابق اأن نبنّي  خم�ضّ

اأّن ل���� »ما« الّتعّج���ب يف العربّية خ�ضو�ضّي���ة توزيعّية تّتفق 

(1)  انظر مثال الكتاب ل�ضيبويه، �ضرح الكافية لال�ضرتاباذي، الإن�ضاف يف م�ضائل 
»ما«  اعتبار  على  اأغلبهم  اّتفق  فقد  الّنحاة،  من  وغريهم  لالأنباري  اخلالف 

الّتعّجب ا�ضمّية حتتّل مو�ضع املبتداإ.
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فيه���ا مع »اإّن«، واقرتحنا ت�ضنيفها مقولّيا �ضمن الّروؤو�ش 

الوظيفّية، وبّيّنا ت�ضّورّيا واختبارّيا اأّنها توّلد منذ الأ�ضا�ش 

�ش خالفا  ، ل يف املخ�ضّ
)((

يف الّراأ����ش امل�ضدرّي الرئي�ش

مل���ا هو رائ���ج يف الأدبّي���ات الّتوليدّية، ويك���ون ذلك مبزج 

راأ�ش الّتعّجب »ما« مع متّممه املرّكب الّزمايّن، فال نحتاج 

حينئ���ذ اإىل مقاربة حتويلّي���ة، واقرتحنا يف ه���ذا ال�ّضياق 

الّتمثيل الّتايل:

))( اأ.  ما اأجمل هندا !

ب. )م م�ش م�شº ما )م ز اأجمل هندا(( !

غ���ري اأّن بن���ك امل�ضّجرات اعتم���د املقارب���ة الّتوليدّية 

الّتحويلّي���ة، اإذ ُت�ضت���ّق البنية بارتفاع العب���ارة امليمّية اإىل 

مو�ض���ع ا�ضمّي يف �ضدارة اجلملة حيث ت�ضند اإليها وظيفة 

الفاعل، وترتك “ما” الّتعّج���ب يف مو�ضعها الأ�ضلّي اأثرا 

ميمّيا يتق���ارن معها اإحالّيا. لك���ّن الّت�ضجري املقرتح ُيفقد 

البني���ة خ�ضو�ضّيتها يف الّتعبري عن معن���ى الّتعّجب الذي 

يح���ّدده الّراأ�ش امل�ضدرّي، ويرّبر ه���ذا الختيار ب�ضرورة 

حتقي���ق الّتنا�ضق مع الّت�ضج���ري املعتمد يف بنك امل�ضّجرات 

النكليزّي.

وم���ن الأبني���ة امل�ضكلة الت���ي واجهت بن���ك امل�ضّجرات 

كذلك اجلم���ل القائمة على اإ�ضناٍد م�ضم���ٍر، وهي اجلمل 

الت���ي عاجلها الّنحو العربّي بتقدير ن���واة اإ�ضنادّية فعلّية؛ 

لتف�ضري عمل الّن�ضب يف املكّونات املتحّققة معجمّيا، غري 

اأّن بن���ك امل�ضّج���رات تعامل مع هذه احل���الت باعتماد ما 

ُيالحظ م���ن مكّونات ظاه���رة؛ فمّثل لبني���ة الّدعاء مثال 

على الّنحو الّتايل:

ا�ش  اأفعل  )ما  الّتعّجب  بنية  ا�ضتقاق   :)2017( املّكي  �ضمّية  يف  ا�ضتدللنا   (1)
من�ضوب( على �ضعف فر�ضّية الّنقل امليمّي التي قاربت بها الّنظرّية الّتوليدّية 

الّتعّجب يف  »ما«  اأّن  على  املقابل  وبّيّنا يف  الب�ضرّية،  الأل�ضن  الّتعّجب عرب  بنية 

العربّية ُتوّلد مبا�ضرة يف امل�ضدرّي الرئي�ش، وبنينا هذا ال�ضتدلل على �ضعف 

املقاربة الّتحويلّية لكونها غري مرّبرة حو�ضبّيا، وبنيناه كذلك على تعّذر ت�ضغيل 

مقاربة بزت�ضكي وتوريّغو )2001( على العربّية ملا تطرحه من اإ�ضكال املقروئّية 

لدعم  وقّدمنا  اخلاجّية.  العرفانّية  الأنظمة  مع  احلو�ضبّي  الّنظام  تواجه  عند 

ت�ضّورنا حججا ت�ضّورّية واختبارّية من داخل الّنظرّية الّتوليدّية نف�ضها. ) انظر 

كذلك حمّمد �ضالح الّدين ال�ّضريف يف نظرّية الإن�ضاء الّنحوّي للكون، 2002( 

)9( �سياما مقبول 

)NP-ADV )NP ضياما�(

 )ADJP مقبول((

فاعتربت جمل���ة الّدعاء القائمة على الإ�ضمار مرّكبا 

ا�ضمّي���ا، ي�ضطل���ع بوظيفة متّم���م ظ���ريّف، وذاك لأّن بنية 

الّدع���اء املخّزنة يف الّنظام احلو�ضب���ّي الآيّل هي بنية من 

منط:

)10( اأدعو لك بالغفران.

وه���ي بنية حتّقق ال�ّضكل الإعرابّي )ف فا مف( مبلء 

كّل املوا�ض���ع معجمّيا؛ فيكون تخزين من���ط بنيوّي واحد، 

ممّث���ل لعم���ل الّدعاء مث���ال اأك���رث اقت�ضادا م���ن تخزين 

منط���ني يف احلا�ضوب، حّت���ى اإن تعار�ش ذلك مع الّتحليل 

حيح، وعل���ى الّنحو نف�ضه مّت ت�ضجري اجلمل  الّل�ضايّن ال�ضّ

املختزلة الّتالية:

)11( �سكرا لكم

)NP-ADV )NP SukrAF ضكرا�(

)PP   la �ل

)12( مرحبا

)NP-ADV maroHabAF مرحبا(

ن�ضل مّما �ضب���ق اإىل اأّن الّت�ضجري كان موّجها اأ�ضا�ضا 

بالقت�ض���اد احلو�ضبّي الّذي يي�ّضر على الآلة قراءة البنية 

وتاأويله���ا فتمثيلها، فكان ذلك مكلف���ا يف م�ضتوى الكفاية 

الو�ضفّية والّتف�ضريّية الّل�ضانّية.
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5- تقييم ل�سايّن عاّم لبنك امل�سّجرات:

ما لحظناه اأثناء جتربتن���ا ببنك امل�ضّجرات اأّنه لي�ش 

م���ن الي�ض���ري ت�ضغي���ل الّنظرّي���ة الّل�ضانّي���ة الّتوليدّية على 

الأنظمة احلا�ضوبّية الآلّية لغاية حتليل الّلغة الّطبيعّية، قد 

يعود الإ�ضكال اإىل الّنظرّية الّتوليدّية نف�ضها، وما تواجهه 

من م�ضاكل اختبارّية عن���د ت�ضغيل ت�ضّوراتها وحو�ضباتها 

عل���ى الآلة، رغ���م ان�ضوائه���ا �ضم���ن املقارب���ات ال�ّضكلّية 

لّلغ���ة. ولعّل اأهّم عائق اختبارّي واجهنا هو انطالُق منوال 

الّتحّكم والّربط الّتوليدّي )1981(، املعتمد اإطارا نظرّيا 

يف بنك امل�ضّجرات من البنية العميقة عند ا�ضتقاق الأبنية 

الإعرابّي���ة، يف ح���ني اإّن املعاجل���ة الآلّية للجمل���ة تقت�ضي 

�ض���ريورة عك�ضّية، تنطل���ق مبا�ضرة من البني���ة ال�ّضطحّية 

املنج���زة. وميّث���ل ذل���ك يف اعتقادن���ا خط���وة ت�ضّورّي���ة 

واختبارّي���ة اأ�ضا�ضّي���ة من جانب بنك امل�ضّج���رات؛ لتجاوز 

تعّق���د العملّي���ات احلو�ضبّية باإلغاء العنا�ض���ر الفائ�ضة يف 

الّتمثي���ل، واخلطوات الفائ�ض���ة يف ال�ضتقاق، ولعّل املتتّبع 

لتط���ّور الّنظرّي���ة الّتوليدّي���ة ل يفوت���ه تفّط���ن ت�ضوم�ضكي 

)1994-2008( لهذه الّظاه���رة اأثناء مراجعاته ملنوال 

الّتحّكم والّربط؛ فقد �ضعى اإىل اختزال العبء احلو�ضبّي 

computational burden  والعملّي���ات املعّقدة، حّتى 
تت���واءم الّت�ض���ّورات الّنظرّيُة وخ�ضائ����شَ ت�ضميم امللكة 

الّلغوّي���ة. فاإذا افرت�ضنا اأّن الّلغة م�ضّممة على نحو اأمثل، 

وج���ب جتّنب الّتعقيد احلو�ضبّي الذي ل ي�ضتجيب ل�ضروط 

الّت�ضمي���م، وق���د كان م���ن نتائ���ج ذل���ك ال�ضتغن���اء عن 

البني���ة العميقة يف املنوال الأدن���وّي؛ لعدم تنا�ضقها ومبداأ 

القت�ضاد يف الّتمثيالت.

وقد يعود الإ�ضكال اإىل الّنظام احلا�ضوبّي الآيّل، غري 

القادر عل���ى ا�ضتيعاب الّنظرّية الّل�ضانّي���ة، وت�ضغيلها على 

حيح، والّتفاعل  نح���و يعطي الأولوّية للّتحليل الّل�ضايّن ال�ضّ

���ني يف الّل�ضانّيات، واأهّم ظاهرة  اجل���اّد املثمر مع املخت�ضّ

لحظناه���ا �ضع���ي بن���ك امل�ضّج���رات العرب���ّي اإىل حتقيق 

القت�ض���اد احلو�ضب���ّي، والّتنا�ض���ق م���ع بن���ك امل�ضّجرات 

النكليزي على ح�ضاب خ�ضائ�ش ت�ضّكل البنية الإعرابّية 

يف الّلغ���ة عموم���ا،ويف العربّية على وج���ه اخل�ضو�ش، اإذ 

نع���رف اأّن الّت�ضج���ري يف نظرّية-�ش< يق���وم على الّت�ضّكل 

الّت���ايل كما بّيّناه �ضابق���ا يف ))( ونعيده هنا حتت ترقيم 

اآخر:

: ...  �شº + متّمم
  

)13( �ش

�ش + �ش م�ش : خم�ضّ  

لك���ّن ُي�ض���كل الأم���ر عل���ى بن���ك امل�ضّج���رات يف حالة 

الّتمثي���ل للجمل���ة برّمتها، اإذ يختزله���ا يف م�ضتوى متثيلّي 

واحد يراأ�ضه املرّكب:

�ش متّمم. )14( م �ش: راأ�ش خم�ضّ

 وهو ت�ض���ّكل اأف�ضى اإىل اإ�ضقاط الّروؤو�ش الوظيفّية يف 

�ضات ال�ضمّية، وتقدمي م�ضّجرات  مو�ضع واحد مع املخ�ضّ

ّية الكونّية لت�ض���ّكل الأبنية الإعرابّية،  ل تتنا�ض���ب واخلا�ضّ

����ش واملتّمم يف نف�ش  اإ�ضاف���ة اإىل ظه���ور الّراأ�ش واملخ�ضّ

ّي���ة املزج الّثنائّي  امل�ضت���وى الّتمثيل���ّي، وهو ما يخرق خا�ضّ

املوّل���دة للّتكرارّي���ة املمّي���زة لّلغ���ة الب�ضرّية، فق���د اأ�ضبح 

امل���زج يف بنية اجلملة يجمع بني اأك���رث من مكّونني ح�ضب 

ّي���ة النتقائّية للفعل، وظّل ثنائّيا يف حالة املرّكبات  اخلا�ضّ

احلرفّي���ة، واملرّكبات ال�ضمّية، واملرّكب امل�ضدرّي )قارن 

بني امل�ضّجرات ال�ّضابقة(.

ومن امل�ض���اكل التي وقفنا عليها كذل���ك عدم اإخ�ضاع 

حو�ضب���ة الّنق���ل الّتوليدّي���ة اإىل قي���ود؛ فمن املع���روف اأّن 

الّنق���ل يف الّلغ���ة يخ�ض���ع اإىل خا�ضّي���ة اأ�ضا�ضّي���ة تتمّثل يف 

املحّلّية، وقد �ضّكلت ه���ذه القيود مبحثا مركزّيا يف الّنحو 

الّتوليدّي، يرمي اأ�ضا�ضا اإىل تقدمي تف�ضري موّحد ل�ضروط 

املحّلّية Locality Conditions، اإذ لحظ ت�ضوم�ضكي 

من���ذ مقال���ه يف »الأ�ضا����ش املق���ويّل للّنظرّي���ة الّل�ضانّي���ة« 

)1964اأ( اأّن ه���ذه الّظاهرة حتت���اج اإىل �ضياغة مبادئ 

تف�ّض���ر حمّلّية هذا الّنمط م���ن العملّيات الإعرابّية؛ فمتى 

احتجن���ا اإىل نقل عن�ض���ر ينتمي اإىل مرّك���ب يتحّكم فيه 

عن�ضر مع���نّي، فاإّنه ينبغ���ي حينئذ نقل املرّك���ب برّمته ل 

العن�ض���ر وحده، ث���ّم ا�ضتثمر رو�ش 1967 م���ا و�ضل اإليه 

ت�ضوم�ضك���ي؛ ليوؤّكد اأّن الّنقل يلت���زم بحدود معّينة، تر�ضم 
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املج���الت الت���ي متن���ع ج���ذب اأّي مك���ّون م���ن مكّوناته���ا، 

، وقد 
)((

واأطل���ق على هذه املجالت م�ضطل���ح »اجلزيرة«

ح���از هذا املبحث اهتماما كبريا ل���دى الّل�ضانّيني، وعرف 

تعديالت عّدة، اأهّمها ت�ضّكل املقاربة ال�ضتقاقّية الّطورّية

 

 Derivation By Phase، الذي قام اأ�ضا�ضا على فكرة 

املحّلّي���ة يف توليد الأبنية الإعرابّي���ة. لكّن بنك امل�ضّجرات 

مل يول ه���ذه الّنقطة اأّي اهتمام، رغم حماولتنا العديدة 

لالإقن���اع، ف�ضّغل���وا الّنق���ل ت�ضغيال حّرا ل يحكم���ه اأّي قيد 

تركيب���ّي، وعادوا بنا اإىل املن���وال الّتوليدّي الأّول، »منوال 

الأبنية الإعرابّية« )1956(. 

وم���ن القيود املقرتحة على الّنقل قي���د ال�ّضلكّية الذي 

ين����شّ على اأّن الّنقل امليم���ّي ل يحدث يف وثبة واحدة من 

املو�ضع امل�ض���در اإىل املو�ضع الهدف، بل يتّم عرب مراحل 

�ضلكّية. هذه ال�ّضلكّية ي�ضمنها قيد الّتحتّية، الّذي اقرتحه 

ت�ضوم�ضكي )1973( وراجعه يف ت�ضوم�ضكي )1977(: 

)15( قيد الّتحتّية:

ل ميك���ن لقاع���دة �ضلكّي���ة اأن تنقل مرّكبا م���ن مو�ضوع 

�ش اإىل مو�ضع �ش )اأو العك����ش( يف: ... �ش ... ]   ... ]  

... �ش ... [... [... �ش ... ، حيث  ،  عقدتان �ضلكّي�  �تان. 

والعقدتان ال�ّضلكّيتان 

فيمّث���ل ه���ذا القيد مب���داأ اإعرابّي���ا عاّم���ا، يجعل من 

الّنق���ل عملّي���ة حمّلّي���ة، ت�ضتغ���ل يف حميط تركيب���ّي معنّي 

ل تتجاوزه، وه���و ما يرّبر عدم انتقال العب���ارة امليمّية يف 

وثب���ة واحدة، بل يك���ون ذلك عرب مراح���ل، �ضّماها عقدا 

�ضلكّية؛ ف���ال ميكن ل��»����ش« يف املرّك���ب )م �ش)�ش �ش(( 

، فاإذا  اأن يع���رب اأك���رث م���ن عق���دة فا�ضلة واح���دة ه���ي 

جتاوزه���ا ليع���رب عق���دة ثانية  توّل���دت بني���ة لنحوّية، 

وتاأّك���د هذا الّت�ض���ّور للمحّلّية يف من���وال الّتحّكم والّربط 

امليم���ّي  الّنق���ل  ت�ضوم�ضك���ي  خ����شّ  حي���ث   ،)1981(

اإىل مو�ضع  اأحد عنا�ضره  اّلذي يكون منيعا على حتويل  اجلزيرة هي املرّكب    (1)
 Den Dikken  ودان ديكن Szabolcsi  خارج ذاك املرّكب، ويعّرفها زابلت�ضي

باعتبارها “م�ضطلحا ي�ضتوعب الُعقد التي تعرقل الّنقل الرّتكيبّي” )زابلت�ضي 

وديكن 213 :2002(.

مبنظوم���ة م�ضتقّلة، اأطلق عليها منظوم���ة العقد الفا�ضلة

 

Bounding nodes module، ومتّث���ل هذه املنظومة 
نظام���ا داخلّيا من اأنظمة الّنحو الكّلّي، يعنّي امل�ضافة التي 

ينبغ���ي اأن تقطعها العب���ارة امليمّية واملق���ولت التي ت�ضّكل 

جزيرة حتول دون الّنقل. وقد اأعيدت �ضياغة قيد الّتحتّية 

يف ت�ضوم�ضكي )1981( على الّنحو الّتايل:

)16( قيد الّتحتّية:  )معّدل، ت�ضوم�ضكي 1981(

ل ميكن للّنقل اأن يعرب اأكرث من عقدة فا�ضلة واحدة، 

والعقد الفا�ضلة هي م ز و م ا�ش. 

 ث���ّم عرف���ت القي���ود املحّلّي���ة يف الربنام���ج الأدن���وّي 

)1995( �ضياغة جديدة ُتعرف بالأطوار Phases. ففي 

بنية من نوع:

)17( اأ. اأيَّ م�ضلك ُترى �ضيعرب امل�ضافُر؟

ل ميك���ن اأن ي�ضتغ���ل الّنقل يف وثبة واح���دة من داخل 

الإ�ضقاط الفعل���ّي اإىل مو�ضع امل�ضدرّي الرئي�ش على نحو 

ما مّت الّتمثيل له يف بنك امل�ضّجرات:

[؟
ذ

 ]ُترى �ضيعرب امل�ضافُر اأ ث
ذ

)17( ب. ]اأيَّ م�ضلك

ب���ل ينبغي اأن يك���ون الّنقل �ضلكّيا عل���ى الّنحو الّتايل: 

اإذ ينتق���ل العن�ضر امليمّي من داخ���ل الإ�ضقاط الفعلّي يف 

اجلملة امل�ضّمنة نقال �ضلكّيا مي���ّر عرب اإ�ضقاط امل�ضدرّي 

الفرعّي كما يبّينه الّت�ضّكل الّتايل:

[؟
ذ

 �ضيعرب امل�ضافُر اأ ث
ذ

 ]ُترى اأ ث
ذ

)17( ج. ]اأيَّ م�ضلك

 

هذه ال�ّضلكّية هي التي ت�ضّرع للّنظام احلو�ضبّي الّلغوّي 

توليد بنية من نوع:

)18( ُترى اأيَّ م�سلك �ضيعرب امل�ضافر؟ 

اإذ تب���نّي البنية )18( اإمكان تعجي���م مو�ضع العبارة 

امليمّي���ة الت���ي ينتقيه���ا الفع���ل »ُت���رى« ح�ضب م���ا يتنّباأ به 

حو�ضبّيا الّنقل ال�ّضلكّي. غري اأّن بنك امل�ضّجرات ل يراعي 

ّي���ة ال�ضتقاقّية املمّي���زة للّنظ���ام احلو�ضبّي  ه���ذه اخلا�ضّ

الّلغوّي.
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ّية ا�ضتغال  اإّن عدم اإيالء بنك امل�ضّجرات اأهمّية خلا�ضّ

الّنقل يف الّلغ���ة الّطبيعّية ي�ضرب عر����ش احلائط عقودا 

م���ن البحث الّل�ضايّن يف هذا املبحث، في�ضمح بتوليد اأبنية 

نحوّي���ة وغري نحوّية على حّد �ضواء، وهو ما يجعلنا ن�ضّكك 

يف اإم���كان تولي���د نظام حو�ضب���ّي اآيّل ي���وازي يف ا�ضتغاله 

الّنظام احلو�ضبّي الّنحوّي.

ّي���ة الّلغ���ة الب�ضرّية  وق���د يتعّل���ق الأم���ر كذل���ك بخا�ضّ

نف�ضه���ا، ويدفعن���ا ه���ذا اإىل ط���رح اإ�ض���كال يتعّل���ق مبدى 

تنا�ضب املعاجلة الرّتكيبّية الآلية لّلغة يف بنك امل�ضجرات، 

وخ�ضائ����شَ ت�ضمي���م الّلغ���ة، اجلدي���ر بالّذك���ر اأّن بنك 

امل�ضّج���رات �ضع���ى اإىل تقدمي حتليل تتفاع���ل فيه خمتلف 

ريف  امل�ضتويات الّل�ضانّية، فقد اأجنز حتليال للم�ضتوى ال�ضّ

رفّي���ة املعجمّية، ويتفاعل  املعجم���ّي، يوّظف ال�ّضمات ال�ضّ

تفاعال مبا�ضرا مع امل�ضت���وى الرّتكيبّي، وهذا يف ت�ضّورنا 

جانب مه���ّم جّدا، ياأخذ بعني العتبار خ�ضائ�ش ا�ضتغال 

الّنظ���ام احلو�ضبّي الّلغ���وّي، القائم اأ�ضا�ض���ا على الّتفاعل 

رف والرّتكيب. لكّن هذه املعاجلة الآلّية  بني املعجم وال�ضّ

ّي���ة تفاعل الّنظام احلو�ضبّي  مل تاأخذ بعني العتبار خا�ضّ

ة يف  الّلغ���وّي م���ع الأنظم���ة العرفانّي���ة اخلارجّي���ة، خا�ضّ

م�ضت���وى تف�ضري املعن���ى املرتبط بتعيني م�ضتوي���ات الّتعّلق 

الإعراب���ّي، واملرتب���ط كذلك مببادئ احلو�ضب���ة الّناجعة، 

و�ض���رط املقروئّي���ة ال���ذي يقت�ضي���ه الّنظ���ام الّت�ض���ّوري 

الق�ضدّي والّنظام احل�ّض���ّي احلركّي. وهنا نطرح اإ�ضكال 

ناعّي على  هاّما يتعّلق مبدى قدرة الّنظام احلو�ضبّي ال�ضّ

مواكب���ة تط���ّور الّنظرّي���ة الّل�ضانّية، و�ضكلن���ة الّتفاعل بني 

الّلغة و�ضائر الأنظمة العرفانّية اخلارجّية حو�ضبّيا )انظر 

املنوال الأدنوّي 2013-1993(.

خامتة البحث:

ن�ض���ل من خالل م���ا تق���ّدم اإىل اأّن الّنظام احلو�ضبّي 

ّية تفّرد  الآيّل الذي بن���اه بنك امل�ضّجرات ل يتوافق وخا�ضّ

الّنظ���ام احلو�ضب���ّي لّلغ���ة الب�ضرّية يف عدد م���ن جوانبه؛ 

ويظهر ذلك يف ع���دم اإنتاجه برناجما حا�ضوبّيا ي�ضتوعب 

ّي���ة الّتكرارّي���ة، الت���ي متّي���ز الّلغ���ة، وهو ما  اأ�ضا�ض���ا خا�ضّ

�ضات  اأف�ضى اإىل متثيالت ُت�ضَق���ط فيها الّروؤو�ش واملخ�ضّ

واملتّمم���ات يف م�ضتوى متثيلّي واحد؛ ف���كان الّتمثيل بعيدا 

ع���ن �ض���كل امل�ضّجر وم���ا يقت�ضيه م���ن اإ�ضقاط���ات ثنائّية 

الّتحّكم عل���ى امتداد البنية الإعرابّي���ة، اإ�ضافة اإىل ذلك 

فاإّن بنك امل�ضّجرات يخرق القيود الرّتكيبّية يف ال�ضتقاق، 

فكان ت�ضغيل الّنقل حّرا، َترى اأثناءه بع�ش املكّونات تنتقل 

���ة يف حالة الأبني���ة امليمّية  مت���ى ت�ضاء، واأي���ن ت�ضاء خا�ضّ

والأبنية املعلوماتّية.

ل ميكن لبنك امل�ضّجرات العرب���ّي يف �ضيغته احلالّية 

ّية  حينئ���ذ اأن يعك�ش حقيقة ا�ضتغال الّلغة الب�ضرّية، وخا�ضّ

ا�ضتغ���ال العربّية، فما زلنا نحت���اج اإىل الّتفاعل املثمر مع 

الّل�ضايّن لتطوي���ر اأنظمة الّذكاء ال�ضطناع���ّي؛ حّتى تبلغ 

درجة اأعلى يف حماكاة امللك���ة الّلغوّية بهند�ضتها وكّلّياتها 

ومقايي�ضها وحو�ضباتها.
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